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بر روی زمين و در بھشت
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سخنان پدر راستين
در سومين گردھمايی جھانی فدراسيون مردم مغول برای صلح جھانی

رھبران گرامی از سراسر دنيا كه برای پيشرفت فدراسيون مردم مغول و فدراسيون صلح جھانی كه
بعنوان يك سازمان ملل ھابيلی آغاز به كار نموده ،در كار و تالش سخت ھستيد! ھمراه با اقبال بھشتی ،يك
بھار تازه به سرزمين پدری من ،شبه جزيره كره آمده است .من از جانب خود و تمامی اعضای خانوادهام به
ھمهی شما عزيزان كه در عين مشغلت بسيارتان در اين رويداد پر معنا شركت جستهايد ،خوشآمد میگويم .با
اين اميد كه بتوانيد قلبتان را از بھار تازهی بركات بھشتی لبريز ساخته و با خود به كشورتان ببريد.
رھبران محترم جھانی ،اين سومين گردھمايی فدراسيون مردم مغول برای صلح جھانی است .بدنبال
افتتاح فدراسيون صلح جھانی در شھر نيويورك در روز دوازدھم سپتامبر سال دوھزار و پنج ،من برای ابالغ
پيام افتتاحيه به يك تور سخنرانی در صد و بيست كشور دنيا پرداختم .آن پيام حاوی اين نكته بود كه فدراسيون
صلح جھانی در مقام سازمان ملل ھابيلی بايد بعنوان يك سازمان بينالمللی برای صلح توسعه يافته و بطور
ھمزمان ،سازمان ملل كنونی بعنوان يك نھاد قابيلی با در بر گرفتن يك شورای صلح شكل گرفته در درون اين
سازمان—يك شورای قانونی مركب از رھبران مذھبی در راستای نمايندگان كنونی شورای امنيت سازمان
ملل—اصالح شود .سخن من اشاره به آن شورای صلح نيست كه برای منفعت كشور خاصی سخن میگويد،
ھمانطور كه اكنون اين سازمان چنين میكند ،بلكه سخن از شورايی است كه براستی برای رفاه و صلح
بشريت از ديدگاه جھانی و مذھبی در كار و تالش است.
مفھوم فدراسيون صلح جھانی كه با چنين ھدف و مقصود بزرگی شكل گرفته است ،نمیتواند از مغز
يك انسان نشات گرفته باشد .اين بزرگترين و باالترين بركت از جانب خدا به بشريت بوده و نقطهی شروع
ھزارهی نوين میباشد .اميدوارم كه فدراسيون مردم مغول وظيفهی خود را بعنوان يك ھمراه در كنار
فدراسيون صلح جھانی در جھت نيل به اھداف وااليش به انجام برساند.
با چنين نيتی مايل ھستم تا الھامی مطلقا ً ضروری از جانب خدا به تمامی شش ميليارد و پانصد ميليون
نفر انسان روی زمين را اكنون به اطالع شما برسانم ،با اين اميد كه تمامی شما بعنوان رھبرانی خردمند
بتوانيد با گشودن قلبتان به ندای خداوند گوش فرا دھيد .در اينجا پيام جامع خدا تحت عنوان "مالك راستين در
تاسيس پادشاھی صلح و اتحاد بر روی زمين و در دنيای روح" را تقديم میكنم.
رھبران جھانی ،خدا آفرينندهی تمامی مخلوقات ،والدين راستين تمامی انسانھا است .او يك والدين در
قالب جسمی برای يك مذھب خاص ،يك نژاد خاص يا مردم ساكن يك محدودهی خاص نيست .میتوان او را به
ھر نامی كه بخواھيد ،يھوه ،ﷲ ،يا ھر چيز ديگری بناميد .چيزی كه مھم میباشد اين است كه او بدون
ھيچ شكی وجود دارد ،بعنوان والدين تمامی انسانھا زيسته و كار آفرينش را به دوش میكشد .او براساس
اصول و قوانين طبيعی كه در آغاز بوجود آورد ،بر ھمه چيز در جھان ھستی فرمان رانده و مشيت الھی را
در طول تاريخ ھدايت كرده است.
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دنيای روح واقعی
خانمھا و آقايان ،ذات جسمی باالتر از بدن جسمی انسان بوده و باالتر از ذات جسمی ،بدن روحی است و
باالتر از دنيای روح كه بدن روحی مقدر به سكونت در آن شده است ،جايگاه سكونت خدا است .بنابراين تنھا
زمانی كه با خدا در عشق راستين بطور كامل يگانه شديم ،كامل خواھيم بود .از اين ديدگاه ،يك انسان كامل
ممكن است كه فرد كوچكی باشد ،اما نمايندهی تمامی تاريخ و روابط بالقوهی آينده خواھد بود و بنابراين
میتوان گفت كه از ارزشی بینھايت برخوردار است .يكبار كه از اين ارزش جھانی باخبر بشويم ،تشخيص
خواھيم داد كه زندگی ما بايد با ھدايت روح و در خدمت به روح باشد.
به اين دليل وجدان ما نه تنھا از ھر كاری كه انجام میدھيم آگاھی داشته و آن را به خاطر میسپارد
بلكه از ھر انديشهای ھم كه در ذھن ما خطور كرده آگاھی داشته و آن را به خاطر میسپارد .وجدان شما قبل
از آموزگاران شما قبل از والدينتان يا حتی قبل از خدا از چنين چيزھايی آگاھی دارد .ازاينرو اگر قرار بود كه
شما با اطاعت محض در برابر فرامين وجدانتان بعنوان آموزگار ابدی زندگی كنيد ،برخورداری از يك زندگی
ابدی بطور مطلق برای شما تضمين میشد .راه آفرينش خدا چنين است.
وقتيكه از زاويهی ديگری ساختار انسان را بررسی میكنيم ،درمیيابيم كه خدا انسان را بعنوان ماھيتی
دوگانه آفريده است .او بدن جسمی را بعنوان نسخهی اصلی دنيای مرئی و جسمی آفريده و بدن روحی را
بعنوان نماينده و سرور دنيای نامرئی آفريده است .بر اين اساس در نظر گرفته شده تا انسان بمدت يكصد سال
در دنيای جسمی زيسته و بدنبال توقف حركت بدن جسمی ،بطور طبيعی و خود به خود به دنيای روح نامرئی
برود .در اين راه ،اگر چه دنيای روح توسط چشمھای بدن جسمی ما قابل رؤيت نيست ،اما بخودی خود و
بطور اجتناب ناپذيری ادامهی زندگی ما بر روی زمين است ،يعنی موطن اصيل و ابدی بشر آفريده شده از
جانب خدا است.
ھمانطور كه مشاھده میكنيد ،دنيای روح در واقع وجود دارد .آنجا دنيای وھم و خيال نبوده و يك دنيای
فرضی ھم نيست .انسان در اين مورد حق انتخاب ندارد .دنيايی نيست كه اگر خوشمان آمد برويم و اگر
خوشمان نيامد ،از رفتن به آنجا خودداری كنيم .ھمانطور كه خدا ابدی و تغييرناپذير است ،دنيای روح آفريده
شده توسط او نيز ابدی و تغييرناپذير میباشد .درست مثل زندگی ما در دنيای جسمی در قالب بدن جسمی و
شكل دادن به تمامی انواع روابط با دنيای جسمی ،حتی در دنيای روح نيز مقدر شده است تا ما در بدن روحی
خود با شكل دادن و حفظ كردن تمامی انواع روابط نزديك با تمامی پديدهھای دنيای روح به زندگی ادامه
بدھيم.

رابطهی بين بدن روح و بدن جسمی
وليكن ،با نگاه به رابطهی بين روح و بدن جسمی انسان میتوانيم ببينيم كه نه بدن جسمی بلكه اين روح است كه
دارای اھميت بيشتری است .اگر چه بدن جسمی صد سال دوام خواھد داشت اما روح بطور ابدی ورای زمان و
مكان بقاء خواھد داشت .ھر چقدر ھم كه فرد در دنيای جسمی يك زندگی تجملی داشته و بخوبی زيسته باشد،
سرانجام میميرد .بنابراين قبل از ورود به دنيای ديگر ،بايد با سمت و جھت دادن زندگی زمينی بگونهای كه
بتوانيد با دستيابی به ھر دو استاندارد دو دنيای روح و جسم ،اتحاد كامل روح و جسم را به واقعيت درآوريد.
بعبارت ديگر ،شما مسئوليت داريد تا در حين زندگی محدود در دنيای مرئی جسمی وجود روحیتان را
به كمال برسانيد .اما اين امر به آن معنا نيست كه كمال روحی بطور اتوماتيك شكل خواھد گرفت .تنھا
براساس دستيابی به اتحاد كامل بين روح و جسم در طی زندگی جسمی از طريق تجربهی عشق راستين ،بدن
روحی شما میتواند بطور كامل بالغ شود.
خانمھا و آقايان ،برای اينكه ميوهھا در فصل پاييز برداشت شده و در سبدھا جای گيرند ،نخست بايد با
سرپرستی مھربانانهی صاحب باغ و تغذيه آماده شده توسط طبيعت از دورهھای بھار و تابستان طی طريق
كنند .ميوهھايی كه در يك باغ با صاحبی تنبل و نادان به انواع بيماريھا مبتال شده و تحت تاثير آب و ھوای
نامطبوع بوده ،سرانجام قبل از فرارسيدن فصل برداشت از درختان بر روی زمين خواھند افتاد يا بعنوان ميوه
ی انگلی به حساب خواھند آمد .اگر چه ميوه ھستند ،اما با ديگر ميوهھا تفاوت دارند چون به اندازه كافی خوب
نيستند كه بتوان آنھا را در بازار به معرض فروش گذاشت.
ميوهای كه بطور كامل بر روی درخت رسيده باشد ،بطور اتوماتيك به انبار صاحب انتقال خواھد يافت.
به ھمين شكل تنھا وقتيكه روح فرد در حين زندگی بر روی زمين ،در شباھت به درخت ،به كمال نائل آمده
باشد ،قادر خواھد بود تا به طور اتوماتيك به دنيای روح نامرئی ،يعنی به پادشاھی بھشتی ،برود .بعبارت
ديگر يك فرد تنھا با كسب صالحيت و لذت بردن از پادشاھی بھشتی بر روی زمين از طريق برخورداری از
يك زندگی كامالً بالغ در بدن جسمیاش ،میتواند به پادشاھی خدا در دنيای روح وارد شود.
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تمامی اعمال و رفتار شما در حين زندگی بر روی زمين ،بدون استثناء و بر اساس قوانين عمومی
دنيای روح بعنوان استاندارد ،در وجود روحی شما ثبت میشود .در نتيجه شما براساس وجود روحی خودتان،
با ثبت صد در صد زندگی جسميتان بر روی زمين ،وارد دنيای روح خواھيد شد .روح شما آشكارا نشان
میدھد كه آيا از يك زندگی خوبی برخوردار بودهايد ،يا يك زندگی انگلی و فاسد گناھكارانه داشتهايد .اين
موضوع به آن معنا است كه خدا شما را قضاوت نخواھد كرد ،شما خودتان قاضی خودتان خواھيد بود .اگر به
فرد در مورد اين قوانين سخت و تكان دھندهی دنيای روح آگاھی داده شود ،آيا فكر میكنيد كه زندگی او در
خودخواھیھا و فساد اخالقی ،با سقوط به درون تمامی انواع وساوس شيطانی در جستجوی لذات جسمی ختم
شود؟ شما بايد به قيمت از دست دادن زندگی جسمیتان از ضربه زدن و مجروح ساختن وجود روحیتان
خودداری كنيد .لطفا ً اين حقيقت را به خاطر بسپاريد كه روانه شدن شما به بھشت يا جھنم به پندار ،گفتار و
كردارتان در ھر لحظه بستگی دارد.
با توجه به اين موضوع ،اينطور نيست كه روح با برخورداری از زندگی خود ،عشق راستين را بر
اساس اعمال خود ابراز نمايد .وجود روحی شما تنھا از طريق بدن جسمی در طی دورهی زمانی زندگی
زمينی با تحقق عشق راستين ،با رشد روح و جسمتان در يك رابطهی بیآاليش داد و دريافت ،بالغ شده و
سرانجام كامل خواھد شد.
با اينحال ،در درون شما ،وجود بيرونی و وجود درونی بطور غيرقابل انكاری در يك كشمكش و
ناسازگاری درگير ھستند .تا كی اجازه خواھيد داد تا اين جنگ و ناسازگاری ادامه پيدا كند؟ ده سال؟ صد سال؟
در عين اينكه نظم انكار ناپذيری برای تمامی موجودات جھان ھستی وجود دارد .اين امر نشان دھندهی آن
است كه خدا ما را در اين يك وضعيت بینظمی و ناسازگاری بوجود نياورد .بايد بدانيد كه شما دارای اين
وظيفه و مسئوليت انسانی ھستيد كه تمامی وساوس جھت گرفته بسوی وجود بيرونی يا بدن جسمی خودتان را
از بين برده و در زندگی با تبعيت از وجود درونی يا وجدانتان به پيروزی نائل شويد .بخت و اقبال بھشتی با
كسانی خواھد بود كه زندگیشان را در چنين مسيری سوق دادهاند ،آنھا به كمال وجود روحی خود نيز دست
خواھند يافت.

مرزھای بھشت و جھنم
خانمھا و آقايان ،بھشت و جھنم چگونه جايگاھھايی ھستند؟ چه نوع افرادی به بھشت پای میگذارند؟ اگر چنين
جايی وجود داشته باشد ،كجا است؟ آيا خارج از كھكشان ،در آنسوی آسمانھا است؟ يا اينكه فقط نتيجهی
تصورات ما است؟ اينھا سواالتی ھستند كه ھر انسانی الاقل يكبار آنھا را مطرح كرده و در مورد آنھا انديشيده
است.
بطور خالصه ،بھشت دنيايی لبريز از عشق راستين خدا و دنيايی كه با عشق راستين بعنوان محور آن
شكل گرفته است .دنيايی است كه در آن عشق راستين شكل بيرونی و ھمينطور محتويات درونی ھر محيطی
خواھد بود .دنيايی است كه در آن عشق راستين چه در آغاز و چه در پايان زندگی يكسان است .دنيايی است
كه در آن ھر كسی در عشق راستين پا به عرصهی وجود نھاده ،در عشق راستين زيسته ،و با زندگی در
آغوش عشق راستين و پيروی از جای پای عشق راستين به دنيای بعدی يعنی دنيای روح میرود.
در نتيجه نمیتوان در چنين دنيايی خصومت و حسادت را يافت ،چون دنيايی طبيعی است كه در آن
ھمه برای ديگری زندگی میكنند .دنيايی نيست كه با پول و قدرت و افتخار اداره شده باشد .دنيايی است كه
موفقيت يك فرد نمايندهی موفقيت ھمگی است ،چيز دلخواه يك فرد نمايندهی چيز دلخواه ھمگان میباشد ،و
خوشحالی يك فرد نمايندهی خوشحالی تمامی افراد خواھد بود.
بھشت دنيايی لبريز از ھوای عشق راستين است ،جاييكه ھمگی با استشمام عشق راستين زندگی
میكنند .دنيايی است كه در ھر زمان و در ھر مكانی نبض زندگی میتپد .دنيايی است كه اعضای تشكيل
دھندهی آن به تمامی از طريق نسب خونی به خدای راستين مرتبط ھستند .جايگاھی است كه در آن بسان
سلولھا در بدن جسمی ما ،تمامی دنيا در يك رابطهی جدايی ناپذير با ھم مرتبط ھستند .دنيايی است كه تنھا
تحت كنترل عشق راستين ،عشق بنيادين خدا میباشد .بنابراين ،خدا نيز برای خاطر عشق راستين میزيد.

زندگی عشق راستين
شما بايد يك زندگی بطور كامل وقف شدهی عشق راستين را پيش گيريد .زندگی بايد چنان باشد كه در آن شما
بيشتر از آدم و حوا يا عيسی خدا را دوست بداريد .شما با تحقق ھمه جانبهی عشق راستين بايد بطور كامل
روح و جسمتان را متحد ساخته و حوزهی عشق راستين را يافته و آن را بنا كنيد .بعبارت ديگر ،شما بايد يك
خانوادهی راستين را بر روی زمين كامل نموده و اينگونه الاقل سه نسل والدين راستين ،برادر و خواھر
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راستين و فرزندان راستين با ھم در عشق راستين زندگی كنند ،زيرا تنھا در اين صورت است كه شما واجد
شرايط برای ورود به بھشت خواھيد بود.
عشق راستين چه نوع عشقی است؟ اساس عشق راستين نه وادار كردن ديگران در خدمت كردن به
من ،بلكه خدمت كردن و دادن برای خاطر ديگران میباشد .عشقی است كه داده و عملكرد خود را فراموش
كرده و به طور پايان ناپذيری به دادن ادامه میدھد .عشقی است كه با مسرت به دادن میپردازد .قلب مملو از
عشق مادری در حين به آغوش گرفتن فرزندش برای دادن شير میباشد .عشقی است كه در فداكاری به
تصوير كشيده میشود ،زمانيكه يك فرزند با خوشحالی خلف بودن خود را به والدينش نشان میدھد .عشقی كه
خدا در حين آفرينش انسان ابراز نمود ،حركتی كه مستلزم عشق ابدی ،تغييرناپذير ،يگانه و مطلق كه بدون
ھيچ قيد و شرط يا بدون ھيچ انتظار برای دريافت چيزی میدھد.
خانمھا و آقايان ،عشق راستين به ارمغان آورندهی شادی ،صلح و نظمی نامرئی برای آسايش عمومی
است .عشق راستين عشقی است كه بعنوان سرچشمه جھان ھستی ،نقطهی مركزی و مالك جھان ھستی را
تعيين میكند .عشق راستين ريشهی خدا و سمبل خواست و قدرت او است .بنابراين در صورت شكلگيری
عشق راستين ،از بودن بطور ابدی با ھم فقط لذت میبريد زيرا اين عشق است كه میتواند نه تنھا جھان ھستی
بلكه حتی خدا را جذب نمايد .ارزش عشق راستين در قدرت آن نھفته است ،كه میتواند ديوارھای نژادی،
مرزھای ملی و مذھبی بوجود آمده توسط بازماندگان بشريت سقوط كرده را فرو ريزد .به اين دليل شرط
اساسی و ضروری برای ورود به پادشاھی بھشتی برخورداری از يك زندگی برای خاطر ديگران يعنی زندگی
عشق راستين میباشد.
با اينحال به دنيا محل سكونت كنونیمان نگاه كنيد .انسانھای اين دنيا با ھياھوی بسيار برای كسب
قدرت اليزال ماديات در دام خودخواھیھای مفرط گرفتار آمدهاند .آنھا با از دست دادن تمامی ارزشھا به عمق
تباھی و رضايت فردی سقوط كردهاند .دنيا از معتادان به الكل پر شده است .انگاری كه مواد مخدر و فحشاء
بسنده نبوده ،افرادی ھستند كه چنان اعمالی در فحشاء انجام میدھند كه نمونهی آن در دنيای حيوانات ھم ديده
نمیشود و ھمچنان مغرور سرشان را ھم باال نگه میدارند .دنيايی شده است كه در آن ھيوالھا با چھرهی
انسانی حتی بدنبال تجاوز به زنان در تمامی سطوح ملكه ،مادر بزرگ ،مادر ،ھمسر و دختر ،آزادانه پرسه
میزنند .دنيايی است كه در آن تعويض ھمسران بين زوجھا فراگير شده است .چنين وضعيتی بدون ھيچ شكی
نقطهی اوج نابودی اخالقی و آخرين رفتار سقوط كرده میباشد .اين دنيا به جھنم روی زمين مبدل شده است،
جاييكه در آن نمیتوان كمال دنيای تجسم ايدهآل خدا ،يعنی پندار خدا در زمان آفرينش را حتی در رويا مشاھده
كرد.

نتايج سقوط انسان
ما به اين شناخت نائل آمديم كه تمامی اين مشكالت در سقوط آدم و حوا ،اولين اجداد بشری ريشه دارند .آدم و
حوا كه در مرحله كمال دورهی رشد قرار داشتند ،بواسطهی وسوسه از جانب شيطان ،قبل از زمان الزم
رابطهی جنسی برقرار كردند و اين وضعيت اتحاد جنسی مرد و زن به سقوط منجر شد .به اين دليل انسانھا با
عدم توانايی در رھايی از حوزهی نسب خونی سقوط كرده ،برای ھزاران سال به چنين اعمال نابشايستی ادامه
دادهاند ،اعمال ياغیگرايانهای كه بسان خارھايی در قلب خدا فرو میشد.
خانمھا و آقايان ،يك مرد و يك زن ھر كدام چيزی جز يك نيمه انسان نيستند .خدا ما را اينگونه آفريده
است .به اين دليل او مالكين آالت تناسلی ،يا آالت عشق را جابجا نموده است .مالك آلت تناسلی زن شوھر او است
و مالك آلت تناسلی مرد ھمسر او میباشد .بنابراين آنھا تنھا با زيستن برای يكديگر متمركز بر عشق راستين
میتوانند در مقام مالك ھمسرشان قرار گيرند .بعبارت ديگر ،انسانھا بدون توجه به اينكه چه كسی ھستند ،فقط
زمانيكه توانستند مقام مالك را از طريق ازدواج تضمين كنند ،قادر خواھند بود تا نه يك نيمه انسان ،بلكه به تمامی
به كمال نائل شوند.
آلت تناسلی انسان جايگاھی مقدس است .آنجا قصر زندگی ،جايگاھی برای كاشت بذر زندگی بوده،
بارگاه عشق برای شكفتن گلھای عشق بوده و قصر نسب خونی برای شكلگيری ميوهھای نسب خونی میباشد.
از طريق اين آلت تناسلی مطلق ،نسب خونی مطلق ،عشق مطلق و زندگی مطلق تكثير شده و ھماھنگی مطلق،
اتحاد مطلق ،آزادی مطلق و روز سبت مطلق شكل خواھند گرفت.
بنابراين به چه دليلی ما سعی در بازسازی مالك آالت تناسلی داريم؟ برای دستيابی به عشق خدا از آن
جايگاه میباشد .خدا فاعل سه عشق بزرگ است .او بعنوان مالك جھان ھستی ،آموزگار عشق راستين ،مالك
عشق راستين و والدين عشق راستين میباشد .اينھا ايدئولوژی راستين سه فاعل بزرگ میباشند ١.تمامی اين
١در مقايسه با ديدگاه و ايدئولوژی كيم ايل سانگ رھبر اسبق كرهی شمالی كه با نام ايدئولوژی فاعل )چوچه ساسنگ( بر مردم اين كشور
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تعاليم و حقايق از طريق زندگی يك خانوادهی راستين الگو آفريده میشوند و با توسعهی آن جامعه ،كشور،
دنيا و حتی جھان ھستی به پادشاھی صلح خانوادهی ايدهآل الگو مبدل میشوند.
اما بواسطهی سقوط ،اولين آدم نسب راستين اصيل را از دست داد و در نتيجه در عدم تحقق يك زوج
اصيل نتوانست يك خانوادهی اصيل را بواقعيت درآورد .آدم كه میبايست آموزگار راستين ،والدين راستين ،و
پادشاه راستين میشد ،نسب خونی شيطان را به ارث برده و به سطح آموزگار كاذب ،والدين كاذب و پادشاه
كاذب نزول كرد.
با كمی تعمق متوجه میشويم كه ھدف ظھور عيسی بر روی زمين در ھيچ جای ديگری نھفته نيست.
اگر عيسی كه در مقام آدم دوم آمد ،زندگيش را بر روی صليب از دست نمیداد ،میتوانست با برخورداری از
نسب خونی اصيل خدا بدون ھيچ ارتباطی با سقوط ،شكست آدم اول را واژگون كرده و بعنوان نجات دھندهی
بشری ،خانوادهی راستين را تاسيس نموده ،موطن انسانھای اصيل بر روی زمين پادشاھی دنيای ايدهآل صلح
را بنا میكرد كه ھمان پادشاھی بھشتی بر روی زمين میباشد .اما پيروانش ،رھبران يھود و رھبران ملت
اسرائيل ھمه در پذيرش مسيح شكست خورده و بیايمانی آنان مسبب پايان يافتن زندگی عيسی در چنان مسير
سوگناك و فاجعهانگيزی شد .آيا كسی وجود داشت كه از قلب اندوھبار عيسی كه مجبور شد زمين را بدون
داشتن فرزندی ترك كند ،خبر داشته باشد؟ اگر چه دو ھزار سال از تاريخ مسيحی سپری شده است ،آيا كسی
وجود داشته است كه از انديشيدن به موقعيت اندوھبار عيسی دست برداشته باشد؟ عيسی ناگھانی رفت و چيزی
جز پيمان در بازگشت دوباره از خود بجای نگذاشت ،و اگر چه بدن جسمیاش مدتھا است كه دفن شده و به
خاك مبدل شده است ،آن خواست كه خدا در نظر داشت تا از طريق او بواقعيت درآورد ،اكنون در پايان
تاريخ ،از طريق والدين راستين ،يعنی دريافت كنندگان مھر بھشت و آشكار شده بر روی زمين ،در مراحل
تكميلی قرار گرفته است.
وليكن زندگی رورند مون با بعھده داشتن وظيفهی تكميل كردن ماموريت والدين راستين ،زندگی
اندوھباری است كه با شكنجهھا و رنج و غذاب غيرقابل توصيفی نشانه گذاری شده است .آدم سوم ،والدين
راستين بايد تمامی شكستھای آدم اول و آدم دوم را از طريق غرامت بطور كامل واژگون نمايد .اين وظيفهی
والدين راستين است كه نه تنھا ماموريت ناجی ،مسيح ،و سرور در ظھور دوباره ،بلكه ماموريتھای تمامی
اشخاص مركزی برجستهأی كه مذاھب براساس كار آنھا شكل گرفتهاند را به انجام برسانند.
در مشابھت با كار آفرينش جھان ھستی از جانب خدا ،زندگی او از كارھا و اموری بزرگ برای
بازآفرينی بشريت شكل گرفته است كه در آن حتی كوچكترين خطاء جايز شمرده نمیشود .يك دورهی تنھايی
كه نمیتوان آن را با كسی درميان گذاشت .دورهی بيابان پر خار و خسی كه او میبايست حتی بدون توجھی
از جانب خدا در تنھايی محض آن را طی نمايد .او با اينكه بارھا و بارھا با خون باال آوردن در موقعيت مرگ
و زندگی قرار گرفت ،ولی ھمچنان بايد بسان ققنوس برخاسته و عھد خود را با خدا حفظ نمايد .رورند مون با
ھمهی بيگناھیاش برای شش بار مجبور به تحمل زندان شد :بخاطر فعاليتھايش در نھضت آزادی در دوران
جوانی و در حين تحصيالتش در كشور ژاپن ،بخاطر تبليغ كالم خدا در شھر پيونگ يانگ ٢كه بالفاصله بعد
از آزادی كره تحت تسلط كمونيست قرار گرفته بود ،در طی دوران حكومت سيگ من لی ،٣بدنبال تولد كره
بعنوان يك كشور تازه ،و حتی در اياالت متحدهی آمريكا كه به خود بعنوان يك الگو برای دمكراسی در دنيا
مینازد .چه كسی در دنيا میتواند زندگی پر حادثهی رورند مون را درك كند؟ زندگی او يك زندگی مملو از
بدبختی بود كه او میبايست برای خاطر خواست خدای سزاوار ترحم و رستگاری انسانھای سقوط كرده كه در
حوزه مرگ در رنج و عذاب ھستند ،آن را با گاز گرفتن زبانش تحمل نمايد .حتی ھمين االن اگر كسی بخواھد
تا با مشاھدهی قلبم كالمی از روی ترحم عنوان كند ،بغضم خواھد تركيد و اشكھايم بسان آبشاری سرازير
خواھند شد.

بھشت از خانواده آغاز میشود
خانمھا و آقايان ،عصر گناهآلود بازسازی از طريق غرامت ،عصر قبل از ظھور پادشاھی بھشتی سپری شده و
عصر حاكميت مشروطهی تحت قوانين بھشتی يا ھمان عصر بعد از ظھور پادشاھی بھشتی فرار رسيده است.
اكنون شما در عصر باشكوھی زندگی میكنيد كه در آن بدنبال دريافت بركت ازدواج از جانب والدين راستين،
ھمراه با تغيير كامل نسب خونی و پيش گرفتن يك زندگی استقرار ظھر يعنی يك زندگی فاقد سايه ،میتوانيد
حاكميت داشته است .بطور كلی در اين ايدئولوژی متمركز بر انسان عنوان میشود كه "انسان مالك دنيا بوده و دارای سه جنبهی استقالل
فردی ،عقل و آفرينندگی است.
 ٢پايتخت كنونی كرهی شمالی
 ٣اولين رئيش جمھور كرهی جنوبی بدنبال آزادی از زير سلطهی ژاپن
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بطور اتوماتيك وارد پادشاھی بھشتی بشويد .اين نكته به اين معنا است كه اگر شما يك خانوادهی راستين بر
روی زمين بنا نھاده و يك زندگی بھشتی را پيش گيريد ،بدنبال مرگ زندگی شما به ھمان شكل با پادشاھی
بھشتی در دنيا روح مرتبط خواھد شد و اينگونه شما از يك زندگی ابدی بھرهمند خواھيد شد.
بنابراين شما بايد در چارچوب خانواده به خدا بعنوان پدر در باالترين جايگاه مالزمت نموده ،ھمگی
فرزندان او شده ،با ورود به رابطهی والدين -فرزند با او ،در زندگی با يكديگر در يك ارتباط نزديك خونی،
به كمال نائل شويد .يعنی اينكه شما بايد يك حوزهی رابطهی عشق راستين با خدا بوجود آورده و در آن زندگی
كنيد.
بزرگترين پدربزرگ جھان ھستی چه كسی است؟ اولين اجداد بشری ،يعنی آدم و حوا خدا را پدر
ناميدند .در اين صورت ،آيا فرزندانشان بايد خدا را پدربزرگ بنامند؟ آنھا نيز بايد او را پدر بنامند .چرا بايد
اينطوری باشد؟ از ديدگاه خدا بعنوان نقطهی مركزی عمودی ،تمامی زوجھای مفعولی عشق ،برابر ھستند.
زوجھای مفعولی او كه از طريق گسترش افقی عشق او تكثير میيابند ،صرفنظر از اينكه چه كسی ھستند ،در
ورای زمان و مكان دارای ارزشی برابر ھستند .بعبارت سادهتر ،برابری ارزش عشق كامل میباشد.
با اين ھمه پادشاھی بھشتی نخست بايد بر روی زمين برپا شود .اين نكته به اين معنا است كه برای
تاسيس پادشاھی بھشتی در دنيای نامرئی ،تاسيس پادشاھی بھشتی در دنيای مرئی ضروری است .بنابراين
بھشت نه جايی در ورای كھكشان است و نه زادهی تصورات ذھنی كه تنھا در مغز بشر وجود دارد .بلكه
اشاره به پادشاھی بھشتی واقعی بر روی زمين است كه تنھا براساس پيش گرفتن يك زندگی عشق راستين از
جانب شما میتواند برپا شود .آنگاه وقتيكه بر اساس اين پايه زندگی زمينی را ترك كنيد ،خود به خود به
پادشاھی بھشتی نامرئی در دنيای روح خواھيد رفت .اين نكته به اين معنا است كه شما تنھا در صورت پيشه
كردن يك زندگی بھشتی بر روی زمين ،قادر خواھيد بود تا در دنيای روح دارای يك چنين زندگی باشيد.
تنھا ميوهھايی كه بطور كامل از روی درخت چيده شده باشند بعنوان ميوهھايی با باالترين كيفيت در
انباری نگه داشته میشوند .در اينجا دليل اين نكته نھفته است كه چرا شما نبايد به جھنم وابسته باشيد ،يا بر
روی درخت مورد ھجوم حشرات قرار گرفته باشيد .شما ھرگز نبايد از خاطر ببريد كه شما خود ،با چگونگی
زندگی خود تعيين میكنيد كه به جھنم يا به بھشت میرويد.

ارزش خانواده
خانمھا و آقايان ،دليل دلتنگ شدن برای خانوادهای كه آن را ترك گفتهايم ،به خاطر وجود عشق برای ديگری در
آنجا میباشد .آنجا مكانی است كه در آن عشق پدر و مادر ،عشق برادر و خواھر بزرگتر و برادر و خواھر
كوچكتر ،عشق ھمسر و فرزندان و عشق به ھمسايگان ھمه به تمامی جوانه میزنند .آنجا مكانی برای محبت
متقابل است ،جايگاھی برای بسوی ھم ھدايت شدن تمامی روابط و وابستگیھا از طريق عشق متقابل است .اين
باعث میشود تا شما ھر يك از اعضای خانواده را عزيز بشماريد .آرزوی يك فرد سرگردان كه خانوادهاش را
ترك نموده است ،اين است كه يكبار ديگر بعنوان فردی آزاد شده در برابر خانوادهاش حاضر آمده ،تمامی كوھھا و
جويبارھا و درختان را در آغوش گرفته ،دوستان و آشنايان خود را دوست داشته و از روی سرمستی به
ترانهسرايی بپردازد .اما انبوه انسانھای بازماندهی سقوط فرق میكنند ،آنھا از زادگاه خود بيرون رانده شده و مقدر
شده تا برای ھميشه سرگردان و شكست خورده بوده ،ورای تمامی دلتنگیھايشان برای خانواده ،توان بازگشت
دوباره را ندارند ،زيرا آنھا ريشهی قلب زادگاه اصيل خود را از دست دادهاند.
اما با آغاز عھد بھشت تازه و زمين تازه بعد از ظھور پادشاھی بھشتی ،انسانھا از مردابی كه آنھا را به
پايين میكشيد ،بيرون كشيده شده و راه برای بازگشت به زادگاھشان ،جاييكه برای يك لحظه ھم آن را فراموش
نكردهاند ،و مالقات خانوادهشان گشوده شده است .آيا ھرگز میتواند روز پر بركت بزرگتری برای بشريت وجود
داشته باشد؟ زمان بخت و اقبال بھشتی اكنون فرارسيده است ،تا ما بتوانيم خانوادهی اصيل از دست رفته بواسطهی
سقوط را دوباره تاسيس كنيم.

يك خانوادهی تركيب شده از سه نسل كه در ھماھنگی با ھم زندگی میكنند
در جستجوی خانوادهی اصيل از دست رفته ،شما بايد در جايگاه كامل شدهی آدم ،جايگاه كامل شدهی عيسی و
جايگاه كامل شدهی سرور در ظھور دوباره گام برداريد .خدا در چنين خانوادهای ساكن خواھد شد .آن خانواده يك
خانوادهی مركب از سه نسل پدربزرگ و مادربزرگ ،والدين و فرزند خواھد بود كه در ھماھنگی زندگی میكنند.
بايد در مالزمت به پدربزرگ بعنوان ريشهی تاريخی اجدادمان زندگی كنيم.
خانواده بوجود آورندهی الگو برای زندگی در ھماھنگی با يكديگر است .جاييكه كه در آن والدين و فرزند
به يكديگر احترام گذارده و عشق میورزند ،شوھر و زن بر اساس اعتماد و عشق متقابل استوار ھستند ،و برادر و
خواھر به يكديگر اعتماد و اتكاء دارند ،و ھمگی با ھم بعنوان يك وجود واحد زندگی میكنند ،خانوادهای ايدهآل
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میباشد .اين نكته به اين معنا است كه بايد خانوادهی راستينی را بوجود آوريد كه در آن شكوفهھای عشق راستين
از ريشهی عشق راستين سربرآورده و به ميوهھای عشق راستين ثمر میدھد.
در چنين خانوادهای تاريخ زنده است ،و ريشهی پادشاھی بھشتی در آن گسترش میيابد .در چنين خانوادهای
است كه پادشاھی بھشتی بر روی زمين ريشه میدواند .آنجا ھمچنين جايگاه شكل گرفتن ريشهی جاودانهی
پادشاھی است .پدربزرگ و مادربرزگ ،والدين و نوهھا بترتيب نمايندهی ريشهی گذشته ،حال و آينده ھستند .ريشه
ی گذشته نمايندهی دنيای روح ،ريشهی زمان حال قصر نمايندهی دنيای امروز است ،و ريشهی آينده نوهھا را
بعنوان شاھزاده و شاھدخت برافراشته و با برپايی قصر صلح دو دنيا يعنی دو دنيای روح و جسم زندگی میكنند.
بايد بدانيد كه تاسيس خانوادهی چان ايل گوك كه در آن سه نسل پدربزرگ و مادربزرگ ،والدين و نوهھا در
قالب يك خانواده با ھم زندگی كرده و بطور ابدی به خدا مالزمت كنند ،مسئوليت ناجيان قبيلهای ،ماموريت سفيران
صلح و آرزوی خدا است.
بنابراين نھضت برای تحقق يك جامعهی براساس زيستن ،كاميابی و منفعت متقابل ،از طريق يك
خانواده ساختن تمامی ابناء بشری و فرو ريختن تمامی ديوارھای موجود در قلبمان و از بين بردن حتی
مرزھای بين كشورھا از خانواده آغاز میشود .در نتيجه بايد بخاطر بسپاريم كه تاسيس خانوادهھای راستين يك
ندای مشيت شده پيشاپيش تاسيس پادشاھی جھانی صلح بر روی زمين برای ما میباشد.
شما بايد خانوادهای بوجود آوريد كه حتی اگر خدا به جايی رفت ،با دلتنگی به جستجوی آن برآيد .شما بايد
خانوادهای بپرورانيد كه او بتواند بسان مالقات والدين از فرزندانش آزادانه برای مالقات آن بيايد .اين ھمان زندگی
كردن در مالزمت به خدا میباشد .برای چنين خانوادهای ،خدا بطور عمودی فاعلی از نوع وجدان بوده و در
پيروی از اين فاعل عمودی روح شما فاعل عمودی وجودتان شده و اتحاد بين روح و جسم را به ارمغان میآورد.
آنجا مكانی است كه عشق والدينی ،عشق زناشويی ،عشق فرزند و عشق برادری و خواھری ،اينگونه چھار حوزه
ی عشق يعنی چھار حوزهی قلب به كمال نائل میآيند .تنھا در چنين خانوادهای است كه باال و پايين ،جلو و عقب،
راست و چپ به ھم مرتبط شده و يك حركت دايرهای ممتد را بوجود آمیآورد و اين به شكلگيری خانواده و ملت
ايدهآل الگو و جاودانهی خدا و پادشاھی صلح او سوق میيابد.
اگر دنيا با چنين خانوادهھايی راستين پر میشد ،دنيا ،دنيايی میشد كه بدون ھيچ نياز به وكيل ،دادستان
و يا حتی قاضی ،تحت تسلط قوانين بھشتی اداره میشد .شما ھم كمی بيانديشيد .چه كسی بخوبی از اعمال بد و
خوب شما كامالً آگاھی خواھد داشت؟ پدربزرگ و مادر بزرگ ،والدين ،ھمسر و فرزندان شما.
آيا چيزی وجود دارد كه نتوان آن را در درون خانواده حل و فصل نمود؟ وقتيكه والدين و فرزند،
شوھر و زن و برادران و خواھران بزرگ و برادران و خواھران كوچك يك الگوی زيستن برای خاطر
ديگری را برپا دارند ،چگونه قادر به انجام كاری غيرقابل بخشش خواھند بود و چه فرصتی برای ارتكاب به
جنايت خواھند داشت؟ يك دنيای تحت تسلط قوانين بھشتی و راه بھشتی يك دنيای طبيعی ،يك دنيای بالمانع
حقيقت و تدبير پاك ،يك دنيای استقرار ظھر ،دنيای فاقد ھر گونه سايه میباشد.

نمايندگان محترم فدراسيون مردم مغول
ھمگی ما بايد بخاطر روشنگری دربارهی عصر مشيت شدهای كه در آن زندگی میكنيم ،مراتب قدردانی خود
را به خدا و والدين راستين ابراز كنيم .ما بايد بخاطر گشايش عصر بعد از ظھور پادشاھی بھشتی كه براستی
در تاريخ بیسابقه بوده و ھرگز ھم تكرار نخواھد شد ،ھمينطور در ارتباط با به ارمغان آوردن عھد استقرار
حوزهی آزادی و رھايی كامل ،برای ابديت از والدين راستين قدردانی كنيم .بسان طلوع درخشان خورشيد از
آسمان شرق ،بخت و اقبال بھشتی بر تمامی انسانھا طلوع نموده است .پردهھای تاريكی كه برای ھزاران سال
ما را احاطه كرده بود ،سرانجام بواسطهی ريشه دواندن خواست خدا در قلبھای شما باال كشيده میشوند .اين
راه مقدر شدهای است كه شما نبايد از آن چشم پوشی كنيد .بنابراين بپا خاسته و با جرات تمام فرياد بزنيد "ھر
كسی كه در طلب مرگ باشد ،زنده خواھد ماند و ھر كسی در طلب زندگی باشد خواھد مرد".
خانمھا و آقايان ،اكنون ماموريت فدراسيون مردم مغول آشكار شده است .اين فدراسيون بايد با قرار
گرفتن در مقام قابيل افقی و خدمت به فدراسيون صلح جھانی در مقام ھابيل عمودی و خدمت به حوزهی ملی و
حوزهی مذھبی دنيا در مقام ھابيل افقی ،بعنوان شخص مركزی برای تاسيس پادشاھی جھانی صلح ايدهآل كار
و تالش داشته باشد .اميدوارم كه شما ھمچنين در پروژهی تونل تنگهی برينگ بعنوان يك پروژه ابتكاری
فدراسيون صلح جھانی شركت نماييد .از طريق تكميل اين پروژه ،بشريت يك خانوادهی بزرگ شده و با
ھواداری از صلح ابدی ،يك دنيای ايدهآل صلح فارغ از جنگ را برپا میسازد.
لطفا ً شاھزاده و شاھدختھای راستينی بشويد كه بتوانند با خدا بعنوان پادشاه صلح و والدين راستين زيسته و
به او مالزمت كنند .بياييد تا با دريافت بركت ازدواج از جانب والدين راستين و تكميل تغيير نسب خونی خود،
فدراسيون مردم مغول را به فدراسيون مردم ھمخون مغول بازسازی كنيم .لطفا ً در قلبتان اين نكته را ثبت كنيد كه
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اين ماموريت تكليفی از جانب خدا است و اينكه بايد مالكانی راستين در تاسيس پادشاھی صلح و اتحاد بر روی
زمين و در دنيای روح بشويد.
بركات خدا ھمواره شامل حال شما ،خانوادهی شما و كشورھای شما باشد.
متشكرم
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