صلح تحت تسلط خدای واحد – زائران اورشليم مقدس
بيست و دوم سپتامبر دوھزار و سه

روز بيست و دوم سپتامبر دوھزار و سه ،يك روزی
تاريخی در شھر اورشليم بود .زيرا برای اولين بار بود
كه رھبران و روحانيون مسيحی ،مسلمان و يھودی
دوش به دوش يكديگر در بخش قديمی شھر به
راھپيمايی پرداخته و ھمراه با دعا و پيشكش زندگی خود
به خدا ،اعالم كردند كه باور دارند كه خدا آنھا را برای
پايان دادن به جدائیھا و ايجاد صلح و تاسيس يك
خانوادهی واحد فراخوانده است .آنھا در مسيری دست به
راھپيمائی زدند كه تا به حال بواسطهی حساس بودن
روابط بين فلسطينيان و اسرائيليان ،چنين چيزی در آن
صورت نگرفته بود و حتی چنين اجازهای از طرف
مقامات دولتی برای چنين چيزی صادر نشده بود.
آنھا براستی برای پايان دادن به جدايی بين مذاھب و اعتقادات ابراھيمی بپا خواسته بودند و راھپيمائی آنھا درواقع
تحقق الھامات والدين راستين بود و براساس پايهی استوار مصالحهی اولين اسرائيل و دومين اسرائيل در طی سفر
گذشته به اورشليم شكل میگرفت .در اين سفر صد و بيست نفر از روحانيون مسيحی آمريكائی با بھرهگيری از
نتايج اولين سفر به اورشليم و سخنان الھام بخش والدين راستين مبنی بر اينكه اين سفر برای مصالحه ميان فرزندان
ابراھيم و ھمچنين پايهای برای ترفيع مقام عيسی بود ،بگونهای كه رحمت و بخشش را برای يھوديت ،مسيحيت و
اسالم به ارمغان آورد ،به اورشليم پا نھادند .براساس اين پايه پدر راستين از طريق قطعنامهھای اورشليم ،واشنگتن
و سئول بخشش اولين ،دومين و سومين اسرائيل را اعالم فرمودند .درواقع اولين اسرائيل )اسرائيل و يھوديت(،
دومين اسرائيل )آمريكا و مسيحيت( و سومين اسرائيل )كره و نھضت ھماھنگ( مورد عفو و بخشش قرار گرفتند
زيرا ھر سه اينھا قبل از اين در زمان خودشان نتوانستند ناجی را بدرستی پذيرا شده و به او بپيوندند.
اولين بار در زمان يعقوب نوهی ابراھيم بود كه عبارت "اسرائيل" به او بعنوان انسانی كه با ايمانی استوار جنگيد و
پيروزی بدست آورد لقب داده شد و اين الگويی شد برای خانوادهھا ،قبايل ،ملتھا و دنيا تا آن را بواقعيت درآورند.
درواقع اين ايدهآل و رويای خدا بود تا انسانھا در سطوح مختلف از سطح فردی گرفته تا سطح جھان ھستی
صالحيت اين لقب را كسب كرده و بر اين اساس در تمامی جھان ھستی ريشهی سقوط برچيده شود .در نتيجه نه
فقط يعقوب و بازماندگان او بلكه ھر انسانی كه بتواند با ايمانی راسخ ايستادگی كرده و پيروز شود اسرائيل ناميده
میشود .و برعكس ھر كسی كه برخالف اين
امر عمل نمايد صالحيت اين لقب را از دست
خواھد داد.
پدر راستين در تمامی دورهی زندگی مشيت شده
ی خود ھمواره در پی تحقق روياھا و ايدهآلھای
خدا بودهاند كه از جملهی اين روياھا "بازسازی
و تحقق اسرائيل" بوده است .بازماندگان يعقوب
با قرار گرفتن بر پايهی پيروزمندانهی او
لقب اسرائيل )اول( را كسب كرده و خود را
برای دريافت ناجی آماده كردند ،وليكن در زمان
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ظھور او عاجز از پذيرش او به خدا و عيسی پشت كرده و شكست خوردند .درواقع آنھا با شكست خود در پذيرش
نجات دھندهی موعود مقام خود را بعنوان اسرائيل از دست دادند .بدنبال آن مردمی ديگر يعنی كسانی كه به خدا و
عيسی در مقام ناجی ايمان آوردند در مقام اسرائيل )دوم( قرار گرفتند .مسيحيت مخصوصا ً مسيحيت آمريكا بعنوان
نمايندهی مسيحيت در سطح جھانی در مقام اسرائيل دوم نيز نتوانست در پذيرش ناجی در ظھور دوباره سربلند
باشد و درست بسان اسرائيل اول به خدا و ناجی در ظھور دوباره پشت كرده و شكست خورد .به ھمين دليل خدا
مجبور بود تا بر روی گروه جديدی از مردم سرمايه گذاری نمايد كه اينبار مردم كره و نھضت ھماھنگ جای
مسيحيت را در ظھور دوباره پر كرده و میبايست ماموريت ناتمام ماندهی مسيحيت را به انجام برسانند كه آنھا نيز
در انجام اين امر شكست خوردند .به ھمين خاطر الزم بود تا مقام اين سه )اسرائيل( بازسازی شود كه پدر راستين
با پرداخت غرامتھای بسيار برای بازسازی مقام آنھا و كسب بخشش برای آنھا ،بدنبال قطعنامهی سئول ،ظھور
اسرائيل چھارم را اعالم فرمودند .در نتيجه عبارت "اسرائيل" عطف به فرد ،خانواده ،اجتماع و كشوری است كه
در بازسازی مقام راستين خود بعنوان فرزندان در پيشگاه خداوند بعنوان والدين سربلند و پيروز باشند .والدين
راستين مخصوصا از طريق قطعنامهھای اورشليم ،واشنگتن و سئول در تالش بودند تا مقام اسرائيل اول )نمايندهی
گذشته( ،اسرائيل دوم )نمايندهی حال( و اسرائيل سوم )نمايندهی آينده( را بازسازی كرده ،آنھا را به يكديگر مرتبط
ساخته و با تاسيس اسرائيل واقعی )چھارم( در سطح جھانی -بعنوان پادشاھی بھشتی -قلب پر از درد و رنج خدا را
تسكين بدھند.
اسرائيل چھارم واقعی است ،اسرائيل چھارم
متشكل از معتقدين تمامی مذاھب بركت
گرفته از والدين راستين است .اسرائيل
چھارم دارای قدرت و اختيار الزم برای
تحقق پادشاھی خدا میباشد كه اين قدرت و
اين اختيار در طی راھپيمائی روحانيون در
اورشليم مشاھده شد.
راھپيمائی از دروازهی شھر قديمی يافا آغاز
گرديد .صد و بيست روحانی مسيحی از
آمريكا به اتفاق روحانيون يھودی و مسلمان،
از گروھھا و انجمنھای مختلف اسرائيلی و
فلسطينی از شھرھای مختلف اسرائيل در
اين راھپيمائی آرام شركت داشتند .اين راھپيمائی در موقعيتی شكل گرفت كه بدون ھيچ لحظه توقف در نقاط
مختلف فلسطين و اسرائيل بمب گذاریھا و انفجارات بسياری خونھای زيادی از انسانھای بیگناه را بر زمين
ريخته و می ريزد .پنج دقيقه بيشتر از آغاز راھپيمائی نگذشته بود كه ماموران پليس شھر تظاھرات كنندگان را
متوقف كردند .در اين لحظه رھبران برجسـته و سفيران صلح اسرائيل به گفتگو با ماموران پليس پرداخته و با نكته
سنجی خاصی آنھا را قانع ساختند كه اين راھپيمائی فقط برای صلح است و بس .اگر چه غير واقعی بنظر میرسيد
ولی تحولی شگرف رخ داد و آن اين بود كه ماموران پليس عالوه بر اينكه اجازه دادند تا راھپيمائی ادامه يابد بلكه
ھمچنين بر آن شدند تا حتی در مقابل گروھھای تندرو از تظاھر كنندگان حمايت كنند.
مسير راھپيمائی مملو از كيوسكھا و مغازهھای مختلف در محلهھای فلسطينی و اسرائيلی شھر بود و اگر چه يك
گروه ناراضی مسيحی تندرو سد راه شد ولی راھپيمايان با حمايت مردم و ماموران پليس از تمامی موانع از جمله
از ايستگاھھای ايست بازرسی عبور كرده و با آھنگ صلح صلح صلح تصوير آرامش بخشی بر روی چھرهھای
مردم و بازاريان بجای گذاشتند .در پای ديوار غربی دكتر لونيه مكلود ،امام كيوان و خاخام موشه چن به ترتيب
بنمايندگی از دنيای مسيحيت ،اسالم و يھود به دعا پرداختند .خاخام موشه چن در سخنان خود گفت ،در مسير
راھپيمائی تا به اين مكان مقدس خونھای افراد بيگناه زيادی ريخته شده است ،به ھمين خاطر ما از جمله آن شھداء
ھستيم ،ولی امروز من احساس خطر نمیكنم و باور دارم كه ما شھدای زنده ھستيم .او در ادامهی سخنانش با
احترام بسياری از رھبران مسلمان و مسيحی ياد كرد.
راھپيمايان سپس بسوی كوه موريا )جاييكه ابراھيم اسحق را قربانی كرد و ھمينطور جائيكه محمد پيامبر اسالم به
بھشت صعود كرد( روی آوردند .آنھا در مسير از ايستگاھھای بازرسی چندی گذشته و در عين ناباوری ماموران
پليس و يھوديان ساكن آن منطقه ،امام و رھبران مسلمان در مسجد القصی با گرمی و عشقی عظيم از راھپيمايان
استقبال كردند .تمامی راھپيمايان در مقابل "گنبد صخره" ايستاده و به رھبری امام باندكجی ھمگی يكصدا به سنت
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اسالمی فرياد "ﷲ اكبر" برآوردند .امام باندكجی در سخنان خود گفت ... :ما به موسی ،اسحق و اسمائيل ايمان
داشته و آنھا را دوست میداريم ،ما به عيسی ايمان داشته و او را دوست میداريم ،ما به محمد ايمان داشته و او را
دوست میداريم ،ما به والدين راستين ايمان داشته و آنھا را دوست میداريم ....سخنان گرم و محترمانه امام
باندكجی گرمی خاصی را در قلب يھوديان و مسيحيان بوجود آورد و اين باور را در آنھا برانگيخت كه اسالم يك
مذھب مقدس و الھی میباشد.
پس از آن راھپيمايان بسوی "دروازهی شيرھا" روی آورده و سرانجام به كوه زيتون مقصد نھايی راھپيمائی
رسيدند .ھمگی بر روی كوه گرد ھم جمع آمدند .از اين نقطهی تمامی شھر قابل مشاھد میباشد .اين كوه ھمان
مكانی است كه عيسی بر روی آن برای تمامی شھر گريست .در اين مكان بود كه راھپيمايان احساس كردند كه آنھا
در طی اين راھپيمائی قلب عيسی را التيام بخشيدهاند ،ھمچنين قلبھای اسحق و اسماعيل ترميم يافته و خانوادهھای
آنھا ترفيع يافته است... .
عيسای عزيز! ديگر گريه مكن! اكنون زمان آن فرا رسيده است كه اشكھای غمبار تو به اشكھای شادی مبدل شود!
والدين راستين ديگر اشك مريزيد! پسر ارشد و تمامی مذاھبی كه شما در انتظارشان بودهايد به اين فھم و اين درك
دست يافتهاند كه عشق خدا از طريق والدين راستين قلبھای ما را شفا داده و به ما رخصت میدھد تا برادرانه يكی
شويم!
راھپيمايان در پايان بسان سفر اول قطعنامهای را به اين مضمون امضاء كردند:
ما رھبران مذھبی ،معتقدين يھودی ،مسيحی و اسالمی و معتقدين تمامی ديگر مذاھب در روز بيست و
دوم سپتامبر دوھزار و سه در شھر مقدس اورشليم به خاطر خدا و صلح بين مردم اسرائيل و فلسطين
گردھم جمع آمدهايم .ما صد و بيست نفر از رھبران مسيحی ،مسلمان و يھودی از آمريكا ،صد و بيست
نفر از خاخامھا و رھبران يھودی از اسرائيل و صد و بيست نفر از رھبران مسيحی و مسلمان از
سرزمين مقدس ھستيم .ما بعنوان زائرينی كه از جانب خدا ندا دريافت كرده ،يگانه در كنار يكديگر
ايستاده و با ھمدلی و يك صدا فرياد میزنيم:
 .١ما اعالم میكنيم كه خدا يگانه است و موسسين مذاھب – ابراھيم ،موسی ،عيسی ،محمد و تمامی ديگر
موسسين مذھبی يگانه و متحد ھستند.
 .٢ما شھادت میدھيم كه تمامی مردم روی زمين برادران و خواھران يكديگر و يك خانوادهی تحت تسلط
خدا ھستند.
 .٣ما از تمامی رھبران مذھبی دعوت میكنيم تا خواست خدا را در ورای منافع منطقهای ،نژادی و ملی
مذھب خاص خود قرار بدھند .مذاھب دارای اين مسئوليت ھستند كه برای خاطر صلح متحد و يگانه
بشوند.
 .۴من تصديق میكنيم كه خدا به ھر فردی آموخته است كه با ديگر مردم از تمامی ديگر عقايد ،ديگر
نژادھا و ديگر مليتھا در صلح زندگی كند .اين تعاليم در تورات ،عھد جديد ،قران و ديگر كتب مقدس قابل
مشاھده ھستند.
 .۵ما با يك روحيهی سراسر ھماھنگی ،توبه و توافق نظر ،براستی توبه كرده و بخاطر نقاط سياه گذشته
ی خود ،به خاطر سقوط در مسيری برخالف خواست خدا و سراسر شكنجه و كشت و كشتار ديگران ،از
خداوند و ھمينطور از يكديگر بخشش میطلبيم.
 .۶ما به تمامی نقاط و اماكن شھر مقدس اورشليم ،حق و سھم مسئوليت ھر مذھب و ميراث تمامی مردم
در حفظ تقدس تمامی شھر احترام میگذاريم.
 .٧ما اعالم میكنيم كه سياستمداران در جدائی از رھبری مذھبی قادر به يافتن راه حل برای از بين بردن
درگيریھا در منطقه نيستند و خشونت ھرگز به صلح نمیانجامد.
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 .٨ما اعالم میكنيم كه رھبران دولتی ،سياسی و مدنی در تعھدات خود برای ايجاد صلح ،به راھنمائیھا
و روش فكری رھبران مذھبی و اتحاد با آنھا نياز دارند.
 .٩ما از رھبران سياسی و مدنی میخواھيم تا با ھمكاری با اين شورای صلح در مسير آشتی ،صلح و
عدالت گام بردارند.
 .١٠ما تصديق میكنيم كه رورند دكتر سان ميانگ مون از جانب خدا برای انجام اين ايدهآل فراخوانده
شده و در جھت تاسيس پايهھای الزم برای تحقق آنھا بطور خستگی ناپذيری در دو دنيای روح و جسم
كار و تالش داشته است.
در اين روز ،بيست و دوم ماه سپتامبر دوھزار و سه در شھر اورشليم ،ما ندای عاجزانهی خدا را
میشنويم كه ما را به توقف كشت و كشتار فراخوانده و از ما میخواھد تا بعنوان فرزندان محبوب او با
يكديگر رفتار كنيم .صدای فرزندان مقتول ما )از ھر دو طرف فلسطين و اسرائيل( از زير زمين شنيده
میشود .اين مسئوليت ما بعنوان رھبران مذھبی است تا تداوم اين خونريزی ديگر ديده نشود .بعالوه ما
باور داريم كه صلح اورشليم الگوی صلح برای تمامی مردم دنيا خواھد بود.
اين تالشھا ھمگی بذری است كه توسط والدين راستين برای ايجاد صلح نھائی در اين منطقهی پر آشوب كاشته شده
است و اگر چه در حال حاضر قابل مشاھده نيستند اما روزی به نتيجه میرسند و نه تنھا در خاورميانه بلكه در
سراسر دنيا شكوفهھای صلح شكفته خواھند شد.
/پايان/
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