كالم والدين راستين در اولين سالگرد تاجگذاری پادشاه صلح

بركت ازدواج مقدس،
راه اتحاد فضائل بھشت و زمين و
ھماھنگی و اتحاد جھان ھستی
بعنوان يك وجود واحد

بيستم اوت دوھزار و پنج
سئول كرهی جنوبی

مطالب زير سخنان زير رورند سان ميانگ مون ،والدين راستين بشری است كه در روز بيستم اوت دوھزار و پنج در استاديوم
المپيك در طی مراسم يادبود اولين سالگرد تاجگذاری والدين راستين در مقام پادشاه صلح در برابر پانزده ھزار نفر از اعضاء و سفيران
صلح ارائه گرديد .اين مراسم يادبود با مسئوليت كانون خانواده برای اتحاد و صلح جھانی و كانون بينالمللی و بينالمذھبی برای صلح
جھانی برگزار گرديد.

ميھمانان گرامی از سراسر دنيا ،خانوادهھای
بركت گرفتهی عزيز:
میخواھم قدردانی عميق خود را به خاطر
كارھا و تالشھای شما در نقاط مختلف جھانی
در جھت تاسيس موطن خدا و به ارمغان
آوردن صلح برای بشريت ابراز كنم .ما
امروز گردھم جمع آمدهايم تا روزھای
تاريخی را در سال گذشته )سال دوھزار و
چھار( گرامی بداريم ،روزھايی را كه در آن
مراسمھايی در تاالرھای مجالس قانونگذاری
آمريكا و كرهی جنوبی برای تجليل از من با
تاج پادشاھی صلح برگزار گرديد .بطور
ھمزمان ،اين دوره برابر با بيستمين سالگرد
آزادی من از زندان دنبری در آمريكا ،بدنبال پيروزی بر مشكالت دورهی حبس در آنجا است ،كه آن ششمين باری
بود كه من در طی زندگیام ،بواسطهی اذيت و آزار و اتھامات غيرعادالنه زندانی شدم.
در يك چنين روز پر معنايی مايل ھستم تا پيام خدا را در ارتباط با ارزش و اھميت بركت ازدواج مقدس
به اطالع شما برسانم .عنوان گفتار امروز من از اين قرار است :بركت ازدواج مقدس ،راه نيل به اتحاد فضائل
بھشت و زمين و ھماھنگی و اتحاد جھان ھستی بعنوان يك وجود واحد.

خانواده بعنوان ايدهآل آفرينش
مھمانان گرامی ،خدا ،آفرينندهی تمامی مخلوقات جھان ھستی در چه شكل و ماھيتی وجود دارد؟ او بعنوان ماھيتی
با خصوصيات دوگانه—زوج فاعلی در مقام مذكر و زوج مفعولی در مقام مؤنث—وجود دارد .او با جداسازی
خصوصيات مذكر و مؤنث درون خود ،آدم و حوا ،اولين اجداد بشری را آفريد .قرار بود تا فرزندان آدم و حوا با
استفاده از الگوی مشابه مذكر و مؤنث ،بعنوان نتيجهی اتحاد آدم و حوا آفريده شوند.
كار آفرينش خدا براساس اصل منشاء ،تقسيم و وحدت شكل میگيرد .خدا اولين نسل ،آدم و حوا دومين
نسل و قرار بود تا فرزندان آدم و حوا در مقام سومين نسل ايستاده و آنگاه اين سه نسل يك خانوادهی واحد را
تشكيل بدھند .خدا در اين آرزو بود كه تا با بركت دادن )به آنھا( بازماندگان بيگناه در طی نسلھای بيشمار تكثير
يابند .اين چگونگی آفرينش انسانھا از جانب خدا بود.
اگر آدم و حوا براساس خواست خدا به كمال فردی نائل آمده --كه اين ھمان نيل به كمال شخصيت
میباشد—و با بركت خدا به حوزهی عشق زناشوئی گام نھاده و يك يگانگی كامل را با او به تصوير میكشيدند،
آنگاه پيوندی شكل میگرفت كه به خدا اين امكان را میداد كه در آنھا ساكن شود .ھمچنين فرزندان آنھا نيز در
پيوند به نظم مقدس عشق قادر بودند تا پيوندھای رابطهی والدين -فرزند را بطور مستقيم با خدا برقرار كنند .اين
امر بزرگترين بركت خدا به بشريت میباشد.
در عرف عمومی ،بركت دادن به كسی به اين معنا است كه ما برای بخت و اقبال خوب او دعا كنيم .نقطه
ی اوج اقبال خوب چيست؟ برای انسانھا با ارزشترين جنبهی اقبال خوب چيست؟ پول نيست ،شھرت ھم نيست.
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قدرت نيست .علم و دانش ھم نيست .اگر آدم و حوا میتوانستند فقط با بركت خدا ازدواج كرده و به فرزندان بيگناه
تولد بدھند ،اين خود با ارزشترين بركت در ميان تمامی بركتھا میشد .تمامی آفرينش با شادی عكسالعمل نشان
داده و ھمچنين آن روز ،شادی بخشترين روز خدا میشد .آنجا نقطهی مالقات پادشاھی خدا بر روی زمين و
پادشاھی خدا در دنيای روح میبود.
چه اتفاقی میافتاد اگر در باغ عدن ،آفرينش خدا فقط به مرد ختم میشد و ديگر زنی وجود نمیداشت؟
حيات مردان و زنان در كنار يكديگر در اين دنيا از بزرگترين معجزات است ،تنھا زيستن يكی از آنھا مشابه با
عدم وجود حيات میبود و نسل بشر در چيزی كمتر از يك قرن برچيده میشد .تنھا در صورت در كنار ھم بودن
مرد و زن است كه راه بھشتی بنا نھاده شده و اصول اخالق و رفتار میتوانند نقطه شروع خود را داشته باشند.
بدينسان ازدواج آدم و حوای كامل شده ،ازدواج خود خدا میشد .خدا در مقام خود باقی مانده ،و آدم و حوا
تجسم او میشدند .آدم و حوا بدن خدا و خدا در روح آنھا ساكن شده و والدين راستين بشری در دو جنبهی روحی و
جسمی میشد.

سقوط و بازسازی
اما خانمھا و آقايان ،بواسطهی سقوط شكل گرفته توسط اولين اجداد بشری در ھمان آغاز ،ھمه چيز بالفاصله به
تاريخ گناه و ناسازگاری مبدل شد .بشريت كه البته در اصل میبايست به خدا بعنوان والدين راستين مالزمت كند،
زندانیھای جھنم تحت تسلط شيطان ،يعنی والدين دروغين شدند .بدنھای آدم و حوا با برخورداری از ارزشی الھی
كه قرار بود معابد خدا شده و خدا در آنھا ساكن شود ،برعكس پرورشگاھی برای تمامی حاالت گناه و كذب شده و
شيطان پليد از آنھا بعنوان تاالر و صحن رقص خود استفاده كرد.
بطور واقعی ،سقوط به اين معنا بود كه ازدواجی كه قرار بود با بركت خدا انجام پذيرد ،برعكس متمركز
بر شيطان شكل گرفت .براساس اصل آفرينش ،عشق راستين ،زندگی راستين و نسب خونی راستين از والدين به
ارث میرسد .اين نكته بدين معنا است كه بشريتی كه با شيطان بعنوان والدين متولد شده است ،بدون داشتن ھيچ
فرصتی برای انتخاب ،عشق دروغين ،زندگی دروغين و نسب خونی دروغين را از او به ارث بردند.
ما وامانده و بی رمق در ناسازگاری بين روح و جسمی كه حتی در دم مرگ بدون توانايی در حل اين
مشكل مجبور به ترك اين دنيا ھستند ،انسانھای رقتانگيزی شدهايم .ما ندای وجدان خود را كه نمايندهی ندای خدا
در درون خود ما است ،ناديده گرفته ،زندگی خود را تحت كنترل اميال جسم خود ،بعنوان بردهی شيطان ،ھدايت
میكنيم .اين تصوير وضعيت اجتماعی بشريت است.
بسياری از مردم حتی بر اين امر آگاه نيستند كه به نقطهای با چنين موقعيت ستمگرانه و فالكت باری از
زندگی سقوط كردهاند .آنھا به اطراف نظر اندوخته و مشاھده میكنند كه ديگران ھم وضعيت مشابھی دارند .آنھا
فكر میكنند كه میتوانند ھمه چيز را ببينند ،اما درواقع نابينا ھستند و اين امر طبيعی شده است .آنھا چنين مردم
احمق و رقتباری شدهاند .چقدر بيشتر در بیاعتنايی به اين تراژدی خواھيد زيست؟
در اصل ،كسی كه مسبب مشكلی است ،مسئول حل و فصل كردن آن است .بواسطهی اينكه ما با عشق
دروغين سقوط كرديم ،بايد آن را تا آخرين بقايايش از بين ببريم .ما براساس آن پايه و متمركز بر عشق راستين
خدا بايد بركت راستين ازدواج مقدس را دريافت كرده و به طراحی برای تاسيس خانوادهھای راستين بپردازيم .ما
بايد ريشهی راستينی را بدوانيم كه به ما توانائی تكثير بازماندگان راستين را در طی نسلھای متوالی بدھد.
اما اين چيزی نيست كه كسی فقط با پروراندن آرزوی آن در سر بتواند به آن نائل آيد .آيا اين درست
نيست كه در طی دھھا ھزار سال ،از آغاز تاريخ بشر ھيچكسی نتوانست به اين وضعيت نائل آمده و بشريت را از
گناه و پليدی نجات بدھد؟ مذاھب بسياری كه در طول تاريخ سربرافراشته و از بين رفتند ،تمامی تالش خود را
برای نيل به اين ھدف به انجام رساندند ،اما حتی آنھا قادر نبودند تا بر موانع طبيعتھای سقوط كرده غلبه كنند و
در نتيجه يا شكست خوردند و يا اينكه به بيراھه كشيده شدند.
اما خدا والدين عشق راستين است .او با دادن مقام تنھا پسر خود به عيسی ،از طريق او بر روی زمين
مجسم شد .عيسی با ماموريت نجات دھنده و مسيح آمد و زندگی سی و سه سالهی خود را در جھت به ارمغان
آوردن خواست پروردگار وقف نمود .اما با اينھمه ،او در ميانهی راه بعنوان يك قربانی بر روی صليب جان سپرد.
آنچه كه میگويم مربوط به شكست عيسی نيست .عيسی با صالحيت انسان كامل يا آدم دوم در پی عروس
خود بود .اما يھوديت و اسرائيل كه خدا آنھا را برای ھزاران سال آماده كرده بود ،قادر به درك خواست خدا نبوده
و جھالت و نادانی رھبران آنھا ،عيسی را به راه صليب كشاند .عيسی تجسم بذر عشق راستين خدا ،بيگناه و پاك
بود اما در پايان بدون توانائی در افشاندن آن بذر بر روی زمين ،به سوی او بازگشت .عيسی آمد تا بر روی زمين
عروس خود را يافته ،ازدواج بره را در برابر دو دنيای روح و جسم برگزار نموده ،يك خانوادهی عشق راستين
تاسيس نموده و به نسب خونی راستين و بدون گناه بھشتی تولد بدھد .اما اين ماموريت در ميانهی راه متوقف شد.

تجسم والدين راستين و ارزش بركت
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عشق خدا مطلق ،يگانه ،تغييرناپذير و ابدی است و صفات خواست او نيز مطلق ،يگانه ،تغييرناپذير و ابدی ھستند.
بنابراين ايدهآل آفرينش خدا بايد بطور مطلق بر روی زمين به انجام برسد .مشيت الھی كه از طريق آن خدا در پی
فرزندان از دست رفتهاش بواسطهی سقوط آدم و حوا است ،بايد به انجام برسد.
لطفا ً متوجه اين نكته باشيد كه اگر چه عيسی بواسطهی بیايمانی در اسرائيل به دنيای روح رفت ،اما
امروز خدا والدين راستين را بعنوان نجات دھندهی بشر ،مسيح و سرور ظھور دوباره به روی زمين فرستاده است.
او والدين راستين را فرستاد تا تاريخ مشيت رستگاری را به انجام برساند .خدا با توجه به برنامهی مشيت
رستگاری كه ديگر بيش از اين غيرقابل تاخير يا تمديد میباشد ،مشيت الھی مطلق و ابدی خود را به پيش میبرد.
خانمھا و آقايان ،امروز شما در صحنهی بسيار فعال مشيت الھی ايستادهايد .بگذاريد آنھاييكه گوش شنيدن
دارند ،بشنوند ،آنھاييكه چشم ديدن دارند ،بطور حتم ببينند .آنھاييكه زبان سخن گفتن دارند ،به تمامی ملتھا شھادت
بدھند .رورند سان ميانگ مون كه اكنون در برابر شما ايستاده است ،نجات دھنده ،مسيح ،سرور ظھور دوباره،
پادشاه صلح ،و والدين راستين است .او بعنوان كسی كه بشريت برای مدتھای بسيار مشتاقانه در انتظارش بوده
است ،از جانب خدا تدھين شده و بر روی زمين آشكار گرديده است.
اين نكته ادعای من نيست .مؤسسين مذاھب بزرگ و دھھا ھزار نفر از مقدسين و روحانيون در دنيای
روح پيامھايی در شھادت به اين امر ارسال كردهاند .خدا خودش پيام ارسال نموده و از تمامی شش ميليارد انسان
میخواھد تا متمركز بر والدين راستين پادشاھی صلح را بر روی زمين بنا كنند .اين پيامھا قبالً بطور گسترده
منتشر شدهاند .اگر نمیتوانيد به چنين حقايقی ايمان داشته باشيد ،لطفا ً زندگیتان را در دعا وقف كنيد .خدا بطور
حتم پاسخی را كه شما در پی آن ھستيد ارائه خواھد داد.
خانمھا و آقايان ،بشريت بعنوان بازماندگان سقوط كه درختان زيتون وحشی شدهاند ،چه راھی را بايد پيش
گيرد؟ راه دريافت بركت ازدواج مقدس از جانب خدا از طريق والدين راستين است .يك درخت زيتون وحشی حتی
بعد از ھزاران سال يك درخت زيتون وحشی باقی خواھد ماند .آن درخت بايد به درخت زيتون راستين يا اھلی
پيوند خورده و نسب خونی راستين را برای خود مصون نگه دارد .بركت ازدواج مقدس كه از جانب والدين
راستين دريافت میشود بركت و شكوه پيوند خوردن به درخت زيتون راستين میباشد.
گاه موارد گفته میشود كه بركت ازدواج مقدس كه توسط رورند مون انجام میشود چيزی جز يك مراسم
ازدواج به سبك نھضت ھماھنگ نيست .اما اين مراسم بيشتر از يك ازدواج بعنوان نشانهای از بسوی يكديگر آمدن
يك مرد و يك زن با ھدف شروع تاسيس يك خانواده است .ازدواجھايی كه تا به اين زمان برگزار شدهاند ،فقط
برای دو نفر درگير آن ازدواج بوده است ،اما بركت ازدواج مقدس ،شامل بازگرداندن شادی به خدا میباشد .اين
يك مراسم بزرگ و مقدس ازدواج بوده و يك شرط باارزش برای تاريخ غرامت میباشد .لطفا ً به اين نكته بيانديشيد
كه ما در طی اين مراسم غم و اندوه خدا بواسطهی سقوط آدم و حوا را تسكين داده و به استاندارد عروس و داماد
كه عيسی نتوانست آن را به انجام برساند ،نائل خواھيم شد.
بنابراين عبارت "بركت ازدواج مقدس" فقط با من يا با نھضت ھماھنگ آغاز نشده است .بلكه برعكس در
عمق وجود خدا از آغاز آفرينش وجود داشته است .اما بدنبال سقوط انسان به يكی از آرزوھای گرامی او مبدل شد.
لطفا ً متوجه اين نكته باشيد كه خدا ھمواره به اين امر بعنوان يك ھدف نظر دوخته و در انتظار تحقق آن بوده است.
آيا كسی وجود دارد كه از اوضاع و احوال خدا در حين گام نھادن در مسيری با رنج و عذاب غيرقابل
بيان برای به ارمغان آوردن چنين روزی باخبر باشد؟ آن روز ،روز تاريخی رفع غم و اندوه و روز مشيت شدهای
است كه در آن آرزوی خدا بواقعيت درخواھد آمد .از اين نقطه نظر ،بركت ازدواج مقدس ،بركت شگفتانگيزی
است كه البته میتواند يك بركت بسيار ترسناك نيز باشد.
جايگاه )برای دريافت( بركت ازدواج مقدس ،جايگاھی است كه در آن تمامی اندوه تاريخ از دورترين
زمان ممكن تا به اين زمان به فرجام خود خواھد رسيد .در آنجا يك شروع تازه میتواند در جھت تحقق آرزوھای
موعودخدا شكل گيرد .اين مراسم يك نقطهی شروع ،يك فرصت برای آفرينش آيندهای تازه برای بشريت میباشد.
اين مراسم مطمئنترين راه برای خالصی فرد از تسلط شيطان است ،كه عھد قبل از ظھور پادشاھی بھشت دورهی
اجرايی آن بود.
تنھا از طريق بركت ازدواج مقدس است كه شما میتوانيد پيوند عشق والدين راستين را به ارث ببريد .اين
مراسم مراحل و نتايج برای انتقال اختيار كامل خدا )به شما( میباشد .وقتيكه يك خانواده كه بركت گرفته به دنيای
روح برود ،والدين راستين مسئول آنھا خواھند بود .وقتيكه يكبار از طريق مراسم بركت ازدواج مقدس ،پيوند
بھشتی با والدين راستين برقرار شود ،به پيوندی ابدی و تغييرناپذير مبدل میشود .اينگونه بركت ازدواج مقدس
كليد گشايش دروازهی بھشت میشود.

تحقق بركت در عھد بعد از ظھور پادشاھی بھشتی
خانمھا و آقايان ،چه زمان و دورهای است كه در آن بركت به واقعيت مبدل خواھد شد؟ عھد قبل از ظھور پادشاھی
بھشتی ،يعنی زمانيكه دنيا تحت تسلط شيطان بود ،به اتمام رسيده است و زمان تاسيس پادشاھی بھشتی فرارسيده
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است .اكنون بھترين زمان برای از بين رفتن غم و اندوه خدا و تحقق آرزوھای موعود او برای صلح —بدنبال
شش ھزار سال انتظار از جانب خدا --است.
اكنون زمانی است كه ما میتوانيم تحقق آرزوھای موعود عيسی را نيز مشاھده كنيم ،كسی كه بر روی
زمين ظاھر شد و قبل از اينكه بتواند خواست خدا را بطور كامل بواقعيت درآورد ،مجبور به ترك اينجا شد .بعالوه
اين زمان ،زمانی است كه شكوفهھای عشق راستين شكفته شده و برای اولين بار در طول تاريخ از آغاز آفرينش
بشر ،به ميوه خواھد نشست .ھمچنين زمانی است كه ما مورد استقبال تمامی جھان طبيعت قرار گرفته و شكوه و
احترام آنھا را دريافت خواھيم كرد.
خدا به چه ميزان در آرزوی ديدن اين روز بوده است؟ ما به عھدی تازه پا گذاشتهايم كه در آن پليدی
ناپديد خواھد شد .در اين زمان يك بھشت تازه و يك زمين تازه تحت تشعشعات نور خورشيد بنا شده و تمامی
آفرينش به راز و نياز پرداخته و در يك صبح تازهی پيروزی ،تمامی ھستی به رقص و آواز خواھد پرداخت.
من قبالً مطرح كردم كه بدون تاسيس خانواده از طريق بركت ازدواج مقدس ،ايدهآل بھشتی نمیتواند
بواقعيت درآيد .تنھا زمانيكه ما با تاسيس خانوادهھای عشق راستين راه بھشتی ،خواست خدا را بواقعيت در آوريم،
ايدهآل بھشتی بواقعيت در خواھد آمد.
عشق راستين چه نوع عشقی است؟ عشق راستين برای نفع عمومی وجود دارد؛ عشقی است كه نخست
در پی دادن و زيستن برای خاطر عموم است .عشقی است كه بطور بیپايانی میدھد اما حتی به خاطر نمیسپارد
چيزی را كه داده است .عشقی است كه شادی میبخشد .قلب دوستداشتنی مادری است كه در حال تغذيهی فرزندش
در آغوش خود است .عشق يك فرزند است كه با شادی در حال انجام مسئوليتش بعنوان فرزند خلف برای والدينش
میباشد .بسان خدا در زمان آفرينش انسان ،عشق راستين آفرينش عشقی مطلق ،يگانه ،تغييرناپذير ،ابدی ،بدون
ھيچ قيد و شرط يا بدون ھيچ انتظاری برای دريافت چيزی است.
عشق راستين ما را تعالی بخشيده و ما سرچشمهی جھان ھستی ،نقطهی مركزی جھان ھستی و مالك
جھان ھستی میشويم .عشق راستين ھمچنين سمبل ريشه خدا ،عزم راسخ و قدرت او میباشد .بنابراين وقتيكه ما
در عشق راستين بھم میپيونديم ،میتوانيم برای ھميشه با يكديگر بوده و ھمچنان از ھمراھی با يكديگر لذت ببريم.
اگر ما جھان ھستی و حتی خدا را با عشق راستين به دنبال خود بكشيم ،آنھا تبعيت خواھند كرد
ارزش عشق راستين با قدرتش در پايانی ابدی دادن به ديوارھای شكل گرفته توسط انسانھای بازمانده از
سقوط ،از جمله ،مرزھای ملی ،قبيلهای و حتی مذھبی ،تعيين میشود .از موارد ضروری مطلق برای ورود به
پادشاھی بھشتی ،يك زندگی برای خاطر ديگران است كه ھمان زندگی عشق راستين میباشد.
راه بھشتی چيست؟ بطور خالصه ،سنت بھشتی است .سنتی است كه عشق راستين ريشه گرفته در بھشت
را به مرحلهی اجرا درمیآورد .يك زندگی راه بھشتی ،زندگی وااليی است كه به ورای قوانين بشری در دنيا
میرود .خشونتھای اجتماعی و انقالبات سياسی در عشق راستين ضرورتی ندارند ،اين موضوع در راه بھشتی ھم
صادق است .شما فقط به تبعيت از راه عشق راستين ،راه بھشتی ،و به مرحلهی اجرا درآوردن يك زندگی فداكارانه
و خدمت برای ديگران نياز داريد .اين راھی برای به ارمغان آوردن انفجار عشق خدا میباشد .راھی برای توسعه
و گسترش نسب خونی خدا و راھی برای پاسداری ابدی از آن است.
الزم است تا شما در مسير عھد بعد از ظھور پادشاھی بھشتی با اين اراده به پيش برويد كه " تا آنجا كه
خدا تغيير نكند من نيز تغيير نخواھم كرد و تحت ھر شرايطی من در اين راه ادامه خواھم داد .حتی اگر زندگی،
عشق و ايدهآلھايی را كه من در دنيای شيطانی حفظ كرده بودم از من گرفته شوند ،من در اين راه ادامه خواھم داد.
حتی اگر خدا تغيير نمايد ،من خدا را بازگردانده و در اين راه با او ادامه خواھيم داد .اگر خدا مطلق نباشد من او را
مطلق ساخته و در اين راه ادامه خواھيم داد".
خانمھا و آقايان ،چرا ما ازدواج میكنيم؟ من گفتم كه ما برای نجات بشريت و ورود به پادشاھی بھشتی
ازدواج میكنيم .ما بايد بدانيم كه وقتيكه دو نفر از طريق بركت ازدواج مقدس شوھر و زن می شوند ،زن كه در
برابر مرد ايستاده است ،دختر خدا و دختر بشريت است .اگر به ھمان اندازه كه بشريت او را دوست داشته و به
ھمان اندازه كه خدا او را دوست میدارد ،آن مرد نيز او را دوست بدارد ،آنگاه او لياقت ھمسری او را خواھد
داشت .اين موضوع برای زن ھم صادق است .چون او شوھر شما است نگوييد" ،نگاه كن ،او مرد من است!" قبل
از اينكه او را بعنوان شوھر خود ادعا كنيد ،به او بعنوان پسر خدا و نمايندهی تمامی مردان دنيا بيانديشيد.
بين شوھر و زن ،شوھر نمايندهی پای راست و زن نمايندهی پای چپ میباشند .آنھا جای پای يك زندگی
برای خاطر خدا و بشريت را از خود بجای میگذارند .اين جای پا درواقع خانوادهی شما است .اما اگر يكی از
پاھای راست يا چپ كامل نباشد آن فرد خواھد لنگيد .آيا شما زوجی با جای پای لنگ خواھيد بود؟ وقتيكه شما
زوجی بشويد كه در آن زن از شوھر بسان بھشت حفاظت میكند و شوھر به زن ارج نھاده از او بسان زمين
حمايت كند ،آنگاه جايگاھی كه آنھا يكديگر را به آغوش میگيرند ،جايگاھی است كه فضائل بھشت و زمين
ھماھنگ شده و جھان ھستی بعنوان يك وجود واحد يگانه میشود.
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ماموريت ما
رھبران گرامی ،ما به عھدی باشكوه پا میگذاريم .پادشاھی بھشتی بر روی زمين كه ھمان ايدهآل آفرينش خدا
میباشد در برابر ديدگان شما تاسيس شده است .زندگی را كه من بيشتر از ھشتاد سال گذراندهام ،يك تنھايی لكهدار
شده با عرق و خون حاصل از زندگی برای راه بھشتی ،اكنون شاھد ميوهی پيروزی برای خاطر شش ميليارد
انسان روی زمين است.
سفيران صلح كه خواست خدا را به ارث بردهاند ،در بيشتر از صد و ھشتاد كشور دنيا بسختی و بطور
شبانه روزی در تالش برای اعالن ارزشھای راستين عشق و خانوادهھای راستين ھستند .آنھا برای تاسيس يك
دنيای صلح بر روی زمين با تمامی قوا به پيش میروند.
در خاورميانه بعنوان جعبهی احتراق دنيا ،يھوديان ،مسيحيان و مسلمانان در "فلسفهی صلح" من راه حل
برای پرداختن به بعد تازهای از گفتگوھا برای صلح را يافتهاند .انديشهی ھماھنگ رورند مون نيز نقش تعيين
كنندهای در به اتمام رساندن جنگ سرد بازی كرده است .تالشھای پشت پرده برای اتحاد موطن من كره ،تحت
رھبری من انجام میشود.
اما اينھا به تنھايی رضايت مرا جلب نمیكنند .من زندگی خود را با فرمان پروردگار آغاز كردهام .من در
مقام والدين راستين با تدھين الھی آمده و مصمم ھستم تا به تعھدم مسبت به او برای تاسيس پادشاھی الھی پابرجا
باشم.
خانمھا و آقايان ،میخواھم تا امروز با استفاده از اين فرصت بدست آمده در اين گردھمايی پر ارزش،
شروع يك پروژهی براستی انقالبی و تاريخی برای صلح و رفاه بشريت را اعالم كنم .اين پروژهای برای بنای يك
پل )يا( تونل بر روی )يا( در زير تنگهی برينگ )تنگهی بين آالسكا و سيبريه( ،جاييكه شيطان بطور تاريخی شرق
و غرب و شمال و جنوب را از يكديگر جدا ساخته است ،و جاييكه بخش زيادی از سرزمينھای آمريكا و شوروی
از ھم جدا میشوند.
اين "تونل يا پل پادشاه دنيای صلح" در آينده به پروژهی بزرگراه بينالمللی متصل خواھد شد تا مردم از
دماغه اميد در آفريقای جنوبی گرفته تا سانتياگو در شيلی ،از لندن گرفته تا نيويورك از دنيا يك جامعهی واحد
بسازند.
خدا به ما ھشدار میدھد كه ديگر جدايی و تفكيك جايز نيست .اين پروژه با فروريزی تمامی ديوارھای
موجود بين نژادھا ،فرھنگھا ،مذاھب و مليتھای شكل گرفته توسط بشريت ،دنيا را بصورت يك جامعهی واحد بھم
پيوند زده ،و آن دنيای صلح را بنا خواھد كرد كه از آرزوھای ديرينهی خدا بوده است.
اياالت متحدهی آمريكا و شوروی با كشورھای اروپايی ،چين ،ھند ،ژاپن ،برزيل و تمامی ديگر كشورھا،
و تمامی مذاھب دنيا بايد يكی شوند .آنھا بايد با يكديگر با گذاشتن انرژی خود ،اين پروژهی تاريخی را با موفقيت
به انجام برسانند .موفقيت در انجام اين پروژه ،نقش تعيين كنندهای در تاسيس يك پادشاھی صلحآميز خواھد داشت،
يعنی جاييكه در آن نيازی به جنگ و جدايی نيست.
خانمھا و آقايان ،بعضیھا ممكن است كه بپرسند كه چنين طرح بزرگی تا چه اندازه میتواند به انجام
برسد .اما در جاييكه خواست خدا ھست ،راھی نيز وجود دارد .علم و تكنولوژی قرن بيست و يكم به حدی پيشرفت
كرده است كه حفر تونل در زير تنگهی برينگ مشكلی نيست .ھزينهی احداث آن نيز مشكلی نخواھد بود .آيا
میدانيد كه دولت آمريكا در طی سه سال گذشته چقدر در جنگ عراق ھزينه كرده است؟ ميزان ھزينهھا تا به اين
زمان از حد دويست ميليارد دالر گذشته است .اين خود بيشتر از ميزان ھزينهی الزم برای اتمام پروژهی تنگهی
برينگ میباشد.
چرا ما با ھزينهھای سرسامآور برای پروژهھای كشت و كشتار يكديگر به جنگھای وحشيانه و احمقانه
ادامه میدھيم؟ بشريت بايد تكرار گمراھیھا در قربانی كردن فرزندانمان ،و اسراف مبالغ با ارقام نجومی برای
جنگھا را متوقف كنند .زمان آن فرارسيده است تا تمامی كشورھای دنيا منابع خود را ادغام كرده و در جھت
تاسيس دنيای صلحآميز با سرعت به پيش بروند ،كه اين ھمان آرزوی خدا ،سرور بزرگ جھان ھستی است.
بشريت به يك خيابان بن بست رسيده است و تنھا راه برای بقاء ،برافراشتن فلسفهی صلح ،عشق راستين،
زندگی راستين و نسب خونی راستين است كه توسط رورند مون آموزش داده میشود .وقتيكه اجداد شما بسيج شده
و قوای بھشتی عھد بعد از ظھور پادشاھی بھشتی تمامی زمين را در بر گرفت ،حتی مردم و كشورھايی كه قوی
بنظر میرسند چارهای جز تسليم شدن نخواھند داشت.
اكنون گزينه در برابر شما است .در جھالت كمالی وجود ندارد .پيامی را كه من به شما ابالغ كردهام ،ھم
اخطار و ھم بركتی از جانب خدا است .ھمانطور كه من بپاخاسته و براساس اقبال بھشتی به پيروزی نائل میشوم،
آيا با من ھمگام میشويد؟ آيا بازيگر اصلی در تاسيس خانوادهھای راستين ،جوامع راستين ،ملتھای راستين و يك
دنيای راستين خواھيد شد؟ يا اينكه ھمچنان بعنوان يك اسير در پس ديوارھای قديمی مورد عالقهی شيطان --
ديوارمذھب ،ديوار فرھنگ ،ديوار مليت و ديوار نژادتان--باقی مانده و مابقی زندگی خود را در حسرت و عذاب
سپری خواھيد كرد؟ خدا در پی رھبران شجاعی است كه اين دنيای پليدی را واژگون كرده و يك بھشت نوين و يك
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زمين تازه را بنا خواھند نھاد.
امروز من پيام خدا را به شما ابالغ كردم .لطفا ً آن را بطور عميق در قلب خود حكاكی كرده و به خاطر
بسپاريد كه بركت ازدواج مقدس دريافت شده از جانب والدين راستين دارای ارزشی متحده در بسوی ھم آوردن
فضائل بھشت و زمين است .لطفا ً از اين مطالب برای بنا نھادن يك ھماھنگساز تازه در زندگی خود استفاده نموده
تا رھبرانی خردمند و فرزانه بشويد.
اجازه بدھيد تا با اين درخواست از شما سخنانم را به پايان برسانم كه پيمان ببنديد تا رھبرانی دلير بشويد
كه با گام نھادن در راه بھشتی بعنوان سنت عھد بعد از ظھور پادشاھی بھشتی ،دنيا و بشريت را بسوی آيندهای
روشن ھدايت خواھيد كرد.
متشكرم.

7

