ديدگاه مشيت شدهی عصر كرانهی اقيانوس آرام ١از نقطه نظر خواست خدا
 اياالت متحده و خط مشی آيندهی سازمان ملل و دنيا -رورند سان ميانگ مون
ھفدھم مارس سال دوھزار و ھفت ،ھفتمين سال چان ايل گوك

اين سخنرانی نخست در روز ھفدھم مارس در باغ شاه شھر كونا در جزيرهی ھاوائی در برابر
نمايندگان پنجاه و شش كشور دنيا اعالم شد و پس از آن در طی تور سخنرانی "تمدن نوين" در
سطح جھانی از جمله در كشورھای كرهی جنوبی ،ژاپن و آمريكا به مردم جھان ابالغ شد.

رھبران و سفيران محترم صلح از ھاوائی ،ميھمانان گرامی و عزيزانی كه با پشت سر گذاشتن يك مسير طوالنی در
اين رويداد شركت جستهايد ،من به اتفاق ھمسرم دكتر ھاك جا ھان مون حضور گرامی تمامی شما عزيزان را خير
مقدم میگوييم.
خانمھا و آقايان ،امروز با قرار گرفتن در برابر شما قلبم مملو از احساسی عميق و بسيار جدی است .اين موضوع نه
به خاطر برگزاری جشن میسو ٢در نقاط مختلف جھانی برای روز تولد من است و نه به اين خاطر است كه من در
اين سن با برخورداری از سالمتی يك مرد پنجاه ساله ،اميد زيادی دارم كه در ورای جشن تولد صد سالگیام زندگی
كنم .دليل جديت من اين است كه در آغاز سال دوھزار و ھفت ،ھفتمين سال چان ايل گوك ،٣سال يوبيل ٤در مشيت
الھی را اعالم كردهام ،سالی كه نمونهی آن در طول تاريخ بشری ھرگز تجربه نشده است .خداوند بطور باشكوھی به
اين سال مقدس بركت داده است .بواسطهی تسلط شيطان و اغفال بشريت تحت حاكميت پليدی در غل و زنجيرھای
عھد قبل از ظھور پادشاھی بھشتی ،قلب خدا در درد و اندوه بوده است كه اين دوره سرانجام به پايان رسيد و از
امسال با گشايش دروازهھا برای عصر انقالبی بعد از ظھور پادشاھی بھشتی ،عھد نوين حاكميت خوبی طلوع كرده
است ،حاكميتی كه در آن بشريت به خدا بعنوان يك ماھيت مركزی مالزمت خواھد كرد.
مشيت الھی تا به اين زمان بدون آگاھی شما در مسيرھايی شگفتانگيز در حال پيشروی بوده است .اكنون ميليونھا نفر
از سفيران صلح در بيش از صد و ھشتاد و پنج كشور دنيا با دريافت تعاليم من ،در پاسخ به فرمان مخصوص خدا،
بطور شبانه روزی در كار و تالش ھستند .در اينجا مايل ھستم تا پيام مخصوص خدا را تحت عنوان "ديدگاه مشيت
الھی عھد كرانهی اقيانوس آرام از نقطه نظر خواست خدا :اياالت متحده و خط مشی آيندهی سازمان ملل و دنيا" به
اطالع شما برسانم .اين پيام ،اعالن برنامهی خدا برای مشيت الھی و مسيری است كه بشريت بايد در آن گام بردارد.
١تمدن بشری در آغاز در اطراف رودخانهھای بزرگ دنيا شكل گرفت و سپس در طول تاريخ به كشورھای كرانهی درياھھا از جمله دريای مديترانه كشيده
شد .درواقع تمدن بشری با تمركز بر نقطهی خاصی ھمراه با پيشرفت در سطوح مختلف سعی در تاثير گذاری بر زندگی مردم در ديگر نقاط مختلف جھانی
داشتهاست كه اين دليلی بر تداوم سير تحول و ھمينطور گذار از منطقهای به منطقهی ديگر در سطح جھانی بوده است .در اينجا پدر مون به گذار از تمدن
كرانهی اقيانوس اطلس به تمدن كرانهی اقيانوس آرام اشاره میكند.
٢اصطالحی كه در زبان كرهای يا ژاپنی برای سن ھشتاد و ھشت سالگی بكار برده میشود كه با جشن و ضيافت مخصوصی ھمراه است.
٣
كشور تحت حاكميت خدا
٤
سالی كه در پايان يك دورهی مخصوص فرامیرسد و جشن و ضيافت ويژهای را با خود ھمراه دارد .در تاريخ يھود ،جشنی بود كه ھر پنجاه سال يكبار
برگزار میشد و در طی آن تمامی بردگان آزاد و زمينھای رھنگذاری مسترد و كشتزارھا آيش میشدند .در تاريخ مسيحيت )كاتوليكھا( ،سالی برای توبه و
بخشايش گناھان است كه ھر بيست و پنج سال يا ھر پنجاه سال يكبار توسط كليسا اعالم میشد .در اينجا پدر مون از يك جشن و ضيافت مخصوصی سخن
میگويد كه در تاريخ ھمانند نداشته است.
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مراحل تاريخ بشری
خانمھا و آقايان ،اگر با دقت دورهھای تاريخ بشری را مورد بررسی قرار دھيد ،بدون ھيچ شكی عزم راسخ خدا و
حضور محسوس او را ھمراه با تالشھای خستگی ناپذيرش در پشت صحنه مشاھده خواھيد كرد .ما با تاريخ تمدن
بشری آشنا ھستيم ،كه با چھار رودخانه بزرگ دنيا شروع شد و پس از آن به كرانهی دريای مديترانه كشيده شد كه در
طی آن دوره ،فرھنگ شبه جزيرهای در يونان و روم شكوفا گرديد .و بمرور در طی پيشرفت دورهھای تاريخ،
فرھنگ قارهای اروپا سربرآورد .اين فرھنگ قارهای نيز زمينه برای شكوفايی فرھنگ جزيرهای بريتانيای كبير در
حوزهی اقيانوس اطلس بود .امپراطوری انگليس كه با تسلط بر چھار دريا ،قلمرو حاكميت خود را چنان گسترش داده
بود كه خورشيد در حوزهی فرمانروايیاش ھرگز غروب نمیكرد ،فرھنگ پر زرق و برق خود را به آمريكای شمالی
منتقل كرد .ما از تمامی اين واقعيتھای تاريخی با خبر ھستيم.
تمدن بشری با رسيدن به آمريكای شمالی ،خيلی سريع زره دمكراسی برتن كرد ،كه ريشه در مسيحيت داشت .اين
تمدن در مقابله با كمونيسم كه در تالش برای برپايی حاكميت پليدی بی خدايی بود ،پرچم آزادی مذھب و احترام به
برابری حقوق بشر را برافراشت و در جنگھای جھانی اول ،دوم و سوم ،بر كمونيسم و حكومتھای مستبد پيروز شد.
اما اين پيروزی نه به معنای انتھای توسعهی تمدن بشری در آنجا و نه به شكلی ساده حاكی از بزرگی و عظمت
آمريكا بود .بلكه پيروزی حاصله به واسطهی اين پايه بود كه خدا براساس برنامهی مشيت الھی ،با برگزيدن اياالت
متحدهی آمريكا بعنوان دومين اسرائيل ،مردم اين كشور را از طريق مسيحيت آموزش داده و ترفيع بخشيد و
بدينترتيب مشيت الھی را به سطح كنونی باال كشاند.
خانمھا و آقايان ،اھميت موضوع از اين به بعد است .توسعهی تمدن بشری يك دور كامل در سطح جھانی را طی نموده
و اكنون به حوزهی اقيانوس آرام رسيده است .تاريخ بشری به نقطهای در دورهی مشيت الھی رسيده است كه در آن
بايد از طريق حوزهی كرانهی اقيانوس آرام به كمال نائل آمده و به ميوه بنشيند .اكنون ھيچ نيروئی يارای ممانعت از
انجام مشيت الھی را ندارد .اگر چه در طی دورهھای غرامت تحت تسلط عھد قبل از ظھور پادشاھی بھشتی ھم
پيروزی و ھم شكست داشتهايم ،اما ھيچ چيزی مانع شكوفائی حوزهی كرانهی اقيانوس آرام نشد .دليل مخصوص اعالم
سال يوبيل از جانب خدا در ھمين امر نھفته است.

ماموريت ما در عھد كرانهی اقيانوس آرام
خانمھا و آقايان ،فرارسيدن عصر كرانهی اقيانوس آرام داللت بر نكات بسياری دارد .از ديدگاه تاريخ مذھبی ،فكر
میكنيد دنيا چگونه میبود ،اگر عيسی در زمان حياتش بر روی زمين ماموريت مسيحايی خود را به انجام رسانده
بود؟ او نه فقط برای نجات مردم كشور كوچك اسرائيل در گوشهای از سواحل دريای مديترانه آمده بود ،بلكه بعنوان
ناجی و مسيح برای نجات تمامی مردم دنيا ظھور كرد .در آن زمان روم با استقرار در حوزهی دريای مديترانه بعنوان
مركز ثقل تمدن بشری ،آمادگی حكومت بر درياھا را داشت .خواست خدا اين بود كه عيسی با آموزش و ايجاد تحول
در روم ،بر آن كشور حكومت رانده تا بتواند از طريق تمدن درخشان آن ،رستگاری را برای تمامی ابناء بشری به
ارمغان آورد .با اين ھمه ھمانطور كه با توجه به آيات كتاب مقدس ھمگی اطالع داريم ،او با بدبختی تمام بر روی
صليب جان سپرد.
خدا بدنبال ھزاران سال آمادگی سرانجام قادر بود تا عيسی را بعنوان تنھا پسر خود بر روی زمين بفرستد .براستی
راھی برای درك و احساس قلب خدا در نگاھھای مشتاقانهاش به ھر عمل و حركت عيسی وجود ندارد .با توجه به اين
امر ،مرگ عيسی تراژدی بزرگی بود كه قلب او را در ھم شكست .اندوه حاصل شده از اين مسئله برای خدا حتی
بيشتر از زمانی بود كه آدم و حوا ،اولين اجداد بشری ،بواسطهی سقوط از باغ عدن رانده شدند.
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خدا در طی دوھزار سال از زمان مصلوب شدن عيسی ،در پس تاريخ از يك مسير رنج و عذاب غيرقابل تصور طی
طريق كرد و در طی اين دورهھا اياالت متحدهی آمريكا را بعنوان اسرائيل دوم آماده نمود .ماموريت اياالت متحده
بعنوان كشوری مسيحی دربرگيرندهی دنيای پروتستان ،كاتوليك و ھمينطور دنيای ارتدكس ،ايجاد ھر چه سريعتر اتحاد
در جھان مسيحی و انجام مسئوليت امپراطوری روم در قرن بيست و يكم است ،يعنی انجام ماموريتی كه در زمان
عيسی دست نخورده باقی ماند .در حوزهی مشيت الھی ،مسئوليت به ارمغان آوردن اتحاد و ھماھنگی در ميان شش
ميليارد و پانصد ميليون نفر انسان روی زمين و تسريع در امر آفرينش يك دنيای صلحآميز ايدهآل بر دوش آمريكا
است .اينھا نه فقط سخنان رورند مون بلكه احكام الھی ھستند.
چگونه میتوان مسيحيت را متحد ساخت؟ خدا راه حلھای الزم را از طريق من ،رورند مون ،والدين راستين بشری
آشكار ساخته است .او فرمان داده است تا با پيش گرفتن يك زندگی عشق راستين ،واقعيت دنيای روح را بطور كامل
درك كرده و يك خانوادهی راستين يا يك خانوادهی ايدهآل الگو را برپا كنيم .در اين صورت عشق راستين چه نوع
عشقی است؟ و خانوادهی راستين چگونه خانوادهای است؟

عشق راستين و خانوادهی راستين
خانمھا و آقايان ،عشق راستين مطلق خدا القاء كنندهی اين ايده نيست كه زوج من بايد برای من زندگی كند .برعكس،
اساس عشق راستين دادن و زيستن برای ديگران و برای ھمگان است .عشق راستين داده و آنچه را كه داده فراموش
میكند و ھمچنان بدون توقف به دادن ھمراه با شادی ادامه میدھد .ما آن را در قلب مملو از عشق مادری میيابيم كه
از كودك عزيزش در آغوش خود پرستاری كرده و از پستانھايش به او شير میدھد .عشق راستين ،عشقی فداكار
است ،بگونهای كه كمال رضايت خاطر يك پسر خلف تنھا از طريق كمك و ياری به والدينش حاصل خواھد شد.
وقتيكه در عشق راستين بھم پيوند خوردهباشيم ،برای ھميشه با ھم بوده و شادی و مسرت حاصل از ھمراھی با ھم
عميقتر و گستردهترمیشود .جذابيت عشق راستين تمامی مخلوقات جھان ھستی را به زير پای ما میآورد ،حتی خدا
خواستار بودن با ما خواھد بود .ارزش عشق راستين را نمیتوان با ھيچ چيزی مقايسه كرد .عشق راستين دارای
قدرتی برای از بين بردن مرزھايی چون مرزھای ملی ،مرزھای نژادی و حتی مرزھای مذھبی است كه انسانھای
سقوط كرده بوجود آوردهاند.
خصوصيت اصلی عشق راستين خدا ،مطلق ،يگانه و تغييرناپذير بودن آن است ،چنانكه اگر كسی عشق راستين پيشه
كند با خدا زيسته ،در شادی او سھيم شده و از حق شراكت بطور يكسان در كار او بھرهمند میشود .بدينترتيب شرط
الزم و مطلق برای ورود به پادشاھی بھشتی برخورداری از يك "زندگی برای خاطر ديگران" يعنی يك زندگی عشق
راستين است.
اكنون راه برای تاسيس خانوادهھای راستين در برابر بشريت گشوده شده است .خانواده برپا كنندهی الگوی زيستن در
ھماھنگی برای ديگران است .محيط گرم يگانگی متمركز بر عشق و احترام بين والدين و فرزند ،وفاداری متقابل بين
شوھر و زن و اعتماد و اتكاء متقابل بين برادران و خواھران تصويری از خانوادهی ايدهآل الگو است .اين نكته به اين
معنا است كه الزم است تا شما خانوادهای بوجود آوريد كه در آن ساقهی عشق راستين از ريشهی عشق راستين جوانه
زده ،سربرآورده و به ميوهی عشق راستين بنشيند.
در اين وضعيت ،سه نسل پدربزرگ و مادربزرگ ،والدين و فرزندان بايد در قالب يك خانواده با ھم زيسته و به خدای
ابدی مالزمت كنند .آرزوی خدا مشاھدهی چنين خانوادهھايی است ،و اين مسئوليت شما است كه در مقام ناجيان قبيلهای
و سفيران صلح ،خودتان در پی تاسيس خانوادهھای چان ايل گوك ،پادشاھی بھشتی باشيد.
شما بايد خانوادهھايی را برپا كنيد كه حتی خدا در صورت رفتن به جايی ،با دلتنگی بسيار دوباره به آن بازگردد .يعنی
خانوادهھايی كه در آن ،او در مقام والدين بتواند آزادانه و با قلبی مملو از شادی به ديدار فرزندانش بشتابد .اين به
معنای زيستن در مالزمت به خدا است .خدا در چنين خانوادهای ،فاعل عمودی وجدان شما بوده و در تبعيت از آن
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فاعل عمودی ،روح شما ،فاعل عمودی بدن جسمی شما شده و بدينترتيب اتحاد روح و جسم شكل میگيرد .اين جايی
است كه عشق والدينی ،عشق زناشوئی ،عشق فرزندان و عشق برادران و خواھران ،بطور خالصه چھار حوزهی
عشق به كمال دست خواھند يافت .تنھا در چنين خانوادهای تمامی جھات ،باال و پايين ،جلو و عقب ،راست و چپ
میتوانند بعنوان يك وجود واحد مرتبط شده كه در اين صورت گردش كروی پايان ناپذيری حاصل خواھد شد .اين امر
به خانوادهھا و كشورھای ايدهآل الگوی خدا و پادشاھی بھشتی صلحآميز او سوق خواھد داد .اگر تمامی دنيا از چنين
خانوادهھايی پر شود ،آنجا دنيای منظمی خواھد بود كه در آن مردم تحت كنترل راه و قوانين بھشتی به وكيل ،دادستان
و حتی به قاضی نيازی نخواھند داشت.

آيندهی بشری با توجه به آيندهی حوزهی كرانهی اقيانوس آرام
رھبران صلحجوی منطقهی كرانهی اقيانوس آرام! در ميان تمامی شش ميليارد و پانصد ميليون نفر انسان ساكن روی
زمين ،تقريبا پنج ميليارد نفر از ھمسايگان شما ،بستگان و برادران و خواھران شما به حوزهی كرانهی اقيانوس آرام
تعلق دارند .بعبارت ديگر ھمهی ما از نژاد مردم مغول ،مردمی با ريشهی مشابه ھستيم .اگر متمركز بر ايدهآل خدا
برای صلح ،بركت دريافت كرده و با ھم باشيم ،چيزی وجود ندارد كه انجام آن از توان ما خارج باشد .آيندهی بشری
در دستان ما است.
مشيت الھی با گسترش از قارهی آمريكای شمالی ،بعنوان تمدن جزيرهای در مجمعالجزاير ژاپن-كه در مقام مشابه قبلی
بريتانيای كبير قرار دارد -به شكوفه نشسته و اكنون در حال تكميل در شبه جزيرهی كره ،موطن والدين راستين است
كه درمقام نجات دھندهی بشری و ظھور دوم مسيح بر روی زمين آمدهاند .از ديدگاه جغرافيای سياسی ،عليرغم
تالشھای مداوم برای تضمين صلح در شبه جزيرهی كره ،اين منطقه ھمچنان صحنهی شديدترين درگيریھای مذھبی و
سياسی است .اما از ديدگاه مشيت الھی ،شبه جزيرهی كره بايستی بپا خاسته و با حل و فصل مشكالت جھانی ،به
مقامی مشابه با كشور روم در زمان عيسی نائل آيد.
اصول بازسازی از طريق غرامت حكم میكند كه سير تحول تمدنھا بايد متمركز بر شبه جزيرهی كره در حوزهی
كرانهی اقيانوس آرام به ميوه بنشيند .خوشبختانه در طی جنگ كره ،نيروھای سازمان ملل متمركز بر اياالت متحده،
برای حمايت از اين شبه جزيره سازماندھی شدند ،با اينحال با عدم انجام مسئوليت خود ،نتوانستند با توجه به خواست
خدا ،سرزمين و موطن موعود او را بازسازی كنند .به ھمين خاطر در طی جنگ سرد ،نزاع و درگيريھای جھانی
شيوع پيدا كرد ،و در طی آن مردم كره محروم از دارايیھای خود و در دوری از اعضای محبوب خانوادهشان ،٥به
جستجوی خدا برآمدند.
من برای ترميم اين امر از طريق پرداخت غرامت ،فدراسيون صلح جھانی را برپا داشته ،و ھمچنين دو سازمان سپاه
صلح جھانی و نيروھای انتظامی و پليس صلح پادشاھی بھشتی را متمركز بر زنان بركت گرفتهی حوزهی الھی
تاسيس كردم ،كسانيكه با عشق به اين فدراسيون خواستار خدمت و فداكاری برای خاطر صلح تحت لوای آن ھستند.
من رھبری آموزش افراد مرتبط با اين سازمانھا را بعھده دارم .با توجه به اينكه اين سازمانھای صلح ،پيشقراوالن
تحقق صلح جھانی متمركز بر خدا ھستند ،دنيای ايدهآل صلح مورد نظر او را برپا خواھند داشت.
ممكن است كه از اين موضوع آگاھی نداشته باشيد ،اما من با نشست شش كشور كه برای حل و فصل مسائل ھستهای
شبه جزيرهی كره و مصالحه بين دو كشور جمھوری كره و كرهی شمالی كمونيست شكل گرفته است ،ھمكاری میكنم.
من متمركز بر اصول صلح و ھماھنگی ريشه گرفته در راه پدر بھشتی ،راه حل ارائه میدھم.

٥بدنبال اتمام جنگ كره ،وقتيكه شبه جزيرهی كره به دو بخش شمالی و جنوبی تقسيم شد ،افراد بسياری دارايیھای خود را از دست داده و ھمچنين مجبور
شدند تا حتی والدين وبرادران و خواھران خود را ترك كنند كه بعد از پنجاه سال تعداد بسياری ھمچنان در جدايی بسر میبرند.
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در چنين دورهی زمانی حساسی ،نقش و وظيفهی دقيق آمريكا و سازمان ملل چيست؟ جزيرهی ھاوائی كه در نقطهی
مركزی اقيانوس آرام قرار گرفته و شھر بندری نورفلوك ٦بترتيب نمايندهی اقيانوسھای آرام و اقيانوس اطلس و
ھمينطور نمايندهی پنج اقيانوس بزرگ دنيا ھستند .جزيرهی ھاوايی در اقيانوس آرام و شھر نورفلوك در اقيانوس
اطلس پلی بين شرق و غرب بوده و شمال و جنوب را نيز بھم مرتبط میسازند .با حمايت و حفاظت آمريكای شمالی،
جزيرهی ھاوايی بايد كشورھای جزيرهای اقيانوس آرام را بسوی ھم آورده و از حوزهی كرانهی اقيانوس آرام حفاظت
و دفاع نمايد .دليل سخن گفتن من از چنين چيزھايی اين است كه آيندهی بشری در حراست از منطقهی كرانهی
اقيانوس آرام متمركز بر آمريكا نھفته است.
من با آگاھی از برنامهھای مشيت الھی در اين عھد ،سی و سه سال از دوران طالئی زندگی خودم را از اوايل دھه
ھفتاد به بعد برای خاطر صلح جھانی متمركز بر آمريكا وقف كردم .در طی اين دورهی حساس ،در سال نود و يك،
زمانی كه با ھدف پايان دادن به دورهی جنگ سرد برای مالقات كيم ايل سانگ ٧عازم كرهی شمالی بودم ،نخست به
ھاوائی آمده و در اينجا به دعا نشستم .بدنبال كسب پايهھای پيروزمندانه ،ما دوباره به كشور كره بازگشته و اكنون در
تالش برای تكميل مشيت الھی در تاسيس موطن و زادگاه خدا ھستيم .امسال ،سال يوبيل در مشيت الھی است ،و اين
بار نيز ما در مسير سفر خود به آمريكا نخست به ھاوائی آمديم.
خانمھا و آقايان ،از شما میخواھم تا امور كنونی كرانهی اقيانوس آرام و جھان را از نزديك مورد بررسی قرار دھيد.
اگر چه دوران كمونيسم سپری شده است ،اما حتی در اين زمان كشورھای قدرتمندی چون چين و شوروی بطور مداوم
در پی فرصتھايی ھستند كه با استفاده از زور منافع خود را بر كشورھای ضعيف جزيرهای اعمال كنند .ھيچيك از
كشورھای كوچك جزيرهای قادر نيستند به تنھايی از پس كشورھای قدرتمند در اطرافشان و جاهطلبیھای اقتصادی،
سياسی و حتی نظامی آنھا برآيند .آن كشورھا چنان قوی ھستند كه در صورت لزوم میتوانند حتی در طی يك روز
بدون ريختن قطره خونی كشورھای كوچك را اشغال كرده و تحت تسلط خود درآورند.
تنھا با برقراری امنيت و صلح در كرانهی اقيانوس آرام ،صلح برای تمامی ابناء بشری تضمين خواھد شد .ھمانطور
كه گفتم ،كشورھای كوچك جزيرهای بتنھايی نمیتوانند جلودار سونامی باورنكردنی كشورھای قدرتمندی شوند كه
بسوی اين منطقه ھجوم آوردهاند .بنابراين زمان آن فرارسيده است تا تمامی كشورھای كوچك جزيرهای در حوزهی
اقيانوس آرام متحد و يگانه شده و برپا كنندهی زادگاه تمدن جديد باشند .كشورھای كوچك جزيرهای كه در دو حوزهی
شمالی و جنوبی اقيانوس آرام در دو طرف خط استوا پراكنده ھستند ،و كشورھايی چون ژاپن ،تايوان ،فيليپين،
اندونزی ،جزاير سليمان ،استراليا ،نيوزيلند و غيره بايد با ھم يگانه شده و يك جبھهی مشترك برای حفاظت از صلح
در تمدن كرانهی اقيانوس آرام بوجود آورند .اين امر بطور حتم تضمينی برای صلح و بقاء تمامی ابناء بشری خواھد
بود.
چيزی كه میخواھم به شما بگويم اين است كه شما مسئوليت حفاظت و حمايت از آن حوزهی اقيانوسی را بعھده داريد
كه تامين كنندهی نيازھای اوليهی طبيعی برای صلح جھانی در آينده بوده و در اجتناب از جنگھا و ويرانیھای محيطی
در حال گسترش امروز ،بقای آيندهی بشری به آن وابسته است.

كار و تالش والدين راستين برای صلح
ميھمانان گرامی ،من با كسب پيروزی بر يك دورهی غيرقابل بيان از رنج و آزار و محنت ،امروز در برابر شما
ايستادهام .من برای آرامش و افتخار شخصی زندگی نكردهام ،حتی در زمانی كه در مسير مرگ و زندگی قرار
میگرفتم ،با دريافت مھر الھی بطور كامل از مقصود خواست خدا آگاه میشدم .بدينسان ،من با عزيز شمردن فرمان

٦شھربندری نورفلوك در كنارهی شرقی آمريكا در سواحل اقيانوس اطلس در ايالت ويرجينا
٧
كسی كه با انديشهھای استالينی خودبدنبال جنگ كره بر كرهی شمالی حاكم شد و بدنبال مرگش فرزند او كيم جانگ ايل جانشين او شد.
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خدا در جھت به ارمغان آوردن رستگاری برای بشريت ،ھمراه با يك زندگی پر از حادثه بسان زندگی ققنوس ،٨به
پيش رفتم.
در سال دوھزار و سه در شھر اورشليم ،براساس پايهی پيروزی حاصل از چنين اشك و عرق و خونی ،ھمراه با
تائيديهی دنيای مسيحيت ،يھوديت و اسالم ،من عيسی را در مقام شاه شاھان در برابر بھشت و زمين معرفی كردم.
بدنبال آن ،در سال دوھزار و چھار در ساختمان مجلس سنای آمريكا ،و بعد از آن در ساختمان مجلس نمايندگان كرهی
جنوبی ،بعنوان پادشاه صلح تعيين و مورد تصديق قرار گرفتم .متعاقبا ً در ماه ژوئن دوھزار و شش مراسم تاجگذاری
والدين راستين در مقام پادشاه و ملكهی صلح در بھشت و زمين را برگذار كرديم.
خانمھا و آقايان من در روز دوازدھم سپتامبر سال دوھزار و پنج ،در سراسر بھشت و زمين تاسيس فدراسيون صلح
جھانی را اعالم كردم ،كه وسيلهای برای شكوفائی مشيت الھی است .اكنون بطور كامل اين امكان وجود دارد كه در
اين عصر بعد از ظھور پادشاھی بھشتی ،فدراسيون صلح جھانی بعنوان يك ھمتا از نوع ھابيلی در كنار سازمان ملل
عمل نمايد .اين فدراسيون ،ھمراه با تجديد حيات بخشيدن به سازمان ملل )نوع قابيلی( ،ميليونھا سفير صلح را در
سطح جھانی فعال میسازد ،كسانيكه با در دست داشتن تعاليم من ،يعنی راه پدر بھشتی ،كه ھمان اصول عشق راستين
و ايدهآل خانوادهی راستين است ،بدون ھيچ توقفی خواست خدا در آفرينش يك خانوادهی تحت تسلط او را بواقعيت
درخواھند آورد.

بركت ازدواج ورای مرزھای فرھنگی و ملی
خانمھا و آقايان ،فدراسيون صلح جھانی پيشقراولی برای پيشبرد ماموريت انقالبی بزرگ در مسير بازسازی نسب
خونی اصيل بشری به جايگاه آدم قبل از سقوط ،از طريق بركت ازدواج ورای مرزھای فرھنگی و ملی برگزار شده
در سطح جھانی و بين تمامی مذاھب خواھد بود .ممكن است كه بعضیھا با تمسخر بگويند كه چنين چيزی امكانپذير
نيست .با اينحال در اين مورد بيانديشيد كه :چه روی خواھد داد اگر مردم اياالت متحده و روسيه براساس تعاليم رورند
مون كه بعنوان نمايندهی خدا ،مجری خواست او است ،در ورای مرزھای ملی خود ،از طريق مراسم بركت ازدواج
بينالمللی ورای مرزھای فرھنگی ،با ھم وصلت كنند؟ در اين صورت آن دو كشور تحت تسلط خدا ،سرور مطلق و
ابدی ما ،با ھم يكی خواھند شد .چطور كسی میتواند با كشوری كه در آن ميليونھا نفر از نوهھايش از نسب خونی
خود او ،خانه و كاشانهی خود را برپا داشتهاند ،رفتاری مخالف درسرپرورانده ،يا بدتر از آن در برابر آنھا چاقو يا
اسلحه بكشد؟
ميھمانان گرامی ،ماموريت مقدس بازسازی شش ميليارد و پانصد ميليون نفر انسان روی زمين به نسب خونی راستين
و تحقق آرزوی خدا در تاسيس پادشاھی ايدهآل بھشتی كه ھمان حاكميت مقدس صلح بر روی زمين است ،در تمامی
چھار گوشهی كرهی زمين به انجام میرسد .در اين زمان مردم در رقابتی سخت برای انجام مسئوليتھايشان در
برگزاری گردھمائیھای بركت و كالم در دوازده ھزار نقطه در ھر يك از صد و ھشتاد و پنج كشور دنيا مشغول
ھستند.

ظھور فرھنگ زن
شما امروز براستی به رويدادی پرمعنا گام نھادهايد .لطفا ً فرصت قرار گرفتن در مسير بخت و اقبال بھشتی را كه در
اين سال مھم و مقدس يوبيل سرازير خواھند گرديد ،از دست ندھيد .رھبری توسعه و حفاظت از حوزهی اقيانوسھا-با
تحت پوشش قرار دادن ھفتاد و پنج درصد از سطح كرهی زمين -را بعھده بگيريد .كجا میتوانيد گنجينهی نوين منابع
اوليه و اصيلی را بيابيد كه تضمينی برای احيای كرهی زمين در مواجھه با فرسايش و آلودگیھا است؟
٨

پرندهی افسانهای مصری كه بعد از زيستن به مدت پانصد سال خود را در آتش سوزانده و از خاكستر او پرندهی ديگری برمیخيزد.

6

اكنون عصر اقيانوس ،بعنوان نمايندهی عصر زن آغاز گرديده است .حوزهی كرانهی اقيانوس آرام بايد مسئوليت خود
را بعنوان مھرهی اصلی در جھت آفرينش فرھنگ حوزهی اقيانوسی در جايگاه حوزهی فرھنگ زن ورای مرزھای
ملی و حتی ورای اقيانوسھا به انجام برساند .لطفا ً اين موضوع را بطور عميق بخاطر بسپاريد.
ميھمانان گرامی كه در اين رويداد پربار حضور بھم رساندهايد ،لطفا ً اين پيام را كه من امروز به اطالع شما رساندهام،
عميقا ً در قلبھايتان حك نمائيد .امروز جمع كثيری از خانوادهھای اجداد شما كه در دنيای روح بركت گرفتهاند ،بر
روی زمين آمده و ھمراه با شما به اين پيام گوش فرادادهاند .آنھا نيز بايد خود را كامل كنند كه اين امر را از طريق
شما انجام خواھند داد و بدينترتيب به مقامھای والدين راستين ،آموزگاران راستين ،و مالكان راستين ترفيع خواھند
يافت .بعالوه آنھا بايد بطور قلبی و جسمی با والدين راستين ،شاه شاھان ،يكی شده ،از استاندارد آنھا بطور مطلق
حفاظت نموده ،نقشی فعال در انجام امور بعھده گرفته و با پيش گرفتن يك زندگی خدمت و مالزمت ،برای آفرينش
پادشاھی بھشتی بر روی زمين و در دنيای روح بسيج شوند .لطفا ً فراموش نكنيد كه دنيای روح و دنيای جسم با ھم
بعنوان يك نھاد واحد وجود داشته ،نفس كشيده و فعاليت دارند.
میخواھم تا از شما يك خواھش مخصوص داشته باشم .لطفا ً خودتان را در مطالب پيامھای صلح ،٩غسل تعميد داده و
آن را راھنمای زندگی خودتان بسازيد .پيامھای صلح مجموعهی خالصه شدهای از تعاليم من ھستند كه بطور مفصل
در بيش از صدھا جلد از سخنان من چاپ شدهاند .خداوند برای حمايت و ياریرسانی به شما در مسير آفرينش دنيای
ايدهآل صلح مورد نظر او ،كه در آن شما از آزادی و رھايی كامل بھرهمند خواھيد شد ،رھبری ايجاد اتحاد بين دنيای
روح و دنيای جسم را بعھده خواھد گرفت .اجو!
بركات خدا شامل حال شما ،كشور شما و منطقهی كرانهی اقيانوس آرام باد
سپاسگزارم.

٩

مجموعهای با دوازده سخنرانی والدين راستين كه در طول سال دوھزار و شش و اوايل دوھزار و ھفت در گوشه و كنار دنيا ارائه شده است.
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