ماموريت ناجی قبيلهای در عصر انقالبی
بعد از ظھور پادشاھی بھشتی
)اين سخنان توسط پدر مون در طی گردھمائی انجمنھای قبيلهای متحدهی كرهای برای نجات سرزمين صلح جھانی كه در
روز اول ژوئن دوھزار شش در ھتل ماريوت شھر سئول برگزار شد ،عنوان شده است(.

رھبران محترم انجمن قبايل متحدهی كرهای ،خانمھا و آقايان ،از اينكه با حضورتان در اين گردھمائی ما را مفتخر
فرموديد ،بسيار متشكر ھستم .با اعالن ھزارهی نوين كه طنين صدای آن ھنوز در گوشھای ما میپيچد ،اين روز شروع دومين
سال بازگشايی "عصر انقالبی بعد از ظھور پادشاھی بھشتی" میباشد .اين اعالنيه ھنوز يك اميد تازه برای آيندهای نوين در
قلبھای شش ميليارد و پانصد ميليون انسان در دنيا است .دورهی پر انرژی بناسازی پادشاھی خدا ،چان ايل گوك ،يعنی دورهای
كه در آن احساس میشود يك روز ھزار سال و ھزار سال يك روز است ،ھمچنان ادامه دارد.
ھمانطور كه ما اين دورهی زمانی مھم مشيت شده را بوجود میآوريم ،من با مغتنم شمردن اين فرصت ،مايل ھستم تا يك
پيام مخصوص از جانب خدا را ،بعنوان ندای خدا به مردم كره و شما نمايندگان انجمن قبايل متحدهی كرهای ،در ارتباط با
ماموريت شما ،به اطالع شما برسانم .موضوع سخنان امروز من "ماموريت ناجی قبيلهای در عصر انقالبی بعد از ظھور
پادشاھی بھشتی" میباشد.

اميد بشريت
خانمھا و آقايان ،اگر رويای مشتركی برای تمامی مردم ،صرف نظر از جنسيت ،سن ،زمان و مكان وجود میداشت ،آن رويا
چه میتوانست باشد؟ انسانھا در تمامی اعصار در آرزو و در انتظار تحقق دنيای صلحآميز ايدهآل بودهاند .وليكن در طول
تاريخ ،صلح پايان ناپذير به ارمغان آورندهی شادی برای خدا ،ھرگز تحقق نيافته است .اين واقعيت بعنوان اساس غم و اندوه
تاريخی ما ھمچنان باقی مانده است.
چه چيزی به خطا رفت؟ چه چيزی باعث سقوط بشر به جھالت در ارتباط با ايدهآل خدا برای آفرينش شد؟ حتی اگر دھھا
ھزار سال ھم كه منتظر بمانيد ،در جھالت نمیتوان به كمال دست يافت.
آنگاه چگونه انسانھا كه بعنوان فرزندان خداوند قادر مطلق و عالم متعال آفريده شدهاند ،به چنين وضعيت نادانی و جھالت
سقوط كردهاند؟ اولين اجداد بشری ،يعنی آدم و حوا ،در مسير سقوط از والدين دروغين يعنی شيطان تبعيت كردند و اين براستی
اولين تراژدی و رنجآورترين و رقتبارترين شرمندگی در تاريخ بشری است.
خدا نمیتواند از بشريت دست بردارد .آنھا در درون ايدهآل آفرينش پرشكوه او بعنوان فرزندان و زوجھای مطلق عشق
راستين او آفريده شدهاند .به اين خاطر او با قلبی مملو از غم ،اندوه و تلخی دردآوری سالھای طوالنی تاريخ را تحمل كرده
است .او والدين ابدی بشريت است ،كسی كه مجبور بود تا در طی حبسھای واقعی در سايهی تاريخ ثابت قدم باقی بماند .ھيچ
كسی در طول تاريخ از چنين چيزی مطلع نبود.
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محدوديت در پيگيری در صلح تنھا بر اساس تالشھای انسانی
انسانھا در طول تاريخ در جھت نيل به صلح تنھا بر اساس تالشھای بشری بطور ممتد كار كردهاند .مواجھهی دنيای دموكراسی
و كمونيسم يك مثال ساده از اين امر است .زيربنای تفاوت اين دو وسعت آزادی و حقوق فردی برسميت شناخته شده و تضمين
شده است .كمونيسم و دمكراسی بسان فرزندانی ھستند كه والدينشان را از دست دادهاند .آنھا به ترتيب به دستهی قابيل و ھابيل
تقسيم شده و در غل و زنجيرھای درگيريھای برادرانه به بند افتادهاند.
انسانھا بدون استثناء با به ارث بردن نسب خونی شيطانی در زمان تولد ،فرزندان شيطان ھستند .برای لحظهای به
خودتان بيانديشيد .در تمامی لحظات و در ھر يك از امور زندگی ،خوبی و بدی برای بدست آوردن مقام برتر در درون شما در
حال درگيری ھستند .اينطور نيست؟ حركتھا و تالشھا برای صلح ھمواره با محدوديتھا و شكستھای بسياری در طول تاريخ
روبرو بودهاند ،زيرا از جانب انسانھای ناقص ھدايت میشدهاند .به اين دليل سازمان ملل كه با رويای باشكوه تحقق دنيای
صلحآميز شكل گرفتهاست ،با رودرورئی با محدوديتھای درونی خود ،اعتراف میكند كه بيش از اين قادر به دادن اميد به
بشريت نيست .بعبارت سادهتر ،سازمان ملل قبل از آن زمانی شكل گرفته است كه خدا بتواند بطور مستقيم با مشيت الھی ھويدا
شده در تاريخ مرتبط شود.
خانمھا و آقايان ،با از خودگذشتگی خالصانهی رورند مون در مسير بھشت در طی ھشتاد سال از زندگيش ،يك دنيای
نوين پا به عرصهی وجود میگذارد .براساس اين پايهی پيروزمندانه عصر انقالبی بعد از ظھور پادشاھی بھشتی اعالن شده
است .ما اكنون در عھد بخت و اقبال بھشتی زندگی میكنيم ،عھدی كه در آن تمامی مردم میتوانند از باتالقھای گناه نجات يافته
و رھا شوند .اين عصری است كه در آن دنيای آزادی و شادی ،دنيای ايدهآل مورد نظر در زمان آفرينش میتواند بنا نھاده
شود.
داليل آشكار چندی وجود دارد كه خدا اين فردی را كه اكنون در برابر شما ايستاده است ،يعنی رورند مون را بعنوان
والدين راستين بشری تعيين نموده و بدينوسيله يك عھد نوين را گشوده است .نخست ،براساس پايهی زندگی موفقيتآميز من
براساس زيستن برای ديگران بود .يعنی اينكه من ارزش يك زندگی عشق راستين را بكار بسته ،به پيروزی نائل آمده و آن
پيروزی را به بشريت پيشكش كردم .تمامی انسانھا در جھت زيستن برای ديگران پا به عرصهی وجود نھادهاند .اما بواسطهی
جھالت نتيجه شده از سقوط ،ھمه كامالً برعكس با فردگرائی خودخواھانه عمل میكنند .من اين راز خدا را آشكار ساخته و
برای اولين بار در تاريخ برای بشريت بازگفتهام .خدا بطور كامل از تمامی پستیھا و بلنديھای راه زندگی من باخبر میباشد.
دوم اينكه من زندگیام را برای غلبه بر تمامی موانع و تاسيس پايهی پيروزمندانه فدا كردهام .من براساس آموزش ارائه
شده از طريق اجرای واقعی عشق راستين ،تمامی شرطھای الزم برای بھبود و تاسيس رابطهی والدين فرزند بين خدا و بشريت
را به انجام رساندهام .من راه را برای بشريتی گشودهام كه فرزندان شيطان زناكار و دشمن عشق شده ،بعنوان بردگان عشق
دروغين ،زندگی دروغين و نسب خونی دروغين زيستهاند ،تا در نسب خونی خدا ،سرچشمهی عشق راستين ،تولد دوباره يابند.
بعبارت ديگر من راه را برای مردم بگشادگی باز كردهام تا با پيش گرفتن زندگی عشق راستين و نيل به كمال بلوغ روحی،
خانواده ھای راستين ،قبايل راستين ،كشورھای راستين و يك دنيای راستين را بنا كنند.

قرار است بشريت چه چيزی را به ارث ببرد؟
خانمھا و آقايان ،ما با گشايش راه خود در اين دنيا ،درمیيابيم كه بطور اجتناب ناپذيری ارتباط و روابط بسياری در زندگی ما
تاثير دارند .بسياری از اين روابط نتيجهی گزينشھای ما در شرايط محيطی و موقعيتھايی است كه در آن قرار میگيريم .اين
روابط ،روابط متمركز بر انسان ھستند ،كه با توجه به خواستمان در ھر زمانی میتوانند--با توجه به تالشھای انسانی --تغيير
يافته و يا از بين بروند.
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بعبارت ديگر روابط بھشتی ،كه از زمان تولدمان از جانب خدا به ما اعطاء شدهاند ،ورای حوزهی انتخاب ھستند .اين
روابط با توجه به روابط خونی شكل گرفتهاند .حتی اگر شما والدين و برادران و خواھران خود را دوست نداشته باشيد ،مثال
نمیتوانيد آنھا را عوض كنيد يا با رایگيری از جايگاھشان بيرون بياندازيد ،چرا كه آنھا از طريق رابطهی خونی به شما
مرتبط ھستند .يكبار كه شما در خانوادهای با نام "كيم" متولد شويد ،بايد تا به ابد بعنوان بخشی از نسب خونی خانوادهی كيم به
زندگی ادامه بدھيد.
دليل گريز مداوم انسانھا از تلهھای گناه چيست؟ چون مردم از ھمان آغاز با ارثيهی نسب خونی كاذب شيطان متولد
شدهاند .ولی اين رابطه ،رابطهی نسب خونی اصيل ذاتی اعطاء شده از جانب خدا براساس ھدف و خواست مشيت شده نيست.
بلكه رابطهای است كه با زير پا گذاشتن اصل شكل گرفته است .اين رابطه بواسطهی خطای بشری شكل گرفته است.
بعبارت ديگر اگر چه،بشريت به مقام يتيمان نزول كردهاند ،يعنی به مقام كسی كه بواسطهی سقوط ،والدينش را از دست
داده است ،ولی رابطهی اساسی والدين و فرزند اعطاء شده از جانب خدا دست نخورده باقی مانده است .انسانھا بواسطهی سقوط
به موجودات نادانی مبدل شدهاند كه بسان علفھای ھرز حتی وقتيكه والدينشان در كنارشان ايستاده باشند ،قادر به تشخيص آنھا
نيستند.
به اين خاطر تمامی بشريت صرف نظر از اينكه چه كسی ھستند ،به نسب خونی سقوط كرده تعلق داشته و بايد بدون
استثناء از طريق تغيير نسب خونی تولد دوباره بيابند .اين تنھا راه برای بازسازی به روابط نسب خونی اصيل اعطاء شده از
جانب خدا است.

ارزش بركت ازدواج بين فرھنگھا
بعالوه ،بھترين راه برای بازسازی بشريت به مقام فرزندان خدا ،تغيير نسب خونی از طريق بركت ازدواج بين فرھنگھا است.
اين باالترين حركت اخالقی است كه با بوجود آوردن نسب خونی بھشتی در سطحی تازه ،به ورای تمامی ديوارھای نژادی،
فرھنگی ،ملی و مذھبی میرود .اين حركتی است كه تمامی ارتباطات دشمنانه را از بين میبرد .اين آيينی مقدس برای تغيير
نسب خونی است كه از طريق آن تمامی انسانھا میتوانند بوسيلهی والدين راستين ،يعنی پادشاه و ملكهی صلح ،تجسم واقعی
خدا—كسانيكه به او )خدا( توانايی اجرای مشيت الھی در دنيای نوين را دادهاند—بازآفرينی شوند.
رھبران محترم انجمن قبايل ،در سكوت در درون قلب خود در ارتباط با اين سوال تعمق كنيد :آيا راه ديگری برای نجات
اين دنيا از جنگ و درگيری قابل مشاھده در اطرافمان وجود دارد؟ آيا راه ديگری مطمئنتر از تاسيس يك خانوادهی جھانی از
طريق ازدواج بين فرھنگھا ،بين قبايل دشمن يا با گامی فراتر نھادن بين ملتھای دشمن وجود دارد كه ھيچگونه نفرتی بين
اعضای آن خانواده وجود نداشته باشد؟
ھر يك از شما بعنوان رھبران قبايل بعنوان نمايندگان صدھا ،يا ھزاران يا حتی ميليونھا نفر در مقام ناجی قبيلهای قرار
گرفتهايد .دھھا يا صدھا نسل از اجدادتان بسيج شدهاند تا ھر حركت شما را زير نظر داشته باشند .ازاينرو اكنون ماموريت شما
به اندازهی كافی روشن شده است .نخست و مھمترين آن اين است كه شما بايد برای ھر يك از اعضای قبيلهتان روشن كنيد كه
عصر انقالبی بعد از ظھور پادشاھی بھشتی يا ھمان عھد تاسيس چان ايل گوك فرا رسيده است .يعنی اينكه شما مسئوليت داريد
تا به آنھا دربارهی مشيت الھی و چگونگی پيشبرد آن در سطح جھانی در اين عھد متمركز بر والدين راستين آموزش بدھيد.
شما بايد بدون ھيچ قصوری به آنھا آموزش بدھيد كه بركت ازدواج بين فرھنگھا راه نھايی برای تاسيس دنيای ايدهآل
صلحآميز بر روی زمين میباشد تا تمامی خانوادهھا و قبيلهی شما بتوانند به سطح مقدس خانوادهھای بركت گرفته از طريق
ازدواج بين فرھنگھا بپيوندند.
خانمھا و آقايان ،براستی تاسف بار است كه شما نمیتوانيد اين عصر انقالبی با ارزش بعد از ظھور پادشاھی بھشتی را
كه ھرگز در گذشته رخ نداده و در آينده ھم ھرگز تكرار نخواھد شد ،با چشمان خودتان مشاھده كنيد .دليل اين موضوع آن است
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كه شما به پنج حس جسمی خودتان تكيه كردهايد .اميد قلبی من اين است كه شما بتوانيد ھر چه زودتر با گشايش پنج حس روحی
خودتان ،چگونگی آشكار شدن مشيت الھی در اين عصر را مشاھده كنيد .اما يك چيز است كه شما بايد بطور حتم بر آن واقف
شويد ،اين دورهی زمانی مشيت شده و اين عصر بخت و اقبال بھشتی كه شما بدون پرداخت چيزی دريافت نمودهايد ،برای
ابديت در انتظار شما نخواھد ماند.
اكنون زمان آن فرا رسيده است تا شما بعنوان نمايندگان انجمن قبايل متحدهی كرهای برای حراست از روح مردم كره و
غرور قوم سفيد پوشان ،با ھم يكی شويد .زمانی برای تلف كردن وجود ندارد" .كيم" يا "پارك" بودن نام خانوادگی شما چه
اھميتی دارد؟ دليل عدم اتحاد منطقهی "گيانگ سنگ" يا "چوال" چيست؟ اتحاديه شھروندان كرهای ھواداران سئول در كشور
كره و جبھه مشاركت عمومی شھروندان كرهای ھواداران پيانگ يانگ در كشور ژاپن ،ھر دو ريشه در شبه جزيرهی كره
دارند .در مورد كرهی شمالی و كرهی جنوبی چطور؟ در اين زمان بايد به خاطر بسپاريم كه ما بازماندگان قوم سفيد پوشان
بوده و خويشاوندان مردمی برگزيده و تدھين شده از جانب خدا در اين عھد ھستيم.
ھدف نھايی ما يافتن و تاسيس "ملت" و "خواست" در حين مالزمت به خدا در نقطهی مركزی است .آن كشور چه
كشوری خواھد بود؟ اين كشور اشاره به پادشاھی دنيای ايدهآل صلحآميز است ،كه شبيه خانوادهی راستين متشكل از سه نسلی
است كه در ھماھنگی ،با اعتماد و احترام به يكديگر ،با كمك و ياری رساندن به يكديگر و در يگانگی در عشق در كنار ھم
زندگی میكنند .بعبارت ديگر ،آن كشور جايی است كه خدا حاكم میباشد.
در اين صورت منظور از "خواست" چيست؟ اشاره به راه و قواعد بھشتی است .فرمان داده شده به ما بر روی زمين
ھمراه با اختيار بھشتی عشق راستين ،برای قضاوت اين دنيای پليدی است كه تحت تسلط رژيمھای خائن و فريبكار رنج میبرد
و تاسيس يك دنيای صلحآميز عشق راستين يك دنيای آزاد بر اساس عدالت و حقيقت میباشد.
بشريت سرانجام بايد يك خانواده بشود .پيشرفتھای چشمگير علوم مدرن بطور گسترده در جھت تبديل اين دنيا به يك
خانواده و روستای جھانی سھيم ھستند .پادشاھی زيبای دنيای ايدهآل صلحآميزی كه در آن سفيدپوستان و سياه پوستان ،شرقیھا
و غربيھا در قالب يك خانواده با ھماھنگی بسوی ھم میآيند ،بر روی زمين تاسيس خواھد شد.

ظھور فدراسيون صلح جھانی
فدراسيون صلح جھانی و فدراسيون مردم مغول كه من آنھا را تاسيس كردهام ،در اين دورهی انتقالی ،نقشھای مھمی را بازی
خواھند كرد .فدراسيون صلح جھانی اكنون در مقام ھابيلی سازمان ملل میايستد .اين فدراسيون يك سازمان در موقعيتی برای
مبارزهطلبی بسان وضعيت موجود در ميان نمايندگان كشورھای عضو سازمان و يا ادارات اين سازمان نخواھد بود .برعكس،
انقالبی تاريخی را برای صلح و رفاه بشری در سطح دنيا و جھان ھستی بدوش میكشد .برخالف سازمان ملل كه بر راه حلھا
تمركز كرده است ،فدراسيون صلح جھانی ماموريت مسيحايی را به انجام میرساند كه در سطحی بنيادی تر و واقعی بطور
اصيل برای منفعت بشريت خواھد بود.
من با داشتن چنين ھدفی در ذھنم ،در بيستم اكتبر سال گذشته ،در حين ارائه سخنان افتتاحيهی فدراسيون صلح جھانی در
تور سخنرانی صد و بيست كشور در سطح جھانی خود در كشور اوكراين ،در برابر دنيا افتتاح" ،پليس دنيای پادشاھی صلح" و
"پاسداران دنيای پادشاھی صلح" را اعالم كردم .اين دو سازمان نقش مشابه گلبول سفيد و قرمز خون را در بدن ،در سطح
جھانی بازی خواھند كرد .آنھا در تمامی گوشه و كنار دنيا خانوادهھای بركت گرفته—كه با پيوند خوردن به نسب خونی بھشتی
شروعی تازه داشتهاند—را مورد حمايت قرار خواھند داد .آنھا ھمچنين وظيفهی خودشان را بعنوان پاسداران ،دفاع كنندگان،
حاميان و پرورش دھندگان اين دنيای زيبا ،يعنی باغ عدن اعطاء شده از جانب خدا ،به انجام خواھند رسانيد ،كه ما میبايست از
آن قدردان باشيم.
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فدراسيون مردم مغول برای صلح جھانی
خانمھا و آقايان ،مردم نژاد مغول كه ھفتاد و چھار درصد از جمعيت جھان را تشكيل میدھند ،بزرگترين گروه نژادی اين دنيا
ھستند .ما بايد جانی تازه در تمامی پنج ميليارد نفر آنھا دميده و اقليمی تازه از عشق راستين بر روی اين كرهی خاكی بوجود
آوريم .شما و من در شبه جزيرهی كره بدنيا آمده و در زمينهی فرھنگی مشابھی سھيم ھستيم .بنابراين شما بايد سفيران صلح و
پيامبران ويژهی بھشتی شده و با ابالغ تعاليم من ،به ديگران آموزش داده تا آنھا بتوانند از طريق عشق راستين ،زندگی راستين
و نسب خونی راستين خانوادهھای نمونه را تشكيل بدھند.
خال مادرزادی مغول فقط يك نشانهی جسمی مختص شھروندان مغولستان نيست .اين نشانه مدتھا قبل بدون ھيچ شكی از
جانب خدا اعطاء شده است تا با فرارسيدن عصر انقالبی بعد از ظھور پادشاھی بھشتی بعنوان نشانهای برای ظھور والدين
راستين اتحاد تمامی بشريت عمل كند .بعالوه ملت كره كه در مقام مركزی مردم مغول قرار دارند ،بايد در خط اول جبھه شش
ميليارد و پانصد ميليون نفر انسان ساكن روی زمين ماموريت نمايندهی والدين راستين بودن را به انجام برسانند.
شما بايد برای خاطر خدا و بشريت و در اطاعت از ھدف واالی فدراسيون صلح جھانی ،به گروھھای پليس دنيای
پادشاھی صلح و پاسداران دنيای پادشاھی صلح بپيونديد .دويست و ھشتاد قبيلهی كرهای بايد متحد شده و به ورای محدويدتھای
نام و قبيلهشان رفته و با افتخار بعنوان مردم برگزيدهی خدا در اين عصر با ھم متحد شوند .لطفا ً ماموريت اعطاء شده از جانب
خدا به شما بعنوان نمايندگان قبايل و طايفه ھای كرهای را به خاطر بسپاريد.
لطفا ً فراموش نكنيد كه تاسيس دنيای ايدهآل صلحآميز كه خدا در زمان آفرينش پيش بينی كردهبود ،چيزی كه او در زمان
آفرينش بشريت در نظر داشت ،اكنون در برابر چشمان شما بواقعيت درآمده است .اگر اين معجزه نيست ،چه میتواند باشد؟
تمامی زوجھای بركت گرفتهی از طريق ازدواج بين فرھنگھا در تمامی نقاط مختلف جھانی در حال گسترش ريشه عشق
راستين ھستند .نسب خونی بھشتی تازه به ميوه نشسته است .روز برداشت نزديك است ،روزی كه كرهی زمين زيبا به باغ عدن
اصيل مبدل میشود ،جاييكه ما در آن در طی نسلھا از صلح و شادی ابدی برخوردار خواھيم بود و بازماندگانمان با صدای
بلند برای چان ايل گوك به حمد و ثنا خواھند نشست.
بركات و شكوه خدا ھمواره شامل حال شما و قبايل شما و مردم كره باشد.
متشكرم.
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