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اتحاد دنيا و اتحاد دو كرهی شمالی و جنوبی از طريق عشق راستين

م

ھمانان گرامی ،عزيزانی كه آرزوی پر حرارتشان اتحاد شمال و جنوب است ،خانمھا و آقايان.
ھ زارهی ن وين ك ه چن دی اس ت آغ از گردي ده اس ت ،ي ك دورهی زم انی ب رای پاكس ازی دس تهبندیھا و درگيریھ ای ق رن گذش ته ،و
آشكارسازی ايدهآل يك خانوادهی موزون و متحد جھانی است .مايل ھستم كه س خنان خ ود را ب ا س پاس از ش ما ب ه خ اطر ش ركت در
مراسم ھشتادمين سالگرد تولدم آغاز كنم .باالتر از ھمه چيز ،مايل ھستم كه تمامی ش كوه و افتخ ار دري افتی را ب ه خ دا پيش كش ك نم،
چون او بود كه تا به اين روز از من مواظبت نمود.

ھمانطور كه به گذشته مينگرم ،به خاطر میآورم كه زندگی من ھرگز آسان نبود .زندگی م ن ب ا رن ج ت اريخی م ردم م ا و س ختيھای
بيشماری كه آنھا تحت تسلط قدرتھای بزرگ تحمل كردند ،درھم بافته شده بود.
من ،در سن شانزده سالگی ،از طريق دعا با خواست خ دا ارتب اط برق رار ك ردم ،و پ س از آن در تم امی دوران زن دگی تم امی روح و ان رژی
خود را برای انجام خواست خدا فدا كردم .من به اين فھم دست پيدا كردم كه دليل بنيادی و اساسی افسردگی و اندوه بشر ،بحران ی ش دن رابط ه
ی خدا و انسان بواسطهی سقوط بود .بشريت بسبب سقوط به حوزهی ن ادانی روح ی ن زول ك رد .در ت الش ب رای ح ل مش كالت بني ادی ك ه اي ن
جھل روحی در ميان جوامع بشری و ھستی بوج ود آورده ب ود ،م ن در ب يش از ده ھ زار س خنرانی عم ومی در نق اط مختل ف جھ انی س عی در
ارائهی يك ديدگاه راستين بشری ،يك ديدگاه راستين جھانی و يك ديدگاه راستين تاريخی متمركز بر خدائيزم )خداگرائی( داشتهام.
اين سخنرانیھا به بيش از دوازده زب ان دني ا ترجم ه و در سيص د جل د چ اپ ش ده اس ت .محتوي ات اي ن س خنرانیھا نتيج هی ي ك دوره مطالع ات
مستمر و فراگير مدارك و اسناد تاريخی نيست و استنتاج من ،نتيجهی تحقيقات دانش پژوھانه نيس ت .ب رعكس ،م ن از طري ق ارتباط ات ب ا ھ ر
دو دنيای مرئی و نامرئی به پاسخ سؤاالت اساسی و بنيادی )بشر( دست يافتهام.
مسئلهی اتحاد شبه جزيرهی كره ،آرزو و ميل جدی مردم ما و حركت و تالش پاي انی ب رای ب ه نتيج ه رس يدن جن گ س رد جھ انی اس ت .بھم ين
خاطر امروز ،با عرض قدردانی بخاطر گردھمائی پرمعنای شما ،مايلم در بارهی موضوع "شكل گيری اتحاد شمال-جنوب كره و اتحاد دنيا از
طريق عشق راستين" با شما صحبت نموده و پاسخ اساسی به چگونگی شكلگيری اتحاد را ارائه دھم.
اتحاد كشور ما ،فقط يك اتحاد قلمرو ملی نبوده كه درگير مسائلی ورای آن است .اين )اتحاد( با اتحاد روح و جسم بشر ،كه بسبب سقوط از ھ م
جدا شده و رو در روی ھم قرار گرفتهاند ،آغاز ميشود و اين خود الگوئی برای اتحاد دنيای ب ه دو قس مت تقس يم ش ده ،اس ت .ب ه ھم ين خ اطر،
اين مسئله ميبايست از دي دگاه مش يت الھ ی ب رای نج ات و رس تگاری بش ر درك و درياف ت ش ود .بعب ارت ديگ ر ،اي ن مش كل ميبايس ت در س طح
مشيت الھی حل و فصل گردد.
ھدف نھائی شيطان در پس درگيری تاريخی بين خوبی و بدی ،از زمان آغاز آن ،كه بخ اطر س قوط اول ين اج داد بش ری ش كل گرف ت ،چيس ت؟
شيطان چشم خود را بطور دقيق به خدا دوخته است .خدا ابدی ،تغييرناپذير ،مطلق و يگانه بوده و استاندارد اي دهآلی را ك ه او از آغ از آف رينش
در نظر داشته نيز ميبايست دارای ھمين كيفيتھا باشد.
اگر قرار باشد كه بطور مستقيم از خدا در اين مورد بپرسيم ،فكر ميكنم مسائلی را كه مط رح ك ردم تأئي د خواھ د ك رد .خ دا چ ه پاس خی خواھ د
داشت اگر شيطان بپرسد ،كه "خدايا ،وقتی ك ه در آغ از م را بعن وان ب زرگ فرش ته آفري دی ،آي ا متمرك ز ب ر عش قی موق ت نس بت ب ه م ن عم ل
كردی ،يا عشقی ابدی؟"
فكر ميكنم كه خدا خواھد گفت كه بواسطه عشقی ابدی او را بعنوان بزرگ فرشته آفريده است .اگر ميگفت كه عشق او موقت بود ،اين ج واب،
او را خدائی محدود ميساخت .اگر او نتواند استاندارد ابدی عشق خود را نسبت به شيطان حفظ نمايد ،سرانجام زمانی فراخواھد رسيد كه ديگ ر
در برابر شيطان توانائی بكارگيری اختيارات خود را بعنوان خدا ،نخواھد داشت .بنابراين ،مھم نيست كه ت ا چ ه ان دازه ش يطان ب ا خ دا مخالف ت
ميكند ،او چارهای جز تأسيس پايه برای عشق ورزيدن به شيطان نخواھد داشت.
شيطان ميگويد" :من بواسطهی سقوط يك ولگرد پليد شدم ،ول ی ت و و م ردم خ وب نميتواني د مت د و روش مش ابه م را م ورد اس تفاده ق رار دھي د،
اينطور نيست؟ ممكن است كه من از جنگيدن لذت ببرم ،ولی قرار نيست كه تو از جنگيدن ل ذت بب ری .ت و حت ی باي د وزش ب اد را تحم ل كن ی،
اينطور نيست؟" بھمين دليل ،فلسفهی خدا از نوع فلسفهی عدم-مقاومت است .چرا اينطور است؟ چون تا زمان آشكارسازی دنيای ايدهآل بھش تی
بر روی زمين ،صرفنظر از تمامی اوضاع و احوال ،خدا بايد به بزرگ فرشتهی مبدل شده به شيطان عشق بورزد.
مھم نيست كه شيطان چقدر برای خدا مشكل میآفريند ،خدا نميتواند او را مجازات كرده يا از بين ببرد .صرفنظر از تمامی چيزھائی كه باع ث
بوجود آمدن شيطان شدند ،خدا بايد پايهای برای عشق به شيطان تأسيس كند .مشكل اين است كه او تنھا زمانی ميتواند پيروزی كام ل را تجرب ه
نمايد كه شيطان اعتراف كند" :اوه ،خدا ،واقعا ً خدا است! من تسليم تو ھستم".
به ھمين خاطر ،خدا در موقعيتی قرار دارد كه در آن توسط شيطان به بند كشيده شدهاست .از آنجائيكه ب رای خ دا راه اص ل مش يت الھ ی ب رای
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بازسازی اين است ك ه ش يطان را ب ا عش ق ورزي دن ب ه او ب ه زان و درآورد ،م ا در مق ام فرزن دان او ميبايس ت در ي ك چن ين راه و مس يری گ ام
برداريم.
مھم نيست كه اگر فردی در گوشه و كنار دنيا مورد رنج و آزار قرار گرفتهاس ت و بعن وان ي ك دش من در س طح جھ انی قلم داد ميش ود ،او باي د
شرط و پايهای برای عشق ورزيدن به مخالفانش تأسيس كند .از اين ديدگاه حقيقت شگفتانگيزی در اين كالم خدا نھفت ه اس ت" :دش من خ ود را
دوست بدار ".در واقع اين يكی از نبردھای استراتژيكی خدا است.
اين كلمات ساده بنظر ميرسند ،اما كسی آن درك نكرد ،اگر چه اين كلمات خط مرزی بين پيروزی و شكست را در نبرد ب ين خ دا و ش يطان را
رسم كردند.
اگر قرار بود كه خدا فلسفه و عقيدهای اختيار كند ك ه ب ا آن ب ه ش يطان بعن وان دش من نظ ر دوخت ه و در پ ی انتق ام ج وئی ب دنبال او روان ش ود،
ھرگز قادر نخواھد بود كه بر قلهی پيروزی بايستد .بھم ين دلي ل او اس تراتژی عش ق را ب دوش كش يده و گفت ه اس ت ك ه "دش من خ ود را دوس ت
بدار ".عبارت "دشمن خود را دوست بدار" ھمچنين حد اعلی تدريسات و تعاليم عيسی نيز ميباشد.
جالب توجه اين است كه عيسی ،تنھا فرزند خدا ،در برابر شيطان ايستاده و برای او دعا ميكند ،عليرغم اين حقيقت ك ه ش يطان س عی در كش تن
او دارد .اگر عيسی در آخرين لحظات بر روی صليب ،نسبت به دشمن خود كوچكترين احساس نفرت و كينهای در قلبش ميداشت ،مشيت الھی
بطور كامل واژگون شده و نابود ميشد .چون عيسی با قلبی مملو از عشق به دشمنانش و مملو از دعا برای بركت گرفتن آنھا ،بر م رگ غال ب
آمد ،شيطان در آن لحظه تسليم گرديد.
اين نقطهای است كه صالحيت فرزن د اب دی خ دا ب ودن از آن سرچش مه ميگي رد .حت ی ش يطان اي ن ص الحيت را تش خيص داده ،آن را برس ميت
ميشناسد .شما نيز قادر خواھي د ب ود ك ه در براب ر ش يطان ايس تاده و ب ه او بگوئي د" ،ھ ی ش يطان ،آي ا در فرزن د خ دا ب ودن م ن تردي د داری؟" و
شيطان پاسخ خواھد داد" :نه ،براستی تو فرزند خدائی ".ما ميبايست خود را بگونهای ھدايت كنيم ك ه اگ ر ب ه ش يطان گفت يم" :اگ ر مردم ی مث ل
من حوزه متقابل خدا را از سطح فردی تا سطح خانواده ،طايفه ،جامعه ،ملت و دنيا گسترش دھند ،آيا برای تو مشكلی نيست؟ پاسخ شيطان اين
باشد" :اين اصل است ،بھمين خاطر نميتوانم مخالفت كنم".
خدا تحت چنين شرطھا و پايهھا و با حوزه فرھنگی مسيحی ،بعنوان فرھنگ مركزی ،مشيت خود را دنبال نموده است .چ ه م ا خ ود را در راه
فداكاری و شھادت ،در مقام شھيد يافته ،چه در عمق نبرد خونين ،ميبايست نھضت عشق به خدا و عشق به حتی دشمن خ ود را ب ه پ يش بب ريم.
ما میبايست پرچم اين جنبش را در خانوادهھايمان ،در جوامعمان و در ملتھايمان به احتزاز در آوريم.
امپراطوری روم مسيحيت را بسختی م ورد رن ج و آزار ق رار داد ،ام ا در براب ر عش قی ك ه مس يحيت از آن ب رای دوس ت داش تن كش ور دش من
استفاده نمود ،وادار به تسليم شد ،و اين چگ ونگی جھ انی ش دن م ذھب مس يحيت اس ت .نقط ه آغ از ب رای راه بھش ت در درون كش وری ب ود ك ه
دشمن او محسوب ميشد .تا به اين زم ان مس يحيت ب ه دوس ت داش تن دش منان شخص ی خ ود میانديش يدهاند ،ول ی اي ن درس ت و ك افی نيس ت .م ا
ميبايست به كشوری كه دشمن ما است عشق بورزيم ،حتی دنيای دشمن را نيز بايستی دوست بداريم.
نقطهی آغاز برای راه بھشت در درون كشوری بود كه دشمن ما محسوب ميشد .تا زمانيكه نتوانيم پايهی سنت عشق راستين را بوجود آورده و
بر اين پايه مستقر شويم ،قادر نخواھيم بود كه پادش اھی بھش تی را ب ر روی زم ين تأس يس كن يم .اگ ر اينگون ه ،اي ن س نت عش ق راس تين تأس يس
شود ،ھرگز نميتواند فلسفه يا ايدئولوژی بزرگتر و باشكوھتری نسبت به آن وجود داشته باشد.
زمانيكه كشور كره تحت تسلط امپراطوری ژاپن بود ،چھار كشور مشيت شده -كره ،ژاپن ،آلم ان و امريك ا -دش من يك ديگر بودن د .ب ا توج ه ب ه
شرايط آن زمان ،ژاپنیھا و كرهایھا دشمن يكديگر بودند ،ژاپنیھا و آمريكائیھا ھ م دش من يك ديگر بودن د ،آمريكائیھ ا و آلمانیھ ا ني ز دش من
يكديگر بودند .با اينھمه ،من راه عشق راستين بھشتی را پيش گرفته و ژاپنیھا ،آلمانیھا را به آمريكا ،كشور دشمن آنھا ،كشانده و به آنھا گفتم
كه آمريكا در مسير تباھی و نابودی در حال سقوط است و برای احيای دوبارهی آن كمك آنھا ضروری است.
من برای ژاپنیھا و آلمانیھا تأكيد كردم كه آنھا قادر نخواھند بود تا يك انديشهی نوين مستعد در ھدايت بشر بسوی دنيای نوين مورد نظ ر خ دا
را تأسيس كنند ،اگر نتوانند شرط عشق ورزيدن به دشمن گذشتهی خود ،آمريكا ،را با عشقی بيشتر از عشق ب ه س رزمين پ دری خ ود بن ا نھن د.
من اين سنت عشق راستين را بنا نھاده و يك شروع نوين را پايه گذاری نمودم.
تا زمانيكه مردم پايه و شرطی تأسيس نكنند كه براساس آن بتوانند كشورھای دشمن خ ود را دوس ت بدارن د ،پادش اھی بھش تی نميتوان د ب ر روی
زمين تحقق يابد .تنھا در عمق عشق راستين الھی است كه چنين سنت تاريخی ميتواند بنا نھاده شود.
وقتيكه از جانب دولت فدرال آمريكا تحقير شده و با بی عدالتی به دادگاه كش انده ش دم ،درواق ع م ن ب ا تأس يس روزنام هی واش نگتن ت ايمز و ي ك
ايستگاه خبررسانی ،و با كار و تالش سرسختانهتر برای دادن زندگی به آمريكا به آنھا پاسخ دادم.
اخيراً ،برای ھمكاری با چين ،سعی در گردھم آوردن برنامهريزان سوقالجيشی برجسته از سراسر دنيا بودهام .اين يك مث ال از چگ ونگی ك ار
تمامی سازمانھا و فدراسيونھائی است كه تأسيس كردهام ،اينكه تمامی آنھا آماده برای ھمكاری و خدمت به ھر نوع تالش بھشتی متضمن عش ق
راستين ھستند .در آينده ،حتی آنھائيكه دارای استعداد مافوق و برتر ھستند ،اگر در توشهی خود اثری تكميل شده از عشق نداشته باشند خود را
در بند ديگران خواھند ديد.
برای ھمه ضروری است كه اين نكته را به خاطر بسپارند .من در زمان حكومت امپراطوری ژاپن )در كره( وارد نھضت مقاومت ضد-ژاپنی
شده بودم ،از اين نقطه نظر ،مردم ژاپن دشمنان من بودند .اين نكته بطور عمومی برای تمامی كرهایھا و بطور فردی ب رای خ ود م ن ص ادق
بود ،اما بدنبال شكست ژاپن در جنگ دوم جھانی ،من به اين كشور عشق ورزيدم.
بعد از جنگ ،ميتوانستم به اداره پليس رفته و در مورد كسی كه مرا بخاطر فعاليتھای مخفيانه و زير زمينی استقالل طلبیام توقي ف و محب وس
كرده و بطور جدی مورد شكنجه قرار داده بود ،گزارش دھم .اگر به اين كار دست ميزدم ،تمامی آنھا اعدام شده بودند .اما وقتيكه ب ا ي ك پل يس
ژاپنی روبرو شدم كه برای نجات زندگی خود در حال فرار بود ،در بستهبندی لوازمش و فرار شبانه به محلی امن به او كمك كردم.
آيا ميدانيد كه چرا تعداد بسيار زيادی از جوانان ژاپنی زندگی ابدی خود را بخطر انداخته و وفادارانه با من پيمان ميبندن د؟ چ ون اص ل عل ت و
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معلول وجود دارد ،و اين اصل به آنھا ميگويد تا چيزی را كه دريافت كردهاند ،بازگردانند.
چون من با توجه به قلب خدا و با رفتن به ورای مرزھای ملی ،بذرھای عشق راستين را در جھان كاشتم .چون من پايهای قلبی را بنا نھادم كه
مردم را بسوی يك زندگی با عشق به كشورھای دشمن ھدايت ميكند .به ھمين سبب ،امروز ژاپن زندانی و در بند من است .ژاپ ن ،ب دون اينك ه
متوجه شود ،در حال پاسخ به فراخوانی بھشتی خود ميباشد.
تحت تسلط حاكمان ژاپنی ،من به اندازه كافی دليل داشتم تا در خود حتی نسبت به امپراطور ژاپن رنجش انبار كنم .ولی او پيش از اين شكست
خورده بود و خدا به كسی كه شسكت خورده است ضربه نميزند .درواقع ،خ دا و دني ای روح ب ه كس انيكه ب ه گن اه خ ود پ ی ب رده و ع ذرخواھی
كنند ،لطف و رحمت نشان ميدھد .چون اين راه بھشتی است ،كسی كه شمشير كشيده و به فرد مغل وب ض ربه ميزن د ،در آين ده بازمان دگانش را
در تباھی و فالكت خواھد داد.
اياالت متحده نيز كشوری است كه مرا دشمن خود قلمداد ميكند .اما من خانوادهی خود را پشت سر گذاشته و نظر خود را از سرزمين پدریام،
كره ،منحرف كردم تا برای اين كشور )آمريكا( رستگاری و نجات را به ارمغان آورم .من تمامی متعلقات خود را بدور ريخ تم ت ا دني ای تح ت
تسلط شيطان را نجات دھم.
ب ه دش منی و ع داوت س مت و جھ ت گرفت ه ش ده از جان ب كليس اھا و فرق هھای ش رعی و ق انونی ب ر علي ه ك انون خ انواده )نھض ت ھماھن گ(
بيانديشيد .ممكن است كه گفته شود كه دشمن ھستيم ،اما نبايستی بعنوان دشمن با يكديگر بجنگيم ،بلكه متمركر بر عش ق بس وی ھ م ب ازآئيم .چ ه
اتفاقی خواھد افتاد زمانيكه در عشق بسوی ھم آئيم؟ دو نفری كه در عشق بس وی يك ديگر آمدهان د ،جمھ وری ك ره )جن وبی( را در جھ ت تكمي ل
خواست بھشتی و خ دا ھ دايت نم وده آنچن ان ك ه بتوان د ك ره ش مالی را ھض م كن د .اگ ر بالفاص له بع د از آزادی ك ره از اش غال ژاپ ن ،فرق هھای
مختلف مسيحی كره و نھضت ھماھنگ متحد ميشدند ،تمامی مشكالت حل و فصل ميشد.
چون چنين چيزی بواقعيت درنيامد ،ما مجبور بوديم تا با دشمنان فرد ،دشمنان خانواده ،دشمنان طايفه و دشمنان مردم ب ا ف داكاری ش گفتآوری
جنگيده تا به مقام و موقعيتی نائل شويم كه اگر قبل از اين ب ه آن دس ت م یي افتيم ديگ ر درگي ری وج ود نميداش ت .م ا ب رای غلب ه ب ر راه ع ذاب
بگونهای در تالش بوديم كه قادر نبوديم تا به دشمنان ضربه بزنيم.
خانمھا و آقايان ،تمامی مردم در كره ش مالی خ ود را ب ا "اي دئولوژی جوچ ه" )انديش هھا و تدريس ات ك يم اي ل س انگ ،رھب ر اس بق ك ره ش مالی(
مسلح كردهاند .ما ميبايست خود را با "ايدئولوژی عش ق راس تين" مس لح كن يم ك ه توان ائی ھض م و تحلي ل آنھ ا را دارد .ك رهی ش مالی بخش ی از
فرھنگ شمالی است كه تحت تأثير بادھای سرد فرھنگ روسيه قرار گرفته است .ما ميبايست برای ذوب طبيعی آنھا با گرمی و حرارت تم دن
اين منطقهی تالش كنيم .درغير اينصورت ھر دو كشور نابود خواھند شد .بھمين سبب ميبايست كامالً خود را بطور فلسفی مسلح كنيم.
اين فلسفه نميبايست متمركز بر خود و در پی انجام و تكميل اميال ف ردی ب وده ،بلك ه ميبايس ت در پ ی رس تگاری و نج ات تم امی بش ريت باش د.
كمونيستھا اعتقاد دارند كه تمامی افراد جامعه ميبايست برای خاطر فقط چند رھبر حزب كار كنند.
به ھمين دليل ،آنھا ھر كسی را كه بعنوان يك رقيب ب ا اس تعداد ق د براف رازد ،ح ذف ك رده و از مي ان برميدارن د .ام ا م ا اينگون ه نيس تيم .اي ده و
عقيدهی ما اين است كه برای تأسيس استاندارد متقابل يك سطح باالتر با محيط متقابل متحد شويم .يعنی اينكه ھابيل و قابيل با يكديگر متحد ش ده
تا در سطح باالتر والدين خود را دريافت كنند.
من باور ندارم كه كرهی جنوبی برای غلبه بر ك رهی ش مالی باي د از ني روی نظ امی و ارت ش اس تفاده كن د .ب رعكس ،م ا ميبايس ت مل ت خ ود را
بيشتر از آنكه آنھا به ملت خود عشق ميورزند ،دوست بداريم .ما ھمچنين ميبايست دارای قدرت و نيروی فلسفی ش ويم ك ه حت ی بيش تر از آنك ه
آنھا به كمونيزم عشق ميورزند ،ما خدا را دوست بداريم .ما ميبايست مردان و زنان با شخصيتی بشويم ك ه بتوانن د بط ور طبيع ی آنھ ا را بزان و
درآورند .جز اين راه ديگری برای ما در جھت ھضم و تحليل كرهی شمالی وجود ندارد.
بعبارت ديگر ،ميبايست بت وانيم آنھ ا را ب ا نح وهی زن دگی خ ود تح ت ت أثير ق رار دھ يم .ميبايس ت ق ادر باش يم ت ا آن م ردم مص لح ب ه اي دئولوژی
كمونيست را با استاندارد شخصيت و نحوهی نگرش خود از زندگی مبھوت سازيم.
تا زمانيكه نتوانيم محيط و زمينهی مؤثر بر آنھا را حفظ كنيم ،قادر ب ه بازس ازی مل ت از ن وع ق ابيلی نخ واھيم ب ود .اگ ر نت وانيم مل ت ق ابيلی را
بازسازی كنيم ،نميتوانيم ملت بازسازی شدهی مستعدی را برای ورود به سطح جھانی ملت متمركز ب ر پادش اھی بھش تی تأس يس كن يم .اگ ر چ ه
كرهی شمالی و جنوبی در مخالفت با يكديگر از ھم جدا شدهاند ،ما ميبايست كرهی شمالی را بدون جنگيدن با آنھا آزاد كنيم.
مردم كره در دو قسمت شمالی و جنوبی ملتھبانه خواستار ديدن اتحاد و يگانگی كشور ھستند ،اما اين نياز چگونه ميتواند بواقعيت درآيد؟ اتحاد
)بين دو جناح( تنھا زمانی تحقق ميابد كه روشی خب ره و ماھران ه ب ه ك ار گرفت ه ش ود ،ك ه اي ن حرك ت ب ه دو ط رف رخص ت خواھ د داد ت ا ب ا
يكديگر بزيند .وقتی كه جنوبیھا به شمال رفته و يا شمالیھا به جنوب آمده و ھر كدام در برخوردھا و گفتگوھا بگوين د ك ه "بيائي د ب ا توج ه ب ه
روش و نقطه نظر )ما( كار كنيم" شكلگيری اتحاد موفقيت آميز نخواھد بود.
خانمھا و آقاي ان ،در ح ال حاض ر ش مالیھا و جنوبیھ ا در دو مس ير متف اوت س مت و جھ ت )جبھ ه( گرفتهان د .آنھ ا در دو مس ير مختل ف ق رار
دارند ،يكی سعی در رفتن ب ه جن وب داش ته و ديگ ری ميخواھ د ب ه ش مال ب رود .اھ داف آنھ ا ب ا يك ديگر مغ ايرت دارن د .اگ ر ھ ر دو ط رف ب ر
موقعيت خود سماجت كنند ،بطور حتم وضعيت دوباره به حالت تشنج و جدائی خواھد انجاميد.
موضوع اين است كه در اين مورد چه بايد كرد؟ بايد فردی از كره جنوبی باشد كه شمالیھا را بيشتر از ميزان عشق ھر جنوبی ب ه كش ورش،
دوست بدارد.
ھمچنين بايد فردی از كره شمالی باشد كه به جنوبیھا بيشتر از عش ق ھ ر ش مالی ب ه كش ور و م ردمش دوس ت ب دارد .بج ز اي ن ،راه و روش ی
ديگر وجود ندارد.
اگر كسی وجود داشته باشد كه ميزان احساس ميھن پرستیاش با شكوھتر از ھ ر جن وبی و ي ا ھ ر ش مالی باش د ،آنگ اه ،راه ب رای اتح اد گش وده
خواھد شد .آيا راه ديگری ميتواند وجود داشته باشد؟ مھم نيست كه تا چه اندازه سرسختانه انديشيدهايد ،براستی راه ديگری وجود ندارد.
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حال ،مردم كره جنوبی چه كار بايستی انجام دھن د؟ كش ور م ا خ ط م رزی ب ين ش مال و جن وب )راس ت و چ پ( را ب ر م دار  ٣٨درج ه گش وده
است ،و ما كسانی ھستيم كه بر آن خط جايمان دادهاند ،حال سؤال اين است كه چه كاری بايستی انجام دھيم؟
موضوع اين است كه چگونه اين مشكل را حل و فصل كن يم ،و پاس خ اي ن اس ت ك ه حت ی بيش تر از ھ ر ش مالی و ھ ر جن وبی رن ج و ع ذاب را
تحمل كنيم.
چگونه ميتوانيم چنين اس تاندارد م يھن پرس تانهای را ك ه از طري ق تحم ل رن ج و ع ذاب و رف تن ب ه ورای مرزھ ای مل ی ص ورت گرفت ه اس ت،
تقويت كنيم؟ اين راھی است كه در آن ميتوانيم به اين كشور زندگی داده و مشكالتش را حل و فصل كنيم.
اين راه برای اتحاد دو دنيای خوبی و پليدی نيز ص ادق اس ت .باي د كس ی در دني ای خ وبی پدي دار ش ود ك ه بيش تر از ھ ر كس ی در دني ای پلي دی
)برای آن حوزه( ميھن پرستی با شكوه باشد .كسی بايد پديدار شود كه يك استاندارد باشكوھتر و واالتر وفاداری را نسبت به كشورش بيشتر از
ھر كسی در ميان اجدادمان ،كسانی كه در پی خوبی بودند ،بنا نھد .اين تنھا راه برای حل و فصل مشكالت تاريخ از ھم گسيخته است.
در اين زمينه ،عيسی ،بطور خاصی قابل توجه بود .او متوجه شد كه جنگ برای ھيچ يك از طرفين خوبی بدنبال نخواھد داشت .تنھا راه برای
او در زيستن برای خاطر خدا و مردم اسرائيل ،فدا شدن برای خدا و مردمش بود ،و اين دليل اصلی در پس مسئله مصلوب شدن او بود.
عشق عيسی به بشريت بيشتر از عشق ھر كسی در طول تاريخ تا به اين زمان بود ،و عشق او به خدا باشكوھتر از ھر فرد ديگ ری در ت اريخ
ميباشد .بھمين سبب ،مرگ او باعث شكلگيری يك تاريخ مقدر شده به نابودی ،برای سمت و جھت نوين يافتن در مسير دنيائی ھدف دار ش د ،ك ه
اين تاريخ حوزهی فرھنگی مسيحی بود ،و اين مسئله يك حقيقت تاريخی است.
بدينسان ،تنھا راه برای اتحاد شمال-جنوب اين است كه ما مردمی شويم كه بتوانند برای شمال و جنوب فدا شده و بميرند .راه ديگری برای نيل
به اتحاد وجود ندارد .بايد قلبی كه بشكلی عميق خواستار زيستن در ھماھنگی با طرف مقابل است وجود داشته باشد.
وقتيكه فردی به چگونگی ھدايت زندگیاش میانديشد ،موضوعات اوليه و اساسی كه مورد توجه قرار ميگيرن د از اي ن ق رار اس ت :راه فرزن د
خلف ،راه يك ميھن پرست وفادار ،راه يك مقدس ،و راه پسر و دختر خدا.
آيا اين دقيقا ً قلبی نيست كه با رفتن به ورای )مرزھا( جل و وعق ب ،راس ت و چ پ ،و ب دون توج ه ب ه )چگ ونگی( پس تی و واال ب ودن مق ام آنھ ا،
خواستار بودن با ديگران و زندگی در ھماھنگی با آنھا است؟ اين يك نتيجه گيری منطقی است.
مخرج مشترك در بين آنھائی كه ميگويند" :من ميخواھم در ھماھنگی با ديگران زندگی كنم" ،قدرت نيست؟ قدرت نميتواند بورای تاريخ برود،
قدرت به يك دوره زمانی مشخصی محدود است.
ھمين مسئله برای علم و دانش نيز صادق است .دنيای علم و دانش ميل ذاتی برای توسعه و پيشرفت دارد .آي ا عل م و دان ش ميتوان د ب ه م ا قلب ی
دھد كه بگويد" :ميخواھم با اين تكه از معرفت تا به ابد زندگی كنم"؟ بطور واضح ،ما نميتوانيم علم و معرفت يا دارائی را بطور اب دی حف ظ و
نگھداری كنيم .حال ،مخرج مشتركی كه به ورای )مرزھا( باال و پائين ،جلو و عقب ،راست و چپ ،و تفاوت زم انی ب ين گذش ته ،ح ال و آين ده
ميرود ،چيست؟ اين مخرج مشترك نميتواند چيزی جز عشق راستين متمركز بر خدا باشد.
بنابراين ،فرزند خلف كسی است كه در خانواده اش با دادن عشقی ژرف و عميق به والدينش زندگی ميكند .ھمينطور ميھن پرست ف ردی اس ت
كه يك زندگی با عشقی عميق به ميھنش پيشه اوست .يك مقدس ،فردی است كه با عشقی ژرف و عميق به مردم دنيا ميزيد و پسر و دختر خ دا
كسانی ھستند كه با عشقی عميق به تمامی بشريت و خدا زندگی ميكنند.
بنابراين مسئله اين است كه يك پايهی راستين قلبی را توسعه دھيم كه براساس آن فرد بتواند خواستار داشتن قل ب ي ك م يھن پرس ت باش د .چن ين
فردی خواھد خواست كه زندگی اش در ھم آوازی با بخت و اقبال مردم باشد .چنين ف ردی ب ه تم امی مش كالتی ك ه م ردم ب ا آنھ ا روب رو ھس تند
بسان مشكالت شخصی خود مينگرد .اين شخص با ھر شادی تجربه شده توسط مردمش نه بعنوان يك شادی زودگذر ك ه بس ان ي ك ش ادی اب دی
برای عموم مينگرد.
به كسی كه دارای روابط عشق راستين و قلب راستين باشد ،اجازهی مخصوص داده ميشود تا در حوزهی اتحاد شركت جويد.
خانمھا وآقايان ،حتی يك زن كه فاقد ھرگونه آموزش اوليه است ،ميتواند با يك مرد با درجهی دكترا ازدواج كرده و ناگھان ھمس ر ي ك دانش مند
شود .آيا اين درست نيست؟ ھر كسی كه دارای تجربيات بسيار زي اد از رواب ط ھم راه ب ا قل ب خواس تار زيس تن در ھم اھنگی ب ا ديگ ران باش د،
امروز حق شركت در حوزه اتحاد را دارد.
خدا خودش چنين ماھيتی دارد .بنابراين ،اگر فرد زندگی را پيش گيرد كه به او توانائی ايجاد ھماھنگی با ديگران را بدھد ،بط ور خودبخ ود ب ه
او صالحيت شركت جستن در اتحاد اعطا ً ميشود.
مراح ل ايج اد اتح اد را در چ ه مك انی بايس تی از س ر گي ريم؟ نقط ه ش روع ب رای دس تيابی ب ه اتح اد ش مال-جن وب در كجاس ت؟ نخس تين مرحل ه
چيست؟ آيا با توصل به نيروی جسمی خود دست بكار ميشويم؟ اگر با توصل به نيروی جسمی بر ديگران غلبه كنيم ،آنھا نيز س رانجام نيروئ ی
قويتر از نيروی ما را توسعه داده و درگيری دوباره از سرگرفته خواھد شد .ما با چنين روشی نميتوانيم به اتح اد نائ ل ش ويم .راه اتح اد زم انی
گشوده ميشود كه ھر كدام از ما بتواند بگويد" ،اگر چه من در جن وب زن دگی ميك نم ،واقع ا ً ميخ واھم در ھم اھنگی ب ا م ردم ش مال زن دگی ك نم،
واقعا ً ميخواھم با آنھا يكی شوم".
فرض كنيد كه مردم در جنوب قرار بود ك ه ب ه ھموطن ان م ان در ش مال نظ ر دوخت ه و از چگ ونگی ش رايط ن اگوار زن دگی آنھ ا اش ك بريزن د.
فرض كنيد كه قرار بود به آنھا بگوئيم" ،من بگونه ای زندگی ميكنم كه بتوانم در سختيھا و مشكالت شما را ھمراھی كنم ".فرض كنيد كه قرار
بود كه به آنھا قول دھيم" ،روزی ،بزودی ،من با آمادگی كام ل ب رای روز رھائيت ان در براب ر ش ما ظ اھر خ واھم ش د .و ف رض كني د ك ه آنگ اه
قرار بود تا برای اتحاد حركت و تالشی عملی را متمركز بر چنان قلبی پيش بگيريم" .من ب اور دارم ك ه روز اتح اد دور از دس ت نميب ود اگ ر
دست به انجام اين كارھا ميزديم.
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خانمھا و آقايان ،ميبايست به چگونه در ھماھنگی زيستن با ھموطنان خود بيانديشيم.
ھيچكس نميتواند يك ميھن پرست باشد اگر نخواھد با والدين يا ھموطنان خود زندگی كند .ھر ن وع ادع ائی از جان ب اي ن ف رد در م يھن پرس تی
دروغی بيش نخواھد بود.
فرد نخست ميبايست بتواند با كشور خود در ھماھنگی بزيد ،قبل از اينكه بتواند در ھماھنگی با دنيا زندگی كند .بعالوه قبل از اينك ه ف رد بتوان د
در ھماھنگی با خدا بزي د ،باي د نخس ت در ھم اھنگی ب ا دني ا زيس ته باش د .بدينس ان ،ف رد نميتوان د ي ك م يھن پرس ت باش د ،اگ ر نتوان د نخس ت ب ه
ھموطنان خود عشق ورزيده و يا به آن منطقه اجتماعی خاص عشق بدھ د .سياس تمداران م ا ت ا چ ه ان دازه ب ه كش ور خ ود عش ق ميورزن د؟ ھ ر
سياستمداری كه فاقد قلبی ھمراه با ميل سھيم و شريك شدن در زندگی شھروند معمولی باشد ،بزودی از بين خواھ د رف ت .مھ م نيس ت ك ه او ت ا
چه اندازه تحصيل كرده باشد ،او بسان حباب روی آب محو و نابود خواھد شد.
ھر رھبری كه نتواند شھروندان كشورش را دوست بدارد ،از قضاوت آنھا و قضاوت تاريخ نميتواند بگريزد.
التيام جدائی بين شمال و جنوب يك كار ساده نيست .ميھن پرستان در تالش برای ايجاد اتحاد ،به عزمی راسخ برای كار ھمراه با بيدار خ وابی
ھای بسيار ،رفتن به ورای زمان ،و غلبه بر تمامی انواع مشكالت نياز دارند.
"من واقعا ً ميخواھم كه با آنھا زندگی كنم ،نميخواھم بميرم تا زمانيكه بتوانم با آنھا بميرم ،نميخواھم زندگی كنم مگر اينكه بتوانم با آنھا بزيم ".با
يك چنين احساس و قلبی نسبت به يكديگر از جانب شمالیھا و جنوبیھا ،حركت و تالش برای اتحاد آنھا ميتواند آغاز شود.
وقتيكه اتحاد شمال-جنوب صورت گرفت ،آنگاه اين خود نقطهی شروعی در تالش ب رای اتح اد دو دني ای دموكراس ی و كمونيس ت خواھ د ب ود.
ھر كدام از ما بايستی آيندهی مردم مان و دنيا را بمثابهی نمايشگر دنيا ،نمايشگر شش ميلي ارد انس ان ،نمايش گر س ه ميلي ارد انس ان س اكن آس يا،
نمايشگر مدرسه ،نمايشگر تمامی دانش آموزانی كه به آنھا آموزش دادهايد ،در نظر بگيريم .ما ميبايست عزم جزم كن يم ت ا نھض تی پ يش گي ريم
كه توانائی سھيم شدن در زندگی ھموطنانمان را به ما بدھد.
وقتی چنين تالشی شما را به راه زندگی مقدسين مرتبط ساخت ،آنگاه شما تجسم يك مقدس خواھيد ش د .اگ ر چن ين چي زی را ب ا احت رام ب ه خ دا،
ھمراه با وفاداری پسر يا دختر خدا ،انجام دھيد ،آنگاه شما "وارث خ دا" و "جانش ين خواس ت خ دا" خواھي د ش د .ام روز ،اي ن مس ائل را ب ا ش ما
درميان ميگذارم ،چرا كه در زندگی خود آنھا را تثبيت كردهام.
زمانيكه اتحاد شمال و جنوب در كره به انجام رسيد ،اتحاد دنيا بطور خود به خود فرا خواھ د رس يد .آي ا فك ر ميكني د ك ه ق درت سياس ی ،ق درت
نظامی ،يا قدرت مالی و دارائی ميتوانند به ارمغان آورندهی اتحاد باشند؟ كمترين امك ان و فرص تی ھ م ب رای انج ام چن ين چي زی وج ود ن دارد.
اين دليلی است كه ھم اكنون من با شما اينگونه صحبت ميكنم.
آيا اسلحه ،دارائی يا علم و دانش توانائی بدور انداختن فلس فهھای پوس يده را دارد؟ ن ه ك ه نميتوانن د .تنھ ا عش ق راس تين ميتوان د چن ين ك اری را
انجام دھد .اين عشق ،عشقی است كه از خدا میآيد.
وقتيكه فردی با خدا وارد يك رابطهی عشق راستين ميشود ،به او اجازه و اختيار مخص وص در تس لط ،مالكي ت و ح ق وراث ت داده ميش ود .در
دنيای مكانيك ،انرژی توليدی كمتر از انرژی ورودی به دستگاه )انرژی مصرف شده( است ،اما در دنيای عشق راستين ،مي زان ان رژی تولي د
شده بيشتر از ميزان مصرف شده ميباشد.
عشق راستين چيست؟ عشقی است كه برای ديگران ميزيد .عشقی با فداكاری و بخشش بيكران و نامحدود است ،و از ميزان فدا كردن نشانهای
در خاطره باقی نخواھد ماند .عشقی است كه ھرگز از فدا كردن و دھش خسته نخواھد شد .يك مادر نود ساله برميگردد و به پسر ھفتاد سالهی
خود ميگويد" ،وقتيكه از خيابون رد ميشی ،مواظب خودت باش "،و اين چيز عجيبی نيست .اگر چه آن مادر مشابه اين جمله را بارھا و بارھ ا
در طی چند دھهی گذشته تكرار كرده است ،ھميشه يك بار ديگر آن را تكرار خواھد كرد.
اگر در اين دنيای سقوط كرده ،چنين چيزی در ارتباط با والدين درست است ،در دنيای واقعی و ايدهآل ،چطور ميتوانيم از داد و دريافت عشق
خدا خسته و بيزار شويم؟ وقتيكه م ا ح وزهی مفع ولی راس تين خ دا را در زن دگی بن ا نھ يم ،ميت وانيم ب رای نخس تين ب ار ش كوه تغييرناپ ذير عش ق
راستين را درك كنيم .آنگاه ،ما قادر خواھيم بود تا متمركز بر عشق راستين بشری به اصول و رفتارھ ای اخالق ی زن دگی اب دی نظ م دھ يم .در
دنيا چه كسی از اين موضوع آگاه و باخبر است؟
در سال  ، ١٩٨۴من بر روی تختخواب در يك زندان آمريكائی ،كه بطور غيرعادالنهای در آن محبوس شده ب ودم ،دراز كش يده ب ودم ،ك ه خ دا
آمد و گفت" :تو تنھا كسی ھستی كه ميتوانم به او اعتماد كنم ،از تو ميخواھم كه مشكل موجود در كشور نيكاراگوئ ه را ح ل و فص ل كن ی ".آي ا
واقعا ً من تنھا فردی ھستم كه خدا با چنين فرمانی بسوی او ميرود؟
گفته ميشود كه آمريكا كشور بزرگی است كه در پيشاپيش تمامی كشورھای پيشرفته ايستاده اس ت .اي ن كش ور دارای  ٢۴٠ميلي ون نف ر جمعي ت
بوده و ھمچنين دارای تعداد بسيار زياد و قابل توجھی از رھبران مذھبی است .چقدر خدا بايد درمانده باشد كه نتواند ب ه ھيچي ك از آن رھب ران
مذھبی مراجعه نموده بلكه بسوی من آمده باشد؟ الاقل جای خوشبختی دارد كه خدا ميداند چگونه شخص مورد نظر خود را توسط عشقش بيابد.
اگر در آن زمان من برای خاطر دنيا كار نميكردم ،تا بحال آمريكای جنوبی در جنگ بطور كامل غارت و نابود شده بود.
اتحاد شمال-جنوب ميل و آرزوی ملتھبانهی مردم كره است ،اما ھمچنين ميل پرحرارت خدا در اين زمان نيز ميباشد .اين نياز و ميل خالص انه
ی بھشتی است كه كرهی ش مالی و ك رهی جن وبی ب ا يك ديگر متح د ش ده و اينك ه جايگ اه آرام ش خ دا در خان هی ش ما ،در كليس اھا ،و در تم امی
مراكز مذھبی دنيا متمركز بر خدا بنا نھاد شود.
چگونه ميتوان به خدا مالزمت كرد؟ چگونه ميتوان ھمه چيز را پاك و شفاف كنيم؟ مسئله اين است ك ه چگون ه ميت وان ھم ه چي ز را چن ان پ اك
كرد كه خدا بگويد ،براستی كامالً پاكيزه است؟
پاسخ ساده است .ما بايستی پيرامون خود را متمركز بر عشق راستينی پاكيزه كنيم كه برتر و باشكوھتر از عشق ما به والدينمان ،باشكوھتر از
عشق ما به زوجمان ،و با شكوھتر از عشق ما به فرزندانمان باشد .تنھا زمانی كه پيش كش م ا متمرك ز ب ر چن ين عش قی در مح راب تق ديم ش د،
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ايدهآل اتحاد شمال-جنوب ميتواند بارز و آشكار شود .اين جائی اس ت ك ه اي دهآل آمي زش فرھنگھ ای غرب ی و ش رقی ميتوان د ش كل گي رد ،و اي ن
جائی است كه ايدهآل اتحاد بين حوزهی جسمی )مادی( و حوزهی بھشتی )روحی( ميتواند صورت پذيرد .اي ن ھمچن ين نقط های اس ت ك ه در آن
حوزهی رھائی جھنم و بھشت بواقعيت در میآيد .ما بدون عشق راستين قادر به گشايش اين مسئله نيستيم ،درواقع ما به كليد عشق راستين نياز
داريم.
اتحادی كه متمركز بر عشق راستين بين روح و جسم فرد صورت ميپذيرد ،ھمواره ميتواند بسان اتح اد عش ق در س طح خ انواده آش كار و قاب ل
لمس شود .يك زن و شوھر محبوب با يك خانوادهی ھماھنگ ھمواره گسترش عشق خود را در سطح طايفهی خود مشاھده خواھند كرد.
اگر زن و شوھری محبوب ب ا يك ديگر يگان ه ش وند ،چ ه كس ی ج رأت ميكن د ت ا در رواب ط آنھ ا رخن ه بوج ود آورده و آن دو را از يك ديگر ج دا
نمايد؟ يك ھس تی بن ا ش ده از خ انوادهی ھماھن گ ،م ردم ھماھن گ ،دول ت ھماھن گ ،دني ای ھماھن گ ،بھش ت و زم ين ھماھن گ ،عش ق راس تين
ھماھنگ بشر و خدا … آيا اين جھان مدينهی فاض لهی عش ق راس تين نيس ت؟ در چن ين جھ انی ،وج ود ناس ازگاری امك ان ن دارد .ھم انطور ك ه
گياھان عنصر زندگی را از طريق جذب اشعهی خورشيد دريافت ميكنند ،عشق عنصر زندگی تمامی مردم ميشود .ميل و آرزوی مشتاقانهی ما
تأسيس پادشاھی بھشتی بر روی زمين و در بھشت است ،جائيكه بتوانيم تا به ابد با عشق راستين درھم آمي زيم .بھرح ال تع داد س اكنين اي ن دني ا
چقدر است ،زوجھای فاعلی يا مفعولی عشق راستين چه كسانی ھستند ،مردم با شخصيتی كه بتوانند با صالحيت سروری تمامی موجودات ،قد
علم كنند ،كيانند ،و چه كسی ارزش زندگی عالی و قابل توجه و اختيار مخصوص ھمراه با چنين زندگی را دارا است؟
خالصانه اميدوارم كه شما عزيزان ،چيزھائی را كه مطرح كردم بخاطر سپرده و برای اتحاد روح و جسم خود تالش نمائيد .امي دوارم ك ه ش ما
خود آغازگر بوده و فردی شويد كه برای خاطر ھمسرش زندگی كرده و بعنوان فردی راستين كه برای خ انوادهاش ،م ردمش ،كش ورش و دني ا
زندگی ميكند ،ادامه دھيد.
اگر شما چنين چيزی را با انجام برسانيد ،آنگاه اتحاد شمال-جنوب بخوبی بواقعيت درخواھ د آم د .حت ی اي دئولوژی كمونيس ت ،وقتيك ه در عم ق
عشق الھی قرار گيرد بسادگی درھم فرو رفته و نابود ميشود .مسئله اين است كه تا به حال از اين موضوع آگاه نب وديم .وقتيك ه م ا بت وانيم قل ب
مملو از عشق خود را پرورش دھيم ،اتحاد شمال-جنوب اصال و ابدا مشكل نخواھد بود.
اين تمامی مشكل ما نيست ،مشكالت بين شرق و غرب ،مشكالت شمال و جنوب در سطح جھانی ،مشكالت مربوط به تفاوتھای ب ين كش ورھای
فقير و ثروتمند ھمه بتمامی ميتوانند از طريق عشق راستين الھی حل و فصل شوند.
ما ميبايست متمركز بر ايدهآل خدا ،ايدهآل دنيا را ھضم كنيم ،و در آنجا ايدهآل كشور را ھضم كنيم .سپس ميبايست بسوی حوزهی بيكران ص لح
ايدهآل دنيا كه ايدهآل كشور را به ايدهآل طايفه ،خانواده و فرد ،مرتبط ميسازد ادامه دھيم .بدون شك اين راھی است كه در آن مدين هی فاض لهی
عشق راستين كه خدا خواستار آن است ميتواند بر روی زمين بنا نھاده شود.
ميھمانان عزيز و گرامی :ما با توصل به اسلحه ،شمشير يا ھيچ نوع نيروی جسمی نميتوانيم با دنيای كمونيسم بجنگيم ،بلكه ميبايس ت ب ا عش ق،
ب ه جن گ آنھ ا ب رويم .كمونيس تھا ب رای تأس يس دني ای كمونيس ت در پ ی ن ابودی دني ای دموكراس ی ھس تند .در مقاب ل ،م ا ميبايس ت س اختار و
تشكيالتی را بنا نھيم كه رستگاری و نجات را نه تنھا برای دنيای دموكراسی بلكه برای دنيای كمونيست نيز به ارمغان آورد.
مدار  ٣٨درجه ژرفترين نقطه در آخرين مرحلهی اتحاد شمال-جنوب بواسطهی عشق راستين خدا است .وقتيك ه ب ه مرحل هی از مي ان ب رداری
سرحد مرزی بين شمال و جنوب برسيم ،كرهی شمالی ميگويد" ،از من كاری ساخته نيست ".شوروی ھم ھمين مطلب را خواھد گفت ،چين ھم
ھمين جمله را تكرار خواھد كرد ،دولت و احزاب مخالف در سئول نيز خواھند گفت كه "از ما نيز كاری ساخته نيست ".حت ی اي االت متح ده و
ژاپن نيز خواھند گفت كه از دستشان كاری ساخته نيست .اگر اينگونه باشد ،آنگاه اين خود پايان ھمه چيز خواھ د ب ود .اگ ر چن ين چي زی اتف اق
بيافتد ،آي ا از ب ين رفت ه و ن ابود ميش ويم ي ا رش د ميكن يم؟ اي ن پاي ان تم امی پلي دیھا و نقط هی ش روع تم امی خ وبی خواھ د ب ود .ب ه اي ن دلي ل م ا
ميبايست شھروندان كشور خود را متحد سازيم.
ميليون ھا نفر در كره ،ژاپن و اياالت متحده از طريق "فدراسيون جھانی برای پيروزی بر كمونيسم" و "كائوسا" بسختی كار كردند تا پايهھائی
غير دولتی در ھر يك از آن كشورھا تأسيس كنند.
من اصول بنيادی برای اتحاد را چھل سال پيش از اين مطرح و اعالم كردم .پس از آن تا به اين زمان ،حركت و نھضتی از ايدهھا را متمركز
بر خدائيزم ،چه به صورت داخلی )درون كشوری( و چه برون كشوری ،در سراسر دني ا ،پ يش گ رفتم .م ن در كش ورھای مھ م ح ول و ح وش
شبه جزيرهی كره برای تأسيس پايهی بين المللی برای اتحاد ،كار و تالش بسيارداشتهام.
در طی سالھا ،رھبران بسياری از كشورھا ،ھمچنين رھبرانی از دنيای فلسفه ،خدائيزم را بعنوان تنھا فلسفهی ص الحيتدار ن ه تنھ ا ب رای اتح اد
با مادهگرائی و كمونيسم- ،كه بعنوان نقطه و قطب مقابل آن است -بلكه ھمچنين تنھا فلسفهی مستعد در آزادی و رھائی بشريت ع امی تش خيص
دادهاند.
ھموطنان عزيز مملو از اميد ملتھبانه برای اتحاد شمال-جنوب :بيائيد با يكديگر سيستم ارزش ھا را براس اس خ دائيزم ق رار داده ،دس ت ب ه دس ت
يكديگر داده و مردم اين كشور را با فلسفهای نوين مسلح كنيم .مسئلهی اتحاد شمال-جنوب را ب رای خ اطر خودم ان ،ب رای خ اطر م ردم ك ره و
ص لح جھ انی ي ك موض وع ايم ان و عقي ده قلم داد كن يم .بپاخاس ته و ب ه ن دای بھش تی اي ن عھ د لبي ك بگ وئيم .بي ائيم رھب ران و مردم ی پارس ا و
پرھيزگار شويم كه در خط اول جبھهی نھضت اتحاد شمال-جنوب جانانه ميايستند.
مخصوصاً ،بعنوان نتيجهی سقوط حوا در آغاز زندگی بشر ،تاريخ جھتی نادرست را پيش گرفت ،بھمين دليل در آخر زمان ضروری است كه
زنان ،با عشق مادرانه شان ،موضع رھبری را در غلب ه ب ر نزاعھ ا و درگيریھ ا در عھ د ج دائی و جبھ هگيریھا بعھ ده گرفت ه و ت اريخ ن وين
صلح جوئی و اتحاد را بيآفرينند .وظيفهی زنان در تحقق پادشاھی بھشتی ،آم وزش و بازس ازی دخت ران و پس ران ج وان )فرزندانش ان( و حت ی
شوھرانشان ميباشد.
عميقا ً دعا ميكنم كه خدا به شما و خانوادهی شما بركت دھد.
متشكرم.
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يھمانان محترم ،خانم ھا و آقايان
از اعماق قلبم از تمامی شما ،متخصصين و نمايندگان رھبری در س طوح مختل ف اجتم اعی در سراس ر جھ ان ،عزيزان ی ك ه ق دم رنج ه
فرموديد و برای شركت در مراسم ھشتادمين سالگرد تولد من به كشور كره آمدهايد ،ق دردان ھس تم .مخصوص ا ً ماي ل ھس تم ك ه ق دردانی
عميق و قلبی خود را به خداوند كه در طی دورهی زندگیام حامی من بوده است ،تقديم كنم .مايلم تمامی ش كوه و افتخ ار دري افتی را ب ه
او پيشكش كنم.

در طی دورهی زندگیام ،برای رس تگاری و نج ات بش ريت وج ودم را بتم امی وق ف ك ردم .از آن زم ان ك ه در س ن ش انزده س الگی فراخوان ده
شدم ،با ايجاد ارتباط با عيسی و ديگر مقدسين در دنيای روح سرسختانه به كشف خواست خدا پرداختم .در نتيج ه اي ن ت الش ،دري افتم ك ه خ دا
بر روی تخت شكوه و افتخار تكيه نزده است ،بلكه او خدای رنج و عذاب ،خدای غم و سوگواری است ،خدائی است كه برای نجات فرزندانش
كه بدنبال سقوط به جھنم نزول كرده اند ،در تالش بسيار است.
بشريت بواس طهی س قوط ب ه جھ ل روح ی ف رو ش د .م ا حي ات و زن دگی خ دا ،سرچش مهی زن دگی انس ان ،ھ دف زن دگی ب ر روی زم ين ب ا ب دن
جسمی ،وجود دنيای روح ك ه ب دنبال م رگ جس می رھس پار آن خ واھيم ش د ،و آم ادگی ض روری ب رای زن دگی بع د از م رگ جس می ،را درك
نكرديم .اما از آن زمان كه از خواست خدا و قلب او آگاه شدم ،با يك فكر و يك ھدف يعنی انجام خواست خدا ،تم امی زن دگیام را وق ف ك رده،
به ورای زمان و مكان رفته و ھر چيز ديگری را از خاطر خود زدودم.
با نظری به زندگی ھشتاد سالهی مملو از سؤتفاھمھا و رنج و آزار بسيار خودم ،برايم بسيار شگفت انگيز است كه امروز ميتوانم با شما باش م.
باور دارم كه دليل آن ،اين است كه در تمامی دورهی زندگیام حتی يك لحظه نيز از خواست خدا چشم پوشی نكرده و در پ ی ي ك زن دگی آرام
و بی سر و صدا نبودهام .در طی زندگی تا به اين زمان ،تقريبا ُ ده ھزار سخنرانی ارائه دادهام ،كه اين سخنرانيھا در بيش از سيص د جل د چ اپ
شدهاست و بدينگونه زندگی من از طريق اين سخنان و اين كتابھا بر روی شما گشوده شده است.
در اين روز پرشكوه ،مايلم در مورد رابطهی بنيادی خدا و انسان ،با شما مطالبی را تحت عنوان "ھستی زادگاه و سرزمين پدری من" درمي ان
بگذارم.
در اصل ھستی يك خانه و آشيانهی بسيار بزرگ برای انسان است تا در آن بعنوان سرور زندگی نمايد .زندگی بشر در زمينهی رواب ط ب اال و
پائين ،راست و چپ ،و جلو و عقب ساختاری كروی را به خود ميپذيرد .اين )روابط( در روابط والدين-فرزن د ،ش وھر-زن ،ب رادر-خ واھر ب ه
نقطهی اوج خود ميرسد .خدا نقطهی مركزی تمامی اين روابط را اشغال ميكند ،در نتيجه او در مقام عدد  ،٧بعنوان نقط هی مرك زی اع داد ،١
 ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢نمايندهی باال-پائين ،راست-چپ ،جلو-عقب ميباشد .به ھمين دليل ،اگر چه او ن امرئی اس ت ،ب ا اينح ال ميتوان د ب ه م ا در ط ی
زندگی روزانه آموزش و سمت و جھت دھد.
عليرغم مشكالت و كشمكشھائی كه ما بواسطهی سقوط در حوزهی شيطان با آنھا روبرو شدهايم ،تشخيص دادهايم كه دورهی رشد عمومی
برای انسان ،بالغ شدن ،ھمسر راستين شدن ،ازدواج كردن و با داشتن فرزندان والدين راستين شدن ميباشد .بھمين دليل ،نميتوانيم روابط بين
برادر و خواھر ،شوھر و زن ،والدين و فرزند را انكار كنيم ،در غير اينصورت اصل ھستی را زير پا گذاشته آن را نقض كردهايم .بدينسان،
در ھر شرايط و وضعيتی ،ضروری است كه ما دارای خانوادهای شويم كه شامل والدين و فرزند ،شوھر و زن ،و برادر و خواھر است.
زندگی بعنوان خانوادهی ھمراه با والدين ،شوھر ،زن ،و فرزند ،الگوی ايدهآل روابط بشری است .بھمين دليل ،ھمه بايد بطور كام ل از وال دين
خود ،زوج خود ،و فرزندان خود عشق دريافت كرده و سيراب شوند .چه چيزی باعث تكامل تمامی اين روابط بشری ميشود؟ بطور حتم پ ول،
قدرت ،و علم و دانش نيست ،بلكه عشق راستين خدا است كه ميتواند بين تمامی اين روابط ھماھنگی ايجاد نموده آنھا را كامل كند.
چنين عشقی يك نيروی سرمايه گذاری است ،بعبارت ديگر نه نيرو برای گرفتن بلكه نيروئی برای دادن )دھش( ميباشد .اين دھش ،دھش تام و
كمال ،تا آخرين مرحله )به حد ھيچ رسيدن( ميباشد .وقتيكه به ح د "ھ يچ" رس يديم ،آنگ اه ميت وانيم ھ ر آنچ ه را ك ه بس وی م ا میآي د ،ب ه آغ وش
گيريم .قدرت دھش تام و كمال ابدی است .در نتيجه قدرت داد و دريافت نيز ابدی است ،بھمين سبب يك باالنس و ھم اھنگی در رواب ط بوج ود
میآيد .از اينرو ،روابط متقابل براساس زندگی فداكارانه و برای خاطر ديگران ،متمركز بر عشق راستين ميتواند جھان را به كمال برساند.
وقتيكه ما به بھشت و زمين مينگريم ،ميبينيم كه اساس حيات تم امی موج ودات "رواب ط" ميباش د .سرچش مهی ان رژی ك ه ھس تی را بس وی خ ود
ميكشد ميتواند يك نقطهی مركزی را بين انرژی دادن و انرژی دريافتن معين كن د .خ دا ب ا ق رار گ رفتن در آن نقط هی مرك زی و در مق ام ع دد
خوش يمن  ،٧ھماھنگی تمامی ھستی را اداره و كنترل مينمايد .بخت و اقبال بھشتی در طی مراحل دريافتن و بازگردان دن آن ان رژی ،بس ط و
توس عه م یياب د .در اي ن ح وزه ،عش ق ،ھ وا ،آب ،و ن ور ب ه جري ان افت اده ،و پ س از س ير و گ ردش بس يار ب ه ش كل اص يل و اولي هی خ ود
بازميگردند.
خانم ھا و آقايان ،انسان خوب چه كسی است؟ برای اين سؤال ،پاسخھای بسياری ميتوانيم ارائه دھيم ،اما يك ی از آنھ ا اي ن اس ت ك ه ف رد خ وب
كسی است كه ميزان بازگرداندنش بيشتر از ميزان دريافتیاش باشد .به ھمين عل ت ،ھ يچ وال دينی ماي ل نيس ت ك ه فرزن دش پس تتر از خ ودش
باشد ،برعكس ميخواھند كه فرزندانشان بر آنھا پيشی گيرند .بھمين شكل ،شوھر ميخواھد كه ھمسرش از او برتر بوده و زن نيز ھمين انتظار
را دارد .بع الوه ب رادر بزرگت ر ميخواھ د ك ه ب رادر ك وچكش از او بھت ر ش ود و ب رادر ك وچكتر ني ز نس بت ب ه ب رادر بزرگت ر خ ود ھمينگون ه
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میانديشد .بدينسان والدين ميخواھند بيشتر از آنكه دريافت كردهاند ،فدا كنند ،زوج ھا ،برادرھا و خواھرھا ،تم امی آف رينش و در نھاي ت تم امی
ھستی دارای چنين مراد و حاجتی ھستند.
عالوه بر اين ،تنھا آنھائی كه با قلب و نگرشی باشكوه باور دارند ك ه ھس تی زادگ اه و س رزمين پ دری آنھ ا اس ت ،آزاد و رھ ا ش ده و از جان ب
ھستی پذيرفته خواھند شد .يعنی اينكه ،وقتيكه ف رد در س طح ف ردی پذيرفت ه ش د و س پس در س طوح خ انواده ،كش ور ،دني ا و س رانجام در س طح
ھستی نيز پذيرفته گرديد ،ميتواند پسر يا دختر خدا شود.
پس از آن ،چه مكانی را برای زندگی انتخاب ميكنيد؟ ايمان دارم كه مايل به زندگی در زادگاه خ ود ھس تيد .از دي دگاھی گش اده و ب از" ،زادگ اه
شما" كرهی زمين در ھستی است ،و "سرزمين پدری شما" محل سكونت خدا ،نمايندهی تمامی اجداد شما است .بنابراين خدا جد سرزمين پدری
ما است .درواقع مكانی ك ه وال دين ،زوج ،ب رادر-خ واھر و فرزن د س قوط نك رده در آن زن دگی ميكنن د ،زادگ اه م ا اس ت ،و آن ك رهی زم ين در
حالت اصيل آن است ،جائيكه تمامی نژادھا -سياه ،سفيد ،زرد و سرخ -در ھماھنگی با يكديگر زندگی ميكنند.
ما فرزندان چه كسی ھستيم؟ تمامی ما انسانھا از يك والدين سرچشمه گرفت هايم .ھ ر ج ا ك ه باش يم ،ب ه ھ ر س وئی ك ه روان ه ش ويم چ ه ش مال ي ا
جنوب و چه شرق يا غرب ،خدا ،پدر تمامی انسانھا ،ھمواره با ما است.
بعنوان مثال ،اين خطا است كه فكر كنيم كه مالك كشور آمريكا سفيد پوستان ،يا سياه پوستان ،يا زرد پوستان و يا سرخ پوس تان ھس تند .مال ك و
صاحب آمريكا ،خدا است .ھمين موضوع در مورد كره و ديگر كشورھا نيز صادق است .تنھا دليل اينكه چرا رنگ پوست م ا ف رق ميكن د اي ن
حقيقت است كه ھر محيط و منطقهی آب و ھوائی رنگ حفاظت و حراست مخصوص به خود را مطلب د .بھم ين دلي ل ،س فيد پوس تان من اطق ب ا
برف بسيار را اشغال كردهاند ،برعكس سياه پوس تان بس ياری در من اطقی ب ا ت ابش ش ديد ن ور خورش يد ،مث ل آفريق ا ،زن دگی ميكنن د .ب ا اينھم ه،
تمامی انسانھا دارای ساختار استخوانبندی و رنگ خون مشابه ھستند .بھمين سبب ،تبعيض )نژادی( غير قابل قبول است.
دليل برگزاریھای بسيار مراسمھای بركت ازدواج با زوجھائی از قبايل و ملتھای مختلف ،ھمين موض وع ميباش د .م ا ب رای ترفي ع و گس ترش
برابری نژادی در تالش ھستيم .مردم از تمامی نژادھا با پيروی از قوانين طبيعت و اصل با يكديگر ازدواج ميكنند .ازدواج يك س فيد پوس ت و
يك سياه پوست بمعنای ملحق شدن قطب شمال و قطب جنوب است .ما ھمچنين باور داريم كه بازماندگان اين زوجھا ،با ب ه ارث ب ردن ني رو و
توانائی ھر دو نژاد و تركيب آنھا ،منفعت بيشتری كسب ميكنند.
جائی كه عشق است ،درگيری و كشمكش نيست .اگر چه شما اھل ملتھا و زادگاهھای مختلفی ھس تيد ،ام ا نميتواني د از س ھيم ش دن ي ك زادگ اه و
سرزمين پدری راستين مشترك متمركز بر عشق راستين اجتناب كنيد ،چرا كه تمامی موجودات آفرينش خواھان ني ل ب ه زادگ اه اص يل روح ی،
زادگاه متحد و صلح آميز ھستند.
مھمترين مسائل در جھان بشر عشق ،زندگی ،و نسب خونی راستين ھستند .زندگی در عش ق اس ت و نس ب خ ونی درارتب اط ب ا آن اس ت .نس ب
خونی راستين بدون ارتباط با عشق راستين نميتواند شكل بگيرد ،ھمينطور عشق بدون ارتب اط ب ا زن دگی راس تين ،عش ق ك اذب خوان ده ميش ود.
در ارتباط بين عشق راستين و نسب خونی راستين است كه زندگی راستين متولد ميشود.
بدينسان ،راه ابديت از طريق عشق راستين ،زندگی راستين ،و نسب خونی راستين ميتوان گشوده شود .ايدهآل آف رينش خ دا اي ن اس ت ك ه م ا ب ا
حفظ عشق ،زن دگی و نس ب خ ونی راس تين انس انی راس تين ش ويم .انس ان ھ ای اي دهآل ش بيه خ دا -س رور و مال ك عش ق ،زن دگی و نس ب خ ونی
راستين ابدی -پسران و دختران كامل و راستين پادشاھی بھشتی ھستند.
چرا ما ازدواج ميكنيم؟ ازدواج برای مرتبط ساختن سنت راستين به گذشته ،حال و آينده است .قبل از سقوط ،آدم و حوا بطور مستقيم با خدا در
ارتباط بودند ،اما بعد از سقوط نتوانستند كه چنين ارتباطی داشته باشند .و بالطبع فرزندانشان ،قابي ل و ھابي ل ،نتوانس تند ك ه وارث نس ب خ ونی
خدا شده كه نسب خونی شيطان را به ارث بردند .به ھمين دلي ل ،عيس ی گف ت" :ت ا زمانيك ه دوب اره متول د نش ويد ،نميتواني د پادش اھی بھش تی را
١
ببينيد".
شيطان خدای دروغين ،خدای ھرزگی ،دشمن عشق خدای راستين است .بدن و جسم حوا متمركز ب ر رحم ش ،چق در پس ت و زب ون ب وده اس ت
زمانيكه بجای فرزندان الھی ،به فرزندان شيطان تولد داد .متمركز بر سقوط اول ين اج داد بش ری ،دني ای عش ق ب ين دني ای خ دا و دني ای ش يطان
تقسيم شد.
بايد بدانيد كه شما بخاطر عشق نادرست با يك زندگی نادرست متول د ش دهايد .ش ما باي د احس اس ش رمندگی كني د از اينك ه در مق ام دش من عش ق،
دشمن زندگی و دشمن نسب خونی راستين ھستيد .خدا در مشاھدهی اين دنيائی كه فحشاء ،ھمجنس بازی و انواع بی بند و ب اری در آن مت داول
و مرسوم است ،براستی رنج برده و عذاب ميكشد.
موقعيت خدا اين است كه عليرغم تمامی اين ب ی بن د و باریھ ا ميبايس ت ك ه فرزن دان دش من خ ود ،ش يطان ،را بيش تر از فرزن دان خ ود دوس ت
بدارد .او بايد با ھمهی سختیھای موجود ،تمامی دارائیھايش را داده و داده و داده ت ا بتوان د دخت ران و پس ران از دس ت رفت هاش را بازس ازی
نمايد .و اين تمامی مفاد مشيت الھی برای رستگاری و نجات ميباشد.
برای احيای زندگی سقوط كرده ميبايست يك نيروی قويتر زندگی طرح و برنامهريزی شود .وضعيت خدا بسيار رقتآميز ميباشد و او بخاطر
بدبختی و بيچارگی ھر نوزادی كه توسط نطفهی دروغين به اين دنيا پا گذاشته و در طی دورهھای مختلف تاريخ بشر ،به ميلياردھا انسان
تكثير يافتهاند ،بسيار رنج و عذاب ميكشد.
قرار است كه انسانھا از سه مرحله -درون رحم يا عھد آب ،زندگی بر روی زمين يا عھد ھ وا ،و زن دگی در دني ای روح ي ا عھ د عش ق ،ط ی
طريق كنند .ھمانطور كه نطفه با دريافت غذا در درون رحم رشد ميكند ،ما با دريافت غذا از زمين و موجودات آفرينش )بر روی زمين( رشد
ميكنيم .بھمين دليل ما بايستی كه زمين را دوست بداريم ،چون زمينی كه ما با ب دن جس می خ ود ب ر روی آن زن دگی ميكن يم ،ھمانن د رح م م ادر
است ،و از آنجائيكه خدا ھستی را برای ما آفريد ،دورهای را كه ما در بدن جس می زن دگی ميكن يم ،عھ د ك رهی زم ين )زن دگی زمين ی( خوان ده
ميشود.
١
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در دنيای روح ،نور با درخشندگی نور خورشيد شب و روز )!( در ح ال پرت وافكنی اس ت .خ ارج از منظوم هی شمس ی ش ب وج ود نداش ته ك ه
ھمواره روز است .دنيای روح نيز ھمينگونه است .نور عشق در دنيای روح تغيير نمیيابد .چه شب باشد و چه روز ،چه قطب شمال باش د و
چه قطب جنوب ،عشق تغييرپذير نيست .دنيای روح ،دنيای چنين عشق راستينی بوده و بسان انباری است كه ميوهھای زندگی چھ ار فص ل ،و
نتيجهی كار و تالش سخت ما بر روی زمين در آن نگھداری ميشود.
در طی دورهی مشيت الھی برای بازسازی ،عيسی تنھا فردی بود كه با زندگی م رتبط ب ه نس ب خ ونی مس تقيم خ دا متول د ش د .ب ا توج ه ب ه اي ن
نكته ،در ميان بشريت سقوط كرده كسی ھرگز به حوزهی سلطهی مستقيم خدا وارد نشده است .ب ه اي ن س بب ،زن دگی خ دا ،ي ك زن دگی تنھ ائی،
بتمامی تنھا بودهاست .از اينرو ما افسردهايم ،آفرينش در افس ردگی اس ت و دني ای انس انی م ا ني ز در افس ردگی اس ت .بھم ين دلي ل ،خ دا در پ ی
فردی امين و قابل اعتماد بودهاست كه بتواند نسب خونی سقوط كردهی بشری را پاكسازی نموده و آن را به زندگی راستين پيون د زن د .آن ف رد
"نجات دھنده" است كه با بازسازی عشق راستين خدا ،رھائی بخش تمامی ابناع بشری است.
ھمانطور كه آگاه ھس تيد ،ت اريخ بع د از آدم و ح وا ،عھ د ق ديم ،ي ك دورهی ت اريخی ب رای م ردم برگزي ده ب ود ت ا عيس ی را بعن وان نج ات دھن ده
دريافت كنند .خواست خدا اين ب ود ك ه عيس ی از طري ق م ردم برگزي ده ،بنیاس رائيل ،ك ه ب رای م دتھای بس يار آنھ ا را آم اده ك رده ب ود ،تم امی
انسانھا را با پيوند زدن به خانواده و نسب خونی راستين خود ،به سوی خدا بازگرداند .اما بخاطر بیايمانی بنیاسرائيل ،عيس ی مص لوب ش ده
و زندگیاش را فدا ساخت و انجام مشيت الھی تا ظھور دوباره بتعويق افتاد.
بنابراين ،نجات دھنده در ظھ ور دوب اره ،باي د در مق ام وال دين راس تين ،خان ه و آش يانهی عش ق راس تين را بازس ازی نم وده ،مش يت الھ ی ب رای
رستگاری بشريت را به انجام برساند .نقطهی شروع كار نجات دھنده اين است كه )برتر و باالتر از آدم و حوائی كه اگر سقوط نمیبود ،كامل
شده و تشكيل خانواده ميدادند (،بعنوان خانوادهی فرزند -پسر و دختر -خلف با عظمت و ش كوه بيش تری ب ه خ دا مالزم ت كن د .نج ات دھن ده در
مقام پدر و متمركز ب ر عش ق راس تين ،ب ا ايج اد ارتب اط ب ين نس ب خ ونی راس تين و زن دگی راس تين ،در ش روع ت ازه ب رای ھ ر چي زی ،س رور
خانوادهی ايدهآل مركزی برای تمامی ابناع بشری ميباشد.
با توجه به اين نكته ،نجات دھنده بايد در مقام والدين راستين تم امی بش ريت ظھ ور نم وده ،ب ا انك ار عش ق و نس ب خ ونی دني ای س قوط ك ردهی
شيطانی و راه زندگی سقوط كردهی بشری ،از طريق عشق راستين خدا فرد ،خ انواده ،قبيل ه ،كش ور ،دني ا و ھس تی كام ل را ب ه ارمغ ان آورد.
بدينسان ،تمامی انس انھا بواس طهی عش ق راس تين و ب ا درياف ت برك ت ن وين ازدواج ،وارث خانوادهھ ائی ب ا نس ب خ ونی راس تين ميش وند .و م ا
ميبايست اين حقيقت را درك كنيم كه بدون عشق راستين راھی برای به ارث بردن نسب خونی راستين وج ود ن دارد .ول ی ب ا انج ام آن ،ميت وان
جھنم دنيای شيطانی را آزاد كرد.
سؤال اين است كه چگونه ميتوان به ورای حوزهی تسلط شيطانی كه ما بدنبال سقوط بعنوان زندانی در آن به بند كشيده شده و ھم اكنون در آن
زندگی ميكنيم ،برويم؟ تمامی انسانھا ميبايست به مقام پسران و دختران خدا بازسازی شوند .بعبارت ديگر ،ھمگی ما ميبايست از ھش ت مرحل ه
ی :نطفه در رحم ،دوره نوزادی و كودكی ،دورهی برادری و خواھری ،دورهی نامزدی ،دورهی زناش وئی در مقامھ ای زن و ش وھر ،دورهی
والدينی ،و دورهی پدربزرگ و مادربزرگ ،و عھد پادشاھی در مقام شاه و ملكه ،طی طريق كن يم .از اين رو ميبايس ت درك كن يم ك ه م ا ب ا اي ن
ھدف پا به عرصهی گيتی نھادهايم كه با نيل به مقام شاھزاده و شاھدخت ،بعنوان فرزندان خدا ،سرور بزرگ بھشت و زمين شويم.
خانم ھا و آقايان ،بر اين اساس ،در اصل قرار بود كه مرد با پيوستن به يك زن به مقام شاه نائل ش ده و زن در پيوس تن ب ه م رد ،ب ه مق ام ملك ه
نائل آيد ،و سپس با ھم بعنوان شاھزاده و شاھدخت وارث ھمه چيز در تمامی ھستی شوند .تنھا نجات دھنده در مق ام وال دين راس تين ميتوان د از
طريق بركت مقدس و در طی مراحل ھشتگانهی شرطھای غرامت ،از پائينترين سطح در جھنم تا باالترين سطح در بھشت ،وحدت و يگانگی
بين جھنم و بھشت را بواقعيت درآورد.
بدينسان ،در برابر جھانيان" ،زوجھای بركت گرفته" ) (Blessed Couplesباي د ب ه مق ام ف اعلی "زوجھ ای مثب ت" ) ،(Plus Couplesيعن ی
كسانيكه برای ديگران در سطح جھ انی متعھ د ميش وند ،دس ت پي دا كنن د .بدينگون ه ،ب رای اينك ه ف رد بتوان د بط ور كام ل ف ردی ن وين ش ود ،باي د
متمركز بر خدا ،ايمان مطلق ،عشق مطلق و اطاعت مطلق را به اجرا درآورد .من در تمامی زندگیام بدينسان زيستهام.
خدا در آغاز با "ايمان مطلق" ھستی را آفريد .او ما را بعنوان زوج مطلق عشق خود آفريد" .ايمان مطلق" به اين معنا اس ت ك ه ف رد ھ ر آنچ ه
را كه دارد ،از جمله خودش را بطور تمام و كمال فدا نمايد .سپس آنچه را كه انجام داده است بطور كامل فرام وش نم وده و دوب اره ف دا ك ردن
را از سر گيرد .اينچنين روشی آنقدر ادامه پيدا ميكند كه فرد به مرحلهی "ھيچ" ،بدون مفھوم "من و مال من" ،ميرسد.
چون خدا تمامی ايمان خود را گذاشت ،چيزی كه باقی مانده است "ھيچ" است ،چون تمامی عشق خود را گذاشته است ،چيزی را كه باقی مانده
است "ھيچ" است و چون تمامی اطاعت خود را گذاشته است ،چيزی را كه باقی مانده است "ھيچ" است .با اينھمه ھرچه بيشتر فدا كنيد ،عش ق
راستين بيشتر رشد خواھد كرد .بھمين خاطر ،ما ميبايست از الگوی خدا پيروی كنيم.
حتی اگر انكار شديم ،بايد بيشتر دوست بداريم ،و حتی اگر دارائی خود را بتمامی فدا ك رديم ،ميبايس ت ب ه ف دا ك ردن ادام ه دھ يم ت ا زمانيك ه از
طريق عشق راستين ،دشمن در آزادی و با ارادهی خود تس ليم ش ود .خداون د چن ين مس يری را ط ی نم وده و وال دين بھش ت و زم ين ني ز در ي ك
چنين راھی گام برداشتهاند.
بدينسان فردی كه تمامی دارائیھايش را برای خاطر ديگران فدا نموده و كاری را ك ه انج ام داده اس ت از خ اطر خ ود پ اك ميكن د ،و دوب اره و
دوباره چنين ميكند ،شخص مركزی در زندگی برای ديگران ،و باشكوھترين در ميان تمامی فرزندان خلف خواھد ب ود .ھم ين مس ئله در م ورد
ميھن پرست در سطح كشور نيز صادق ميباشد .فرد ھر چه بيشتر فدا كرده و فداكاريش را فراموش نمايد ،بيشتر بسان ميھن پرست ،مقدس ،و
پسر يا دختر الھی رشد خواھد كرد.
از آغاز تاريخ بشر تا به اين زمان ،بيشتر از ھر كسی در جھان ھستی ،خدا برای ما زيسته است .او بطور مداوم خود و زندگيش را ف دا ك رده
و فداكاريش را فراموش نموده است .و چون او تا به ابديت به انجام چنين كاری ادامه خواھد داد ،اج داد نھ ائی م ا ،و پادش اه )ب زرگ( بزرگ ان
فداكارخواھد بود.
دليل اينكه نھضت ھماھنگ در طی مدت بسيار كوتاھی ب ه ي ك گ روه م ذھبی جھ انی مب دل گش ته اس ت اي ن اس ت ك ه م ن )مؤس س و ھ ادی اي ن
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نھضت( با چنين اصولی زندگی كردهام .وقتيكه به زندگی خود ،كه يك زندگی ب ا سرس پردگی كام ل ب رای ديگ ران ب ود ،نظ ر م یافكنم ،گ واھی
ميدھم كه راھی مملو از مخالفتھای بسيار از جان ب ميليونھ ا ني روی پلي د ش يطانی در دو دني ای مرئ ی و ن امرئی ،از جان ب رھب ران م ذھبی و
دولتمردان بيشمار بوده است .با اينھمه چون من برای خاطر آنھا زيستم ،به مقام مركزی زندگی آنھا دس ت ي افتم .ھم انطور ك ه ب رای مخ الفينی
كه مرا درك نكردند ،زيسته و زندگیام را برای فرزندان آنھا و دولتھائی كه مرا مورد رنج و عذاب قرار دادند فدا كردم ،اكنون آنھا در براب ر
من سر تعظيم فرود آوردهاند .از ھمين نكته ميتوان ،استراتژی خدا را در برابر شيطان فھميد .استراتژی خدا ضروری ميداند كه نخست ضربه
خورده و خسارت و زيان دريافت كرده سپس در پايان ھمه چيز را بدست آورد ،اما استراتژی شيطان اين است كه نخست ضربه بزند ول ی در
پايان ھمه چيز را از دست ميدھد.
من تحت چنين اصولی ،به دھھا ھ زار زوج ج وان از ش ش ق اره و پ نج اقي انوس برك ت ازدواج دادهام ب ا اي ن عن وان و اي ن ھ دف ك ه پ نج ن ژاد
بشری را نجات داده ،آنھا را متحد ساخته و يك دنيای تحت تسلط يك خدای واحد بسازيم .وقتيكه غرب و شرق به يكديگر ملحق شوند ،درگيری
و كشمكشھای بزرگ فرھنگی در سطح جھانی محو و نابود خواھند شد .بعنوان مثال وقتيكه يك آمريكائی و يك آلمانی با يكديگر ازدواج ك رده
و زن و شوھر شوند ،آن دو ملت دشمن يكی و متحد خواھند شد.
عالوه بر اين ،من حتی به انسانھای ساكن دنيای روح نيز بركت دادم .برای تحقق پادشاھی بھشتی بر روی زمين و دنيای روح ساكنين دني ای
روح نيز بايد آزاد شوند ،و بر روی زم ين تنھ ا وال دين راس تين ھس تند ك ه ق ادر ب ه انج ام چن ين ك اری ھس تند .آدم و ح وا ،اول ين اج داد بش ری،
بعنوان والدين دروغين بذرھای گناه را كاشتند .نجات دھنده با ظھور در مقام والدين راستين ،بايد بشريت را ھم بر روی زمين و ھ م در دني ای
روح آزاد نمايد .خدا بتنھائی نميتواند مسائل شكل گرفته بواسطهی نسب خونی غلط را حل و فصل نمايد ،در غير اينص ورت م دتھا پ يش آن را
انجام داده بود .در اينصورت ،ميتوانست حتی جلوی جريان عمل سقوط را بگيرد .اما ،او بعنوان خدای اصل ،نميتواند در سھم مسئوليت انسان
دخالت كند.
با توجه به اين نكته ،نجات دھنده در مقام والدين راستين بايد به بش ريت ،يعن ی كس انيكه نس ب خونیش ان ب ا گن اه اص يل آل وده گش ته اس ت ،تول د
دوباره دھد .با توجه به اين نقطه نظر ،مراسم ھای بركت ازدواج فقط يك مراسم برای بھم ملحق كردن دختران و پسران جوان نيست .درواقع،
مراسم مقدسی است كه شما در طی آن با دريافت نطفهی اصيل زندگی از خدا ،بسان فرزندان راستين او متولد ميشويد.
با توجه به اصل غرامت ،با طی طريق كردن از دورهھای غرامت فردی ،خانوادگی ،قبيلهای ،ملی ،جھانی و ھستی ،عھد آزادی دنيای روح و
زمين فرا خواھد رسيد .دنيا بين دهھا ھزار قبايل انسانی تقسيم شده اس ت ،رواب ط وال دين-فرزن د ،ش وھر-زن ،ب رادر-خ واھر از ھ م گس يختهاند،
حتی دنيای مذاھب نيز بين چھار حوزهی بزرگ فرھنگی :مسيحی ،بوديسم ،اس الم و كنفوس يوس تقس يم گردي ده اس ت .ام ا در اي ن زم ان ،م ا ب ا
سپری كردن عھد قديم ،عھد جديد و عھد تكميل شده و ورود به حوزهی بدون سقوط و اصيل آدم چھارم ،به عھد بھشت يا عھد اتحاد باشكوه ،پا
گذاشتهايم .بعبارت ديگر ،ما اكنون به عھد پادشاھی بھش ت گ ام نھ ادهايم ،و ب ا توج ه ب ه پيش رفت مش يت الھ ی و س پری ش دن حوزهھ ای اول ين،
دومين ،و سومين آدم متمركز بر ايدهآل ظھور دوباره ،حوزهی آدم چھارم ،عھد سلطهی مستقيم خدا ،فرا رسيده اس ت .يعن ی اينك ه م ا ديگ ر در
عھد مليت گرائی و يا حتی در عھد جھان گرائی زندگی نميكنيم ،اين دورهھا سپری ش دهاند .م ا در عھ دی زن دگی ميكن يم ك ه ق رار اس ت در آن
تمامی ھستی با يك خدای واحد متحد شود .بعالوه ،زمين بعنوان زادگاه خانوادهھای بركت گرفته با دنيای روح يكی ميشود ،آنگاه عھد پادشاھی
بھشتی بر روی زمين و در دنيای روح فراميرسد.
ميھمانان گرامی ،خانمھا و آقايان!
با فرا رسيدن ھزارهی نوين ،در نيمه شب سال نو ،اول ژانوي ه ،م ن پي امی را ھم راه ب ا ش عار "گس ترش جھ ان ش مول عش ق ،ك ه ھمان ا تكمي ل
پادشاھی بھشتی ھزاره نوين است ".ارائ ه دادم" .گس ترش جھ ان ش مول عش ق" بمعن ای بازس ازی بھش ت و زم ين بس ان خان هی عش ق راس تين،
وكار تكميل پادشاھی بھشتی در آستانهی ھزارهی نوين در تمامی جھان ميباشد .ھستی خانه و سرای پادشاھی بھشتی است .ھمانگونه كه م ا در
آستانهی ھزارهی نوين قرار گرفتهايم ،خانهی بنا شده توسط عشق راستين قرار اس ت ك ه س نگ بن ائی ش ود ت ا پادش اھی بھش تی براس اس آن در
تمامی جھان تأسيس شود .دنيا ،خانهی عشقی است كه كش ور ميتوان د وارد آن ش ود و ھس تی ،خان هی عش قی اس ت ك ه دني ا ميتوان د در آن ج ای
گيرد.
چون ھستی از خدا است ،برای تكميل خانه در مقام مفعول ،خانهھای اص ل ميبايس ت بازس ازی ش ده و در س طوح خ انواده ،قبيل ه ،مل ت ،و دني ا
متحد شوند .درغايت ،خانوادهی عشق راستين اس اس و بني ان ھس تی اس ت .بن ابراين ،ش وھر ،خان هی عش ق راس تين ھمس ر خ ود و زن ،خان هی
عشق راستين شوھر خود ميباشند .والدين ،خان هی عش ق راس تين فرزن دان خ ود و فرزن دان ،خان هی عش ق راس تين وال دين خ ود ھس تند .بع الوه
كشور عشق راستين جايگاه آرامش بخش ھستی بوده و كش ور خ دا ج ائی اس ت ك ه آزادی ،عش ق راس تين و زن دگی راس تين بط ور اب دی در آن
ساكن است.
من در طی اين دوره با اعالن "تحقق پادشاھی بھشتی از طريق خانواده ھای ايده آل" در تالش برای ترويج ارزش ھای خانواده ب وده ام .زي را
نقطهی مركزی حوزه ای كه بھشت و زمين ميتوانند در آن آرام گيرند ،خانوادهای است كه در آن يك مرد و زن راستينی كه خدا در آنھا س اكن
است ،بھم ملحق ميشوند .با توجه به اين ،ما ميبايست باغ عدن مطرح شده در كتاب مقدس را بواقعيت درآوريم .اين ھزارهی نوين عھدی اس ت
كه در آن متمركز بر ايدهآل آفرينش ،تاريخ شش ھزار سالهی مشيت الھی برای رستگاری بشر تكميل شده و پادشاھی بھشتی اصيل بنا ميش ود.
اين عھد ھمچنين عھدی است كه قرار است تا در آن تمامی نويدھای عھد قديم و عھ د جدي د ب ه اج را درآي د .س لطهی مس تقيم خ دای ج اودانی از
طريق بازسازی "مقام پسر ارشد"" ،مق ام وال دين"" ،مق ام ش اه" ب ا گش ايش عھ د ن وين وف ور ،س لطنت ،تف وق و حض ور خ دا در ھم ه ج ا ،آغ از
ميشود.
ھمانطور كه قبل از اين اشاره شد ،زمين زادگاه تمامی انسانھا و دنيای روح سرزمين پدری ابدی است كه در غاي ت تم امی بش ريت ب ه آن پ ای
خواھند نھاد .سرانجام زمان آن فرا رسيده است كه ايدهآل جھانی خانواده بر روی زمين بواقعيت درآمده ،متمرك ز ب ر وال دين بھش تی ،م ا را ب ه
ورای سطح "كشور تحت تسلط خدا" به سطح "ھستی تحت تسلط خدا" ببرد .بن ابراين ،نخس ت خواھش مندم ك ه اس اس رابط هی خ دا و انس ان را
بعنوان رابطهی پدر-فرزندی درك نموده ،س پس براس اس آن ،در تب ديل ھس تی -بھش ت و زم ين ،ي ا دني ای روح و جس م -ب ه زادگ اه و س رزمين
پدری نقشی فعال بعھده گيريد.
يكبار ديگر از شركت تمامی شما عزيزان در اين مراسم تشكر ميكنم .آرزومندم كه تمامی انسانھای جھ ان ،از تم امی نژادھ ا و رنگھ ا ،بعن وان
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برادران و خواھران با يكديگر زيسته و پادشاھی صلح آميز ،آزادی و نيكوكاری ھزارهی نوين را بنا نھند.
خدا به شما ،و ملت شما بركت دھد .بسيار سپاسگزارم.
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ھر كسی خواھان عشق راستين است!

ز

وجھای عزيز بركت گرفته در تمامی كشورھای دنيا:

مھمترين چيز به گونهای كه ما بيشتر از ھر چيز ديگری به آن نياز داريم ،چيست؟ اين مھمترين چيز ،نه پول ،نه قدرت ،و نه علم و
دانش كه عشق راستين است .عشق راستين بسيار با ارزش تر از زندگی و حتی ازآب و ھوا نيز بسار مھمتر ميباشد.

چرا عشق راستين اينقدر با ارزش و مھم است؟ بخاطر اينكه عشق راستين وسيله و كانالی است ك ه م ا ميت وانيم توس ط آن ب ه مالق ات
خدا برويم .ھمانگونه كه انسانھا خواھان مالقات با خدا ھستند ،بواسطهی عشق ،خ دا ني ز ميخواھ د انس انھای راس تين را ببين د .عش قی
را كه خدا توسط آن ميتواند مردان و زنان را ديده  ،لمس كرده و با آنھا در ارتباط باشد ،ھمان عشقی است كه مردان و زنان )در قالب ش وھر
و زن در واحد خانواده( نسبت به يكديگر ارائه ميدھند )عشق زناشوئی(.
اگر در تمامی ھستی چيز ديگری ،بجز عشق ،با ارزش ترين و مھمترين چيز قلمداد ميشد ،آنگاه مردان و زن ان ب رای تص احب شخص ی آن ب ا
يكديگر ميجنگيدند .ولی وقتی ميفھميم كه عشق دارای واالترين ارزش است ،آنگاه تالش خواھيم داشت تا برای يكديگر زيسته ،با ھم يك ی ش ده
و شادی تصاحب عشق را با يكديگر سھيم شويم.
ھر فردی خواھان عشق است .عشق تنھا چيزی است كه ميتواند رضايت خاطرانسان ھا را در دستيابی به تمامی آمال و آرزوھايش ان ب رآورده
نمايد .براستی اين كشش مداوم و پايدار انسان -و خدا -به عشق بود كه انجام مشيت الھی برای رستگاری را ممكن ساخت.
در اصل عشق به خدا تعلق دارد ،با اين ھمه حتی خدا خودش )به تنھائی( نم ی توان د آن را تص احب نماي د .عش ق ب ه ي ك رابط هی متقاب ل و دو
جانبه نياز دارد .يك مرد به تنھائی ،يا يك زن به تنھائی نميتوانند عشق را تجربه نمايند .زنان برای خاطر عشق مردان ،و م ردان ب رای خ اطر
عشق زنان زندگی ميكنند .ھر كدام از ما ،صرفنظر از تمامی ظواھر بيرونی ،در اعماق قلبمان خواھان زوجی ھستيم كه بتوانيم ب ه ھمراھ ی
او باالترين ميزان عشق را تجربه كنيم.
ما در بررسی ھستی ،ميبينيم كه تمامی موجودات ،در غالب فاعل و مفعول ،و بصورت زوجھای مرتبط به يكديگر وج ود دارن د .م ا در دني ای
مواد آلی ،شاھد رابط هی مثب ت و منف ی را ھس تيم ،در دني ای گياھ ان ،دني ای حيوان ات و جوام ع انس انی رواب ط ب ين م ذكر و مؤن ث جل ب توج ه
ميكند ،و دليلش اين است كه خدا آفرينش را بوجود آورده تا ايده آل عشق را به تجسم درآورد .تمامی موجودات خواھان تجربهی عشق راس تين
از طريق يك رابطهی متقابل و دوجانبه ھستند .عشق در تمامی ھستی ،تنھا قدرتی است كه ھيچ كس و ھيچ چي زی نميتوان د خ ود ب ه تنھ ائی آن
را بتصرف در آورد .اما وقتی دارای زوج و ھمسر باشيم ،عش ق ب ه م ا ق درت ميدھ د ت ا حت ی تم امی ھس تی را ب ا يك ديگر س ھيم ش ويم .بھم ين
شكل ،شوھر و زن نيز به فرزند نياز دارند تا بتوانند لذت ژرف و عميق عشق والدينی را تجربه كنند.
بدينسان ميتوانيم بگوئيم كه خدا ،بشريت و تم امی ھس تی را در مق ام زوجھ ای متقاب ل خ ود آفري د ت ا عش ق راس تين را ب ه ارمغ ان آورد .تم امی
انواع عشق-عشق كودكانه ،عشق خواھر و برادری ،عشق زناشوئی و عشق والدينی-از طريق اتحاد و يگانگی زوجھای فاعل و مفعولی ش كل
گرفته و بالغ ميشوند ،و وقتی دو نفر در عشق راستين متحد و يگانه شوند ،امك ان ج دائی آنھ ا وج ود نخواھ د داش ت ،ب ه ھم ين دلي ل ،در عش ق
راستين ،عبارت طالق وجود ندارد.
احساس عشق در قلب مردی كه عاشق شده است ،خود به خود شكل نميگيرد ،بلكه آن احساس بخاطر وجود يك ج نس مؤن ث خ اص بي دار ش ده
است .بھمين شكل آتش عشق در قلب يك زن ،نه توسط خ ودش ،بلك ه توس ط م ردی ك ه دوس تش مي دارد در او برافروخت ه گش ته اس ت .بعب ارت
ديگر عشق ما به زوج ما تعلق دارد ،در نتيجه م ا ميبايس ت ب ه عش ق زوجم ان احت رام بگ ذاريم ،ب ا اي ن احس اس ك ه حت ی از عش ق خودم ان ب ا
ارزش تراست .ھر فردی بايد از زوجش قدردان و سپاسگذاربوده و زندگی اش را برای او بگذارد .اين برھان و اس تدالل س اده ،اي ن امك ان را
بوجود ميآورد تا تمامی زوجھای بركت گرفته با يكديگر برای ابد زندگی نمايند .وقتی كه شوھر و زن برای يكديگر زيسته ،به يكديگر احت رام
گذاشته و در عشق راستين بطور كامل يگانه و متحد شوند ،اين امكان بوجود خواھد آمد تا نسب خونی شيطان بطور كامل ريشه كن شود.
عشق راستين ،ازطريق ھر دو روابط متقابل عمودی و افقی ش كل ميگي رد .ي ك رابط هی افق ی عش ق راس تين بم رور در جھ ت عم ودی ب ه ب اال
كشيده شده تا سرانجام به نقطه نھائی نائل شود .اين نقطه نھائی ،مقام "سلطان و بانوی عشق راستين" است.
در اين جايگاه ،ھمه چيز شكوفا شده ،ھمه چيز متبلور گشته ،ھمه چي ز دربرگرفت ه ش ده و ھم ه چي زدر ھ م تركي ب خواھن د ش د .ب ه ھم ين دلي ل
تمامی موجودات آفرينش ميخواھند تا به خود عشق مبدل گشته و در عمق عشق زندگی كنن د .م ا ب رای عش ق متول د ش ده ب رای عش ق زيس ته و
سرانجام برای عشق می ميريم.
نه تنھا انسان بلك ه تم امی موج ودات خواھ ان عش ق ھس تند ،ب ه اي ن س بب انس ان ھ ا بعن وان ب االترين ن وع موج ودات در ھس تی ،بايس تی تم امی
شاھكارھای آفرينش خدا را به آغ وش گرفت ه ،ب ه آنھ ا عش ق ورزي ده و چگ ونگی عش ق ورزي دن را ب ه ديگ ر موج ودات آم وزش دھن د .تم امی
آفرينش در انتظار دريافت و تجربه عشق خدا از طريق مردان و زنانی است كه در نقطه نھ ائی عش ق راس تين ب ا خ دا يك ی ش دهاند .اي ن بس يار
شرمآوراست كه ما ھنوز نتوانستهايم اين سطح از عشق را بواقعيت درآوريم.

۱۴

تمامی موجودات در سطح خاص زندگی خود در ھمراھی با موجودی ديگر بسر ميبرند كه بطور متقابل بسوی يكديگر جذب شده و ھمزمان با
آن ميخواھند تا در سطوح واالتر عشق غرق شوند .بدينسان ،مواد آل ی ميخواھن د ك ه در گياھ ان غ رق ش وند ،گياھ ان در حيوان ات ،و س رانجام
تمامی آفرينش ميخواھند تا در انسان غرق شده و با آنھا يكی شوند .از اين طريق است كه سرانجام ھمه به مقامی دست پيدا ميكنن د ك ه ميتوانن د
عصارهی عشق راستين را تجربه كنند ،و اين خود عشقی است كه در نزديكی بسيار با خدا -بعنوان سرچشمهی عشق -قلمداد ميشود.
بعنوان مثال موجوداتی چون مارماھيھا و سوسمارھا كه مواد غذائی مورد عالقه ماھی ھا ھستند ،ھمچنين مواد اوليهی داروھای طبيعی انسانھا
را فراھم ميكنند .موجودات در سطوح باالتر قرار است تا موجودات در سطح پائينتر را مورد مصرف قرار دھند .بدون چنين مراحلی ،ھستی
نميتواند به حيات خود ادامه دھد.
براساس اين منطق عشق ،تئوری داروين در ارتباط با راز بقا ،ميبايست دوباره تجديد نظر شود .حتی مورچهھا و موجودات ري ز ميكروس كپی
آنقدرخواھان عشق راستين ھستند كه حاضرند از بين رفته و جزئی از وجود يك موجود ،با عشق برتر ،شوند .به دليل ھمين اصل ،انس انھا ك ه
در مقام باالترين زوج عشق خدا آفريده شدهاند ،ميتوانند بر تم امی موج ودات آف رينش تس لط داش ته باش ند .م ا تنھ ا ب ا اي ن ش رط ك ه دارای قلب ی
بعنوان نمايندهی عشق خدای آفريننده باشيم ،ميتوانيم از ھر چه كه خواھان آن باشيم ،لذت ببريم.
ايدهآل خدا در ارتباط با آدم و حوا ،بعنوان يك زوج ،اين بود كه آنھا متمركز بر عشق راستين ،بذری برای تكثير تمامی خانوادهھا ،قبايل ،ملتھا
و سرانجام انبوه بيشمار شھروندان پادش اھی بھش تی خ دا ش وند .ش ھروندان پادش اھی بھش تی تنھ ا ب ا توج ه ب ه س نت عش ق راس تين خ دا ميتوانن د
بوجود آيند.
ديدگاه و نگرشی را كه ھم اكنون با شما سھيم ميشويم ،با تئوریھای چارلز داروين ،فرضيهی تكام ل ،تف اوت بس يار دارد .ب ا اي ن ح ال  ،ن ه از
طريق تئوریھای داروين ،بلكه با توجه به اين ديدگاه است كه ما ميتوانيم به صلح جھانی نائل شويم .چرا كه كالم من به اصول اساسی آفرينش
شھادت داده و بر آن استواراست.
داروين در تئوری خود مطرح كرد كه جھان انواع )موجودات ( از طريق يك دورهی گزينش و انتخاب طبيعی متمركز بر تغيي رات ناگھ انی و
تصادفی نتيجه شدهاند.
چنين تئوری در واقع برای توسعه و پيشرفت جھان طبيعت ،ھدف ،دستورالعمل و معنای اساسی و بنيادی قائل نيست .اما امروزه ،دانشمندان و
افرادی ديگر با يكديگر در ارتباط با فرضيه تكامل و نظريه خلقت )آفرينش( بحث ميكنند.
عبارت "خلقت" بر وجود و حيات خ دای آفرينن ده دس ت ميگ ذارد و اينك ه در ت الش آفرينن دگی او ھ دفی آش كار ب ه تجس م درآم ده اس ت .تم امی
زوجھای فاعلی و مفعولی با يكديگر متحد ميشوند تا به ھدف باالتر نائل شوند.
كمونيسم ھمانند داروينيسم فاقد عنصر ھدف است .آفرينش خدا در بردارندهی عشق راستين است  ،در حاليك ه كمونيس م تنھ ا تض اد ،كش مكش و
نابودی را فرض قرار ميدھد ،بھمين دليل سرنوشتش سرانجام نابودی و از صحنهی روزگار محو شدن است.
در تمامی جھان آفرينش ،با ارزشترين پديدهھا ،بشريت -مردان و زنان  -ھستند .بعالوه ب اارزشترين عض و ب دن انس ان بين ی ،چش م ،دس ت ي ا
حتی مغز نبوده ،بلكه آالت تناسلی ،آالت اصلی عشق ،است .تمامی موجودات در جھان ھستی از طريق آالت تناسلی بازآفرينی ميكنند.
بيشتر موجودات آفرينش – چه گياھان و چه حيوانات – در رابطه جنسی تكثير ميابند .با ارزش و برجس ته ت رين خ انواده ،ب ا ي ك زن و ش وھر
يگانه و متحد ،پا به عرصه وجود ميگذارد .آالت تناسلی ما ،جايگاه مقدس اصلی زندگی ما بوده ،از موقعيتی بسيار با ارزش برخوردار است،
جائيكه نسب خونی انسان و تاريخ با ھم مرتبط ميشوند.
اصل اساسی آفرينش جھان ھستی توسط خدا ،آفرينش از طريق روابط مذكر و مؤنث بوده است ،ولی برای اينكه مرد و زن عشق مطل ق را ب ا
يكديگر سھيم شوند ،ميبايست تنھا يك زوج داشته باشند .ما ميبايست تنھا يك زوج ابدی داشته باشيم ،نه دوتا و نه بيشتر .برای ھر زنی تنھ ا ي ك
مرد و برای ھر مردی تنھا يك زن وجود دارد .بھمين دليل ،خدا در آغاز آفرينش ،دو تا آدم يا دو تا حوا نيآفريد .ولی بدبختانه در دنيای امروز
كودكانی را ميبينيم كه گاه موارد ،دارای چندين ناپدری ھستند .براستی عشق  ،چقدر كاذب ،پست و خفيف شده است!
حفاظت و پاسداری مردان و زنان از پاكی و عفت خود به معنای پاسداری از حي ات ھس تی اس ت .نظ م و انض باط عش ق ،ب ين م ردان و زن ان،
پايه و اساس جھان ھستی بوده و ما نمیبايست از عشق سؤاستفاده كنيم ،بگونهای كه انگاری حيوان ھستيم .عشق ما تنھا ميتواند ي ك ص احب و
مالك داشته باشد .كلمه "راستين" در"عشق راستين" امكان وجود بيشتر از يك صاحب را از بين ميبرد .بعبارتی ديگر )برای ھر كسی( تنھا يك
زوج ميتواند وجود داشته باشد و اين ،يك قانون مطلق و تغيير ناپذيری است.
عبارت "عشق راستين" به آن معنا نيست كه ھر كسی توانائی انجام آن را داشته باشد .تنھا خدا ميتواند بطور واقعی با "عشق راستين" زيسته و
تنھا او ،بطور مطلق ،صاحب و مالك "عشق راستين" ميباشد .زندگی راستين خدا ،نسب خ ونی راس تين خ دا ،و وج دان راس تين خ دا ،از عش ق
راستين سرچشمه ميگيرد .از اين ديدگاه ،اساس بنيادين وجود خدا عشق راستين است.
در نتيجه ما برای ارتباط با عشق راستين ،نخست ميبايست با خدا ارتباط برقرار كنيم .اين نكته ك ه "پ در و م ادرم درگي ری و كش مكش و دع وا
ندارند و ما به خوبی زندگی ميكنيم" ،به آن معنا نيست كه آنھا با عشق راستين زندگی ميكنند .در جای ديگر يك دختر و پسر جوان ممكن است
كه بگويند" :ما چنان يكديگر را دوست ميداريم كه حاضريم برای يكديگر بميريم "،ولی باز ھم آن عشق ،عشق راستين نيست .اگر خدا حضور
نداشته باشد ،آنگاه آن عشق ،عشق راستين نخواھد بود .عشق راستين ،ھمواره متمركز بر خدا است ،و برای اينكه ما بتوانيم دخت ران و پس ران
راستين خدا بشويم ،ميبايست با عشق ،زندگی و نسب خونی خدا مرتبط شويم.
قدرت ،علم و دانش ،پول و نيروھای نظامی نميتوانند تضمين كنند كه يك فرد ،به دنيای عشق راس تين پ ا گذاش ته و م ورد اس تقبال ق رار خواھ د
گرفت .ھر كسی خواھان عشق راستين است ،اما وجود چنين عشقی زمانی ممكن است كه ما برای ديگران زندگی كنيم .م ا ب ه ف دا ش دن ب رای
زوج خود و خدمت به او نياز داريم! يك فرد با اين اعالميه كه "تو باي د ب رای م ن زن دگی كن ی" ب ا اف راد ديگ ر ارتب اط برق رار ميكن د ،ھم واره
مورد تنفر ديگران بوده و آنھا از ارتباط با او خودداری ميكنند .اين نوع فردگرائی خودخواھانه ،ابزار كار ،ھدف و استراتژی ش يطان اس ت و
نتيجهی آن تنھا ميتواند جھنم و زندگی جھنمی باشد .ما ميبايست برای ديگران زندگی كن يم .اگ ر ف ردی ب رای ديگ ران زيس ته و وج ودش را در
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خدمت به ديگران فدا نمايد ،آنگاه ھمه چيز و ھمه كس او را دوست خواھند داشت.
ھمگی ما در مقام فرزندان خدا آفريده شدهايم و ھمانگونه كه بعنوان برادر و خواھر با يكديگر ،در عشق ،ارتباط برقرار ميكنيم و سپس ش وھر
و زن شده و به فرزندانی چند تولد داده و از آنھا در مسير رشد و شكوفائیشان سرپرستی ميكنيم ،خدا در تم امی مراح ل در ط ول راه حض ور
داشته و پله به پله ،نتايج عشق راستين را برداشت مينمايد .خدا ما را در مسير رشد و شكوفائیمان ،مورد توج ه ق رار داده و راھنم ائی ميكن د،
و اينگونه در ھر سطحی صاحب و سرور عشق راستين ميشود .از اينرو ميتوان ديد كه خدا ،بشريت را ،با توجه به اين نكته كه از طريق آنھا
ميتواند صاحب تمامی انواع عش ق بش ود ،بيش تر از خ ودش عزي ز و گرام ی مي دارد .ب ه ھم ين ش كل ،م ا ني ز ب رای ف ردی ك ه دوس تش مي داريم
ھزاران بار بيشتر از خودمان ارزش قائل ھستيم.
خدا وجود خود را برای مفعولھای دوستداشنیاش ميگ ذارد و س پس آن ك اری را ك ه انج ام داده فرام وش مينماي د ،دوب اره وج ودش را ص د در
صد گذاشته و سپس صد در صد آن را فراموش مينمايند .به اين ترتيب او ميتواند ھمچنان به ف داكاری ادام ه دھ د .ب ه ھم ين ص ورت ،زن ی ك ه
ميخواھد شوھرش مرد موفقی باشد ،بايد وجودش را برای او گذاشته و سپس اين فداكاری را فراموش كن د .او ب ا ف داكاری و فراموش ی م داوم،
به شوھرش اين توانائی را ميدھد كه به استعداد كامل و نھائی خود در زندگی نائل شود.
زمانيكه ما به عنوان زوج ،بطور مداوم وج ود خ ود را ب رای يك ديگر گذاش ته و ك اری را ك ه انج ام دادهاي م از خ اطر خ ود پ اك كن يم ،مي زان و
سطح عشق ما رشد كرده و در نھايت خود را در پيوند با خدا خواھيم يافت ،در واق ع اي ن راھ ی اس ت ك ه م ا در آن رابط هی وال دين -فرزن دی
خود را با خدا تكميل كرده و دارای زندگی ابدی خواھيم شد.
ھمه خواھان ورود به بھشت ھستند ،اما افرادی كه دارای اين طرز تلقی كه "ديگران بايد برای من زندگی كنند" ،باش ند ،نميتوانن د ب ه آنج ا پ ای
نھند .عشق راستين با به آغوش كشيدن تمامی شاھكارھای آفرينش خدا و زيستن برای آنھا آغاز ميشود .راھی ك ه م ا در آن ميت وانيم ب ه بھش ت
نائل شويم ،زيستن برای تمامی انسانھا و در نھايت زيستن برای خدا است.
ھر كدام از ما در طی زندگی بايد دارای الاقل سه بار فداكاری برای ديگران تجربه كرده باشيم .اين راه و روشی است كه م ا ب ه واس طهی آن
ميتوانيم برای اعمال خودخواھانه م رتبط ب ه س قوط خ انوادهی آدم  ،مص لوب ش دن عيس ی و مخالف ت ب ا خ انوادهی س رور در ظھ ور دوب اره )و
تمامی ديگر شكستھای موجود در تاريخ بشری تا عصر حاضر( غرامت بپردازيم.
سپس در مالقات با خدا حتی پس از اينكه سه بار از دروازه مرگ گذشته و دوباره رستاخيز كردهايم ،نميبايس ت از او انتظ ار داش ته باش يم ك ه
ما و كار ما را به رسميت شناخته و از ما را تمجيد نماي د ،بلك ه باي د پيم ان ببن ديم ك ه زن دگی خ ود را بيش تر از اينھ ا ب رای او خ واھيم گذاش ت.
بدينسان ما قادر به مالقات خدا خواھيم بود.
وقتی چنين مردم ی در دني ا س اكن ش وند ،اي ن دني ا ،پادش اھی بھش تی خ دا ب ر روی زم ين خواھ د ش د .اي ن راھ ی اس ت ك ه م ن چگ ونگی آن را
آموزش ميدھم ،و آن دنيا ،دنيائی است كه خواھان ساختن آن ھستم.
فرزندان ميوه و محصول عشق پدر و مادر ھستند .ضروری است تا بدانيم كه فرزندان تجسم عشق ،نسب خونی و زندگی وال دين خ ود ھس تند.
بچهھای كوچك اغلب مطرح ميكنند كه "اين مال منه" ي ا "اون م ال من ه" ،ام ا وال دين ص احب چي زی ھس تند ك ه فرزن دان ادع ای مالكي ت آن را
دارند .والدين ريشه و تنه )درخت خانواده( ھستند ،بدون آنھا تمامی ما انسانھا يتيم خواھيم بود .اگر م ا نردب ان عش ق را ،ك ه در حك م وس يلهای
برای پيوند ما به والدينمان خطاب ميشود ،شكسته و نابود كنيم ،قادر به ادامهی زندگی نخواھيم بود.
ما دختران و پسران خدا در مقام والدين و سرچشمهی عشق راستين ،ھستيم و والدين واالترين استاد عشق برای فرزندان خود ھستند .رابطهی
والدين -فرزند ،رابطهی عمودی و رابطهی زن و شوھر ،رابطهای افقی ھستند .خطوط اين دو نوع رابطه بايد از يك زاويه با درجهای درست
و مناسب از يكديگر عبور كنند.
رابطهی برادر و خواھری ،بعد سوم ،يك قطب )از نوع روابط( جلو به عقب را بوجود میآورند .وقتی كه تمامی اي ن س ه بع د رواب ط از نقط ه
مركزی دارای يك فاصله بوده و با آزادی در عشق به گردش در آيند ،روابط آنھا يك حوزهی كروی را بوجود می آورد .بھمين خ اطر تم امی
موجودات در عشق زيسته و جھان ھستی به تمامی بصورت كروی است .تمامی ھستی متمركز بر اي ن رواب ط ،ھماھن گ و م نظم ميش وند .در
نقطهی مركزی اين حوزهی كروی روابط عشق ،تمامی انواع عشق متح د و يگان ه ش ده و ب ه ي ك ھم اھنگی پوي ا و پ ر ان رژی ص لح آمي ز نائ ل
خواھند شد .نقطهی مركزی ،جائيكه تمامی اين روابط از آن جدا شده و تقسيم ميشوند ،ھمان جائی است كه خدا در آن ساكن است .اگ ر م ا اي ن
سه بعد از روابط را به تصوير بكشيم ،خواھيم ديد كه خدا ،سرچشمه و اساس نھائی عشق ،زندگی ،نسب خونی و وجدان است.
در خانوادهی متمركز بر خدا ،عشق عمودی و افقی يگانه و يكی ميشود .چنين خانوادهای گسترش يافته و يك قبيله ،جامعه ،ملت ،دنيا ،و ھستی
عشق خواھد شد.
اكر چه ھمواره مركز اصلی تمامی روابط ،خدای يگانه است .اگر آدم و حوا سقوط نميكردند ،ميتوانستند ايدهآل خ انوادهی راس تين متمرك ز ب ر
خ دا را ب ه واقعي ت در آورده و وال دين راس تين بش ری ش وند .آنھ ا بعن وان وال دين راس تين ،الگ وی "عش ق زناش وئی راس تين" و"عش ق وال دينی
راستين" را به بازماندگانشان ،تمامی نسلھای بشری ،عرضه ميكردند.
در طول تاريخ بشری ،مشيت الھی برای رستگاری ،مشيت الھی برای بازسازی بوده و خدا در طی اين مسير ،برای بازسازی وال دين راس تين
تالش داشته است ،يعنی برای وجود كسانی تالش داشته است ك ه بتوانن د بعن وان ي ك الگ و ب رای تم امی بش ريت ،اي دهآل عش ق راس تين ،زن دگی
راستين و نسب خونی راستين را تأسيس نمايند .بعد از اينكه آدم و حوا صاحب فرزندانی ميشدند ،چه كسانی شاھد ازدواج آنھ ا میبودن د؟ آدم و
حوا خود بعنوان والدين  ،به اين كار دست ميزدند .بنابراين ضروری است تا بطور ج دی ب ه فق دان دخال ت وال دين در ازدواج فرزندانش ان ،در
جوامع امروز توجه كنيم.
"كانون خانواده" ،كه دارای والدين راستين ميباشد ،در س طح جھ انی در مق ام وال دين ب رای دادن برك ت ازدواج ب ه تم امی مردم ان دني ا ايس تاده
است .اين ازدواجھا نه تنھا به ورای تفاوتھای قومی ،نژادی ،مذھبی ميرود ،كه حت ی مقدس ين و اف راد پلي د بس ياری ني ز ،در ازدواج ب ا يك ديگر
بركت دريافت كرده اند .والدين راستين عشق پليد ،زندگی پليد و نسب خونی پليد را انكار ميكنند ،اما ھيچوقت قابيل را ،اگر چ ه ھابي ل را بقت ل
رساند ،از خود نرانده بلكه به آغوش ميگيرند .ھمگان ،از جمله قابيل يك بركت مشابه را دريافت ميكنند
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در اقيانوس ،در حين تغييرات امواج ،نقطهای است كه نيروھای ورودی و خروجی امواج ،در تع ادل و آرام ش خواھن د بودب ه ھم ين ص ورت،
يك نقطهی مشابه در مشيت الھی برای رستگاری ،در بين نيروھای خوبی و بدی ،وجود دارد .بواسطهی بركت مردم خوب و پليد در اين نقطه
بازگشت ،شيطان بطور كامل ترد شده و بيرون رانده ميشود.
سقوط م وقعی ش كل گرف ت ك ه در آن زم ان ،در ب اغ ع دن ،خط ائی درگي ر مس ئله ازدواج ش د .ام ا در اي ن زم ان ،وال دين راس تين ،آن خط ا را
تصحيح كرده و بر اساس پايه ای بازسازی شده و اصيل به ازدواجھا بركت ميدھند .آنھا با پاكسازی مشكالتی را كه آدم و حوا در مقام وال دين
مرتكب شده بودند ،جھنم را ريشه كن كرده و به دھھا بيليون نفر از اجداد بشری در دنيای روح ،بركت ميدھند .پدران و پس رانی ك ه در دني ای
روح ھستند ميتوانند از طريق پايهھای خانوادگی متمركز ب ر عش ق راس تين ،بناش ده توس ط بازماندگانش ان ب ر روی زم ين ،يك ی و متح د ش وند.
بعالوه چنين پايهی خانوادگی ميتواند يك نقطهی آغاز پيوند شرق ،غرب ،شمال ،جنوب باشد.
خانوادهی ايدهآل ،خانوادهای است كه در آن ،والدين و فرزندان ،زن و شوھر ،برادران و خواھران ميخواھن د ت ا درعش ق راس تين ب ا ھ م باش ند.
آفرينش چنين خانواده ھائی از طريق بركت ،نقطهی آغازين يك تالش اب دی ب رای دادن توان ائی ب ه م ردم در جھ ت تجرب ه كام ل برك ت و ل ذت
عشق است .مراسم ھای بركت ،آغاز پادشاھی بھشتی خدا را بر روی زمين ،نش انهگذاری ميكن د ،ك ه پادش اھی بھش تی خ دا در دني ای روح ني ز
در مراحل مقدر شده بعدی فرا خواھد رسيد.
امي دوارم ك ه خانوادهھ ای برك ت گرفت ه در تم امی كش ورھای مختل ف جھ ان ،ب ا وال دين راس تين يك ی ش وند .در انج ام اي ن ك ار ،م ا ي ك انق الب
خانوادگی نوين متمركز بر عشق -ھمچنين يك انقالب اخالقی جھانی متمركز بر عشق راستين -را رھبری و ھدايت خواھيم كرد ،بگون های ك ه
صلح ابدی جھانی بتواند بر روی زمين و در دنيای روح تاسيس شود.
متشكرم.
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مسير آمريكا و بشريت در آخر زمان

ب

ا نگاه به تاريخ بشر از نقطه نظر مشيت الھی برای رستگاری" ،آخر زمان" مقطعی است برای تغيير جھت ،يعن ی زمانيك ه
تاريخ پليدی شيطان به انتھا رسيده و س لطهی خ وبی خ دا آغ از ميش ود .ب ا توج ه ب ه اي ن نكت ه " ،آخ ر زم ان" دورهی زم انی
است كه تمامی تالشھا و فعاليتھا به نتيجه ميرسد ،و بدينگونه در آخر زمان ،كمال فردی ،كمال خ انواده ،كم ال م ردم ،كم ال
كشور ،كمال جھان و كمال تام ھستی بايد بواقعيت درآيد.

ھر وقت كه خبر وقوع آخر زمان در مشيت الھی )در تاريخ( اعالم شد ،خدا مردم را در مس ير ي ك اي دئولوژی متمرك ز ب ر
خود ھدايت كرد ،اما ما در انجام مسئوليت خود ،ھمچنين در قرار گرفتن در مقام خوبی و انكار ت اريخ پلي دی شكس ت خ ورديم .ول ی چ ون خ دا
ابدی ،تغييرناپذير ،مطلق و يگانه است ،خواست او نيز ابدی ،تغييرناپذير ،مطلق و يگانه ميباشد .بنابراين ،او از طريق ف رد ،خ انواده ،جامع ه،
كشور ،دنيا و سلطهی راستين ،جھانی را تأسيس خواھد ك ه بتوان د در آن-در بھش ت و زم ين -ب ا آزادی زيس ته ،ب ه اينج ا و آنج ا رفت ه و ك ار و
تالش داشته باشد.
با اين وصف ،دنيای اصيلی را كه خدا در پی آن است ،چگونه دنيائی است؟ دنيای مورد نظر خ دا ،دني ای متمرك ز ب ر وال دين راس تين ميباش د.
اما متأسفانه بواسطهی سقوط ،ما والدين راستين بشری و دنيای راس تين را در ھم ان اول ين گ ام ھ ای ت اريخ بش ر از دس ت دادي م .بھم ين س بب،
چيزی در اين دنيا- ،سرزمين ،محل سكونت ما ،ايدئولوژی ھا ،و غيره ،نميتواند ما را به وال دين راس تين پيون د زن د .در نتيج ه نخس ت خ ود م ا
بايد به وضعيتی خوب و درست بازسازی شويم .با انجام اينكار ،وقتيكه والدين ،شوھر و زن ،فرزند ،مردم ،آفرينش ،سلطه و ھستی راستين پا
بعرصهی وجود نھادند بگونهای كه بتوانند قلبا ً با خدا ارتباط برقرار كنند ،درنھايت دنيای پليدی پايان يافته از بين خواھد رفت.
آخر زمان ،دورهی زمانی است كه در آن چنين ايدهآلی بواقعيت در خواھد آمد ،ھمچنين دورهی وقوع ظھور دوب ارهی نج ات دھن ده ميباش د .از
اينرو ،در آخر زمان ،پديدهھای مصيبت باری چ ون قض اوت ب ا آت ش ،از ب ين رف تن ك رهی زم ين ي ا ب ی س رپناه ش دن انس انھا در فض ا … ،و
غيره ،رخ نخواھد داد .برعكس دورهای است كه تاريخ گرفتار آمده با تراژدیھای بسيار آزاد خواھد شد ،و اي ن از طري ق ش رطھای فداكاران ه
ی پيشكش شده در ھر سطح -فردی ،خانوادگی ،جامعه ،كشور ،دنيا و در نھايت در سطح ھستی -بنا ميشود .در نتيجه ،در اين دورهی زم انی،
تمامی سطوحی كه رابطهی عمودی خود را با خدا از دس ت دادهان د ،بازس ازی خواھن د ش د .م ا در انتظ ار چن ين روزی ب ودهايم ،و اي ن روزی
است كه ھمهی ما به آن دست خواھيم يافت.
فرد ،خانواده ،و ملت از ھم بيگانه شده ،بعالوه افزايش دائم ی ان واع مش كالت مانن د آل ودگی ھ وا ،كمب ود م واد غ ذائی ،تض ادھا و برخوردھ ای
مذھبی ،و رودرروئیھای اجتماعی باعث بوجود آمدن نزاع ،ي ا حت ی جنگھ ای بس يار ش ده اس ت .در اي ن بحبوح ه ،چ ه كس ی مس ئوليت دني ا را
بعھده ميگيرد؟ اين يك سؤال جدی است .در گذشته ،كشورھای كمونيستی نتوانستند بورای مليت گرائ ی خ ود پ ا بگذارن د .حت ی كش ور پرق درت
آمريكا نيز نميتواند به ورای ايدهآل آمريكائی ساختن دنيا برود .وقتيكه يك كشور ،مسائل مربوط به خود را در برابر ديگر كشورھای جھ ان در
مقام نخست قرار ميدھد ،قادر به رھبری دنيا نخواھد بود .بھمين خاطر ما به مردم و يا كشوری نياز داريم كه بتوانن د ب رای ھ دفی واالت ر خ ود
را فدا كرده و برای بنای كشوری ايدهآل تالش داشته باشند كه تمامی دنيا را در آغوش ميگيرد.
من با توجه اين نقطه نظر ،و در پاسخ به ندای خدا ،به اين كشور ،به اياالت متحده آمريكا آمدهام .من برای احياء و تول د دوب ارهی اي ن كش ور،
از طريق آموزش جوانان ،در كشوری كه با بحران اخالقی و انحطاط مذھبی روبرو است ،در تالش بسيار بودهام.
شايد كنجكاو باشيد از اينكه من به آنھا چه چيزی آموزش ميدھم .اين در واقع آسان است .نخست" ،زيستن برای ديگران" .بطور دقيقتر ،تعاليم
من ميگويد كه فرد برای خانواده ،خانواده برای جامعه ،جامعه برای مردم ،مردم برای كشور ،كشور برای دنيا و دنيا برای خ دا ميزين د .آنگ اه
خدا بسوی ما خواھد آمد.
در خانواده قرار است كه والدين برای فرزندان ،فرزندان برای والدين ،شوھر برای زن ،زن برای شوھر زندگی كنند .ھر كسی كه در مقايسه
با خودش بيشتر برای ديگران زندگی ميكند ،شخص مركزی در حوزه خوبی خواھد شد.
دوم ،من به مردم آموزش ميدھم كه "دشمنت را دوست بدار" .خدا خودش عيسی ،تنھا فرزند دوست داشتنی اش را برای رستگاری بشريت فدا
كرد .از آنجائيكه خدا برای نجات فرزندان دشمن خود ،شيطان ،دست به انجام اينك ار زد ،ش يطان نتوانس ت در براب ر خ دا قدرتمندان ه ايس تاده و
كاری انجام دھد .حتی شيطان در برابر خدائی كه به فرزندان او بيشتر از فرزندان خودش عشق ميورزد ج ز اينك ه ب ا ارادهی خ ود تس ليم ش ود
چارهی ديگری ندارد .نقشهی شيطان ھميشه اين است كه نخست ضربه ميزند ولی در پايان شكست ميخ ورد ،در مقاب ل خ دا ھم واره ب ا پ ذيرش
مقام ضربه پذير و شكست خورده شروع ميكند اما در پاي ان پي روزی را از آن خ ود مينماي د .زيس تن ب ا ايم ان ب ه ي ك چن ين ق انون بھش تی ،راز
پايهای است كه من با وجود سؤتفاھم ھا و رنج و عذاب تندخويانه با اعزام مبلغين به بيش از  ١٨۵كشور در سراسر دنيا تأسيس كردم.
ب ا مش اھدهی ت اريخ مس يحيت در م یي ابيم ك ه راه آنھ ا ،راه ع ذاب و ش ھادت ب ود .در ي ك چن ين راھ ی ،در ط ی دو ھ زار س ال ت اريخ ،اي ن اث ر
خونبار ،آبستن پايهای برای رشد و توسعه يك دموكراسی قدرتمند گرديد .اما مسيحيت كه در گذشته اساس ق درت و اس تحكام دني ای دموكراس ی
بود ،امروز با بحران روبرو است .كش ورھای مس يحی ،س مت و جھ ت درس ت خ ود را گ م كردهان د ،آنھ ا خ دا ،عيس ی و مش يت الھ ی را انك ار
ميكنند .ما حتی صداھائی را ميشنويم كه ادعا ميكنند" :خدا مرده است" ،يا "خدا وجود ندارد" .خدا با مشاھدهی آنھا چه احساسی دارد؟ قلب خدا
ھمه جا و ھمه چيز را در پی فرزندانش زير و رو ميكند ،با اين اميد كه روز درخشان و باشكوه را تجربه نمايد.
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خانم ھا و آقايان ،خدا تا بحال برای خاطر چه كسی خود را فدا كرده است؟ اين ف داكاری ن ه ب رای آمريك ا و ن ه ب رای مس يحيت بلك ه ب رای ھ ر
كدام از ما است ،بعبارت ديگر ،برای شما و من بعنوان يك فرد .بھمين شكل ،دليل مصلوب شدن عيسی نه برای نج ات مس يح ي ا خ ودش ،بلك ه
برای نجات ھر كدام از ما ،برای شما و من بود.
چون سقوط در سطح فردی روی داد ،رستگاری و نجات نيز بايد در سطح فردی آغاز شود .با توجه به اي ن نكت ه ،ي ك نماين دهی بش ری باي د پ ا
پيش گذاشته و اعالم نمايد كه" :من بعنوان نمايندهی تمامی بشريت بطور كامل مسئوليت بعھده ميگيرم .من تمامی ضرر و زيان ھای وارد آمده
از جانب انسان در تمامی دوران تاريخ را جبران خواھم كرد ،و كاری ميكنم كه خدا مغ روض انس ان ش ود ".ب دون چن ين فھ م و چن ين عزم ی،
بازسازی امكان پذير نيست .ما نميبايست فقط در س طح فك ری ي ا ذھن ی توق ف كن يم .ت ا زمانيك ه حاض ر نباش يم ب ا ارادهی خ ود بيش تر از كس ان
ديگری كه در سطح جھانی تحت رنج و عذاب قرار گرفتند ،بدبختی و سرگردانی را تحمل كنيم ،نميتوانيم به قلب خدا دست پيدا كنيم.
آيا تا بحال برای شش ميليارد انسان ساكن روی زمين ،بسان فرزند در حال مرگ خود دعا كردهايد؟ ب ا اي ن رغب ت ك ه خ ود را ب رای خ انواده،
قبيله ،جامعه ،كشور ،و دنيا فدا كنيد تا چه اندازه قلب خود را برای نجات آنھا پيشكش كردهايد،؟ باور دارم كه تعداد كمی ھستند ك ه ميتوانن د ب ه
اين سؤالی پاسخ مثبت بدھند .اما سرور در ظھور دوباره بعنوان نمايندهی تمامی ابناع بشری با چنين استانداردی ظھور خواھد كرد.
خدا كه مشيت الھی برای رستگاری را رھبری ميكردهاست ،ابراھيم را دو ھزار سال بعد از سقوط اولين اجداد بشری يافت ،و باز ماندگان او،
مردم برگزي ده ،ي ا بنیاس رائيل ،را ب ا تكثي ر در ھ ر س طح ،بعن وان ي ك خ انوادهی ن وين ،ي ك قبيل هی ن وين ،ي ك جامع هی ن وين ،ش كل داد .چ ون
بنیاسرائيل بعنوان مردم برگزيده ،برای دريافت نجات دھنده فراخوان ده ش دند ،ب رای درياف ت نج ات دھن دهی واقع ی ك ه در آين ده ظھ ور خواھ د
ك رد ،براس اس پاي هھای پيروزمندان ه ،م ردم مرك زی قلم داد ش دند .اگ ر ش ما ب ه نقط ه و ھس تهی مرك زی بروي د ،خواھي د دي د ك ه اس تاندارد و
ايدئولوژی را كه اول ين اج داد بش ری ،آدم و ح وا ،ميبايس ت ب ه آن دس ت يافت ه و تكم يلش كنن د ،ني از ب ه بازس ازی دارد .اي ن در واق ع انديش ه و
ايدئولوژی نجات دھنده است ،كه از ديدگاه مسيحی "انديشهی داماد" خوانده ميشود .در اين انديشه ،معتقدين در مقام عروس ميايستند .در نتيجه،
ھدف غائی مسيحيت تأسيس پادشاھی مسيحی يا جھان مس يحی نيس ت .مھمت رين وظيف هی مس يحيت ،آم ادگی در كس ب ص الحيت ب رای درياف ت
داماد ميباشد.
بنی اسرائيل عليرغم اھميت مأموري ت ش ان ،بخ اطر مص لوب ك ردن عيس ی ،نتوانس تند اي ن س نت را تكمي ل نم وده و ب ه ديگ ران منتق ل كنن د ،و
بدينسان مقام خود را بعنوان مردم برگزي ده از دس ت دادن د .بج ای آنھ ا مس يحيت بعن وان دوم ين اس رائيل فراخوان ده ش د ت ا برخاس ته و انج ام آن
مأموريت را بعھده گيرد .خدا متمركز بر اين ھدف ،مشيت الھی را تا به اين زمان ھدايت كرده است و عصر حاضر مرحلهی پايانی آن مشيت
الھی است.
اس اس انديش ه و اي دئولوژی مس يحانه چيس ت؟ انديش های ب رای نج ات دني ا اس ت ،ي ك مجموع ه تعليم اتی اس ت ك ه ميتوان د دني ا را متح د س اخته،
خانوادهای ايدهآل بنا نھاده و ھدف اصلی آن بازسازی مقام والدين راستين از دست رفته بواسطهی سقوط اولين اجداد بشری است.
با نگاھی به تعاليم عھد قديم و عھد جديد متوجه ميشويم كه مسيح )نجات دھنده( با اختيار پدر ظھور نموده ،يك عروس )ھمسر( واقعی ،نماين ده
ی ق درت روح الق دس ،را درياف ت ك رده و مق ام وال دين راس تين را بازس ازی ميكن د .ع روس و دام اد در "ض يافت ب ره" ،در كت اب "مكاش فات
يوحنا" ،اشاره به دستيابی به مقام والدين راستين از طريق دستيابی به مق ام ش وھر و زن راس تين ميباش د .ب ر ھم ين اس اس ،مس يحيت در براب ر
نجات دھنده در مقام عروس قرار دارد.
عيسی با چنين مأموريتی ظھور نمود .با اينحال ،وقتيكه مردم و كشورش را به دليل بیايمانی آنھ ا ،از دس ت داد ،زن دگی خ ود را ب رای خ اطر
دنيا و پادشاھی بھشتی مورد نظرش فدا كرد .راه رنج و عذابی را كه عيسی طی نمود ،ھمان راھی بود ك ه خ دا خ ودش در ط ی س اليان بس يار
در آن گام نھاده بوده است .در چنين موقعيت محنت باری بود كه عيسی به دعا نشس ت" :خ دايا ،لطف ا ً آنھ ا را ب بخش چ ون از ك ردار خ ود آگ اه
نيستند ".او حتی بر دروازهی م رگ ،ب ا انتظ ار پي روزی در آين ده ،رومي ان و مردم ی را ك ه ب ا او مخالف ت ميكردن د ،بخش يد .بن ابراين ،زن دگی
عيسی در سن  ٣٣سالگی به پايان نرسيد بلك ه ب ا كم ك و ي اری خ دا ،مس يحيت روح و قل ب او را ب ه ارث ب رده و اكن ون يك ی از چھ ار م ذھب
بزرگ دنيا ميباشد.
خانم ھا و آقايان ،در حال حاضر ،كشور آمريكا بعنوان قدرتمندترين كشور دنيا قلمداد ميشود ،با اينحال اگر نتواند با جھ ت مش يت الھ ی ھمگ ام
شود ،بيش از اين قادر به شكوفائی و پيشرفت نخواھد ب ود .ب ه ت اريخ تم دنھا نگ اه كني د :تم دنھای باس تان بط ور عم ومی در من اطق ح اره ،ي ا
نواحی گرمسير بين دو مدار شمال و جنوب استوا ،متولد ش دند ،بعن وان مث ال :ماي ا ،اينك ا ،مص ريان باس تان ،اق وام س اكن ب ين النھ رين ،ھن د ،و
چين .و اينچنين حوزه تمدنھا از جائی به جای ديگر در حال حركت بوده است.
اگر سقوط صورت نميگرفت ،تمدن از نواحی معتدل بھاری ،آغاز شده و بسوی نواحی معتدل پائيزی ،حركت ميكرد .دنيای آزاد و دموكراسی
امروز در نواحی معتدل قرار دارند .بطور عمومی ،با نگاه به خط استوا بعنوان مركز ،كشورھای پيش رفتهی غرب ی آمريك ا ،انگل يس ،آلم ان و
غيره ،در حول و حوش عرض جغرافيائی  ٢٣درجهی شمالی ،قرار دارند.
با پاي ان تم دنھای ن واحی معت دل پ ائيزی ،تم دنھای ن واحی سردس ير زمس تانی ب رای م دت كوت اھی ف را ميرس ند ،و اي ن پي دايش كمونيس م ب ود.
روشنفكران بسياری ممكن است كه بيانديشند كه با فرورپاشی اتحاد جم اھير ش وروی ،جن گ س رد ني ز از ب ين رفت ه اس ت ،ول ی م اده گرائ ی و
الح اد ھمچن ان در سراس ر دني ا رواج دارد ،و اي ن ب ه دو ص ورت دموكراس ی و كمونيس م ،ك ه ھ ر دو بم رور ق درت خ ود را از دس ت ميدھن د،
گسترش پيدا كرده است.
ايدهآل آفرينش خدا ميبايست در نواحی معتدل بھاری آغاز شود ،اما بخاطر سقوط اولين اجداد بشری ،در نواحی گرم و خشك آغاز شد .اكن ون،
تمدن بھاری راستين كه ما پيش از اينھا در پی آن ب ودهايم ،ب ا غلب ه ب ر بح ران تم دنھای ن واحی گ رم و خش ك ،و تھدي د تم دنھای ن واحی س رد
سير ،آشكار خواھد شد .چه كسی و چگونه ،قادر است تا تمدنھای نواحی سرد سير زمستانی را ذوب نمايد؟ با بكارگيری قدرت ،پول ،علم ،ي ا
معرفت چنين چيزی امكان ندارد.
با نگاھی به حركت تمدنھای ساحلی يا كناره -سواحل رودخانه و دريا -ميبينيم كه نقطه مركزی آنھا ھيچوقت ثابت نبوده بلكه ھم واره در نق اط
مختلف جھانی در حال حركت ميباشد .تمدن بشری در اطراف رودھای نيل ،دجله و فرات شكل گرفته و گسترش يافتند .پس از آن مركز تمدن
به نواحی كنارهی دريای مديترانه ،مخصوصا ً به يونان ،روم ،اسپانيا و پرتغال ،تغيير مكان داد .سپس به نواحی آتالنتيك ،متمرك ز ب ر انگل يس،
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آمريكا منتقل گرديد ،و سرانجام در تمدنھای اقيانوس آرام آمريكا ،ژاپن ،و كره به ميوه نشست .بدينسان ،با توجه به اين نقط ه نظ ر -از دي دگاه
تاريخ فرھنگی -شبه جزيرهی كره موقعيت بسيار مھم و حساسی را اشغال كرده است .كره از طرف شمال ،در آخرين نقطهی نواحی سردس ير
كه به روسيه و چين مرتبط است قرار دارد ،و از طرف جنوب ،در آخرين نقطهی تمدنھای معتدل مرتبط به ژاپن و آمريكا قرار دارد.
بدينسان ،اين نكته كه كره به يك تمدن معتدل بھاری تاريخ جھان با استعداد ھضم ھر دو تمدنھای مناطق سردسير و معت دل تول د داده اس ت ،ب ا
ديدگاه مشيت الھی سازگاری دارد .از اين نقطه نظر ،اين حقيقت كه رورند مون -كسی كه زندگيش را برای حل مشكل ش مال-جن وب و ش رق-
غرب گذاشته است -از كشور كره آمده است ،تنھا ميتواند بعنوان نتيجه گيری مشيت الھی تشريح شود .در حقيق ت ،م ن در تم امی زن دگیام در
تالش برای نيل به دنيائی تحت تسلط خدا ،به ورای مرزھای نژادی ،اعتقادی و ملی رفتم و گام نھادن در ي ك چن ين راھ ی بخ اطر مش يت الھ ی
بود .اين نه يك تئوری ،كه من آن را اختراع كرده باشم ،بلكه اصل تاريخ مشيت شده ميباشد .من در ارتباط با خواست خدا بوجد درآمده بودم و
بيشتر از اينكه بگذارم كه فقط بعنوان يك ايده باقی بماند ،كار و تالش داشتم تا آن را بواقعي ت درآورم .در س طح جھ انی ،بش كل بيرون ی ،ج ا و
مكانی وجود ندارد كه من در آن فعاليتی انج ام ن داده باش م .م ن ب ه فعاليتھ ای م ذھبی و كس ب و ك ار در آالس كا ،آنتاركتيك ا ،كش ورھای ح وزهی
اتحاد جماھير شوروی سابق ،در  ٣٣كشور آمريكای مركزی و جنوبی و در سراسر آسيا و آفريقا جانی تازه دادم .ما در حال آمادگی برای حل
مشكالتی ھستيم كه بشريت در طی اين ھزارهی نوين با آن روبرو است ،مثل :آل ودگی مح يط ،گرس نگی ،و بيماریھ ا .در ط ی س الھای اخي ر،
متمرك ز ب ر منطق ه پانتان ل و آم ازون برزي ل ب رای تأس يس پاي های واقع ی در حماي ت و حفاظ ت از مح يط زيس ت )ك ره زم ين( ت الش داش تهام.
بعبارت ديگر ،در زمينهی درونی ،از طريق "نھضت عشق پاك" و "مراسم ھای بين المللی بركت مقدس "" ،نھضت خ انواده راس تين" فعالي ت
داشتهام و شركت چيزی در حدود  ۴٣٠ميليون زوج در سطح جھانی در اين مراسم بركت ،نيرو و انگيزه قويتری به بنای پادشاھی بھش تی ك ه
خدا برای مدتھای طوالنی منتظر آن بود ،ميدھد.
خانم ھا و آقايان ،تا بحال ،كشورھائی كه دارای قدرت عظيم سياسی ،نظامی ،و اقتصادی بودهاند ،جھان را تحت كنترل خود داش تند .ب ا اينھم ه
ھيچ كشوری نميتواند بدون ھمگامی با مشيت الھی تا به ابد به حيات خود ادام ه دھ د .س قوط تم دنھای ب ا عظم ت يون ان و روم مث ال ب ارز اي ن
نكته است .اياالت متحدهی آمريكا كه بسان ي ك ق درت عظ يم س ينه س پركرده اس ت ،در وض عيت مش ابه روم باس تان اس ت .س قوط روم در كن ار
تھاجم و تاخت و تازھای بيرونی ،بيشتر بخاطر فساد و مشكالت اخالقی درونی صورت گرفت .فساد اخالقی باعث شد تا روم حمايتھ ا و بخ ت
و اقبال بھشتی را از دست بدھد.
در عصر حاضر ،نيروھای سياسی طرفدار ماترياليسم ديالكتيك و ماترياليسم تاريخی ،ب يش از ي ك س وم جمعي ت جھ ان و ھمينط ور ب يش از دو
سوم خاك كرهی زمين را تحت اختيار و تسلط خود گرفتهاند ،اما اين بسط و توسعه نيز نتوانست برای ابد ادامه داشته باشد.
زمان آن ف را خواھ د رس يد ك ه رھب ران م ذھبی س خنگوی خواس ت خ دا ،ص عود كنن د .رھب ران م ذھبی ،پي امبران )عص ر حاض ر( ھس تند ،آنھ ا
ميبايست در جايگاه خواست خدا قرار گرفته ،آن را برای ھمگان آشكار نموده و جھ ت حرك ت تم امی ابن اع بش ری را ب ه آن ان نش ان دھن د .ام ا
تراشهھای فرقهھای مختلف مذھبی و درگيريھای بين گروهھای مذھبی ك ه م ا ام روز ش اھد آنھ ا ھس تيم ،ب ه چي زی ج ز تعوي ق در انج ام مش يت
الھی كمك نميكنند .بھمين دليل ،من در جھت حل و فصل مشكالت جھان مذاھب ،چيزی در حدود ن ود درص د از بودج هی نھض ت ھماھن گ را
برای فعاليتھای الزم در نزديك شدن به ديگر فرقهھا و گروهھای مذھبی بكار گرفتم.
من ھمينط ور "ك انون م ذاھب ب رای ص لح جھ انی" را ب ا اي ن س ه ھ دف تأس يس ك ردم .١ :تس ھيل اتح اد و ھم اھنگی ب ين گروهھ ای م ذھبی.٢ .
ھمكاری در حل و فصل مشكالت و درگيریھای موجود در بسياری از نقاط مختلف جھانی .٣ .كمك به شكوفائی صلح جھ انی .اخي راً "ك انون
بينالمللی مذاھب برای صلح جھانی" را تأسيس كردم كه اين سازمان در ماھھای گذشته ھفت كنفرانس "ھون دوك ھه" ٢را برگزار كرد.
تمامی مردمان دنيا بايد به ورای مرزھا و تفاوت ھای نژادی ،مذھبی رفته ،برای تحقق واقع بينانهی ايدهآل آفرينش و دنيا ،مشيت الھی را درك
نموده و در نھايت با قلب خدا متحد شوند .قلب منشاء ايمان ،اميد و عشق است ،چيزی ك ه انس انھا بعن وان ي ك نتيج هی نھ ائی زن دگی در پ ی آن
بودهاند.
ما ميبايست رابطهی قلبی انسان با خدا را كه بواسطهی سقوط از دس ت رف ت بازس ازی ك رده ،و مقامھ ای وال دين و فرزن د م ورد نظ ر خ دا را
ترميم كنيم .از اينرو ،آخر زمان كه خدا فرارسيدن آن را به م ا وع ده داده اس ت ،روزی اس ت ك ه وال دين راس تين ظھ ور كنن د .بعب ارت ديگ ر،
روزی است كه مردمان بيشمار جھان ،كسانيكه بواسطهی سقوط ،والدين خود را از دست دادهاند ،ق ادر خواھن د ب ود ت ا يكب ار ديگ ر ب ه مالق ات
والدين خود بشتابند .بھم ين دلي ل ،وال دين راس تين مي وه و نتيج هی نھ ائی آرزوھ ا و امي دھای تم امی بش ريت ھس تند .ھمچن ين آنھ ا مي وهی نھ ائی
تمامی پيروزيھای بدست آمده در تمامی طول تاريخ بشری ميباشند.
نھضت ھماھنگ برای انتشار اين سنت از طريق اجرای مراسمھای بينالمللی بركت مقدس كار كرد .اين حقيقت كه سياه پوس ت ،س فيد پوس ت،
و زرد پوست- ،ورای تفاوت ھای نژادی ،رنگ پوست… -بعنوان برادر و خواھر بھم ملحق شده ،يا خانوادهھ ائی ب ا زوجھ ای دوس ت داش تنی
تشكيل دھند ،از عوامل بسيار مھم و قابل توجه در انجام خواست خدا است .امروز ،انسانھا با تالش برای اجراء و تحقق سنت خانوادهی بركت
گرفته ،روابط اصيل برادر-خواھر ،شوھر-زن ،والدين-فرزن د م ورد نظ ر خ دا را بازس ازی و ت رميم ميكنن د .در نھاي ت ،م ا ميبايس ت ت ا ب رای
آزادی و رھائی خدا به پيش برويم ،خدائی كه بواسطهی از دست رفتن فرزندانش ،به عمق غم و اندوه ف رو ش د .تنھ ا پ س از اي ن اس ت ك ه راه
شادی راستين گشوده خواھد شد.
تا به اين زمان ،دموكراسی شعار "آزادی بشر" يا "رھائی بشر" را فرياد زده است .درمقايسه با آن ،ما ميبايست شعار "آزادی خدا" و "رھ ائی
خدا" را ندا دھ يم .زمانيك ه توانس تيم خ دا را از غ م و ان دوھش خ الص كن يم ،رھ ائی بش ری و ت رميم آزادی انس انھا خ ود ب ه خ ود انج ام خواھ د
گرفت .ھر كدام از شما بايد درك كرده و باور كنيد كه برای خاطر رھائی خدا و رھائی دنيا پا به عرصهی وجود نھادهايد.
خانم ھا و آقايان ،اينكه من امروز در شھر واشنگتن در ارتباط با مشيت الھی با شما صحبت ميكنم ،مفھومی عميق و ژرف دارد .اياالت متحده
در بسياری از زمينه ھا ،كشوری است كه در آمادگی برای انجام خواست خدا بركت گرفت ه اس ت .نياك ان ش ما ،بنيانگ ذاران اي ن كش ور ،اول ين
زائرين اين سرزمين ،برای آزادی مذھب زندگی خود را بخطر انداخته ،در جستجوی سرزمين آزادی ،به اينجا )آمريكا( آمدند .آنھا در جستجو
ب رای آزادی راس تين م ذھبی ،وال دين ،ب رادر و خ واھر و زادگ اه خ ود را ت رك ك رده و آنھ ا را پش ت س ر گذاش تند .آنھ ا در حين ی ك ه ب ا بخط ر
٢

گردھمائی برای مطالعهی موارد آموزشی برای تأسيس خانوادهی راستين ،سخنان والدين راستين.
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انداختن زندگی خود از اقيانوس آتالنتيك عبور ميكردند ،حتی حاضر بودند تا رابطه و عالقهی خود به سرزمين پدریشان را كامالً قطع كنند.
در اواخر پائيز ،نوامبر سال ١٩۶٠ب ود ك ه "م ی ف الور "٣ب ه "نيوانگلن د" رس يد .در ط ی اول ين زمس تان ،نيم ی از ص د و دو نف ری ك ه ب ه اي ن
سرزمين پا گذاشتند ،بخاطر سرما و گرسنگی مردند .نكتهی قابل توج ه اي ن اس ت ك ه بس ياری از اف رادی ك ه ج ان خ ود را از دس ت دادن د ،از
خوردن بذرھای با ارزشی را كه برای كاشت در بھار آينده در دست داشتند ،خودداری كرده بودند.
پوريتانھا ٤در تمامی زمينه ھا و فعاليت ھايشان به زندگی برای انجام خواست خدا ايمان داشتند .و اين موضوع چه در حين شخم زدن زم ين و
چه در ميدان نبرد ،در ھمه جا ،صادق بود .زمانيكه "جرج واشنگتن" در طی جنگ استقالل در درهی "والی ف ورج" بس ر ميب رد ،ميبايس ت در
بيچارگی و نوميدی محض دعا كرده باشد ،و خدا در ميدان نبرد برای خاطر خواس تش ،از آمريك ا جانب داری نم ود .در انگلس تان ،ش اه و م ردم
برای جنگ متحد شده بودند ،اما در آمريكا ،خدا و پسران و دختران دوست داشتنیاش با دشمن ميجنگيدند .آيا اين نح وهی تول د آمريك ای م دافع
آزادی ايمان نيست؟
حتی در اين زمان ،كنگرهی امريكا برای شروع جلساتش با دعا آغاز به كار ميكند .وقتيكه رئيس جمھور آمريكا ب رای اول ين ب ار مق ام رياس ت
جمھوری را بعھده گرفته و به دفتر كارش وارد ميشود ،با گذاشتن دستانش بر روی كتاب مقدس سوگند ياد نموده و يكی از نمايندگان روحانيت
)با دعا( به او بركت ميدھد .دولت آمريكا حتی بر روی اسكناس ھای رايج كشور عبارت "ما به خدا ايمان داريم" )توكل به خدا( را ح ك ك رده
است) .كشور آمريكا در ارتباط با اھميتی كه به خدا ميدھ د در مي ان كش ورھای دني ا يگان ه اس ت (.آمريك ا اينگون ه مق ام يگان های را بعن وان ي ك
كشور مسيحی )پروتستان( با نفوذ در سطح دنيا ،تصاحب كرده است.
با اينھمه ،امروز چه بر سر آمريكا آمده است؟ دعای دسته جمعی در مدارس ممنوع شده است .در برنامهھای آموزشی ،ب ه "فرض يهی تكام ل"
در مقايسه با تئوری آفرينش )خلقت( اولويت بيشتری داده ميشود .ميزان طالق ب ا رش د  ۵٠درص د آن در اي ن كش ور ،تق دس خ انواده را بط ور
كامل از بين برده است.
من در سال  ،١٩٧١خانواده و سرزمين پدری خود را به مقصد آمريكا ترك گفتم ،چرا كه ندای خدا را شنيدم كه با من از نگرانيش در مورد
وضعيت كنونی اين كشور سخن ميگفت .بمحض ورود به اين كشور ،فرياد برآوردم كه من بسان مأمور آتش نشانی برای نجات خانهای كه در
آتش ميسوزد ،و ھمچنين بعنوان يك پزشك برای درمان بيماری آمريكا ،به اينجا آمدهام .در آن زمان متوجه شدم كه خدا آمريكا را ترك ميگفت.
زمانی امكان اين بود كه بتوان خدا را در ھر نقطهای از آمريكا يافت ،ولی او قلب مردم ،خانوادهھا و مدارس اين كشور را ترك ميكرد.
انگاری ھمين ديروز بود كه من در منھاتان ،در چھار راه پنجم ،ايستاده بودم و با گريه از خدا ميخواستم تا اين كشور را ترك نكند .بدبختانه
ھمانطوری كه پيش بينی كرده بودم ،آمريكا بيشتر در رفتن بسوی زوال اخالقی سماجت كرده و ميكند.
خانم ھا و آقايان ،چرا رورند مون عليرغم مخالفتھا و رنج و عذابھائی را كه از جانب آمريكائیھا دريافت كرده است ،به گريس تن ب رای آنھ ا
ادامه ميدھد؟ زيرا من بھتر از ھر كسی در مورد اشك ،عرق و خونی را كه خدا در طی مراحل تأسيس اين كش ور ريخت ه اس ت ،آگ اھی دارم.
من در طی سی سال گذشته در اين كشور ،حتی يك روز آرامش بخش نداشتهام.
سرور آمريكا چه كسی است؟ نه سفيد پوستان و نه سياه پوستان ،بلكه سرور كسی است كه بيشتر از ھر فرد ديگری ،بسان خدا ،به اي ن كش ور
عشق ميورزد .چون خدا اين كش ور را بعن وان پس ر نخس ت ،ي ا كش ور نماين دهی ح وزهی پس ر ب زرگ در بن ای پادش اھی بھش تی انتخ اب نم وده
است ،من با شما خواھم بود .حتی در اين زمان ،عيسی بشكل روحی ،عموما ً در اين كشور بوده و دعاھای خالصانهاش اي ن اس ت ك ه ھ دف او
در آمريكا به انجام برسد.
من با توجه به خواست خدا ،در سال  ١٩٨٢روزنام هی واش نگتن ت ايمز را ،اينج ا در ش ھر واش نگتن تأس يس ك ردم .از آن پ س ،اي ن روزنام ه
بعنوان يك واسطهی خبری سنتی )محافظه كار( نشانگر راه و مسيری بود كه آنھا بايستی از آن تبعيت كنند و اينگون ه دي دگاه عم ومی م ردم را
ھدايت كرده و سمت و جھت ميداد .ھمچنين من در پی نھضتی پر قدرت برای نجات و رستگاری كشور و دني ا ،از طري ق فعاليتھ اتی متمرك ز
بر ارزش خانوادهی راستين و عشق سالم و پاك برای جوانان بودهام .من برای اينكه آمريكا بتواند در برابر خدا و مشيت الھ ی س رافراز باش د،
وجودم را برای اين كشور گذاشتم.
در سال  ١٩۶۵وقتيك ه ب ه آمريك ا آم دم ،مك انی را در نزديك ی ك اخ س فيد بعن وان "زم ين مق دس" تق ديس ك ردم ك ه حت ی ام روزه م ردم بس ياری
شبانگاه به آنجا رفته و برای نجات اين كشور دعا ميكنند .اميدوارم كه شما قلب خود را گشوده و بتوانيد صدای مملو از ميل و آرزوی مشتاقانه
ی شھدا و اولين كسانی را كه به اين كشور پای نھادند و اكنون در تاريخ اين كشور زندگی ميكنند ،را بشنويد.
خانم ھا و آقايان ،اين عھد و ھزارهی نوين ك ه در آس تانهی آن ھس تيم ،ي ك دورهی زم انی ب رای اتم ام ت اريخ ش ش ھ زار س الهی مش يت الھ ی و
تحقق ايدهآل آفرينش خدا در سراسر ھستی است .اين يك دورهی زمانی است برای پاي ان زج هھا و س وگواریھای آف رينش ،ك ه س رور راس تين
خود را بواسطهی سقوط از دس ت داده ب ود .دورهای اس ت ك ه وال دين و فرزن دی ك ه ب رای م دتھای بس يار از ھ م دور افت اده بودن د ،ب ه مالق ات
يكديگر خواھند شتافت .قرار است كه بھشت و زمين نوين ،جائيكه ديگر در آن اشكی ريخته نخواھد شد ،تاسيس شود .اين دوره ھمچنين عھدی
است كه در آن بطور مستقيم بين دني ای روح و دني ای جس م ارتب اط برق رار خواھ د ش د ،و زم انی اس ت ك ه پادش اھی خ دا ب ر روی زم ين و در
بھشت تأسيس خواھد گرديد.
نقطهی آغازين ھزارهی نوين كمال عھد جديد را نشانه گذاری نموده و لحظهای است كه قول و وعدهھای عھد قديم و عھد جديد به انجام ميرسد
و آيندهی بشريت زمانی است كه ح وزهی س لطهی مس تقيم خ دا بواس طهی ق درت اليتن اھی و حض ور ھميش گیاش بواقعي ت در خواھ د آم د .اي ن
نقطه ھمچنين دورهی زمانی است كه متمركز بر والدين بھشت و زمين ،شرق و غرب بسان "يك ھستی تحت تسلط يك خدا" بھم ملح ق خواھن د
ش د ،آنچنانك ه ي ك خ انوادهی باش كوه و ب زرگ بش ری ب ر روی زم ين ش كل خواھ د گرف ت .و اي ن بمعن ای كم ال عھ د تكمي ل ش ده ،بگون های ك ه
وعدهھای عھد قديم و عھد جديد به انجام خواھد رسيد.
زمان آن فرا رسيده است ،زمان آن فرا رسيده است كه آمريكا از خواب برخيزد .زمان آن فرا رسيده است كه تمامی كشور و مل ت آمريك ا ي ك
٣

كشتی حامل مھاجرين به سرزمين نوين ،آمريكا
٤
فرقه ای از پروتستانھای انگلستان كه در زمان اليزابت بر عليه سنن خشك مذھبی قيام كردند و طرفدار سادگی در نيايش بودند.
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نھضت نوين برای تأسيس والدين راستين ،خانوادهھای راس تين ،ي ك كش ور راس تين و ي ك دني ای راس تين متمرك ز ب ر خ دا بوج ود آورد .آمريك ا
بدينوسيله بايد مانع خدا در ترك اين كشور ش ده و ب ه او مالزم ت كن د .خ دا ب رای تأس يس آمريك ا ھ زاران س ال ت الش داش ته اس ت ،اگ ر او اي ن
كشور را ترك كند به كجا ميتواند برود؟
آگر آمريكا بدرستی به خدا مالزمت كند ،تمامی مشكالتش-مشكالت خانوادگی ،مشكالت اخالقی ،مشكالت اجتماعی و مش كالت جوان ان -بط ور
طبيعی حل و فصل خواھند شد .وقتيكه آمريكا مكانی شود كه مردم از تمامی نژادھا بتوانند در ھماھنگی با يكديگر در آن زندگی نمايند ،الگوی
پادشاھی بھشتی بر روی زمين و در دنيای روح خواھد شد.
وقت آن است كه ما با يكديگر متحد شده و راھی را بگشائيم كه بشريت ميبايست در آن گ ام ب ردارد .اكن ون زم ان آن اس ت ك ه آمريك ا در مق ام
"ملت پسر بزرگ" رھبری جنبش مالزمت به خدا را بعھده گرفته و بعنوان "سكان دار" ،مأموريتش را در ھدايت ملتھای جھان بس وی خ دا ب ه
انجام برساند .از شما ميخواھم كه در تكميل اين مأموريت تاريخی با من بايستيد.
يكبار ديگر مراتب سپاسگذاری خود را از تم امی ش ما عزي زان ش ركت كنن ده بعم ل آورده و امي دوارم ك ه اي ن زم ان ،ش روعی ت ازه ب رای ي ك
پادشاھی ھزارهی نوين سرشار از صلح ،آزادی ،و عدالت در بھشت و بر روی زمين باشد.
خداوند به شما و خانوادهی ھايتان بركت دھد.
متشكرم.
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مراحل زندگی
شاھزادهھا و شاھدختھای خدا

م

يھمانان گرامی ،خانمھا و آقايان ،شما برای خاطر اتحاد شمال  -جنوب )كره( در اين مكان گرد ھم جمع آمدهاي د .ھ زارهی ن وينی را ك ه
به تازهگی آغاز كردهايم ،عھدی است كه ما در آن بايد تمامی باقی ماندهھای جدائی و درگيریھای بجا مانده از قرن گذشته را پاك كرده
و ايدهآل يك خانواده ،يك روستای جھانی صلح و اتحاد را به واقعيت درآوريم .من دع ا ميك نم ك ه برك ات اي ن ھ زارهی ن وين ب ه خان ه و
خانوادهھای شما سرازير بشود.

با نگاھی به گذشتهی زندگیام ،در ھيچ دوره و زمانی ھرگز چي زی در آرام ش خي ال نب ود .م ن در ي ك مس ير رن ج و ع ذاب ،ھم راه ب ا
تمامی مردم اين كشور ،گام برداشتم ،كشوری ك ه دارای ت اريخی ممل و از ن زاع و محن ت ب وده و اينچن ين در دل ق درتھای ب زرگ جھ انی ج ای
گرفته كرده است.
از آن زمان كه من در سن پانزده سالگی ،در دعايم با خواست خدا ارتباط برقرار كردم ،ب ا ف دای تم امی زن دگیام ،افك ار و انديش ه و تالش م را
برای انجام خواست خدا بكار گرفتم .من دريافتم علت ريش های و مس بب رن ج و ع ذاب بش ری اي ن ب ود ك ه اول ين اج داد بش ری بواس طهی فس اد
اخالقی به حوزهی نادانی و جھالت سقوط كرده و قطع رابطهی بين خدا و انسان نتيجهی آن شد.
جھالت در مورد مسائل بنيادی از قبيل رابطه با خدا ،زندگی و ھستی نتيجهی اين سقوط بشری است .من در تم امی ط ول زن دگی ام ،بيش تر از
ده ھزار بار در اين مورد سخن گفته و ديدگاه جھانی  ،ديدگاه زندگی ،ديدگاه تاريخی راستين را متمركز بر اصول خداگرائی ارائه دادم.
مجموعهی اين سخنان بطور كامل به دوازده زبان بين المللی ترجمه شده و در بيش از  ٣٠٠جلد چاپ شده اس ت .مطال ب اي ن س خنان و كتابھ ا
نتيجهی تحقيقات وسيع ادبی و مطالعات آكادمی نبوده بلكه مجموعهی پاسخھا به سؤاالت اساس ی و بني ادی اس ت .پاس خھائی را ك ه م ن در ط ی
طريق كردن آزادانهی خود بين دنيای مرئی و نامرئی كسب كردم.
من امروز فرصت را مغتنم شمرده و ميخواھم در مورد راه حل اساسی برای مسئلهی اتحاد شبه جزيرهی كره  -اتحادی كه ميل قلبی ملت ما و
ھمچنين پايان يابی آخرين موضوع جنگ سرد  -سخن بگويم .موضوع سخنان امروز من" ،مراحل زندگی شاھزادهھا و ش اھدختھای خداون د"
ميباشد.
ميھمانان گرامی ،شھروند چه كشوری ھستيد؟ بسياری از شما شھروندان كرهای میباشيد .درواقع كشور كره برای شما سرزمين پدری ،ميھن،
زادگ اه اس ت ،اينط ور نيس ت؟ خ ب زادگ اه خ دا كجاس ت؟ در اي ن مقط ع از زم ان ،خ دا زادگ اھی ن دارد .سرچش مهی تم امی كش ورھای دني ا از
كجاست؟ آيا آن سرچشمه از خدا است ،يا اينكه از چيز و ج ای ديگ ری اس ت؟ سرچش مهی ت اريخی كش ورھای دني ا ي ك مس ئلهی ب زرگ و مھ م
است.
تمامی ملتھا و كشورھای دنيا در نتيجه درگيريھا و كشمكشھا جدا شده و شكل گرفتهان د .در م وارد بس ياری ،دو كش ور توس ط ي ك خ ط م رزی
مملو از درد و آزردگی شديد از يك ديگ ر ج دا گش تهاند ،تم امی م ا از واقعي ت ت اريخی جنگھ ای وحش يانه و خ ونين درگرفت ه ب ر س ر مرزھ ای
مجاور بيشتر از مرزھای كشورھای سوم يا چھارم آگاه ھستيم ،و اي ن نش ان دھن دهی آن اس ت ك ه دي وار ب ين دو كش ور و ب ين دو گ روه م ذھبی
بزرگترين و بلندترين نوع ديوارھا میباشد.
درگيريھا ھمواره در سفرھای چن د ھ زار كيل ومتری ص ورت نميگي رد .از دوران بس يار گذش ته ،جنگھ ا ب ر س ر مرزھ ا ب ين دو كش ور ھمس ايه
صورت ميگرفته است .به ھمين دليل ،حتی خود شما ناگھان خود را درگير جنگ با ھمسايگان و نزديك ان خ ود م ی يابي د ،چ را؟ چ ون بش ريت
سقوط كرده است ،و شكل گيری تب جنگ با ھمسايگان نتيجهی سقوط بشر ميباشد.
سقوط چيست؟ سقوط به معنای نازس اگاری ب ين خ دا و انس ان ،انفج ار جن گ و درگي ری ب ين خ دا و ش يطان ،و انفج ار درگي ری ب ين بش ريت و
شيطان ميباشد .بنابراين ،ميتوانيم به اين نتيج ه برس يم ك ه ھمانگون ه ك ه در ت اريخ ك رهی كوچ ك زم ين تع داد بس يار زي ادی كش ور وج ود دارد،
ھمانطور ھم تعداد بيشماری از درگيرھا و كشمكشھا وجود داشته است.
كشورھائيكه در نتيجهی اين درگيريھا و جنگھا شكل گرفتهاند ،به كجا خواھند رفت؟ تمامی ملتھا در پی صلح جھ انی ھس تند ،ام ا آي ا ص الحيت
نيل به آن را دارا ھستند؟ اين سؤال به يك وظيفهی عمومی اشاره ميكند كه در برابر تمامی انسانھا باقی مانده است .با توجه به اين نقط ه نظ ر،
اگر ما با اين توجيه كه فالن كشور ھمسايه ،دشمن ديرينهی ما است و اينچنين با بيان مسائلی از اين دس ت ب ه دش منانگی ب ا كش ورھای ھمس ايه
دامن بزنيم ،ھيچگاه نميتوانيم به صلح جھانی نائل آئيم .براستی اصال و ابدا اھميت ندارد اينكه چقدر ما در انتظ ار ص لح جھ انی ھس تيم و اينك ه
چقدر برای انجام اين امر تالش داريم ،اين امر تحقق نخواھد يافت و ما به چنين ھدفی نائل نخ واھيم ش د .م ا ب رای خنث ی ك ردن عوام ل مح رك
درگيريھا و كشمكشھا ،ھمچنين پاكسازی تاريخ بد شكل ننگآور ،به يك نھضت كه ھادی راه باشد و دربردارندهی چگونگی مسير متضاد ،ني از
داريم.
ميھمانان گرامی ،شما خودتان مثل افراد فاقد كشور ھستيد ،آيا شما در گذشته صاحب كشوری بودهايد؟ آيا در تاريخ بش ر كش وری وج ود داش ته
است كه براستی بتوانيم آن را "كشور ما" خطاب كنيم؟ تا به اين زمان ،چنين چيزی نداشتهايم .آيا دلي ل اي ن مس ئله اي ن اس ت ك ه ت ا بح ال كس ی
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برای ساخت و بنای آن اقدام نكرده است؟ نه .دليل اينك ه م ا ت ا بح ال دارای چن ين كش وری نب ودهايم اي ن اس ت ك ه اف راد راغ ب ب ه انج ام چن ين
كاری ،ھرگز در مقامی نبودند كه بتوانند آن را بنا نھند .آنھا نتوانستند دست ب ه چن ين ك اری بزنن د چ ون عھ دی ك ه در آن زن دگی ميكردن د ،ب ه
استاندارد كامالً پيشرفتهای كه آن كشور بتواند براساس آن بنا شود ميدان نميداد .زادگ اھی را ك ه بط ور ض روری ميخ واھيم بن ا كن يم ،كش وری
نيست كه با يك تاريخ و سنت خاص در جھان امروز وجود داشته باشد .بلكه در بعد واقعی كامالً متف اوتی ب ا كش ورھای موج ود جھ ان ام روز
است.
اگر ميخواھيم چنين كشور متفاوتی را به ارث ببريم ،بايستی مردمی بشويم كه شعور و آگاھی ايدئولوژيكی الزم ب رای تحق ق آن را دارا باش ند.
اگر آفرينندهی مطلقی وجود داشته باشد ،آن آگاھی ايدئولوژيكی بايستی با ايدئولوژی و انديشهی آفرينن ده يك ی و ھماھن گ ش ود .اگ ر آفرينن دهی
مطلق خواستار كش وری باش د ،خواس تار كش وری خواھ د ش د ك ه ش ھروندان آن متمرك ز ب ر حكوم ت و س لطنت مل ی بط ور كام ل يك ی ھس تند.
ضروری است كه ما چنين خصوصيت ملی و چنين قواره و الگوی ملی را كسب كنيم.
برای شكل گيری يك كشور ،به وجود زمين ،مردم و حكومت ملی نياز است .كشور خدا نيز دارای ھمين الگو است .وال دين نماين دهی حكوم ت
ملی ،پسرھا و دخترھا نمايندهی مردم ،و كشور نمايندهی زمين و خاك ملی است .اين يك قاعدهی غيرقابل انكار ب وده و ھيچي ك از اي ن عناص ر
را نميتوان حذف كرد .حال ،با ارزشترين چيز چيست؟ برای خاطر كشور و دنيا زيستن ب ا ارزشت رين چيزھ ا اس ت .ت ا زمانيك ه ش ما ب ر اي ن
اساس زندگی نمائيد ،ھرگز بسوی نابودی كشيده نخواھيد شد ،و جائيكه نابودی نميتواند در آن صورت پذيرد ،مقصد نھائی است.
كسی كه در حين تالش برای بنای چنين كشوری جان خود را از دست بدھد ،حتی پس از م رگش ش ھروند آن كش ور محس وب خواھ د ش د و او
بقا خواھد داشت تا زمانيكه آن كشور وجود دارد.
ھمانطور كه گفتم برای شكل گيری يك كشور به خاك و سرزمين ملی و مردم و ھمچنين به يك حكومت ملی ني از اس ت .حكوم ت مل ی چيس ت؟
حكومت ملی يك حلقهی ارتباطی با خدا ،ريشه و سرچشمهی اصلی ميباشد .افرادی كه كشور را اداره ميكنند ،نخست بايد با خدا ارتباط برقرار
كرده و سپس به ادارهی كشور بپردازند .در اين مسير ،ضروری است كه اداره كنندگان كشور ب ا م ردم آن كش ور يك ی و متح د ش وند .آنھ ا در
يكی شدن با شھروندان كشور بايد بيانديشند كه تمامی دارائی آنھا نه ب رای خودش ان ك ه ب رای تم امی مل ت و ش ھروندان كش ور اس ت .اگ ر آنھ ا
موفق به انجام چنين چيزی بشوند ،آنگاه آن ملت پيشرفت كرده كامياب خواھد شد .با توجه به اين نقطه نظر ،وقتيكه به موضوع تحقق پادشاھی
بھشتی بر روی زمين ميانديشيم ،مالك بھشت چه كسی است؟ ب دون ش ك خ دا مال ك آن اس ت .خ ب م ردم در اي ن ب ين چ ه ھس تند؟ م ردم ،تم امی
ساكنين زمين خواھند بود .و سرزمين و خاك ملی كجاست؟ تمامی كرهی زم ين س رزمين مل ی محس وب ميش ود .آنگ اه اي ن پادش اھی بھش تی ب ر
روی زمين شبيه چه كسی است؟ شبيه "من "٥خواھد بود .اگر شما به ھر كشور واحدی نظ ر بياندازي د ،س اختار عم ومی آنھ ا چيس ت؟ حكوم ت
ملی ،مردم و سرزمين ملی .و اين شبيه وجود يك انسان ميباشد.
گفتيم ك ه پادش اھی بھش تی ش بيه چ ه كس ی اس ت؟ "م ن" ،ش بيه "م ن" اس ت .اف رادی مث ل م ن گ رد ھ م جم ع آم ده و ي ك مل ت را تش كيل ميدھن د،
ھمانطور كه من دارای روح ھستم ،كشور ھ م باي د دارای حكوم ت مل ی باش د ،ھم انطور ك ه م ن دارای ماھي ت شخص ی ھس تم ،كش ور ھ م باي د
دارای مردم باشد ،و ھمانطور كه انسانھا با جھان آفرينش در ارتباط متقابل قرار ميگيرند ،كشور ھم بايستی دارای سرزمين ملی باشد.
در درون اين اصل اوليه ،مردم سرزمين ملی را كنترل ميكنند و حكومت ملی بر مردم حك م ميران د .ھم ه چي ز اينچن ين س مت و جھ ت خواھن د
داشت .سرزمين ،مردم و حكومت سه مھرهی اساسی برای شكلگيری كشور ھستند .با نگاه به بشريت ،اصل اوليه را اينچنين ميبين يم :روح م ا
بر جسم ،و جسم ما بر طبيعت كنترل دارد .اگر شما براساس اين اصل اوليه ،به تمامی جھان نظر بيافكنيد ،نتيج ه قطع ی چ ان ج ی اي ن ٦اس ت.
گفتيد كه بھشت شبيه چه چيزی است؟ بھشت شبيه روح انسان است ،به ھمين خاطر شبيه حكوم ت مل ی ني ز ميباش د .بش ريت ش ھروندان كش ور
بوده و كرهی زمين ،جھان آفرينش است .در پايان ،كشور شبيه چه كسی است؟ تمامی اينھا شبيه "وجود من" است.
ميزان بزرگی جامعه و كشور اھميت ندارد ،ضرورت شباھت آن به انسان اھميت دارد ،چون خداوند به چيزھائی عالقه دارند كه تجسم خود
او باشند .انسانھا بيشتر به چه چيزھائی عالقه دارند؟ ما به چيزھای كه تجسم خودمان عالقه نشان ميدھيم .با اين توصيف ،كشور ايدهآل بايد
شبيه چه چيزی يا چه كسی باشد؟ كشور ايدهآل بايد تجسم انسان و "چان ،جی ،اين" باشد.
در مجموعه اصطالحات نھضت ھماھنگ عبارت "زادگاه" اشاره به كشور واحد و خ اص مث ل جمھ وری ك ره نيس ت ،بلك ه اش اره ب ه كش وری
جھانی است .در واقع عبارت "جھانی" عبارتی است كه در دنيای س قوط ك رده و فاس د بك ار ب رده ميش ود و م ن واقع ا ً از آن خوش م نمیآي د .ب ه
ھرحال ،مكتب و مجموعه تعاليمی كه در پی زادگاه ميباشد" ،چانجوئيزم "٧خوانده ميشود.
آن زادگاه ،جمھوری كره نيست .خدا خواھان جمھوری كره ،يا اياالت متحده ،يا كشورھای كمونيستی نيست .زادگاه ،س رزمين پ دری اس ت ك ه
خدا خواستار است ،و به ھمين دليل ما بايد فرھنگ و تاريخ سرزمين پدری نوين را بيآفرينيم .ما بايستی تعريفی نوين از استاندارد ن وين داش ته
باشيم تا بتوانيم زادگاه نوين و ايدهآل را بسازيم .بن ابراين ،م ا بايس تی راه زن دگی خ ود را تغيي ر دھ يم ،چ را ك ه آن دني ا ب ا دني ائی كن ونی تف اوت
بسياری دارد .كالم و زبان فرق ميكند .آيا انسان ساكن دنيای امروز ،معنای اين عبارات را ميداند" :ح وزهی س لطهی اص ل"" ،پاي هی متقاب ل"،
"پايهی عمومی"" ،مشيت الھی برای پايهی بازسازی"؟ …معن ايش اي ن اس ت ك ه زب ان ف رق ميكن د .اگ ر وقتيك ه ك ه كش ور م ورد نظ ر نھض ت
ھماھنگ تأسيس بشود ،ما بايد سرلوحه و آرم نھضت را پائين كشيده و از ب ين بب ريم ،و زم انی ھ م ك ه دني ای م ورد نظ ر نھض ت ھماھن گ بن ا
شد ،كشور تأسيس شده توسط نھضت را بايد از بين ببريم .ما بايد از مذاھبی كه تنھا برای خاطر فرھنگ و سيرت م ردم جمھ وری ك ره وج ود
دارند دست بكشيم .در آينده ،تنھا مذھبی كه برای جھان و جھانيان زندگی تالش دارد ،قادر به ادامهی حيات است.
ميھمانان عزيز ،خانمھا و آقايان ،فكر ميكنيد كه جستجوگر خواست خدا بايد مدافع چه چيزی باشد؟ او براستی نميتواند به م ردم اي ن دني ا بگوي د
كه در مسير خواست خودشان گام بردارند ،برعكس و در حقيقت او بايد به مردم بگوي د ك ه در مس ير متض اد گ ام بردارن د .جمالت ی ك ه بي انگر
اين حقيقت ھستند عبارتند از " :با قلب عشق راستين دشمنان خود را دوست بدار" ،يا "دشمن خود را دوست بدار" .اين عبارات ميتوانند ت اريخ
كاذب را زير و رو كنند ،آنھا مثل لنگر كشتی ميمانند ،مانند زنجيرھای لنگر برای كشتی اس ير ب اد قب ل از ي ك طوف ان خوفن اك ھس تند .ام ا در
٥

فرد ،انسان منصر بفرد،
٦
چان به معنای بھشت ،جی به معنای زمين و اين به معنای بھشت ميباشند.
٧
ھستی گرائی
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تمامی طول تاريخ مشيت الھی برای بازس ازی ،كس ی وج ود نداش ته اس ت ك ه براس تی ب ا اي ن ك الم زيس ته باش د .اگ ر مردم ی وج ود داش تند ك ه
ميتوانستند دشمنان خود را دوست بدارند ،ما ميبايست با استفاده از يك س ازماندھی م نظم ،آن ان را در س طح جھ انی ب ه ب اال بكش يم .و چ ون اي ن
مسئله يك نتيجهگيری منطقی است ،الزم است تا ھر كدام از شما درك كنيد ك ه چ را خ دا در واق ع ميبايس ت چن ين نھض تی را ب ه جھ ان عرض ه
نموده ،و اينكه حركتھای مذھبی كه در طول تاريخ تا به اين زمان شكل گرفته ھمه انعكاس آن ھستند.
خدا در طول تاريخ ،چ ه كس ی را بيش تر از ھ ر ف رد ديگ ری دوس ت داش ته اس ت؟ آن ف رد عيس ی اس ت .عيس ی ب رای اجتن اب از درگيریھ ا و
تضادھا جھتی نوين عرضه نمود .بين كشورھای زورگو و كش ورھای تح ت فش ار ،ھمانن د روم و اس رائيل ،ب ا توج ه ب ه اي ن نكت ه ك ه ھ ر ك دام
ديگری را دشمن ميپندارد ،ديوارھای بلندی شكل گرفته است .فلسفهی عيسی اين است كه اين ديوارھ ا بط ور ض روری باي د ف رو ريخت ه ش ود.
عيسی ميانديشيد كه شما در روم ميخواھيد با زور و قدرت بر من در اسرائيل غلبه كنيد ،ولی در مسيری متضاد ،با عشق ،بر شما غلبه خواھم
كرد .به ھمين سبب ،او حتی در بر روی صليب ،برای دشمنانش بركت طلب نمود.
الزم است كه تشخيص داده و درك كنيم كه وقتی عيسی در ارتباط با س ربازان روم ی گف ت" :خ دايا آن ان را ب بخش ،چ ون از ك ردار خ ود آگ اه
نيستند" ،در واقع چنين فلسفهی ش گفت انگي زی را مط رح ميك رد .عيس ی ب ا چن ين تقاض ائی ،ب رای تم امی كش ورھای جھ ان در ف ائق آم دن ب ر
مرزھای ملی بين ھر دو كشوری و نحوهی نگرش تمامی كشورھا نسبت به يكديگر بعنوان دشمن ،الگو و نمونهی اصلی شد.
عيسی ميدانست كه دشمنان فردی تنھا دشمنان روی زمين نيستند .او ميدانست كه دشمنان خانوادگی ،قبيلهای ،مذھبی ،مل ی و جھ انی در تم امی
اطراف او را احاطه كردهاند .به اين معنا كه برای كسانيكه خواھان پيروی از او ھستند ،دشمنان زيادی در كم ين ميباش ند .بعب ارت ديگ ر ،اگ ر
شما در مسير خانواده گام برداريد ،خانوادهھای ديگری منتظر ھستند ،اگر در جھت قبيله گام برداريد ،ديگر قبيلهھای دشمن منتظر شما خواھند
بود .شما بايد منتظر درگيری شديدی باشيد ،اما ھر بار كه با دشمنان روبرو شديد باي د ب ه آنھ ا عش ق بورزي د .اگ ر ش ما دارای چن ين روحي های
باشيد ،روزی پيروزی از آن شما است.
كشور ايدهآل خدا در كدام نقطه تحقق خواھد يافت؟ بازسازی سرزمين پدری در كجا شكل خواھد گرفت؟ بازسازی اين كشور از افرادی شروع
خواھد شد كه دارای فلسفهی زيستن برای ديگ ران ھس تند .بن ابراين ،مس يحيت ن دارد ج ز اينك ه ي ك جھ ان ش مول بش ود ،چ را ك ه ارائ ه دھن دهی
حركت و نھضتی برای فائق آمدن با عشق بر تمامی مرزھای ملی و حصارھای فرھنگی ،و حتی به آغوش گرفتن دشمن خود ميباشد .اگر شما
لوبيا كشت نمائيد ،لوبيا برداشت خواھيد كرد ،چون لوبيا قرمز از ب ذر لوبي ای قرم ز میآي د ،گ ل س رخ ھ م از ب ذر گ ل س رخ ش كل ميگي رد .ب ه
ھمين شكل ،اگر شما بذر شيطانی ،بذر پاسخ متقابل به دشمن ،كشت كنيد ،درخت پليدی ،درخت پاسخ متقابل به دشمن ،حاص ل خواھ د ش د .ام ا
اگر بذر خوبی بيافشانيد ،بذر عشق ورزيدن به دش من ،آنگ اه درخ ت خ وبی ،ي ا درخ ت عش ق ب رای دش منان حاص ل خواھ د ش د .اي ن ي ك اص ل
طبيعی است.
از كجا گفتم كه سرزمين پدری آغاز ميشود؟ در چه راھی حاصل ميشود؟ سرزمين پدری در مسير عشق به دشمن حاصل خواھد شد .سرزمين
پدری در طی مسيری حاصل میآيد كه از خود سنت عشق به دش منان در س طوح ف ردی ،خ انوادگی ،قبيل های ،مل ی و دني ا را ب ه ارث بگ ذارد.
ھمگی شما بايد بدانيد كه بجز اين راه در ھيچ راه و مسير ديگری زادگاه و موطن خدا نميتواند پديدار بشود.
توجه بفرمائيد :چون مقامات دولتی ،دولت اياالت متحده ،و كنگ ره ب ا م ن مخالف ت كردن د ،روزی گواھينام هی رس می ب ا اي ن مض مون درياف ت
خواھم كرد كه من در كنگره پيروز بودم ،من در برابر دولت آمريكا پيروز بودم و من در اياالت متحده پيروز بودم .حت ی م ن در دس تگاھھای
دولتی و كنگره كه با من مخالف بودند ،دوستان بسياری پيدا كردهام .به ھر حال ،نمايان شده است كه در نھايت پيروزی از آن من خواھد بود.
حتی اگر دارای چنين دوستانی نباشم ،ايمان دارم كه بر تمامی اين چنين مخالفتھائی غلبه كرده و راه را بس وی پي روزی ھ دايت ميك نم .ھ ر چ ه
مخالفت فرد در برابر من بيشتر ميشود ،ميزان عش ق م ن ب ه دش من بيش تر ميش ود ،ب رای ھم ين نگ ران مخالفتھ ا و تض ادھای بيش تر و بزرگت ر
نيستم.
قوانين طبيعی ميگويند كه اگر در جائی كمبود فشار بوجود آيد ،در جائی ديگر فشار در حد باالئی بروز خواھد كرد و ھمينطور اگر در مك انی
فشار ھوای سنگينی بروز كند ،در مكانی ديگر فشار ھوای سبكتری در جای ديگر پديدار خواھد شد .اگر يك جايگ اه بلن د مث ل دول ت آمريك ا ب ا
من مخالفت كند ،و در صورت بوجود آوردن فشار در سطح پائين از جانب من ،س رانجام در براب ر م ن تس ليم خواھ د ش د ،درس ت مث ل ق وانين
طبيعی ،كه حوزهی فشار در سطح باال جذب حوزهی فشار در سطح پائين ميشود.
من اگرچه در گذشته ميبايست تمامی انواع بدرفتاری را ميپذيرفتم ،ولی وقتيكه با آنھا نجنگيده بلكه برعكس به آنھا عشق ورزيدم ،در پايان آنھا
بسوی من بازگشتند و از دوستان من شدند .آنگاه خانوادهھای دوست ،قبيلهھای دوست ،و ملتھای دوست پديدار شدند.
اگر كشوری باشد كه مردم آن دارای روحيهی عشق به دشمن ھستند ،آن كشور ،ايدهآل مورد نظر خدا ،ھمينطور نقط هی تمرك ز اي دهآل تم امی
بشريت خواھد شد .شما بايد اين نكته را بخوبی درك نمائيد .وضعيت ظاھری و چھرهی من خوش تيب نيست ،درست است؟ ش ما م ردم ممك ن
است چيزی نگوئيد ،اما مردم جھان اينگونه ميانديشند .من نس بتا ً زش ت ھس تم ول ی خ دا م را بيش تر از ھ ر كس ی دوس ت مي دارد .حت ی اگ ر دني ا
بيانديشد كه من فرد ھولناكی ھستم ،ولی خدا مرا به رسميت ميشناسد.
اگر شما در اعم اق قل ب دش من خ ود را دوس ت ميداري د ،چي زی وج ود ن دارد ك ه نتواني د از آن س خن بگوئي د .چ را؟ اگ ر خ دا بگوي د ك ه انس ان
موج ودی خ وش س يما اس ت ،آنگ اه او واقع ا ً خ وش س يما اس ت .اگ ر خ دا بگوي د ك ه او واقع ا ً ف رد متين ی اس ت ،آنگ اه او واقع ا ً ي ك ف رد مت ين و
خودداری است ،يا اگر بگويد كه او دلير و ژيان است ،آنگاه او ھمان است ك ه مط رح ش ده اس ت .در نتيج ه اگ ر م ن اينگون ه انديش يده و آن را
بطور باشكوھی بپذيرم .آنگاه ميتوانم با اعتماد بنفس دنيا را در آغوش بگيرم .وقتيكه من اينچنين از خود بيخود گشته و تنھ ائی بك ار ميپ ردازم،
ميدانيد كه چه اتفاقی ميافتد؟ مردم جوان ،مردان و زنان جوان ،يك خانواده از تمامی خانوادهھا ،تمامی ابناع بشری ظ اھر ميش وند ،مردم ی ك ه
خدا بتواند در آنھا لذت را تجربه نمايد ،پديدار ميشوند ،و طلوع موطن خدا ممكن خواھد شد.
عيسی گفت كه ما بايستی دشمنان خود را دوست بداريم ،معنايش اين است كه ما بايستی حت ی ب ه ب دترين اف راد عش ق ب ورزيم .اگ ر م رد خ وش
تيپی با زشتترين زن نامزد شود ،بايد آن زن را حت ی از مي زان عش قش ب ه دش منانش ،دوس ت ب دارد ،و وقتيك ه ص حبت از عش ق ورزي دن ب ه
دشمن در اين دنيا پيش ميآيد ،چنين فردی كانديد پيشقراولی و حمل پرچم اين حركت خواھد بود .چنين فردی براحتی ميتواند به ورای مرزھا و
حصارھای قومی و ملی خيز بردارد.
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روزی كه شما توانستيد تھی اما با قلبی عاشق زندگی كنيد ،تمامی ديوارھا به فرو خواھد ريخت ،تاريخ مشيت الھی برای بازس ازی كوت اه ش ده
و بھشت بسيار نزديك خواھد شد .فلسفهی من بسيار ساده اس ت .ك اری نيس ت ك ه انج ام ن داده باش م ،م ن كش اورز ب ودم ،ك ارگری ك ردم ،و ب ه
خيلی از كارھای ديگر دست زدهام ،ماھيگير بوده و ماھی تن ھم صيد كرده و تمامی زندگی خ ود را اينگون ه زيس تهام ،ام ا ميانديش يدم ك ه تنھ ا
ھستم .ولی وقتيكه به پشت سرم نگاه كردم ،ديدم انگليسیھا و آمريكائیھا و مردمان تمامی دنيا از من پيروی ميكنند .حتی اگ ر از آنھ ا بخ واھم
كه بروند و گم شوند ،حتی اگر آنھا را با پاھای خود زده و از خود دور بسازم ،آنھا ھمچنان بازگشته و از من پيروی خواھند كرد .اگر م ن ب ه
اين سوی رو كرده يا به آن سوی بروم ،آنھا باز ھم بدنبال من میآيند .اي ن چي زی ب وده ك ه ت ا بح ال روی داده اس ت ،بن ابراين ھ ر چن د ب ار ك ه
برای تحقيق به نھضت ھماھنگ رجوع كنيد ،باز ھم چيزی برای آموختن خواھيد يافت.
ميھمانان گرامی ،خانمھا و آقايان ،اكنون در چه راه و مس يری ميبايس ت گ ام ب رداريم؟ مھ م نيس ت ك ه چ ه ن وع قبيل های را تأس يس نمودهاي د ،ت ا
زمانيكه حكومت ملی كشورھای شيطانی به حيات خود ادامه دھند ،تمامی شما ،مردمی فاقد كشور خواھيد ب ود .آي ا اي ن كش ور ش ما اس ت؟ ش ما
فاقد كشور ھستيد! براستی مھم نيست كه چه نوع قبيلهای را بنا نھادهايد ،اگر حكومت ملی ،حكومتی متمركز بر خدا نباشد ،آن قبيله براحتی قتل
عام و نابود خواھد شد .اينطور نيست؟ در نتيجه ،ما بايستی به جستجوی كشوری برويم كه خدا بتوان د ب ا آغوش ی ب از از آن اس تقبال نماي د .چ ه
منظوری داريم وقتيكه ما در بارهی حوزهی اولين اسرائيل در دنيای امروز سخن ميگ وئيم و اينك ه آن س رزمين بط ور ض روری باي د بگون های
متحد و يگانه شود كه خدا بتواند از آن استقبال نمايد ،سرزمينی كه افراد ،خانوادهھا ،قبيلهھا ،طايفهھا و نھض ت بتوان د از آن اس تقبال كنن د .ام ا
به ھرحال ،چه شما اين موضوع را متمركز بر نھضت ھماھنگ ،چه متمركز بر مسيحيت و چه متمركز ب ر جمھ وری ك ره م ورد توج ه ق رار
دھيد ،آيا آنھا در موقعيتی قرار گرفته بودند ك ه از جان ب عم وم م ورد اس تقبال ق رار گيرن د؟ اينط ور نيس ت ،جھتھ ا ف رق ميكن د و آنھ ا تف اوت
دارند .مسيری را كه دولت جمھوری كره پيش گرفته است ،بيرونی است ،اينطور نيست؟ آنھا در اين مسير ،ن ه متمرك ز ب ر خ دا بلك ه متمرك ز
بر مسائل مادی جوامع دنيوی در حركت ھستند .اين كشور دارای ھيچگونه انديشه يا فلسفهی مركزی نيست.
بنابراين اگر نتوانيم متمركز بر يك ايدئولوژی مركزی ،اين كشور را با خدا مرتبط ساخته و يك تصور كلی ملی مصلح به محتويات نوين دو يا
سه بعدی بوجود آورده و با سر دست گرفتن آن ،بعنوان يك ايدهآل ،در برابر تمامی ملتھای جھان امروز با استواری بايستيم ،قادر نخواھيم ب ود
تا طلوع سرزمين پدری را ببينيم.
آزادی و رھائی كه امروز آن را دارا ھستيم ،نخستين رھائی است .ما اكنون ،در نھضت ھماھنگ ،به دومين رھائی نياز داريم .جمھوری ك ره
نيز به دومين رھائی نيازمند است .اگر دولت كره در مسير دوم ين رھ ائی ق رار گي رد ،آنگ اه م ردم و كش ور بط ور كام ل ب ه امي ال خ ود دس ت
خواھند يافت .سپس ،نھض ت ھماھن گ ب ه س ومين رھ ائی ني از خواھ د داش ت .در واق ع ھم ه چي ز اينگون ه س مت و جھ ت خواھ د داش ت .دول ت
جمھوری كره قالب ملی كنونی خود را بدنبال اولين رھائی حفظ كرده است ،اما اكنون زمان دومين رھائی فرارسيده است ،شمال و جنوب باي د
با يكديگر متحد شوند.
آن كشور چگونه ملتی است؟ ملتی است كه شھروندان آن از دورهھای رنج و عذاب در ط ول ت اريخ آن ط ی طري ق ك رده و اينك ه خصوص يت
ملی آن صالحيت يكی شدن با اصول بازسازی از طريق غرامت را داشته ،و سنتی تاريخی را به ارث ب رده باش د .آن كش ور چگون ه كش وری
بايد بشود؟ ضروری است ك ه بط ور كام ل متح د ش ود .ب ا اي ن توص يف ،اگ ر جمھ وری ك ره ميخواھ د ك ه ب ه چن ين مق امی نائ ل ش ود ،عملك رد
امروزش چگونه بايد باشد؟
برای شكل گي ری و رش د اس تاندارد چن ان ملت ی ،ض روری اس ت ك ه ش مال و جن وب متح د بش وند .ك رهی ش مالی و ك رهی جن وبی درس ت مث ل
پادشاھی تقسيم شدهی "پادشاھی اسرائيل )شمالی(" و "پادشاھی جودا )جنوبی(" بايد يكپارچه و متحد شوند .بسان ملتھای قابيل و ھابيل ،شمال و
جنوب از يكديگر جدا گشتهاند ،و اكنون اگر متحد نشوند ،اسرائيل واحد پيروزمند پديدار نخواھد شد.
بنابراين ،حال در اين كشور ،متمركز بر دولت كرهی جنوبی ،اتحاد ب ين دو قس مت ش مال و جن وب چگون ه باي د ص ورت پ ذيرد؟ آنھ ا ب دون ي ك
ايدئولوژی نوين جھانی ،نميتوانند بسوی يكديگر آمده و متحد شوند .ايدئولوژی ھماھنگ كه نھضت ھماھن گ از آن ص حبت ميكن د ،دقيق ا ً ب رای
ھمين منظور آماده شده است .آيا متوج ه ميش ويد؟ اكن ون م ا در م وقعيتی ھس تيم ك ه ميبايس ت ب ه دو ك ار و ت الش دس ت ب زنيم .م ا باي د ملت ی را
بارور كنيم كه ھيچ ملتی در دنيا يارای برابری با آن را نداشته باشد ،و سپس ملت متحد ھمراه با مذھبی واحد و سرسخت را بوج ود آوري م ك ه
نظير آن در دنيا وجود نداشته باشد .متمركز بر چنين ايدئولوژی ،شمال و جنوب باي د ب ا يك ديگر متح د و يك ی ش وند .ب دون چن ين اق دامی ،مل ت
خدا ،بعبارتی ديگر حكومت ملی بھشتی كه ما بتوانيم در برابر جھانيان با افتخار بسيار حضورش را اعالم كنيم ،پا به عرصهی وج ود نخواھ د
گذاشت .شما بايد بخوبی از اين نكته آگاه باشيد كه ھدف اوليهی ما بر روی زمين ھمين مسئله است.
ما اگر نتوانيم سرزمين پدری را بنا نھيم ،فاقد كشوری خواھيم بود كه بتواند متمركز بر خ دا از تم امی كش ورھای دني ای ش يطان پيش ی گرفت ه،
آنھا را به كنار زده و يا آنھا را پاكسازی كنيم .ما فقط با داشتن يك ايدئولوژی ،نھضت ھماھنگ ،نميتوانيم به چنين كاری دست بزنيم .ملتی بايد
جھت حركت خود را متمركز ب ر اي دئولوژی "يونيفيكيش نيزم" )ھماھن گ گرائ ی( ق رار داده و ب ه پ يش ب رود .ش ما باي د بداني د ك ه اي ن موض وع
چيزی است كه ھنوز انجام نشده باقی مانده است.
اگر ما ،با توجه به اين نقطه نظر ،نھضت ھماھنگ را بسان يھوديت در ك رهی ام روز ب دانيم ،انديش هی نھض ت ھماھن گ انديش ه و اي دئولوژی
اصلی و مركزی كره خواھد شد ،درست مثل يھوديت كه ستون روحی ملت اسرائيل بود .در آينده ،زم انی خواھ د ب ود ك ه م ذھب و اي دئولوژی
ملی خواھد شد ،اين چيزی اس ت ك ه بس ياری از م ردم ميگوين د ،حت ی اعض ای مجل س ش ورای مل ی ني ز چن ين چي زی را مط رح كردهان د .اگ ر
ايدئولوژی نھضت ھماھنگ ،مذھب ملی كشور بشود ،ديگر حزب كمونيست مشكل بزرگی نخواھ د ب ود .خ انم ھ ا و آقاي ان ،مردم ی ك ه ام روز
برای خواست خدا زندگی ميكنند" ،ميلسای ٨بھشتی" ھستند كه دنيای شيطانی فرستاده ميشوند .افراد ممكن اس ت ك ه تف اوت داش ته باش ند ،ممك ن
است كه يك ميلسای كوچك يا بزرگ ،چاق يا الغر ،بلند يا كوتاه … باشد ،اما شيوهی زندگی او نبايد ب ا ش يوهی زن دگی ي ك م أمور ف رق داش ته
باشد چرا كه او ھمواره با خطر مرگ و زندگی روبرو است .او در موقعيتی قرار ميگيرد كه حتی ك وچكترين اش تباه ب ه قمي ت زن دگی او تم ام
خواھد شد.
بنابراين اگر روحيهی مأموری كه برای موطن حامی زندگی ابدی در تالش اس ت ،ص دھا براب ر ق ويتر از مح يط پيرام ونش نباش د ،او نميتوان د
٨

گماشته ،ميلسا مأموران مخفی بودند كه در دوران پادشاھی كره ،از جانب پادشاه برای تحقيق و جستجوی شرايط كشور به گوشه كنار حوزهی پادشاھی فرستاده ميشد ،در
ضمن آنھا حق تصحيح و جمع و جور كردن خرابی ھا را داشته و يا در بعضی مواقع پيامھای محرمانه را حمل ميكردند.
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بسان يك مأمور مخفی زندگی كند .ضروری است كه او با اين انديشه كه اگر تمامی رنجشھ ا پ اك ش ده و از ب ين ب رود مردم ان جھ ان چگون ه
غرق در لذت و شادی خواھند شد ،موقعي ت كن ونی خ ود را فرام وش كن د .او باي د ب ه ش كوه و عظم ت س رزمين پ دری نظ ر دوخت ه و در ح ين
آفرينش تاريخی نوين ،بيانديشد كه در روز تولد اين سرزمين تم امی تالشھ ا و از خ ود گذش تگیھايش ب ر ھمگ ان آش كار خواھ د ش د .او ب دون
چنين طرز تلق ی ،نميتوان د انج ام مأموري ت س ری ي ك م أمور مخف ی را بعھ ده گي رد .بعب ارت ديگ ر او ب رای غلب ه ب ر تم امی رنجشھ ا و انج ام
مأموريت سریاش ،بايد قلبی سرشار اميد برای طلوع موطن اصيل داشته باشد ،اميدی ك ه ھ زاران ي ا دھھ ا ھ زار ب ار ق ويتر و ب ا ش كوھتر از
واقعيت كنونی باشد.
حتی اگر او در حين انجام مسئوليتش در تصادفی غيرمترقبانه جا خود را از دست بدھد ،خدا ميتواند كسی را به جای او در تكميل مسئوليتش
بفرستد .اگر چه او جان خود را از دست داده است ،ولی مردمی پديدار خواھند شد كه دوستان ھم پيمان او خواھند شد .چون او در موقعيتی
جان خود را از دست داده است كه ميتواند بعنوان الگو قلمداد شود ،در عين فداكاری و نابودی او ،دوستان ھم پيمان او باقی خواھند ماند و تا
زمانيكه اين مردم باقی بمانند ،خدا ميتواند بر اساس آن پايه فرد ديگری را در جايگاه او بفرستد .اما اگر او در آن موقعيت جان نسپارد ،تمامی
تالشھايش متوقف شده و به ھمان صورت باقی خواھد ماند.
با اين توصيف ،برای قرار گرفتن در اين عھد نوين چه وضعيتی را بايد بعھده بگيريد؟ ميزان گرمی و حرارت ايمان و اعتماد به طلوع موطن
اصيل در قلب شما بايد بيشتر از ھر چيز ديگری باشد .بعبارت ديگر ،شما بايد بعنوان يك پرچمدار و معمار سرزمين پدری و موطن اصيل كه
خدا برای شش ھزار سال در انتظار آن بوده است ،احساس افتخار كنيد .شما بايد برای ب دوش كش يدن مس ئوليت و اي ن مأموري ت ب اور نكردن ی
بعنوان عضوی از گروه ضربت در خط اول جبھه به خود افتخار نمائيد .مردم بسياری در گذشته اميد بعھ ده گ رفتن چن ين م أموريتی را در دل
داشتند ،اما با اين ھمه چنين موقعيتی برای آنھا فراھم نبود .شما برای خاطر قرار گرفتن در اين مأموريت ويژه كه تنھا يكب ار در زن دگی روی
خواھد داد ،بايد احساس وقار سنگينی داشته باشيد.
بنابراين ،ھر جنبه از زندگی شما ،خوردن ،خوابيدن ،رفتن ،آمدن … ،بايد برای تأسيس موطن اصيل باشد .فكرميكنيد كه چقدر خدا در انتظ ار
شما بود تا پای پيش گذاش ته و ب ا خوش روئی و ماليم ت اع الم كني د ك ه بعن وان ي ك م أمور مخف ی اعزام ی از جان ب او اي ن مأموري ت را بعھ ده
ميگيريد؟ تا به اين زمان ،خدا را از روی بی عاطفگی و بيرحمانه بكنار گذاشته شده بودند .ولی او ميخواھد خواست خود را بواقعيت درآورد
چيزی كه تا بحال ھرگز قادر به فاش كردن آن نبود ،چيزی كه تمامی موجوديت خود را براساس يك پايهی ملی كام ل ق رار ميدھ د ،چي زی ك ه
ميتواند موطن اصيل را تأسيس كند .او ھرگز حتی يكبار ھم قادر به انجام خواستش نبوده است.
اكنون بھرحال امكان تأسيس موطن اصيل بوجود آمده است .اين سرزمين دارای حكومت ملی ،خاك ملی ،و م ردم ميباش د .بع الوه ،بازمان دگان
گروھھای اخالقی وجود دارند كه به آن سرزمين مرتبط ھستند ،ھمينط ور ت اريخی وج ود دارد ك ه ھ يچ گ روه ديگ ری از م ردم نميتوانن د آن را
دارا شوند .ما برای چنين سرزمينی ،ميبايست كه مأموريت خود را در مقام يك "ميلسا" به انجام برسانيم .اگر شما آن مأموريت خود را ھر چه
زودتر بر اساس اراده و خواست خود به انجام برسانيد ،بھمان ميزان ،زمان طلوع موطن اصيل زودتر خواھد بود .پرداخت بھای اشك و عرق
امروز پايهای تأسيس ميكند كه براساس آن ميتوان بسيار زودتر با طلوع موطن اصيل روبرو شد ،و ش ما م ردم ب ا فك ر ب ه اي ن حقيق ت ،باي د ب ا
اعتماد بنفس برای زندگی و انجام مأموريت مخفی يك ميلسا به جھان برويد .در غير اينصورت ،ما قادر نخواھيم بود تا بخت و اقبال و برك ات
بی سابقهای را كه خدا برای ما آماده نموده است ،دريافت كنيم.
ما ميبايست تا بھشت را بر روی زمين پايهريزی و بنا كنيم .منظورم اين است كه برای اينكه ما بت وانيم در براب ر خ دا ،پ در م ا ،س ربلند باش يم،
بايستی آن ملت را بر روی زمين بيابيم ،با نقطهی مركزی آن ملت يكی ش ده ،در درون آن مل ت بھش تی ب ا اس تاندارد م ورد نظ ر خ دا زيس ته و
بميريم.
اما اكنون ،آيا شما دارای كشور ھستيد؟ وقتيكه به اي ن حقيق ت ميانديش يد ك ه فاق د كش ور ھس تيد ،آنگ اه حت ی اگ ر بخواھي د نميتواني د چش م از اي ن
جھان فروببنديد .اگر بميريد به كجا خواھيد رفت؟ اگر ھمينطوری برويد ،چطور ميتواني د از احس اس خجال ت ،خودآگ اھی و درد حاص ل از آن
اجتناب و دوری كنيد؟ دورهی زندگی من بسيار كوتاه است ،و برای انج ام ھم ه چي ز در اي ن دورهی كوت اه ،فك ر ميكني د ك ه چق در باي د مش غول
باشم؟ در ورای تمامی اينھا ،محيط شيطانی پليد ب ا م ا مخالف ت ميكن د ،فك ر نميكني د ك ه دش منان م ا س عی در ايج اد م انع در مس ير راه م ا داش ته
باشند؟ ما برای نفوذ و پيشروی در اين مسير ،نميتوانيم از زندگی بسان يك مأمور مخصوص خودداری كنيم.
تمامی آمد و رفت من برای تأسيس آن كشور ،آن موطن اصيل ،است .من برای اينكه اولين شھروند راس تين ب رای طل وع م وطن اص يل بش وم،
اين مأموريت را پذيرفتهام.
شما بدون انجام اينكار ،نميتوانيد بعنوان شھروندان آن موطن اصيل كه در مسير ش كل گي ری اس ت ،اقت دار و اختي ار خ ود را بن ا نھي د .آي ا ش ما
مردم ،ميخواھيد كه بطور فردی در انجام اين امر تأثير داشته باشيد؟ بطور خانوادگی چطور؟ بطور ملی؟ جھانی؟ چطور ميخواھيد تأثير بخش
باشيد؟ شما ميخواھيد كه در س طح جھ انی م ؤثر باش يد ،اينط ور نيس ت؟ اگ ر ميخواھي د ك ه ب ه س طح جھ انی ص عود كني د ،نميتواني د متمرك ز ب ر
خودتان به اين ھدف نائل شويد .شما به يك كشور نياز داريد ،و سؤال من از شما اين است كه كشور شما كجا است؟
درست كه ما شبانه روز برای خاطر آن كشور غذا ميخوريم ،ميخوابيم .آيا ميدانيد ك ه ش ما باي د زن دگی خ ود را ب ا اي ن عھ د و پيم ان در براب ر
بھشت و زمين كه اين دليل تولد شما اس ت ،زن دگی خ ود را س ر كني د؟ وقتيك ه ب ه خ واب ميروي د ،باي د تص ور كني د ك ه تم امی بس ترھای خ واب
ميليونھا مردم دنيا را گرد ھم آورده و شما در قلهی آنھا به خواب رفتهايد .حتی اگر به ميز غ ذا نگ اه ميكني د باي د چن ين بيانديش يد .ب ه ھرج ا ك ه
پای ميگذاريد ،بايد اين انديشه را در سر داشته باشيد كه تنھا نيستيد ،بلكه تم امی نژادھ ای مختل ف دني ا گ رد ھ م جم ع آم ده و ش ما در مي ان آنھ ا
نشستهايد .فرزندان بھشتی بايد تمامی فعاليتھای خود را با چنين افكار و انديشهھائی به انجام برسانيد.
ھر كدام از شما بايد بدانيد كه شيوهی زندگی پسران و دختران بھشتی ضرورت ميداند كه فرد در موقعيتی قرار بگيرد ك ه ب ر اختي ارات دني ای
شيطانی پيشی گرفته و در ط ی دورهی زن دگی ب ه ع زت و ش كوه نائ ل ش ده آن را حف ظ نماي د .آي ا فك ر نميكني د ك ه اگ ر خ دا ميخواھ د پس ران و
دخترانش را دوست بدارد ،او بايد آن نوع پسر و دختر را دوست بدارد؟ اگر او پسران و دخترانی را دوس ت ب دارد ك ه حت ی نميتوانن د خ ود را
حتی با شيطان ھم سطح كنند ،براستی قادر نخواھد بود تا مقام پدرانهی خود را حف ظ نماي د ،اينط ور نيس ت؟ م ن از تم امی ش ما ميخ واھم ك ه ب ا
حفظ ايمان قلبی خود ،عزمی نوين جزم كرده كه ھر روز زندگی خود را دس ت در دس ت تم امی جھاني ان ب ه پ يش خواھي د رف ت .آنج ا نقط های
است كه پايه برای خط اول جبھهی جھانی اتحاد تعيين ميشود.
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"حتی اگر من در اعماق دنيای شيطانی باشم ،يك مأمور مخفی بھشتی ھستم ،من سفير بھشت ھس تم ".اي ن چي زی اس ت ك ه ش ما ميبايس ت آن را
ھمواره در سر داشته باشيد .راه ايجاد ارتباط از جانب ميلسا ،به او اين اجازه را ميدھد كه بطور مستقيم ب ا پادش اه مملك ت رابط ه برق رار كن د.
ديگر مردم از وضعيت او آگاھی ندارند ،اما او بايد به پيش برود ،با اين ايمان كه او با اختيارات و مأموري ت ي ك م أمور مخف ی زن دگی ميكن د.
ھر كدام از شما بايد اين موضوع را بوضوح بدانيد .حتی پادشاه مملكت منتظر گزارش از جانب مأمور مخفی است .بھمين صورت ،وقت ی ك ه
ما مأموريت خود را بر روی زمين به اتمام رسانديم ،خدا منتظر درخواست و ارائهی گزارش از جانب ما است.
بنابراين ،اگر من بعن وان ميلس ا ،درخواس تی ف وری فرس تاده ب ه اي ن مض مون ك ه م ن ب ه اي ن چي ز و آن چي ز ني از دارم ،آي ا فك ر نميكني د ك ه او
شجاعانه و با بخطر انداختن خود در تمامی جبھهھا موضوع درخواستی مرا اجاب ت نماي د؟ ب ه ھم ين ش كل ،اگ ر ايم ان و ب اور داش ته باش يد ك ه
پسران و دختران شكوه مخصوص خدا بوده و از او بخواھيد …" :اين چيزی است كه ميخواھم ،خواھش مندم ك ه اج ازهی و امك ان انج ام آن را
اعطاء بفرمائيد ".بعد شما خواستهی خود را بتحقق درآمده خواھيد ديد .شما در اين مسير خدا را آنگونه كه ھست كشف خواھيد كرد ،و آنگون ه
كه تالش دارد خواھيد ديد.
شما برای دستيابی به مقام رھبری ،بايد قادر به انجام اين امر باشيد .اگر مردم بيماری وجود داشته باشند ،آنگاه شما ميتوانيد آنھ ا را ش فا دھي د.
اگر خودتان با سختی روبرو ش ديد ،خ دا خ ودش مس تقيم ب ه ش ما كم ك خواھ د ك رد .ش ما ميبايس ت از طري ق اي ن ن وع زن دگی چيزھ ائی زي ادی
آموخته ،آنچنانكه بتوانيد با ايمان و اعتماد بنفس بر تمامی موانع سر راه غلبه كنيد.
ميھمانان عزيز ،آنجا چه جور جائی است؟ ھدف ما جستجوی فرد و خ انواده نيس ت ،بلك ه راھ ی ك ه در آن گ ام برداش تهايم ،ب رای ي افتن كش ور
است .آيا متوجه ميشويد؟ اگ ر ش ما پ در ي ا م ادر و ي ا فرزن د كس ی ھس تيد ،م ا راھ ی ج ز انج ام آن ن داريم .ام ا س پس پي روان ام روزين نھض ت
ھماھنگ و خانوادھائيكه بركت گرفتهاند مردم اين حوزهی قبيلهای ،ھمه بتمامی خواھند گفت" :آه ،كش ور؟ نھض ت؟ از م ن نپ رس!" اگ ر چن ين
شود ،آنگاه ھر فردی وامانده و شكست خورده خواھد بود .اين ديدگاه و نقطه نظر اصل است.
شما تا زمان مرگ خود تمامی تالش خالصانهی خود را در جستجوی كشور بكار خواھيد گرفت .تنھا آنوقت اس ت ك ه روز موع ود ف را خواھ د
رسيد ،روزی كه شما ميتوانيد در آن برای طلوع كشور بھشتی جشن و پايكوبی كرده و سرود پيروزی سر دھيد .در ميان تم امی تع اليم عيس ی
اين چيزی است كه شما بايد بياموزيد .جھتی كه در اين تعاليم نشان داده شده اس ت دوت ا ن ه ك ه يك ی اس ت .اگ ر او از ش ما بخواھ د ك ه "ب رويم"
آنگاه ش ما باي د بروي د .اينط ور باي د باش د ،درس ت نيس ت؟ بن ابراين اگ ر او بگوي د ك ه "ش وھر خ ودت را ف دا ك ن ،خ انوادهی خ ود را ف دا ك ن ،و
برويم" ،آيا به اين راه پای ميگذاريد يا نه؟ شما اين ك ار را ن ه ب رای نھض ت ھماھن گ بلك ه ب رای خ اطر كش ور انج ام ميدھي د .آنگ اه ھم ه چي ز
بخوبی به پيش خواھد رفت.
در حال حاضر ،در كرهی شمالی ،دولت آن كشور تمامی پروندهھای ثبت احوال خانوادگی را از بين برده و ميخواھند ثبت احوال خانوادهھا را
از نو آغاز كنند .ميدانيد چرا؟ چون دنيای شيطانی در انجام ھم ه چي ز پيش قدم اس ت .ش ما باي د ق ادر باش يد ك ه پ ا ب ه پ يش گذاش ته ،ش وھر ،زن،
والدين ،فرزند ،و يا ھر چيز ديگر خود را برای خاطر كشور به كن ار بگذاري د .در غي ر اينص ورت نميت وانيم كش وری تأس يس كن يم ك ه تجس م
اميد ماست .اگر آن كشور بنا نھاده شود ،شما والدين خود را ھمزمان با آن خواھيد يافت .اگر شما قادر ب ه تأس يس آن كش ور نباش يد ،آنگ اه باي د
نشسته و شاھد خونريزی والدين ،ھمسر ،و فرزندان خود باشيد .آيا بدتر از اين ھم چيز ديگ ری وج ود دارد؟ در نتيج ه قب ل ي افتن آن كش ور م ا
نميتوانيم به ھمسر ،والدين و فرزندان خود عشق بورزيم .اين راه و مسيری اس ت ك ه مس يحيت باي د در آن ط ی طري ق كن د ،راھ ی ك ه نھض ت
ھماھنگ بايد در آن گام بردارد.
شما بايد مردمی بشويد كه بتوانند خود را انكار كرده و برای خاطر كشور و آن ھدف زن دگی كنن د .ف ارغ از تم امی اوض اع و اح وال س خت و
دشواری كه ممكن است دچار آن بشويد ،ش ما باي د ب ا فك ر ب ه امي دی ك ه پ درتان ب ه ش ما بس ته اس ت ،مردم ی ش ويد ك ه جنگي ده و ب ر تم امی آن
دشواريھا غلبه نمايد .شما قبل از دستيابی به مقام پسر و دختر راستين خدا ،بايد چنين انسانی بشويد .خب ،چه نوع انسانی ميتواند كشور خدا را
تأسيس كند؟ كسی كه با قلبی دردمند خود را انكار كرده و به خدا ارج نھد ،كسی كه خود را انكار كرده و زندگی خود را ب رای خ اطر جامع ه،
مردم ،كشور ،دنيا فدا نماي د ،تنھ ا او ميتوان د كش ور خ دا را تأس يس نماي د .در س طحی ب االتر ،كس ی ب رای خ اطر خ دا زن دگی ميكن د ،حت ی اگ ر
معنايش اين باشد كه او بايد كشور و دنيا را انكار كند ،او كسی است كه ميتواند پادشاھی بھشتی را تأسيس كن د .ھمچن ين كس ی ك ه در ع ين رو
در روئی با اوضاع دردناك و غم انگيز ،نه برای خود كه برای جامعه ،ملت ،دنيا و حتی برای خدا غص ه ميخ ورد ،او كس ی اس ت ك ه ميتوان د
كشور خدا را تأسيس كند.
نه تنھا اين ،بلكه شما در طی دورهی تأسيس كشور و تحقق اھداف خدا ،نبايستی به ھ يچ وج ه در رو در روئ ی ب ا ش يطان شكس ت خ ورده بلك ه
بايد پيروزی را در ھمه احوال كسب نموده و سپس از سطح فردی گرفته تا سطوح خانوادگی ،جامعه ،ملت و دنيا ھمه را يكی و متح د س ازيد.
بعبارت ديگر شما بايستی كه بتوانيد در ھر شرايط و اوضاع و احوالی كه قرار ميگيريد ،در نبرد و رو در روئی با شيطان پيروز ش ويد .ش ما
اگر به درون جامعه پای ميگذاريد ،بايد با شيطان ،در ھر شرايطی كه آن جامعه برای شما بوجود ميآورد ،با توانائی محض ب ا توان ائی مح ض
جنگيده و پيروزی را بدست آوريد .اگر شما به درون ملتی ميرويد بايد با استواری پا پيش گذاش ته و ب رای ب دترين مش كالت آن مل ت مس ئوليت
بعھده گرفته و با نيروھای شيطانی جنگيده و پيروز از آن خود نمائيد.
آيا فكر ميكنيد كه شيطانی كه به مدت ش ش ھ زار س ال ب رای خ دا مش كالت و س ختيھای بس ياری بوج ود آورده اس ت ،در براب ر ش ما ب ه آرام ی
بگويد" :اوه پسر ،كافی است ،فكر ميكنم كه بھتر است كه تسليم بشوم ".سپس سر خود را بزير انداخته و برود؟ شما خودتان آيا حت ی ب ه لباس ی
كه برای شستن كنار گذاشتهايد ارزش نميدھي د؟ آي ا ھمينط وری آن را ب ه دور مياندازي د؟ اگ ر ھ م بخواھي د دس ت ب ه اينك ار بزني د ،آن را تفت يش
كرده كه مبادا چيزی در آن جا مانده باشد ،بعد آن را پاره كرده و يك مدتی ھم آن را بصورتی ديگر مورد اس تفاده ق رار ميدھي د و س رانجام آن
را به دور مياندازيد ،يا در پائينترين وضعيت الاقل آن را ميبوئي د ،منظ ورم اي ن اس ت ك ه ش يطان از ھ يچ چي زی براحت ی دس ت برنمي دارد ،ب ه
ھمين دليل او سرسختی خود را در ھمه اح وال حف ظ ميكن د .در نتيج ه م ا ب ا خودم ان را ب ا نقط هی مرك زی س ازگار و ھماھن گ بس ازيم .حت ی
رورند مون نھضت ھماھنگ ھم روزی كه از نقطهی مركزی دوری كند ،بيرون رانده خواھد شد .اگر سمت و جھ ت ص حيح نباش د آنگ اه ش ما
نميتوانيد كه در كار و تالش خود پيشرفتی داشته باشيد .دليل اينكه ما در پی كشور خدا ھستيم ،يافتن دنيا است و ما برای خاطر دني ای روح در
جستجوی )بازسازی( دنيای )مادی( ھستيم .سپس بعد از نيل ب ه اي ن ھ دف ،مرحل هی بع دی چ ه خواھ د ب ود؟ آنگ اه ،ب ه خ دا مالزم ت ك رده ،ب ه
زمين بازگشته ،و با حفظ جايگاه و مقام خ ود بھمراھ ی تم امی ديگ ر ملتھ ای دني ا ب ه خ دا مالزم ت نم وده و ب رای پيش كش و بازگردان دن ش كوه
پيروزی كسب شده به خدا به پيش ميرويم .شما برای انجام درست و صحيح ھر چيزی بايد بدانيد كه مأموريت نھضت ھماھنگ چنين روحيهی
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جنگاورانهای را ميطلبد.
ما ميبايست برای ساخت موطن اصيل ابدی با پاھای برھنه به پ يش ب رويم .آي ا ميت وان اي ن كش ور را ب ا چيزھ ای ب اقی مان ده بع د از پ ر س ازی
خودمان ،حفظ و نگھداری كرد؟ با اين توصيف آيا شما ميتوانيد انرژی خود را برای نگرانی در مورد خودتان صرف كني د :چ ه ميپوش م ،ك ی
غذا خواھم خورد ،چی دارم و …؟ ما ميبايست راه را بطور واضح مشخص نموده و با دستھا و پاھائی برھنه پيشگام بشويم .اي ن چي زی اس ت
كه ما در نھضت ھماھنگ انجام ميدھيم.
آيا شما قھرمانانی ھستيد كه برای تأسيس سرزمين پدری و موطن اصيل با اس تواری خواھن د ايس تاد ،ي ا شكس ت خوردگ انی ھس تيد ك ه ب ه خ اك
خواھند افتاد؟ وقتی ميگوييم "قھرمان" ،منظور كسی اس ت ك ه نماين دهی كش ور ب وده و وظ ايفی را ب دوش بكش د ك ه ديگ ران از انج ام آن ع اجز
ھستند .ما كلمهی قھرمان را برای كسانيكه درست مثل ديگران زندگی ميكنند ،بكار نميبريم .چن ين اف رادی ،س رباز خوان د ميش وند .اگ ر وقتيك ه
فرماندهی او در انجام مأموريتش عاجز بوده و آنھا مجبور به عقب نشينی باش ند ،او برخاس ته و آن مأموري ت را ب ه انج ام برس اند ،آنگ اه م ا آن
سرباز را "قھرمان" ميخوانيم .كلمهی چينی قھرمان" ،ينگ سا" است ،و ينگ بمعنای تندرو و چابك ميباشد .يعنی اينكه او بايد در دوي دن چن ان
چابك باشد كه حتی از مقابل گلولهھای شليك شده بسويش بگريزد .براستی نميتوان عبارت قھرمان را برای كسی كه اعمال و رفت ار او درس ت
مثل ديگران است ،مورد استفاده قرار دھيم.
چه كسی است كه بايد قھرمان بوده و برای ساخت آن كشور پيشگام بشود؟ مكان تأسيس آن كشور كجاست؟ اگ ر ش ما ميخواھي د ت ا كش وری بن ا
كنيد ،به حكومت ملی ،شھروند و سرزمين و خ اك مل ی ني از داري د ،ح ال ب ا توج ه ب ه اي ن نكت ه متمرك ز ب ر پادش اھی بھش تی ،چ ه ج ا و مك انی
ميتواند سرزمينی برای تشكيل كشور خدا بشود؟ آن مكان بايد از دارائی نھضت ھماھنگ باشد ،اينطور نيست؟
چه كسانی شھروندان پادشاھی بھشتی خواھند شد؟ پيروان و اعضای نھضت شھروندان پادشاھی بھشت خواھن د ب ود .چ ه كس انی ح اكم خواھن د
بود؟ شما! شما نمايندهی سران روستا ،قبيله ،شھر ،كشور و منطقه ھستيد .آيا شما به مقام ف اعلی و نقط هی مرك زی نائ ل ش دهايد؟ اگ ر كس ی از
جانب دنيای شيطانی ،با در دست داشتن بمب بسوی شما بيايد ،شما بايد اولين فردی باشيد كه برای مقابله به پيش ميرود .آيا متوجه ميشويد؟ آي ا
فكر ميكنيد كه توان انجام آن را داريد؟ حتی اگر يك ﷼ در دست داشته باشيد باي د آن را ب رای توس عه و پيش رفت نھض ت م ورد اس تفاده ق رار
دھيد .شما آن را برای توسعهی حوزهی كشور ھمينطور برای گ رد ھ م جم ع آوردن م ردم م ورد اس تفاده ق رار ميدھي د .م دير نھض ت نماين دهی
حاكم ب وده ،در مق ام كدخ دا ب رای روس تا ،در مق ام وال دين خواھ د ب ود .ش ما باي د چن ين س نتی را از خ ود بج ای بگذاري د ،م ا براس تی چي زی از
خودمان نداريم.
از كره چه نوع كشوری ميخواھيم بسازيم؟ وقتيكه ھمراه با ايجاد ارتباط دارائیھای موجود را پخش و توزيع كنيم ،آيا يك كشور كمونيس ت را
بنا خواھيم كرد ،يا ھمين وضعيت امروزين كره ادامه خواھد داشت ،يا اينكه در پی تاسيس كشوری نوين ھستيم ،كه به ھيچ كدام يك از دو تای
ديگر شباھتی ندارد؟ با توجه به اين توصيفات ،احساس ميكنيم كه زمان ما كوتاه و كوتاهتر ميش ود ،ش ما اعض ای نھض ت ك ه ب ا عزم ی راس خ
پابرج ای مان ده و مس ئوليت آن را بعھ ده ميگيري د ،مي زان احس اس مس ئوليتتان ب رای چن ين وض عيتی چق در ميباش د و ت ا چ ه ان دازه ع زم ج زم
كردهايد كه خود را برای اين امر فدا نمائيد؟ اين چيزی است كه از شما ميخواھم .آيا اعتماد بنفس داري د؟ م ا باي د ك ه ب ه ش مال ،ب ه ورای م دار
 ٣٨درجه رفته و پايگاه و مراكز خود را در شھرھای پنج ايالت كرهی شمالی بنا كنيم .بايد به اي ن بيانديش يد ك ه در اي ن زم ان ك ه م ا ب ا كمب ود
نيروی انسانی روبرو ھستيم ،چه كسی مسئوليت "چانگ جو" را در شمال بعھده ميگيرد .آيا ش ما كس انی ھس تيد ك ه تم امی ت الش قلب ی خ ود را
گذاشته و خود را برای تقبل مسئوليت به مدت  ١٠يا  ٢٠سال متمرك ز ب ر ح وزهی چان گ ج و آم اده كني د؟ و اگ ر اي ن ام ر ب ه تم امی ب ه انج ام
نرسيد ،سپس در زمان مرگ خود برای بازماندگانتان اين دستورالعمل را از خود بجای بگذاريد كه :ب ه س ختی مطالع ه ك رده ،آم وزش دي ده ،و
خود را برای تقبل مسئوليت برای حوزهی بھشتی در چانگ جو آماده كنيد .اين چيزی بوده است كه تا به امروز به آن انديشيده و خود را برای
آن آماده كرده بودم.
با اين توصيف ،آيا اشكالی ندارد كه اعضای جوان خوش و خندان دست در دس ت ھمس ر و فرزندانش ان ب ه زادگ اه خ ود بازگردن د؟ آي ا اش كالی
دارد يا ندارد؟ اگر چه ممكن است كه جان خود را از دست بدھيد ،بايد آن كشور را تأسيس كنيد ،بعد ميتوانيد از اين دنيا دست بكش يد .اگ ر چ ه
ممكن است كه جان فدا كنيد ولی قبل از رفتن به دنيای روح بايد آن كشور را برای فرزندانتان بسازيد .چي زی ك ه ميخ واھم ب ه ش ما بگ ويم اي ن
است كه برای پيشروی درست و صحيح ھمه چيز بايد عزمی نوين جزم كني د .ش ما باي د مص مم بش ويد ك ه" :م ن ب ه ب اال ب ه مرزھ ای روس يه و
منچوری رفته و با حزب كمونيست رو در رو و درگير خواھم شد .م ن در عم ق گلول ه بارانھ ای ش بانه روزی مس ئوليت بعھ ده گرفت ه ،و ي ك
نگھبان برای مرزھای ملی خواھم بود .حتی اگر كشور من از اين موضوع آگاه نباشد ،حتی اگر ھيچ كسی نداند ،با اينحال ،حتی الزم باشد ك ه
زندگی خود را در طی اين دورهھا فدا كنم ،قلب و وفاداری من نسبت به آن كشور تغيير نخواھد كرد ".ما دقيقا ً به يك چنين چيزی نياز داريم.
اگر دنيا شما را نديده ميگيرد ،مھم نيست .زمانيكه شما پا به دنيای روح گذاشتيد ،ھمه چيز ب رمال و آش كار خواھ د ش د .ھس تی ب ه اي ن ص ورت
برنامهريزی شده است .با فكر به اين موضوع ،شما بايد بدانيد كه ما با كمبود نيروی انسانی روبرو ھستيم .آيا متوجه ميشويد؟ بايد بدانيد ك ه م ا
به نيروی انسانی بيشتری نياز داريم .حتی اگر كسی ك ه بس ان مترس ك الغ ر باش د ،م ا ميت وانيم ب ه او ش يپور داده ،ي ا آدم آھنیھ ائی بس ازيم ك ه
بتوانند به حول و حوش كرهی شمالی رفته و شيپور بنوازند .اين چيزی است كه آرزوی انجام آن را داشته و حتی خدا خواھان انج ام آن اس ت.
در عين اينكه شما بسان يك انسان با دھان ،با احساس ،با داشتن جس م و روح ی  ٢٠ي ا  ٣٠س اله خالص ه ب ا ھم ه چي ز تول د )روح ی( ،يافتهاي د،
معنی ندارد كه بگوئيد قادر به تدريس اصل الھی نيستيد .شما بايد به سختی اصل الھی را مطالعه كنيد ،حتی اگ ر دچ ار ك م خ وابی ش ده و حت ی
حدقه چشمان شما از كم خوابی مجروح شده يا حتی بتركد .شما بايد خود را آماده كنيد ،حتی اگر به بی غذائی و گرسنگی بيافتيد و به يك مشت
پوست و استخوان مبدل بشويد .آنگاه آن مترسك ،آن كيسهی پوس تی ممل و از اس تخوان بتم امی ارزش درياف ت عش ق خ دا را خواھ د داش ت .آي ا
فكر نميكنيد كه خدا تمام انتظار خود را بر روی آن مرد متمركز خواھد كرد ،حتی اگر او ضعيف و شكننده باشد؟
عيسی نيز برای تأسيس آن كشور پا بعرصهی گيتی نھاد .اگ ر م وطن اص يل وج ود نداش ته باش د ،آنگ اه وض عيت اس فبار و رق تانگيز خواھ د
بود .مردم مذھبی ھمواره در وضعيتی اسفبار ميزيستهاند ،چرا كه فاقد موطن اصيل بودهاند .اگر قرار اس ت ك ه قض اوتی باش د ،آنگ اه اف راد،
خانوادهھا ،قبيلهھا و ملتھا و دنيا بايد خود را با استانداردی تغيير ناپذير تطبيق كنند ،و سپس متمركز بر آن استاندارد تأسيس شده قضاوت شكل
خواھد گرفت .سرزمين پدری يا موطن اصيل ،آخرين جايگ اه امي د اس ت .م ردم ،قباي ل ،خ انواده ،و اف راد ھم ه بتم امی جزئ ی از اي ن س رزمين
پدری ھستند.
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آيا شبه جزيرهی كره توانسته است كه به مقام موطن اصيل نائ ل ش ود؟ ن ه ،نتوانس ته اس ت ،و الزم اس ت ك ه م ا اي ن ام ر را بواقعي ت درآوري م.
ضروری است كه ھر كدام از ما برای تأسيس موطن مورد نظر خدا ،عيسی و روحالقدس بسختی و با ايمانی راسخ كار كنيم.
خوبی چيست؟ خوبی به معنای فدا كردن فرد برای خانواده ،خانواده برای قبيله ،و فدا كردن قبيله ب رای طل وع م وطن اص يل اس ت .ھم ه ب رای
بازسازی آن كشور فدا ميشوند ،و وقتی كه آن كشور بازسازی شد ،ھمه وطن پرستانی وفادار و دوست داشتنی خواھند شد .اگر ايمان و اعتماد
وفادارانه در سطح ملی پيشكش شد و استاندارد ملی تأسيس شد ،آنگاه شما ھمچنين بعنوان كسی كه پايهی خانوادگی و قبيلهای را تأس يس نم وده
به رسميت شناخته خواھيد شد .ايمان خالصانهی مطلق در برابر خدا ،استاندارد اين راه ميباشد ،آنگاه تمامی محتويات آن دوره برسميت شناخته
خواھد شد.
ما برای انجام صحيح و درست ھمه چيز چگونه بايد به پيش برويم؟ عيسی گفت" :پدر نه به خواس ت م ن ،ك ه براس اس خواس ت ت و ".در اينج ا
"خواست من" يعنی خواست دنيا و "خواست تو" خواست خدا است .شما اعضای نھضت ھماھنگ تا به حال چه كردهايد؟ آيا توانس تهايد ك ه راه
ميھن پرستان وفادار را تأسيس كرده و با در دست داشتن نتيجهای واقعی پا پيش بگذاريد؟ شما بايد راه فرزن دان خل ف را تكمي ل ك رده و س پس
خود را با نتايجی واقعی پيشكش كرده و با آمادگی سطوح فرد ،خانواده ،قبيل ه ،كش ور و دني ا لب اس جن گ ب رتن كني د .ش ما در ح ين پيش روی و
جنگ در سطح جھانی بايد پايهای قومی نژادی تأسيس كنيد ،شما بايد در موقعيتی قرار گيريد كه ارزش ی براب ر ب ا ارزش نج ات دھن ده ب ه ش ما
اعطاء شود .در حينی كه رھبر بعنوان پرچمدار راه در سطح جھ انی ب ه پ يش مي رود ،ش ما ،ھدايتش دگان ،باي د راه در س طح ق ومی ن ژادی را
آماده كنيد .مردم بسياری ب ا امي د ب ه راه آزادی ج ان خ ود را از دس ت دادن د .آنھ ا ج ان خ ود را از دس ت دادن د ب ا اي ن امي د ك ه اي ن ام ر روزی
بواقعيت درخواھد آمد ،اگر چه نميدانستند كه آن روز چه زمانی فرا خواھد رسيد.
اعضای نھضت ھماھنگ پايه را از سطح فردی تا قومی -نژادی و ملی آماده كردهاند .اكنون م ا ميبايس ت تم امی بش ريت و تم امی ملتھ ای دني ا
را بسيج كنيم .ما ميبايست در پی روز تأسيس موطن اصيل ،روز آزادی ،صلح و شادی باشيم ،و برای ني ل ب ه اي ن ھ دف در راه گ ام ب رداريم،
حتی اگر مسيری مملو از سختی و رنج و درد باشد .اين راه و كانالی است كه من ھمه چيز را از طريق آن ميبينم ،و اين استاندارد خ دا اس ت.
عيسی در جستجوی اين استاندارد جان سپرد .ما بايد با تحمل رنج و آزار در طی دورهھای تأس يس م وطن اص يل ب ه پ يش ب رويم .م ا ميبايس ت
ب رای كش ور ك ره مس ئوليت بعھ ده بگي ريم .م ا ميبايس ت درد و س وزش ديرين هی احاط ه ش ده در اط راف م وطن عيس ی ،روح الق دس ،تم امی
مقدسين ،و موطن ھرگز تأسيس نشدهی خدا را تسكين دھيم .اگر ق ادر ب ه انج ام ب ه اي ن ام ر اي ن وظيف ه نباش يم ،بھيچوج ه در ھ يچ ج ا و مك انی
نميتوانيم سربلند باشيم.
مسئوليت كنونی ما ،يافتن موطن ما است ،و برای يافتن آن بايد برای خاطر آن زندگی كنيم .اگر نتوانيم برای خاطر وطن زندگی كن يم ق ادر ب ه
ساخت و بنای آن نيستيم .جھان را موطن اصيل خود بساز و برای آن زندگی كن .فردی با داشتن چنين طرز تلقی صالحيت بنای موطن اصيل
را خواھد داشت .خوردن ،خوابيدن ،قدم زدن شما در خيابان ،تمامی زندگی و تمامی اعمال و رفتار شما بايد برای آفرينش و بنای آن س رزمين
موعود باشد.
ما به ھمين دليل جنگيده و حتی برای دريافت ضربهی شمشير از جانب كمونيستھا در روز روشن آماده ھستيم .اگر مردم كره قادر ب ه انج ام
آن نباشند ،ما كسانی ھستيم كه بايد كه آن را به انجام برسانيم .اگر مردم نميتوانند بروند ،ما بايست برويم ،و برای انجام آن م ا ميبايس ت م وطن
اصيل خود را بيشتر از ھر كس ديگری دوست بداريم .منظورم اين است كه اگر ميخواھيد چيزی بخوريد ،برای خاطر آن سرزمين بخوريد ،و
يا وقتی كه ازدواج كرده و به خانهی شوھر ميرويد ،آن را برای خاطر آن سرزمين انجام دھيد .اين ب رای خ اطر م وطن اص يل ميباش د .اكن ون
گروھی ھستند كه با كالم من برميخيزند ،گروھی كه با توجه به دستورالعمل م ن بس يج خواھن د ش د ،ام ا م ن چن ان م ردی نيس تم ك ه ب ه اينج ور
چيزھا دل خوش كنم .من برای تأسيس پايه و توسعهی آن طلوع موطن اصيل را تضمين ميكنم ،حتی اگر الزم باشد ،نھضت ھماھنگ را برای
انجام اين امر فدا خواھم كرد .باي د دس تورالعمل م ذھبی ،م ردم و كش وری وج ود داش ته باش ند ك ه بتوانن د خ انوادهی تأس يس ش ده ،بعن وان ھ دف
مركزی شش ھزار سال مشيت الھی ،را دريافت كرده و بپذيرند.
پايه برای دريافت خدا تأسيس شد ،و آرزوی خدا ارتباط آنی ھمگان بوده است ،اما چنين چيزی بواقعيت درنيامده و ھمه چيز شكس ته ش ده و از
بين رفت ،بنابراين وظيفهی جمع و جور كردن چيزھ ا ب اقی ماندهاس ت .م ا ب رای ايج اد ارتب اط دوب اره ،ميبايس ت در خ ط اول ايس تاده و ب دويم.
وقتيكه ھوا تاريك شده و زمان بخواب رفتن شما فرا ميرسد ،شما بايد با آن م وطن امي د بخ واب بروي د .البت ه آن س رزمين ھن وز وج ود خ ارجی
ندارد ،اما بعنوان يك شھروند موطن اصيل ،برای خاطر آن سرزمين بخواب رفته ،و بعنوان يك شھروندی كه برای آفرينش آن سرزمين تالش
دارد ،از خواب برخيزيد .اگر نميتوانيد به آن سرزمين فكر كنيد ،حتی از ھيچيك از پنج حس خود از جمله ،بويائی ،شنوائی ،چشائی… استفاده
نكنيد .حتی تا فرارسيدن آن روز ،حتی نميريد ،زمان تا فرارسی آن روز بسيار كوتاه است .برای انجام اين وظيفه ،ما بايد بر تمامی انواع رنج
و عذاب و بدبختی و فالكت غلبه كنيم.
اگر كاری برای انجام دادن در دست داريد ،حتی اگر الزم به شب زنده داری باشد ،آن را به انجام برسانيد .يعن ی اينك ه ،وقتيك ه تنھ ا راه ب رای
تأسيس آن سرزمين ،با توجه به دورهی زمانی ،افزودن سنگينی يك برهی قربانی شده باشد ،و شما در اين زمان مسئوليت اف زودن آن را داش ته
باشيد ،حتی اگر يك قطرهی آب ،برهی قربانی اشك و عرق ،باشد ،آيا درست است كه در راحتی و آرامش خميازه كشان دراز كشيده و بخ واب
رفته و از خواب برخيزيد؟ در واقع ،شما بمحض بيداری بايستی در برابر خدا س جده نم وده و بگوئي د" :پ در ،م ن ب ه خ اطر گ ام نھ ادن در اي ن
مسير تنھائی ،راه تأسيس پايه برای كشور پيروزمند ما ،راه آرامش و امنيت كه ھمواره در پی آن بودهايد ،و راه تأسيس كشوری ك ه از طري ق
آن شما ميتوانيد دنيای مورد نظر خود بنا نھيد ،جز احساس غم و افسردی ،احساس ديگری نميتوانم داشته باشم ،و اگر من چنين احساسی دارم،
حال و احوال شما چگونه بايد باشد؟"
شما نميتوانيد بر روی زمين دراز بكشيد ،به دليل اينكه خسته ھس تيد ،حت ی اگ ر ج ان ميس پاريد باي د ب رای خ اطر م وطن اص يل باش د .ب ه ھم ين
خاطر ،وقتيكه پير شده و احساس خستگی كنم ،ميخواھم قادر باشم تا آخرين وصيت نامه ،آخرين خواست را از خود به جای بگذارم" :من ھم ه
ی آنچه را كه از دستم برمیآمد برای خاطر خدا انجام دادم ،من ھر آنچه را كه در توانم بود برای خاطر آن كشور انجام رساندم".
عيسی گفت" :نگران خوراك و پوشاك خود نباشيد ،چرا كه كافران در پی آنھا ھستند .نخست در پی عدالت و پادشاھی خدا باشيد ".و ھم انطور
كه نشان داده شد ،جريان مرك زی و اص لی انديش ه در كت اب مق دس پادش اھی )ي ا م وطن اص يل( اس ت .اي ن فلس فه نميگوي د ك ه در پ ی ش ادی و
خوشحالی خودت باش بلك ه ميگوي د ك ه در پ ی آن كش ور ب اش .بن ابراين اگ ر ش ما بعن وان يك ی از ش ھروندان آن كش ور ب دنيا آمدهاي د ،و اكن ون
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ازدواج كرده و شوھر داريد ،شوھر شما نمايندهی آن كشور ميباشد ،در نتيجه ش ما باي د قب ل از ش وھر خ ود ب ه آن كش ور عش ق بورزي د .ب رای
مردان ھم ھمينطور است ،ھمسر شما نمايندهی آن كشور بوده و ش ما قب ل از ھمس ر خ ود باي د ب ه آن كش ور عش ق بورزي د .ش ما باي د بتواني د از
ھمسر خود بخواھيد كه تا به آخرين حد پيش رفته و با گفتن" :ھر چه كه در توانم بود انجام دادم ،و ديگر بيش از اين كاری از دستم برنميآيد".
حتی جان فدا نمايد .جان سپردن ھمراه با اين بيان كه" :من ميبايست چنين و چن ان ميك ردم…!" اص ال و اب دا خ وب و اي ده آل نيس ت .ب ه ھم ين
سبب ،ما كار و تالش بسياری برای انجام داريم ،حتی اگر تا به اين زم ان مراحل ی را تكمي ل ك رده باش يم .ش ما باي د ھم واره ي ك گ ام جل وتر از
ديگران باشيد ،حتی وقتيكه ديگران در خواب ھستند ،ما ميبايست يك گام بيشتر برداشته و به پيش برويم .چي زی را ك ه ش ما باي د بتوان د مط رح
كنيد اين است" :ھی دنيای شيطانی! خوش باش! شماھا اگر ميخواھيد ،تمامی روز و شب را استراحت كنيد .ما در جستجوی آن كشور ب ه پ يش
خواھيم رفت".
ھم ميھنان گرامی ،عزيزانی كه در پی اتحاد شمال و جنوب كره ھستيد! مخصوصا ً ميخواھم بگويم كه مأموريت ش ما زن ان بازس ازی م ردان و
زنان جوان است ،و مأموريت دانش آموزان نيل به مقام فرزندان راستين از طريق آموزش راستين ميباشد .اين مأموريت شما است.
در ورای آن ،مادران و فرزندان برای تأسيس استاندارد الزم بايد متحد و يگانه شوند تا شوھران برای دستيابی ب ه مق ام پس ران راس تين بھش تی
آموزش ديده و رشد نموده ،سپس از والدين راستين پيروی نموده ،به خدا مالزم ت ك رده و اي دهآل پادش اھی بھش تی ب ر روی زم ين و در دني ای
روح را بازسازی كنند.
در پايان ،اجازه ميخواھم تا مطرح كنم كه اميدوارم سخنان امروز در شكلگيری حركتی ملی برای نيل ھر چه سريعتر به اتحاد شمال و جنوب
متمركز بر عشق راستين ،ياریبخش شما باشد.
خدا به شما و خانوادهھای شما بركت دھد.
متشكرم.
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