کانون جھان ھستی
قصر صلح چان جانگ  -پانزدھم اکتبر دوھزار و نه
چشن گراميداشت مراسم برکت جھانی والدين راستين  -چھاردھم اکتبر

با گردھمايی برای استقرار صلحآميز سازمان ملل والدينی جھانی )يا گردھمايی برای تاسيس يک دنيای براستی صلح آميز سازمان
ملل والدين راستين( که اول ماه ژوئن امسال برگزار گرديد ،شکلگيری چان ايل گوک در تمامی دنيا آغاز شده است .بعبارت ديگر ما
به ورای سازمان ملل رفتھايم ،به اين خاطر از اول ماه اکتبر کشور استقرار سازمان ملل والدين يا بطور خالصه پادشاھی صلح پا به
عرصھی وجود نھاده است.
اگر چه در کشورھای بسياری پادشاھان بسياری وجود داشتھاند ،اما از اين به بعد تنھا يک پادشاه پادشاھان خواھيم داشت .منتھی نکته
اينجا است که نام آن يگانه پادشاه در کدام کشور برپا و اعالم خواھد شد .از آغاز تاريخ بشری تنھا يک گروه از مردم جھان بودھاند
که خدا را "ھنه نيم" يعنی ماھيت يگانه و سرور يگانه ناميدھاند ،که آن ملت کره بوده است.
شعار امسال "عھد اعالن پيروزی اخالق جنسی مطلق ،حقوق عشق راستين ،زندگی راستين و نسب خونی راستين در حوزھی سبت
جھانی والدين بھشت و زمين" است .در حوزھی آرامش )سبت( ،اخالق جنسی مطلق است که نخست مطرح خواھد شد .يعنی اينکه
در عھد و حوزھی سبت جھانی والدين بھشت و زمين  ،يا عھد آرامش ،اخالق جنسی مطلق از اولين چيزھا خواھد بود.
اخالق جنسی مطلق چيست؟ آالت تناسلی پدر و مادر محدب و مقعر ھستند .محدب ميدھد و مقعر دريافت ميکند ،اما تا به اين زمان
موردی وجود نداشته است که در آن آالت تناسلی پدر و مادری بعنوان وسيلھای متمرکز بر خدا به يکديگر پيوسته باشند و اين به
خاطر سقوط بود.
به خاطر سقوط قابيل و ھابيل ،خدا والدين نامرئی ،و والدين مرئی تمامی بشريت ،از يکديگر بيگانه شدند .خدا و والدين راستين از
ھم بيگانه ،روح و جسم والدين راستين از ھم بيگانه ،دنيای روح و دنيای جسم از ھم دور شدند ،وسيلھای که در آن اسپرم و تخمک
پدر و مادر ميتوانستند به ھم پيوسته و با ھم بمانند ،از ھم شکسته و در نتيجه اسپرم و تخمک که ميبايست نطفھی عشق پدر و مادر
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ميشدند ،نتوانستند با ھم يگانه شوند .ھمه چيز از ھم جدا و پاره پاره شدھاند .برای اين است که ھمه خودسر يا خودمحور ھستند و
نقطھی مرکزی وجود ندارد.
تمامی مردم دنيا گيج و سرگردان ھستند به ھمين دليل از آلفا و امگا يا از نقطھی شروع و پايان ،ھيچ چيزی بيشتر از چگونگی
مراحل نميدانند .در اين دنيای سقوط کرده ،اميدی نيست ،راھی نيست .براستی چه کسی چنين کرد؟ شيطان چنين کرد .مردم از
شصت و پنج کشور دنيا در اينجا گرد ھم آمدھاند ،اما کدام کشور نقطھی مرکزی است؟ ھمه چيز بغرنج و نامعلوم است.
خدا در چنين کشورھايی نيست .خدايی نيست ،پدری نيست ،مادری نيست ،خانوادھای نيست ،قبيلھای نيست و کشوری نيست .آيا
امکان بازگشت ما به دنيای اصيل متمرکز بر آن زادگاه واحد و آن سنت واحد ميتواند وجود داشته باشد؟ استقرار سازمان ملل ھابيلی
بعنوان نشانھای برای آغاز حرکت ما بسوی چنين دنيايی ،در اولين روز اکتبر شروع شده است .شما بايد بر اين موضوع واقف باشيد.
به اين خاطر شکلگيری سرزمين پدری سازمان ملل ھابيلی روز اول اکتبر آغاز شد .ما از اولين روز اکتبر تا سال  ٢٠١٣سه سال و
سه ماه در پيش رو داريم .اگر  ٣در  ٣ضرب شود عدد  ٩را خواھيم داشت  .ھمه چيز بايد در طی اين دوره تکميل شود .به ھمين
خاطر ھمه چيز بايد تا ژانويھی سال  ٢٠١٣به انجام برسد.
از اين به بعد ،کشورھايی که به سازمان ملل ھابيلی پيوستھاند ،بايد به زبان کرھای سخن گفته و رويدادھای مھم را به زبان کرھای
برپا کنند .آنھا بايد به زبانی تکلم کنند که زبان اصيل سرزمين پدری متمرکز بر خدا و والدين راستين است .در ضرورتی که خدای
آفريننده و نامرئی و ھمينطور خدای مرئی برای اتحاد ھابيل و قابيل و تمامی آن چيزھايی که در بھشت و زمين در مسيرھای
جداگانھی باال و پايين ،جلو و عقب و راست و چپ از ھم جدا شدھاند ،احساس ميکنند ،نياز به سخن گفتن وجود دارد ،اما وضعيت در
اين زمان چگونه است؟
از اين به بعد من چيزی جز زبان کرھای نخواھم دانست .گاه موارد که سعی ميکنم تا به زبان انگليسی يا ژاپنی سخن بگويم ،بدون
اينکه متوجه شوم انگاری الل ميشوم و قادر نيستم که کلمھای عنوان کنم .
اين آغاز و مقصد دنيای فرھنگی متمرکز بر خدا است .ما به مقصد رسيدھايم و اکنون عھد نوين بھشتی آغاز شده است ،به ھمين
خاطر بايد سنت دنيای فرھنگ نوين را برپا داريم .براستی برای اولين بار در تاريخ ،يک فرھنگ نوين پا به عرصھی وجود
ميگذارد.
بدينسان نه تنھا با سخن گفتن به زبان مادری بلکه ھمچنين با وضع قوانين متمرکز بر فرھنگ و سنت سرزمين پدری و در پايداری با
چنين قوانينی ،ميتوانيم بسوی دنيای ايدھآل خدا به پيش برويم.
آنچه که من در ھفتم ژوئن سخن گفتم چه بود؟ منظورم سخنانی است که در جشن دويست و سی و سومين سالگرد استقالل آمريکا
عنوان کردم .عنوان سخنرانی من در آن روز "سرور صلح ،مالک نسب خونی" بود ،سرور صلح که جد صلح نيز ميباشد و سرور
نسب خونی که ھمچنين جد نسب خونی نيز ميباشد ،نه جدا بلکه يگانه ھستند .سرور نسب خونی و سرور صلح نه دو تا بلکه يکی
ھستند .خدا در نقطھی مرکزی کروی شکل گرفته از اتحاد ظاھری و باطنی ،يگانگی جسم ،روح و ذات ،ساکن ميشود .والدين
راستين ،آموزگار راستين و پادشاه پادشاھان راستين کانون جھان ھستی است.
با وجود پادشاھان بسياری در بسياری از کشورھا ،فقط يک پادشاه پادشاھان وجود دارد .بعدھا از طريق چه سازمانی پادشاه پادشاھان
در آرامش بر تخت خواھد نشست؟ انجمن روحالقدس برای اتحاد دنيای مسيحيت! )پدر با اشاره به حروف چينی نام انجمن ميپرسد(
اين حروف نشانھی چه چيزی است؟ انجمن داللت بر بسوی ھم آمدن خدا ،ھابيل و قابيل در يگانگی تحت صليب ميباشد .حرف )(會
"ھا" ميتواند به چھار قسمت تقسيم شود که عبارتند از ) (人يعنی انسان که زير آن ) (一يعنی يک و ھمينطور زير آن ) (四به معنای
چھار پايھی اساسی که بر روی ) (日به معنای روز ميباشد .درواقع مفاھيم مشيت الھی در اين عبارت گنجانده شدھاند.
تشکيل ،رشد و کمال ھم يکی ھستند .نقطھی مرکزی در اينجا غيرقابل مشاھده است .ھمه چيز در اين سه مرحله تقسيم شدھاند .در آن
جايگاه که فرد بدنبال طی طريق از سه مرحله به کمال ميرسد ،تنھا يک مفھوم ،يک ايدھآل و يک شادی وجود دارد .تنھا چنين
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خانوادھی مطلقی ميتواند کانون دنيای ايدھآل شود .به اين خاطر از اين به بعد ما بايد از زبان کرھای استفاده کنيم .الزم است تا شما
نه تنھا بر روی زمين بلکه حتی در دنيای روح نيز به زبان کرھای سخن بگوييد .
ھمه چيز بايد از طريق ھفت ،ھشت ،نه ،ده ،يازده ،دوازده و سيزده به انجام برسند .الزم است تا ھمه چيز را در طی ھفت سال
تکميل کنيم .اين چيزی نيست که من بوجود آورده باشم .اگر بر چنين چيزی واقف نباشيد ،قادر نخواھيد بود تا در پادشاھی بھشتی
حتی يک برده باشيد چه برسد به اينکه شھروند پادشاھی بھشتی شويد ،حتی قادر نخواھيد بود تا بزرگ فرشته شويد .آموختن برای
شما ضروری است چرا که خواستار چنين چيزی ھستيد .اما بايد بدانيد که ھمه چيز در اطاعت محض به انجام خواھد رسيد ،بنابراين
نميتوانيد راه خودتان را پيش گيريد  .آيا ميتواند راھی جز راه خدا وجود داشته باشد؟ البته که نه.
با آگاھی از اين مسئله ،مراسم برکت ھم بايد به زبان اصيل کرھای برگزار شود .اگر کسانی ھستند که زبان کرھای نميدانند مردم کره
بايد به آنھا آموزش بدھند.
من به اينجا آمده ،مراسم برکت را برگزار کرده و ھديه دريافت کردم .اين مراسم ،مراسم برکت سه نسل بود .پدربزرگ ،مادربزرگ،
خود شما و به اضافھی قابيل و ھابيل ،که با ھم برکت پنج نسل ميشود و اگر خدا و الدين راستين را ھم به آن اضافه کنيد ،ھفت نسل
خواھند شد که با شرکت در اين مراسم برکت دريافت کردند .تمامی ھفت نسل در يک حوزه ھستند.
شعار امسال "عھد اعالن پيروزی اخالق جنسی مطلق ،حقوق عشق راستين ،زندگی راستين و نسب خونی راستين در حوزھی سبت
جھانی والدين بھشت و زمين" است .ما سرانجام به حوزھی آرامش و اخالق جنسی مطلق نائل آمدھايم .بدنبال ازدواج يک مرد و زن
و سپس مالقات اسپرم و تخمک آنھا ،چه اتفاقی روی خواھد داد؟ بھشت و زمين و جھان ھستی که بطور ايروديناميکی به ھم متصل
ھستند به جوش ميآيند ،اما برای چنين چيزی بايد به ورای درجه حرارت  ١٠٠رفت ٨٠ .يا  ٩٠درجه کمی گرم بوده و برای بدن
جسمی مناسب و دلچسب است ،اما درجه حرارت بايد به ورای  ١٠٠رفته ،به  ١٠۴درجه ١١٠ ،درجه يا  ١٢٠درجه برسد تا زمانی
که آب بخار شده و ناپديد گردد ،يعنی زمانی که آب در ھوا شناور شود.
برای فھميدن اين نکات ،ضروری است تا شما موطن اصيل ،والدين راستين ،پادشاه راستين و خدای راستين را درک کنيد .ديگر چه
چيزی را بايد درک کنيد؟ در پس خدا ،والدين راستين و پادشاه پادشاھان دنيای روح ھستند .شما از والدين راستين و پادشاه پادشاھان
چيزی نميدانستيد ،اما اکنون ميدانيد که يک خدای واحد وجود دارد ،او والدين راستين ،آموزگار راستين ،پادشاه راستين ،و پادشاه
پادشاھان است .تمامی آن چيزھايی که تا به حال از ھم جدا شده بودند ،درست در اينجا متحد شده و به ميوه خواھند نشست.
چان ايل گوک موطن اصيل و سرزمين اجدادی خدا است .بعبارت ديگر موطن خدا سرزمين پدری ميشود .حرف چينی") (天چان"
ميتواند به دو قسمت تقسيم شود ،يعنی به ) (二دو و ) (人انسان .يعنی اتحاد دو نفر) ، (一و اين چيزی است که رورند مون نھضت
ھماھنگ در عبارت چان ايل گوک به آن اشاره دارد .بعبارت کوتاھتر ،چان ايل گوک کشوری است که در آن ھابيل و قابيل ،باال و
پايين ،جلو و عقب با ھم متحد و يگانه ميشوند.
خدا مالک )فرھنگ پيشرو( حوزھی بين فرھنگ غرب و فرھنگ شرق است) .در اين حوزه( تنھا يک مالک داريم ،وجود دو مالک
امکان ندارد .و کشور کره تنھا ملتی است که دارای فرھنگی با چنين سنتی است ...
ھر چيزی بايد از سه مرحله طی طريق کند .برای شما نيز طی طريق از سه مرحلھی رحم ،دنيای جسم و دنيای روح ضروری است.
در زمان خروج از رحم و ورود به دنيای جسمی ،شما چيزی از پدر و مادرتان نميدانستيد .چيزی دربارھی دنيای روح و زمين،
دربارھی پادشاھی بھشتی يا جھنم نميدانستيد .آيا شما در آن لحظه چيزی دربارھی چگونگی يک شھروند پادشاھی بھشتی ميدانستيد؟
خير نميدانستيد .اين چيزی است که دربارھی آن آموزش دريافت ميکنيد .بدون شک اين نکته درست است که ميگويند ،کسی که به
کمال نائل نشده نميتواند به پادشاھی بھشتی برود.
به اين خاطر از اين به بعد ،من بايد يک سيستم تازه بوجود آورم .تنھا سه سال و سه ما پيش رو داريم .حاصل ضرب اين دو عدد٩ ،
ميشود که ما بطور حتم اين عدد را تکميل خواھيم کرد .اعداد شش ،ھفت ،ھشت ،نه و ده .شما شناختی از اين اعداد نداريد .شما حتی
نميدانيد که چرا سبت ھفتمين روز است ،چرا عدد ھفت است؟ شما بايد از تمامی اينھا آگاھی کسب کنيد .تنھا زمانی که بر اينھا واقف
شديد ،قادر خواھيد بود تا رھا و آزاد شويد.
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از اين به بعد برای شما آگاھی از سنتھايی که من بوجود آوردھام امری ضروری است و تنھا با آگاھی شما از آن سنتھا است که
شروع پادشاھی بھشتی امکان پذير خواھد بود.
خدا مالک فضا ،ھمچنين مالک زمان است .اين موضوع در مورد پيوند يا نقاط گذار نيز صادق است .در فلسفھی شرق از فضا و
زمان در ورای دنيا سخن گفته ميشود .خدا ) (日روز(土) ،زمين و ) (寸پيوندھا را آفريد .اينھا با ھم ) (時زمان را بوجود ميآورند.
درواقع زمان دربرگيرندھی اين سه تا است .در فلسفھی شرق ميتوان زمان و در زمان ميتوان پيوند را يافت .ھمچنين ميتوان در
)عبارات چينی( دوران کودکی ،جوانی ،ميان سالی و پيری پيوندھا را مشاھده کرد .اين کلمات معنای خود را به تصوير کشيدھاند.
در زبان انگليسی چند حرف الفبا داريم؟ در کرھای ما دارای چھارده حرف کا ،نا ،دا ،را ،ما ،با ،سا ،ا ،جا ،چا ،کا ،تا ،پا و ھا (가,
)나, 다, 라, 마, 바, 사, 아, 자, 차, 카, 타, 파, 하ھستيم .در آداب و رسوم غربی نميتوان عدد سيزده را يافت  .به شھر
السوگاس برويد و خودتان ببينيد .در ھتل انکور طبقھی سيزده وجود ندارد .آنھا طبقھی  ١٣را جا گذاشتھاند ،اما خدا ميخواھد تا وارد
آنجا شود ...
شما نميدانيد که چرا حروف به اين شکل درآمدھاند .اما رورند مون برای آموزش به اينجا آمده است و اکنون شما ميتوانيد بدانيد که
بھشت چطوری است ،زمين چطوری است ،يا شرق و غرب ،شمال و جنوب چگونه ھستند ،خورشيد و ماه چگونه ھستند ،شھاب
سنگ و ستاره چگونه ھستند و جھان ھستی چگونه است .نشانی تمامی اينھا در چھرھی انسان موجود است .از اينرو )پدر با اشاره به
قسمتھای مختلف در چھره و بدنش ميشمارد(  ،يک ،دو ،سه ،چھار ،پنج ،شش و ھفت .سينه ھشت ،ناف نه ... ،ده  ...يازده و ...
دوازده است .شما نميدانيد که دوازده نقطھی اصلی در بدن انسان وجود دارد.
در ترانھی سنتی کرھای به نام "آريرانگ" به دوازده نقطه اشاره شده است .در ضمن يک مصراع در شعر اين ترانه ميگويد ،فرد با
پاھای زخمی قبل از اتمام ده ری يعنی قبل از عبور از عدد ده ،جان ميسپارد .بعبارت ديگر ،پاھای او قبل از رسيدن به عدد ده
زخمی ميشود و ديگر قادر به ايستادن نيست .مشاھده ميکنيد؟ حتی ترانھھای رايج کرھای ھم از مشيت الھی سخن ميگويند.
رورند مون برای برپا داشتن مالکان صلح و نسب خونی ،والدين راستين ،آموزگار راستين ،پادشاه راستين ،در مقام تنھا پسر آن خدای
واحد و يگانه— که در اين آرزو بود که بھمراھی پادشاھان کشورھا ،تاريخ ناسازگاری بين قابيل و ھابيل را که در آن ،آنھا خون
يکديگر را ريخته و يکديگر را به قتل رساندند ،پاکسازی نموده و با برپا داشتن يک نسب خونی راستين يک دنيای واحد بر روی
زمين و در دنيای روح بنا کند—حتی با مرگ دست و پنجه نرم کرد .
جام صلح وانگو ،اشاره به اخالق جنسی مطلق ،يعنی اشاره به محدب مطلق و مقعر مطلق دارد .آيا خود جام يک وسيله نيست؟ جام
صلح اشاره به بسوی ھم آمدن در يگانگی محدب مادر و مقعر پدر ،يا بسوی ھم آمدن و رقص در شادی اسپرم و تخمک دارد .آنگاه
چه روی خواھد داد؟ آنھا بايد با شليک اسپرم و تخمک عشق بتوانند بسان ابرھا به آسمانھا برسند ...
چه خوشتان بيايد و چه نه ،چه مرگ را به زندگی ترجيح بدھيد يا نه ،ما بايد کتاب راھنما و آن مواد آموزشی را آماده کنيم که از
طريق آنھا بتوانيم در تاسيس سنت پادشاھی بھشتی راھگشا باشيم .
ما دايرھالمعارف درست کردھايم .چرا دايرھالمعارف بسياری ،مثل دايرھالمعارف سرخ پوستان ،دايرھالمعارف سفيد پوستان،
دايرھالمعارف کمونيستھا و حتی دايرھالمعارف در مخالفت با مذاھب نيز نوشته و چاپ شده است؟ فقط يک دايرھالمعارف بايد وجود
داشته باشد .من لغت نامھی روسی درست کردم ،ھمينطور يک لغت نامھی چينی ھم با بيش از  ٣٨٠ھزار لغت درست کردم  .چرا؟
يک ملت متمدن بدون داشتن ماخذ از دايرھالمعارف کشورھای دشمن در ھمسايگی خود نابود خواھد شد.
از آنجاييکه تمامی انواع دايرھالمعارفھای مذھبی ،سياسی ،فرھنگی ،پزشکی ھمه درست شدھاند ،اما آيا اينھا کمکی به اثبات فلسفھی
عشق ميکنند؟ کسی جز رورند مون دارای مصالح و طرح اوليه برای بنای خانه نيست .ھيچ کسی از ھر کشوری که باشد ،در بنای
اين خانه حتی با اضافه کردن يک تکه سفال ،آجر ،يا مشتی خاک يا حتی يک تکه چوب کوچکترين کمکی نکرده است.
من انسان بيمالحظه و غيرقابل اعتمادی نيستم ،من نميتوانم يک زندگی خودخواھانه داشته باشم ...امروز چه روزی است؟ پانزدھم
است اينطور نيست؟ ما به ورای نقطھی اوج ميرويم؛ به ورای خط مرزی ميرويم ،اما بدون آگاھی نميتوانيم چنين کنيم ،تنھا با کسب
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آگاھی قادر به انجام آن خواھيم بود .ھزاران و دھھا ھزار پادشاه در کشورھای جھان در گذشته وجود داشتھاند ،اما تمامی آنھا
دروغين بودھاند .تنھا يک پادشاه پادشاھان ،پادشاه تمامی نژادھا ميتواند وجود داشته باشد ،و او خدای نامرئی است.
ھمچنين خدای نامرئی ،والدين راستين است .بعبارت ديگر او والدين راستين است .آموزگار راستين والدين راستين است و پادشاه
راستين ،آموزگار راستين ميباشد .خدای نامرئی آن ماھيت يگانه را که ميتواند پادشاه راستين ،آموزگار راستين و والدين راستين باشد،
در مسير نيل به کمال خود به دو بعد روحی و جسمی تقسيم کرد .او ھمچنين برای اتحاد دوبارھی آنھا پابرجا بوده است .تا زمانيکه
ھمه چيز آنچنان بازسازی نشود که والدين راستين بيايند و ھمه چيز را مرتب کنند ،يعنی تا زمانيکه نتوان به راه حلی بر روی زمين
نائل آمد ،تحقق آن در دنيای روح امکان پذير نخواھد بود.
با توجه به اين نکته ،خدا از طريق چھار مقدس بر روی زمين کار ميکردھاست ،در ميان پيروان والدين راستين چطور؟ بھرحال به
تنھا نتيجھی منطقی و قابل قبولی که ميتوان نائل آمد آن است که تا زمانيکه حوزھی واقعی در چھار تمدن شرق ،غرب ،شمال و
جنوب بواقعيت درنيايد ،و استاندارد اصيل قبل از جدايی بھشت و زمين ،بازسازی نشود ،پايھای برای کار و تالش خدا و ھمينطور
برای والدين راستين وجود نخواھد داشت .اين تنھا و يگانه ريشھی سنت ما است) .در چنين جايگاھی( وجود دو ريشه يا دو سنت
امکان ندارد ،وجود دو فرھنگ نيز امکان ندارد.
آيا شما مالکان صلح شدھايد؟ آيا مالکان نسب خونی شدھايد؟ خير ھنوز چنين چيزی بواقعيت درنيامده است .ضروری است تا خدای
نامرئی و والدين راستين واقعی و مرئی در پيشگاه خدای يکتا در مقام آموزگار راستين و پادشاه راستين قرار گرفته و حوزھی جھانی
سبت و اخالق جنسی مطلق ھابيل و قابيل را از طريق جام صلح وانگو بنا کنند .و اين مراسم برکت سه نسل ،مراسم برکت ازدواجی
است که بموقع يعنی در زمان الزم برای مالقات نوين اسپرم پدر مطلق و تخمک مادر مطلق انجام گرفته است.
کتاب "گردھمائی برای استقرار دنيای صلح راستين و سازمان ملل ھابيلی" را بياوريد .من اين کتاب را با خود به ھمه جا ميبرم .من
براستی نميتوانم آن را از خاطر ببرم .اين کتاب  ٣٣صفحه دارد .بايد بگويم که از آن بيخبر بودم و وقتيکه متوجه تعداد صفحات آن
شدم ،بسيار شوکه شدم.
من بطور قلبی در پيشگاه خدا گريه ميکردم ،که من فرزندی ناخلف ھستم .من ھمچنان ادامه ميدادم بدون اينکه بدانم بخششی در مورد
من وجود ندارد .اين عدد مشابه با سن عيسی در زمان مرگ او است .شروع به خواندن کردم اما بيشتر از سه خط دوام نياوردم.
نتوانستم بيشتر از سه خط از صفحھی  ٣٣را بخوانم .به خودم گفتم ٣ ،ضربدر  ٣ميشود  ٩و ديگر نتوانستم به ورای عدد  ٩بروم .به
ھمين خاطر  ٣سال و  ٣ماه باقی مانده است .من بايد در طی اين دورھی زمانی به پايان اين راه نائل آمده و سرانجام به ورای آن
بروم .من در موقعيتی ھستم که اشاره به متن آن سخنرانی دارد.
من در پنج خط صفحھی اول مقدمھی اين کتاب مخصوص ،تمامی دنيا را جای دادھام .من در آن تاريخ ھابيل و قابيل را آشکار
ساختم .تا به حال متن سخنرانی شش بار ويرايش شده است .اين متن دربرگيرندھی گفتار ھيچ کس ديگری نيست ،بلکه حاوی آن
چيزھايی است که تنھا من آشکار ساختھام .اين نخستين سخنرانی است که انرژی زيادی برای آماده ساختن آن صرف کردم .
"اعضای عزيز نھضت ،که خداوند براستی شما را دوست ميدارد!" عبارت عضو در اينجا آمده است ،ما اعضايی ھستيم که با ھم به
پادشاھی بھشتی رفته و با ھم در صرف غذا سھيم ميشوند.
"شما بواسطھی پيش گرفتن يک زندگی بروشنايی خورشيد و به پاکی رودخانھھا ،برکت گرفتھايد .اعضای عزيز نھضت که خداوند
شما را براستی دوست ميدارد!" شما اعضايی ھستيد که ميتوانيد به پادشاھی بھشتی پا بگذاريد .بنابراين ما "مراسم تاريخی تاجگذاری
برای حوزھی اختيار آزادی خدا" را در سه موقعيت در روزھای  ١۵و  ٣١ژانويه برگزار کرديم .مخصوصا ٌ در روز سی و يکم دو
بار ،يکی در چانگ پيانگ کره ،نمايندھی حوزھی شرق و بعدی در شھر نيويورک آمريکا نمايندھی حوزھی غرب برگزار شد.
ما سه روز پيش ،سومين را اضافه کرديم ،و چون ھمه خواب بودند ،من خودکار برداشتم تا يادداشتھايم پاک نشود .چيزی که نوشتم
اين است :ما پيشکش اين رويداد مشيتی بيسابقه در تمامی طول تاريخ را در پيشگاه خدا سه بار ثبت کردھايم .به جای اينکه عنوان
شود که در دو مکان يعنی قصر صلح چان جانگ و نيويورک آمريکا بعنوان نمايندھی حوزھی غرب برپا شده است ،اشاره کردم سه
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بار .ما السوگاس را از خاطر برده بوديم ،اگر چه يکی از مھمترين مکانھا است ،اما جا مانده بود و به ھمين خاطر السوگاس را
بعنوان سومين نقطه اضافه کردم.
بعضی از مردم ميگويند" ،رورند مون ديگر پير شده و کاری از دستش برنميآيد به ھمين خاطر کليسا را از ياد برده و بدون ھيچ
درکی از خدا ،دنيای جسم و يا شھروندان بھشتی به مکانھای قماربازان و جاھايی از اين دست ميرود و ھمراھی خود را با شيطان
حفظ ميکند .به نظر ميرسد که سرانجام او به جھنم ختم خواھد شد!" اما چنين نيست.
من تنھا انسانی ھستم که توانايی گشايش دروازھھای جھنم را دارد ،به ھمين خاطر نميتوانم از رفتن به آنجا )به شھر السوگاس(
خودداری کنم .اين دشوارترين ماموريت است .در سفر به آنجا ،پاھايم به سنگينی وزن مرا تحمل ميکنند و من نھايت سعی خود را
دارم تا ھر چه قدر آھسته اما قدم به قدم خود را به جلو ھول بدھم .حتی فرزندان من فکر ميکنند که من از سفر به آن شھر لذت
ميبرم .وقتيکه به آنھا ميگويم تا برای ديدار من بيايند ،آنھا در پاسخ ميگويند که "تو به يک مکان پليد رفتھای و من نميتوانم به آنجا
بروم".
بله ،آنجا يک مکان پليد است ،اما ببينيد که آيا در آينده ،سه يا چھار سال بعد ھمچنان پليد خواھد بود؟ چه کسی بود که به اينجا آمد تا
دروازھھا را بگشايد؟ چه کسی بود که با اشک و بدون صبحانه ،ناھار يا شام برای نجات ديگران پا به پيش نھاد؟ بايد بدانيد که اين
دره با اشکھای من پوشيده شده است.
شما بعنوان نمايندھی رورند مون ،سه سال و سه ماه در پيش رو داريد .چقدر ھولناک است؟ ھمه چيز در اين کتاب گنجانده شده است.
اين کتاب يک آينه است.

پايان
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