سخنان والدين راستين در چھلمين روز بعد از سانحهی ھليكوپتر

ديدگاه مشيتی عصر كرانهی اقيانوس آرام
از نقطه نظر خواست خدا
 اياالت متحده و خط مشی آيندهی سازمان ملل و دنيارورند سان ميانگ مون
بيست و ھفتم اوت ھشتمين سال چان ايل گوك – چھلمين روز بعد از سانحهی ھليكوپتر

ميھمانان گرامی كه از كشورھای مختلف دنيا برای گراميداشت اين روز مشيتی و بسيار مھم به اينجا تشريف آوردهايد! مايل
ھستم تا در آغاز قدردانی خود را از خدا اعالم كنم كه من ،ھمسرم و تمامی ھمراھانمان را)در سانحهی ھليكوپتر( مورد
حمايت قرار داد .ھمينطور از تمامی كسانی كه برای ما دعا كردند ،خالصانه قدردانی میكنم.
امروز براستی احساس فروتنی میكنم .در طی بيش از ھشتاد سال زندگیام فقط برای انجام مشيت الھی ،از آزمونھای بسيار
دشوار و موقعيتھای غيرقابل شمارش مرگ و زندگی طی طريق كردهام .اگر چه تمامی دنيا بیخبر است ،اما زندگیام يك
مجموعه از نبردھای سخت تنھايی من با شيطان بودهاست.
خانمھا و آقايان ،خدا براستی مشيت خود را بطور اسرارآميزی ھدايت نموده است .در سانحهی ھليكوپتر ،كه براستی ھيچكس
تصورش را ھم نمیكرد ،خدا دنيای روح را بسيج نموده و تضمين كرد تا شيطان نتواند به والدين راستين ،يعنی به من و
ھمسرم آسيبی برساند .اين رويداد حتی در چشمان مردم عادی بسيار فوقالعاده و بسان معجزهی معجزات بود .بھرحال اين
واقعه بعنوان رويدادی شگفتانگيز ،فوقالعاده و غيرقابل قياس در تاريخ ثبت شد.
من آشكارا اعالم كردم كه سيزدھم ژانويهی سال دوھزار و سيزده روز استرداد موطن خدا است كه براستی بايد به واقعيت
درآيد و خود من تمامی زندگی و وجودم را بطور شبانه روزی برای اين ھدف فروگذاشتهام .آيا خدا میتواند مرا تنھا بگذارد؟
من بعنوان نمايندهی جسمی خدا خواست او را بر روی زمين به انجام رساندهام ،در اينصورت او اگر نه از طريق رورند
مون ،از طريق چه كسی میتواند در تكميل مشيت الھی و بازگرداندن بشريت به آغوش خود كار و تالش داشته باشد؟
امروز ھمسرم و من با قدردانی بسيار از الطاف عظيم الھی ،و با قلبھايی مملو از شور و شوق در اينجا در برابر شما
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ايستادهايم .ما از جانب خدا صدا زده شده و در مقام والدين راستين تدھين شدهايم .انسانھا يتيمھايی ھستند كه بدون والدين در
نسب خونی سقوط كرده متولد شده و برای ھزاران سال بدون ھيچ ھدفی در سرگردانی بودهاند .ما از جانب خدا فرمان عظيم
او را در نجات بشريت و بازگرداندن آنھا به حوزهی او دريافت كردهايم .با توجه به چھار سال آينده كه در پيش روی ما است
و در آخرين بخش از مسيرمان تا سال دوھزار و سيزده با فرمان به دو دنيای روح و جسم در پيشروی در تمامی جھات ،ادغام
سالھای يوبيل ،سالھای ھفتم و ھشتم چان ايل گوك متمركز بر فدراسيون صلح جھانی را اعالم كرديم.
در يك چنين مقطعی بود كه بطور غير منتظره من دچار سانحهی ھوايی ھليكوپتر شدم .با اين ھمه در اين رويداد خدا يكبار
ديگر به بشريت جاھل و فاقد ھرگونه روشنگری نشان داد كه خدايی پابرجا و فعال است .بياييد در پيشبرد انقالب باشكوه عشق
راستين و خانوادهھای راستين با من ھمراه شويد .بياييد ھرگز حتی برای يك لحظه ھم فراموش نكنيم كه ما در موقعيت زمانی
حساسی قرار گرفتهايم كه در آن بايد از ھر انسان ساكن دنيای امروز عضوی از خانوادهی بركت گرفته بسازيم.

عھد مشيت شده متمركز بر نمايندگان ويژهی والدين راستين
خانمھا و آقايان ،در اين روز بسيار مھم ،مايل ھستم تا پيامی از جانب خدا را به شما عزيزان از سراسر دنيا برسانم .اين پيامی
است كه من در سمينارھايی اعالم كردم كه در تكزاس و واشنگتن در سیام آوريل تا دوم مه امسال رھبرانی از كشورھای
آمريكای شمالی و جنوبی را گردھم آورد .بشريت اكنون در حال ورود به عھدی تازه است ،يعنی عھدی كه در آن خدا دنيا را
واژگون خواھد ساخت .اكنون زمانی است كه خدا از طريق نمايندگانی ويژه كه من در مقام پادشاه صلح به نقاط مختلف جھان
ارسال میكنم ،كار خواھد كرد .بعبارت ديگر اين زمانی است كه پادشاھی بھشتی ،چان ايل گوك را به انجام خواھيم رساند.
خانمھا و آقايان ،اگر يحيی تعميد دھنده مسئوليت خود را در ارتباط با عيسی به انجام رسانده بود ،يھوديت يا اسرائيل عيسی را
انكار نكرده و او در راه صليب قرار نمیگرفت .عيسی با داشتن يحيی تعميد دھنده در كنارش ،مردم اسرائيل را در كسب
قدرت و اختيار روم ھدايت میكرد ،چيزی كه خدا در طی چند ھزار سال مقدماتش را آماده كرده بود .اگر چنين پايهای
تضمين شده بود ،آنگاه عيسی نمايندگان سلطنتی خود را از تمامی راھھای منتھی به روم به تمامی چھارگوشهی جھان فرستاده
و آنھا با به ارث بردن خواست خدا بعنوان نمايندگان و سفيران ويژهی عيسی پادشاه صلح ،ماموريت خود را به انجام
میرساندند .آنھا بدينسان چان ايل گوك ،پادشاھی بھشتی صلح را میآفريدند كه كامالً آزاد و رھا از پليدی بدون ھيچ ديوار و
مرزی تمامی جھان را تحت پوشش قرار میداد.
وليكن بخوبی میدانيم كه بشريت نتوانست خود را از شر فريبكاريھای شيطان رھا ساخته و برعكس در طی دوھزار سال
گذشته در مسير رستگاری از طريق غرامت گام نھاده است .اشتباه يك انسان ،يعنی يحيی تعميد دھنده ،كسی كه در اتحاد با
عيسی شكست خورد و سپس در بدبختی مرد ،باعث و بانی اين نتيجهی مصيبت بار بود.
با اين ھمه قوانين الھی اجازه نمیدھند تا اشتباه انسان باعث توقف ھميشگی مشيت الھی شود .امروز قرار است تا سرزمين
برگزيدهی كره از جانب خدا سرزمينی بشود كه در آن مشيت الھی به ثمر برسد .زيرا اينجا موطن والدين راستين ،يعنی موطن
كسانی است كه در بدو تولد ،روح اين سرزمين در آنھا دميده شده است.
من مشاوران روحی ويژه برای سه كشور كليدی در مشيت الھی منصوب و اعالم كردهام .دكتر چانگ ھوان كواك ،رئيس
كميتهی فدراسيون صلح جھانی ،را به كشور كره فرستادم ،كه در مشيت الھی در مقام پدر قرار دارد ،رورند ھيدئو اويامادا،

2

رئيس فدراسيون صلح جھانی در ژاپن را به اين كشور در مقام مادر در مشيت الھی فرستادم ،و آقای دونگمون جو ،رئيس
روزنامهی واشنگتن تايمز را به آمريكا در مقام فرزند ارشد در مشيت الھی فرستادهام.
من نھضت صلح برای اتحاد آمريكاييان را آغاز كردهام و در اين راستا مايل ھستم تا جناب آقای جرج بوش رئيس جمھور
اسبق آمريكا را بعنوان نمايندهی ويژه آمريكای شمالی و جناب آقای جوليو ماريا سانگينه تی ،رئيس جمھور اسبق اروگوئه را
بعنوان نمايندهی ويژه آمريكای جنوبی پيشنھاد كنم .من ھمينطور جناب آقای دكتر چال سانگ لی كه در كشور كره بعنوان يك
دولتمرد بزرگ معروف است را بعنوان نمايندهی ويژه برای اين كشور پيشنھاد میكنم.
خانمھا و آقايان ،من بسختی در تالش برای فرستادن نمايندگان ويژه به تمامی كشورھا در سراسر دنيا ھستم .آنھا در عصری
زندگی میكنند كه در آن اشتباھاتی چون اشتباه يحيی تعميد دھنده ھرگز تكرار نخواھد شد .برخالف عيسی كه با قرار گرفتن
در مسير صليب زندگیاش بطور ناگھانی به پايان رسيد ،من با دريافت مھر الھی بعنوان پادشاه صلح ،بطور حتم بازسازی
موطن خدا بر روی زمين را به انجام خواھم رساند .با خدا و پادشاه صلح بعنوان محور اصلی ،من نمايندگان ويژهی فرستاده
شده به تمامی نقاط مختلف جھانی را ھدايت كرده و بدين ترتيب پادشاھی ايدهآل اصيل صلح ابدی را بنا خواھم كرد.
خواھشمندم با روح و جسمی متحد نكات محرمانهای را كه خدا بر شما آشكار میسازد ،بطور قلبی دريافت نموده و ھمينطور
به خاطر بسپاريد كه اين پيام بيانگر راه الھی است كه از اين پس راھنمای شما در تمامی فعاليتھا و زندگیتان خواھد بود.
جناب آقای "جرج بوش" ،آقای "جوليو ماريا سانگينه تی" ،رھبران گرامی ،خانمھا و آقايان ،مايل ھستم تا به نمايندگی از جانب
تمامی خانوادهام از حضور شما در اين گردھمائی با توجه به مشغلت بسيارتان ،قدردانی كنم.
من با شناخت خواست خدا ،مايل ھستم تا از اياالت متحدهی آمريكا و تمامی كشورھای شركت كننده در جنگ كره ،مخصوصا ً
از فداكاری سربازان كشورھايتان در حفظ ايدهآل و شعائر سازمان ملل متحد و ھدف واالی صلح جھانی قدردانی كنم.
خانمھا و آقايان ،آرزوی خدا نجات بشريت از گناه و پليدی ،و تحقق ايدهآلی است كه برای آن دست به آفرينش زد .از ديدگاه
مشيت الھی ،جنگ كره فقط يك جنگ داخلی يك كشور خاص نبوده است ،بلكه جنگی حق طلب و تاريخی بود كه در به ثمر
رسيدن مشيت الھی نقش مؤثری داشته است و اين نكته اصل و سنتی مھم برای سازمان ملل ھابيلی خواھد بود .بواسطهی
كمبود وقت ،امروز نمیتوانم نقشهی پرمحتوی مشيت شدهی خدا برای شبه جزيرهی كره و زندگی خود را برايتان بطور كامل
تشريح كنم .در اينجا فقط دربارهی جنبهھايی از مشيت الھی مربوط به حوزهی اقيانوس آرام برايتان سخن میگويم كه اخيراً در
مورد آن بطور وسيعی اطالع رسانی داشتهام.
ميھمانان گرامی ،من سالھای دوھزار و ھفت و دوھزار ھشت )يعنی سالھای ھفتم و ھشتم چان ايل گوك( را سال يوبيل ١مشيت
الھی اعالم كردهام و خدا بطور باشكوھی به اين سالھا بركت بخشيده است .اين براستی سال يوبيلی است كه خدا و بشريت تا به
حال ھرگز تجربه نكردهاند.
به خاطر حبس شدن بشريت تحت تسلط شيطان ،قلب خدا در تمامی طول تاريخ در درد و رنج بوده است .انسانھا ظلم و جور
تحت سلطنت پليدی را در تمامی طول دورهی قبل از ظھور پادشاھی بھشتی تحمل كردهاند .آن دوره سرانجام به پايان رسيد.
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ﺳﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﻳﻚ دورهي ﻣﺨﺼﻮص ﻓﺮاﻣﻲرﺳﺪ و ﺟﺸﻦ و ﺿﻴﺎﻓﺖ وﻳﮋهاي را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه دارد .در ﺗﺎرﻳﺦ ﻳﻬﻮد ،ﺟﺸﻨﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﻳﻜﺒﺎر ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﺷﺪ و در

ﻃﻲ آن ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺮدﮔﺎن آزاد و زﻣﻴﻨﻬﺎي رﻫﻦﮔﺬاري ﻣﺴﺘﺮد و ﻛﺸﺘﺰارﻫﺎ آﻳﺶ ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ .در ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ )ﻛﺎﺗﻮﻟﻴﻜﻬﺎ( ،ﺳﺎﻟﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﺑﻪ و ﺑﺨﺸﺎﻳﺶ ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺑﻴﺴﺖ
و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻳﺎ ﻫﺮ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﻳﻜﺒﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻠﻴﺴﺎ اﻋﻼم ﻣﻲﺷﺪ .در اﻳﻨﺠﺎ ﭘﺪر ﻣﻮن از ﻳﻚ ﺟﺸﻦ و ﺿﻴﺎﻓﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ ﺳﺨﻦ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
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اكنون دروازهھا در برابر عصر انقالبی بعد از ظھور پادشاھی بھشتی گشوده شده است ،كه اين آغازگر دورهی زمانی
حاكميت خوبی است كه در آن بشريت میتواند به خدا بعنوان نقطهی مركزی مالزمت نمايد.
مشيت الھی تا به اين زمان بدون آگاھی شما در مسيری 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 در مسير انجام 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.

مسير تحول 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 .ما میدانيم كه تمدن مصر در كنار رود نيل ،تمدن بينالنھرين بين دو رود دجله و
فرات ،تمدن ھراپا در اطراف رودخانهی سند و تمدن چين اوليه در اطراف رودخانهی زرد شكوفا گرديدند .در طول زمان
تمدن مركزی تغيير كرده و به كرانهی دريای مديترانه كشيده شد كه در طی آن دوره ،فرھنگ شبه جزيرهای در يونان و روم
شكوفا گرديد .و بمرور در طی پيشرفتھای دورهھای تاريخ ،فرھنگ قارهای اروپا سربرآورد .اين فرھنگ قارهای نيز زمينه
برای تولد 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 به حدی كه خورشيد در حوزهی فرمانروايیاش ھرگز غروب نمیكرد ،فرھنگ
پر زرق و برق خود را به آمريكای شمالی منتقل كرد .ما با تمامی اين واقعيتھای تاريخی آشنائی داريم.
تمدن بشری با رسيدن به آمريكای شمالی پرچم دمكراسی را برافراشت ،كه ريشه در مسيحيت داشت .اين تمدن در مقابله با
كمونيسم و فاشيسم كه در تالش برای برپايی حاكميت پليدی و بیخدايی بودند ،پرچم آزادی مذھب و احترام به برابری حقوق
بشر را برافراشت و در جنگھای جھانی اول ،دوم و سوم ،بر آنھا 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 ،مردم اين كشور را از طريق مسيحيت آموزش داده
و ترفيع بخشيد .او با كار و تالش از طريق آمريكا مشيت الھی را به سطح كنونی باال كشانده است.
خانمھا و آقايان ،عصر حاضر نقطهی عطفی در توسعهی تمدن بشری است .تمدن بشری اكنون با رسيدن به حوزهی كرانهی
اقيانوس آرام يك دور كامل در سطح جھانی را طی كرده 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 ثمر برسد .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.
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ماموريت ما در عھد كرانهی اقيانوس آرام
خانمھا و آقايان ،فرارسيدن عصر كرانهی اقيانوس آرام بر نكات بسياری داللت 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 انسانھا 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.
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 پروتستان ،كاتوليك و ھمينطور 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 عھدهی آمريكا است .اينھا نه فقط سخنان رورند مون بلكه احكام الھی
ھستند.
چگونه میتوان مسيحيت را متحد ساخت؟ خدا راهحلھای 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 القاءكنندهی 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 خورده باشيم ،برای ھميشه با ھم بوده و شادی و مسرت حاصل از ھمراھی با ھم عميقتر و
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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 ،نژادی و حتی مرزھای مذھبی است كه توسط انسانھای سقوط كرده بوجود آمدهاند.
خصوصيت اصلی عشق راستين خدا ،مطلق ،يگانه و تغييرناپذير بودن آن است ،آنچنانكه 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.
يعنی اينكه 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 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 فرزند 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 با ھم يكی شوند كه بدنبال آن گردش
كروی پايان ناپذيری حاصل خواھد شد .اين امر باعث شكلگيری خانوادهھا و كشورھای ايدهآل الگوی خدا و پادشاھی
صلحآميز او خواھد بود .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 ريشه در آيندهی حوزهی كرانهی اقيانوس آرام دارد
رھبران صلحجوی! 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 بسياری از
انسانھا دارای نژادی مشابه مردم مغول ،مردمی با ريشهی مشابه ھستند .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 براستی در دستان ما است.
مشيت الھی با گسترش از قارهی آمريكای شمالی ،بعنوان تمدن جزيرهای در مجمعالجزاير ژاپن-كه در مقام مشابه قبلی
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بريتانيای كبير قرار دارد -به ثمر رسيده و اكنون در حال تكميل در شبه جزيرهی كره ،موطن والدين راستين است كه در مقام
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 ثمر برسد .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 ،٢به 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.
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 ٣بترتيب 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 ٤عازم كرهی شمالی بودم ،نخست به ھاوائی آمده و در آنجا 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 .مخصوصا ً امسال ،بعنوان سال يوبيل در مشيت الھی ،در مسير سفر خود به آمريكا نخست
به ھاوائی رفته و در آنجا دعا كردم.
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ﺷﻬﺮﺑﻨﺪري ﻧﻮرﻓﻠﻮك در ﻛﻨﺎرهي ﺷﺮﻗﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ در اﻳﺎﻟﺖ وﻳﺮﺟﻴﻨﺎ
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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 انسانھا 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 و در
اطراف 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 بشريت خواھد بود.
چيزی كه میخواھم 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 رنج و عذاب غيرقابل توصيف ،امروز در برابر شما ايستادهام .من برای
آرامش و افتخار شخصی زندگی نكردهام ،حتی در زمانيكه در مسير مرگ و زندگی قرار گرفتم ،با دريافت مھر الھی بطور
كامل از مقصود خواست خدا آگاه شدم .بدينسان ،من با واال شمردن فرمان خدا در جھت به ارمغان آوردن رستگاری برای
بشريت ،اگر چه بارھا با ضربات بسيار به پايين افتادم ،اما بسان ققنوس ٥بپاخاسته و به كار پرمسئوليت خود ادامه دادم .به
ھمين خاطر رھبران بسياری از دنيای مذھب ،سياست و دانشپژوھان از سراسر دنيا مرا بعنوان يك قھرمان در ھشت حوزهی
نظم و معرفت روحی برسميت شناختهاند.
نخستين حوزه مربوط به شناخت خدا است .مردم تا به اين زمان ،خدا را تنھا ماھيتی بعنوان عالم مطلق و قادر متعال
میشناختند .آنھا فكر میكنند كه خدا رھبری مطلق است كه بر تخت شكوه و عظمت تكيه زده و ھيچ كاری با مخلوقات و
جھان آفرينش ندارد .اما حقيقت چيز ديگری است .از آغاز سفر برای انجام مشيت الھی كه برای آن فراخوانده شدم ،به اين
شناخت رسيدم كه رابطهی خدا و انسان ،رابطهی والدين فرزندی است و ھمينطور متوجه شدم كه او از زمان از دست دادن
نخستين فرزندانش ،يعنی آدم و حوا ،به والدين درد ،اندوه و سوگواری مبدل شد.
من در تمامی طول زندگیام در تالش بودم تا درد و اندوه خدا را از بين برده و آزادی و رھايی كامل را برای قلب او به
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ارمغان آورم .در اين راستا ،سرانجام توانستم تا در روز سيزدھم ژانويهی سال دوھزار و يك ،با برگزاری مراسم تاجگذاری
پادشاھی خدا ،تخت شكوه و جالل او را بازسازی كرده و به او تقديم كنم.
دومين حوزه مربوط به شناخت ماھيت واقعی شيطان است .در تمامی طول تاريخ ،بشريت از ماھيت شيطان ،يعنی كسی كه
مسبب سقوط بشر و علت سوق يافتن آنھا به تمامی انواع پليدی شد ،ھيچگونه اطالع و آگاھی نداشته است.
من برای كشف تمامی معماھای دنيای روح با كوشش و تالش بسيار در نبردھای روحی طاقتفرسا به مدت چھارده سال،
سرانجام ماھيت واقعی شيطان ،سرچشمهی پليدی را كشف كردم .من حتی در گامی فراتر ،از تاكتيكھا و استراتژی او برای
تقويت قوايش پرده برداشتم.
من بدنبال كشف استراتژی شيطان در آلوده كردن نسب خونی انسان از طريق جريان عمل سقوط ،برای بازسازی نسب خونی
اصيل خدا بطور كامل متعھد شدم .استراتژی بھشتی توسعه يافته در جھت نيل به اين ھدف ،كه اكنون در سراسر دنيا شناخته
شدهاست ،مراسم بركت ازدواج در ورای مرزھای ملی و فرھنگی است.
سومين حوزه شناخت موقعيت بشری است .انسانھا از كجا آمده ،چگونه زيسته و به كجا خواھند رفت؟ چرا روح و جسم ما
ھمواره در ناسازگاری بوده و چرا ما در جنگ و درگيری ھستيم؟ معنای مرگ و زندگی چيست؟ آيا دنيای بعد از مرگ واقعا ً
وجود دارد؟ اگر اينطور است ،بر روی زمين چگونه بايد زيست؟
پاسخ به اين سوالھا و ديگر مسائل ھمه در اصل آفرينش آشكار شده از جانب خدا برای من آمده است .من دارای اين توانائی
ذاتی ھستم كه با نگاه كردن به قلبھای مردان و زنان ،سرنوشت آنھا را پيشبينی كنم .به ھمين خاطر جوانان بسياری از گوشه
و كنار دنيا برای نامزد شدن با ھمسری ايدهآل به من مراجعه میكنند.
چھارمين حوزه شناخت و درك دنيای روح است .دنيای روح يا دنيای بعد از مرگ جسمی ،دنيايی است كه بطور واقعی وجود
دارد ،دنيايی است كه تمامی انسانھا بطور طبيعی و بعنوان تمديد زندگی روی زمين خود به آنجا میروند .زندگی بشر يك
جريان مداوم از زمان شكلگيری نطفه در درون رحم تا زندگی ابدی بعد از مرگ جسمی و پايان زندگی زمينی است .كسانيكه
با دريافت بركت ازدواج ،گناھان خود را پاك كرده و وجود روحیشان را به كمال رساندهاند ،در پايان زندگی جسمی از يك
مراسم روحانی به نام "سانگھوا" طی طريق میكنند كه به آنھا رخصت میدھد تا در ورود به حوزهی بھشتی مورد استقبال
قرار گرفته و برايشان جشن برپا شود ،جاييكه از يك زندگی ابدی لذت خواھند برد.
بايد بدرستی بدانيم كه روحانيون و مقدسين بسياری كه در طول تاريخ بر روی زمين زيستهاند اكنون در دنيای روح زندگی
میكنند .آنھا با مشيت الھی بر روی زمين ھمكاری نموده و بدنبال دريافت بركت ازدواج از جانب والدين راستين ،بعنوان
ارواح مطلقا ً خوب متولد میشوند .ھر لحظهی زندگی ما به ھمان صورت واقعیاش بطور دقيق در دنيای روح ثبت میشود،
و روزی كه به دنيای روح میرويم ،آن نكات ثبت شدهی زندگی ما اساس و پايهی برای قضاوت خود ما خواھند شد .به ھمين
خاطر تمامی انسانھا بايد يك زندگی عشق راستين پيشه كرده و خود را برای ھدفی باالتر فدا كنند.
پنجمين حوزه مربوط به شناخت عيسی است .عيسی بعنوان پسر خدا ،نجات دھنده و مسيح آمد ،اما حتی مردمی كه توسط خدا
آماده شدهبودند ،با او مخالفت كرده ،او را نپذيرفته و در اندوھبارترين تراژدی تاريخ او را به صليب كشيدند .اين خواست خدا
بود تا عيسی بعنوان آدم دوم الگوی خانوادهی ايدهآل متمركز بر خدا را بواقعيت درآورده و تمامی انسانھا را به خود پيوند زند.
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مسيحيت ازطريق روم ،پايه برای تمدن غرب شد و سپس بعنوان ھستهی مركزی برای تمدنھای كرانهی اقيانون اطلس و
اقيانوس آرام ھمواره در مقام عروس برای دريافت سرور در ظھور دوبارهاش ايستاده بود .بنابراين مسيحيت مخصوصا ً بايد
قلب اندوھبار عيسی را كه بواسطهی مصلوب شدن نتوانست خواست خدا را در مورد خود بطور كامل به انجام برساند ،درك
كند .تعاليم من بطور آشكار دربارهی ماموريت عيسی ،محدوديت رستگاری از طريق صليب و علت و ھدف بازگشت او
توضيح میدھد.
ششمين حوزه دربارهی شناخت محتويات كتاب مقدس و ديگر كتب مذھبی است .اين كتابھا الھامات محرمانهای ھستند كه به
بشريت گرفتار آمده در تلهھای جھالت بعد از سقوط اولين اجداد بشری ،توان بازگشت به سوی خدا را میدھد .بسياری از
موضوعات مھم موجود در كتب آسمانی بصورت استعاره و سمبل بيان شدهاند ،ولی معانی تمامی آنھا تنھا از طريق ناجی
فرستاده شده از جانب خدا آشكار خواھند شد .به ھمين دليل عيسی قادر بود تا مفاد اصلی و معانی عميق عھد قديم را آشكار
سازد.
به ھمين شكل ،اسرار پنھان ماندهی خدا در كتاب مقدس در ارتباط با مشيت رستگاری ،اكنون از طريق من آشكار میشوند.
كتاب مقدس ،مجموعه الھاماتی است كه ھمچنين دارای اسرارھای پنھان ايدهآل آفرينش خدا ،سقوط بشر ،و راه بازسازی است.
اصل الھی كه از جانب خدا بر من آشكار شده است ،بطور شفاف به تمامی پرسشھای مطرح شده در تمامی كتابھای آسمانی
پاسخ میدھد.
ھفتمين حوزه ،در مورد شناخت اھداف تاريخ بشری است .تاريخ فقط ثبت يك مشت رويدادھای تصادفی نيست ،بلكه در يك
مسير آشكار و با يك ھدف واضح جريان دارد .و آن دورهای برای مشيت بازآفرينی وضعيت اصيل بشر از طريق غرامت ،يا
تاريخ بازسازی برای رستگاری آنھا است.
من با اين بينش دربارهی سرچشمه و جھت تاريخ ،در زمانيكه اتحاد جماھير شوروی ھنوز در اوج قدرت خود بود ،در طی
يك سخنرانی در كنفرانس آكادمی پروفسوران برای صلح جھانی در سال ھزار و نھصد و ھشتاد و پنج در شھر ژنو پايان
سريعالسير كمونيسم و ماترياليسم ديالكتيك را پيشگوئی كردم.
امروز اعالم میكنم كه اكنون زمان آن فرارسيده است تا تمامی ملتھا و مذاھب به ورای مرزھای خود بروند .از اين طريق
عصر "يك خانوادهی تحت تسلط خدا" فرارسيده و تا به ابد تداوم خواھد داشت.
خدا تاريخ را ھدايت میكند .با ياری اقبال بھشتی متمركز بر سازمان ملل ھابيلی ،در جھت نيل به دنيای ورای ملتھا و مذاھب
يعنی پادشاھی بھشتی بر روی زمين كه به زبان كرهای چان ايل گوك خوانده میشود ،به پيشرفتھای سريعی دست خواھيم
يافت.
ھشتمين حوزه مربوط به ارزشھای خانوادهی راستين است .ايدهآل آفرينش خدا تاسيس خانوادهھای راستين متمركز بر او است.
اين ھدف مشيت رستگاری برای بازسازی ايدهآل خانوادهی راستين است كه آدم نتوانست آن را در خانوادهی خود بواقعيت
درآورد .و آن پايهای برای تاسيس پادشاھی بھشتی بر روی زمين و در بھشت است.
بركت ازدواج كه جزئی از نھضتی است كه من آن را رھبری میكردهام ،فقط يك مراسم معمولی ازدواج نيست .بلكه تشريفات
مقدسی است كه از طريق آن گناه اصيل از بين رفته و بشريت به نسب خونی راستين خدا پيوند میخورد.
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خانوادهھای راستين سرچشمه و پايهی عشق راستين ،زندگی راستين و نسب خونی راستين ھستند و از طريق آنھا ،كشور
راستين ،دنيای راستين و پادشاھی راستين بنا نھاده میشوند .خانوادهھای متمركز بر والدين راستين میتوانند اساس روابط
كامل بين چھار حوزهی باشكوه قلب و سه قلمرو بزرگ پادشاھی شده و ھمينطور پايهای برای پادشاھی بھشتی بشوند.
من روز دوازدھم سپتامبر سال دوھزار و پنج ،فدراسيون صلح جھانی را تاسيس كردم .سپس برای تاسيس يك خانوادهی تحت
تسلط خدا با استراتژی دوگانهی ابالغ كالم خدا و برگزاری مراسم بركت ازدواج ،به اتفاق ھمسرم ،دكتر ھاك جا ھان مون و
فرزندان و نوهھايم ،سه تور بزرگ سخنرانی را به انجام رسانديم ،و در اين راه توانستيم در قالب سه نسل ،ايدهآل بركت
ازدواج را در درون يك خانواده با موفقيت به انجام برسانيم.
بعد از آن ،صد و بيست نمايندهی مسيحی در آمريكا ،ھمچنين ھزار و دويست رھبر مذھبی و دوازده ھزار سفير صلح از
سراسر دنيا بعنوان نمايندهی كشور خود با سفرھای متوالی در صد و نود كشور پيامھای صلح والدين راستين را پخش نموده و
بركت ازدواج را با ديگران سھيم شدند .اين تورھای سخنرانی وسيلهای برای گسترش ارزشھای خانوادهی راستين بعنوان
ارزشھای جھانشمول بشری بوده است ،كه يك تمدن متمركز بر خدا را تاسيس خواھد كرد.
من بعنوان قھرمان اين ھشت حوزه شناخته شدهام .اما پيشبرد اين امر به تنھايی انجامپذير نيست ،حمايت تمامی بشريت برای
تكميل تمامی امور ضرورتی مبرم است .با شكوه و الطاف الھی ،ما بزودی به پيروزی نائل خواھيم آمد.
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 ،ما با شروع قرن بيست و يكم خود را در يك نقطهی عطف براستی تاريخی درمیيابيم و درواقع در نقطهای
برای اتخاذ تصميم قرار گرفتهايم .آيا صلح جھانی ابدی ريشه خواھد گرفت يا اينكه ما محكوم به تكرار قرن سياه بيستم و تاريخ
ستم پيشة جنگ و درگيری ھستيم؟
قرن بيستم يك دورهی دائمی انواع ناسازگاريھا بود ،كه در آن ما شاھد استقالل كشورھای مستعمره ،جنگھای اول و دوم
جھانی ،و جنگ كره با شركت شانزده كشور دنيا ،تحت نيروھای سازمان ملل بوديم .نيروھای سازمان ملل متحد براساس
مشيت الھی و برای بازيابی موطن صلح به شبه جزيرهی كره بسيج شدند .اما حتی پس از آن نيز بشريت ھنوز میبايست يك
دورهی ديگر از درگيری و خصومت يعنی دورهی جنگ سرد بين بلوك شرق و غرب را تحمل میكرد.
من با زندگی در طی اين دوره ،ھمه چيز را برای به ارمغان آوردن پادشاھی بھشتی خدا ،پادشاھی صلح و دنيای ايدهآل وقف
كردم .من ھمواره خالصانه دعا می كردم كه سازمان ملل متحد كه بدنبال جنگ دوم جھانی تاسيس شد ،بتواند يك نھاد صلح
شده و از خواست خدا در تحقق دنيای ابدی صلح پاسداری نمايد.
سازمان ملل متحد براستی سھم بسزائی در نيل به صلح داشته است .با اينحال در شصتمين سالگرد آن در سال دوھزار و پنج
براساس يك توافق گسترده چه در درون و چه در بيرون از اين سازمان ،ھنوز راه بسياری برای دستيابی به ھدف اوليه از
تولد اين سازمان در پيش رو است .تعداد اعضای سازمان ملل متحد چيزی بيش از دويست نماينده ھستند اما دفاتر اين دولتھا
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جز اينكه نام نماينده را بر خود داشته باشند كار ديگری انجام نداده و تنھا بر منافع خود اصرار میورزند .بنظر میرسد كه
آنھا بطور ذاتی قادر نيستند كه كاری برای حل و فصل درگيريھا و نيل به صلح انجام بدھند.
خانمھا و آقايان تاسيس فدراسيون صلح جھانی در روز دوازدھم سپتامبر سال دوھزار و پنج ،كه در سراسر بھشت و زمين
اعالم شد ،وسيلهای برای شكوفائی مشيت الھی خواھد بود .اكنون بطور كامل اين امكان وجود دارد كه در عصر بعد از ظھور
پادشاھی بھشتی ،اين فدراسيون بعنوان يك ھمتا از نوع ھابيلی در كنار سازمان ملل متحد عمل نمايد .اين فدراسيون ،ھمراه با
تجديد حيات بخشيدن به سازمان ملل )نوع قابيلی( ،گشايشگر راه برای ميليونھا سفير صلح در سطح جھانی خواھد بود،
كسانيكه با پذيرش تعاليم من ،يعنی راه پدر بھشتی ،كه دربرگيرندهی 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 اديان 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 در سر پرورانده ،يا بدتر از آن در برابر آنھا اسلحه بكشد؟
ميھمانان گرامی ،خدا شما را صدا زده است! ماموريت مقدس تاسيس پادشاھی ايدهآل بھشتی كه ھمان حاكميت مقدس صلح بر
روی زمين است ،با بازسازی موطن و زادگاه ايدهآل ما در تمامی چھار گوشهی كرهی زمين در حال انجام است .اميد خدا اين
است كه شش ميليارد و پانصد ميليون نفر انسان روی زمين را به نسب خونی قبيلهی راستين پيوند زند .در اين زمان مردم در
رقابتی سخت برای انجام مسئوليتھايشان برگزاری گردھمائیھای بركت و كالم در دوازده ھزار نقطه در ھر يك از صد و
ھشتاد و پنج كشور دنيا را به انجام رساندهاند.

ظھور فرھنگ صلح
خانمھا و آقايان ،شما امروز براستی به رويدادی پرمعنا گام نھادهايد .لطفا ً فرصت قرار گرفتن در مسير بخت و اقبال بھشتی
جاری شده در اين سال مھم و مقدس يوبيل را از دست ندھيد .رھبری توسعه و حفاظت از حوزهی اقيانوسھا را بعھده بگيريد
كه ھفتاد و پنج درصد از كرهی زمين را تحت پوشش قرار دادهاست .كجا میتوانيد گنجينهی نوين منابع اوليه و اصيلی را
بيابيد كه تضمينی برای احيای كرهی زمين در مواجھه با فرسايش و آلودگیھا است؟
اكنون عصر اقيانوس ،بعنوان نمايندهی عصر جھانی زن آغاز گرديده است .حوزهی كرانهی اقيانوس آرام بايد مسئوليت خود
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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 .در اين گردھمائی پرمعنا ،لطفا ً اين
پيام را بطور قلبی دريافت نماييد .امروز جمع كثيری از خانوادهھای اجداد شما كه در دنيای روح بركت گرفتهاند ،بر روی
زمين آمده و ھمراه با شما در حال شنيدن اين پيام ھستند .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 قرار است تا در اين راه ،دنيای روح و دنيای جسم با ھم بعنوان يك
نھاد واحد متحد شده ،نفس كشيده ،حركت و فعاليت داشته باشند.
میخواھم تا از شما يك خواھش مخصوص داشته باشم .لطفا ً خودتان را در مطالب پيامھای صلح ،٦غسل تعميد بدھيد بحدی كه
آنھا را بطور قلبی درك كرده و راھنمای زندگی خودتان بسازيد .پيامھای صلح مجموعهی خالصه شدهای از تعاليم من ھستند
كه بطور مفصل در بيش از صدھا جلد كتاب از سخنان من چاپ شدهاند .خدا در خط اول جبھه قرار گرفته است .دنيای روح و
دنيای جسم برای ياریرسانی به شما در مسير آفرينش دنيای ايدهآل صلح مورد نظر خدا ،كه در آن شما از آزادی و رھايی
كامل بھرهمند خواھيد شد ،با يكديگر متحد میشوند.
خانوادهھای شما اكنون بايد با انجام مسئوليت خود بعنوان عضوی از پاسداران پادشاھی صلح و نيروی انتظامی پادشاھی صلح
سازمان ملل ھابيلی در جھت پيشبرد مشيت الھی در اين عصر انقالبی بعد از ظھور پادشاھی بھشتی ،به جايگاه خود در تاريخ
نائل آيد .تاريخ بواسطهی زندگی شرافتمندانهی شما در مسير كاميابی بشر و صلح جھانی ،برای ھميشه شما را به خاطر خواھد
سپرد .من اكنون در حال توسعهی نيروی انتظامی پادشاھی صلح و پاسداران پادشاھی صلح ھستم كه چندی قبل آنھا را تاسيس
كردهام .اگر رھبرانی چون شما و خانوادهھای شما نباشند ،ديگر چه كسی پيشقراول اين دو سازمان تحت فدراسيون صلح
جھانی يا سازمان ملل ھابيلی خواھد بود؟
خانمھا و آقايان ،عزيزانی كه از كشورھای مختلف به اينجا تشريف آوردهايد ،در اين دورهی بحرانی تاريخ بشری كه در آن
برای تكميل مشيت الھی در تاسيس موطن خدا بعنوان قله و اوج تاريخ بشری بپاخواستهايم ،چه خواھيد كرد؟ آيا با بيخردی در
دنبالهروی باطل از خودمحوری و فردگرائی مفرط ،برای تمامی عمر خود پس از اين ،فقط به منافع شخصی انديشيده و در پی
راحتی و آرامش فردی خواھيد زيست؟
چه بخواھيد و چه نخواھيد ،اكنون خدا شما را صدا زده است .شما تحت پرچم درخشان سازمان ملل ھابيلی ھدايت خواھيد شد
كه در روز بيست و سوم ماه سپتامبر سال دوھزار و ھفت در برابر بھشت و زمين اعالن و آغاز به كار كرده است .بنابراين
شما بايد ھر چه سريعتر برای تكميل بازسازی سازمان ملل متحد تالش داشته و ھمچنين ماموريت خود را در سازمان ملل
ھابيلی به انجام برسانيد .ما در اين راستا قادر خواھيم بود تا توسعه بخش ايدهآل آفرينش خدا در سياست ،اقتصاد ،فرھنگ و
ھنر و آموزش متمركز بر حوزهی قلبی خدا باشيم.
در اين راستا ھيچ كشوری مورد استثناء قرار نخواھد گرفت .در برابر اقبال بھشتی سالھای ادقام شدهی دوھزار و ھفت و
دوھزار و ھشت يا سالھای ھفتم و ھشتم چان ايل گوك فدراسيون صلح جھانی ،تمامی ديوارھا و مرزھا فرو میريزند.
6
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خواھشمندم تا با به ارث بردن پايهی پيروزی بدست آمده توسط والدين راستين بھشت و زمين مالكان عصر قلب خدا بشويد.
موطن خدا بطور حتم با دستھای خود ما بنا میشود.
لطفا ً از ياد نبريد كه دموكراسی يك ايدئولوژی برادری است ،كه نقشی انتقالی در نيل به عھد والدين راستين و خانوادهی
راستين يا عھد تمدن قلب خدا بعھده دارد .بنابراين بياييد تا با جھشی انقالبی به ورای تپهی دموكراسی برويم.
رھبران گرامی ،يك نكته ديگر كه الزم است بر آن واقف باشيد اين است كه از ديدگاه مشيت الھی فدراسيون صلح جھانی در
مقام ھابيل و حزب خانواده در مقام قابيل ،نمايندهی دنيای مادی ھستند .شركت كنندگان در انتخابات سراسری در كشور كره
بايد سنت والدين راستين نائل آمده به پيروزی در سطح جھان ھستی را به ارث ببرند.
برای اينكه كشور كره بتواند وظيفهی خود را بعنوان موطن اصيل به انجام برساند يعنی چيزی كه زمينهی آن توسط سازمان
ملل ھابيلی در گردھمائی صد و نود و چھار كشور دنيا مھيا گرديد ،ھمگی شما بايد در انتخابات رياست جمھوری ،انتخابات
مجلس و شوراھای شھری كه در تعيين مسئولين بخشداریھا ،شھرداریھا ،نمايندگان مجلس ،و ھمينطور در انتصاب وزيران
دولت نقشی تعيين كننده دارند ،شركت فعال داشته و بدون ھيچگونه قصوری به موفقيت نائل آييد .ماموريت شما اين است كه
تمامی احزاب سياسی موجود در درون ھر كشوری را يگانه ساخته و متمركز بر فرمانداران نمونهی الھی ،موطن اصيل خود
را بر روی زمين بازسازی نماييد.
تونل زير دريايی بين كشورھای كره و ژاپن و ھمينطور پروژهی تونل بر روی تنگهی برينگ در پيشگاه الھی اعالن شده و
بناسازی آنھا آغاز گرديده است .اينھا پروژهھايی ھستند كه شما در مقام مالكانی كه خواست والدين راستين را به انجام رسانيده
و از ھدف بازيابی موطن اصيل حمايت نمودهاند ،بايد بطور حتم با موفقيت به انجام برسانيد.
چان ايل گوك و سازمان ملل ھابيلی در جايگاه ھابيل ،اياالت متحده و سازمان ملل متحد در جايگاه قابيلی قرار دارند .اين دو
حوزه بايد به ھم پيوند خورده و بوجود آورندهی يك تعادل جھانی باشند .تمامی شما بايد بطور قلبی و جسمی با خدا در مقام
پادشاه پادشاھان و بعنوان محور اصلی ،و با والدين راستين ،در مقام پادشاه و ملكهی صلح و با نمايندگانشان يكی شويد .شما
بايد آفرينش باغ عدن اصيل فاقد ھرگونه ارتباط با سقوط بشر را به انجام برسانيد ،يعنی اينكه شما بايد تاسيس موطن اصيلمان
را تكميل نماييد.
خانمھا و آقايان ،تمامی موجودات جھان ھستی چه بزرگ و چه كوچك ھمه از يك ريشهی واحد سرچشمه گرفتهاند .البته
بخاطر قطع تمامی روابط بواسطهی سقوط بشريت در جھالت ،فھم اين موضوع ساده نيست .وليكن تمامی مخلوقات از جمله
خورشيد ،در آرزوی زيستن در حوزهی عشق راستين در درون حوزهی نسب خونی راستين ھستند .آنجا دنيايی است كه در آن
ھمه چيز گسترهی طنينبخشی را بوجود میآورند كه در آن ھر چيزی در حين مالزمت به والدين راستين و خانوادهی راستين،
با توجه به فرم و استاندارد خود برای ديگران میزيد.
خانمھا و آقايان ،آدم و حوا در جريان عمل سقوط بدن روحی و جسمی خود را به شيطان واگذار كردند .اگر چه عيسی بدن
جسمیاش را در رنج و عذاب صليب از دست داد ،ولی با دستيابی به رستاخيز روحی بدنبال تكميل موفقيتآميز دورهی چھل
روز ،روشنی بخش راه رستگاری روحی برای تمامی بشريت شد .از اين ديدگاه ،سانحهی ھليكوپتر از اھميت مشيتی
فوقالعادهای برخوردار است .در عمق ضربات وارده از جانب شيطان ،والدين راستين ھم بشكل روحی و ھم بشكل جسمی به
پيروزی واقعی و كامل دست يافته و بدون ريختن حتی يك قطره خون پايه برای بازسازی و برپايی سه نسل خانوادهی
راستين—كه در تاريخ بازسازی از دست رفته بود—را بوجود آوردند.
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در آن روز فراموش نشدنی ،يعنی نوزدھم ژوالی دوھزار و ھشت ،روز سانحهی ھليكوپتر تولد دوباره تكميل گرديد .در
بيستمين روز بعد از سانحه يعنی ھفتم اوت )برابر با روز مقدس چيل پل جال( رستاخيز به كمال رسيد .و امروز چھلمين روز
بعد از آن سانحه است ،ھمانطور كه ھمه چيز به پيروزی ختم شده است ،من روز كمال زندگی ابدی را اعالم میكنم .من روز
نوينی را اعالم می كنم ،كه در آن میتوانيم با گشايش بھشت و زمين تازه ،يعنی حوزهی ايدهآل نھايی مشيت الھی متمركز بر
خدا ،برای آزادی ابدی و رھايی كامل سرود شادی و سپاس سردھيم.
سيزدھم ژانويهی سال دوھزار و سيزده نويدبخش يك دورهی زمانی تازه و يك كشور تازه است .بياييد تا بسوی روز كشور
چان ايل گوك يعنی پادشاھی بھشتی صلح واقعی به پيش برويم ،جاييكه در آن میتوانيم با حفظ نسب خونی خدا و تكميل بركت
ازدواج و مالزمت به خدای اصيل در مقام پدر تمامی بشريت،از يوبيل ابدی لذت ببريم.
بركات و شكوه خداوند ھمواره شامل حال خانوادهھا و تمامی تالشھايتان در انجام ماموريت الھی بازگشت به موطن اصيلمان
باد .اجو!
سپاسگزارم.
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