خانوادهی ايدهآل خدا و دنيای پادشاھی ايدهآل صلح
سخنان پدر راستين در اعالن فرارسيدن عصر پادشاھی صلح بھشتی
بيست و پنجم مارس تا سوم آوريل دوھزار و شش

رھبران عزيز و گرامی كه بدون ھيچگونه ترديدی در تالش بسيار برای تحقق دنيا صلح موطن ايدهآل جھانی
ھستيد ،مايل ھستم تا مراتب قدردانی خود را از شما اعالم كنم كه در عين مشغلت بسيار ،با طی طريق كردن
ھزاران كيلومتر به اينجا آمدهايد تا در جھت گسترش و ارتقاء يك حزب سياسی تازه—با اين اميد كه بعنوان مجلس
چان ايل گوك برای صلح جھانی متولد شده ،فدراسيون صلح جھانی را يك سازمان ملل ھابيلی الگو ساخته و
پادشاھی چان ايل گوك صلح آميز دنيای ايدهآل را از طريق تالشھای مشترك تمامی كشورھا در سطح دنيا برپا
نمايد—در اين گردھمايی شركت نماييد.
خانمھا و آقايان ،ما در آغاز قرن بيست و يكم ،خود را در يك نقطهی عطف براستی تاريخی ،در نقطهای برای
اتخاذ تصميم يافتهايم .آيا صلح جھانی جاودانی توان ريشه گرفتن دارد يا اينكه ما محكوم به تكرار قرن سياه بيستم ،تاريخ
ستم پيشهی جنگ و درگيری شدهايم؟
ھمانطور كه واقف ھستيد ،قرن بيستم يك دورهی ناسازگاری دائمی ،از جمله جنگ برای تسلط بر مستعمرات،
جنگھای جھانی اول و دوم ،جنگ شبه جزيرهی كره ،و جنگ سرد بود .در اين دوره ،من زندگیام را بطور كامل برای
تحقق ايدهآل صلح خدا پيشكش كردم .من ھمواره بطور خالصانه برای سازمان ملل كه بدنبال جنگ جھانی دوم تاسيس
شده است ،با اين نيت كه يك نھاد صلح شده و بر خواست خدا برای تحقق صلح ابدی جھانی تاكيد ورزد ،به دعا نشستهام.
سازمان ملل كه در سال ھزار و نھصد و چھل و پنج تاسيس شد سھم بسزائی در تالش برای صلح جھانی داشته
است ،با اين ھمه در شصتمين سالگرد تاسيس آن ،با توجه به توافق نظر نمايندگان اين سازمان و مردم جھان ،اين
سازمان در راه نيل به اھداف اوليه با مشكالت بزرگی روبرو بوده است.
تعداد نمايندگان سياسی )اين سازمان( به مرز دويست نفر میرسند ،اما اين سياستمداران چيزی بيش از يك نماينده
نبوده و )تا به اين زمان( فقط بر منافع خود تاكيد داشتهاند .بنظر میرسد كه آنھا ذاتا ً قادر به حل و فصل مشكالت موجود
در مسير نيل به صلح نيستند.
به ھمين منظور ،مايل ھستم تا پيام اعالم شده در طی تور سخنرانی برای تاسيس "فدراسيون صلح جھانی" ،كه سال
گذشته در روز دوازھم سپتامبر در شھر نيويورك آغاز شد و در صد و بيست كشور در سطح جھانی ادامه پيدا كرد،
امروز يكبار ديگر در اينجااعالم كنم .عنوان سخنان امروز من "خانوادهی ايدهآل خدا و پادشاھی دنيای ايدهآل صلح"
میباشد.
ماموريت فدراسيون صلح جھانی ،تجديد حيات سازمان ملل كنونی يا سازمان ملل از نوع قابيلی و فراھم آوردن يك
سطح تازهی رھبری در مقام سازمان ملل ھابيلی است ،كه اين درواقع ھمان سازمانی است كه با فروگذاری دائمی خود
در زندگی برای خاطر ديگران ،تالشھايش را برای صلح به خدا پيشكش میكند .اين پيام بايد در قلبھای تمامی انسانھا
ثبت شود .بركت و اخطار مخصوص خدا به تمامی ما اين است كه در اين عھد بعد از ظھور پادشاھی بھشتی اين پيام را
در قلبمان حك نموده و براساس آن عمل كنيم.

خانوادهی ايدهآل خدا
رھبران محترم جھانی ،فكر میكنيد كه ھدف نھايی خدا از آفرينش انسان چيست؟ بطور ساده ،ھدف خدا تجربهی شادی
از طريق ارتباط با خانوادهھای ايدهآل لبريز از عشق راستين است .در اين صورت يك خانوادهی ايدهآل به چه شكلی
است؟ نخست اينكه افراد ھر كدام بايد سرور و مالك عشق شوند .خدا در زمان آفرينش ،اولين انسان ،آدم را بعنوان
نمايندهی تمامی مردان و حوا را بعنوان نمايندهی تمامی زنان آفريد ،با اين نيت كه آنھا مالكين عشق راستين بشوند.
سريعترين راه برای آنھا در جھت نيل به مقام سرور عشق چيست؟ بطور خالصه ،سريعترين راه برای ترويج شخصيت
عشق راستين ،تامين رابطهی والدين -فرزند با خدا است كه بدينوسيله میتوان به خدا بعنوان پدر مالزمت كرد .معنای آن
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اين است كه اين راھی است كه در آن يك خانواده برای زيستن با خدا بنا نھاده میشود.
از شما عزيزان میخواھم تا در حالتی عرفانی و مملو از دعا از خدا بپرسيد كه "نقطهی مركزی جھان ھستی
چيست؟" "رابطهی والدين و فرزند" پاسخی است كه خواھيد شنيد .ھيچ چيز ديگری مھمتر و يا با ارزشتر از رابطهی
بين والدين و فرزند نيست .زيرا ،اين امر تعيين كنندهی رابطهی اساسی بين خدای آفريننده و بشريت میباشد.
در اين صورت چه چيزی تعيين كنندهی رابطهی والدين -فرزند است؟ سه چيز تعيين كننده ھستند :عشق ،زندگی و
نسب خونی .ھيچكدام از ما بدون عشق والدين بعنوان يك شرط اوليه ،امروز زنده نبوديم .خدا انسان را براساس عشق
مطلق خود آفريد تا زوج او در عشق باشد ،و آن جايگاھی است كه در آن خدا در مقام پدر و انسانھا در مقام فرزندان او
قرار خواھند گرفت.
اگر جايگاھی باالتر از آن وجود میداشت ،بطور حتم اميال انسانھا در پی نيل به آن متمركز میشد .اما چيز
واالتری وجود ندارد .آيا فكر میكنيد كه خداوند قادر مطلق و عالم متعال در زمان آفرينش بطور محرمانه باالترين مقام
را برای خود در نظر گرفت و آدم و حوا ،مفعول مطلق خود را تنھا در مقام دوم قرار داد؟ نمیتوانيم تصور كنيم كه خدا
در ارتباط با فرزندانش يا با زوجھای خود كه عشق مطلق را با او سھيم میشوند ،چنين كند .او بعنوان والدين راستين
درونی ما ،خود را بطور صد در صد در آفرينش انسانھا وقف نموده و به ما اين حق را دادهاست تا در مقام و وضعيتی
برابر با او بوده ،در كار و تالش او بطور برابر سھيم شده ،با او زيسته و از او به ارث ببريم .خدا تمامی خصوصيات
خود را به بشريت اعطاء نموده است.
اگر چه خدا ماھيتی مطلق است اما نمیتواند به تنھايی خوشحال باشد .صفتھايی چون "خوب" و "خوشحال" در
مورد كسانی كه در تنھايی زندگی میكنند كاربرد ندارد .آنھا فقط در جايگاھی ھمراه با يك رابطهی محكم و استوار از
روابط متقابل كاربرد خواھند داشت .يك خوانندهی مشھور را در نظر بگيرد كه خود را تبعيد شده در يك جزيرهی
غيرمسكونی بيابد .او ممكن است كه بتواند با باالترين حد صدای خود ترانهای بخواند ،اما در صورت عدم حضور ھيچ
شنوندهای آيا چنين چيزی برای او شادی بخش است؟ بھمين صورت حتی خداوند اليتناھی برای تجربهی خوشحالی و
لذت بطور مطلق به يك زوج متقابل عشق نياز دارد.
بنابراين برای اينكه انسان بتواند زوج متقابل خدای قادر مطلق شده و به او لذت بازگرداند ،چگونه بايد زندگی كند؟
بعبارت ديگر ،چگونه بايد زندگی كنيم تا فرزندان خدا بشويم ،يعنی مردمی كه خدا بتواند با شادمانی آنھا را "پسرم" و
"دخترم" بخواند ،مردمی كه تجسم الوھيت مشابه با او ھستند؟ چگونه میتوانيم زوج خدا در تكميل كردن امر آفرينش
بشويم ،يعنی زوجی كه سرانجام تمامی آفرينش را به ارث میبرد؟ آيا میدانيد كه نقطهی آغازين مراحل آفرينندگی خدا
كجا است؟ خدا در آغاز ،اصل "زندگی كردن برای ديگران" را بعنوان يك نقطهی آغازين ايدهآل برپا نمود .بعبارت ديگر
اجرای عشق راستين ھستهی مركزی آغاز تاريخ آفرينش بود.
بنابراين برای فرزند خدا شدن ،اولين مسئوليت ما اين است كه تجسم او بشويم .ما بايد بعنوان يك فرزند خلف ،يك
ميھن پرست ،يك مقدس و سرانجام بعنوان پسران و دختران الھی تجسم عشق راستين بشويم .ما در آن مرحله میتوانيم
احساسات درونی قلب خدا را تجربه كرده ،و غم و اندوھی را كه او در طی دھھا ھزار سال بدنبال سقوط آدم و حوا
تجربه كرده است ،حل و فصل كنيم.
به خاطر قصور ،نقطه ضعف و يا فقدان استعداد خدای قادر مطلق نبود كه او در درد عظيمی محبوس شد و رنج
عظيمی را در پس پردهی تاريخ تحمل كرد .به خاطر وجود مقرراتی در اصل بازسازی ،او آزاد نبود تا آن را فاش كند و
ھمين امر از او میخواست تا زمانيكه مقام از دست رفتهی آدم و حوا قبل از سقوط ،با ظھور "آدم كامل" بازسازی شود،
با شكيبايی منتظر بماند .او اگر چه قادر مطلق است اما قوانين و اصول درونی را كه خود آنھا را بنا نھاده است ،كنار
نخواھد گذاشت.

اھميت نسب خونی
آيا میدانيد كه سقوط آدم و حوا مسبب چه درد عظيمی برای قلب خدا در طول تاريخ بوده است كه ھمچنان ھم باقی مانده
است؟ سقوط اتفاقی بود كه در آن نسب خونی خدا از دست رفت و ھمين باعث سلب حق مالكيت او شد .نسب خونی
بسيار مھمتر از زندگی و بسيار مھمتر از عشق است .يكی شدن زندگی و عشق برای آفرينش نسب خونی است .در
صورت فقدان زندگی )چنين چيزی( امكان ندارد ،در صورت فقدان عشق نيز نسب خونی نمیتواند تاسيس شود .بنابراين
در ميان سه كيفيت عشق ،زندگی و نسب خونی كه تعيين كنندهی رابطهی والدين -فرزند ھستند ،نسب خونی ثمره و نتيجه
است.
نسب خونی خدا در برگيرندهی نطفهی عشق راستين بوده و فراھم آورندهی يك زمينه برای زندگی راستين میباشد.
بنابراين اگر ما به نسب خونی او پيوند بخوريم ،انسانھای ايدهآل مورد نظر خدا يا ھمان مردمی با شخصيت ايدهآل شده،
خانوادهھای ايدهآل را بوجود آورده و فراتر از آن ،بوجود آمدن موطن خدا ،يعنی كشور ايدهآل ،امكان پذير خواھد بود و
دنيای صلح اينگونه شكل خواھد گرفت .در مورد اھميت مطلق نسب خونی ھر چقدر ھم كه توضيح بدھيم باز ھم كم
گفتهايم ،لطفا ٌ اھميت نسب خونی را در قلبتان ثبت كرده و حفظ نماييد.
بدون نسب خونی ،البته نه زندگی و نه عشق ھيچكدام نمیتوانند پايدار بمانند .با باقی ماندن نسب خونی ،سنت
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محبوب ما تداوم خواھد داشت و حفظ نسب خونی رخصتی است برای والدين تا در نسلھای آينده جاودانه شوند .بعبارت
ديگر ،بايد بخوبی بدانيم كه نسب خونی شرط ضروری اول و آخر برای والدين در به ثمر رساندن ميوهھای عشق،
ميوهھای زندگی و ميوهھای شادی آنھا میباشد.
خدا قصد داشت تا بذرھايی كه كاشته بود رشد كرده ،به محصولی پر بركت مبدل شده و در فصل پاييز باغ عدن
برداشت شوند .ايدهآل آفرينش او اين بود كه پسر و دخترش ،يعنی آدم و حوا را بزرگ كرده تا جايی كه آنھا بتوانند در
آغوش عشق راستين شكفته شده ،شكوفهیھای زندگی راستين را ببار آورده و در يك نسب خونی راستين به ميوه بنشينند.
خدا در اين آرزو بود كه مالكان ،خانوادهھا و كشور زندگی ابدی ،عشق ابدی و نسب خونی ابدی را برداشت نمايد .اما با
سقوط آدم و حوا ،اين نسب خونی بسيار با ارزشتر از زندگی ،از دست رفت و ميوهھای زندگی راستين و عشق راستين
ھرگز به ثمر نرسيدند .آنھا ثمرهھای شيطان ،فاقد ھرگونه رابطه با خدا شدند و اكنون شش ميليارد بازماندگان آنھا كرهی
زمين را پوشاندهاند.

رنج خدا در جستجوی والدين راستين
اما در آن جايگاه عشق كاذب ،زندگی كاذب و نسب خونی كاذب كرهی زمين را فرا گرفت و نسب خونی ،زندگی و عشق
خدا در دستان دشمن عشق ،شيطان زناكار افتاد .بھشت و زمين سركوب شده و به جھنم مبدل شدند و حتی با گم شدن
خدا ،دنيا به چنين جايگاه حقير و پستی مبدل گرديد .با اين ھمه ،انسانھا تا به امروز در نادانی نسبت به اين موضوع
زندگی میكردهاند .مردم در اين اعتقاد اغفال شدند كه نسب خونی دشمن ،رگ حياتی است كه دنيا به آن متكی است و اين
حقيقت تصوير مصيبتبار انسانھای امروز ،يعنی تمامی بازماندگان سقوط میباشد .به ھمين خاطر ما از اين دنيا ،بعنوان
جھنم روی زمين ياد میكنيم .در مشاھدهی چنين وضعيتی قلب خدا چقدر مملو از درد است؟
خدا قصد داشت تا بدنبال آفرينش آدم و حوا در باغ عدن و به بلوغ رسيدن عشق راستين خود ،آنھا را با دادن بركت
مقدس به ازدواج يكديگر درآورده و حق مالكيت بھشت را به آنھا اعطاء نمايد .به اين معنا كه او میخواست تا آدم و حوا
مالكيت تمامی جھان ھستی را به ارث ببرند .اما بواسطهی سقوط تمامی اين چيزھا تحت كنترل شيطان قرار گرفت .خدا
بسان پدری است كه در جھت اندوختن دارايی برای فرزندانش ،تمامی زندگیاش را به سختی كار كرده و عرق ريخته
است ،اما ناگھان يك دزد سر رسيده و شبانه ھمه چيز را میربايد.
چه كسی میتواند قلب دردآلود خدا را درك كند؟ او نسب خونی خود را از دست داد ،فرزندانش را از دست داد ،و
تحت فشار مجبور شد تا مالكيت كشورھا و دنيا را به شيطان واگذار نمايد .تنھا يك راه برای بازيابی اين نسب خونی و
مالكيت وجود داشته است و آن غلبهی طبيعی بر شيطان ،تسليم شدن داوطلبانهی شيطان بوده است .راز انجام اين امر
چيست؟ تنھا از طريق قدرت عشق راستين چنين خواھد شد ،يعنی زمانيكه ما دشمن خود را بيشتر از فرزندانمان دوست
بداريم.
آيا ھرگز زمانی وجود داشته است كه خدا بعنوان پدر راستين و مادر راستين بشری ،در شادمانی با فرزندانش از
روابط طبيعی والدين و فرزند مسرور شود؟ آيا او توانسته است تا يك روز ،يك ماه ،يك سال و يا يك دورهی زندگی را
بعنوان اوقات مختص خود به خوبی با فرزندانش سر كند؟ آيا كسی وجود داشته است تا به خدای دردمندی كه حتی يك
ساعت ھم از چنين چيزی لذت نبرده است ،آرامش بدھد؟ ھيچ كسی بر دليل اين شكاف عميق غيرقابل ترميم بين خدا و
انسان در طی ھزاران سال واقف نبود و ھيچ كسی نمیدانست كه چرا خدا و بشريت به يك چنين وضعيت اسفباری دچار
شدهاند.
جنگ و درگيری ھابيل و قابيل آغاز ناسازگاری بشری در خانوادهی آدم و الگوی اصلی تاريخ بیپايان
ناسازگاری ،جنگ و تضاد بشری بود .ما در سطوح بسياری با كشمكش و ناسازگاری روبرو ھستيم ،كه با درگيری بين
روح و جسم در درون ھر فردی آغاز شده و به جنگ بين ملتھا و حتی به تضاد جھانی بين مادهگرائی و خداگرايی
گسترش يافته است .فردگرائی خودخواھانهی افراطی حتی امروزه تھديد كنندهی كاميابی ما است .ما میپنداريم كه جوانان
ما با نويد آيندهای خوب ،اميد بشريت ھستند ،ولی مواد مخدر و فحشاء آنھا را به بردگی كشانده است .به نظر میرسد كه
كشورھای پيشرفته با اھميت قائل شدن تنھا به ماديات ،فالكت و بدبختی ھزاران ھزار مردمی را كه ھر روزه از
گرسنگی میميرند ،ناديده انگاشته و تنھا به منافع خود توجه میكنند.
چه كسی قادر است گرهی قديمی و تاريخی ھابيل و قابيل را بگشايد؟ اين گره ھزاران سال است كه بسته شده و )در
طی اين مدت( قويتر و پيچيدهتر گرديده است .آيا فكر میكنيد كه سازمان ملل میتواند اين گره را بگشايد؟ اين سازمان—
ھمانطور كه در اعالميهی تاسيساش از آن بعنوان نھضتی برای صلح جھانی ياد شده است—به مدت شصت سال خود
را برای انجام اين امر وقف كرده است ،اما صلح جھانی ھمچنان يك رويای دور از دسترس باقی مانده است .تا زمانيكه
دست اندركاران اين امر نتوانند مشكل ھابيل و قابيل موجود در روابط روح و جسم خودشان را حل و فصل كنند ،صلح
در ميان ملتھا امری غيرممكن خواھد بود .به ھمين خاطر زمان شكلگيری يك سازمان ملل از نوع ھابيلی كه با پذيرش
خواست خدا آغاز بكار نمايد ،فرارسيده است.
خدا مشتاقانه در پی فردی بوده است كه برای حل و فصل تمامی اين تراژدی بيايد ،اما چنين انسانی بر روی زمين
پديدار نشد .او چشم براه و منتظر در پی كسی بود كه بتواند وظيفهی والدين راستين را بعھده گيرد .اگر كسی پا پيش
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گذاشته بود ،مطمئن ھستم كه خدا در خواب و روياھای او نمايان شده ،خورشيد و ماه را برای او آورده و بارانی از
آذرخش مسرتبار و تندر شادی محض را از بھشت بر سر او فرومیريخت.
با اين احساس ،اين واقعيت كه امروز دورهی زندگیرورند مون—يعنی كسی كه در تاسيس مقام آدم ،تضمين مقام
مالكيت عشق راستين ،تدھين شده در مقام والدين راستين بشری از جانب خدا برای اولين بار در تاريخ بشر به موفقيت
نائل آمده است—با زندگی شما ھمزمان بوده و با شما از يك ھوای مشابه تنفس میكند ،از معجزات شگفتانگيز است.
من در نيل به مقام والدين راستين افقی ،كه برای نجات انسانھای سقوط كرده آمده است ،به پيروزی دست يافتهام.
براساس اين پايه ،در روز سيزدھم ژانويهی سال دوھزار و يك ،مراسم تاجگذاری پادشاھی خدا را به او تقديم كردم .از
طريق اين مراسم من ،خدا يعنی والدين راستين عمودی بعھده گيرندهی مسئوليت مشيت بازسازی ،را آزاد كردم .در
تمامی طول تاريخ ،اين واالترين و بزرگترين بركتی بود كه بشريت دريافت كرد ،و اين يك پيروزی مطلق ،يگانه،
تغييرناپذير و ابدی بود .از طريق اين پيروزی مشيت شدهی مطلق ،روح و جسم خدا كامالً آزاد شدهاند.

راه دستيابی به صلح از طريق مراسم بركت مقدس
بنابراين انسانھای گرفتار در رنج و عذاب بايد نسب خونی دروغين شيطان را با شھامت قطع نموده و ريشهی نسب
خونی راستين والدين راستين را دريافت نمايند .منظورم اين است كه ديگر نبايد احمقانه به عنوان درختان زيتون وحشی
به زندگی ادامه داده و بميريم .يك درخت زيتون وحشی حتی اگر ھزار سال ھم كه زندگی كند تنھا بذرھای درختان
زيتون وحشی بيشتری را تكثير خواھد كرد .در اين صورت در كجا میتوانيم برای گريز از اين دور باطل راھی پيدا
كنيم؟
ما با دريافت بركت ازدواج مقدس از طريق والدين راستين ،به ارمغان آورندهی نسب خونی راستين ،میتوانيم به
درخت زيتون راستين پيوند حاصل كنيم .به خاطر اينكه اگر نسب خونی را تغيير ندھيم ،نطفه تغيير نخواھد كرد.
بركت مقدس در سه مرحلهی رستاخيز ،تولد دوباره و زندگی ابدی دريافت میشود .يكبار كه شما بركت مقدس
والدين راستين را دريافت نماييد ،میتوانيد با دريافت نطفهی راستين بیگناه به بازماندگانی پاك تولد داده و يك خانوادهی
ايدهآل را برپا كنيد .بھترين راه برای دريافت بركت مقدس) ،دريافت بركت( با فردی از نژاد ،مليت و مذھب ديگر است
كه به معنای ازدواج در ورای مرزھای فرھنگی ،ملی و نژادی میباشد .بدين طريق میتوان با رفتن به ورای مرزھای
نژادی ،فرھنگی ،اخالقی و مذھبی ،يك خانوادهی واحد بشری را در پيشگاه خدا بنا نھاد.
در ديدگاه خدا ،رنگ پوست دليل تفاوت نيست .خدا در پس مرزھای فرھنگ و مذھب توقف نمیكند .آنھا چيزی
جز حقهھای شيطان پليد نيستند .شيطان بعنوان والدين كاذب در طی دھھا ھزار سال ،از آنھا برای حكمرانی بر بشريت
استفاده كرده است.
دو خانوادهای را مجسم كنيد كه در تمامی زندگیشان يكديگر را لعن كرده و ھرگز خواب زندگی كردن با ھم ديگر
را نديدهاند .چه اتفاقی روی خواھد داد ،اگر اين دو خانواده از طريق ازدواج مقدس به يكديگر بپيوندند؟ آيا والدين دو
خانواده ،پسر و دختر خود را كه شوھر و زن شده ،به ھم عشق ورزيده و يك خانهی شادی بخش را برپا داشتهاند ،نفرين
خواھند كرد؟ اگر قرار باشد پسر آنھا اين دختر زيبای دشمن نفرتانگيز را دوست بدارد و ھمينطور قرار باشد كه اين
دختر ،عروس آنھا شده و به نوهھای خدا ،بسان كريستالھای درخشان و عزيز تولد بدھد ،آيا پدربزرگ و مادربزرگ با
شادی و لبخند از آنھا استقبال نخواھند كرد؟
آيا راه و روشی جز بركت ازدواج مقدس میتواند به سياه پوستان و سفيد پوستان ،مسلمانان و يھوديان ،شرقیھا و
غربیھا ،به مردم از تمامی نژادھا ،توانائی بدھد تا بعنوان يك خانوادهی واحد بشری با يكديگر زندگی كنند؟ خانوادهی
ايدهآل يك الگو برای زندگی با يكديگر در صلح میباشد .خانوادهی ايدهآل آشيانهای است كه ما در آن برای يكی شدن
آموخته و زندگی میكنيم .در آنجا ما از پايهی عشق و احترام بين والدين و فرزند ،عشق و اعتماد مشترك بين شوھر و
زن ،و حمايت متقابل بين برادران و خواھران برخوردار ھستيم .به ھمين دليل بنيادين ،شما بايد از والدين راستين بركت
ازدواج مقدس دريافت نموده و سنت خانوادهھای ايدهآل خدا را برپا كنيد.

زندگی عشق راستين
ھمانطور كه عنوان شد ،ما برای شبيه خدا شدن ،يعنی سرچشمهی اصيل عشق راستين شدن ،بايد از طريق عشق راستين
شخصيت عشق راستين را بخود پذيرفته و سروران عشق راستين بشويم .تنھا در اين راه است كه ھر كدام از ما میتوانيم
والدين راستين بشويم .در اين صورت زندگی عشق راستين چگونه زندگی است؟ عشق راستين نظم و روح نامرئی
خدمات عمومی و صلح بوده و ريشه و اساس شادی است .عشق خودخواھانه يك نقاب برای آن است كه فرد از زوج
خود بخواھد كه برای او زندگی كند ،و عشق راستين عاری از چنين فسادی است .اساس عشق راستين دادن و زندگی
كردن برای خاطر ديگران ،و برای خاطر عموم است .عشق راستين میدھد و فراموش میكند و بدون ھيچ وقفهای به
دادن ادامه میدھد .عشق راستين با شادی میدھد .ما آن را در قلب دوست داشتنی و سرشار از شادی يك مادر میيابيم
كه برای فرزند خود الاليی خوانده و از او در آغوشش پرستاری میكند .عشق راستين ،عشق فداكارانه است ،بسان يك
فرزند خلف كه باالترين رضايت خود را در كمك به والدينش خواھد يافت .خدای جھان ھستی فقط براساس چنين عشق
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مطلق ،يگانه ،تغييرناپذير و ابدی ،با فروگذاشتن ھمه چيز بدون ھيچ انتظار يا بدون ھيچ قيد و شرطی برای دريافت
چيزی آفريد.
عشق راستين سرچشمهی جھان ھستی و نقطهی مركزی جھان ھستی است و از انسان يك مالك جھان ھستی
میسازد .عشق راستين ريشهی خدا و سمبول خواست و قدرت او است .بنابراين ما در پيوند به عشق راستين میتوانيم
برای ابديت با يكديگر در شادی محض بوده و جذابيت آن تمامی مخلوقات جھان ھستی و حتی خدا را بسوی ما خواھد
كشاند .ارزش اين عشق قدرتی است كه میتواند تمامی مرزھای آفريده شده توسط انسان سقوط كرده ،از جمله مرزھای
ملی و حصارھای نژادی و مذھبی را از ميان بردارد.
از خصوصيات اصيل عشق راستين ،مطلق ،يگانه ،تغييرناپذير و ابدی بودن آن است ،به ھمين خاطر ھر كسی كه
عشق راستين خدا را به مرحلهی اجرا درآورد ،با خدا خواھد زيست ،در شادی او سھيم خواھد شد و از حق شراكت در
كار و تالش او بطور برابر برخوردار خواھد شد .بدينگونه شرط اوليه برای ورود به پادشاھی بھشتی ھمان "زندگی
برای ديگران" يا زندگی عشق راستين است.
رھبران محترم ،شما اكنون در عصر بركت و عصر برداشت محصول زندگی میكنيد .ايدهآل آفرينش خدا،
پادشاھی بھشتی بر روی زمين ،يعنی پادشاھی صلح ،در برابر چشمان شما تاسيس شده است .زندگی بيش از ھشتاد ساله
ی من ،بعنوان يك راه تنھايی سراسر آلوده به اشك و عرق و خون—كه فقط خدا در آن گام نھاده است—برای خاطر
شش ميليارد انسان ،اكنون به ميوهی پيروزی نائل آمده است .در دنيای روح نيز ،مؤسسين مذاھب بزرگ و دھھا ھزار
مقدس و اجداد خوب شما به روی زمين آمدهاند .و با توجه به اينكه تمامی اعمال شما زير نظر آنھا است ،ھركسی كه از
راه بھشتی منحرف شود ،نتيجتا ً مجازات خواھد شد.
سفيران صلح از صد و ھشتاد كشور دنيا كه سنت و خواست خدا را به ارث بردهاند ،بطور سرسختانه در تالش
شبانه روزی برای اعالم ارزشھای عشق راستين و خانوادهی راستين بوده و با تمامی قدرت برای برپا داشتن صلح بر
روی زمين به پيش میروند .در خاورميانه بعنوان انبار باروت دنيا ،يھوديان ،مسيحيان و مسلمانان برای برقراری بعد
تازهای از گفتگوھا ،منابعی را در فلسفه صلح رورند مون يافتهاند .در دھهھای گذشته ،انديشهی ھماھنگ رورند مون
نقش قاطعی را در پايان دادن به جنگ سرد بازی كرده است .در ارتباط با شبه جزيرهی كره نيز اكنون من با موفقيت
تالشھای پشت صحنه برای اتحاد دوبارهی سرزمين پدریام ،كره را رھبری میكنم.
اما من ھنوز راضی نيستم ،زيرا زندگیام را با فرمان خدا آغاز كردهام .من بعنوان والدين راستين بشری با تدھين
از جانب خداوند آمده و مصمم ھستم تا بر عھد و پيمانم در برابر او ،پابرجا بايستم .من مصمم ھستم تا تمامی مرزھا و
جدايیھای ملی مسموم كنندهی كرهی زمين را زدوده ،و دنيای صلح را تاسيس كنم ،جاييكه مردم بتوانند در ھر گوشهای
دست در دست يكديگر زندگی كنند.

سفيران صلح ،ماموران مخصوص خدا
سفيران محترم صلح ،باور دارم كه شما چيزھای زيادی از پيام امروز خدا كه من به اطالعتان رساندهام آموختهايد.
بشريت بدون ھيچ ھدفی در سرگردانی بوده و بيش از ھر زمانی به كمك شما بعنوان نمايندهی خدا نياز دارد .لطفا ً از اين
فرصت استفاده نموده تا بعنوان ماموران خدا برای حفظ فرمان خدا عزمی تازه جزم كنيد .با بخاطر سپردن اين موضوع،
مايل ھستم تا با مروری بر سخنان امروزم كه میتوانيم آن را تقبل مسئوليت اعطاء شده از جانب خدا بناميم ،آن را در
قلب خود حك كنيم.
گفتم بواسطهی سقوط آدم و حوا كه بعنوان فرزندان خدا آفريده شده بودند ،چه چيزی رخ داد؟ نخست ،حوزهی
نسب خونی اعطاء شده از جانب خدا از دست رفت .نسب خونی از مھمترين حقوق ويژهای است كه والدين برای
فرزندانشان بجای میگذارند .بواسطهی سقوط ،آدم و حوا نسب خونی كاذب شيطان را به ارث برده و فرزندان
شيطان شدند .ما بايد بطور حتم بدانيم كه امروزه تمامی بشريت بدون استثناء ،صرف نظر از اينكه چه كسی ھستند،
ھمگی بازماندگان سقوط بوده و نسب خونی شيطان را به ارث بردهاند .خدا در زمان آفرينش آدم و حوا ،تمامی
وجود خود را بطور صد در صد فروگذاشته و آنھا را براساس استاندارد عشق مطلق ،ايمان مطلق و اطاعت مطلق
آفريد .او نسب خونی خود را بعنوان بذری برای عشق و زندگیشان به آنھا اھداء نمود.
از اين لحظه ،شما در موقعيت متفاوتی قرار داريد .راه برای شما در جھت تغيير نسب خونی از طريق
مراسم شربت مقدس ،از جانب والدين راستين ،گشوده شده است تا شما با دريافت دوبارهی بركت بتوانيد
خانوادهھای راستين را برپا نمائيد.
دوم ،زمانيكه بدنبال سقوط در خانوادهی آدم برادر بزرگ برادر كوچك را به قتل رسانيد ،حوزهی برادری و
خواھری از دست رفت .بركت و ساختار اصيل خدا مبتنی بر اين بود كه برادران و خواھران در درون يك
خانواده ،يك زندگی بر اساس عشق و ھماھنگی را پيش بگيرند ،اما آنھا با پيشگيری روابطی مبتنی بر حسادت و
رنجش ،اين موضوع را زير پا نھادند.
به اين دليل بشريت به بازسازی كامل نسب خونی از طريق مراسمھای ازدواج بينالمللی برگزار شده توسط
رورند مون نياز دارد .آنگاه ھابيل كه بطور نسبی به حوزهی الھی نزديكتر است ،مقام برادر بزرگتر را در جايگاه
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زوج فاعلی برپا خواھد كرد ،كه اين موضوع برپا كنندهی ساختار اصيل خانواده میباشد.
خانمھا و آقايان ،به خاطر اينكه من زندگیام را در كندوكاو برای كشف رازھای شيطان صرف كردم ،روبرو
شدن با شكنجهھا و رنج و عذابھای جدی و غيرقابل توصيف ،امری اجتناب ناپذير بود .اما اكنون ،من بر تمامی
موانع غلبه كرده و عصر بعد از ظھور پادشاھی بھشتی را اعالم كردهام ،يعنی دورهای كه قدرت خداوند در آن
نمايان میشود .من براساس اين پايه ،يك حوزهی ھابيلی را در سطح جھانی بنا نھادهام كه تمامی ملتھا و مذاھب،
نمايندهی ھفتاد درصد از جمعيت كنونی جھان را بسوی يكديگر میآورد .ھمچنين برای آفرينش حوزهی قابيلی،
تمامی آنھايی را كه با خال مادرزادی مغول متولد شده و چيزی در حدود ھفتاد و چھار در صد جمعيت دنيا را
دربرمیگيرند ،بسوی ھم میآورم.
اكنون اين دو حوزه—حوزهی ھابيلی جھانی و حوزهی قابيلی جھانی—بايد با يكديگر يكی شده و سپس با
فدراسيون جھانی صلح كه در مقام سازمان ملل ھابيلی افتتاح شده است ،متحد شوند .برای تاسيس يك دنيای
صلحآميز بر روی زمين ،تمامی مرزھای ملی و ديگر انواع مرزھا بايد در سطحی برای رفتن به ورای مرزھای
ملی و مذھبی از بين بروند .من میخواھم به شما بگويم كه اين چگونگی ورود بشريت به دنيای ايدهآل اصيل
آفرينش میباشد .اكنون مقدر شده است كه ما مسئوليت تاسيس حق اصيل مالكيت را كه بواسطهی سقوط آدم و حوا
از دست رفت ،به انجام برسانيم.
لطفا ً به خاطر داشته باشيد كه اكنون زمان حوزهی ھابيل تازه در حوزهی الھی است كه بايد حوزهی قابيلی در
سطح جھانی را در خود ھضم نمايد .آنگاه ما میتوانيم در جھت تاسيس بھشت و زمين تازه يا پادشاھی خدا در
دنيای روح و بر روی زمين با اختيار كامل خداوند ،يك شروع تازه داشته باشيم.

يك پروژه برای صلح بشری
رھبران گرامی سراسر دنيا ،اجازه بدھيد تا با استفاده از اين فرصت حاصل آمده از نشست عمومی امروز بعنوان نقطهی
اوج تاريخ مشيت الھی ،بر پيشنھاد خودم برای يك پروژهی براستی انقالبی و مشيت شده تصريح كنم .در جھت تاسيس
پادشاھی صلح ،ھدف نھايی مشيت الھی برای خدا و بشريت و ھمينطور در جھت تاسيس سرزمين خدا و زادگاه اصيل،
پيشنھاد میكنم تا يك گذرگاه برای عبور و مرور بر روی تنگهی برينگ—جائيكه شيطان بطور تاريخی شرق و غرب و
شمال و جنوب را از ھم جدا ساخته است ،جاييكه سرزمينھای گسترده و پھناور آمريكای شمالی و سيبری از ھم جدا
شدهاند—بنا كنيم .با تكميل "تونل -پل پادشاه صلح" بعنوان پيوند دھندهی سيستم بزرگراه بينالمللی ،مردم اين رخصت را
خواھند يافت تا با استفاده از اتومبيل در تمامی دنيا بر روی زمين ،از دماغهی اميد در آفريقا تا سانتياگو در شيلی ،از
لندن تا نيوريورك ،سفر كرده و از دنيا يك اجتماع واحد زندگی بسازند.
خدا به ما اخطار میدھد كه ديگر جدايی و چند دستگی را نمیپذيرد .انجام اين پروژه تمامی دنيا را بعنوان يك
دھكده به ھم پيوند میزند .اين پروژه ديوارھای نژادی ،فرھنگی ،مذھبی و كشوری ساختهی دست انسان را فروريخته و
دنيای صلح ،آرزوی گرامی خدا را برپا خواھد كرد.
اياالت متحده و شوروی يكی خواھند شد .قارهی اروپا ،چين ،ھند ،ژاپن ،برزيل و تمامی كشورھا و ھمچنين تمامی
دنيای مذاھب میتوانند نيرو و انرژی خود را برای انجام موفقيتآميز اين پروژه يكی كنند .موفقيت اين پروژه يك امر
بسيار سرنوشتساز در تاسيس پادشاھی صلح است كه در آن مردم ھرگز با يكديگر جنگی نخواھند داشت.
خانمھا و آقايان ،بعضی از افراد ممكن است كه در تكميل چنين پروژهی بزرگی ترديد داشته باشند .اما در جاييكه
خواست خدا وجود داشته باشد ،ھمواره راھی ھم وجود دارد .بر اساس ديدگاه علم و تكنولوژی در قرن بيست و يكم،
احداث يك تونل يا پل در تنگهی برينگ امكانپذير است .ھزينهی ساخت آن نيز مشكلی نيست .به ھزينهھايی بيانديشيد كه
دنيا در ارتباط با جنگ صرف میكند .بشريت بايد درك كند كه ما در برابر تاريخ و نسلھای آينده گناھان وحشتناكی را
مرتكب میشويم .اجازه بدھيد مثالی بياورم .آمريكا در طی سه سال گذشته در جنگ عراق چقدر ھزينه كردهاست؟ اين
ھزينه به چيزی در حدود دويست ميليارد دالر میرسد .اين بودجه بسيار بيشتر از ميزان ھزينه برای تكميل پروژهی
تنگهی برينگ میباشد.
چرا ما بايد با ادامه دادن به وحشيگريھای احمقانه مبالغ ھنگفتی را در جنگھا برای كشتن يكديگر ھزينه كنيم؟
اكنون زمان آن فرا رسيده است كه—ھمانگونه كه اشعياء نبی گفت—شمشيرھايمان را به خيش گاو آھن و نيزهھای خود
را به تيغهی داس مبدل كنيم .بشريت بايد دور باطل فداكردن زندگی فرزندانمان و برباد رفتن ارقام نجومی ھزينهھای
جنگ را متوقف سازد .زمان آن فرارسيده است كه كشورھای دنيا با يكی ساختن منابع خود در جھت دنيای صلح مورد
نظر خدا ،سرور جھان ھستی بيكران ،به پيش بروند.
خانمھا و آقايان ،بشريت در يك جادهی بن بست قرار گرفته است و تنھا راه برای بقاء ،اجرای فلسفهی صلح عشق
راستين ،زندگی راستين و نسب خونی راستين از تعاليم رورند مون است .اكنون كه ما به عصر بعد از ظھور پادشاھی
بھشتی گام نھادهايم ،اجداد خوب شما بسيج شده و قشون )فرشتگان و ارواح مقدس( بھشتی با قدرت تمام به روی زمين
آمده و بزودی كشور و مردمی قوی و مقتدر پديدار خواھند شد كه با تغيير جھت در مسيرشان ،در اين راستا قرار
خواھند گرفت.
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ماموريت ما
اكنون زمان انتخاب از جانب شما است ،در جھالت كمال وجود ندارد .پيامی را كه من امروز از جانب خدا به شما ابالغ
كردم ھم بركت و ھم اخطاری به مردم اين نسل میباشد .آيا با رورند مون كه براساس خواست خدا رھبری تاسيس
خانوادهھای راستين ،جوامع راستين ،كشورھای راستين و يك دنيای راستين را بعھده گرفته است ،ھمراھی كرده و
صفحهای در كتاب تغييرات ،باز خواھيد كرد؟ يا اينكه ھمچنان در پس ديوارھای مشابه قديمی محبوب شيطان ،يعنی
ديوارھای مذاھب ،ديوارھای فرھنگی ،ديوارھای ملیو ديوارھای نژادی ،توقف كرده و باقی زندگیتان را بر روی زمين
در درد و تاسف خواھيد گذراند؟ خداوند شما را فراخوانده است تا رھبرانی عاقل برای واژگونی اين دنيای پليد و برپايی
يك بھشت و زمين تازه بشويد.
فدراسيون صلح جھانی كه از طريق تالشھای موزون كسانيكه امروز در اينجا گردھم آمدهاند ،شكل گرفته است،
نشانهی پيروزی خدا ،ثمرهی اشك ،عرق و خون والدين راستين ،اميد گرمی بخشی برای شما است .اين فدراسيون با
تاسيس يك حوزهی جھانی صلح با نام "چان ايل گوگ" ،نقش سازمان ملل از نوع ھابيلی را در رابطه با سازمان ملل
كنونی بعھده خواھد گرفت .لطفا ً به خاطر بسپاريد كه به شما ماموريت بھشتی اعطاء شده است كه بر اساس آن بايد
ايدهآلی را كه خدا در نظر داشت در آغاز آفرينش بواقعيت درآورد ،يعنی موطن واقعی او را در اين زمان بواقعيت
درآوريد.
به نقش نيروھای سازمان ملل در ارتباط با صلح جھانی در گذشته بيانديشيد .اين سازمان گاه موارد حتی قبل
از اتمام ماموريتشان نيروھای خود را از منطقه خارج میكرد ،كه جنگ كره يك نمونهی بارز اين امر میباشد .به
ھمين دليل در حين تور سخنرانی برای افتتاح فدراسيون صلح جھانی در صد و بيست كشور ،روز بيستم اكتبر
دوھزار و پنج در اوكرائين ،من در برابر تمامی دنيا تاسيس "نيروی پليس پادشاھی صلح" و "پاسداران پادشاھی
صلح" برای رفاه و آيندهی بشری را اعالم كردم.
اين دو سازمان از نظم و صلح در دنيای نوين حفاظت خواھند كرد .بشريت ھنوز در دام جدايیھا و عاليق
فردی بعنوان بازماندهھای عصر قبل از ظھور پادشاھی بھشتی گرفتار ھستند .اين دو سازمان ،طاليهداران آموزش
عشق راستين به بشريت در اين عصر بعد از ظھور پادشاھی بھشتی در جھت آفرينش فرد راستين ،خانوادهی
راستين ،كشور راستين ،دنيای راستين و جھان ھستی راستين خواھند شد.
اميدوارم كه ھر يك از شما عزيزان نيز در اين عصر تازه "زره عشق راستين" تازه بر تن كرده و برای خاطر
آيندهی بشری ،يك رزمندهی شجاع در قالب پاسداران پادشاھی صلح برای بھشت و زمين بشويد.
لطفا ً اين اخطاريهی خدا را عميقا ً در قلبتان حك نمائيد .به خاطر داشته باشيد كه تنھا راه برای به ارث بردن نسب
خونی خدا و تاسيس خانوادهھای ايدهآلی كه خدا خواھان ديدن آنھا است ،با دريافت بركت ازدواج مقدس از طريق والدين
راستين ممكن خواھد بود .بعالوه بركت مقدس ازدواج زمينه را برای تاسيس خانوادهی ايدهآل خدا و دنيای ايدهآل پادشاھی
صلحآميز فراھم خواھد كرد.
از شما میخواھم تا بسان والدين راستين تمامی تالشھايتان را در جھت توسعه و موفقيت فدراسيون صلح
جھانی ،برای تاسيس خانواده ،كشور و پادشاھی صلح ايدهآل بكار ببنديد .لطفا ً شاھزاده و شاھدختھايی بشويد كه
میتوانند با خدا بعنوان پادشاه ابدی صلح و والدين راستين بشری زيسته و به او مالزمت كنند .بياييد تا برای
آفرينش پادشاھی صلح در ابديت بر اساس استاندارد فرزند خلف راستين ،ميھن پرست راستين ،مقدس راستين و
خانوادهی پسران و دختران الھی زندگی كنيم.
بركات و اقبال بھشتی ھمواره شامل حال شما ،خانوادهی شما و كشور شما باشد.
متشكرم.
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