"اعالن عھد پادشاھی صلح"
پدر راستين
بيست و سوم مارس دوھزار و چھار ،واشنگتن

اعضای عزيز مجلس سنا و نمايندگان اياالت متحده،
رھبران مذھبی از سراسر دنيا ،مھمانان محترم .مايل
ھستم تا مراتب قدردانی خودم را از حضور شما در اين
مكان در عين مشغلت بسيار شما بعمل آورم.
خانمھا و آقايان ،نقطهی آغازين گره گشائی و حل
مشكالتی را كه انسان امروز با آن مواجه است ،شناخت
مسلم خدا ،پدر تمامی آفرينش ،و بر اساس آن تاسيس
خانوادهھای راستينی است كه در مالزمت به خدا زندگی
میكنند .اين امر ما را به تاسيس خانواده و مالزمت به
خدا -نه بعنوان يك مفھوم ،بلكه بعنوان والدين واقعی
خود -در درون خانوادهھايمان فرا میخواند .برای انجام
اين امر ،نخست بايد رابطهی بين انسان و خدا را روشن كنيم .خدا ماھيت اصيل عشق راستين ،زندگی راستين و نسب
خونی راستين میباشد و او والدين راستين تمامی بشريت است.
اگر بشر سقوط نكرده بود ،ما میتوانستيم بعنوان فرزندان راستين خدا ،در عشق راستين او به كمال دست يافته و در
مالزمت به او در مقام والدين خود زندگی كنيم .طرح و برنامهی خدا برای انسانھای كامل اين بود كه آنھا بعنوان شوھر
و زن به ھم پيوسته ،صاحب فرزندان راستين شده و آنھا را پرورش بدھند تا بتوانند در پادشاھی خدا بر روی زمين
زندگی كرده و سپس با يكديگر بعنوان خانوادهھای پادشاھی بھشتی تا به ابد در دنيای روح زندگی كنند .برای لحظهای
به اين موضوع بيانديشيد .اين چگونه بھشتی خواھد بود اگر پدر شما به جھنم رفته و تنھا مادر شما به بھشت برود؟ اگر
والدين شما به جھنم رفته و تنھا شما فرزندان به بھشت برويد ،چطور میتوان آن مكان را بھشت ناميد؟ پادشاھی بھشتی
مكانی است كه تمامی اعضای خانواده با ھم در يك پادشاھی صلح ابدی زندگی كنند .بر روی زمين نيز ،خدا در جائی
ساكن خواھد شد كه تمامی اعضای خانواده ،پادشاھی بھشتی را تاسيس كرده باشند .در چنين خانوادهای ،دنيای ايدهآل
اصيل خدا ،پادشاھی خدا بر روی زمين ،ريشه
میگيرد .بنابراين چگونه میتوانيم اين خانوادهی
بھشتی را بر روی زمين تاسيس كنيم؟
نخست ھريك از اعضای خانواده به تكميل
خصوصيات فردی خود نياز دارند .ھر فردی بايد
طبيعتھای سقوط كرده را كه بواسطهی سقوط،
نسل به نسل به ما به ارث رسيده است ،از وجود
خود بيرون رانده و به كمال در خصوصيات
فردی خود نائل شود .بعبارت ديگر ،ھر فردی
بايد در غلبه بر ناسازگاری بين روح و جسم خود
به پيروزی نائل آيد .آنگاه دنيای ھماھنگی در
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درون خصوصيات كامل ھر فرد ،به قلبی واحد ،روحی واحد و انديشهای واحد تولد خواھد بود .طبيعت سقوط كرده،
كه باعث حسادت ،غبطه ،خساست ،تنفر و تمامی ديگر چيزھای پليد میشود ،ديگر ھرگز در وجود فردی كه به اين
مراحل دست يافته باشد ،ريشه نخواھد گرفت.
بيرون راندن طبيعت سقوط كرده آسان نيست .از واقعيتھای انسان سقوط كرده اين است كه ما حتی در ترك عادتھای
شكل گرفته در طی دورهھای نسبتا ٌ كوتاه زندگی ،از جمله سيگار كشيدن و نوشيدن مشروبات الكلی اين دست و آن
دست میكنيم .آنگاه نمیتوانيم توقع داشته باشيم كه ترك كردن طبيعتھای سقوط كردهی به ارث رسيده از طريق نسب
خونی در طی ھزار و يا حتی دھھا ھزار سال آسان باشد.
اين امر تنھا با كار و تالش انسان ميسر نخواھد بود .ضروری است كه ما بر پايه ايمان مطلق ايستاده ،خدا را بعنوان
محور عمودی قرار داده و با تمامی زندگی خود به مبارزه بپردازيم .حتی در آن صورت نيز ،پيكار سختی خواھد بود.
ما حتی نمیتوانيم به اين فكر كنيم كه پيروز خواھيم شد ،مگر اينكه در جايگاه عشق مطلق در پيشگاه خدا قرار گرفته،
او را حتی بيشتر از والدين و فرزندان خود دوست داشته و به او بعنوان والدين راستين خود مالزمت كنيم .ما بدون
داشتن پايهی اطاعت مطلق در برابر خدا و پيروی از او حتی به قيمت از دست دادن زندگی خود ،نمیتوانيم ھيچ اميدی
برای پيروزی در اين پيكار داشته باشيم.
به اين دليل است كه مذاھب ،به روزه گرفتن ،پرھيزكاری ،فداكاری و توبه كردن ارجحيت خاصی دادهاند .ما بايد
دوباره متولد شده ،بسان افرادی تازه كه خدا در آنھا سكنی گزيده و بعنوان كسانی كه دنيای روح بتواند با آنھا ھمكاری
كند ،شكل تازهای به خود بدھيم .حتی اگر تمامی زندگی و وجود ما در مقابل تمامی آفرينش خدا برمال شود ،نبايد حتی
ذرهای خجالت زده شويم .خصوصيات ما بايد در باالترين موقعيت خورشيد ،در يك خط مستقيم عمودی شكوه خدا،
بدون ذرهای سايه قرار گيرد ،تا شيطان بطور ابدی از برابر ما بگريزد .دوم ،افرادی كه به اين حد از درگيری در
كمال خصوصيات خود نائل آمدهاند ،بسوی يكديگر آمده و خانوادهھای راستين تشكيل داده و اعضای اين خانوادهھا با ھم
برای تاسيس چيزی كه من آن را "چھار حوزهی بزرگ قلب" مینامم ،تالش خواھند كرد .چنين خانوادهھايی در ظاھر،
شبيه فردی ھستند كه به كمال اتحاد روح و جسم دست يافته است .من قبال اعالم كردم كه پادشاھی بھشتی مكانی است
كه بصورت خانوادگی به آن پای میگذاريم .اما ھر خانوادهای صالحيت ورود به بھشت را ندارد .شما برای داشتن
خانوادهی راستين و تكميل چھار حوزهی قلب به پايه نياز داريد .يك خانوادهی راستين كه میتواند وارد پادشاھی بھشتی
شود از افراد راستينی تركيب شده است كه چھار حوزهی بزرگ قلب را در درون خود تكميل نموده و از يك نسب
خونی متمركز بر خدا برخوردار باشند.
منظور من از چھار حوزهی بزرگ قلب چيست؟ اين موضوع به تكميل قلب والدين ،قلب بين شوھر و زن ،قلب
فرزندان و قلب خواھر و برادر اشاره دارد .اينھا را میتوان در پيوند يك خانوادهی راستين توسط عشق راستين ،زندگی
راستين ،نسب خونی راستين خدای اصيل از طريق عفت و پاكدامنی سه نسل پياپی پدر بزرگ و مادربزرگھا ،والدين
و نوهھا يافت .در اينجا عشق بين والدين و فرزندان رابطه عمودی بين باال و پائين را تشكيل داده ،عشق بين شوھر و
زن رابطهی افقی را تاسيس میكند كه چپ و راست را در يك يگانگی قطعی به سوی يكديگر میآورد .و عشق بين
خواھران و برادران رابطهی بين جلو و عقب را تاسيس میكند .از اين طريق ايدهآل آفرينش خدا ديگر صرفا ٌ يك
برداشت يا يك رؤيا نخواھد بود .بلكه بصورت واقعی از طريق تكميل چھار حوزهی بزرگ قلب متمركز بر نسب خونی
راستين ،بطور خانوادگی كامل خواھد بود.
ھمانطور كه والدين از مراحل تولد دادن به فرزند و سپس بزرگ كردن و تربيت كردن آنھا توسط عشق راستين طی
طريق میكنند ،حوزهی عشق والدينی بطور طبيعی شكل میگيرد .بعبارت ديگر ،اين قلب است كه والدين را قادر
میسازد تا با احترام گذاشتن به فرزندان خود مالك عشق راستين شوند .بدون فرزند ،ھيچكسی نمیتواند در مقام والدين
صاحب عشق شود.
پس از آن ،حوزهی قلب زناشوئی ،رابطهی عشقی است كه نسب خونی راستين را گسترش میدھد .در اينجا ،شوھر و
زن ھريك از ديگری برای قرار دادن او در مقام مالك عشق قدردان بوده و ھر كدام عشق راستين را از طريق داد و
دريافت آن با ديگری میآموزند .آنھا از آموختن عشق راستين وقتی كه شوھربرای خاطر ھمسرش زندگی كرده ،حتی
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اگر به معنای فدا كردن زندگی خود باشد لذت برده و زن با قلبی در مالزمت به خدا ،به شوھرش مالزمت میكند.
تكامل روابط شوھر و زن تنھا بر اين پايه ممكن خواھد بود.
در زمانيكه عروس و داماد در شب عروسی خود با بركات خدا ،عشق را با ھم سھيم میشوند ،قصر عشق راستين،
زندگی راستين ،و نسب خونی راستين را به ارث میبرند .زن از طريق شوھر خود ،پسر ايدهآل خدا را دريافت
میكند ،كسی كه ھمچنين برادر بزرگ خدا ،شوھر خدا ،و والدين خدا است .شوھر در مقامی ھمخوان برای دريافت
ھمسر خود میايستد .وقتی كه حوزهی قلب زناشوئی كامل شود ،رابطهی بين شوھر و زن نيز مطلق ،يگانه ،تغيير
ناپذير و ابدی میشود ،زيرا خدا ،مطلق ،يگانه ،تغيير ناپذير و ابدی است .بنابراين عبارت" طالق" حتی وجود نخواھد
داشت .زندگی آنھا يك زندگی سرشار از خوشحالی ،لبريز از فقط شكوفهھای احترام و عشق متقابل خواھد شد.
ديگر اينكه ،چطور میتوان قلب فرزندان
را تشريح كرد و اين قلب چگونه بدست
میآيد؟ والدين در مقام مركزی ،در جايگاه
خدا در خانواده قرار دارند و اين غير
ممكن است كه كودكی بدون وجود والدين
متولد شود .به ھمين خاطر ،رابطهی بين
والدين و فرزندان نه با اصول اخالقی
بشری بلكه با اصول اخالقی بھشتی بر پا
میشود .ھمچنين ،رابطهی بين والدين و
فرزندان نه يك رابطهی افقی بلكه يك
رابطهی عمودی است .اين رابطه،
رابطهای نيست كه تالش بشری بتواند آن
را تغيير بدھد ،بلكه يك رابطهی مقدر شده
ی مطلق و ابدی است.
فرزندان ھمانطور كه به والدين خود مالزمت كرده و آنھا را در مقامی باالتر از خودشان قرار میدھند ،قلب عشق
راستين را تجربه كرده و میآموزند .آنھا از طريق مراحل طبيعی درك میكنند ،كه عشق ،زندگی و نسب خونی را كه
از والدين خود به ارث بردهاند ،از خدا سرچشمه میگيرد .فرزندانی كه اينگونه با نگاه كردن به والدين خود آموخته و
رشد میكنند ،شوھران و زنانی فاقد ھرگونه طبيعت سقوط كرده شده و سرانجام خودشان به مقام والدين راستين نائل
خواھند آمد .حركت كروی واحد خانواده كه بطور مداوم در طی سه نسل بدين ترتيب تكرار میگردد ،الگوی بنيادی
برای تاسيس پادشاھی بھشتی خواھد بود.
در آخر ،حوزهی قلب خواھری و برادری از طريق برادران و خواھرانی كه بعنوان يك خانواده در مالزمت به والدين
راستين زندگی میكنند ،ناشی میشود .قبال ٌ متذكر شدم كه قلب بين برادران و خواھران رابطهی بين جلو و عقب را
بوجود میآورد .والدين راستين ،شوھر و زنی ھستند كه با حقيقت زندگی كرده ،و فرزندان كسانی كه در مالزمت به
چنين والدينی زندگی میكنند بطور طبيعی نظم سيستم اخالقی بين برادران و خواھران و اصول اخالقی بھشتی را
میآموزند.
منظرهی زيبائی خواھد بود ،جائيكه برادر كوچكتر به برادر بزرگتر بسان پدر احترام گذاشته و به او مالزمت كند و
بالعكس برادر بزرگتر بسان پدر با قلبی مملو از عشق از برادر كوچكتر خود مواظبت كند .برادر بزرگتر نمايندهی
"جلو" و برادر كوچكتر نمايندهی "عقب" میباشد .برادر بزرگتر نمايندهی پدر است در حاليكه برادر كوچكتر نمايندهی
مادر است .كمال حوزهی قلب بين برادران و خواھران ،پايهای برای تمامی مردم در زيستن برای ديگران از طريق
عشق ورزيدن و خدمت كردن میباشد.
مھمانان محترم ،ھمانطور كه تعداد "پادشاھیھای خانوادهی صلحآميز راستين" ھمراه با تكامل چھار حوزهی بزرگ
قلب رو به افزايش است" ،پادشاھیھای قبيلهی صاحآميز راستين" " پادشاھیھای ملت صلحآميز " و سرانجام "
پادشاھی جھانی صاحآميز" پديدار خواھند شد .اينگونه اين جھان ،دنيای اصيل ايدهآل خدا ،پادشاھی خدا بر روی زمين،
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پادشاھی ابدی صلح بر روی زمين خواھد شد .من امروز اين را اعالن میكنم .بشريت بدون داشتن اين شناخت محض،
كه تاسيس خانوادهھای راستين فرمان پايهای و جدی خدا است ،زندگی كرده است.
امروز عصر تازهای فرارسيده است .تعداد مردمی كه در سراسر دنيا آموزشھای من را دريافت كرده و برای تاسيس
پادشاھی صلح با اشتياق قد برافراشتهاند ،بدون ھيچ حد و مرزی رو به رشد است .زمين و بھشت از فريادھای جوانان
سرزندهای به لرزه در آمده است كه برای تاسيس خانوادهھای راستين مصمم بوده و برای حفظ پاكی خود حتی اگر
الزم باشد زندگیشان را فدا خواھند كرد .ما تا به اين زمان صدھا ميليون از خانوادهھای بركت گرفته در سراسر دنيا
داريم .اين خانوادهھا برای محكم كردن دنيائی كه بواسطهی فساد اخالقی مرتبا ٌ رو به نابودی است ،در تالش ھستند.
اين ھمهی داستان نيست .دنيای روح در گشايش دوره و عھد پادشاھی صلح از ما يك قدم جلوتر است .در آغاز پنج
مقدس بزرگ و سپس بيش از صد و بيست ميليارد از خانوادهھای بركت گرفته برای ھمكاری با ما بر روی زمين،
بطور شبانه و روزی در حال تالش ھستند و برای روزی كه فرا خواھد رسيد خود را آماده میكنند .بر طبق اصل
آفرينش ،دنيای ايدهآل خدا نخست بايد بر روی زمين به واقعيت درآيد .اگر چه بشر امروز بازماندگان سقوط ھستند،
عشق پايان ناپذير خدا و ھمكاری دنيای روح اكنون به ما اين اجازه را میدھند كه طبيعت پادشاھی بھشتی را درك
كنيم .لطفا ٌ متوجه باشيد كه ھم اكنون زمان تحقق انقالب عشق راستين سراسر ھماھنگی ،با بھره برداری از آثار
معجزهآسای دنيای روح است .زمان آن برای شما نيز فرا رسيده است كه قلبتان را گشوده و اسراری را كه خدا در اين
زمان توسط من آشكار میكند ،دريافت كنيد .از يك نظر ،من مانند ھمهی شما انسان ھستم و با يك بدن جسمی زندگی
میكنم .ولی از نقطه نظر مشيت الھی ،من سفير خدا ھستم ،كه با اختيار تام او به زمين فرستاده شدهام .من به زمين
فرستاده شدم تا فرمان او را در نجات شش ميليارد انسان و بازسازی آنھا به حوزهی الھی ،ھمراه با خوبی اصيل كه با
آن آفريده شده بودند ،به انجام برسانم.
پنج مقدس بزرگ و بسياری از رھبران در دنيای روح ،حتی رھبران كمونيست مانند ماركس ،لنين ،كسانی كه به
تمامی انواع رفتارھای وحشيانه و كشتار بر روی زمين دست زدهاند ،و ھمچنين ديكتاتورھائی چون ھيتلر و استالين،
در آموزشھا و تعاليم من توان و قدرت يافته ،راه خود را اصالح كرده و بسان يك انسان تازه دوباره متولد شدهاند.
امپراطورھا ،پادشاھان و رؤسای جمھور كه زمانی از توانگری و قدرت بر روی زمين لذت میبردند ،و حتی
خبرنگارانی كه در سطح جھانی شھرت داشتهاند ،اكنون خود را در خط مقدم ستون انقالب عشق راستين قرار دادهاند.
آنھا با ھم مصوبهای را به روی زمين فرستادند كه ابراز عزم و ارادهی آنھا تحت تعاليم خانوادهی راستين ايدهآل من
است .آنھا به زمين و بھشت اعالن كردند كه رورند سان ميانگ مون كسی جز مسيح ،سرور در ظھور دوباره ،نجات
دھنده بشريت و والدين راستين نيست .اين مصوبه در تمامی گوشه و كنار زمين اعالم شد .مھمانان عزيز ،اكنون تنھا
مسئله زمان است .به اين جھان نظر بيافكنيد .آيا چيزی را مشاھده میكنيد كه به شما برای آينده اميد واقعی بدھد؟ دير
يا زود ،ما بايد تمامی دارائی خود را برای بازماندگانمان بجای گذاشته و اين دنيا را ترك كنيم .چه ھديهای بھتر از اين
خواھد بود كه شما ايدهآل خانواده را در خانوادهی خودتان تكميل كنيد ،تا صلح و شادی ابدی برای فرزندان شما تضمين
شود؟ بطور قطع ھر كسی با داشتن چنين موقعيتی ،نبايد در انجام وظيفهی تاسيس پادشاھی صلح بر روی زمين كه خدا
ھزاران سال در انتظار آن بوده است ،ترديد كند.
من اكنون با توجه نحوهی محاسبهی كرهای به سن ھشتاد و پنج سالگی رسيدهام ،ولی بيشتر از ھر كس ديگری به كار
و تالش ادامه خواھم داد تا روزی فرا برسد كه در آن زمين از خانوادهھای راستين خدا پر شود ،اسلحهھا در
خاورميانه به زمين بيافتد ،آتش جنگ جای خود را به صلح و شادی بدھد و انعكاس فرياد مانسی )پيروزی ابدی( در
پايكوبی برای اتحاد سرزمين پدری من ،كره ،از پھنای اقيانوس آرام تا آمريكا شنيده شود .اميدوارم كه شما رھبران،
نمايندهی شش ميليارد انسان روی زمين در اين مراسم ،دست در دستان من بگذاريد .من شما را برای پيشی گرفتن در
تاسيس آنچه كه ايدهآل خدا و خواست تمامی بشريت است ،يعنی پادشاھی صلح بر روی زمين ،فرامیخوانم.

متشكرم.
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