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پيام خدا به سازمان ملل
اول اوت سال دوھزار و سه
فرزندان محبوب من!
من خداوند يھوه ھستم.
من خداوند يھوه ھستم.
من خداوند يھوه ھستم.

فرزندان محبوبم ،راه پر از رنج و عذاب بیپايان و راه پر صبر و تحملی را كه من در طی دھھا ھزار سال طی
كردهام ،راه خون و اشكی بوده است كه من ريختهام.
من خداوند يھوه ،والدين شما و پدر تمامی بشريت ھستم .فرزندان من ،فرزندان محبوبم! من والدين بشريت ھستم.
فرزندان عزيزم! من در شبھای بیپايان در طی دھھا ھزار سال مصراً خواستار شما بودهام .من بارھا و بارھا با
حسرت نام شما را فرياد برآوردهام .با اين ھمه عبارت "فرزندان عزيزم" در طی دھھا ھزار سال در بند بود،
آنچنانكه من اگر چه نام شما را فرياد میزدم و صدای من در سراسر جھان طنين افكنده بود ،اما شما در شنيدن
صدای من ناتوان بودهايد .آيا میتوانيد گوشهای از قلب مرا ،اين قلب والدينی را ،در حينی كه در پی فرزندانم
سرگردان بودهام ،درك كنيد؟
فرزندان محبوبم ،فرزندان من ،اعضای شركت كننده در سازمان ملل! اگر چه رنگ پوست شما ،شخصيت شما،
زبان شما متفاوت است ولی در ديدگان من ھمهی شما بطور برابر فرزندان من ھستيد .تمامی شما فرزندان محبوب
خدا ،برادران و خواھرانی ھستيد كه بايد يكديگر را دوست بداريد.
تصور كنيد كه من چه حالی بايد داشته باشم وقتيكه برادران و خواھرانی را مشاھده میكنم كه از يكديگر جدا
زندگی كرده ،از يكديگر نفرت داشته ،با يكديگر جنگيده و ھمديگر را با شمشير ،اسلحه و موشك وحشيانه میكشند.
اكنون اميدوار ھستم كه تمامی شما در اعماق قلب خود متوجه بشويد كه ھر يك از شما تجسم من بوده و برای من
بسيار با ارزش ھستيد.
فرزندانم! فرزندان محبوب من! در مشاھدهی مرگ يك فرزند خدا ،يعنی يكی از برادران و خواھران شما در اثر
گرسنگی ،چه عكسالعملی خواھيد داشت؟ آيا نمیتوانيد به گذشتـه خود كه در آن با بی قيدی زيسته بوديد ،پايان
بدھيد و به من در مقام والدين خودتان انديشيده ،مرا باور داشته و از من پيروی كنيد؟ آيا میتوانيد روزھای بيشمار
سراسر غم و اندوه مرا در حين اينكه با صبر و تحمل بسيار در طی دھھا ھزار سال منتظر بودهام ،تصور كنيد؟
سازمان ملل! بيدار شو! بپاخيز! اكنون شما بايد دست در دست يكديگر رھبرانی مبارز برای تاسيس پادشاھی الھی
بشويد .آنگاه آيا نبايد مردم دنيا ،كه در ميان آنھا فاصلهی طبقاتی بسياری بين فقير و ثروتمند وجود دارد ،برادران
و خواھرانی بشوند كه به يكديگر ياری رسانده ،از يكديگر حمايت كرده و تمامی دارائی خود را با يكديگر سھيم
شوند؟
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من خداوند يھوه ھستم.
من خداوند يھوه ھستم.
من خداوند يھوه ھستم.

من از شما میخواھم ،من با تمامی قلبم استدعا دارم تا قبل از آنكه ارواح بيشتری از فرزندانم به بيماری دچار
شوند ،راه درست را يافته و از آن پيروی كنيد.
اعضای سازمان ملل! چه خواھيد كرد اگر صدای شيون و نالهی فرزندان خود شما از جھنم در گوش شما طنين
افكند؟ برای من ايرادی نخواھد داشت اگر برای نجات فرزندانم ھزاران كيلومتر راه را با پای برھنه طی كنم .من
يك نفس تمامی آن مسير را خواھم دويد .من در طی دھھا ھزار سال گذشته در چنين مسيری به پايين رفتم.
من يك خدای اندوه ،يك خدای غم ،يك خدای منتظر و يك خدای درد و رنج بودهام .اگر تمامی روزھای دھھا ھزار
سال را بتوان با ريسمانی بھم متصل كرد ،آن ريسمان اشك و خون است .به تاريخ تا به اين زمان نظر بيافكنيد ،به
تاريخ گذشتهی خود توجه كنيد .چطور امكان دارد كه تمامی رويدادھای تاريخ را در غالب كلمات بيان كرد؟
فرزندان من اعضای شركت كننده در سازمان ملل! مشكالت موجود در مسير نيل به صلح برای تمامی انسانھا را
نمیتوان تنھا با قدرت حل و فصل كرد .چنين چيزی اساسا امكان ندارد .من مخصوصا ٌ والدين راستين و پسر
محبوبم ،رورند سان ميانگ مون را در مقام ناجی برای تمامی بشريت فرستادم تا به او ايمان آورده و متمركز بر
تعاليم او متحد شوند .اگر شما چنين كنيد ،آنگاه در اعماق قلب خود درخواھيد يافت كه من والدين و پدر شما ھستم،
اگر چه شما قادر به ديدن يا لمس كردن من نيستيد.
به صدای درونی در قلب خودتان گوش فرادھيد ،طنين آن را خواھيد شنيد" :خدايا ،پدر من! لطفا ٌ ھميشه با من
باش!" من با تمامی قلبم از تمامی شما فرزندان محبوبم میخواھم كه مشكالت بسيار فراوان در كشورھايتان را
بدوش كشيده و آنھا را حل و فصل كنيد .از شما میخواھم كه بخاطر داشته باشيد كه تمامی مردم دنيا اعضای يك
خانوادهی بزرگ برادر و خواھر ھستند .به قلبم بيانديشيد ،قلب والدينی كه مجبور است به فرزندان خود بياموزد كه
"من پدر شما ھستم"! به اين موضوع عميقا ً بيانديشيد.

خداوند يھوه
نيمه شب ،اول اوت سال دوھزار و سه.
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 .١جرج واشنگتن )اولين رئيس جمھور آمريكا درسالھای  ١٧٨٩تا (١٧٩٧
من ،جرج واشنگتن ،عميقا ً تحت تاثير آشنايی با رورند سان ميانگ مون و آشنائی با فلسفه و آثار زندگی او از
طريق آقای سنگ ھان لی قرار گرفته و به اين فھم نائل آمدهام كه او در مقام ناجی ظھور نموده است .برای من
مطالب تكان دھندهای مطرح شد ،از جمله دورهی زندگی رنج و پرتالطم رورند مون كه سرانجام به صعود او به
مقام والدين راستين بشری انجاميد ،جنگ خونين او با شيطان برای كشف اصل الھی ،پيروزيھای مشيت شدهی او و
رويدادھائی را كه خدا بر آنھا بعنوان ھويت زمانی تاريخی موجود در ادوار گذشته بصورت موازی نظارت داشته
است .مخصوصا به اين امر نائل آمدهام كه ناجی عشق نامحدودی را به مردم آمريكا داده است و اينكه او برای
راھنمائی بشريت فلسفهی صلح عميقترين صميميت و فداكاری را پيشكش كرده است .با اين ھمه مردم آمريكا با
فقدان شديد ھر گونه صميمت و فداكاری به او مالزمت كردهاند .من فھميدهام كه بواسطهی اين حقيقت كه ناجی در
خاك آمريكا حضور دارد ،مردم آمريكا بركت زيادی دريافت كردهاند .اما به نظر میرسد كه آنھا نمیتوانند اين امر
را درك كنند و به خاطر اين موضوع من عميقا ً مضطرب و پريشان حال شدهام .دولت و ملت اياالت متحدهی
آمريكا بايد فلسفه و تعاليم ناجی را بپذيرند .آنھا بايد درك كنند كه اين امر يك بركت اعطاء شده از جانب خدا به
آمريكا است.
كشور آمريكا برای چه ھدفی قويترين ملت دنيا شده است؟ شما بايد به خاطر بسپاريد كه وقتی اجداد شما اين كشور
را بنا نھادند ،با مالزمت كردن به خدا و شناخت او بعنوان وجودی در باالترين سطح آغاز كردند .اما وضعيت
كنونی شما چگونه است؟ با توجه به بررسی جھتی را كه شما میبايست در آن قرار میگرفتيد و واقعيت جايگاه
كنونی شما ،آمريكا بايد توبه كند .آيا خدا شما را به راه بركت ابدی ھدايت خواھد كرد؟ تنھا اگر ملت آمريكا توبه
كرده و در تعاليم ناجی ھدايت شود ،آمريكا باغ عدن ابدی خواھد شد.
جرج واشنگتن  -نھم ژوئن دوھزار و دو

 .٢جان ادمز )دومين رئيس جمھور آمريكا بين سالھای  ١٧٩٧تا (١٨٠١
من بدنبال مرگ در دنيای روح با ارزشترين انسان را مالقات كردم و او آقای سنگ ھان لی ،انسانی شريف و
فوقالعادهای است كه سزاوار باالترين اعتماد است .اولين بار كه او را مالقات كردم با انگيزهی ايمان نبود .ما در
مكانی مملو از كتاب بوديم و ھر كدام از ما در پی كتابھائی بوديم كه بطور اتفاقی به ھم برخورد كرديم .اين شروع
رابطهی ما بود .او در حين مرتب كردن تعداد زيادی از كتابھا با من سالم و احوالپرسی كرد .او به من گفت" ،من
عجله ندارم ،بنابراين شما بفرمائيد ".و ادامه داد كه وقتش را صرف مرتب كردن كتابھا خواھد كرد .من احساس
كردم كه جذب اين مرد متواضع و نجيب شدهام .در مراحل مختلف بحث و گفتگوی ما در بارهی موضوعات
مختلف ،من دربارهی اصل الھی و انديشهی ھماھنگ مطالبی را شنيدم .آقای لی به من گفت ھمانطور كه او زيستن
براساس تعاليم رورند سان ميانگ مون را پيش گرفت كه زندگیاش در ابعاد بسياری دستخوش تغيير شد .او قبل از
اينكه به اينجا بيايد )بر روی زمين( مقام خود را بعنوان پزشك ترك گفت و با جذب شدن به كالم رورند مون و
اصل الھی زندگی كرد.
در زمان تاسيس آمريكا ،خدا براستی با ما بود كه اين امر در روحيهی بنيانگذاری كشور بخوبی آشكار میباشد .اما
اكنون اين فكر در من آغاز شده است كه خدا ممكن است از آمريكا روی برگرداند .من اميدوار ھستم كه مردم
آمريكا سريعا ٌ متوجه بشوند كه در حال ارتكاب اشتباه بزرگی ھستند .با آموزش اصل الھی ،انديشهی ھماھنگ و
فلسفهی صلح رورند سان ميانگ مون در اينجا ،آرزوی صميمانهی من آن است كه آمريكا بسوی تاسيس باغ عدن
بازگردد ،يعنی پادشاھی بھشتی كه خدا آرزوی ديدن آن را دارد .به اين منظور ،پيروی مردم آمريكا از تعاليم
رورند مون بسيار ضروری است .من صميمانه اميدوار ھستم كه رھبران در تمامی سطوح و جنبهھای زندگی
آمريكا در پذيرش فلسفهی جھانی رورند سان ميانگ مون حتی يك روز وقت تلف نكنند تا خدا آمريكا را ترك
نگويد.
جان ادمز  -نھم ژوئن دوھزار و دو
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 .٣توماس جفرسون )سومين رئيس جمھور آمريكا  -بين سالھای  ١٨٠١تا  - ١٨٠٩و نويسندهی
اعالميهی استقالل(
يك مقدس بزرگ و نجات دھنده در كشور آرام كره بدنيا آمده است و به اين خاطر مايلم تا با اين اميد قلبا ٌ سخن
بگويم كه نور روشنی بخش شرق بر تمامی مردم جھان بدرخشد .روحيهی بنيانگذاری آمريكا در ھيچ كشوری از
دنيا مانند ندارد و من به اين افتخار میكنم .با اين ھمه در اين مكان ،در دنيای مرگ ،من واقعا ً در رابطه با مردم
كشور آرام و ساكت كره غبطه میخورم .برای مردم آمريكا كه با درگيریھای نژادی و فلسفی و با وقايع متعدد
تروريستی آزرده شدهاند ،در كجا صلح و شادی وجود دارد؟
ناجی ،والدين راستين بشری ،فلسفهی صلح را برای خاطر دنيا به ارمغان آوردهاند .ببينيد چه روی خواھد داد اگر
رھبران آمريكا اين تعاليم را پذيرا شوند .ببينيد چه روی خواھد داد اگر آمريكا ديگر در پی سربلندی خود بعنوان
قويترين كشور دنيا از لحاظ بيرونی نبوده بلكه بیغرضانه خود را مورد بررسی قرار دھد تا ببيند كه برای صلح
جھانی چه كار كرده است.
مردم آمريكا دوباره بپاخيزيد .به روحيهی بنيانگذاری اين كشور بازگرديد .از تعاليم رورند سان ميانگ مون ،ناجی
تمامی مردم كه در كشور كره ظھور نموده است ،پيروی كنيد .ھيچگونه تناقضی بين روحيهی بنيانگذاری ما و
تعاليم او وجود ندارد .رؤسای جمھور و پادشاھان سرشناس تاريخ بواسطه بزرگی فلسفه صلح او شگفت زده
شدهاند .آمريكا دوباره برخيز .اين كشور آمريكا را سرزمين حقيقت تازه و اميد تازهی خدا بسازيد .اين ماموريتی
است كه آمريكا برای انجام آن در اين زمان فراخوانده شده است.
توماس جفرسون  -دھم ژوئن دوھزار و دو

 .۴جيمز مديسون )پدر قانون اساسی آمريكا و چھارمين رئيس جمھور اين كشور بين سالھای
١٨٠٩تا (١٨١٧
 من صميمانه اميدوار ھستم كه آمريكا مقام خود را بعنوان يك كشور با قدرت درونی از دست نخواھد داد-.من برای ارسال پيامم به زمين مدتھا منتظر بودهام .من باور دارم كه از زمان تاسيس آمريكا ،كشورھای بسياری
مقام و عزت نفس او را برسميت شناختهاند .اما امروز مردم آمريكا تقريبا روحيهی بنيانگذاری آمريكا را از ياد
بردهاند .آيا قانون اساسی فقط برای حفظ يك كشور تنھا بنا نھاده شد؟ تا زمانی مردم اين كشور پا برجا ھستند از
قانون اساسی بايد فرمانبرداری شود .اما وقتی مردم زندگی خود را بر روی زمين ترگ گويند ،بدون استثناء بايد
براساس راه خدا به اينجا ،به دنيای روح بيايند .بنابراين حتی بر روی زمين مردم بايد از راه خدا تبعيت كنند.
چيزھايی وجود دارد كه مردم بايد بخاطر زندگی ابدی خودشان در دنيای روح انجام بدھند .تمامی مردم آمريكا بايد
از تعاليم انديشهی ھماھنگ و اصل الھی رورند سان ميانگ مون ،مسيح و سرور در ظھور دوباره در اين عھد،
پيروی كنند .من صميمانه اميدوار ھستم كه مردم آمريكا بعنوان اعضائی فعال با نھضت ھماھنگ كه با بھشت و
زمين سروكار دارد ،ھمكاری كرده و با دقت اصل الھی و انديشهی ھماھنگ را مطالعه كنند تا آمريكا مقام خود را
بعنوان كشوری با قدرت درونی از دست ندھد .اين نتيجهگيری نھايی من بعنوان كسی است كه چندين بار اصل
الھی و انديشهی ھماھنگ را مطالعه كرده است.
جيمز مديسون – ھشتم ژوئن دوھزار و دو

 .۵جيز مونروا )پنجمين رئيس جمھور آمريكا بين سالھای  ١٨١٧تا (١٨٢۵
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 اصل الھی و انديشهی ھماھنگ را با پشتكاری مطالعه نمائيد-.در حين زندگی مردم بر روی زمين شھرت ،قدرت و ثروت بسيار مھم بنظر میرسند .بسياری از مردم چنان
زندگی كردهاند كه )انگاری( زندگی زمينی آنھا برای ابد ادامه خواھد داشت و ھم اكنون به چنين زندگی ادامه
میدھند .من ،جيمز مونروا ،يك دورهی ھمراه با الھامات وصف ناپذيری را در اينجا تجربه كردهام .من از طريق
يك بيان تازه از حقيقت كه اصل الھی ناميده میشود ،آموختهام كه خدا والدين ما است و اينكه بدنبال يك تاريخ
بازسازی از طريق غرامت كه درگير رويدادھای بغرنج بسياربوده است ،رورند سان ميانگ مون بعنوان ناجی بر
روی زمين ظھور نموده و دست رستگاری را بسوی بشريت دراز كردهاند .آگاھی از اينكه ناجی مرحمت عظيمی
را نثار مردم میكنند مرا نسبت به آنھا به حسادت وامیدارد .از طرف ديگر نمیتوانم از نااميدیام نسبت به آنھا
خودداری كنم ،زيرا بنظر میرسد كه مردم روی زمين ھيچ چيزی از زندگی در دنيا روح نمیدانند .فرقی نمیكند،
چه رئيس جمھور يك كشور باشد و چه فردی از يك خانواده پست يا يك گدا ،ھمگی ما فرزندان خدا ھستيم .در
رابطهی بين والدين و فرزند شھرت و قدرت چه استفادهای دارند ،بين برادران و خواھران چگونه میتواند مردم
ثروتمند و فقير وجود داشته باشند؟
بيشتر مردم آمريكا براحتی زندگی میكنند ،آنچنانكه نمیتوانند فقر و گرسنگی ديگر مردم را درك كنند و به احتمال
بسيار زياد دربارهی زندگی در دنيای روح نيز نيانديشيدهاند .شما بايد دربارهی زندگی بعد از مرگ خود مطالعه
كرده و درباره آن عالقه نشان دھيد .با دقت اصل الھی و انديشهی ھماھنگ رورند سان ميانگ مون را مطالعه
كنيد .من بعنوان فردی كه در يك دورهی زمانی مسئول مردم كشور آمريكا بودهام و بعنوان فردی كه قبل از شما به
اينجا )دنيای روح( آمدهام ،صميمانه چنين درخواست میكنم.
جيمز مونروا  -دوازدھم ژوئن دوھزار و دو

 .۶جان كوينسی ادمز ) ششمين رئيس جمھور آمريكا بين سالھای  ١٨٢۵تا  – ١٨٢٩پسر جان
ادمز دومين ريئس جمھور آمريكا(
 مردم آمريكا بايد به روحيهی بنيانگذاری آمريكا بازگردند-.من بعنوان يكی از كسانيكه مسئول ملت آمريكا بودهاست ،مايل ھستم تا آنھا را )فكری يا روحی( تحت تاثير قرار
دھم كه زندگی روی زمين بسيار كوتاه است .اين يك پديدهی بسيار عمومی است كه مردم در طی زندگی روی
زمين خود به زندگی دنيای بعدی توجھی نشان نمیدھند .بنظر میرسد كه براستی تعداد بسيار اندكی درك میكنند
كه انسانھا آفريده شدهاند تا بدنبال يك لحظه زودگذر زندگی بر روی زمين ،برای يك زندگی ابدی به اينجا ،دنيای
روح بيايند .در مقايسه با زندگی ابدی در دنيای روح ،زندگی بر روی زمين بسيار كوتاه میباشد .شما در طی
زندگی خود بر روی زمين بايد خودتان را بطور كامل برای زندگی ابدی در دنيای روح آماده كنيد .شھرت ،قدرت
و دارائی نبايد استاندارد ارزشھا برای مردم روی زمين باشد .شھرت در زندگی شما برروی زمين رفتار خاصی
را برای شما در اينجا به ارمغان نخواھد آورد زندگی شما در اينجا در دنيای روح با توجه به استاندارد و ارزشھای
زندگی شما بر روی زمين تعيين میشود .من از شما كه بر روی زمين ھستيد خواھشی دارم .من از شما میخواھم
تا دربارهی رورند سان ميانگ مون ،گردانندهی نھضت ھماھنگ بر روی زمين مطالعه كرده و از تعاليم او پيروی
كنيد .اگر شما با دقت اصل الھی را مورد مطالعه قرار بدھيد ،به اين نتيجه خواھيد رسيد كه چگونه بايد زندگی
خود را به پيش ببريد .من چنين خواھشی دارم زيرا زمانی در مقام يك مسئول ،آمريكا را دوست داشتهام .مردم اين
كشور بايد به روحيهی بنيانگذاری آمريكا بازگردند.
جان كوئينسی ادمز – سيزدھم ژوئن دوھزار و دو

 .٧اندرو جكسون )ھفتمين رئيس جمھور آمريكا بين سالھای  ١٨٢٩تا ( ١٨٣٧
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من متقاعد شدهام كه رورند سان ميانگ مون پيامبر ،مسيح ،سرور ظھور دوباره و والدين راستين بشری ،فرستاده
شده از جانب خدا ھستند .تعاليم او ،اصل الھی و انديشهی ھماھنگ و اعمال او گواه بسندهای بر اين امر است.
تعاليم او تنھا راھی است كه بشر در اين عھد بايد از آن پيروی كند .بعالوه وقتيكه مشاھده میكنم كه خدا چگونه
تاريخ مشيت بازسازی را ھدايت می كرده است ،راسخانه باور دارم كه رورند سان ميانگ مون ھادی عھد تكميل
شده ،نجات دھندهی تمامی انسانھا است .من صميمانه خواھشمندم كه مردم آمريكا حقيقت راھنمائیھای ايدئولوژيكی
كامل رورند مون را دريافت كرده و به او مالزمت كنند .او رھبر راستين بشری است .خدا والدين راستين انسانھا
است ،بنابراين تمامی مردم برادران و خواھران يكديگر ھستند .اين حقيقت جھانی اين عھد است كه بر پايهی
خانوادهھای راستين آغاز خواھد شد .مردم آمريكا تنھا زمانيكه از تعاليم او پيروی كنند قادر خواھند بود تا برای
آيندهی اين كشور رويايی داشته باشند.
من بطور يقين به اين حقيقت دست يافتهام كه زندگی شھرت و دارائی بر روی زمين ھيچگونه استفادهای در ھيچ جا
و در ھيچ موقعيتی در دنيای روح ندارد .شما بايد به اين موضوع توجه نشان بدھيد كه اگر نه در آينده بلكه ھمين
االن به دنيای روح برويد چه خواھيد كرد .اگر من در طی دوران رياست جمھوری به مردم دربارهی دنيائی كه
روح در آن زندگی میكند ،آموزش داده بود ،آنگاه به احتمال زياد در اينجا با من مثل رئيس جمھور رفتار میشد.
من از طريق اصل الھی به شكوه رورند سان ميانگ مون پی برده و عميقا ً تحت تاثير قرار گرفتهام .من توبه كرده
و بسان آبشار اشك ريختهام .من ھمچنين فھميدهام كه يك رھبر نادان بودهام .من به خاطر شكست در بيدارسازی
مردم آمريكا دربارهی واقعيت زندگی درونی به تلخی توبه كردهام .اگر چه دير شده ،ولی مايلم تا اين اطالعات را
به شما برسانم .در چند مورد ،خدا در قالب تشعشع درخشان و فرخنده يا رنگين كمان خيره كنندهای ظاھر شد .در
اين تجربهی اسرارآميز و احساساتی ھمگی ما تحت تاثير خدا قرار گرفته و با كف زدنھايی چند به او خوشآمد
گفتيم .ما بواسطهی گذشتهی خود با اشك توبه كرده و در سمينار اصل الھی شركت جستيم.
ملت آمريكا! زندگی روی زمين يك لحظهی زودگذر است .اميدوار ھستم كه شما از ھم اكنون خودتان را برای
زندگی در دنيای روح آماده كنيد .حتی يك لحظه ھم فراموش نكنيد كه رورند سان ميانگ مون ناجی ،والدين
راستين و معلم راستين برای تمامی بشريت بوده و شما بايد از راھنمائیھای او وفادارانه پيروی كنيد.
اندرو جكسون  -شانزدھم ژوئن دوھزار و دو

 .٨مارتين وان بورن )ھشتمين رئيس جمھور آمريكا بين سالھای  ١٨٣٧تا (١٨۴١
مردم روی زمين بايد راھنمائی مستقيم ناجی را دريافت كنند.
من خالصانه پذيرفتهام كه در انجام مسئوليتم در مقام پدر ملت ،در زمانی كه بر روی زمين بودهام ،شكست
خوردهام .من ھمينطور اعتراف میكنم كه حتی حيات خودم را بروی زمين درك نكردم .به خاطر اين مسئوليتھا من
تا به اين زمان در دنيای روح درگيريھای فكری روانی زيادی داشتهام .چطور میتوانستم در يك چنين موقعيت
نادانی و جھالت زندگی كنم ،آنچنانكه نتوانستم تشخيص بدھم كه جنبهی درونی خدا در درون طبيعت بشری نھفته
است و اينكه دنيايی ديگر وجود دارد كه بسيار وسيع و ابدی است .خدا كه والدين ما است و میخواھد بطور ابدی
با ما زندگی كند ،ھمواره با ما زيسته و بطور مداوم راھنمائیھا و دستورالعملھای خود را در سكوت به ما داده
است .كلمات نمیتوانند چگونگی سرافكندگی مرا و اينكه چقدر خود را برای غفلت از اين حقيقت سرزنش میكنم،
تشريح كنند .من با يقين از طريق اصل الھی به اين مسائل آگاه شدهام.
من میخواھم از اين فرصت استفاده كنم و به تمامی مردم روی زمين يك مسئله را بگويم .و آن اين است كه دنيای
روح جائيكه ھر فردی برای ابد در آن خواھد زيست ،بطور حتم وجود دارد .آنھائيكه بر روی زمين خود را برای
زندگی در اين دنيا آماده نكنند بطور حتم با رنج و عذاب در اينجا روبرو خواھند شد .كوتاھترين راه آن است كه از
ناجی بر روی زمين آموزش و دستورالعمل دريافت كنيم .رورند سان ميانگ مون ناجی اين عھد بوده و از جانب
خدا فرستاده شد است .اين نكته را ھرگز فراموش نكنيد.
مارتين وان بورن – ھفدھم ژوئن دو ھزار و دو
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 .٩ويليام ھنری ھريسون )نھمين رئيس جمھور امريكا كه بدنبال يك ماه خدمت در اين مقام در سال
 ١٨۴١دارفانی وداع گفت(.
 اصل الھی معنای راستين و ارزش زندگی و جھت آن را به من آموخت.ھر كسی كه بتواند در طی زندگی زمينی خود ،خدا و ايدهآل او را بشناسد خوشبختترين مردم است .انسانھا بايد
زندگی خود را در سطحی با فھم ارزش راستين زندگی سپری كنند ،اما بيشتر مردم از اين موضوع آگاھی ندارند.
من ھريسون بعد از مطالعهی اصل الھی در اين مكان ،استاندارد راستين ارزش زندگی را عميقا فھميدهام .اصل
الھی پيام با ارزشی برای مردم در اين زمان است كه توسط رورند سان ميانگ مون آشكار گرديده است .او پيامبر
بزرگ ،نجات دھنده ،والدين راستين و ناجی فرستاده شده از جانب خدا برای بشريت است.
او پسر راستين خدا است كه نه تنھا ملت آمريكا بلكه تمامی بشريت بايد از او پيروی كرده و به او مالزمت كنند.
تشريح تمامی اين مسائل برای من امكان ندارد و حتی اگر بتوانم چنين كنم شما قادر به فھم آنھا نيستيد .شما بايد
اصل الھی را بياموزيد .اگر چنين كنيد آنگاه اساس زندگی و جھتی را كه بايد پيش گيريد ،آشكارا درك خواھيد كرد.
در حين زندگی بر روی زمين خودتان را برای دنيايی آماده كنيد كه بايد در آن بطور ابدی زندگی كنيد .برای انجام
اين امر تعاليم رورند سان ميانگ مون را مطالعه كرده آموزشھای او را دريافت كرده و نسب خونی خدا را به
ارث ببريد.
ويليام ھريس  -ھجدھم ژوئن دوھزار و دو

 .١٠جان تيلر )دھمين رئيس جمھور آمريكا(
تشكر بخاطر آشكار كردن راز خدا
قرار براين بود كه ھر جنبهای از زندگی انسان بر روی زمين بطور مستقيم در رابطه با خدا باشد اما مردم با
جھالت در مورد اين حقيقت اساسی زيستهاند .من ھرگز حيات خدا را انكار نكردم ،اما اين پيام كه "خدا والدين
بشريت است" چيزی است كه من براستی ھرگز حتی تصورش را نمیكردم .در ھمان لحظه كه مدرس اصل الھی
گفت كه "خدا والدين بشريت است" از نقطهای از باال ،روشنائی خيرهكنندهای بدرون اطاق تدريس درخشيد و
قلبھای ما را آرام ساخته و مجذوب خود ساخت .ما با كف زدن از آن استقبال كرديم و در عين حال اشك زيادی
ريختيم.
خدا ما را در اين نور درخشنده تحت پوشش قرار داده و با صدای بلندی گفت" ،من خدای يھوه ،خدا و والدين شما
ھستم ".سپس با صدايی آرام و واضح اما ھمراه با اندوھی عميق گفت" ،من والدين شما ھستم" .بعد از بيان اين
كلمات او در تشعشعات نور در اطراف اطاق به حركت درآمد و سپس ما را ترك گفت .ھمه در اطاق نسبت به اين
اتفاقی كه رويداده بود احساس احترام كرده و لحظاتی چند را در سكوت به تعمق پرداختند .من براستی از رورند
سان ميانگ مون ،مسيح ،نجات دھنده و والدين راستين بشری قدردانی میكنم.
شما برای آشكار كردن اين حقيقت شگقتانگيز چقدر بسختی بايد كار كرده باشيد .والدين راستين شما راز خدا و
سختی و عمق مشيت رنج و عذاب را كه در پس نقابھا پنھان بود ،آشكار ساختهايد .لطفا نه تنھا ملت آمريكا بلكه
تمامی بشريت را به حقيقت اصل الھی راھنمائی و ھدايت بفرمائيد.
جان تيلر – بيستم و ژوئن دوزار و دو
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