برپائی پادشاھی اصيل عشق راستين
از من تا جھان ھستی

سخنان پدر راستين در روز اول ماه مه سال دوھزار و پنج  -كرهی جنوبی ،باغ دريای آبی
رھبران محترم كانون مردم مغول برای صلح جھانی از سراسر دنيا ،مھمانان محترم از كره و ديگر كشورھای دنيا و
رھبران و خانوادهھای برگت گرفتهی عزيز كانون خانواده.
پنجاه سال پيش در اول ماه مه ھزار و نھصد و پنجاه و چھار ،من انجمن روحی مقدس برای اتحاد دنيای مسيحيت را در
سرزمين كره تاسيس كردم .در سال  ١٩٥٤پس از جنگ كره ،زمانيكه اين كشور بر اثر سه سال جنگ به تباھی كشيده شده
بود ،تاسيس انجمن روحی مقدس با رويای عظيم اتحاد دنيای مسيحيت و نھايتا بازسازی رابطهی انسان و خدا با ايجاد اتحاد
بين تمامی مذاھب و عقايد دنيا ،بسيار غير ممكن به نظر میرسيد.
اما در پانزده سالگی ،يعنی سالھای اوليهی زندگی من ،وقتيكه فرمان خدا را دريافت كردم ،نگاهھای خيره و سوء
تفاھمھای دنيوی مشكلی برای من نبودند ،بلكه تمامی تالش من در زندگی فقط در راه تحقق مشيت خدا مطابق با فرمان بھشتی
وقف شده بود.
عزيزان!
تاريخ بشری بر پايهی غلط ،با خيانت خائنانهی شيطان آغاز شد .خدا ،والدين راستين بشريت ،آدم و حوا را بعنوان اولين
اجداد بشری آفريد و از آنھا خواست تا با انجام مسئوليت خود رشد كرده ،بزرگ شده و پسر و دختر او بشوند .با اين ھمه،
شيطان باعث سقوط آدم و حوا شد و راه بسيار شريف عشق راستين ارزانی شده از جانب خدا را بطور كامل نابود كرد.
سقوط آدم و حوا اولين و بزرگترين تراژدی شكل گرفته توسط شيطان برای انسانھا بود كه اجداد بشری را با عشق غير
اخالقی به دام انداخت.
لطفا به تمايالت فاسدی كه در سراسر تمامی دنيا شعلهور شده است ،بيانديشيد .ھمانطور كه در كتاب مقدس اشاره شده
است ،شيطان پادشاه ھرزگی و فساد است .دورهی زندگی مملو از كشمكش و درگيری بشريتی كه بردهی شيطان شده و بطور
كامل حواس پنجگانه خود را از دست داده است ،تاريخ شش ھزار سالهی بشری است .اكنون قارچ سمی فساد اخالقی تحت
عنوان مبادلهی ھمسر حتی به داخل خانه شما رخنه كرده است .خدا با تعداد بيشمار جوانانی كه حق و وظيفهی مقدس خود را
در تولد دادن به فرزند انكار كرده و با پيشگرفتن راه ھمجنس بازی ،فردگرائی محض را دنبال میكنند ،چه خواھد كرد؟
بواسطهی زنای با محارم بين پدربزرگ و نوه يا پدر و دختر ،نظم خانوادهی اعطاء شده از جانب خدا به تباھی كشيده شد ،آيا
میتوان چنين چيزی را مورد عفو قرار داد؟
1

امروز ما بايد با دقت به خود نظر دوخته و بر مسئوليت عظيم تكميل و حفظ عشق راستين ،زندگی راستين و نسب خونی
راستين اعطاء شده از جانب خدا برای تشكيل خانوادهی راستين را دوباره تاييد كنيم .آموزش دادن نسل دومیھای جوان
متمركز بر خواست خدا به اندازهی بازسازی وضعيت زندگی تمامی شش ميليارد انسان كه به پائينترين حالت ممكن سقوط
كردهاند ،الزم و ضروری است .نسل جوان ما مجبور است تا با فرھنگ فردگرائی محض ،فرھنگ برآمده از باتالق سكس
آزاد و ھمجنسگرائی روبرو و درگير شود .به ھمين دليل ،ما بايد جوانان را در مسير پاكدامنی ،عشق پاك ،نسب خونی پاك و
روش زندگی پاك آموزش دھيم.
عزيزان!
اگر ما نسل دومیھای خود را از دست بدھيم ،ھيچ تضمينی برای آيندهی بشريت وجود ندارد .از طرفی ديگر ،چنين
نھضت آموزشی نمیتواند تنھا از طريق تصميم يا نگرش بشری ارائه شود .اگر به تاريخ توجه كنيم ،میتوانيم ببينيم كه
راھنمايی شش ميليارد انسان تا به امروز بواسطهی حضور خدا در پس مشيت الھی بوده است .خدا اولين پسر و دختر خود،
يعنی آدم و حوا را از دست داد و در نھانگاه تاريخ بشری ،مسير پر از اشك و درد و رنج عميق غير قابل توصيفی را تجربه
كرد .او حتی به ھنگام ديدن خيانت و تكرار اشتباھات توسط اشخاص مركزی در مشيت الھی ،ھرگز تسليم بشر نشد و تاريخ
بازسازی را گسترش داد .خدايی كه تاريخ جداسازی پليدی را با جدا كردن قابيل از ھابيل در خانوادهی آدم آغاز كرد ،اكنون
در سطح جھانی ،با متحد كردن حوزهی قابيلی بعنوان نمايندهی باالترين پليدی و حوزه ھابيلی بعنوان نمايندهی خوبی بھشتی،
تاريخ بازسازی نسب خونی خود را به پيش میبرد.
"نھضت برای يافتن ريشهی اصيل" را كه چند روز پيش من اعالم كردم ،به چه معنا است؟ به معنای جستجوی تاسيس
عشق راستين ،زندگی راستين و نسب خونی راستين بھشت است ،به خاطر اينكه ريشهی بنيادی بشر در چنين چيزی نھفته
است و اينكه بشريت بدنبال دھھا ھزار سال كه بعنوان درخت زيتون دروغين زندگی كرده بود ،اكنون میتواند از طريق
بركت ازدواج و دريافت ريشهی راستين به والدين راستين ،يعنی كسانی كه بعنوان درخت زيتون راستين ظھور كردهاند ،پيوند
حاصل كنند .در چنين شرايطی ،من نژاد ھمگنزاد ھمراه با نشان مادرزادی مغولھا را كه بيش از ھفتاد درصد از جمعيت دنيا
را در برگرفته است ،بعنوان حوزهی قابيلی ،و "كانون بينالمللی بينالمذاھب برای اتحاد و صلح جھانی" را بعنوان حوزهی
ھابيلی در جستجوی راه مصالحه و اتحاد تعيين كردم .در نتيجه ،اين نھضتی برای بازآفرينی انسانھا—از حوزهی نسب خونی
با نشان مغول به حوزهی خانواده و نسب خونی بركت گرفته—از طريق دريافت بركت ازدواج از جانب والدين راستين است.
عزيزان!
از زمانی كه من برای اولين بار تابلوی "انجمن روحی مقدس برای اتحاد دنيای مسيحيت" را برپا كردم ،بيش از نيم قرن
میگذرد .تنھا خدا میداند كه من در طی اين مدت با دريافت مھر و موم بھشت ،آشكار شده بعنوان والدين راستين افقی بر
روی زمين ،برای تحقق خواست او چقدر اشك ،عرق و خون ريختهام .اكنون بھشت و زمين تازه آغاز شده است .اكنون حوزه
ی پادشاھی متمركز بر خدا آغاز میشود .شما بايد آگاه باشيد كه ما امروز در عھد دگرگونی و آفرينش بھشت و زمين بسر
میبريم ،عھدی كه در آن حتی شيطان --كه از زمان آغاز تاريخ قبل از ظھور بھشت بعنوان پادشاه خيانت و دروغ
فرمانروائی كرده بود--،در پيشگاه خدا تسليم شده است و ما به حوزهی شكوه بازسازی پا گذاشتهايم.
در جائيكه ناسازگاری ھست ،صلح وجود ندارد .آشتی و بخشش از موارد ضروری و اوليه برای صلح و دنيای ايدهآل
است .اكنون كاری كه ما بايد با ھمدلی انجام بدھيم ،بر انداختن تمامی ديوارھا و مرزھای ملی است .نخست شما بايد
ديوارھای ناسازگاری مسبب جدايی روح و جسم خودتان را از بين ببريد .با توجه به اين موضوع ،بايد تعاليم اخالقی
كنفوسيوس را مد نظر قرار بدھيم .اصول اخالقی كنفوسيوس در بارهی وضعيت اصيلی آموزش میدھند كه در آن جسم كامالً
تسليم روح بوده و شما ھيچگونه عذاب وجدان نخواھيد داشت .ما بايد ديوارھا و بقايای شيطانی را در سطح فردی ،خانواده،
جامعه ،گروھھای قومی ،ملی و مذھبی فرو بريزيم .شما بايد چان ايل گوگ ،پادشاھی صلح را بر روی زمين و در دنيای
روح كه ھمانا ايدهآل آفرينش خدا است ،برپا كنيد.
يك سال پيش در ھمين مكان من در برابر بھشت و زمين "پايان يابی عھد قبل از ظھور بھشت و فرارسيدن عھد جديد
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بعد از ظھور بھشت" را اعالم كردم .اكنون بعد از يكسال دنيا شاھد تغييرات مكرری بوده است .رھبران بيشماری در سراسر
دنيا در پاسخ به ندای من برای "نھضت صلح متمركز بر عشق راستين" پيشقدم شدهاند .دانش آموزان نوجوان دورهھای
راھنمائی ،دبيرستان و دانشكدهھا بعنوان نمايندهی نسل دوم ،نقطهی مركزی اين فعاليتھا ھستند .اين حركت تحت عنوان
"نھضت عشق پابرجا" در سراسر دنيا گسترش میيابد .شيطان و نيروھای پليدی او تسليم شدهاند .به ھمين خاطر ھيچكسی
وجود ندارد كه بتواند مانع نھضت عشق پاك بشود .ميلياردھا نفر از اجداد ما در دنيای روح برای كمك و ياری رساندن به ما
بسيج شدهاند .اكنون مسئله باقی مانده برای تاسيس پادشاھی ابدی صلح بر روی زمين ،مسئلهی گذشت زمان است .ھمگی شما
بايد اميد داشته باشيد و با قدرت به پيش برويد.
ھر چه بيشتر تالش داشته باشيد فرارسيدن آن روز سريعتر صورت خواھد گرفت .در كتاب مقدس )متی ( ١٦:٢٥
عيسی گفت" :زيرا ھر كس بخواھد جان خود را برھاند آن را ھالك سازد اما ھر كه جان خود را بخاطر من ھالك كند آن را
دريابد ".شما بايد تمامی تالش خود را در ترويج نسب خونی متبرك و خانوادهی متعلق به نسب مستقيم خدا بكار ببنديد .بياييد
با عزمی راسخ برای نيل به چشمنزارھای صلح در نيم قرن آينده به پيش بتازيم .خداوند حامی شما بوده و شما ھمواره پيروز
و موفق خواھيد بود.
امروز از طريق من ھمگی شما اين واليت شريف را از جانب خدا دريافت كردهايد .از حاال به بعد به ھرجا كه میرويد
و به ھر كاری كه مشغول میشويد ،لطفا ً به خاطر بسپاريد كه شما يك خانوادهی راستين ،يك خانوادهی متحدهی تحت محور
مركزی ،خدا و والدين راستين ھستيد .لطفا ً بخاطر داشته باشيد كه خدا از طريق وجدان شما كار كرده و اينكه از طريق
"زندگی عاشقانه برای ديگران" تمامی اجداد خوب شما بسيج خواھند شد.
اميد كه بركات خدا بطور ابدی شامل حال شما و خانوادهھای بركت گرفتهی تازه تاسيس شما باشد.
متشكرم.
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