خانواده و پادشاھی جھانی )حافظ( اخالق جنسی مطلق،
الگوی صلح ايدهآل مطلق خدا است
بيست و يكم و نوامبر دوھزار و شش – ششمين سال چان ايل گوك
نمايشگاه بينالمللی كره )كينتكس( ،شھر گيانگ كرهی جنوبی

رھبران محترم از تمامی سطوح زندگی ،سفيران محترم صلح و خانوادهھای بركت گرفته در سراسر دنيا و مھمانان گرامی
داخلی و خارجی! امروز ،روز بچهھا ،روزی بسيار با اھميت در تاريخ مشيت الھی است ،كه از زمان اولين اعالم آن چھل و
ھفت سال میگذرد .در جھت تكميل ھدف آفرينش خدا كه بواسطه سقوط آدم و حوا يعنی اولين اجداد بشری از دست رفت ،در
دورهھای بازسازی از طريق غرامت چھار رويداد بزرگ وجود دارد كه بايد به آنھا دست يافته و آنھا را بنا نھاد ،كه از اين
قرارند :روز خدا ،روز والدين ،روز بچهھا ،و روز مخلوقات ، .بدنبال پيروزی تاجگذاری خدا در سال دو ھزار و يك و آغاز
مشيت چان ايل گوگ )پادشاھی خدا( كه در زمان مراسم ورود به قصر صلح ،و مراسم تاجگذاری در ماه ژوئن امسال اعالم شد،
اين اولين برگذاری عمومی مراسم روز بچهھای راستين ،يكی ازچھار رويداد بزرگ مشيتی است.
برای گراميداشت اين روز مھم و تجديد عھد و پيمان از جانب ما ،مايل ھستم تا در اينجا كالم خدا را تحت عنوان "خانواده و
پادشاھی جھانی )حافظ( اخالق جنسی مطلق ،الگوی صلح ايدهآل مطلق خدا است" كه خالصهای از پيامھايی است كه من از جانب
خدا در طی سال گذشته به شش و نيم ميليون نفر در سراس دنيا ابالغ كردهام .اين پيام تذكر دوبارهای در مورد نقش و ماموريت
شما از ديدگاه مشيت الھی و اھميت عھدی است كه در آن زندگی میكنيد.
اين سخنان ،كالم زندگی است كه صد و بيست تن از رھبران مذھبی كه آنھا را بطور مستقيم از والدين راستين دريافت كرده
و ھم اكنون در صد و بيست كشور دنيا در حال اعالم آن ھستند .بر پايهی تور سخنرانی جھانی انجام شده از طريق سه نسل از
اعضای خانوادهی والدين راستين كه از طريق پيام خدا و بركت راه نجات را برای بشريت گشوده است ،رھبران مذھبی بعنوان
نمايندهگان حوزهی قابيلی دنيا با دريافت چوب )اشاره به چوب دوندگاه دو امدادی( در حال سفر به گوشه و كنار دنيا ھستند.
ظھور فدراسيون صلح جھانی
خانمھا و آقايان ،بشريت در طول تاريخ تنھا با تالش برای تاسيس صلح متمركز بر انسان به پيش رفته است .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.
فعاليتھا برای ايجاد صلح متمركز بر انسان ناقص ھمواره در طول تاريخ بطور اجتناب ناپذيری با يك پايان اجباری روبرو
شدهاند .به ھمين دليل سازمان ملل اگر چه با يك رويای باشكوه برای تحقق صلح جھانی آغاز بكار كرد ،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.
در نتيجه ،اكنون برای تحقق دنيای ابدی ايدهآل صلح خدا ،اين فدراسيون صلح جھانی است كه در جايگاه ھابيلی سازمان ملل
در مقام قابيل ،میتواند در سطحی نوين نمايشگر بعد تازهای از عملكرد پادشاھی دنيای ايدهآل صلح باشد .اكنون برای اين
فدراسيون بطور كامل اين امكان وجود دارد كه در ھمراھی با شما ماموريت خود را در جھت اتحاد بھشت و زمين و تشكيل
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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 بعنوان نمايندهی چان ايل گوك در برابر سازمان ملل نوع قابيلی كنونی ،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 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 .در اين صورت ،برای آنھا سريعترين راه در
جھت نيل به مقام سرور عشق چيست؟ بطور خالصه ،سريعترين راه برای ترويج شخصيت عشق راستين ،تضمين رابطهی
والدين -فرزند با خدا است كه بدينوسيله میتوان به او بعنوان پدر مالزمت كرد .يعنی اينكه اين راھی است كه در آن میتوان با
تاسيس يك خانواده و در ھمراھی با خدا در لذت و شادی زيست.
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.
خانمھا و آقايان ،تاسيس خانوادهی ايدهآل الگوی صلحآميز برای آدم و حوا امری الزامی بود .يعنی خداوند قادر متعال،
انسانھا را بعنوان فرزندان خود بگونهای آفريد تا بتواند ارزشھای مطلق را بر اساس استاندارد مطلق در درون آنھا بنشاند.
بنابراين برای تحكيم راه بھشتی ،بشريت بايد از استاندارد مطلق تبعيت كند .اين بدان معنا است كه ما بايد پيرو دورهی مقدر شدهی
زندگی برای ھمراھی با خدای قادر متعال ،بعنوان والدين خود باشيم .از سوی ديگر ،برای اينكه انسانھا بتوانند در ھمانندی با
خدا ،خود را به كمال رسانده و مردم با شخصيتی بشوند كه بتوان آنھا را پسران و دختران قادر مطلق ناميد ،بايد از راھی بر
اساس استاندارد مطلق تعيين شده از جانب خدا پيروی كنند .در اين ميان مھمترين آن استاندارد اخالق جنسی مطلق میباشد.
اخالق جنسی مطلق
اولين گام ،حفظ اخالق جنسی مطلق ،بعبارت ديگر حفظ استاندارد پاكدامنی مطلق قبل از ازدواج میباشد .ما بدنبال تولد از يك
دورهی رشد طی طريق میكنيم .ما دورهی طفوليت و كودكی را در يك محيط بسيار امن و مطمئن تحت نظر عشق و حمايت
والدين سپری میكنيم .پس از آن وارد دوره نوجوانی میشويم كه نشانهای از شروع يك زندگی تازه و پرتكاپو با پيشروی در
ايجاد روابط در سطحی كامالً تازه با افراد پيرامون خود و ھمچنين با تمامی مخلوقات آفرينش است .اين لحظهای است كه ما در
آن بطور دورنی ،از طريق كمال شخصيت و بطور بيرونی با نيل به بلوغ سفر برای يك انسان مطلق شدن را آغاز میكنيم .با اين
حال ،در اين زمان يك پيش شرط مطلق وجود دارد كه تمامی انسانھا بدون استثناء بايد آن را حفظ كنند كه اين ھمان پاكدامنی
است .پاكی جنسی بر پايهی الگوی اخالق جنسی مطلق برای بشريت شرط ضروری است كه خدا آن را به عنوان مسئوليت و
وظيفهی مقدر شده به فرزندانش اعطاء نمود ،تا برای تكميل ايدهآل آفرينش به انجام برسد .بنابراين اين راه بھشتی ،ھمان راه برای
تكامل الگوی اخالق جنسی مطلق میباشد.
آن تنھا كالم و فرمان چه بود كه خدا بدنبال آفرينش به آدم و حوا ،اولين اجداد بشری داد؟ و آن فرمان و بركتی برای حفظ
استاندارد اخالق جنسی مطلق تا زمان موافقت خدا برای ازدواج آنھا بود .آن آيات كتاب مقدس كه میگويد روزی كه آدم و حوا از
ميوهی معرفت خوب و بد بخورند بطور حتم خواھند مرد ،درواقع اشاره به ھمين نكته دارد .اينكه آنھا میبايست بعنوان فرزندان
راستين با حفظ پاكدامنی قبل از ازدواج ،با بركت الھی ازدواج نموده صاحب فرزندان راستين شده ،خود به مقام والدين راستين
نائل شوند .اين موضوع تاكيدی بر جدائی ناپذير بودن اصل آفرينش خدا از اخالق جنسی مطلق میباشد .براستی كسی نمیدانست
كه اگر آنھا از خوردن آن ميوه خودداری میكردند و ناظر فرمان خدا میشدند ،میتوانستند خصوصيات خود را كامل كرده و
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بعنوان مشاركان در آفرينش در كنار خدای آفريننده در برابری با او بايستند .بعالوه آنھا قادر بودند تا بر تمامی آفرينش كنترل
داشته و سرور جھان ھستی شده از شادی ايدهال و ابدی لذت ببرند.
اين بركتی بود از جانب خدا كه به آنھا گفت تا از پاكی خود محافظت نموده تا بتوانند متمركز بر بركت او بعنوان فرزندان
راستين ازدواج كرده  ،شوھر و زن راستين شده ،فرزندان راستين خود را بوجود آورده و والدين راستين شوند .اين موضوع فھم
ما را از اين فرمان عميق میكند ،كه آن نه چيزی جدای از اخالق جنسی مطلق ،بلكه اصل آفرينش خدا بود .حقيقت محض كه در
فرمان خدا در طول تاريخ نھفته بود اين بود كه در جھت كمال خصوصيات فردی بعنوان فرزندان خدا و نيل به مقام سرور جھان
ھستی ،بشريت بايد الگوی اخالق جنسی—كه در ارتباط با ايدهآل آفرينش خدا امری نھادين است—را به ارث برده و با آن زندگی
كند.
دوم ،الگوی اخالق جنسی مطلق در روابط بين شوھر و زن است كه ھمان وفاداری مطلق بوده و بايد بسيار با ارزشتر از
خود زندگی حفظ شود .شوھر و زن زوجھای ابدی ھستند كه توسط بھشت به يكديگر پيوند خورده و با صاحب فرزند شدن ،آنھا
يك شريك بعنوان سر چشمهی اصيل مطلق ،يگانه ،تغييرناپذير و ابدی در آفرينش عشق راستين ،زندگی راستين ،و نسب خونی
راستين میشوند .به اين دليل اين يك اصل بھشتی است كه انسان حتی اگر ھزاران سال زندگی كند ،به تنھايی نمیتواند صاحب
فرزند شود .چطور ممكن است افرادی كه با حفظ پاكدامنی قبل از ازدواج ،بعنوان زن و شوھر از جانب خدا به ھم مرتبط شدهاند،
بتوانند از راه بھشتی منحرف شوند؟ انسان با حيوانات تفاوت دارد ،اگر آنھا ھدف خدا از آفرينش خود بعنوان فرزندان او را درك
كنند ،بطور طبيعی متوجه خواھند شد كه راه اشتباه ،راه خيانت و نافرمانی از خالق ورای تصورات ما بوده و راه خرابی و
ويرانی است كه در آن خود قبرھای خود را حفر میكنند .اين راه بعنوان يك نتيجهی از سقوط بشر ،خارج از حوزهی ايدهآل
آفرينش خدا است.
خانمھا و آقايان ،اخالق جنسی مطلق ،بركت بزرگی است كه خدا به بشريت اعطاء نموده است .بدون پيروی از استاندارد
اخالق جنسی مطلق راه كمال شخصيت فرد ،بلوغ روحی او بسته خواھد شد .بعالوه ،بدون تضمين پايهی اخالق جنسی مطلق در
درون يك خانواده راستين از طريق انسانھای كامل ،برای او قرار گرفتن در جايگاه خدای با شخصيت و خدای واقعی غير ممكن
خواھد بود .برای اينكه خدای قادر متعال بتواند بر زندگی ما تسلط داشته و در شادی و لذت زندگی با ما سھيم شود ،ما كسانيكه
بعنوان زوجھای مفعولی و فرزندان او بوجود آمدهايم ،بايد بسان او بر اساس استاندارد اخالق جنسی مطلق ،تجسمی از يك خانواده
كامل شده بشويم .تنھا در درون مرزھای خانوادهای كه حافظ اخالق جنسی مطلق است امكان بوجود آمدن روابط حوزهی سه نسل
پدربزرگ و مادربزرگ ،والدين ،فرزندان و نوهھا بر پايه الگوی ايدهآل اخالقيات روابط جنسی وجود خواھد داشت ،ھمانطور كه
در اصل قرار بود چنين شود .لطفا بروشنی درك كنيد كه زندگی ابدی خدا و زندگی ابدی بشر تنھا براساس اين پايه امكان پذير
خواھد بود.
بنابراين ،اگر اخالق جنسی مطلق حفظ میشد ،با توجه به خواست خدا ،آدم و حوا به كمال فردی يعنی كمال شخصيت دست
يافته بودند و از طريق بركت او با وارد شدن به رابطهی عشق زناشوئی ،میتوانستند به يگانگی كامل با او نائل آيند .خدا قادر
میبود تا در ھماھنگی آنھا ساكن شود و ھمچنين ،فرزندان آنھا میتوانستند به اين عشق مقدر شده پيوند حاصل كرده ،از ارتباط
مستقيم با خدا بعنوان والدينشان لذت ببرند .بعبارت ديگر ،ازدواج آدم و حوای كامل شده بر پايهی اخالق جنسی مطلق ،میتوانست
ازدواج خود خدا باشد .خدا آدم میشد ،حوا خدا میشد ،آدم و حوا بدن خدا میشدند و خدا در قلب آنھا ساكن شده ،و بطور ھمزمان
بر پايهی اخالق جنسی مطلق،در ھر دو دنيا ی روح و جسم والدين راستين بشريت می شد.
آيا میدانيد كه در طول تاريخ بواسطهی سقوط آدم و حوا چه ھان )غم و درد( عظيمی در قلب خدا باقی مانده است؟ سقوط
رويدادی بود كه در آن خدا نسب خونی را از دست داد و ھمراه با آن اساس برادری بشری را از دست داد و اين امر حتی باعث سلب
حق مالكيت او بر جھان آفرينش شد .نسب خونی كه بسيار مھمتر از حتی زندگی است از دست رفت .يعنی اينكه ميوهی زندگی راستين و
عشق راستين ھرگز به كمال نائل نيامد .به جای آن شش ميليون و نيم انسان روی زمين بدون داشتن ھيچ ارتباطی با خدا ،ميوه و ثمرهی
شيطان شدند.
خانمھا و آقايان ،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
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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 ،بر پايهی اخالق جنسی مطلق امكان پذير
خواھد بود و دنيای صلح اينگونه شكل خواھد گرفت
عزيزان ،لطفا ٌ اھميت نسب خونی را در قلبتان ثبت كرده و حفظ نماييد .در مورد اھميت مطلق نسب خونی ھر چقدر ھم كه توضيح
بدھيم باز ھم كم گفتهايم .اين به معنای اين است كه رابطهی والدين_فرزند از واالترين و مھمترين روابطھا است و الگو و رابطهی نسب
خونی بين والدين و فرزند تنھا قادر خواھد بود از طريق نسب خونی خدا به ارث گذاشته شده و تا به ابد باقی بماند .شما بايد به روشنی
بر اين نكته واقف باشيد.
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؟
عالوه براين ،وقتی به واسطه سقوط ،شيطان كنترل حوزهی نسب خونی را بر عھده گرفته ،ھمچنين ،حق پسر ارشد و حق
مالكيت را نيز غصب كرد .خدا بسان پدری كه تمام عمر خود را عرق ريخته تا سرمايهای را برای فرزندانش اندوخته كند و
دزدی ھمه چيز او را در يك شب میدزد .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.
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 برجستهای 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 ھيچ 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 میبايست 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 ١كه بالفاصله بعد از آزادی كره تحت
تسلط كمونيست قرار گرفته بود ،در طی دوران حكومت سيگ من لی ،٢بدنبال 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 میبايست برای خاطر خواست خدای سزاوار ترحم و رستگاری
انسانھای سقوط كرده كه در حوزه مرگ در رنج و عذاب ھستند ،آن را با زير دندان گرفتن زبانش تحمل نمايد .حتی ھمين حاال
اگر كسی بخواھد تا با مشاھدهی قلبم كالمی از روی ترحم عنوان كند ،بغضم خواھد تركيد و اشكھايم بسان آبشاری سرازير
خواھند شد.
تنھا يك راه برای بازبدستآوردن حوزهی نسب خونی ،حق پس ارشد ،و حق مالكيت وجود دارد .اين راه ،راه چيره شدن بر

 ٢پايتخت كنونی كرهی شمالی
 ٣اولين رئيش جمھور كرهی جنوبی بدنبال آزادی از زير سلطهی ژاپن
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شيطان است .اينكه شيطان بطور داوطلبانه تسليم شود .راز تكميل اين كار در چيست؟ تنھا از طريق قدرت عشق راستين ميسر
است .وقتی كه ما دشمن خود را بيش از فرزندانمان دوست بداريم.
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.
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.
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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 ميوهی 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.
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 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 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.
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
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خاطر يكديگر زندگی میكنند .آن دنيا ،دنيای تحت كنترل پول و مقام و قدرت نيست .در بھشت موفقيت فرد نمايندهی 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 نسل ،كه در ھماھنگی 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 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 ،ريشه
ی 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.
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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 مرحلهی تولد دوباره،
رستاخيز و زندگی ابدی دريافت 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.
والدين راستين و پروژهی صلح
خانمھا و آقايان ،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 تنگه
ی 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
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پادشاھی صلح است كه در آن مردم ھرگز با يكديگر جنگی نخواھند داشت.
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
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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 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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