رھايی موطن صلح جھانی و بازگرداندن بھشت و زمين به خدا

خانوادهی ايدهآل خدا و پادشاھی دنيای ايدهآل صلحآميز
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اوت  -اكتبر دوھزار و شش ،ششمين سال چان ايل گوك
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سفيران محترم صلح ،رھبران محترم جھانی ،خانوادهھای عزيز بركت گرفته ،خانمھا و آقايان! نخست مايل ھستم تا
مراتب قدردانی خود را از شما برای تالشھايتان در مسير تحقق صلح برای بشريت ،مخصوصا ً بخاطر حمايتھايتان از
فدراسيون صلح جھانی بعمل آورم .ھمانطور كه مطلع ھستيد ،من بدنبال مراسمھای تاجگذاری برگزار شده در ساختمان
مجلس سنای اياالت متحده آمريكا و ھمينطور در مجلس سنای كرهی جنوبی در سال دوھزار و چھار ،كه در طی آن
بعنوان پادشاه صلح معرفی شدم ،فدراسيون صلح جھانی را در روز دوازدھم سپتامبر دوھزار و پنج در شھر نيويورك
تاسيس كردم .من بر اساس اين پايهھای پيروزی ،در جھت تاسيس واقعی چان ايل گوك ،مراسم ورود به "چان جان
گون "١و مراسم تاجگذاری والدين راستين در مقام پادشاه و ملكهی صلح جھانی را در روز سيزدھم ژوئن امسال برگزار
كردم.
خانمھا و آقايان ،من بالفاصله بدنبال افتتاح فدراسيون صلح جھانی ،يك تور سخنرانی در سطح دنيا را آغاز كردم
كه مرا به صد و بيست كشور دنيا كشاند .ھمسرم ،دكتر ھاك جاھان مون ،بعنوان نمايندهی والدين راستين ،با به ارث
بردن پيروزی اولين تور سخنرانی جھانی ،تور اعالن كالم را در صد و ھشتاد كشور با موفقيت به انجام رسانده و مشيت
تاريخی ھمكاری مادر و پسر را تكميل نمود .او در مقام والدين راستين در ھمراھی با فرزندان راستين با اعالم كالم خدا،
مراسم بركت صلح جھانی را رھبری نموده و از اين طريق ،حوزهی نسب خونی و حوزهی ھابيل و قابيل—كه توسط
حوا ،اولين مادر خانوادهی بشری ،از دست رفته بود—را بازسازی كرده و به خدا بازگردانيدند.
خانمھا و آقايان ،بيستم اوت امسال برابر بود با بيست و يكمين سالگرد آزادی من از زندان دنبری در اياالت متحده،
كه آخرين مرحله از شش بار زندانی شدن ناعادالنهی من در طی زندگیام بود .آزادی من در آن روز نشانهی پيروزی بر
دورهی زندان در سطح جھانی و نيل به حوزهی آزادی كامل )از بندھای درون( و رھايی كامل )از بندھای بيرون( بود.
من برای گراميداشت اين روز و ھمچنين خوشامدگويی و عرض تبريك به ھمسرم بخاطر به اتمام رساندن تور سخنرانی
جھانی ،يك گردھمايی صلح در سطح جھانی در كشور كره برگزار كردم كه در آن بيش از سی ھزار نفر از رھبران
اصلی از ميان يك ميليون و دويست ھزار سفير صلح در صد و بيست كشور دنيا شركت نموده و مصمم شدند تا برای
تحقق صلح جھانی متعھد باشند.
اكنون بر اساس پايهی چنين حوزهھای پيروزی مشيت شده ،من به ھمراه سه نسل از خانوادهی والدين راستين ،در
مقام پادشاه صلح جھانی ،برای اعالم پيام محرمانهی خدا—كه او بعد از ظھور پادشاھی بھشتی برای بشريت اين عصر
روی زمين فرستاده است—به ھر گوشهی دنيا میرويم.
رھبران محترم ،اميدوار ھستم كه شما بتوانيد قلب جدی مرا در اين روز برای گراميداشت اولين سالگرد افتتاح
فدراسيون صلح جھانی احساس نمائيد .تور سخنرانی را كه من بالفاصله بعد از تاسيس اين فدراسيون آغاز كردم براستی
يك راھپيمايی بیامان بود .من در جھت ابالغ پيام مخصوص خدا برای تاسيس پادشاھی فدراسيون صلح جھانی حتی به
يك نفر بيشتر ،در اين مسير فداكاری گام نھادم .اين موضوع در مورد تور سخنرانی كنونی )سومين تور صلح جھانی(
صادق است.
با فرارسيدن سن ھشتاد و ھشت سالگیام ،اگر چه نمیدانم كه در كجا و در چه زمانی ممكن است بميرم ،اما قبل از
اين تمامی زندگیام را در اين راه نھادهام و اين شايد آخرين تور سخنرانی جھانی من باشد .من پيامھای محرمانهی خدا را
برايتان آشكار میكنم .اين شايد آخرين پيامی باشد كه والدين راستين تعيين شده از جانب خدا ،برای بشريت بجای خواھند
گذاشت .من از شما خالصانه میخواھم تا با گشايش قلبتان اين سخنان الھی را در عمق وجودتان حك نمائيد .با اميد به
اينكه شما با فرزانگی در حفظ اين كالم بعنوان استاندارد زندگی خودتان و انتقال آن به خانواده ،قبيله و بازماندگانتان و
ھمينطور مردم جامعهی خودتان كوشا باشيد.
خانمھا و آقايان ،سخنان امروز من تحت عنوان "خانوادهی ايدهآل خدا و پادشاھی دنيای ايدهآل صلح آميز" پيام
مخصوص خدا ،چكيدهای از سخنان من در طی يك سال گذشته در دادن آموزش به شش ميليارد و پانصد ميليون انسان
روی زمين میباشد .اين سخنان برای يادآوری نقش و وظيفهی شما از ديدگاه مشيت الھی و اھميت عصری است كه در
آن زندگی میكنيم.

ظھور فدراسيون صلح جھانی
خانمھا و آقايان ،مردم در طول تاريخ تنھا براساس تالشھای بشری بطور مداوم برای صلح كار كردهاند .يك مثال بارز آن
درگيريھای دمكراسی و كمونيسم است .از لحاظ بيرونی تفاوت بين اين دو ،در ميزان برسميت شناختن و تضمين آزادی و
حقوق فردی است اما از نقطه نظر مشيت الھی ،آنھا بسان دو فرزندی ھستند كه والدين خود را از دست دادهاند .اين دو به
ترتيب در دو جايگاه قابيل و ھابيل قرار گرفته و در تلهی درگيريھای برادرانه بدام افتادهاند.
١قصر اصيل
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نھضتھای بشری برای صلح در طول تاريخ بطور اجتناب ناپذيری با يك پايان اجباری شكست خوردند ،زيرا
انسانھای ناقص آنھا را ھدايت میكردهاند .به ھمين دليل سازمان ملل اگر چه با يك رويای باشكوه برای تحقق صلح جھانی
آغاز شد ،اما امروز به محدوديت ذاتی خود اقرار كرده و اعتراف میكند كه نمیتواند برای بشريت اميدبخش باشد .دليلش
آن است كه سازمان ملل در دوران قبل از ظھور پادشاھی بھشتی آغاز به كار كرد ،يعنی زمانی كه خدا نمیتوانست بطور
مستقيم مشيت الھی آشكار شده در تاريخ را ھدايت كند.
اكنون برای فدراسيون صلح جھانی بطور كامل اين امكان وجود دارد كه ماموريت خود را در جھت اتحاد بھشت و
زمين و تشكيل پادشاھی دنيای ايدهآل صلحآميز به انجام برساند ،چرا كه نمايندهی پيروزی خدا و ثمرهی اشك ،عرق و
خون والدين راستين و اميدی گرمی بخش برای شما عزيزان است .در جھت نوسازی سازمان ملل و ارائهی رھبری برای
حاكميت صلح جھانی ،اين فدراسيون در برابر سازمان ملل نوع قابيلی كنونی ،بعنوان نمايندهی چان ايل گوك دارای
ماموريت پادشاھی ھابيلی است .بنابراين لطفا ً به خاطر بسپاريد كه تاسيس سرزمين واقعی خدا يعنی ھمان دنيای ايدهآل
آفرينش خدا ،ماموريتی بھشتی است كه به شما رھبران جھانی اعطاء شده است.

ھدف آفرينش خدا
رھبران محترم جھانی ،فكر میكنيد كه ھدف نھايی خدا در آفرينش بشريت چه بود؟ بطور ساده ،برای تجربهی شادی از
طريق ايجاد ارتباط با خانوادهھای ايدهآل لبريز از عشق راستين بود .بنابراين يك خانوادهی ايدهآل به چه میماند؟ وقتيكه
خدا نخستين بار انسان را آفريد ،آدم را نمايندهی تمامی مردان و حوا را نمايندهی تمامی زنان قرار داد با اين نيت كه آنھا
مالكان عشق راستين بشوند .در اين صورت ،سريعترين راه برای آنھا در برخورداری از شخصيت عشق راستين چه
بود؟ بطور خالصه ،برای تضمين رابطهی والدين فرزند با خدا بود كه بدينوسيله آنھا میتوانستند در مالزمت به خدا،
بعنوان پدرشان زيسته و يك خانوادهی الگو ،تجسم ايدهآل صلح خدا را تشكيل بدھند .قرار بود تا آنھا از راه زيستن با خدا
در قالب يك خانواده و تجربهی شادی ابدی تبعيت كنند.
بدينترتيب خدا آدم و حوا را آفريد و در جھت تشكيل خانوادهی الگو و تاسيس ايدهآل صلح ،آنھا را در مقام اولين
اجداد بشری قرار داد .او خود را بطور كامل برای بزرگ كردن آنھا بعنوان پسر و دختر خود—در پيوند به خود از
طريق عشق راستين ،زندگی راستين و نسب خونی راستين—فروگذاشت.
بنابراين اگر آدم و حوا با توجه به خواست خدا به كمال فردی ،يعنی كمال شخصيت نائل آمده و با بركت خدا به
حوزهی عشق زناشوئی پا میگذاشتند ،میتوانستند به كمال يگانگی با او نائل شوند .آنگاه خدا در اتحاد آنھا ساكن میشد و
ھمچنين فرزندان آنھا به اين نظم مقدس عشق مرتبط بوده و از يك رابطهی مستقيم با خدا بعنوان والدينشان بھرهمند
میشدند .بعبارت ديگر ،ازدواج آدم و حوای كامل ،ازدواج خود خدا میشد .آدم تجسم خدا ،حوا تجسم خدا شده ،آنھا بدن
جسمی خدا شده ،و خدا با سكونت در وجود درونی آنھا ،بطور ھمزمان ،والدين راستين بشری در دو دنيای روح و جسم
میشد.

اھميت نسب خونی
اما آيا میدانيد كه چه چيزی به بيشترين حد قلب خدا را بدرد آورد و باعث شد تا او در طول تاريخ از زمان سقوط آدم و
حوا ،رنج عظيمی را تحمل نمايد؟ رويدادی كه با آن نسب خونی خدا پايمال شد و ھمراه با آن اساس رابطهی برادری و
خواھری بشری از بين رفت و حتی مالكيت بر آفرينش نيز از دست رفت .نسب خونی را كه حتی با زندگی نمیتوان
مبادله نمود نابود شد .يعنی اينكه ميوهھای زندگی راستين و عشق راستين ھرگز نرسيده و برعكس در فقدان ھرگونه
ارتباط با خدا ،ميوهھای شيطان شدند و شش ميليارد و پانصد ميليون انسان روی زمين در اين زمان ھمه از بازماندگان
آنھا ھستند.
خانمھا و آقايان ،نسب خونی بسيار مھمتر از زندگی و بسيار با ارزشتر از عشق است .در اتحاد عشق و زندگی
است كه نسب خونی بوجود میآيد .در صورت عدم حضور ھر يك از آنھا ،نسب خونی نمیتواند بنا نھاده شود .بنابراين
در ميان عشق ،زندگی و نسب خونی ،نسب خونی ميوه و ثمره میباشد .نسب خونی خدا دربرگيرندهی بذر عشق راستين
بوده و ھمينطور فراھم آورندهی محيط زندگی راستين نيز میباشد .ازاينرو برای اينكه ما مردمی ايدهآل آنچنانكه در
رويای خدا است ،يعنی انسانھايی با شخصيت ايدهآل شده و خانوادهھای ايدهآل بوجود آوريم ،نخست الزم است تا به نسب
خونی او مرتبط شده ،بسان خدای ايدهآل ،انسان ايدهآل شده ،خانوادهھايی ايدهآل را بوجود آورده و در گامی فراتر موطن
خدا يا كشور ايدهآل او شكل خواھد گرفت .تاسيس پادشاھی بھشتی دنيای ايدهآل صلح آميز اينچنين صورت خواھد گرفت.
لطفا ً به خاطر بسپاريد كه ھر چقدر ھم در مورد اھميت نسب خونی توضيح بدھيم ،بسنده نخواھد بود .زيرا رابطهی
والدين و فرزند واالترين و مھمترين تمامی روابط است .بايد اين نكته را بخوبی بدانيد كه رابطهی عمودی والدين  -فرزند
تنھا راھی است كه نسب خونی خدا میتواند واگذار شده و برای ابديت تداوم داشته باشد.
اما برعكس ،عشق كاذب ،زندگی كاذب و نسب خونی كاذب در آن جايگاه ظاھر شدند .عشق ،زندگی و نسب خونی
خدا در دستان شيطان زناكار ،دشمن عشق راستين قرار گرفت .بھشت و زمين نور خود را از دست داده و به جھنم مبدل
شدند ،حتی خدا از دست رفت ،دنيا جايگاه بدبختی و تاسف شد و بشريت تا به امروز در اين مورد در نادانی بوده است.
آنھا در اين اعتقاد فريب خوردند كه نسب خونی دشمن آن خط زندگی است كه دنيا به آن توكل كرده است .اين حقيقت
تاسفبار انسانھای بازمانده از سقوط است .به اين دليل ما اين دنيا را جھنم روی زمين خطاب میكنيم.
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در مشاھدهی چنين تصوير غمبار بشری ،قلب خدا چقدر مملو از درد و رنج است؟ بواسطهی سقوط نسب خونی،
حق نخست زادگی و حق مالكيت تحت تسلط حوزهی شيطانی قرار گرفت .خدا بسان پدری است كه تمامی زندگیاش را
برای اندوختن دارايی و سرمايه برای فرزندانش بسختی كار كرده است ،اما دزدی سر رسيده تمامی آنھا را در طی يك
شب میربايد .خدا اينگونه نسب خونی خود را از دست داد ،فرزندانش را از دست داد ،و تحت فشار قرار گرفت تا
مالكيت كشورھا و دنيا را به شيطان واگذارد ،و كسی وجود ندارد كه بتواند قلب مملو از درد و اندوه خدا را درك كرده
باشد.
اما تنھا يك راه برای بازسازی حوزهی نسب خونی ،حق نخست زادگی و حق مالكيت وجود دارد و آن واداشتن
شيطان به تسليم شدن دواطلبانه است .راز انجام چنين چيزی چيست؟ تنھا با قدرت عشق راستين ،يعنی "دشمن را از
فرزند خود بيشتر دوست داشتن" ،میتوان چنين كرد.

عشق راستين
در اين صورت عشق راستين چيست؟ اساس و پايهی عشق راستين نه گرفتن بلكه دادن ،يعنی زيستن برای ديگران و
برای خاطر عموم میباشد .عشق راستين داده و آنچه را كه داده فراموش كرده و بدون توقف به دادن ادامه میدھد .عشق
راستين با شادی میدھد .ما میتوانيم آن را در شادی و قلب دوستداشتنی مادری بيابيم كه در آغوشش برای كودك خود
الاليی خوانده و از پستانش به او شير میدھد .عشق راستين ،عشقی فداكار است ،آنجا كه پسری خلف زمانی به باالترين
حد از رضايت نائل میآيد كه به والدين خود كمك كند.
وقتيكه ما در عشق راستين به ھم پيوند خورده باشيم ،قادر خواھيم بود تا برای ھميشه از بودن با ھم لذت برده
بگونهای كه جاذبهی آن تمامی مخلوقات موجود در جھان ھستی و حتی خدا را بسوی ما خواھد كشاند .نيرويی كه میتواند
تمامی مرزھای آفريده شده توسط انسانھای سقوط كرده ،از جمله مرزھای ملی ،مرزھای نژادی و حتی مرزھای مذھبی
را برای ابديت از بين ببرد ،ارزش عشق راستين میباشد.
خصوصيت اصلی عشق راستين خدا ،مطلق ،يگانه و تغييرناپذير بودن آن است ،آنچنان كه ھر كسی كه با عشق
راستين با خدا زندگی كند ،در شادی او سھيم شده و از حق شراكت يكسان در كار او بھرهمند شود .بدينترتيب شرط الزم
و مطلق برای ورود به پادشاھی بھشتی" ،زندگی برای خاطر ديگران" يعنی يك زندگی عشق راستين است.

پادشاھی بھشتی و خانواده
خانمھا و آقايان ،بھشت چگونه جايگاھی است؟ بطور خالصه ،بھشت دنيايی مملو از عشق راستين خدا است ،عشق
راستين محور آن است ،عشق راستين چه در انديشهھای درونی و چه در ابراز احساسات بيرونی ،در ھمه جا ھست،
زندگی ھمگان از آغاز تا به پايان لبريز از عشق است .مردم بھشتی بواسطهی عشق راستين بدنيا آمده ،در آغوش عشق
راستين زيسته و تا زمان ورود به دنيای بعدی يعنی دنيای روح از راه عشق راستين پيروی میكنند.
در نتيجه در ھيچ نقطهای از آن دنيا نمیتوان خصومت و حسادت را مشاھده كرد ،بلكه در آن مردم بطور طبيعی
برای خاطر يكديگر زندگی میكنند .آن دنيا ،دنيای تحت كنترل پول و مقام و قدرت نيست .در بھشت موفقيت فرد نماينده
ی موفقيت عموم است ،عالقهی فرد نمايندهی عالئق ھمگانی است و شادی فرد نمايندهی شادی ھمگانی است.
بھشت دنيای مملو از ھوای عشق است ،جايی كه ھمگان عشق تنفس میكنند و زندگی آنھا در ھر جا و در ھر
زمانی با عشق میتپد .شھروندان بھشتی بواسطهی عضويت ھمگانی در نسب خونی خدا ،ھمه به تمامی به يكدگير مرتبط
ھستند .آنجا دنيايی است كه در آن ،بسان سلولھا در بدن جسمی ما يك رابطهی نامرئی موج میزند .عشق راستين يعنی
عشقی كه اساس وجود خدا است ،تنھا قدرت حاكميت او است .بر اين اساس خدا نيز برای خاطر عشق راستين میزيد.
خانمھا و آقايان ،اكنون شما بايد يك زندگی شيفتهی عشق راستين را پيش گيريد .بايد يك زندگی را پيش گرفت كه
در آن خدا را بيشتر از آدم و حوا ،بيشتر از عيسی دوست بداريد .شما با تحقق كامل عشق راستين ،بايد روح و جسم
خودتان را متحد ساخته و با ھر كسی در اطرافتان روابط عشق راستين بوجود آوريد .بعبارت ديگر ،بواقعيت درآوردن
يك خانوادهی راستين بر روی زمين ،جايی كه اينگونه والدين راستين ،برادر و خواھر راستين و فرزندان راستين ،الاقل
در قالب سه نسل با ھم متمركز برعشق راستين زيسته و )به دنيای روح( وارد میشوند ،پادشاھی بھشتی خوانده میشود.

يك خانوادهی متشكل از سه نسلی كه با ھم زندگی میكنند
در حين اينكه شما در پی خانوادهی اصيل از دست رفته ھستيد ،بايد در مقام آدم كامل ،در مقام عيسی و ھمينطور در مقام
سرور در ظھور دوباره قرار گيريد .آن خانواده جايگاه سكونت خدا بود .در آن خانواده سه نسل پدربزرگ و مادربزرگ،
والدين و فرزندان در ھماھنگی خواھند زيست .در آنجا بايد در مالزمت به پدربزرگ در مقام نمايندهی ريشهی تاريخی
اجدادمان زندگی كنيم.
خانمھا و آقايان ،خانواده الگوی زيستن با يكديگر است .النهی زيستن ھمراه با عشق و احترام بين والدين و فرزند،
عشق و وفاداری بين شوھر و زن ،اعتماد و اتكاء بين برادران و خواھران ،ھمين خانوادهی الگو و ايدهآل خوانده میشود.
اين نكته به اين معنا است كه شما بايد خانوادهی راستينی را تاسيس كنيد كه در آن با ريشه دواندن عشق راستين ،ساقهھای
عشق راستين جوانه زده و به ميوه مینشيند.
در چنين خانوادهھايی ريشهی تاريخ زيسته و پادشاھی بھشتی ريشه میدواند .جايگاه ريشه گرفتن پادشاھی بھشتی
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بر روی زمين ،چنين خانوادهھايی است .آنجا ھمينطور جايی است كه ريشهی پادشاھی بھشتی در آن برای ابديت استقرار
میيابد .پدربزرگ و مادربزرگ ،والدين و فرزند ،نمايندهی ريشهی گذشته ،حال و آينده ھستند .ريشهی گذشته نمايندهی
دنيای روح ،ريشهی حال قصر پادشاھی نمايندهی دنيای امروز است ،و ريشهی آينده پسران و دختران بعنوان شاھزاده و
شاھدختھا میباشد و ما با تاسيس چنين خانوادهھايی ،قصر صلح ،نمايندهی ھماھنگی دو دنيای روح و دنيای جسم را برپا
میكنيم.
بايد بدانيم كه در اين حالت ،سه نسل پدربزرگ و مادربزرگ ،والدين و فرزند بايد در قالب يك خانواده با يكديگر
در مالزمت به خدای ابدی زيسته و خانوادهی چان ايل گوك مورد نظر خدا را ،بعنوان جزئی از مسئوليتھايمان بعنوان
ناجيان قبيلهای و سفيران صلح تاسيس كنيم.
خانمھا و آقايان ،شما بايد خانوادهھايی را برپا كنيد كه خدا در صورت دوری ،با دلتنگی در آرزوی بازگشت به آن
باشد .بسان ھر والدينی در ديدار از فرزندانش ،او بايد از ديدار با خانوادهی شما احساس آرامش داشته باشد .اين به معنای
زيستن در مالزمت به خدا است.
خدا در چنين خانوادهای ،فاعل عمودی وجدان شما شده ،و وجدان شما در تبعيت از آن فاعل ،خود فاعل عمودی
بدن جسمی شما شده و اتحاد روح و جسم را به ارمغان میآورند .در چنين جايی میتوان عشق والدينی ،عشق زناشويی،
عشق فرزندی ،عشق برادری و خواھری ،يعنی ھمان چھار حوزهی قلب را مشاھده نمود .آن خانواده تمامی جھات—باال
و پايين ،جلو و عقب ،راست و چپ—را به ھم مرتبط ساخته و آنھا در يك حركت دورانی برای ابديت بدور ھم
میگردند .اين خانوادهی ايدهآل الگو و ابدی خدا است كه در قالب كشورھای ايدهآل الگو و پادشاھی صلح آميز او گسترش
خواھند يافت .اگر تمامی دنيا از چنين خانوادهھايی پر شده باشد ،آنجا دنيای منظمی خواھد بود كه در آن مردم بدون ھيچ
نيازی به وكيل ،دادستان و يا حتی قاضی ،از طريق راه بھشتی و قوانين بھشتی ھدايت خواھند شد.

بركت ازدواج بين مردم با فرھنگھای مختلف
خانمھا و آقايان محترم ،بندگی ما به نسب خونی شيطان ،مسبب رنج و عذاب ما در تمامی طول تاريخ بوده است .ما برای
از بين بردن آن بايد با سرسختی به پيش تاخته و به ريشهی نسب خونی والدين راستين پيوند بخوريم .ديگر بيش از اين
نبايد احمقانه بسان درختان زيتون وحشی به زندگی ادامه داده و بميريم .يك درخت زيتون وحشی ھزاران سال ھم كه
زندگی كند تنھا بذرھای درختان زيتون وحشی بيشتری را تكثير خواھد كرد .در اين صورت در كجا میتوان راھی برای
گريز از وابستگی به درختان زيتون وحشی يافت؟
دريافت بركت ازدواج از جانب والدين راستين ،كه با نسب خونی راستين ظھور نمودهاند ،ھمان پيوند خوردن به
درخت زيتون راستين میباشد ،زيرا بدون تغيير نسب خونی ،نمیتوان نطفه را تغيير داد .اما بركت مقدس در سه مرحله
ی تولد دوباره ،رستاخيز و زندگی ابدی ٢دريافت میشود .بھترين راه ،ازدواج بين فرھنگھا با دريافت بركت مقدس از
جانب والدين راستين ،دريافت نطفه پاك تشكيل خانوادهی ايدهآل و تولد دادن به فرزندانی پاك و بيگناه میباشد.
اين ازدواجھا در جھت انجام وظيفهی بسيار مھم رفتن به ورای مرزھای نژادی ،فرھنگی ،قومی ،مذھب و
اخالقيات و آفرينش يك خانوادهی بشری سھم بسزائی دارند .در ديد خدا ھيچ تفاوتی در رنگ پوست )در نژادھای مختلف(
وجود ندارد .او مرزھای ملی را برسميت نمیشناسد ،در ديدگان او مرزھای مذھبی و فرھنگی را نمیتوان ديد .اينھا جز
حقهھای شيطان—كه بعنوان والدين كاذب دھھا ھزار سال بر بشريت حكمرانی كرده است—چيزی بيش نيستند.
شما ماموريت داريد تا به اعضای خانواده و قبيلهتان آموزش بدھيد كه بركت ازدواج مقدس بين افراد از فرھنگھای
متفاوت بر روی زمين ،راه نھايی برای تاسيس دنيای ايدهآل صلحآميز است .خانوادهھا و قبايل شما ھمه بايد به حوزهی
بركت ازدواج مقدس بپيوندند.
خانمھا و آقايان ،اكنون موقعيت شما تغيير كرده است .اكنون راه برای شما به گشادگی باز است تا از طريق مراسم
شربت مقدس بنيان نھاده شده توسط والدين راستين نسب خونی را تغيير داده و خانوادهھای راستين را بنا كنيد.
به اين خاطر تمامی بشريت بايد با شركت در اين مراسم بركت ازدواج بين فرھنگھا در سطح جھانی نسب خونی
خود را تغيير بدھند ،بعالوه اين ازدواج به افراد ھابيلی نزديكتر به حوزهی الھی ،توانائی میدھد تا جايگاه ھابيلی
برادربزرگتر يعنی نظم اصيل را بنا كنند.
مراسم بركت ازدواج مقدس بين فرھنگھا بھترين راه برای بازسازی بشريت در نيل دوباره به مقام فرزندان خدا
است .اين مراسمی است كه تمامی بندھای عداوت و كينه را از بين برده و بعد تازهی نسب خونی بھشتی را میآفريند .اين
يك مراسم و تشريفاتی مقدس برای تغيير نسب خونی است كه خدا—در جھت ھدايت مشيت الھی بر روی زمين ،از
طريق والدين راستين ،پادشاه و ملكهی صلح و تجسم واقعی خدا—به انجام میرساند.

نھضت صلح والدين راستين
من تمامی زندگیام را برای آموزش نحوهی اجرای عشق راستين خدا يعنی راه "زيستن برای ديگران" فدا كردهام .اين
امر بعنوان يك اصل اوليه نه تنھا در افراد ،بلكه در خانواده ،جامعه تا كشور در تمامی سطوح كاربرد دارد.
رھبران محترم جھانی ،من امروز با استفاده از اين فرصت بسيار مھم يكبار ديگر بر پيشنھادی تصريح میكنم كه
برای يك پروژهی براستی انقالبی و مشيتی داشتهام .من برای خاطر صلح و كاميابی بشری و ھمچنين تاسيس موطن و
٢يعنی از طريق مراسم شربت مقدس ،مراسم بركت و مراسم سه روز
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زادگاه اصيل خدا ،پيشنھاد میكنم كه يك گذرگاه بر روی تنگهی برينگ—كه با بقايای جدايی تاريخی شيطان بين شرق و
غرب ،شمال و جنوب و جايی كه سرزمينھای پھناور آمريكای شمالی و شوروی از ھم جدا میشوند—بنا كنيم .اين
گذرگاه كه من آن را "تونل و پل پادشاه صلح دنيا" نام نھادهام ،مرتبط كنندهی يك سيستم بزرگراه بينالمللی است كه به
مردم اجازه خواھد داد تا از دماغهی اميد در آفريقا تا سانتياگوی شيلی ،و از لندن تا نيويورك بر روی زمين و از روی
تنگهی برينگ—كه دنيا را بسان يك اجتماع واحد بھم مرتبط میسازد—سفر كنند.

فرارسيدن پادشاھی دنيای ايدهآل صلحآميز
رھبران و سفيران صلح محترم از تمامی سطوح زندگی ،شما اكنون در يك دورهی زمانی متبرك و واالی تاريخ زندگی
میكنيد .عصر بعد از ظھور پادشاھی بھشتی فرارسيده است .من آغاز بھشت تازه و زمين تازه ،يعنی عصر "پادشاھی
دنيای ايدهآل و صلح آميز" را اعالم میكنم ،چيزی كه ميلياردھا نفر از اجداد شما در دنيای روح كه قبل از اين بر روی
زمين آمده و رفتهاند ،برای مدتھای بسيار در انتظارش بودهاند .چھار مؤسس بزرگ مذھبی و البته ميلياردھا نفر از اجداد
خوب شما برای راھنمايی شما در مسير بھشتی به روی زمين آمدهاند .عصری كه در آن دنيای فاسد و سقوط كرده انسانھا
را به تباھی كشانده و به مردم پليد اجازه میدھد كه بھتر از ديگران زندگی كنند ،سپری میشود.
ھدف نھايی ھمگی ما يافتن و تاسيس آن كشور و آن روابطی است كه در آن بتوان در مالزمت به خدا در مقام
مركزی زندگی كرد .آن كشور چگونه كشوری است؟ آنجا پادشاھی دنيای ايدهآل صلح آميز يعنی كشوری است كه تجسم
يك خانوادهی راستين ھمراه با سه نسلی است كه با ھم در ھماھنگی ،اعتماد ،احترام و حمايت از يكديگر زيسته و در
عشق يكی میشوند .بعبارت ديگر ،آن كشور جايی است كه بشريت در تمامی اعصار در آرزوی آن بوده ،يعنی ھمان
مدينهی فاضلهی مورد نظر برای حاكميت خدا است.
اين نكته به اين معنا است كه ما به يك نھضت برای تحقق يك جامعهی بر اساس ھمبستگی ،كاميابی متقابل و
ارزشھای جھان شمول نياز داريم ،كه از خانواده آغاز میشود .بنابراين الزم است تا ما با فروريختن ديوارھا در قلبھايمان
و حتی با از بين بردن مرزھای ملی ،خانوادهی راستين را برپا نموده تا بتوانيم برای تاسيس پادشاھی فدراسيون صلح
جھان شمول مشيت شده بر روی زمين به پيش برويم.
در خاورميانه بعنوان ،يكی از انبارھای باروت دنيا ،يھوديان ،مسيحيان و مسلمانان منابع و ابتكاراتی را در فلسفهی
صلح من يافتهاند كه در بعد تازهی گفتگوھا بكار گرفته شدهاند .در دھهھای گذشته "انديشهی ھماھنگ" نقش بسزائی در
پايان دادن به جنگ سرد داشته است .اكنون من با موفقيت تالشھای پشت صحنه برای اتحاد دوبارهی كشور زادگاھم كره
را رھبری میكنم.
اما من ھنوز راضی نيستم ،زيرا زندگیام را با فرمان خدا آغاز كردهام .من بعنوان والدين راستين بشری ،تدھين
شده از جانب خدا آمده و مصمم ھستم تا عھد خود را در برابر او به انجام برسانم .من برآنم تا تمامی مرزھای جدايی ملی
كه كرهی زمين را مسموم ساخته محو كرده و پادشاھی دنيای ايدهآل صلحآميز را بنا كنم ،جايی كه در ھر گوشهی آن
تمامی مردم قادر خواھند بود تا دست در دست يكديگر زندگی كنند.

ماموريت ما
عصر بعد از ظھور پادشاھی بھشتی ،كه خدا و والدين راستين آن را گشودهاند ،يك دورهی زمانی ھمراه با تغييرات
مھيجی است .شما ماموريت داريد تا اين عھد را شكوفا ساخته و در بركت و شكوه به ميوه برسانيد .بنابراين لطفا ً ماموران
مخفی بھشتی بشويد كه ماموريت دوگانهی "نيروی پليس پادشاھی صلح" و "پاسداران پادشاھی صلح" را به انجام برسانيد،
و تحت پرچم فدراسيون صلح جھانی به بشريت خدمت نماييد كه در اين مراسم اولين سالگرد افتتاح آن ،نقش سازمان ملل
نوع ھابيلی را در سطح جھانی بعھده میگيرد .بجز شما ديگر چه كسانی میتوانند خانوادهھای بركت گرفته و اين كرهی
متبرك زمين را كه خدا به ما ارزانی داشته است ،مورد حمايت و حفاظت قرار خواھند داد؟
خانمھا و آقايان ،من گفتم كه عصر بعد از ظھور پادشاھی بھشتی عصری است كه ما در آن بايد با دريافت بركت
ازدواج از جانب والدين راستين ،نسب خونی راستين از دست رفته در زمان سقوط آدم را بازسازی كنيم .عصری است
كه در آن مشيت بركت بايد از طريق پنج مرحلهی فردی ،خانوادگی ،قبيلهای ،نژادی و ملی به انجام برسد .بياييد تا در
اين راه ،با بازسازی و تاسيس خانوادهی سه نسل ايدهآل در سطح دنيا ،ماموريت الھی خود را بعنوان خانوادهھای بركت
گرفته در عصر بعد از ظھور پادشاھی بھشتی به انجام برسانيم .عيسی بر روی زمين ظھور نمود و قبل از رفتن به دنيای
روح در پی انجام ھمين ھدف مشابه بوده است.
بنابراين من اكنون تمامی ناجيان قبيلهای و ناجيان ملی را در جھت اتحاد و ھمچنين پايان دادن به روابط نادرست
بين حوزهی سياسی ،نمايندهی حوزهی قابيلی ،و حوزهی مذھبی ،نمايندهی حوزهی ھابيلی را ھدايت میكنم .من با اين
خواست مشيتی در ذھن و فكرم ،اعالم میكنم كه دومين "قصر صلح چان جانگ گون" برای حوزهی مذھبی در شھر ژنو
در كشور سوئيس—شھری با اھميت تاريخی در ارتباط با روابط حوزهھای سياسی و مذھبی—بنا شود.
فدراسيون مردم مغول در برگيرندهی ھفتاد و چھار درصد از جمعيت جھان نيز بايد اين نكته را به خاطر بسپارد كه
در اين عھد مشيت شدهی كنونی ،با بازسازی دنيا از طريق دادن بركت ،وظيفهی خود را به انجام رسانده و به درگيريھای
قابيل و ھابيل كه با اولين خانوادهی بشری آغاز شد ،پايان بدھد.
خانمھا و آقايان ،آن دورهی زمانی مشيت شده فرا رسيده است كه متمركز بر مادر دو برادر ،ھابيل و قابيل يگانه
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شده و با بازسازی مقام اصيل خود ،آنھا بايد خود را برای بازسازی خانوادهی ايدهآل اصيل در برابر والدين راستين يعنی
پادشاه و ملكهی صلح جھانی وقف كنند .لطفا ً اين نكته را در قلبتان حك نموده و ثبت نمائيد كه شما در دورهی زمانی
زندگی میكنيد كه در آن خدا به شما ماموريت میدھد تا از طريق بازسازی خانوادهی ايدهآل و راستين ،حوزهی عشق
برادری و خواھری و حق مالكيت—كه بواسطهی سقوط اجداد بشری در اختيار شيطان قرار گرفته بود—را به پيشگاه
خدا پيشكش كنيد.
لطفا ً شاھزاده و شاھدختھايی بشويد كه در مالزمت به خدا ،پادشاه صلح ميلياردھا انسان ،در مقام والدين راستين
خود زيسته و در مالزمت به والدين راستين ،پادشاه و ملكهی صلح آزادی كامل )از بندھای درونی( و رھايی كامل )از
بندھای بيرونی( ،آن پادشاھی ابدی صلح را بنا كنيم كه در آن بدون ھيچ نيازی به نجات دھنده ،مسيح يا ظھور دوباره،
وظيفهی راه خانوادهی فرزندان خلف ،ميھن پرست ،مقدسين و پسران و دختران الھی خدا را به انجام خواھيم رساند.
بياييد با انجام اين امر ،پيروزی والدين راستين ،يعنی كمال بازسازی از طريق غرامت حوزهی سه نسل را از جانب
والدين راستين به ارث برده و دنيای اصيل قبل از سقوط را به كمال برسانيم.
بياييد تا برای به ارمغان آوردن استقرار كامل حوزهی ايدهآل جھانی آزادی كامل )از بندھای درونی( و رھايی كامل
)از بندھای بيرونی( ،با برپا داشتن خانوادهھای ايدهآل الگو و ترويج صلح و كاميابی مطلق ،يگانه ،تغييرناپذير و ابدی،
يك پادشاھی خوبی ،موطن صلحآميز جھانی را بنا كنيم كه برای ابديت مورد ستايش قرار خواھد گرفت.
بركات خدا ھمواره شامل حال خانواده و كشور شما و تمامی دنيا باشد.
متشكرم
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