ماموريت ما
در آخرزمان تاريخ مشيت الھی
سخنان پدر راستين در جمع سه ھزار نفر از رھبران سياسی و مذھبی
از گوشه و كنار دنيا در ھتل ماريوت -واشنگتن
سيزدھم دسامبر سال دوھزار و چھار

رھبران محترم كشورھای مختلف دنيا ،نمايندگان تمامی مذاھب و ملتھا!
بيائيد بيش از ھر چيزی قلبھای خود را با ھم يكی كنيم .بيائيد تا مراتب قدردانی و سپاس خود را در برابر خدا ،والدين راستين
تمامی آفرينش و سرور عشق راستين بعمل آوريم .بيائيد تا امروز را بعنوان روزی با ارزشی واال بسازيم ،روزی كه بخاطر فراھم آوردن يك
پايهی تازه برای آمريكا در خاطرهھا باقی بماند.
جنگ سرد بشريت را بمدت نيم قرن در اسارت ترس و ناامنی نگھداشت و كمونيست نابكار و دورو مردم با ايمان و تمامی بشريت
را فريب داد ،اكنون با به پايان رسيدن اين دوره ما در يك قرن تازه زندگی میكنيم ،با اين ھمه چقدر در امنيت و خوشحالی ھستيم؟
به دنيا نظر بيافكنيد .جوانان كه اكنون از بند كمونيست رھا شدهاند ،به حدی از آزادی خود لذت میبرند كه با شتاب در خطر
غوطهور شدن در پرتگاه فساد اخالقی ھستند .آنھا به جای اينكه در جستجوی ايدهآل آفرينش خدا باشند ،ديدگاھھای فردگرايی خودخواھانه را
پذيرفته و بردهی فحشاء شدهاند .اين امر مسبب شيوع تمامی انواع پليدیھای اجتماعی است .فعاالن ھمجنسگرا پرچم "جنبش ھمجنس بازان"
را برافراشته و از ازدواج بين افراد از جنس يكسان دفاع میكنند .بطور ساده ،اين وضعيت بی تمدنی و بی فرھنگی است كه خدا و بشريت را
خشمگين میسازد .برای چند لحظه ،دنيائی را تصور كنيد كه نتيجهی آن چيزی است كه آنھا از آن جانبداری میكنند ،در آن دنيا بشريت در
طی دو نسل منقرض خواھد شد.
آنھائی كه از خواست خدا روی برمیگردانند ،قبر خود را در خاك فساد اخالقی و انحطاط حفر میكنند .بيماری عالج ناپذيری چون
بيماری شناخته شدهی ايدز ،يك نشانهی الھی از اين موضوع است .آيا درست نيست كه ھمين لحظه كه ما در اين مكان نشستهايم ،اين مصيبت
ملعون ،ھزاران نفر از مردم بیگناه را مبتال میكند؟ اينطور نيست كه آنھا را به راه مرگ میكشاند؟
مصيبت شناخته شدهی ديگر ،طالق است كه ارزشھای خانواده را نابود كرده و بشريت را به سوی بحرانی بیسابقه سوق میدھد.
)در اين وضعيت( فرزندان ناگھان خود را از والدين خود جدا ديده و توسط ناپدری يا نامادری بزرگ میشوند .در بعضی از موارد ،آنھا حتی
در پرورشگاھھا و يتيم خانهھا قرار میگيرند .آنھا گناھی ندارند ،با اين وجود قلب كوچك و ضعيف آنھا به دستان ترس و وحشتی سپرده شده
كه ھرگز التيام نخواھد يافت .چه كسی عشق والدينی را كه از آنھا گرفته شده ،جبران خواھد كرد؟
حال نگاه خود را به سوی جنگ و ستيز در خاورميانه برگردانيم .چيزی كه بعنوان درگيری بين مذاھب آغاز شد ،اكنون تمامی دنيا
را در بوتهی آزمايش ترس از تروريسم و كشت و كشتار خرد كرده است .در اين ھنگام ،شبه جزيرهی كره ،موطن من ،بطور فاجعه آميزی
تنھا كشور تقسيم شدهی دنيا باقی مانده است كه ھمچنان روز اتحاد خود را با خواستی عميق انتظار میكشد .به چه وسيلهی ممكن قادر ھستيم
تا دنيای امروز را ،يعنی جائی را كه اصول اخالقی و ارزشھای خانواده در آن كامالً تحقير شدهاند ،نجات دھيم؟
رھبران گوشه و كنار دنيا ،امشب میخواھم پيامی تازه را از جانب خدا برای شما و شش ميليار انسان اين عصر بيان كنم كه ھم
فرمان او و ھم الھامی از جانب او میباشد .موضوع اين پيام "ماموريت ما در آخر زمان تاريخ مشيت الھی ".میباشد.

ظھور والدين راستين
سقوط آدم و حوا ،اولين اجداد بشری ،ما را در دخمه و سياه چال عشق دروغين ،زندگی دروغين ،و نسب خونی دروغين محبوس
كرد .ما زنجيرھای جھنمی رنجش غيرقابل درك را كشان كشان با خود حمل میكنيم .تمامی مردم بدون استثناء نسب خونی تكثير شدهی
شيطان در طول دھھا ھزار سال تاريخ را به ارث بردهاند .ما بدون ھيچگونه رخصتی جز پيش گرفتن يك زندگی لكه دار شده با دروغ و
پليدی ،در اين تاريخ گرفتار آمدهايم .اين فرجام بشريت است و عليرغم تالش آنھا ،ھيچ راه فراری از اين مخمصه و گرفتاری وجود ندارد،
بشريت با اشتياق بسيار منتظر روزی بود كه كسی آنھا را از اين وضعيت سقوط كرده نجات دھد .بشريت در غم و اندوه رنج برده،
و در پليدی و دروغ گرفتار آمده است ،زيرا به علت سقوط اولين اجداد بشری ھر كسی به نسب خونی كثيف و ھراس انگيز شيطان وابسته
شده است .برای ھمين آنھا منتظر آمدن كسی ھستند كه از نسب خونی بھشتی بوده و ھيچ ارتباطی با نسب خونی شيطان نداشته باشد .آنھا
والدين راستين ،يعنی كسانی ھستند كه میتوانند ما را از بند اسارت شيطان رھائی بخشند.
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ما بايد اين موضوع را درك كنيم كه بشريت در موقعيتی قرار دارد كه شيطان را والدين خود به حساب میآورد .براساس ديدگاه
كتاب مقدس ،ما در مقام درختان زيتون وحشی ھستيم كه از ريشهی اصلی جدا شده است .والدين راستين ،كه بعنوان مسيح و نجات دھنده
برای تمامی بشريت فرستاده شدهاند ،ماموريت دارند تا ريشهی تنومند شدهی دھھا ھزار سالهی درخت زيتون وحشی را بدون ھيچگونه
ترحمی قطع كرده و آنھا را به درخت زيتون راستين پيوند بزنند .اين بيانی ديگر از تغيير نسب خونی بشريت است .والدين راستين آمدند تا
اين تالش عظيم انقالبی را در سطح بين المذھبی و بينالمللی تكميل كنند.
والدين راستين نمیتوانند در ھر جا و يا ھر زمانی ،يا بنا به خواست كسی ،ظھور كنند .آنھا تنھا در آخر زمان مشيت شده میتوانند
ظھور نمايند .عبارت "آخر زمان" به معنای لحظه و دورهای است كه در آن مشيت بازسازی تداوم يافته توسط خدا در طول تاريخ ،به ميوهی
نھايی مینشيند .از طرفی ديگر ،ما تنھا با توجه به بخت و اقبال بھشتی در ارتباط با عصر اصيل والدين راستين قرار گرفتهايم.
مشيتی الھی برای نجات بشريت توسط خدا ھدايت میشود ،چطور میتوانيد بفھميد كه در كجای آن ايستادهايد؟ تنھا والدين راستين
كه با عشق ،زندگی و نسب خونی بھشتی آمدهاند ،از زمان مشيت شده آگاھی دارند .آنھا با اين شناخت در ھمراھی با آن كار كرده تا نتيجهی
نھايی آن حاصل شود .تنھا والدين راستين با اختيار حاكميت بر دنيای روح میآيند .آنھا با اين اختيار موسسين چھار مذھب بزرگ و بسياری
از اجداد خوب شما را در دنيای روح بسيج كردهاند تا برای زندگی ابدی شما مسئوليت تقبل كنند.
رھبران عزيز از سراسر دنيا! بدون توجه و آگاھی شما ،بشريت به يك حوزهی تازهی شكوه پا گذاشته است .بخت و اقبال با عظمت
خدا فرا رسيده است .من آشكارا به بھشت و زمين اعالم میكنم كه خداوند مرا برگزيده و به من ماموريت والدين راستين بشری را اعطاء
نموده است .ما اكنون در آخر زمان مشيت الھی بسر میبريم .اكنون زمان بركت مقدس است كه از طريق آن نسب خونی بشريت از نسب
خونی شيطان به نسب خونی خدا تغيير خواھد كرد .اكنون عصر بعد از ظھور بھشت در حوزهی "سنگ ھب شيب سانگ"—روزی كه دوره
ی قبل از ظھر بھشت با دورهی بعد از ظھور بھشت ادقام می شوند --.گسترش پيدا می كند .در عصر قبل از ظھور بھشت آنھايی كه در پی
پليدی بودهاند ،كامياب شده و تشخيص بين خوبی و بدی بسيار دشوار بود .اكنون ديگر خدا از گناه دنيای بيمار و بی نظم چشم پوشی نمیكند.
در مسير زيستن براساس راه خدا اميد بسياری داشته باشيد .شما میتوانيد شبيه خدا با خصوصيات مطلق ،يگانه ،تغيير ناپذير و
ابدی بشويد .زندگی كردن برای ديگران را پيش گيريد كه در اينصورت در مسير انقالب شخصيت قرار خواھيد گرفت .پيروی از اين راه به
ما توانايی تاسيس پادشاھی خدا را بر روی زمين خواھد داد كه ھمان پادشاھی صلح است كه ھمگی ما میتوانيم در آن زندگی كنيم و خداوند با
صبر و شكيبايی منتظر فرار رسيدن چنين چيزی است.

ماموريت آزادسازی موطن
عبارت "آزادسازی موطن" شايد ناآشنا بنظر برسد .حتما میانديشيد كه شما موطن خود را از دست ندادهايد ،پس نيازی به بازيافتن
آن نداريد .وليكن موطنی كه من امروز به آن اشاره میكنم ،با آنچه كه شما معموال به آن فكر میكنيد فرق دارد .من به موطن اصيل و
راستين ،يعنی پادشاھی خدا بر روی زمين ،اشاره میكنم كه در زمان سقوط اولين اجداد بشری ،آدم و حوا ،از دست رفت.
دنيا به چه صورت میبود اگر سقوط رخ نمیداد؟ )در آن دنيا( خدا میتوانست به آدم و حوا بركت ازدواج بدھد و آنھا میتوانستند
به فرزندان راستين بدون گناه تولد داده و خود والدين راستين بشوند .سپس آن خانواده میتوانست ھستهی مركزی پادشاھی خدا بر روی زمين
بشود .فرزندان آنھا نسل سوم حوزهی خدا را بوجود آورده و متمركز بر خدا ،قادر بودند تا پادشاھی ابدی صلح را بر روزی زمين
تاسيس كنند .آدم و حوا میتوانستند شاه و ملكهی قبيلهی آدم ،مردم آدم و كشور آدم باشند كه اين نمايندهی حوزهی سه عصر میباشد .بر اين
اساس پادشاھی آدم میتوانست تا به ابد تداوم داشته باشد ،كه اين میتوانست موطن ابدی بشريت ،يعنی پادشاھی صلح باشد.
اما متاسفانه تاريخ آنچنان روان آغاز نشد .سقوط آدم و حوا بشريت را بمدت دھھا ھزار سال بیسرپرست ساخت .ما موطن خود را
از دست داده و بسان خانه بدوشھا به اينجا و آنجا در حركت بوده و برای دريافت غذا به گدايی پرداختيم .بشريت قرار بود تا به خدا در مقام
والدين راستين عمودی مالزمت كند و براين اساس تمامی مردم جھان میتوانستند با توجه به اصول ايمان مطلق ،عشق مطلق و اطاعت مطلق
در قالب يك خانواده زندگی كنند .برعكس ما خودمان را جدا شده از يكديگر با تمامی انواع موانع و مرزھای بينالمللی ريشه گرفته از شيطان،
يافتيم.
پس معنای راستين آزادسازی موطن چيست؟ چگونه میتوانيم انجام چنين چيزی را آغاز كنيم؟ آزادسازی موطن به معنای تبديل
كردن اين دنيا به صورت يك كشور تازه ،يا موطن راستين میباشد .ما اين سرزمين را در ھيچ گوشهای از دنيای امروز نخواھيم يافت .اين
سرزمين بدنبال مراحل بازآفرينی از طريق عشق بوجود میآيد .موطن تازهی خدا بدون مرز است كه بعنوان بخشی از آفرينش اصيل خدا
ھيچگونه رابطهای با سقوط ندارد .ازاينرو آزادسازی موطن با يك زندگی عشق راستين آغاز میگردد كه ما در آن حتی دشمن خود را دوست
میداريم.
اگر ما سويا بكاريم ،سويا برداشت خواھيم كرد و اگر لوبيا قرمز كشت كنيم ،لوبيا قرمز برداشت خواھيم كرد .اگر انتقام—كه بذر
شيطان است—را بكاريم ،ميوهی پليدی يا خونريزی بيشتر را برداشت خواھيم كرد .بعبارت ديگر ،ھرجا كه ما با بخشش و در آغوش گرفتن
دشمن ،بذر عشق راستين را كشت كنيم ،درخت خوبی رشد خواھد كرد .اين امر قانون جھان شمولی است كه ھرگز با شكست روبرو نخواھد
شد .ما در مسير دوست داشتن دشمن خود میتوانيم موطن راستين بشريت ،يعنی سرزمين پدری خدای راستين را بيابيم .اين مسير از دوست
داشتن دشمنان فردی آغاز شده و به دوست داشتن دشمنان خانواده ،دشمنان قبيله ،دشمنان كشور و دشمنان دنيای ما گسترش پيدا میكند .اين
مراحل چگونگی تاسيس سنت عشق ،زندگی و نسب خونی راستين میباشد.
شما بعنوان رھبران دنيا ،فكر میكنيد چه ماموريتی داريد؟ تا زمانيكه حاكميت شيطان بر دنيا مستولی است ،شما واقعا ً صاحب
كشوری نيستيد .من میدانم كه چيزی در حدود دويست كشور در دنيا وجود دارد ،اما آيا حتی يك كشور توانسته است خواست خدا را بواقعيت
درآورد؟ آيا حتی يكی از آنھا موطن راستين خدا و بشريت میباشد؟ شش ميليارد انسان روی زمين ،بدون ھيچ گناھی از جانب خودشان بعنوان
بازماندگان شيطان متولد شده و نسب خونی دروغين او را بر دوش میكشند .صرف نظر از اينكه شما شھروند آمريكا ،ژاپن يا ھر كشور
ديگری كه باشيد ،عشق شيطان ،زندگی شيطان و خون آلودهی شيطان ھنوز در بدن شما جريان دارد و تا زمانيكه اين ارثيهی آلودهی سقوط را
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از وجودتان پاك نكنيد ،رويای آزادسازی موطن را ھرگز بواقعيت درنخواھيد آورد .برای انجام اين امر ،ھر يك از شما بايد انقالب شخصيت
و انقالب عشق راستين را تجربه كنيد.

سه انقالب بزرگ عشق راستين
چگونه میتوانيم انقالب شخصيت را به انجام رسانده و شبيه خدا شويم؟ چون ما از سقوط بجای مانده و با طبيعتھای سقوط كرده
بدنيا آمدهايم ،ھر كدام از ما بايد برای نيل به كمال شخصيت خود در مسير سه انقالب بزرگ پا بگذاريم .من اين سه انقالب را انقالب از
طريق پرداخت غرامت ،انقالب وجدان ،و انقالب قلب میخوانم.
"انقالب از طريق پرداخت غرامت" به معنای بازسازی حق مالكيت درونی و بيرونی خود از طريق پرداخت غرامت برای گذشته
است .بدنبال انجام پيروزمندانهی اين كار ،شما بايد بر اساس استانداردی زندگی كنيد كه ورای آن ھيچ نيازی به پرداخت غرامت نيست .برای
انجام اين امر الزامی است كه شما ،قبل از فرارسيدن بھشت خود را از ھرگونه عادات و افكاری كه در طی ساليان بسيار انباشتهايد پاك و
منزه بسازيد .اين موضع زمانی تحقق میيابد كه شما آن را در حوزهھای فردی ،خانواده و ملت به انجام برسانيد.
بر اين اساس شما قادر خواھيد بود تا خانوادهی ايدهآل ،يعنی يك خانوادهی عشق راستين را بر اساس ارزشھای عشق مطلق ،بعنوان
استانداردی برای زندگی در دورهی بعد از فرارسيدن بھشت ،به انجام رسانده و تكميل كنيد .در خانوادهی ايدهآل خدا ،اين ارزشھای مطلق در
خانوادهی متشكل از سه نسل والدين ،شوھر و زن و فرزندان ،كامل خواھند شد.
مرد و زن تنھا پس از تولد فرزندان است كه میتوانند در مقام مالك راستين عشق والدينی بايستند .تنھا بعد از ازدواج است كه يك
مرد با عزيز شمردن ھمسر خود ،قادر خواھد بود تا مالك راستين عشق زناشوئی بشود .بطور مشابه ،خواھر و برادر كوچكتر ھستند كه
خواھر و برادر بزرگتر را مالك راستين عشق خواھر و برادری میسازند .بنابراين در ھر گونه روابطی ،زوج مفعولی است كه زوج فاعلی
را در جايگاه و مقام مالك راستين عشق قرار میدھد .برای تحقق اين امر زوج فاعلی بايد برای خاطر زوج مفعولی زيسته ،خود را برای او
وقف كرده و فراموش كند كه چنين كرده است و بدين ترتيب خود را برای ھدفی واالتر فدا كند .اينجا است كه ما ارزشھای مطلقی را بوجود
میآوريم كه ابدی و تغييرناپذير ھستند .بدينگونه ،والدين ،شوھر و زن ،و فرزندان تكامل مالك راستين عشق را برای يكديگربه ارمغان
میآورند .از اين راه آنھا حوزهی سه نسل را در خانواده بوجود میآورند ،خانوادهای كه در حوزهی ابدی يگانگی ،استقرار خواھد يافت .آنھا
با ارزشھای مطلق در يك فضای ھمراه با اتكای متقابل و پيوند ابدی با خدا زندگی میكنند.
عالوه براين ،شما با بازگرداندن تمامی دارائی و حق مالكيت خود به خدا ،گامی انقالبی برمیداريد .از وابستگیھايی كه جدايی آنھا
به تعويق انداخته شده دست برداريد .اين امر تمامی پيوندھای شما را با دنيای شيطانی قطع كرده و شما را از شيطان جدا میسازد .در عوض،
شما ھمهی آن چيزھا و حتی بيشتر از آن را با بركات خداوند به ارث خواھيد برد .به عبارت ديگر ،شما ثروت و دارائیھای خدا را
میاندوزيد ،يعنی دارائیھايی را كه از شيطان جدا شده و او ھرگز نمیتواند مالكيت آنھا را ادعا كند.
انقالب وجدان چيست؟ انقالب وجدان ،انقالب درونی است كه شما بواسطهی آن میتوانيد بطور مطلق مطيع وجدان خود شويد .شما
نمیتوانيد رنج حاصل از درگيری پايان ناپذير درون خود را انكار كنيد .وجدان شما كه تمايل بسياری بسوی خوبی دارد ،در مقابله با تمايالت
جسمیتان در تقال است .برای پايان دادن به اين كشمكش ننگين درونی ،ضروری است تا شما وجدان و عملكرد آن را به روشنی بشناسيد.
وجدان شما بطور موشكافانه از ھر گونه عملكرد شما ،ھر قدم شما و ھر فكر شما آگاھی دارد .قبل از استاد روحی ،وجدانتان )از
ھر موضوعی( اطالع دارد .قبل از اينگه والدين شما بدانند ،وجدان شما آگاه است .قبل از اينكه خدا بداند ،وجدان میداند و اين وجدان است كه
در ھر حالتی ،انجام كار درست را به شما گوشزد میكند .نتيجهی زيرپا گذاشتن وجدان چيست؟ در آن صورت شما احساس گناه میكنيد .گرد
و غباری بر روی روح شما می نشيند و آن را آلوده و خراشيده میسازد .اين زخمھای روحی را ھرگز نمیتوان التيام بخشيد .آنھا بسان
چمدان ترسناكی ھستند كه شما در زمان ورود به دنيای روح با خود حمل میكنيد .من يك فرمان واال را ندا میدھم كه –از شما میخواھد--تا
با تالش در مسيری انقالبی بر اميال جسمی خود غلبه كرده ،راھنمائیھای وجدان خود را پذيرفته و در يگانگی با خدا زندگی كنيد .وضعيت
پاك ،شفاف و فاقد ھر گونه عيب روح خود را گرامی بداريد.
انقالب سوم ،يعنی "انقالب قلب" چيست؟ خدا انسانھا را در مقام فرزندان خود آفريد .در اين صورت چه چيزی است كه شما و خدا
را به ھم پيوند میزند؟ آن عشق راستين و قلب راستين موجود بين والدين و فرزندان است .اگر والدين و فرزندان متمركز بر قلب راستين
رابطه برقرار نكنند ،چگونه میتوانند رابطهی عشق و احترام راستين را حفظ كنند.
ما برای ھزاران سال است كه در حوزهی سقوط زندگی كردهايم .قلبھای ما به بردگی تحت تسلط والدين كاذب ،عشق كاذب و نسب
خونی كاذب ادامه میدھند .برای از بين بردن اين يوغ بندگی ،شما بايد بطور مداوم با فداكاری ،وقف كردن ،عفو كردن ھمراه با عشق
راستين زندگی كنيد .شيطان از اين نوع زندگی به باالترين شكل متنفر است .شما با انجام اين كار به حوزهای بازمیگرديد كه قلب خدا در آن
حكومت میكند.
اگر قلب شما به خودخواھیھای فردگرايانه وابستگی داشته و در پی پوچی عظيم دنيای شيطانی است ،شما در يك مسير سياه و
حزنانگيز بسر میبريد كه پايان آن افسردگی و سرخوردگی است .بعبارت ديگر اگر شما يك زندگی سازنده داشته و اولين فردی باشيد كه در
وقف كردن برای ديگران گردن بنھيد ،آنگاه قلب شما در يك يگانگی ابدی با قلب خدا پيوند میخورد .برای انجام اين امر ،الزم است كه شما
وابستگیھای قلب خودتان را با والدين كاذب قطع كرده و از طريق بركت ازدواج مقدس بنيان نھاده شده توسط والدين راستين به نسب خونی
خدا پيوند حاصل كنيد .شما از طريق والدين راستين كه مظھر خدای نامرئی ھستند ،عشق راستين و نسب خونی خداوند را تضمين خواھيد
كرد.

مسئوليت فرستادهی ويژه
خانمھا و آقايان محترم ،شما تا به اين زمان يك زندگی كامال سنتی را پيش گرفته بوديد .اما اكنون من شما را برای تقبل ماموريت
فرستادهی ويژهی خدا فرامیخوانم .در سطح فردی تفاوتھای بسياری بين ما وجود دارد .ما بزرگ يا كوچك ،پھن يا باريك ،بلند يا كوتاه ھستيم.
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عليرغم تفاوتھای موجود ،خدا به ھمهی ما ماموريت داده تا فرستادهی ويژهی او بشويم .بياييد ميھن پرستانی بشويم كه با افتخار از نسب خونی
خوبی خدا پاسداری میكنند .بياييد تا با اختيار الھی راسخانه ايستاده و به ندای آزادسازی موطن خود پاسخ بگوييم.
چگونه میتوان صالحيت مامور ويژهی الھی را كسب كرد؟ ميل به آزادسازی موطن در درون شما بايد ھزار بار بلكه دھھا ھزار
بار بيشتر از ميل شما به واقعيتھای كنونی باشد .شما بايد مصمم بشويد كه حتی با فدا كردن زندگی خودتان موطن خود را آزاد میكنيد.
خوردن و خوابيدن ،آمدن و رفتن ،و ھرگونه عملكرد شما بايد برای تاسيس پادشاھی صلح باشد.
كتاب مقدس میآموزد" ،نخست در پی پادشاھی او و درستكاری او باشيد ".با اطمينان خاطر به پيش برويد ،زيرا در عين اينكه بدن
جسمی شما به حوزهی دنيای شيطانی تعلق دارد ،شما با يك نسب خونی راستين تولد دوباره يافتهايد .شما فرستادهی ويژهی خدا برای تاسيس
موطن اصيل ھستيد.
آيا وضعيت بد خدا را تشخيص میدھيد؟ او والدينی است كه در يك لحظه فرزندانش را از دست داد و به اجبار به تحمل يك تاريخ
مملو از خشونت و بدرفتاری وادار شد و در انديشهی گسترش خواستش ،به ھر سو كه روی آورد ،متوقف شد .بياييد دختران و پسران خلفی
بشويم كه از صالحيت و استعداد فھم قلب اندوھبار خدا برخوردار ھستند .تا زمانيكه از حقيقت آگاھی نداشته و آن را به مرحلهی اجرا
درنياوريد ،چگونه میتوانيد يك رھبر باشيد؟
رھبران جھان ،به اين موضوع بيانديشيد كه چگونه به اينجا آمدهايد .آيا بطور ساده نيمی به خاطر كنجكاوی و نيمی ديگر با خلوص
نيت به اينجا آمدهايد با اين اميد كه از يك جشن كريسمس لذت ببريد؟ چه خوشتان بيايد و چه خوشتان نيايد ،شما امروز ندای خداوند را دريافت
كردهايد .من خودم زمانيكه يك نوجوان شانزده ساله بودم ،ندای خدا را دريافت كردم .آن ندا را پذيرفته و از آن زمان تمامی زندگی خودم را
در طی ھشتاد سال با گام نھادن در مسير اشك ،عرق و خون سپری كردم .اين زندگی برای نجات بشر از سلطهی شيطان و به ارمغان آوردن
حوزهی آزادی راستين و رھايی كامل برای خدا بود .ھمانطور كه من چنين كردم ،شما نيز اكنون میتوانيد خواست واالی خدا را برای بشريت
و صلح در سطوح بينالمللی و بينالمذھبی به انجام برسانيد .بدينگونه شما قادرخواھيد بود تا ماموريت مقدس تاسيس موطن اصيل را به انجام
برسانيد.
شما و رورند مون با اين ويژگی مشخص ايمان مطلق ،عشق مطلق و اطاعت مطلق داشتن يكی ھستيد .قرار است كه شما و
ھمينطور من ،والدين راستين و پادشاه و ملكهی راستين صلح بشويم .امروز اقبال بھشتی با ما است .ما اكنون از اين فرصت برای تاسيس
موطن اصيل برخوردار ھستيم كه ھمچنين سرزمين پدری خداوند خواھد بود .شكل گيری اين سرزمين به حاكميت ،قلمرو و مردمی الھی نياز
دارد .نسب خونی خوبی خدا بايد در تمامی آن سرزمين با قدرت تمام گسترش يافته و ضربان تاريخ مشيت الھی بايد بگونهای احساس شود كه
در ھيچ جا و زمان ديگری تجربه نشده است .اگر اكنون امكان تاسيس اين سرزمين وجود دارد ،شما چطور میتوانيد ترديد داشته باشيد؟ لطفا ً
ماموريت فرستادهی ويژهی خدا را به انجام رسانده و بسان پيامبرانی زندگی كنيد كه وعدهی زندگی ابدی دريافت كردهاند.
خانمھا و آقايان محترم ،من اخيراً كانون مردم مغول برای صلح جھانی ،يعنی نھضتی برای گردھم جمع آوردن تمامی بازماندگان
مغول در سطح جھانی ،را تاسيس كردم .قصد من بطور حتم مليتگرائی نبوده بلكه )ايجاد( نھضتی جامع برای ايجاد صلح میباشد .مردم با
اجداد مغولی ،بازماندگان ھابيل و سام--به ترتيب پسران بزرگ آدم و نوح --ھستند .خدا خانوادهی نوح را فراخواند تا اشتباھات تاريخی شكل
گرفته در خانوادهی آدم را از طريق پرداخت غرامت به وضعيت اوليه بازسازی نمايند .اكنون در آخرين مرحلهی مشيت الھی ،بازماندگان سام
میتوانند ماموريت خود را در مقام فرزند ارشد در ميان تمامی بشريت به انجام برسانند .ازاينرو ،كانون مردم مغول ،نھضتی برای آرامش
دادن به قلب دردمند خدا بواسطهی خانواده آدم میباشد ،كه در آن ھابيل به قتل رسيد و او بمدت صد و سی سال در انتظار بود تا "شيث"—
پسر سوم آدم --را بيابد .كانون مردم مغول ،نھضتی برای ساختن تمامی دنيا بصورت يك خانواده و يك برادری از طريق قدرت دادن به ما در
فروريزی ديوارھايی است كه قلبھای ما را از يكديگر جدا ساخته است .با اين اميد كه تمامی بشريت در يك جامعهی ترسيم شده از اتكای
متقابل ،رفاه ھمگانی و ارزشھای مشترك جھانی زندگی كنند .اين حركت يك گام مشيت شده برای تسريع بخشيدن در امر تاسيس موطن خدا
است.
من فكر میكنم كه ما بايد مراتب قدردانی خود را در برابر خدا و والدين راستين بعمل آوريم .آنھا روشنی بخش )فھم و درك( ما در
ارتباط با عصر مشيت شدهی شگفتانگيزی بودهاند كه اكنون ما در آن زندگی میكنيم .آنھا ھمچنين به ما در مقام فرستادهی ويژه ،ماموريت
باشكوه تاسيس پادشاھی خدا را اعطاء نمودهاند .ما بطور ابدی و با قدردانی از والدين راستين سپاسگزاری میكنيم كه عصر گشايش بھشت و
زمين بعد از ظھور بھشت را افتتاح نمودهاند .به ھمين خاطر ما مراسم تاجگذاری برای پادشاه صلح را امروز به والدين راستين تقديم میكنيم.
اين امر در تاريخ بینظير بوده و ھرگز در آينده ھم تكرار نخواھد شد .والدين راستين حوزهی آزادی راستين و رھايی كامل را بنا كردهاند.
بسان طلوع نورانی خورشيد از آسمان شرق ،اكنون اقبال بھشتی بر تمامی مردم میدرخشد .پردهی تاريكی كه ما را برای دھھا
ھزار سال در خود پوشانده بود ،سرانجام كنار زده میشود و فرمان الھی برای انجام خواست خداوند در قلبھای شما ريشه میدواند .اين راه
سرنوشتی است كه شما نمیتوانيد از آن اجتناب كنيد
بنابراين متھور بوده و پابرجا بايستيد! عصر بعد از ظھور بھشت با ما است .شما بطور حتم میتوانيد معنای آن تعليم عيسی را
تجربه كنيد كه میگويد ،كسانی كه زندگيشان را از دست بدھند خواھند زيست و آنھاييكه در پی زندگيشان باشند ،آن را از دست خواھند داد.
بياييد قھرمانانه عزم جزم كنيم تا در ھر شرايطی و به ھر قيمتی ماموريت مقدس آزادسازی سرزمين پدری و تاسيس پادشاھی صلح ،يعنی
ايدهآل آفرينش خدا را بر روی زمين به انجام برسانيم.
لطفا ً فرمان بھشتی را كه امروز دريافت كردهايد در قلبتان حك كنيد .از اين زمان به بعد در مقام رھبران برگزيدهی الھی برای
تاسيس سرزمين پدری ،شما بايد پيمان ببنديد كه يك زندگی با ارزش و زيبا را پيش خواھيد گرفت .تمامی شما حاضرين در اينجا بدون استثناء
روزی به دنيای روح خواھيد رفت و بطور حتم نمیخواھيد ھيچگونه رقتی را با خودتان به آنجا ببريد.
من امروز پيام خدا برای عصر جديد را به شما ابالغ كردم .دعا میكنم كه بركات خدا برای ھميشه شامل حال شما ،خانوادهی شما
و ماموريت شما بعنوان فرستادگان ويژهی خداوند باشد.
متشكرم.
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