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رھبران محترم ،نمايندگان مذھبی ،سياسی ،مطبوعاتی و فرھنگی دنيا ،خانمھا و آقايان!
ھمانطور كه در اينجا قرار گرفتهام ھيجان خاصی تمامی وجودم را دربر گرفته است .از آن زمان كه من برای اولين
بار به اين سرزمين منتخب خدا پای نھادم ،سی و چھار سال سپری شده است .من برای پاسداری از خواست خدا در جھت
مبدل كردن اين سرزمين به پايگاھی برای رستگاری دنيا از طريق تجديد حيات مسيحيت و ايجاد مصالحه بين تمامی
مذاھب به اينجا آمدم.
تعدادی از شما كه در اينجا حضور داريد ،شايد اخطاری را كه من دراولين ورودم به اين سرزمين اعالم كردم ،بياد
میآوريد .من بدون ھيچ ترسی به مردم آمريكا اعالك كردم" :اگر نوع بيماری در خانهی شما شايع شده باشد ،آيا به يك
پزشك كه خارج از اين خانه بيايد ،نياز نداريد؟ اگر خانهی دچار آتش سوزی شده باشد ،آيا به آتش نشان نياز نداريد؟ خدا
مرا بعنوان پزشك برای شفا دادن به اين سرزمين بيمار فرستاده است ،او مرا بعنوان آتش نشان به اين كشور فرستاد زيرا
اين خانه در آتش گرفتار آمده است".
در اوايل دھهی ھفتاد ،من دويست و ھفتاد ميليون نفر مردم اين سرزمين را به يك بيداری بزرگ فراخواندم .من به
مردم گفتم كه خدا اين سرزمين را ترك میگويد .من بوضوح عنوان كردم كه اگر آنھا به نزاعھای بين سياھپوستان و سفيد
پوستان پايان ندھند ،اگر تنزل اخالقی جوانان را واژگون نكنند ،اگر دوران فردگرائی متمركز بر خود را مھار نكنند ،اگر
مشكل كمونيسم را حل و فصل نكنند و اگر بين مذاھب مصالحه بوجود نياورند ،اين سرزمين اميدی نخواھد داشت .راه حل
اين مشكالت نه در دولت فدرال و نه در مدارس يافت میشود .من رھبران مذھبی روشنفكر را فراخواندم تا با به ورای
اختالفات مذھبی و اخالقی رفتن بسوی يكديگر آمده و با ايجاد ھمبستگی اين موضوعات را مورد مالحظه قرار بدھند.
اكنون پس از سی سال شاھد چه چيزی در اين سرزمين ھستيم؟
تنھا خدا از اشك و عرقی كه من در حين تالشم برای تاسيس صلح جھانی ريختم ،آگاھی دارد .شما كه امروز در اينجا
حضور داريد ميوهھای آن اشكھا و آن عرقھا ھستيد .با اين ھمه ھنوز يك راه پر خس و خار در پيش روی اين ملت وجود
دارد .من ،رورند مون ،در اينجا ھستم .من با توجه به فرمان خدا به كره بازگشتم تا مشيت او را در جھت بازسازی زادگاھم
به حوزه او به انجام برسانم .آيندهی اين كشور )آمريكا( اكنون در دستان رھبران امين و شريفی چون شما قرار دارد .چه
كس ديگری میتواند اين سرزمين را نجات بدھد؟ در چه جايی جز اينجا ميان شما مردم ،سياستمدارانی را میتوان يافت كه
مشتاقانه خود را برای آيندهی اين سرزمين فدا میكنند ،يا پروفسورانی را میتوان يافت كه بواسطهی مشكالت اين
سرزمين شبھای بسياری را در بيداری و در تشويش و اضطراب بگذرانند؟ شما تنھا افرادی ھستيد كه میتوانيد چنين كنيد.
شما اكنون بايد برخاسته و لوكوموتيوی بشويد كه دويست و ھفتاد ميليون نفر شھروندان اين سرزمين را ھدايت خواھد كرد.
مايل ھستم تا راجع به اين موضوع ،بخشھای تازهای از حقيقت آشكار شده توسط خدا را در اين عھد تحت عنوان
"مشيت الھی برای تاسيس دنيايی ورای مذاھب و ملتھا براساس ارزشھای مطلق عشق راستين" برايتان عنوان كنم .لطفاً
اين سخنان را در قلب خودتان حكاكی كرده و اجازه بدھيد تا در مسير زيستن برای اين سرزمين و بشريت به شما سمت و
جھت بدھد .اين پيام فقط مختص شما و اين سرزمين نيست بلكه حكم تازهی بھشتی—حقيقت مطلق و اجتناب ناپذير—است
كه بايد به تمامی شش ميليارد انسان روی زمين و حتی در تمامی دنيای روح ابالغ شود.

يك دنيای آفريده شده در يك رابطهی متقابل
مھمانان عزيز ،ھدف خدا از آفرينش انسان چه بود؟ خدای آگاه و توانا بر ھمه چيز و حاضر در ھمه جا نمیخواست
در انزوا و در يك خلوتگاه زندگی كند .او در آرزوی زوجھايی بود كه بتواند آنھا را دوست بدارد ،كه آنھا ھمان بشريت می
باشند .او جھان ھستی را بعنوان محيطی برای بشريت در مراحل مختلف بوجود آورد ،و بر اساس اين پايه انسانھا را آفريد
تا عشق مطلق او را دريافت كنند.
او ما را آفريد تا فرزندان او باشيم .آرزوی او برای ما نامحدود است :او بواسطهی عشق میخواھد تا حتی از خود او
بھتر و باشكوھتر بشويم .آيا تمامی والدينھا نمیخواھند تا فرزندانشان از آنھا پيشی بگيرند؟ اين ھمان سنت عشق والدينی
است كه خدا توسط آن به ما بركت داده است.
ھدف خدا از آفرينش اين است كه با مشاھدهی فرزندانش در مراحل رشد بسوی بلوغ در درون يك خانوادهی راستين،
سپس )در دوران( ازدواج تحت بركات او و تكثير فرزندان راستين --كه معماران بھشت ايدهآل و راستين بر روی زمين
2

برای يك زندگی ابدی ھستند—غرق لذت و شادی شود.
آيا آمريكا در اين زمان تجسم ايدهآل بھشت خدا بر روی زمين است؟ آيا شما آمريكائیھا میتوانيد اعالم كنيد از عشق
راستين خدا برخوردار ھستيد؟ من به اينجا آمدهام تا چگونگی دستيابی به مقام مالك عشق راستين خدا را به شما آموزش
بدھم.
ما از طريق ممارست میتوانيم به مقام مالك عشق راستين نائل شويم .چگونه میتوان عشق راستين را به مرحلهی
اجرا درآورد؟ با نخست وقف كردن ،با فدا كردن كامل ھمه چيز برای كسی كه دوستش میداريم ،با فداكاری و فراموش
كردن آنچه را كه انجام دادهايم.
خدا در آغاز عشق راستين را تجربه كرد .او قبل از آفرينش انسان ،استاندارد ايمان ،عشق و اطاعت مطلق را بنا
نھاد .سپس وجود خود را بطور صد در صد گذاشت ،كه اينھا ھمان ارزشھای مطلق عشق ھستند .بدينسان او اين اصل را
بنا نھاد كه ھر گونه رابطهی راستين بايد متمركز بر اين ارزشھای مطلق عشق راستين شكل گيرد.
شما به تنھايی نمیتوانيد به مقام مالك عشق راستين نائل شويد بلكه بايد در رابطه با يك زوج باشيد .از اينرو يك مرد
و زن بدون داشتن فرزند ھرگز نمیتوانند والدين بشوند .اين ھمان رابطهی والدين و فرزند است كه ما در آن ارزشھای
مطلق را تمرين كرده و به مرحلهی اجرا درمیآوريم و )آنگاه( مالكان عشق والدينی میشويم.
اين اصل در مورد خدا ھم صادق است .برای اينكه او بتواند در مقام مالك عشق مطلق بايستد ،به بشريت در مقام
فرزندان راستين خود نياز دارد .او ھمانطور كه با آنھا بعنوان زوجھای مفعولی عشق خود مرتبط میشود ارزشھای عشق
مطلق را به مرحلهی اجرا درآورده و سرانجام او در مقام زوج فاعلی و بشريت در مقام زوج مفعولی ،مطلق شده و حوزه
ی اتحاد و كمال را بوجود میآورند.
اين اصل در تمامی جھان ھستی صادق است ،اما متاسفانه مورد سوءتفاھم قرار گرفته است .ما اشتباھاً میانديشيديم
كه موجود قوی ھمواره موجود ضعيف را در كام خود فرو برده و مورد بھرهبرداری قرار میدھد .تئوری "بقای اصلح"
)معروف به قانون جنگل( در جھانبينی ھلنيك ريشه دارد كه بطور بنيادی اشتباه است .اين ديدگاه ارزش مطلق زيستن
برای خوب برتر را ناديده میگيرد كه در پی كمال ھر يك از موجودات آفرينش بوده و به آنھا رخصت میدھد تا مالكين
عشق بشوند.
مالك عشق تنھا برای خاطر ھمتای خود زيسته ،عشق راستين وقف كرده و حتی انجام چنين كاری را فراموش می
كند .آن ھمتا با اطاعت كامل به آن عشق پاسخ میدھد .اگر عشق راستين از اين توازن و ھمبستگی طرد شود ،آنگاه چيزی
جز ناسازگاری باقی نمیماند .اما موجوديت و توسعهی اصل آفرينش خدا بر پايهی بھرهكشی و استثمار استوار نيست .بلكه
او بر اساس مراحل دادن و دريافت كردن میآفريند ،بسان اتحاد زوجھا در يك ھماھنگی بزرگتر كه در ارزشھای مطلق
عشق ريشه دارند.
گاه موارد يك موجود برای خوب برتر فدا میشود ،وليكن ما نبايد اين مسئله را "اخالقيات پليدی" تعبير كنيم .بلكه اين
يك فروگذاری برای خاطر توسعهی متقابل است .آيا فداكاری فرد برای خانوادهاش پليدی قلمداد میشود؟ آيا از
خودگذشتگی خانواده برای خاطر كشور يا كشور برای دنيا پليدی ناميده میشود؟ نخير ،اينھا اعمال شرافتمندانهای ھستند
كه ارزشھای مطلق عشق را به معرض نمايش میگذارند .اينھا راه تحقق كامل عشق راستين ھستند.

فردگرائی خودخواھانه آخرين نفسھای شيطان
مالك عشق راستين قبل از ھر چيز برای باال كشيدن زوج مفعولی خود—در مقام مالك عشق—تالش میكند .بنابراين
ما بايد خود را از شر ساختارھای فكری فردگرايانه و رفتارھای خودخواھانهی نشات گرفته از آن رھا كنيم .اينھا ريشهھای
طبيعتھای سقوط كرده و باعث و بانی پليدی است .اين موضوع در مورد رفتارھای فردی خودخواھانه و رفتارھای جمعی
اجتماعات و ملتھا نيز صادق است.
فردگرائی خودخواھانه در مقابلهی مستقيم با روح است كه تنھا زمانی شكوفا میشود كه ما با ارزشھای مطلق عشق
راستين برای ديگران زندگی كنيم .بجای وقف كردن و فداكردن برای ديگران ،خودمحوری از ديگران میخواھد تا
خودشان برای من فدا كنند .اين موضوع ما را به ارجح دانستن عاليق خودمان سوق میدھد.
شيطان از طريق )جريان عمل( سقوط خودمحوری را اھريمنانه در روابط روح و جسم )بشری( تزريق كرد .او اين
قارچ سمی را در قلب بشری كاشت .اگرچه توجه به خودمحوری ممكن است كه به زيبائی بيرونی ،شھرت و آرامش دنيوی
بيانجامد ،اما اينھا نيرنگی بيش نيستند .ورود بی توجه به چنين حوزهای ،به خو گرفتن به يك زندگی رنج و آزار میانجامد
كه رھايی از آن بسيار دشوار خواھد بود.
به بدن جسمی خود توجه كنيد .تمامی عناصر بدن شما در اسپرم و تخمك والدين شما وجود داشته است .شما از عشق
والدينتان بدنيا آمدهايد %٩٩.٩٩٩ ،بدن شما از استخوان ،خون و جسم مادرتان شكل گرفته است و اسپرم پدر شما
 %٠.٠٠١باقی مانده را تعمين كرده است .شما بايد بدانيد كه تمامی بدن جسمی شما شكلی از توسعهی )بدن( مادرتان می
باشد .كسی از اين مسئله مستثنی نيست .با توجه به اين موضوع چيزی وجود ندارد كه ما بتوانيم ادعای مالكيت آن را داشته
باشيم ،ھيچ چيزی وجود ندارد كه بتواند فردگرايی خودمحورانه را توجيه كند.
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ھر چيزی در رابطه با مكمل خود وجود دارد .بيان عبارت "جلو" بر فرض وجود داشتن "عقب" استوار است" .باال"
تنھا بر اساس وجود داشتن "پايين" معنا دارد" .چپ" يك پيش شرط برای "راست" است .براساس ھمين منطق ،مذكر
حيات مؤنث را پيش انگاشت میكند .درس اخالقی اين موضع آن است كه مردان برای خاطر زنان بوجود آمدهاند و زنان
برای مردان پا به عرصهی وجود گذاشتهاند .بدون مردان نيازی به وجود زنان نبود و بدون زنان مردان نمیتوانند ادعای
ارزش حيات خود را داشته باشند.
در پايان ھيچ چيزی برای خاطر خودش بوجود نيامده است .تمامی موجودات برای خاطر يك ھمتا وجود دارند و اين
نكته به آن معنا است كه خدا تمامی موجودات را آفريد تا از طريق روابط متقابل در جھت نيل به پادشاھی ايدهآل او حركت
كنند.
به پنج حس بشری توجه كنيد .آيا چشمان شما برای اين وجود دارند كه زل زده و به خودشان نگاه كنند؟ خير .چشمان،
گوشھا ،بينی ،لبھا و دستان ما برای احساس كردن ديگران بوجود آمدهاند .چه چيزی برای ادامهی زندگی و حفظ فعاليتھای
ما به پنج حس ما نيرو میدھد؟ آن نيرويی است كه به ارزشھای عشق راستين تعالی میبخشد .پنج حس ما چيزی جز پنج
ابزار اساسی نيستند كه برای اجرای عشق راستين وجود دارند.
چيزی برای خاطر خود پا به عرصهی وجود نمیگذارد .زندگی برای خاطر ديگران ،دادن و فداكردن از طريق
عشق و كمال مالكيت عشق از طريق گردن نھادن داوطلبانه ،يك زندگی ھمراه شده با ايدهآل آفرينش خدا است.
من امروز از تمامی شما میخواھم تا اين نكته را تشخيص بدھيد كه شما برای خاطر زوجتان آفريده شدهايد .بدانيد كه
قانون طبيعت از شما میخواھد تا برای خاطر ھمتای خود زيسته و اين راه زندگی را به مرحله اجرا درآوريد ،آنگاه شما
تجسم ارزشھای مطلقی خواھيد شد كه از طريق آنھا میتوانيد يك مالك عشق راستين بشويد.

سقوط بشر ريشه فحشاء بود
وقتيكه خدا اولين اجداد بشری ،آدم و حوا ،را در باغ عدن آفريد ،به آنھا آالت تناسلی )عشق( را اعطاء نمود .چرا او
چنين كاری كرد؟ برای اين بود كه آنھا بالغ شده ،ازدواج كرده ،صاحب فرزندانی بدون گناه شده و پادشاھی بھشتی را بر
روی زمين بنا كنند .بدينسان قرار بود كه آنھا ايدهآل آفرينش خدا را به كمال برسانند .آدم و حوا میبايست چنين چيزی را
در طی زندگی جسمی خود به انجام میرساندند.
وليكن مسئله اين بود كه آدم و حوا سقوط كردند .آنھا مردم عشق كاذب ،زندگی كاذب و نسب خونی كاذب شدند .بجای
اينكه تجسم عشق ،زندگی و نسب خونی خدا شوند ،آنھا نسب خونی شيطان را پذيرفتند .آنھا به رسوايی و بدنامی سقوط
كرده و بدتر از آن نسب خونی شيطان را به فرزندان خود منتقل كردند .آنھا ارزشھای مطلق عشق را از دست داده و به
موجوداتی فاقد ارزش مبدل شدند .به ھمين خاطر خدا مجبور شد تا آنھا را از باغ عدن بيرون براند.
قرار بود تا آدم بدن جسمی خدا بر روی زمين بشود و قرار بود تا حوا نه تنھا ھمسر آدم بلكه عروس خدا نيز بشود.
اما در عوض بدن جسمی آنھا به فساد كشيده شد ،و با از دست دادن ايدهآلھای خود به دشمنانی )برای يكديگر( مبدل شدند.
قلب خدا چقدر اندوھگين شده بود وقتيكه شاھد چنين صحنهھای فاجعه آميزی بود!
سقوط ،قبر آدم و حوا بود و چيزی را ربود كه به خدا تعلق داشت .سقوط ريشهی فحشاء و سرچشمهی فردگرائی
خودمحورانه بود.
به اطراف خود نظر بيافكنيد .ما شاھد بدترين انواع فردگرائیھا ھستيم .مردم در ھر جايی با طمع به اصراف
مشغولند .فحشاء در بين جوانان لگام گسيخته است .مردم چه در شرق و چه در غرب ارزشھا و وقار خانوادگی را به كنار
گذاشته و در پی لذات جسمی ھستند .مردم بطور ميليونی به اعتياد مواد مخدر دچار شده ،و با ابتالء به بيماريھای كشنده با
پايانی دلخراش روبرو میشوند.
وجدان در طلب يك زندگی منحط و پوچ نيست .حتی وقتيكه ما در پی راھھای فردگرائی مفرط و لذات جنسی ھستيم،
وجدان ما زنگھای خطر را به صدا درمیآورد .ھر فردی از ذات اصيل خدادادی برخوردار است كه در پی زيستن در
جھان ،كشور ،در ميان ھمسايگان و خانوادهای است كه در آغوش عشق والدين و برادران و خواھران حلقه زده باشد.
با اين ھمه ما ھمچنان به گام نھادن در مسير متضاد با اميال ذات اصيل خود ادامه میدھيم) ،كه در اين مسير(
سرانجام وجدان از پای درمیآيد .ما در رودررويی با ناسازگاری اميال خودخواھانهی جسمی و وجدانمان ،خود را با
داروھای گريزگرا در برابر دردھا بیحس میكنيم و در نقطهی اوجش به خودكشی متوسل میشويم .زندگی ما براستی
شھادتی است بر اين ضربالمثل "آنچه را كه كاشتهای ،برداشت خواھی كرد".
آدم و حوا چه بذری را در باغ عدن كاشتند؟ آنھا از طريق رابطهی جنسی نامشروع بذر فحشاء را كاشتند .به ھمين
خاطر نوشته شده است كه آنھا بدنبال سقوط قسمتھای پائينی بدن خود را پوشاندند .در آخر زمان—زمان برداشت
محصول—شيوع فحشاء در بين جوانان بطور حتم در سراسر دنيا گسترش خواھد داشت .شيطان از طريق بی بند و باری
)بويژه در مسائل جنسی( ،برای منصرف كردن افراد در بازگشت بسوی خدا به آخرين پيكار خود دست زده است .ھدف او
نابودی بشريت و جاودانی ساختن جھنم بر روی زمين است.
وقتيكه كودكان و نوجوانان در حين ربودن خوراكی گير میافتند ،در يك واكنش طبيعی دستان يا دھان خود را پنھان
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میكنند .اگر آدم و حوا يك ميوهی واقعی يك درخت واقعی را خورده بودند ،میبايست دستھا يا دھان خود را میپوشاندند.
به ھمين خاطر از شما میپرسم :چرا آنھا قسمتھای پايين بدن خود را پوشاندند؟ ما نمیتوانيم )اين نكته را( انكار كنيم كه
سقوط بشر از يك رابطهی جنسی نامشروع بين اولين اجداد بشری شكل گرفت .خدا در مقابله با تراژدی سقوط ھيچ كاری
نمیتوانست انجام بدھد ،زيرا اين موضوع به مسئوليت آدم و حوا در آفرينش نسب خونی خودشان بستگی داشت.
مھمانان عزيز ،آيا میدانيد خط مرزی—جداسازی—بين بھشت و جھنم چيست؟ آيا اين خط در فضا است؟ آيا در
محراب اماكن مذھبی—كليسا ،مسجد ،كنيسه —...است؟ آيا در دولت ملی كشور است؟ خير ،خط مرزی بھشت و زمين در
آلت تناسلی شما نھفته است و اين جايی است كه بزرگترين تراژدی بشری روی داد و باعث واژگونی بھشت و زمين شد.
اگر شما بدون حس مسئوليت از آلت تناسلی خود—كوركورانه—استفاده كنيد ،بطور حتم به جھنم خواھيد رفت .از
طرف ديگر اگر با توجه به استاندارد عشق مطلق خدا آن را مورد استفاده قرار دھيد به بھشت خواھيد رفت .چه كسی می
تواند اين موضع را انكار كند؟ اگر در ارتباط با اين موضوع شك و ترديد داريد ،از شما میخواھم تا با دقت كتاب "اصل
الھی" را مطالعه بفرمائيد كه حاوی قوانين بھشتی است كه به من الھام شده است .اگر اين كتاب نيز پاسخی برای ترديدھای
شما نبود ،لطفاً در اين مورد دعا كنيد .من مطمئن ھستم كه خدا به دعای شما پاسخ خواھد داد.
صدھا ھزار نفر از جوانانی كه در سراسر دنيا تعاليم رورند مون را پذيرفتهاند از دست زدن به فحشاء خودداری می
كنند .پيام نھضت و حركت عشق پاك كه خواھان "عشق مطلق" است در اين زمان بسان يك حريق بزرگ گسترش پيدا می
كند .در حين اينكه فحشاء براساس عشق كاذب بوده و انگيزه در اميال خودخواھانهی شيطانی دارد"،عشق مطلق" بيان
عشق مطلق متمركز بر خدا میباشد .مھمترين بخشھا يا صحنهھای ادبيات ،فيلمھای سينمائی و مطبوعات در برگيرندهی
شعلهھای فحشاء و شيوع ھر چه بيشتر آن بوده است .اكنون تمامی رھبران سطوح مختلف زندگی بشری از جمله
سياستمداران ،بازرگانان ،نويسندگان ،خبرنگاران و رھبران مذھبی بايستی يكپارچه برای واژگون كردن فرھنگ آلوده به
فحشاء برخيزند .اين بيماری ،افراد ،خانوادهھا و ملتھا را معلول كرده است.
ما بايد اھميت خانوادهی آدم ،اولين جد بشری ،را به خاطر بسپاريم .اين خانوادهی آدم بود كه راه نيل به عشق راستين
و صلح جھانی را نابود ساخت .اگر خانوادهی آدم میتوانست پاكی عشق خود را حفظ كرده و بركت ازدواج مقدس خدا را
دريافت كند ،از اين توانايی برخوردار بود كه ارزشھای مطلق عشق راستين را برپا نموده و سنگ زير بنای صلح جھانی
را بنا نھد .علت اين نكته كه من ده سال پيش به دورهی انجمن روحالقدس برای اتحاد جھان مسيحی پايان داده و پرچم كانون
خانواده برای اتحاد و صلح جھانی را برافراشتم ،اين بود كه زمان فراخوانی معتقدين تمامی مذاھب برای دريافت بركت
مقدس فرارسيده بود.
ما چگونه میتوانيم اين دنيای ناسازگاری و جنگ را به دنيای ھماھنگی و اتحاد مبدل كنيم؟ تنھا راه با اجرای عشق
راستين و تاسيس ارزشھای مطلق عشق بعنوان ارزشھای اخالقی جھانی میباشد .اين ارزشھای ابدی ،تغييرناپذير ،يگانه
و مطلق خصوصيات خدا ،مالك عشق راستين ،ھستند و ما بايد آنھا را بسان ارزشھای خودمان به ارث برده و براساس آنھا
زندگی كنيم.

زيبايی خانوادهای كه تجسم ايدهآل اصيل خدا است
مھمانان عزيز ،چرا خانواده يك چيز خوب است؟ يك خانوادهی خوب سرشار از عشق والدينی تنھا جايی است كه ما
میتوانيم آزادی اصيل خودمان را ابراز كنيم .مھم نيست كه آن خانواده فقير ھستند يا ثروتمند ،اگر عشق راستين در ھسته
ی مركزی آن خانواده وجود داشته باشد ،ھمبستگی قلبھا رھايی بخش است .آن خانواده میتواند رھايیبخش بشريت و حتی
خدا باشد.
بدون عشق راستين آزادی وجود ندارد .اگر شما بعنوان يك ميھمان به مالقات كسی میرويد ،احساس كم رويی و
محدوديت میكنيد ،چون در ابتدا ممكن است كه شما فاقد ھمبستگی عميق عشق راستين با اھل آن خانه باشيد .بعبارت ديگر
چون عشق شما در تمامی جھات گسترش پيدا نكرده است ،شما احساس كم روئی و خجالت میكنيد .اما بدنبال مالقات پياپی
و شكوفايی عشق شما با اھل آن خانه ،خجالت بكنار رفته و شما بطور آزاد به ايجاد رابطه با آنھا میپردازيد.
در طرح خدا برای خانواده ،والدين تجسم واالترين و با شكوھترين ارزشھا ھستند .والدين آغازگر و ھستهی مركزی
عشق راستين ھستند .ھيچ نو ھمبستگی ديگری به اندازهی رابطهی مادالعمر والدين و فرزند صميمانه و عزيز نيست .مادر
اولين كسی است كه كودك در زمان تولدش با او رابطه برقرار میكند .مادر و كودك شادی و لذت غيرقابل توصيفی را با
ھم سھيم میشوند .وقتيكه كودك خوشحال است ،والدين در شادی او سھيم میشوند ،وقتيكه كودك غمگين است ،والدين
اولين كسانی ھستند كه اشك غم میريزند .بدينسان خدا در نظر داشت تا والدين آغاز و پايان شادی فرزندانشان باشند .به
ھمين خاطر ما نسبت به كودكان فاقد پدر و مادر احساس ترحم و دلسوزی داريم.
يك زوج دوستداشتنی ،شوھر و زن ،دومين وجود با ارزش در خانواده ھستند .شوھر و زن راستين عشق بدون قيد و
شرط را داده و دريافت میكنند .عشق آنھا بعنوان يك تازه داماد و تازه عروس ابدی و مطلق نيست .اما ھمانطور كه رابطه
ی آنھا بالغ میشود ،عشق آنھا نيز بايد در تبعيت از خصوصيات مطلق و ابدی خدا به يك ھمبستگی مطلق مبدل شود .آنگاه
عشق آنھا لذت و شادی را برای خانواده به ارمغان خواھد آورد.
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اما حتی اگر شوھر و زن از ايدهآلترين روابط لذت ببرند ،و اين رابطه از حوزهی آن زوج پا فراتر نگذارد ،رابطه
ی آنھا نمیتواند ارزش مطلق شادی و لذت ابدی را ھمراه داشته باشد .به ھمين سبب ضروری است كه آنھا صاحب فرزند
شوند .تصور كنيد چه اتفاقی روی خواھد داد اگر تمامی زوجھا با بيان اين نكته كه فقط میخواھند از شادی خودشان بھره
مند شوند ،تصميم بگيرند كه صاحب فرزند نشوند؟ آنگاه نسل بشر در طی كمتر از صد سال منقرض خواھد شد .وقتيكه
شوھر و زن عشق كودك خود را دريافت میكنند ،به مقام والدين ارتقاء میيابند .تنھا در آن زمان میتوان آنھا را زوج
راستين نام نھاد.
بنابراين در طرح خدا برای خانواده ،سومين ارزش مھم عشق راستين فرزندان نسبت به والدينشان است) .براساس
اين طرح( قرار است كه فرزندان با يك طرز تلقی مثبت و پر نشاط به والدين خود عشق ورزيده و مالزمت كنند ،حتی در
زمانيكه آنھا در پی انجام اھداف خود و آفرينش يك آيندهی اميد بخش برای خودشان ھستند .عشق راستين آنھا نسبت به
والدينشان میتواند عشق اصيل شده ،با ضميمه ساختن پاكی و ارزش اصيل ،حوزهی شادی خانواده را گسترش دھد.
طرح خدا برای خانواده اين است كه با جھيزيهی كامل عشق فداكارانهی والدين نسبت به فرزندانشان ،عشق راستين
بين شوھر و زن و عشق راستين فرزندان نسبت به والدينشان در طی سه نسل گسترش يابد .خانوادهھايی كه --در ھر نقطه
ی دنيا—اين الگو را به تصوير بكشند ،واالترين خانوادهھای راستين و ايدهآل خواھند شد.
دنيا چه كسی را فرد خوشحال می نامد؟ اساس خوشحالی چيست؟ آيا قدرت و اختيار به ارمغان آورندهی شادی
ھستند؟ آيا برخورداری از يك ثروت بيكران به ارمغان آورندهی خوشحالی است؟ آيا خوشحالی برخواسته از برخورداری
از يك استعداد خاص است؟ آيا با كسب يك مقام باشكوه يا يك دانشمند بلند آوازهی جھان شدن ،خوشحالی بدست میآيد؟ ھيچ
يك از اينھا تضمن كنندهی خوشحالی نيستند.
ھيچ چيز بيرونی نمیتواند اساس خوشحالی درونی باشد .خوشحالی را كه )چيزھای بيرونی( به ارمغان آوردهاند دير
يا زود از بين خواھند رفت) ،به ھمين خاطر( جستجو برای نيل به خوشحالی از سرگرفته خواھد شد .افراد سرانجام
خوشحالی اصيل را در يك خانوادهی برخوردار از والدينی محبوب ،يك زوج متعھد در عشق راستين ،فرزندانی سرسپرده
و با ايمان در برابر والدينشان خواھند يافت.
روابط خانوادگی اساس بھشت ھستند.
مھمانان عزيز ،بھشت چگونه جائی است؟ با توجه به اصولی كه خدا براساس آنھا جھان ھستی را آفريد ،بھشت
نخست بايد بر روی زمين كامل شود .مردان و زنان آفريده شدند تا با بدنھای جسمی خود بر روی زمين در بھشت زندگی
كنند .آنگاه وقتيكه بدنھای جسمی خود را بطور طبيعی ترك میكنند ،به بھشت در دنيای روح منتقل خواھند شد ،جاييكه در
آن بطور ابدی خواھند زيست .بنابراين وظيفهی ما تاسيس پادشاھی بھشت بر روی زمين میباشد.
پادشاھی بھشتی بر روی زمين چگونه بايد باشد؟ پاسخ بسيار ساده است .پادشاھی بھشتی طرحی مشابه با طرح خدا
برای خانواده دارد .در يك خانوادهی اصيل ،والدين استاندارد اصيل ،شوھر و زن استاندارد اصيل ،فرزندان استاندارد
اصيل و برادران و خواھران استاندارد اصيل وجود دارند.
اگر اعضای خانواده در عشق راستين متحد شوند ،خودبخود ھماھنگی و اتحاد بوجود خواھند آورد و عشق راستين،
زندگی راستين و نسب خونی راستين در اين راه در طی نسلھا منتقل خواھد شد .پدربزرگ و مادربزرگ سنت عشق
راستين را به والدين ابالغ خواھند كرد .والدين نيز ھمان زندگی عشق راستين را برای فرزندانشان به ارث خواھند گذاشت.
فرزندان نيز در روابط برادری و خواھری از پدربزرگ و مادربزرگ و والدينشان پيروی كرده ،با زيستن برای ديگران،
به روابط اصيل عشق راستين شكل میدھند.
وقتيكه چنين چيزی روی داد ،آن خانواده يك خانوادهی بھشتی خواھد شد .چنين خانوادهای يك خانوادهی راستين ،به
انجام رسانندهی ھدف و ايدهآل اصيل خدا ناميده خواھد شد .بدبختانه اگر يكی از اجزای آن از دست برود ،امكان آفرينش يك
خانوادهی اصيل وجود ندارد كه بتواند يك واحد پادشاھی بھشتی بشود.
در يك خانوادهی اصيل ،عشق به والدين بايد نسبت به عشق بين شوھر و زن قويتر بوده و عشق نسبت به پدربزرگ
و مادربزرگ بايد قويتر از عشق به والدين باشد .اين الگو برپاكنندهی سنت اخالقی عشق راستين است.
خانوادهی اصيل الگوی پادشاھی بھشتی است .والدين مشابه رھبران كشور ،فرزندان مشابه شھروندان ،و خانه و
دارائیھای خانواده در شباھت با سرزمين آن ملت قابل مقايسه ھستند .وقتيكه ارزشھای عشق راستين در خانوادهی اصيل
برای حاكميت و زندگی اجتماعی بكارگرفته شود ،آن كشور شكل پادشاھی بھشتی را به خود میگيرد.

كمال فردی از طريق اتحاد روح و جسم
بدينسان نقطهی آغازين پادشاھی بھشت نه در فرد يا كشور بلكه در خانواده نھفته است .يكباركه وارد بھشت شده و در
احاطهی خانوادهی محبوب خود قرار گيريم ،خواستار ترك آنجا نخواھيم بود .اگر چه يكديگر را صدھا و ھزاران بار می
بينيم ،باز ھم خواستار ديدن دوباره و دوبارهی يكديگر خواھيم بود ،و اين ھمان زادگاه اصيل ما است كه ھمگی ما بطور
مشابه در پی رسيدن به آن ھستيم.
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با اين ھمه بھشت در يك لحظه بوجود نمیآيد .چون اكنون دورهی زمانی تغيير يافته و اقبال بھشتی با ما است ،اين
موضوع به اين معنا نيست كه بھشت يكباره از آسمان به زمين افتاده و در برابر چشمان ما ظاھر خواھد شد .ما نخست بايد
افراد با شخصيتی بشويم كه بتوانند خانوادهھای اصيل را بوجود آورند .بعبارت ديگر ما بايد به بلوغ فردی نائل شويم.
راه برای نيل به مقام انسانھای با شخصيت--،نيل به بلوغ فردی—در ھماھنگی و اتحاد بين روح و جسم نھفته است.
در اصل ما آفريده شديم تا بدون ھيچگونه درگيری و ناسازگاری درونی زندگی كنيم .قرار است كه روح جسم را راھنمائی
كرده و جسم با اطاعت مطلق در برابر روح وارد عمل شود  .بدينسان روح و جسم آفريده شدند تا در ھماھنگی كامل عمل
كنند .اما در نتيجهی سقوط اولين اجداد بشری ،آدم و حوا ،بشريت طبيعت سقوط كرده را به ارث برد .بخاطر ناسازگاری
اجتناب ناپذير روح و جسم كه ريشه در سقوط دارد ،بشريت در رنج و عذاب زيسته است.
در طول تاريخ ھيچ كسی در طی زندگیاش بر روی زمين به اتحاد روح و جسم دست نيافته است .عليرغم مراحل
پيوستهی مشيت بازسازی و ارادهی استوار خدا برای نجات بشريت ،حتی يك نفر ھم از ناسازگاری بين روح و جسم رھايی
نيافته و به كمال فردی نائل نيامده است .اگر چه خلوتگرايان و صومعهنشينان بسياری راھھای دشوار زھدگرايی را طی
كرده ،در اعماق غارھا و در دل كوهھا زيسته و تمامی زندگی خود را صرف دعا و نيايش كردهاند ،اما حتی يك نفر ھم در
اين درگيریھا به پيروزی نائل نيامد.
دليل اينكه چرا مقدسين روشنفكر قادر نبودند كه به ناسازگاری بين روح و جسم پايان بدھند ،بسيار ساده است .ھيچ
كسی به روش غلبه بر اين جنگ درونی و بیامان واقف نبود .انضباط فردی به تنھايی برای كسب پيروزی كافی نيست.
تمامی چنين تالشھايی بیارزش است مگر اينكه فرد مشيت الھی را درك كرده ،ندا را دريافت كرده ،به مرحلهی كمال
مشيت بازسازی ھدايت شده توسط خدا در طی ھزاران سال دست يافته و در مقامی برسميت شناخته شده توسط بھشت و
زمين بطور علنی به پيروزی نائل آيد.
عيسی دوھزار سال پيش در مقام ناجی ،مسيح و والدين راستين بر روی زمين ظھور كرد .او در مقام تنھا پسر خدا،
ماموريت داشت تا مشيت الھی را تكميل كرده و به ناسازگاری بين روح و جسم برای ھميشه پايان بدھد .اما وقتيكه عيسی
بواسطهی شكست رھبران برجستهی مذھبی و سياسی در اسرائيل در جھت پذيرش مقام او ،برروی صليب جان سپرد ،او
ديگر در مقامی نبود كه بتواند به ناسازگاری بين روح و جسم پايان بدھد .حتی وقتيكه عيسی از تمامی موقعيتھا استفاده كرد
تا به مردم برای عشق ورزيدن به دشمن ندا بدھد ،تعاليم او نتوانست به ناسازگاری بين روح و جسم پايان بدھد.
خدا ديگر نمیتواند بيش از اين منتظر بماند .او اكنون براساس پايهھای پيروزی من تمامی اسرار خود را برمال می
سازد .من با موفقيت ماموريت سرور در ظھور دوباره ،نجات دھنده و والدين راستين را به انجام رساندهام .من اكنون با
آشكار ساختن اين حقيقت ،آخرين مرحلهی مشيت رستگاری بشريت را به انجام میرسانم .ارزشھای مطلق عشق راستين
را كه من امروز به شما تعليم دادهام ،به ارمغان آورندهی انقالب شخصيت در بشريت میباشد .آنھائيكه از تعاليم من پيروی
كنند به كمال فردی دست يافته و در احداث ايدهآل بھشت بر روی زمين سھيم خواھند شد.
مھمانان عزيز ،تنھا راه برای نيل به ھماھنگی و اتحاد روح و جسم زيستن براساس ارزشھای مطلق عشق راستين
است) .يعنی( زيستن برای خاطر ديگران ،فداكردن خود ھمراه با عشق راستين و فراموش كردن آنچه را كه فدا كردهايد.
اين الگو را به اجرا درآوريد ،آنگاه شما بعنوان مالك عشق راستين كامل خواھيد شد و صاحب مقام فاعلی در رابطه با
ديگران شده و ديگران در مقابل ،مشتاقانه تسليم شما خواھند شد .اتحاد روح و جسم امكان پذير نخواھد بود مگر اينكه شما
براساس ارزشھای مطلق عشق زندگی كنيد ،جائيكه خودتان را بطور كامل برای خاطر ديگران فدا میكنيد .لطفاً
خودمحوری را طرد كنيد زيرا ريشهی طبيعتھای سقوط كرده است.
سرانجام تحقق پادشاھی بھشتی بر روی زمين به وجود خانوادهھای راستين و اصيل بستگی دارد .افرادی كه به
ھماھنگی و اتحاد روح و جسم دست يافتهاند چنين خانوادهھايی را میآفرينند .آنھا جامعه ،ملت و دنيايی را شكل میدھند كه
با ھمبستگی متقابل ،كاميابی متقابل و ارزشھای مشترك جھانی ترسيم شده باشد ،كه در آن مردم در ھماھنگی متمركز شده
بر يك ھدف خوب برتر زندگی كنند.
اتحاد بين روح و جسم به معنای زيستن در اطاعت مطلق از ندای وجدان میباشد .وجدان بسان ريشهی روح است.
شما بايد به ندای وجدان برخواسته از درون روح خود گوش فرا داده تا در عين اينكه خود را به روشنی كريستال حفظ می
كنيد ،بتوانيد در ھر جا و ھر زمانی مراحل عملكردی خود را تشخيص بدھيد.
صرفنظر از ميزان قوی بودن اميال جسمی ،اگر با توجه به تعاليم اصل بتوانيد بطور عمدی نيروی بيشتری به
وجدانتان بدھيد ،جسمتان از روحتان پيروی خواھد كرد .اگر نمیتوانيد چنين كنيد ،بھتر است از طريق روزه گرفتن و پيش
گرفتن پرھيزكاری ،جسمتان را كنترل كنيد .اگر آب تميز و شفاف بطور مداوم به درون بركهای گلآلود جاری شود،
سرانجام آن بركهی آب ،ذالل و شفاف خواھد شد.
مھمانان عزيز ديگر برای وجدانتان مايهی غم و اندوه نباشيد و در برابر ندای آن نافرمانی نكنيد .نافرمانی در برابر
صدای وجدان ،تنھا غم و اندوه را برای قلبتان بھمراه خواھد داشت .اين موضوع به ارمغان آورندهی غم و اندوه برای
والدينتان ،معلمانتان و حتی برای خدا خواھد بود.
برعكس يك روح لبريز از شادی را پرورش بدھيد .اگر چه ممكن است كه تنھا باشيد و در برابر چشمان جھانيان
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بدبخت جلوه كنيد ،اما يك ھمبستگی شكستناپذير با روحتان بوجود آورده و سعی كنيد بھترين دوست روحتان باشيد .در
اتحاد و ھماھنگی روح و جسمتان ،شما دنيايی را كشف خواھيد كرد كه در آن تمامی بھشت و زمين در برابر چشمان شما
گسترده خواھند شد .در وضعيت اتحاد روح و جسم ،وجدان و جسم شما به يك حوزهی بازآوايی )حوزهای كه در آن صدای
افراد طنين صدای يكديگر خواھد بود( پای خواھند گذاشت .در رابطه با اين بعد روحی بود كه بودا گفت" :در تمامی بھشت
و زمين ،من سرور خودم ھستم".
از روحتان بپرسيد كه آيا خدا در او ساكن است و او پاسخ خواھد داد .شما به حالت ھماھنگی با طبيعت دست يافته
قادر خواھيد بود تا آزادانه با گياھان و حيوانات ارتباط برقرار كنيد .شما قادر خواھيد بود تا با موجودات دنيای روح بطور
آزادانه مكالمه داشته باشيد) .آنگاه( خودتان را با دقت برای زندگی ابدی آماده خواھيد كرد.
شما با نيل به اتحاد روح و جسم و تاسيس ارزشھای مطلق عشق راستين در ارتباط با زوج مفعولیتان ،در تاسيس
پادشاھی صلح در سطوح فردی ،خانوادگی ،ملی و دنيا سھيم خواھيد شد .اين موضوع صميمانهترين آرزوی خدا است.

ايمان مطلق ،عشق مطلق و اطاعت مطلق
اما ما بعنوان بازماندگان سقوط برای نيل به اين حالت از كمال ،نخست بايد طبيعتھای سقوط كردهی خودمان را بدور
بريزيم .چگونهمیتوانيم چنين كنيم؟
نخست ما بايد تجسم خدا بشويم .او در زمان آفرينش تمامی موجودات جھان ھستی ،ايمان مطلق ،عشق مطلق و
اطاعت مطلق را پيش گرفت .آيا او به استاندارد مطلق اصل و نظم آفرينشی كه خود بوجود آورده بود ،ايمان نداشته و بر
اساس آن عمل نكرد؟ او ھمچنين در درون ھر كدام از ما استاندارد مطلق عشق را نھاده است.
در زندگیتان نيز اگر شما نسبت به سه اصل مھم ايمان مطلق ،عشق مطلق ،و اطاعت مطلق وفادار مانده و آنھا را به
مرحلهی اجرا درآوريد ،خوشحالی شما تضمين خواھد شد .اجداد خوب شما و حتی رھبران بزرگ مذھبی گردھم آمده تا
راھنمای راه شما باشند .ببينيد چه روی خواھد داد وقتيكه شما چنين استاندارد ايمان ،عشق و اطاعت مطلق را برای خاطر
والدينتان ،ھمسرتان ،و برادران و خواھرانتان بكار بگيريد .خداوند به ھمان ميزان مطلق از شما حمايت خواھد كرد .در
چنين وضعيتی ديگر جايی برای فردگرايی خودخواھانه يا جستجو برای لذات غير اصولی باقی نمیماند.

سه انقالب
دوم ،اگرچه ما گناھی مرتكب نشدهايم ،ولی بازماندگان سقوط بوده و از زمان تولد طبيعتھای سقوط كرده را به ارث
بردهايم .به ھمين دليل ،اين وظيفه ضروری ما است كه سه انقالب بزرگ را در زندگی فردی خودمان بوجود آوريم.
منظور من انقالب غرامت ،انقالب وجدان و انقالب قلب میباشد.
انقالب غرامت به معنای اين است كه شما بايد ھمه چيز را فدا كنيد .شما با اين پيشكش میتوانيد حق مالكيت درونی
و بيرونی خود را بدست آورده و بدينوسيله استانداردی را تاسيس خواھيد كرد كه به ورای حوزهی مورد ادعای شيطان می
رود.
نخست شما بايد با بوجود آوردن انقالب در زندگیتان ،تمامی عادات قديمی و روشھای فكری كسب شده در طی
دورانی—دوران ماقبل ظھور بھشت— كه ما در آن تحت تسلط شيطان زيسته بوديم ،را محكم به لرزه درآوريد .اين
موضوع بسيار ضروری است كه شما اين پايهی پيروزمندانه را برپا كنيد تا بتوانيد استاندارد عشق راستين را كه ھمان
استاندارد زندگی ما در عصر بعد از ظھور بھشت میباشد به مرحلهی اجرا درآورده و بعنوان فرزندان راستين خدا بطور
ابدی زندگی كنيد.
بعالوه شما بايد يك دورهی انقالبی سپری كنيد كه در طی آن از تمامی دارايیھا و مالكيتھای بيرونی خود دست كشيده
و آنھا را به خدا پيشكش میكنيد .آنگاه وقتيكه تمامی بندھای دنيای شيطانی را قطع كرده و خودتان را از شيطان جدا كرديد،
بركات خداوند را به ارث خواھيد برد .اين نكته به اين معنا است كه شما بدينوسيله ثروت و دارايی تقديس شدهی خدا را
گسترش میدھيد ،بگونهای كه شيطان ھرگز نتواند ادعای مالكيت آنھا را داشته باشد.
انقالب وجدان چيست؟ اين انقالب درونی است كه ما با اطاعت مطلق در فرمانبرداری از ندای وجدان در خودمان
بوجود میآوريم .من مطمئن ھستم كه شما نمیتوانيد وجود ناسازگاری پايان ناپذير بين فرمان وجدانتان—كه در پی خوبی
است—و تمايالت ذات جسمی شما—كه در پی اميال بدن جسمی شما است—را انكار كنيد .برای به پايان رساندن اين
درگيری درونی شرمآور ،شما بايد به يك فھم درست از عملكرد وجدان نائل شويد.
وجدان از ھمه چيز درباره شما ،از ھر پندار و كردار شما ،آگاھی دارد .قبل از اينكه آموزگارتان از آن آگاھی داشته
باشد ،وجدان از آنھا مطلع است .قبل از اينكه والدينتان از آنھا با خبر شوند وجدان مطلع است .وجدان از آنھا با خبر است
قبل از آنكه خدا از آنھا با خبر شود .چه اتفاقی خواھد افتاد اگر شما بر عليه فرمانھای وجدانتان عمل كنيد؟ با عذاب وجدان
مورد حمله قرار میگيريد .بر روی روح گرد و غبار تلمبار شده ،سياھیھا بنا شده و زخمھا پديدار میشوند ،زخمھايی كه
ھرگز ترميم نخواھند شد .شما در طی سفر به دنيای روح چمدانھای وحشتناكی را با خودتان حمل خواھيد كرد .به ھمين
خاطر بايد در يك مسير بنيادين تالش داشته باشيد تا به ورای ذات جسمی رفته و راھنمايیھای وجدانتان را پذيرا شويد.
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آنگاه شما وجودی پاك و عاری از ھر گونه آلودگی خواھيد شد و آماده میشويد برای روزی كه میخواھيد به حضور خدا
برويد.
انقالب قلب چيست؟ من گفتم كه خدا انسانھا را بعنوان فرزندان خود آفريد .در اين صورت چه چيزی است كه ھر يك
از شما را به خدا مرتبط می سازد؟ عشق و قلب بين والدين و فرزند است .اگر ارتباط قلبی بين والدين و فرزند وجود نداشته
باشد ،آنھا چگونه میتوانند رابطهی براساس عشق و احترام را حفظ كنند؟ با اين ھمه ،ما انسانھا با زندگی ھزاران ساله
تحت تاثيرات حوزهی سقوط ،ھنوز در قلبھايمان بردهی والدين كاذب ،عشق كاذب و نسب خونی كاذب ھستيم .اگر قرار
است كه از اين يوغ بردگی بگريزيم ،بايد بطور مداوم زندگی عشق راستين را پيش گرفته و با اجرای بخشش ،ھميشه برای
ديگران دھنده باشيم .ما از طريق اين مراحل میتوانيم به حوزهی مالكيت خدا متمركز بر قلب بازگرديم.
اگر تار و پودھای قلب شما ھنوز به تمايالت خودمحورانهی فردگرايی وابستگی دارد يا در پی شكوه دنيای شيطانی
است ،زندگی شما به نااميدی و اندوه ختم خواھد شد .بعبارت ديگر اگر شما زندگی برای ديگران را پيش گرفته ،ھمواره
سازنده ،ھمواره اولين كس برای گردن نھادن و وقف كردن خود باشيد ،قلب شما بطور ابدی با قلب خدا پيوند خواھد داشت.
بطور خالصه ،شما بايد تمامی وابستگیھای خود با والدين كاذب را قطع كرده ،از والدين راستين—كسی كه در اين
دنيا بعنوان تجسم خدای نامرئی ظھور نموده است—بركت مقدس دريافت كرده نسب خونی راستين خدا را تضمين كنيد.

به خود امتياز دادن
سوم ،شما بايد ھر لحظه زندگی خودتان را با دقت بررسی كنيد .من مطمئن ھستم كه تمامی شما در گذشته در دوران
مدرسه تجربياتی از اين دست داشتهايد :پرسشھای موجود بر روی برگهھای امتحانی و عدم توانايی در تصميمگيری در
مورد درستی يا نادرستی پاسخی خاص به يكی از سواالت .ھمين موضوع در مورد زندگی شما ھم صادق است .من از شما
میخواھم تا در مراحل زندگی روزانهی خودتان در رودررويی با موقعيتھای بيشمار ،ھر لحظه را تجزيه و تحليل كرده
و بررسی كنيد كه آيا درست عمل میكنيد يا در اشتباه ھستيد .به خودتان نمره بدھيد ،اگر درست عمل میكنيد به خودتان
) (Oبدھيد و اگر در اشتباه ھستيد به خودتان ) (Xبدھيد.
ھر زمان كه به خودتان ) (Oبدھيد ،به اين معنا است كه شما در مسيری موافق و اميدبخش به نقطهی مورد نظر دست
يافتهايد .به احتمال زياد يك محور عمودی برپا نمودهايد كه به باال تا به بھشت كشيده شده است و شما در باالترين موقعيت
خورشيد در آسمان )ظھر(—بدون ھيچگونه سايهای—زيستهايد .زندگی شما بدون ھيچ شكی چنان عمق و گستردگی داشته
است كه شما قادر بودهايد حتی دشمنانتان را مورد عفو قرار داده و با روحيهی عشق راستين آنھا را به آغوش بگيريد .اما
ھر وقت كه به خودتان ) (Xمیدھيد به اين معنا است كه شرمآورانه عمل كردهايد .احتماالً قلب شما مملو از عناصر منفی
مانند ناامنی ،آزردگی ،تلخی خاطر و رشك و حسادت بوده است .شايد روحيه و انديشهھايتان بسيار كوته نظر و متعصب
بوده و شما آنقدر خودخواه و فردگرا بودهايد كه قادر نبوديد اتفاقاتی را مشاھده كنيد كه برای ديگران در اطرافتان روی می
داد.
من باور دارم كه انتخاب شما نمیتوانست واضحتر از اين شود .ھر لحظه از زندگی شما بايد سزاوار دريافت )(O
باشد .شما بايد بسان حرف ) (Oبشويد كه بطور كامل گرد بوده در ھيچ قسمتی بد شكل نيست .شما بايد شكل اين حرف را
بخود بگيريد كه در ھر نقطه از آن با نقطهی مركزی يك زاويهی نود درجه تشكيل میدھد .لطفاً زندگی را پيش گيريد كه در
آن در پی ) (Oراستين بوده بتوانيد به خورشيد سوزان و درخشان نظر دوخته و شرمنده نباشيد .شما میتوانيد با افتخار در
برابر جھان ھستی پھناور روبرو شويد ،شما میتوانيد بدون داشتن چيزی برای پنھان كردن در برابر تمامی موجودات
آفرينش قرار بگيريد.
حرف ) (Oسمبل ھماھنگی ،اتحاد و صلح است .حرف ) (Xسمبل مرگ است در حاليكه ) (Oنشانهی عشق و زندگی
است .وقتيكه روح و جسم شما بطور كامل متحد شوند شما شكل ) (Oرا بخود میگيريد و زمانيكه روح و جسم شما بواسطه
ی ناسازگاری در يك وضعيت آشوب بسر میبرند ظاھر شما شكل ) (Xرا به خود میگيرد.
خانمھا و آقايان ،امروز بشريت به عصر بعد از ظھور بھشت گام نھاده است .حوزهی رھايی و آزادی كامل در برابر
ما قرار گرفته است .اين موضوع يك پديدهی بی سابقه در تاريخ بوده و چيزی است كه ديگر در آينده تكرار نخواھد شد .آيا
موافق ھستيد تا بواسطهی ممكن ساختن چنين روزی از خدا و والدين راستين قدردانی خود را ابراز كنيم؟
اكنون زمان آن فرارسيده است تا بشريت حوزهی سقوط—پوشيده شده با كذب و خون حاصل از تجاوز آدم و
حوا—را با استواری ترك كند .بياييد تا ھمگی در پاسخ به ندای خداوند با عزمی راسخ و فوقالعاده برخيزيم.
لطفاً در اين مورد كه چرا امروز در اينجا حضور داريد ،با دقت بيانديشيد .آيا بسادگی به خاطر آن است كه شما از
برگذار كنندهی اين برنامه دعوتنامهای دريافت كرده بوديد ،به اينجا آمديد تا در اين برنامهی جشن شركت كنيد؟ چه بخواھيد
و چه نخواھيد ،شما از جانب خدا صدا زده شدهايد .ھمانطور كه من در سن پانزده سالگی ندای خدا را دريافت كرده و دوره
ی ھشتاد سالهی اشك و عرق و خون برای به ارمغان آوردن رھايی و آزادی كامل برای خدا و نجات بشريت از يوغ شيطان
را آغاز كردم .بنابراين شما نيز اكنون بايد با اين عزم برای پيشكش زندگی خود در جھت انجام خواست واالی خداوند برای
رھايی و تاسيس كامل دنيايی در ورای مرزھای ملی و مذھبی به پيش برويد.
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خانمھا و آقايان ،اقبال بھشتی بسان خورشيدی كه با قدرت در آسمان شرق طلوع میكند ،اكنون بر اين دنيا می
درخشد .تاريكی كه در طی دھھا ھزار سال اين زمين را احاطه كرده بود ،نابود میشود .فرمان بھشتی در قلب شما ريشه
دوانده است .اين راه شما—سرنوشت شما—است و شما نمیتوانيد از آن اجتناب كنيد .قوی بوده و بپاخيزيد .زمان آن فرا
رسيده تا معنای اين تعليم عيسی را بدرستی تجربه كنيم كه گفت ،ھر كسی كه بخواھد زندگيش را نجات بدھد آن را از دست
خواھد داد و ھر كسی كه بخواھد زندگيش را فدا كند آن را بدست خواھد آورد .تمامی ما بدون استثناء از جمله خود من
مجبور ھستيم تا روزی به دنيای روح برويم .من خالصانه از شما میخواھم تا پيام امروز را در قلبتان حكاكی كنيد و اينكه
از اين زمان به بعد يك زندگی پيش بگيريد كه ھيچوقت جايی برای غبطه خوردن برای شما بجای نگذارد.
خطابهی امروز من به شما آخرين پيام خدا به ملت برگزيدهی آمريكا است .سرازير شدن بركات خدا را بر شما
خانوادهی شما و اين كشور برای ابديت خواستارم.
متشكرم.

10

