تاسيس يك دنيای فرھنگ قلب براساس عشق راستين
رورند سان ميانگ مون
مؤسس فستيوال فرھنگی ورزشی – دھم ژوالی دوھزار و سه

سران دولتی اسبق و حاضر ،رھبران برجستهی مذھبی ،رھبران زمينهھای
مختلف از كشورھای مختلف دنيا ،جوانان نمايندهی مذاھب بزرگ دنيا ،خانمھا
و آقايان:
من صميمانه از شما بخاطر حضور در نھمين فستيوال فرھنگی
ورزشی در كشور كره خوشآمد میگويم .شبه جزيرهی كره زادگاه من و
ھمچنين مكانی است كه در آن خدا مرحلهی نھائی مشيت بازسازی )مشيت
رستگاری( را به ارمغان خواھد آورد.
از زمانی كه يك پسر نوجوان بودم ،تجربيات شگفت انگيز روحی
داشتهام كه به من توانائی داد تا بتوانم خدا را بشناسم و با عيسی و ديگر
مقدسين گفتگو و تشريك مساعی داشته باشم .من از طريق تجربيات روحی به
عمق قلب خدا و خواست او راه يافته و راه بھشتی و مسير اصيل زندگی
بشری را آزمودهام.
زندگی بشری با مرگ جسمی بر روی زمين به پايان نمیرسد .در
دنيای بھشتی ،بعبارت ديگر دنيای روح ،مقدسين ،حكيمان و تمامی اجداد ما
بعنوان وجودی روحی ،كه شكلی از حيات بشری با نظمی واالتر از نظم بدن
جسمی است به زندگی ادامه میدھند .در مقايسه با دنيای بنيادين آفريده شده
توسط خداوند كه دنيايی اليتناھی و ابدی است ،جھان طبيعت كه بدن جسمی ما در آن ساكن است چيزی جز يك بخش
يك دقيقهای بيش نيست.
دنيای روح ،دنيای ابدی است ،ھمچنين بنيادين و اساسی و در مقام زوج فاعلی در برابر دنيای واقعيت
میباشد .من با فداكاری و صداقت بسيار در جھت بازيافتن اصول مشترك و بھم پيوستهی بين دنيای روح و دنيای جسم
كه بواسطهی سقوط بشر از يكديگر جدا شده بودند ،تالش فراوان داشتهام .اين امر براستی وظيفهای خطير بود كه انجام
آن بدون تاسيس شرطھای مقتضی بر روی زمين و در دنيای روح ،امكان پذير نبود .اخيراً من با توجه به خواست خدا،
قادر ھستم كه با ارسال دستورالعملھا از طريق واسطه در دنيای روح كار كرده و پاسخ مناسب و دقيق اين
دستورالعملھا را از طريق گزارشات دربارهی موقعيت واقعی آنجا دريافت كنم .شگفتانگيزتر آن است كه نمايندگان
پنج مذھب بزرگ جھانی در يك مكان گرد ھم جمع آمده و اعالم میكنند كه خدا والدين بشريت میباشد ،اعالم میكنند
كه من نجات دھنده و مسيح موعود بشری ھستم ،تصديق میكنند كه اصل الھی نھضت ھماھنگ ،پيام صلح برای نجات
بشريت میباشد ،تصديق میكنند كه اتحاد صلحآميز جھان ھستی از طريق عشق راستين ھمراه با "زندگی برای خاطر
ديگران" در ورای سطوح مذھبی ،ملی و نژادی تكميل خواھد شد .بعالوه آنھا اعالم میكنند كه با مالزمت به والدين
راستين خود را برای تاسيس پادشاھی بھشتی و صلح جھانی ،ھماھنگ و متحد ساخته و پيشكش خواھند كرد.
اين پديدهھا ھمزمان با شروع ھزارهی نوين در دنيای روح شكل گرفت .خواست خدا در مشيت بازسازی از
طريق عھد قديم ،عھد جديد و عھد تكميل شده گسترش پيدا كرده است ،وليكن من اكنون برای به انجام نھائی آن در طی
نسل كنونی ،برای تمامی اين دورهھا غرامت پرداخت میكنم .به ھمين دليل ،ارواح خوب در دنيای روح متمركز بر
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پنج مقدس بزرگ به اين چيزھا شھادت داده و فعاالنه ھمكاری میكنند .دنيای روح ،دنيای بنيادين و در مقام زوج
فاعلی در برابر دنيای جسمی است ،به ھمين سبب ،ھر آنچه را كه در آنجا روی بدھد ،بطور حتم بر روی زمين تاثير
خواھد داشت .شكلگيری پديدهھای روحی بسياری آغاز شده است و اعالميهھای بسياری با محتويات مشابه ھمراه با
افزايش فركانس آن بوجود آمده است .فستيوال فرھنگی و ورزشی بر اساس افكار بشری شكل نگرفته است .انگيزهی
آن در خواست خدا نھفته است و با ھمكاری و حمايت كامل دنيای روح اداره میشود .اين مراسمی برای ارائهی
قھرمانی عشق راستين به خداوند میباشد.
من از شما میخواھم تا بخاطر بسپاريد كه تمامی اجداد خوب رھبران مذھبی و شركت كنندگان اين فستيوال،
از دنيای روح پيامھای گرمیبخش خودشان را بسوی شما میفرستند .يكی از وظايف مھم مذاھب آن است كه به مردم،
در بارهی دنيای روح بدرستی آموزش بدھند .اگر مردم بدرستی دربارهی خدا و دنيای روح آگاھی داشته باشند ،به ندای
الھی پاسخ مثبت داده و با اميد و سرسپردگی مسئوليت خود را به انجام رسانده و كامل خواھند شد.
در عصر حاضر ،بسياری از كشورھا درك میكنند كه امنيت كشورشان موضوعی نيست كه تنھا توسط آن
كشور مورد توجه قرار گرفته باشد .ھيچ كشوری در دنيا از موضوعات بينالمللی چون جنگ ،ترور ،و تھديدات
سالحھای اتمی در امان نيست .رھبران جھانی باور دارند كه ھماھنگی و ھمكاری بين مذاھب برای ايجاد صلح جھانی
يك ضرورت است و اين موضوع بدنبال رويداد يازدھم سپتامبر شديدتر شده است .من در طی پنجاه سال گذشته درباره
ی درگيریھای مھيب و جنگ در ميان مذاھب اخطار دادم ،و اكنون سرانجام مردم جديت اين مسائل را درك میكنند.
مصالحه و ھمكاری بين مذاھب شرط الزم برای ايجاد صلح جھانی است .پديدهھائی چون فستيوال فرھنگی
ورزشی در نظر دارند تا صلحی پايدار بين مذاھب بيافرينند.
رھبران جھانی ،مخصوصا ً رھبران مذھبی بايد اھميت نسب خونی راستين مردم را بدرستی درك نموده و آن
را آموزش بدھند .خواست خدا در آفرينش اولين مرد و اولين زن در مقام اجداد بشری اين بود كه ھر كدام از آنھا در
عشق راستين كامل شده و با به ارمغان آوردن رابطهی متقابل سالم و ايدهآل شوھر و زن ،خانواده متمركز بر خدا را
بوجود آورند .قرار بود تا در اين مسير ،بازماندگان آنھا بعنوان مردم خدا تكثير يابند.
اولين اجداد بشری در تكميل اولين خانوادهی شكل گرفته از بركت ازدواج خدا شكست خوردند .آنھا به قيمت
مقيد شدن به عشق دروغين شيطانی سقوط كرده و از باغ عدن رانده شدند .در نتيجه ،آنھا خانوادهای بوجود آوردند كه
ھيچگونه رابطهای با عشق راستين خدا نداشت .بشريت در نيل به مقام پسر و دختر خوبی ،شوھر و زن خوبی ،و
والدين خوبی در برابر خدا شكست خوردند .به ھمين دليل ،سرچشمهی آنھا در والدين دروغين و اجداد دروغين نھفته
بوده و از طريق انتقال نسب خونی دروغين بازماندگانی پليد را تكثير كردند.
اولين اجداد بشری در انتقال عشق راستين ،زندگی راستين و نسب خونی راستين خدا شكست خوردند .تقدير آن است كه
بشريت بازمانده از اجداد دروغين ،بايد برای بازيافتن خانوادهی راستين مورد نظر خدا با عشق راستين تالش بسيار
داشته باشند .عشق راستين ،زندگی راستين و نسب خونی راستين ،ھمگی مھم ھستند اما در ميان آنھا نسب خونی
راستين ارزش خاصی دارد ،زيرا منتقل كنندهی زندگی يك فرد و مرتبط كنندهی نسلی به نسل ديگر است.
شما نمايندگان جوانان كه در ورای مرزھای ملی مذھبی در اينجا گرد ھم آمدهايد ،شما مھمترين شركت
كنندگان فستيوالی ھستيد كه در پی تاسيس دنيای تازهی فرھنگ عشق راستين قلب میباشد .شما از چيزھائی برخوردار
ھستيد كه بسيار با ارزش میباشند .شما دارای ارزشھائی چون جوانی ،شور و حرارت ،پاكی ،روحی پرھيزكار ،و
شجاعت ھستيد كه نزديكی خاصی به طبيعت و سرشت خدا دارند .به ھمين خاطر خدا خواھان بودن با شما است .شما
بايد از قلب و روح گشادهی خود برای رفتن به ورای مرزھای انحصار ،انزجار ،ناسازگاری ،و نفرت استفاده كرده و
راسخانه ريشهی ھماھنگی مذھبی را بنا نھيد.
من يك چيز را در طی زندگیام انجام داده و آموزش دادهام و آن از بين بردن مرزھا است .ما بايستی به
ورای نژاد ،مذھب و مليت رفته و با يكديگر زندگی كنيم .ھمگی ما اعضای يك خانوادهی جھانی ھستيم كه متمركز بر
خدا با قلبی برادرانه با يكديگر زندگی میكنند .اين موضوع نبايد لفظی و فقط در حد يك حرف باقی بماند ،درواقع ما
بايد اينچنين زندگی كنيم .خدا واالترين اميد خود را بر دانشجويان دانشگاھی گذاشته است .ما بايد به ورای موضوع
تعلق داشتن به يك نژاد ،زبان ،مذھب ،كشور و يا يك فرھنگ خاص برويم.
ً
امروز من میخواھم آموزشی بسيار با ارزش را به شما تقديم كنم .مردم ،مخصوصا جوانان ،بايد ارزش آالت
عشق را بدرستی درك كرده و ارزشی واال برای آنھا قائل شوند .آالت عشق در مقام اصيلشان ،نقطهی مركزی عشق،
زندگی و نسب خونی راستين ھستند .ميوهی تكميل شدهی عشق و ھمينطور شكلگيری يك زندگی تازه تنھا از طريق
آالت عشق امكانپذير است .بدون بكارگيری اين آالت ،نسب خونی والدين نمیتواند به نسلھای بعدی منتقل گردد .به
ھمين دليل ،آالت عشق مھمترين عضو بدن جسمی بشری ھستند .اما متاسفانه در دنيای مدرن سقوط كرده ،اين آالت به
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طرق مختلف مورد سوءاستفاده قرار گرفتهاند .اين يك آلودگی جھانی است كه محيطھای اجتماعی و فرھنگی،
مخصوصا ً از طريق فيلم ،موسيقی ،روزنامهھا و مجالت ،و اينترنت مردم را در جھت سوءاستفاده از آالت عشقشان
فريب میدھند .جوانان به آسانی با موجھای روابط جنسی آزاد كه كشورھا را به فساد كشانده و خانوادهھا را فروپاشيده،
جاروب شدهاند .اين يك واقعيت غمانگيز است .اكنون زمان آن فرارسيده است تا رھبران مذھبی و ديگر رھبران
باوجدان در حمايت از آنچه كه درست است فرياد برآورده و ھم صدا شوند.
در ھر گام ،ارزش خانواده بايد بازيافته شده و استاندارد اخالقی شايسته برای رابطهی عشق بين مردان و
زنان تاسيس شود .در اينجا است كه ما میتوانيم دليل مراسم بركت ازدواج عشق راستين از طريق والدين راستين را
درك كنيم و نھضت جوانان برای عشق پاك بگونهای كه به ورای كشورھا و مذاھب برود ،در سراسر دنيا میتواند
گسترش يابد .معنای با ارزش مراسم بركت مقدس بينالمللی بينالمذھبی كه سيزدھم ژوئيه برگزار خواھد شد در ھمينجا
نھفته است.
من تمامی مردم را به شركت در مراسمھای بركت ازدواج در ورای مليت ،نژاد ،فرھنگ و مذھب ،تشويق
كردهام .مخصوصا ً تبادل بركت ازدواج بين افراد از كشورھای دشمن را ترويج كردهام .تا به اين زمان ،من كرهایھا و
ژاپنیھا ،سفيد پوستان و سياه پوستان آمريكا ،مسلمانان و مسيحيان ،اسرائيلیھا و فلسطينیھا را به ازدواج يكديگر
درآوردهام .وقتيكه اين تالش جھانی شود ،ببينيد كه چقدر مسير نيل به صلح جھانی را كوتاه خواھد كرد .ما با اجرای
عشق به دشمن خود ،میتوانيم مقام رھبری خود را مبرھن ساخته ،تمامی مرزھا را بين روح و جسممان فروريخته و
دنيای صلح خدا را برپا كنيم ،جائيكه در آن خلوص و فداكاری در عشق پيشكش میشوند.
رھبران محترم جھانی ،ما مدتھای مديد از سازمان ملل بعنوان تنھا سازمان نمايندهی صلح ياد كردهايم ،اما با
نگاه به تاريخ اين سازمان در طی پنجاه و ھشت سال گذشته و رشد آن از زمانی كه تنھا دارای پنجاه و سه عضو بود تا
به اين زمان كه دارای صد و نود و يك عضو میباشد ،متوجه میشويم كه محيط درونی و بيرونی آن دستخوش
تغييرات عظيمی شده است .سازمان ملل دارای عملكردھای مثبت بسياری است اما اكنون چه از درون و چه از بيرون
با موانع بزرگی روبرو شده است .مشكالت و محدوديتھای بسياری وجود دارند از جمله موضوعات مربوط به شورای
امنيت ،بيطرفی بين كشورھای قدرتمند و ضعيف ،موضوع قدرت اجرائی در تھميل تحريمات اجباری ،و موضوعات
مربوط به بودجه.
ً
سازمان ملل مخصوصا در فعاليتھای خود ،معنويت و اھميت مذھب را ناديده گرفته است و بدينوسيله برای
خود سرنوشتی شوم چون جسمی فاقد روح ساخته است .در اين دنيای چند قطبی ،سازمان ملل به جسمی فاقد روح مبدل
شده و قادر نيست تا بطور موثری با مشكالتی كه دنيا با آن روبرو است ،برخورد داشته باشد ،و با از دست دادن
بيطرفی خود در تجزيه و تحليل مسائل دنيا به طرفداری از يك جناح در مقابل جناح ديگر پرداخته است .اگر سازمان
ملل در ھمين مسير ادامه بدھد ،قادر نخواھد بود تا به ھدف اوليهی تاسيس آن نائل آيد ،و بدتر از آن حتی با اين بحران
روبرو خواھد شد كه آيا بايد ادامه دھد يا باالجبار به حياتش پايان دھد.
در سی سال گذشته ،من با اين اميد و نگرانی به سازمان ملل چشم دوخته بودم كه بتواند به يك سازمان صلح
راستين دنيا مبدل شود و ھمچنين در طی چھار سال گذشته از ھر موقعيتی برای تجديد حيات اين سازمان استفاده كردم.
نقشهی من برای تجديد حيات سازمان ملل ،تاسيس شورای بينالمذھبی بعنوان يك ارگان برتر در درون ساختار اين
سازمان میباشد .خوشبختانه نمايندگان كشورھای فيليپين و اياالت متحدهی آمريكا با حمايت تعدادی از كشورھای ديگر
قصد دارند تا در پنجاه و ھشتمين گردھمائی عمومی اين سازمان در ماه سپتامبر دوھزار و سه طرح پيشنھادی برای
تجديد حيات سازمان ملل را ارائه بدھند .من مطمئن ھستم كه كشورھای بسياری حمايت خواھند كرد تا سازمان ملل
بتواند به يك ساختار فعال متمركز بر خدا مبدل شده و به ارمغان آورندهی صلح راستين باشد.
پنج مقدس بزرگ و ديگر رھبران در دنيای روح ،پيش از اين اعالم كردهاند كه ھمكاری خواھند كرد.
نمايندگان شورای بينالمذھبی كه در درون ساختار سازمان ملل شكل خواھد گرفت ،اين فرصت را خواھند داشت تا
ايدهآلھای بلندپايهای را به انجام برسانند كه مؤسسين مذاھبشان در پی انجام آن بودهاند ،اما آنھا برای انجام اين امر به
شخصيت و بصيرتی براساس الگوی عشق راستين نياز دارند .برای نيل به اين امر ،مذاھب بايد راسخانه در مسير
ممارست برای ديگری متمركز شوند .اگر مذھب قادر به انجام چنين چيزی نباشد ،شورای بينالمذھبی ارزشی نخواھد
داشت .دنيای امروز به رھبران مذھبی نياز دارد كه به ورای تعصبات مذھبی ،خودخواھی گروه مذھبی خود و فرقه
گرائی رفته و عشق راستين را به اجرا درآورند.
وقايع دربرگيرندهی فستيوال فرھنگی ،مراسم بركت ازدواج بينالمذھبی ،فستيوال اخالقی و صلح جوانان
بينالمذھبی ،كنفرانس صلح جھانی ،گردھمائی كارپ جھانی ،خدمت برای صلح  ...تمامی برای نيل به ھدف صلح
جھانی ھستند .من ھمچنين پايهھای جھانی در زمينهھای آموزشی و ھنری بوجود آوردهام .اينھا و جام صلح شاھانهی
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سان مون كه پانزدھم ژوئيه با شركت كلوپھای معروف جھانی آغاز خواھد شد ،ھمه فعاليتھائی ھستند كه تاسيس يك
دنيای صلح آميز فرھنگ قلب را در نظر دارند .من باور دارم كه در طی چند روز آينده ،تحت نظر ھوشيارانهی دنيای
روح و اين دنيای جسمی ،ما ھمگان را بطور آشكار وادار به مشاھدهی ديدگاه صلح ما ،قصد و نيت ما ،و رھبری ما
خواھيم كرد .من باور دارم كه ما الھام بخش تمامی مردم دنيا بوده و پيوندی قلبی عمومی را بوجود خواھيم آورد كه
پرورش دھندهی يك پيام اميد خواھد بود.
دعا میكنم كه بركات خدا ،شما ،خانوادهی شما و دنيا را لبريز سازد.
متشكرم.
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