گزارشی از سفر تاريخی رھبران مذھبی
به زادگاه عيسی

صبح روز يكشنبه در حين به خاك سپردن
صليب ،اتفاق بزرگی رخ داد .ھفت اسرائيلی در
يك حملهی انتحاری در نزديكی ھتل اقامت ما كشته
شدند .ھمچنين اسقف فليپ جانسون از اعضای
ھيت رئيسهی رھبران مسيحی آمريكا در يك
درگيری بين مرگ و زندگی )بواسطهی يك
بيماری جسمی( به بيمارستان منتقل شد و درست
در پايان كنفرانس وضعيت او بھبودی يافته و
دوباره به جمع ما پيوست .ما باور داريم كه تمامی
اين اتفاقات بواسطهی شرطھای غرامت سنگينی
است كه والدين راستين در طی چھل شبانه روز
گذشته برپا نمودند .پدر راستين در آزمونی برای
برپا كردن شرط غرامت و انتقال آن بطور مستقيم به خاورميانه ،در جھت ايجاد صلح بين مسيحيت ،اسالم و يھوديت،
از يك نبرد بين مرگ و زندگی پيروزمندانه گذشتند.
اين بار ،ما بطور خاص به اتحاد بين مسيحيت و يھوديت تمركز كرده بوديم و بر اين اساس ،يك كنفرانس در ھتل
حيات ،محل اقامتمان در اورشليم برگزار گرديد .بمب گذاريھا در نزديكی ھتل باعث شد تا ميھمانان ما ،روحانيون و
نمايندگان انجمنھای يھودی نتوانند بموقع خودشان را به كنفرانس برسانند .با اين ھمه آنھا با جرات تمام به كنفرانس
آمدند .چيزی در حدود ١٢٠نماينده از رھبران يھودی و  ١٣٠نفر از رھبران مسيحی و تعدادی ھم از رھبران اسالمی
در كنفرانس شركت جستند.
دكتر يانگ در سخنان افتتاحيهی خود بر اتحاد مسيحيت و يھود ،براساس فھم و ايمان مشترك ما نسبت به خدا تاكيد
كرد .او ادامه داد كه مسيحيت صليبھای خود را پايين كشيده و بواسطهی عدم فھم درست از ظھور عيسی ،زنده ماندن
و پذيرفته شدن او از جانب اسرائيل به توبه نشستند ،و اكنون براساس اين پايه است كه ما عشق و مصالحه را
درخواست میكنيم .او ھمچنين رھبران يھودی را برای با ھم بودن و به آغوش كشيدن عيسی فراخواند .دو مذھب
برادر بايد يكی شوند .اين امر شرطی اساسی برای ترميم درگيری بين جناحھای مسلمان و يھودی خواھد بود.
رھبران يھودی بسيار مھمی در كنفرانس شركت كرده و در برنامهھا حضور داشتند .دكتر كافومن با سخنان خود
تحت عنوان بخشش ،عشق و مصالحه بخش اول كنفرانس را آغاز كرد .بدنبال او اسقف استالينگز در اين بخش از
چگونگی حضور خدا در كنار ما سخن گقت .او در سخنان خود با گذر از راه باريكهی تحت تاثير قرار دادن رھبران
يھودی گام برمیداشت .او عنوان كرد كه ما بايد تفاوتھای خودمان را كنار گذاشته و با توجه به اينكه يك خدای واحد،
آفرينندهی ھر دوی ما میباشد ،بايد بسوی يكديگر بشتابيم .با توجه به اينكه مسيحيت در مقام برادر كوچك قرار دارد .او
پا فراتر گذاشته و گفت ،به خاطر اينكه مسيحيت معنای صليب را درك نكرد ،ما صليبھا را پايين كشيده و با قلبی
متواضعانه در پی برادر بزرگ خودمان به اسرائيل آمدهايم .ما مسيحيان بايد بخاطر تمامی كشتارھا و قتل عامھا بر
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عليه ساميان كه در طول تاريخ رخ داد ،توبه كنيم .او از تمامی روحانيون و خاخامھای يھودی شركت كننده در
كنفرانس طلب بخشش نمود.
او ھمچنين از آنھا خواست تا اين موضوع را درك كنند كه عيسی از جانب خدا آمد تا پادشاھی بھشتی را بر روی
زمين و در بھشت برپا كند .او واقعاً◌ً میخواست تا از مردمش عشق دريافت كند و اگر فھم درستی در آن زمان وجود
میداشت پادشاھی بھشتی فرامیرسيد .بنابراين اگر اين فھم و درك در اين زمان متمركز بر عيسی ،مسيحيت و اسرائيل
شكل بگيرد ،آنگاه پادشاھی خدا میتواند در تمامی نقاط مختلف زمين گسترش پيدا كند .اسقف استالينگز در سخنان
عميق و تدھين كنندهی خود بر حضار تاثير عميقی گذاشت و به محيط روحی خوبی بوجود آورد .باور داريم كه تمامی
اينھا بواسطهی غرامتھای پرداخت شده از جانب والدين راستين تحت پوشش قرار گرفته بود .اين كنفرانس براستی مثل
يك رويا بود.
در عين حال اتفاقات ناگوار ھم در ھمان روز روی داد .صبح ھمان روز در نزديكی ھتل بمب گذاری شد و در
طی روز يك گروه تندرو يھودی بارھا و بارھا تالش داشت تا برای برھم زدن كنفرانس به درون ھتل بيايد ،كه از اين
كار آنھا جلوگيری بعمل آمد.
اين گروه در سال  ،١٩٩٣ھتل محل برگزاری تور سخنرانی مادر راستين را تحت فشار قرار داده بود تا در
آخرين فرصت ،برگزاری كنفرانس را كنسل كنند .اعضاء در آن زمان به شانزده ھتل ديگر مراجعه كردند كه تمامی
آنھا پاسخ منفی دادند .سرانجام يك ھتل متعلق به فلسطينيان پذيرفت و برنامه با موفقيت به انجام رسيد .گرمی و جرات
والدين راستين ،قلب مادر راستين در ورود به يك چنين موقعيت غيرممكن و خطيری به ما يادآوری شد .مقدمات
برگزاری در آخرين دقايق انجام شد ،نمايش ويديو بر روی يك تكه كاغذ سفيد رنگ كه توسط برادران ما نگھداری شده
بود ،اجرا شد  ...براستی تمامی مقدمات برگزاری ناپايدار بودند ،با اينحال مادر راستين با قدرت تمام سخن گفت و
ماموريت خود را به انجام رسانيدند .با حضور در يك چنين كشوری و با يك چنين وضعيتی میتوان درك كرد كه مادر
راستين چگونه تور سخنرانی خود را به انجام رساند ،ھمچنين میتوان درك كرد كه ميزان پرداخت غرامت از جانب
والدين راستين براستی ورای انديشهھای ما است .مادر راستين براستی تحت حمايت خدا بودند.
بر اين اساس احساس كرديم كه ما ھم از موقعيت مشابھی طی طريق میكنيم .ھمان گروه تندرو به كنفرانس ما
حمله كرد ،آنھا اعالميهھايی را پخش میكردند و سعی در ورود به درون ھتل داشتند .يكی از خواھران بركت گرفتهی
ما از ھيت رئيسهی بخش زنان ،مسئول ايمنی كنفرانس بود و بارھا از ورود آن گروه جلوگيری كرد و سرانجام به
پليس مراجعه كرد .ادارهی پليس يك واحد از پاسداران مرزی را برای حفظ امنيت به ھتل فرستادند .با حضور آنھا در
داخل ھتل آرامش برقرار بود و كنفرانس بخوبی برگزار شد .اما در بيرون از ھتل غوغائی بود كه البته اكثر حضار از
چگونگی آن خبر نداشتند.
اما كنفرانس غوغای درونی خاص خودش را داشت .موضوع اصلی و جنجال برانگيز ما اين بود كه رھبران
يھودی و مسيحی در يك حال و ھوای مملو از عشق بسوی يكديگر آمده و به يك فھم مشترك درباره عيسی و پذيرش
محترمانهی ماموريت مسيحانهی او نائل شوند .يكی از خاخامھا كه در گذشته با اسقف استالينگز ديدار داشته و دربارهی
والدين راستين با او سخن گفته بود ،عنوان كرد كه از حضور و گرمی والدين راستين تحت تاثير قرار گرفته است .او
از واقعيت وجودی خدا و كار و تالش او از طريق مسيحيت و يھوديت ،و تشابه مندرجات كتب مقدس سخن گفت .او
گفت كه اگر ما بتوانيم با آن كالم زندگی كنيم ،آنگاه قادر خواھيم بود تا با ھم باشيم .او ھمچنين در سخنان خود تمامی ده
روحانی مسلمان شركت كننده در كنفرانس را كه تعدادی از آنھا فلسطينی بودند ،به آغوش گرفت و از آنھا بخوبی ياد
كرد.
از اين تجربه میتوان ديد كه براستی رھبران مذھبی میتوانند و میخواھند با ھم باشند .خشونتھای شديدی را كه
در اين منطقه روی میدھد خواست مذھب نيست .اين خشونتھا از جانب مردمی است كه فھم درستی از كالم خدا در
كتب مقدس ندارند و يا اينكه از كالم خدا برای اھداف گمراه كننده خودشان استفاده میكنند.
بدنبال سخنان بخش اول كنفرانس ،تمامی  ٢۵٠شركت كننده به تبادل نظر پرداختند كه فرصت خوبی برای آشنائی
ھر چه بيشتر با يكديگر بود .سواالت حول و حوش مسائلی چون ميزان و چگونگی بخشش ،و اينكه آيا تا بحال فردی
را از مذھب ديگر بخشيدهايم و غيره دور ميزد .تبادل نظرھائی اينچنين محيط مثبتی بوجود آورده بود .البته ھنوز
افرادی بودند كه در نشست و برخاست با افراد از ديگر مذاھب دشواری احساس میكردند.
بدنبال صرف ناھار بخش دوم با گفتار يكی از اعضای انجمن شھرداری اورشليم آغاز شد و بدنبال او دكتر اندرو
ويلسون از صليب بعنوان مرز بين يھود و مسيحيت سخن گفت .او در سخنانش بطور عميق عيسی و چگونگی پذيرفته
نشدن او را به تصوير كشيد و اين نكته كه او ھمچنان در پی پذيرفته شدن و ايجاد اتحاد بين مسيحيت و يھوديت
میباشد .او ھمچنين به شكست مسيحيت در عشق به سرمنشاء خود ،اسرائيل و عھد عتيق اشاره كرد .سخنان او بعنوان
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گفتاری جدی تاثير عميقی بر حضار گذاشت .و تبادل نظر بعد از سخنان او نيز جالب و پرشور درعين حال در صلح
برگزار گرديد.
اعالميهی اورشليم
اسقف استالينگز به معرفی "اعالميهی اورشليم" بعنوان قطعنامهی نمايندگان و روحانيون شركت كننده پرداخت .در
قسمت اول اين قطعنامه آمده است" :مؤمنان از ھر دو خانوادهی مسيحيت و يھوديت با يك توافق نظر ،مصالحه و
ھماھنگی ،ھمراه با ياد تعھد تمامی آن كسانی كه در پی ساختن يك دنيای بھتر رنج كشيدند ،در جھت نيل به يك آيندهی
روشن در ارتباط با بخش تاريك و سياه گذشتهی خود توبه میكنيم .ما با گردھمائی در شھر مقدس اورشليم ،سرزمينی
كه خدا در آن مردم خود را برگزيد ،و پيام آوران خود را برای پاكسازی ما ارسال كرد و ما را در مسير درستكاری
ھدايت نمود ،اكنون با قلبی يگانه به ھم پيوسته و اعالم میكنيم.:
اين اعالميه به ايمان به خدا ،اينكه ھر دو مذھب بخاطر ايمان و اعتقاداتشان رنج كشيدند ،اشاره میكند و ادامه
میدھد كه ما میخواھيم زندگی و تمامی تاريخ آينده را از لحظاتی كه در آن ما نتوانستيم افراد بیگناه را دوست بداريم،
تمامی لحظاتی كه در آن اعتقادات ما مورد شكنجه قرار گرفت و تمامی لحظاتی كه در آن اعتقادات ديگران را به زير
شكنجه برديم ،پاك كنيم .ما میخواھيم تا با يكديگر بھمراه تمامی مؤسسين و مقدسين مذاھب خودمان كه ھم اكنون در
دنيای روح بسر میبرند ،برای شروع يك عھد صلح و خوبی كار كنيم .ما مسيحيان توبه میكنيم به خاطر اينكه با
باشكوه دانستن لحظهی اعدام عيسی كه در آن او جسمش را از دست داد ،چيزی را جشن گرفتيم كه دردناكترين لحظه
برای خدا بوده است ،لحظهای كه تمامی روياھای مقدسين و پيام آوران را نقش برآب كرد و باعث عدم ظھور پادشاھی
بھشتی در طی دوھزار سال بعد گرديد .در طی اين دوره ما مرتكب اشتباھات بسياری شديم ،ما توبه می كنيم از اينكه
نتوانستيم تجسم عشق عيسی بشويم ،برعكس آغازگر يك تاريخ ضد سامی گرائی شديم .ما يھوديان بعنوان مردم برگزيده
ی خدا میخواھيم قلب خود را در پيشگاه خدا گشوده و تمامی اتفاقات گذشته را با چشمان او ببينيم و يكبار و برای
ھميشه خود را از سنگينی بار مصلوب كردن عيسی آزاد كنيم .اين مرد جوان يھودی بیگناه ،يوشع ،كسی بود كه خدا
او را دوست میداشت و تمامی اميد و رويايش را بر او قرار داده بود .اما او از جانب ثروتمندان و قدرتمندان در ميان
مردمش پذيرفته نشد .آنھا بخاطر موقعيت و آرامش خودشان ،او را برای اعدام به دست قدرت منفور خارجی سپردند.
ما توبه میكنيم .در اين روز ،وجود تازهی خودمان را وقف زندگی براساس خواست تو میكنيم .ما كار و تالش رورند
و خانم مون را در جھت ايجاد اتحاد بين خانوادهھای با ايمانمان تصديق میكنيم .ما در جھت تاسيس دنيای صلح آميز و
خانوادهھای ايدهآل ،با بركت والدين راستين ،خانوادهی واحد خدا را خواھيم ساخت.
اسقف استالينگز قطعنامه را تشريح كرد ،اگر چه اين امر كار آسانی نبود .او از خاخام بزرگ خواست تا بر روی
سن بيايد و در اين اثناء ما شاھد چگونگی كار خدا از طريق معجزه بوديم .دكتر شالو يكی از سفيران صلح ،كه بھمراه
رورند پورتر اعالميه را )به اندازه ھفتاد و پنج سانت در صد و پنج سانت( بر سر دست نگه داشته بودند ،بطور اتفاقی
در كنار خاخام قرار گرفت و در اين فرصت توانست به زبان عبرانی موضوع قطعنامه را برای او تشريح كند .تعدادی
از روحانيون يھودی شركت كننده از مطرح شدن چنين قطعنامهای ابراز ناراحتی میكردند ،اما وقتی كه اسقف
استالينگز در برابر  ٢۵٠شركت كننده از آن خاخام درخواست كرد تا ھمراه با او قطعنامه را امضاء كند ،او در يك
لحظهی الھام بخش اعالم كرد :من امضاء خواھم كرد اگر برادر مسلمان من ھمراه با من امضاء كند .شيخ با جرات و
شجاعت برخاست و به جلو رفت و آن سه با يكديگر اعالميهی اورشليم را امضاء كردند .اين حركت راه را برای
تمامی شركت كنندگان باز كرد و تمامی آنھا به روی سن آمده و اعالميه را امضاء كردند.
اين احساس در ھمه ما وجود داشت كه بطور واقعی يك پيروزی برای والدين راستين به انجام رسيده بود.
ضيافت پايانی
بخش پايانی سرشار از احساس پيروزی و لذت بود .تعدادی چند از شركت كنندگان سخن گفتند .يكی از روحانيون
يھودی در سخنان خود از ھمهی ما خواست تا از رنجی را كه بر ھمه ما گذشت .درك درستی داشته باشيم .او با خود
خانوادهای را به كنفرانس آورده بود كه به تازگی پسر نوزده سالهی خود را در جريان يك بمب گذاری تروريستھا از
دست داده بود .پدر آن خانواده به جلو آمد و گفت :خانوادهی من در بيمارستان بودند وقتيكه پسرم در حال مرگ بود .در
ھمان لحظات دكتر نزد ما آمد و گفت كه اگر اين برگه )!( را امضاء كنی با اھدای عضوی از بدن پسرت ،جان يك
دختر فلسطينی نجات داده خواھد شد .آيا شما چنين میكنيد؟ آنگاه من به دعا نشسته و بعد جواب مثبت دادم .من
میخواھم زندگی فرزندم برای كمك به زندگی فرد ديگری مفيد واقع شود .او آن برگه را امضاء كرد و عضو بدن آن
پسر يھودی اھداء شد و دختر فلسطينی نجات يافت.
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اين داستانی است كه درك آن برای ما در جھت فھم ھر چه بيشتر تمامی آنچه را كه بر ھر دو جناح در اورشليم
میگذرد ،ضروری است .مردم و رھبران مذھبی خواھان آن چيزی نيستند كه ھم اكنون در حال جريان است .اما بدون
ھيچ تحريكی از جانب روحالقدس چيزی التيام بخش در نفوذ به ريشهی اصلی درگيریھا وجود نخواھد داشت .اين
نكتهای است كه از دست سياستمداران برنمیآيد .اين امر فقط از جانب مذھبيون ممكن میباشد.
رورند جنكينز از پائين كشيدن صليبھا توسط مسيحيان در آمريكا ،دعا در محل زندان پل مقدس ،دعا در محل
زندانی شدن عيسی ،از دليل سفرشان به اورشليم ،از يكی شدن و اينكه مسيحيان بايد از برادر بزرگ خود بياموزند
سخن گفت .در آيات آمده است كه میگويند روزی غريبهای به اورشليم وارد میشود و با التماس عبای مرد روحانی را
میگيرد  ...آنگاه رورند جنكينز به خاخام بزرگ گفت :من میخواھم دست به عبای تو شوم و از تو بخواھم كه درباره
آيات برايم سخن بگويی ،آيا به ما آموزش خواھی داد؟ آنگاه خاخام بزرگ عبای خود را بلند كرد و پاسخ مثبت داد .و
رورند جنكينز بسوی او رفت و عبای او را در دست گرفت ...چنين روحيهای كنفرانس را ھدايت میكرد.
رورند جنكينز در پايان رھبران مسلمان ،مسيحی و يھودی را برای پيروی از والدين راستين فراخواند كه با
ماموريت مسيحائی خودشان ،برای دادن بركت به خانوادهھا و بردن سه مذھب بازمانده از نسب ابراھيم به پادشاھی خدا
ظھور نمودهاند .بسياری از شركت كنندگان گريه میكردند ،بسياری تحت تاثير سخنان او قرار گرفته بودند .رورند
جنكينز در طی سخنان خود تصاوير مراسم بركت به رھبری والدين راستين ،مخصوصا ً مراسم بركت چھارده سپمتامبر
دوھزار و دو را نشان داد .اين تصاوير مراسم دعای رھبران مسلمان ،مسيحی و يھودی برای شركت كنندگان در
مراسم بركت و ھمينطور مراسم دعای بركت والدين راستين را نشان میداد .او در پايان برای ايجاد اسرائيلی شكل
گرفته از سه مذھب بازمانده از ابراھيم يعنی مسيحيت ،يھوديت و اسالم سخن گفت.
روحالقدس تمامی شركت كنندگان در اين كنفرانس را تحت تاثير قرار داده بود .با اينكه كنفرانس به اتمام رسيده بود
ولی كسی نمیخواست ھتل و محل برگزاری كنفرانس را ترك كند .ھمه براستی تحت تاثير قرار گرفته بودند و بركت
بزرگی شامل حال ھمگان شده بود .شركت كنندگان دو ساعت بيشتر به گردھمائی خود ادامه دادند .يكی از رھبران
يھودی به جلو بر روی سن رفت و گفت" :من اكنون خاخام عيسی را میپذيرم و از او در زادگاه و خانهاش استقبال
میكنم ".خاخام بزرگ برخاست و با بلند كردن عبايش گفت :من برای اولين بار در زندگیام آنچه را كه خدا میخواھد
از طريق مسيحيت انجام بدھد ،درك میكنم .اگر مسيحيت در ھمين روحيهای باشد كه امشب در اينجا ديدهام ،من
میتوانم اتحاد يھود و مسيحيت ،ھمچنين حل و فصل شدن تمامی مشكالت را ببينم .او براستی تحت تاثير قرار گرفته
بود .رورند جنكينز در پاسخ گفت برای اينكه ما بتوانيم متحد بشويم بايد توبه كنيم بخاطر اينكه نفھميديم كه عيسی
میبايست به زندگی ادامه داده و از جانب خانوادهاش در اسرائيل عشق دريافت كند .برای اينكه ما با ھم متحد بشويم،
بايد موسی ،ابراھيم ،اسحق ،يعقوب و عيسی را دوست بداريم .خاخام بزرگ و عزيز آيا شما در عشق ورزيدن به
عيسی به من میپيوندی؟ و خاخام بزرگ در حضور ھمگان گفت" :بله"
يك محيط روحی باورنكردنی ھمه چيز را كنترل میكرد .رورند جنكينز ادامه داد كه ما باور داريم كه تمامی اينھا
بواسطهی راه غرامت والدين راستين و تعاليم زندگی بخش آنان بوده است .من از اين مكان ،اورشليم مقدس از اسرائيل
دوم میخواھم كه برای انجام مسئوليتش در پيوند به چان ايل گوگ بپا خيزد ،اينكه تمامی خانوادهھای بركت گرفتهی
مركزی بايد معبد خدا شده و براساس تعاليم خداوند زندگی كنند .ما بايد تمامی شكستھای تاريخی سه مذھب بزرگ
بازمانده از ابراھيم را بازسازی كرده و روز تازهی بركت و صلح را از طريق مراسم بركت برای ھمگان به ارمغان
بياوريم .رورند جنكينز ھمينطور عكسی از مراسم بركت اسقف استالينگز نشان داد و از ھمگان خواست تا با حفظ
شعائر و سنن مذھبی خود به نھضت خانواده بپيوندند .او گفت كه پدر مون سعی در تغيير ايمان شما ندارد .بلكه او
میخواھد به ما نشان بدھد كه در پيوند ما به يكديگر ،خدا چگونه از طريق تمامی مذاھب كار میكند.
او در پايان سخنانش از تمامی خانوادهھای بركت گرفتهی مركزی و رھبران مسيحی در آمريكا خواست تا برخيزند
و در پيوند به اسرائيل اول ،فرزندان اسماعيل را به آغوش بگيرند و به تاريخ غم پايان داده و آغازگر تاريخ تازهی
پادشاھی خدا شوند.
بيرون از ھتل بمبی ديگر منفجر شد ،و اين نشان میداد كه كار ما ھنوز به اتمام نرسيده است ،اما بذر پادشاھی
خدا با روحانيون يھودی حاضر در اين كنفرانس ،با رھبران مسيحی كه صليبھايشان را به پايين كشيدند ،و با امامان
مسلمان كه اعالميهی اورشليم را امضاء كردند در اسرائيل كاشته شد .بذر پادشاھی خدا اكنون و برای ھميشه در
اسرائيل كاشته شده است!
پايان/
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