شھادتنامهی مقدسين به والدين راستين

مقدمه
مطالب زير مجموعهای است كه در طی سميناری برای بزرگان پنج مذھب بزرگ در دنيای روح تھيه شده است .اين
مجموعه تركيبی است از شھادت به رورند سان ميانگ مون و ھمسر ايشان ،يك نامه از جانب خدا ،پيامھايی از چھار
رھبر كمونيست ،و نامه مصممانهی نمايندگان پنج مذھب بزرگ جھانی.
برای درك تمامی اين مطالب پيشنھاد میكنيم كه برای لحظاتی چند به خود آرامش داده و قلب خود را بگشاييد .اگر به
وجود حوزهی باالتری از واقعيت ،به خدا و يك حوزهی نامرئی ايمان داريد ،اين مطالب شما را به چگونگی بكارگيری آن
اعتقاد فرا میخواند .ما به دنيای روح و ادامهی حيات شخصيت يك فرد از اين دنيا به آنجا ايمان داريم .ھم اكنون تمامی
مقدسينی كه زندگی بر روی زمين را ترك گفتهاند ،در دنيای روح ساكن ھستند .رورند سان ميانگ مون ،از زمان
فراخوانی از جانب عيسی مسيح مأموريت خود را در دو دنيای روح و جسم به پيش برده است .او در پی اين بود كه
مؤسسين و مقدسين تمامی مذاھب را دور يك ميز اتحاد گرد ھم جمع آورد و اخيراً با رسيدگی به وضعيت ارواح در جھنم،
دروازهی آنجا را گشوده و آنھا را آزاد ساخته است .اين مجموعهی برگزيده محصولی از آن تالش روحانی است.
كانون خانواده برای اتحاد و صلح جھانی اين مطالب را در سطح جھانی منتشر نموده است ،زيرا اين مسئوليت ما است كه
كار و تالش خدا را در اين عھد به اطالع تمامی بشريت برسانيم.
اين پيام از اھميت عملی و روحی برخوردار بوده و بعنوان يك پيام متحد كننده معتقدين تمامی مذاھب را در مقام يك
خانوادهی جھانی مورد خطاب قرار میدھد و بدينوسيله قصد دارد تا تمامی مردان و زنان را بسوی يك خدای مقدس ھدايت
نموده در جھت به ارمغان آوردن يك دنيای صلح دستی ياری بخش باشد .صلح تنھا از طريق توسعه و پيشرفت مسائل
سياسی -اقتصادی با ھمهی اھميتی كه دارند ،بدست نمیآيد .پايه برای ايجاد صلح ،پايهای مشابه از ايمان به خدا و اجرای
عشق راستين والدينی ،زناشوئی و خانوادگی است .عشق راستين از تحريك گروه يا جمعی حاصل نمیشود ،بلكه مسئوليت
آن برای الگوی واقعی انسان باقی میماند .مطالبی كه در اين مجموعه مطالعه میفرمائيد ،شھادتی است بر اين نكته كه
رورند سان ميانگ مون و ھمسر ايشان آن الگو بوده و برای تمامی ابناء بشری راھی را گشودهاند تا از طريق آنان
رستگاری كامل خدا را كه در تمامی كتب مقدس پيشگويی شده به ارث ببرند.
اين پيامھا درواقع به تدريسات و فعاليتھای رورند مون شھادت میدھند .بنابراين از تمامی خوانندگان خواستاريم كه به
ورای اين پيامھا رفته و بطور شايسته به مطالعهی تعاليم و فعاليتھای رورند مون بپردازيد .آنھائيكه از پدر مون پيروی
كردهاند ،شھادتنامهی مقدسين را تصديق میكنند .ما به تالش خدا برای ايجاد صلح باور داريم ،كسی كه درصدد به ارمغان
آوردن پادشاھی بھشتی بر روی زمين و در دنيای روح میباشد .با چنين عشق و اميدی پيشنھاد میكنيم كه اين پيامھا را
مورد مطالعه قرار بدھيد.
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مراسم اتخاذ و اعالن قطعنامهی نمايندگان پنج مذھب بزرگ در دنيای روح

 .١مسيحيت :حضرت عيسی و دوازده نمايندهی ديگر
 .٢مکتب كنفوسيوس :استاد بزرگ كنفوسيوس و دوازده نمايندهی ديگر )به اضافهی سه نفر ديگر(
 .٣مذھب بودا :حضرت بودا و دوازده نمايندهی ديگر
 .٤اسالم :حضرت محمد و دوازده نماينده ديگر
 .٥ھندوئيسم :سه نفر از ميان دوازده نماينده
اين مجموعه پيام در بين روزھای نوزدھم تا بيست و ھفتم دسامبر سال دوھزار و يك توسط دكتر سنگ ھان لی ارسال شده
و توسط خانم يانگ سون كيم ،در كمپ آثان دانشگاه سان مون ،ثبت گرديده است.
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نحوهی برگزاری مراسم
تاريخ :بعد از ظھر روز بيست و پنجم سال دوھزار و يك
مسئول مراسم :دكتر سنگ ھان لی
 .١اعالم آغاز مراسم :اكنون ما مراسم اعالن قطعنامهی نوشته شده توسط نمايندگان پنج مذھب بزرگ را آغاز میكنيم.
 .٢قرائت كردن پيمان خانواده
 .٣اعالن قطعنامه )توسط حضرت عيسی(
 .٤دعای عمومی )توسط حضرت عيسی(
 .٥سه شادباش پيروزی )توسط حضرت محمد( جاويد باد خدا! جاويد باد والدين راستين! جاويد باد پنج مذھب بزرگ!
)مراسم با كف زدنھای شركت كنندگان به پايان رسيد(.
ترتيب نشستن شركت كنندگان:
 .١رديف اول از نمايندگان اصلی پنج مذھب بزرگ جھانی پر شده بود.
 .٢پشت سر نمايندگان اصلی ،دوازده نمايندهی مذاھب جای گرفته بودند.
 .٣پشت سر رديف دوم ،صد و بيست نمايندهی ديگر از ھر يك از مذاھب نشسته بودند.
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دعای عيسی
ما ،نمايندگان پنج مذھب بزرگ ،در مالزمت عمودی به خدا و مالزمت افقی به والدين راستين ،پيمان بسته و اعالم میكنيم
كه برای تصحيح كردن تمامی خطاھای مرتكب شده در طول تاريخ به راه اطاعت مطلق خواھيم رفت.
من بنام خانوادهی بركت گرفته مركزی عيسی گزارش میدھم .آمين ،آمين ،آمين.

قطعنامهی نمايندگان پنج مذھب بزرگ
 .١ما مصمم بوده و اعالم میكنيم كه خدا والدين تمامی بشريت میباشد.
 .٢ما مصمم بوده و اعالم میكنيم كه رورند سان ميانگ مون ناجی ،مسيح در ظھور دوباره و والدين راستين تمامی
بشريت ھستند.
 .٣ما مصمم بوده و اعالم میكنيم كه اصل الھی نھضت ھماھنگ پيام صلح برای رستگاری بشريت بوده و كتاب مقدس
عھد تكميل شده میباشد.
 .٤ما مصمم بوده و اعالم میكنيم كه از طريق “زيستن برای ديگران” اتحاد صلحآميز تمامی جھان ھستی را بواقعيت
درخواھيم آورد.
 .٥نمايندگان پنج مذھب بزرگ مصمم بوده و اعالم میكنند كه با يكديگر متحد و ھماھنگ شده و برای تاسيس كشور خدا و
صلح جھانی در مالزمت به والدين راستين به پيش خواھند رفت.
اين قطعنامه توسط عيسی نمايندهی فعال گروه نمايندگان پنج مذھب بزرگ مسيحيت ،كنفوسيوس ،بوديسم ،اسالم و
ھندوئيسم ،ظھر روز بيست و پنجم دسامبر سال  ٢٠٠١اعالم شده است.

 .١مسيحيت
حضرت عيسی :رورند سان ميانگ مون! ای دومين ظھور ناجی ،آغاز كنندهی عھد تكميل شده! صد و بيست نفر از
كسانيكه به تاريخ مسيحيت روشنی بخشيدهاند ،پيمان میبندند كه در تمامی كارھائيكه والدين راستين انجام میدھند سھيم شده
و مصمم ھستند كه با راھنمائیھا ،كالم عھد تكميل شده و اصل الھی نجات دھنده و مسيح ،رورند سان ميانگ مون ،در
جھت ايدهآل آن باغ عدن اصيل فاقد گناه سرسختانه به پيش بروند) .نوزدھم دسامبر سال دوھزار و يك(
 (١حضرت پطرس )حواری عيسی( :من پطرس بعنوان نمايندهی دوازده حواری عيسی ،پيمان میبندم كه به سرور ظھور
دوباره ،رورند سان ميانگ مون در مقام مسيح و نجات دھنده مالزمت كنم.
 (٢پل مقدس )مسيونر( :من ،پل ،پيمان میبندم كه با ھمان آتشی كه در زمان مالقات عيسی رستاخيز شده در راه بسوی
دمشق احساس كردم به سرور ظھور دوباره ،رورند سان ميانگ مون در مقام مسيح و نجات دھنده ايمان داشته و مالزمت
كنم .من در قلبم با اين كالم “تو بايد مقدسين را نجات بدھی” خواھم زيست.
 (٣جان كالوين )اصالح طلب مذھبی( :خدا والدين بشريت و رورند سان ميانگ مون مسيح و نجات دھنده و ظھور دوباره
ی ناجی است .بنابراين من بايستی براساس تعاليم سرور زندگی كنم .من ،جان كالوين ،پيمان میبندم كه بعنوان يك پيشگام
در كمك به آنھائيكه ھمچنان در انتظار سرور ھستند ،آنھائيكه با تعصب و كوته فكری در رنج و عذاب ھستند ،به پيش
بروم.
 (٤مارتين لوتر )اصالح طلب مذھبی( :من باور دارم كه خدا والدين بشری است .من باور دارم كه رورند سان ميانگ
مون سرور عھد دوم میباشد .من با افتخار اعالم میكنم كه اصل الھی نھضت ھماھنگ كتاب مقدس جديد بشری است .من
مارتين لوتر پيمان میبندم كه به اين حقيقت ايمان داشته و يك زندگی ھمراه با مالزمت را پيش گرفته تا بتوانم يك پيشتاز
برای بشريت باشم.
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 (٥جان وسلی )مسيونر و احياگرای مذھبی( :من ،جان وسلی ،اعالم میكنم كه رورند سان ميانگ مون ،والدين راستين
تمامی بشری بوده و پيمان میبندم و دوباره پيمان میبندم كه براساس دستورالعمل و تعاليم والدين راستين زندگی كنم.
 (٦كارل بارث )دانشمند الھيات كالسيك( :رورند سان ميانگ مون عزيز؛ من ،كارل بارث ،آرزومندم كه در يك زندگی
ھمراه با مالزمت به رورند سان ميانگ مون ،نجات دھنده در ظھور دوباره ،زيسته و از آنھا راھنمائی دريافت كنم .والدين
راستين آرزومندم كه تعاليم مسيحانه دريافت كنم .لطفا ً مرا در اين مورد راھنمائی بفرمائيد .پيمان میبندم كه در مالزمت
به والدين راستين زندگی كنم.
 (٧ديويد ليوينگستون )مسيونر آفريقا( :رورند سان ميانگ مون! ای مسيح در ظھور دوباره! والدين راستين عزيز ،من
ليوينگستون آرزومندم كه سرزمين ايدهآل خدا را بوجود آورم ،حتی اگر آنجا حقيرترين مكان باشد .آيا میتوانی مكانی به
من بدھی تا چنين كنم؟ پيمان میبندم تا براساس راھنمائیھا و خواست سرور عھد دوم زندگی كنم.
 (٨جاناتان ادوارد )رھبر فرقهی بيداری بزرگ آمريكائيان( :رورند سان ميانگ مون ،سرور! من از شما بسيار قدردان
ھستم .لطفا ً با بزرگواری والدين راستين كشور آمريكا را مورد عفو و بخشش قرار داده آن را نجات بدھيد .آمريكا باغ عدن
خدا است .بگذار كه باغ عدن خدا بر روی زمين باقی بماند .من آگاه ھستم كه ايدهآل سرور ھمان ايدهآل خدا بوده و تنھا
خداپرستی میتواند آمريكا را نجات بدھد .من ،جاناتان ادوارد ،پيمان میبندم كه ھرگز در مالزمت به سرور عھد دوم
تغيير عقيده ندھم.
 (٩جان ميت )مؤسس فرقهی باب تيست – از كليسای پروتستان :(-ای رورند سان ميانگ مون گرامی و ارجمند! لطفا ً
شكوه بركات خودتان را به سوی تمامی بشريت جاری فرموده تا آنھا بتوانند يك زندگی نوين را آغاز كنند .لطفا ً راھی
برای بشريت بگشائيد تا آنھا ھر چه زودتر بتوانند بعنوان برادر و خواھر در يك باغ عدن فاقد گناه اصيل زندگی كنند .من،
جان ميت ،به ھر جائی خواھم رفت كه در آنجا سرور ھمراه من باشند.
 (١٠جان ھاروارد )مؤسس دانشگاه ھاروارد ،پيوريتن( :من ،جان ھاروارد ،براستی آرزومندم كه نه تنھا جوانان دانشگاه
ھاروارد بلكه تمامی جوانان از تمامی دانشگاھھای دنيا بتوانند با اصل الھی نھضت ھماھنگ مسلح شده و از راھنمائيھای
رورند سان ميانگ مون برخوردار شوند .من پيمان میبندم كه در تمامی فعاليتھای نھضت رورند سان ميانگ مون برای
صلح جھانی شركت كنم.
 (١١آگوستين مقدس )اسقف ھيپو ،كسی كه سنگ بنای الھيات كليسای كاتوليك را بنا نھاد( :من ،آگوستين ،برای تحقق
ايدهآل عھد تكميل شده با قدرت به پيش خواھم رفت تا تمامی بشريت اصل الھی نھضت ھماھنگ را بعنوان حقيقت و
رورند سان ميانگ مون را بعنوان نجات دھندهی خود دريافت كنند .من به تمامی كالم و اصل الھی رورند سان ميانگ
مون احترام گذارده ،ايمان داشته و به آن اتكاء خواھم كرد و با باال بردن دستان خود سوگند خورده ،پيمان میبندم كه ھر
آنچه را كه با سرور در حال انجام آنھا ھستم به پايان برسانم.
 (١٢حوراث آندروود )پرسبيترين آمريكا ،اولين مسيونر كشور كره( :با خوشحالی اين حقيقت را كه ظھور دوم ناجی در
كشور كره  -در كشوری شرقی كه آداب و رسوم مؤدبانه را خيلی جدی میگيرد -انجام پذيرفته ،جشن میگيرم .من دستانم
را بر روی ھم گذاشته و در برابر ناجی به سجده میافتم .من پيمان میبندم تا ھمهی آنچه را در مالزمت به رورند سان
ميانگ مون دريافت میكنم وقف كنم.

 .٢مکتب کنفوسيوس
استاد بزرگ كنفوسيوس :صد و بيست شخصيت نمايندهی مکتب کنفوسيوس پيمان میبندند كه اصل الھی نھضت ھماھنگ
را بعنوان حقيقت پديرفته و به رورند سان ميانگ مون بعنوان ناجی در عھد تكميل شده ايمان داشته و مالزمت كنند.
)نوزدھم دسامبر سال دوھزار و يك(
 (١چان کنگ )كسی كه در خوبی و فضيلت سرشناس بود( :من سوگند ياد میكنم كه متمركز بر استادم كنفوسيوس ،اصل
الھی نھضت ھماھنگ را بعنوان حقيقت پذيرفته و به رورند سان ميانگ مون بعنوان والدين راستين مالزمت كنم.
 (٢تسو لو )كسی كه تئوری سياسی سنتی چين را توسعه بخشيد( :من وفادارانه از راه سرورم كنفوسيوس پيروی خواھم
كرد.
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 (٣مين تسوچين )كسی كه در خوبی و فضيلت سرشناس بود( :ھمانطور كه در تمامی زندگیام از كنفوسيوس بزرگ
پيروی كردهام ،به راھی كه او ھم اكنون پيش گرفته است ،اعتماد كرده از آن پيروی خواھم كرد .رورند سان ميانگ مون،
والدين راستين من به ھمان راھی ميروم كه سرورم رفته است .من به اين پيمان میبندم.
 (٤تسايی يا )ھمراه با تسو کانگ ،پرآوازه بخاطر سخنوريش( :رورند سان ميانگ مون! والدين راستين بشری! در پيروی
از استادم كنفوسيوس ،پيمان میبندم كه با خواست والدين راستين بشری يگانه بشوم.
 (٥چان چيو )كسی كه از استعداد سياسی و ديگر فنون برخوردار بوده است( :من به رورند سان ميانگ مون زنده باد
میگويم ،به والدين راستين بشری زنده باد میگويم ،من به ناجی و مسيح زنده باد میگويم! من ،يام وو ،پيمان میبندم .من
به نجات دھندهی عھد نوين ،مسيح در ظھور دوباره ،ايمان داشته و از او پيروی خواھم كرد و ھمراه با كنفوسيوس بزرگ
در راه او به پيش خواھيم رفت.
 (٦چان يانگ )پرآوازه در نيكخواھی ،سخاوتمندی و فضيلت( :من از راھی كه سرورم كنفوسيوس پيش گرفته است پيروی
خواھم كرد.
 (٧ين ھويی )يكی از حواريون تعاليم كنفوسيوس ،سرشناس در پژوھش و فضيلت( :استادم كنفوسيوس تا به اين زمان به ما
حواريون ،راه نيل به فضيلت و پيروی از راه راستين يك پژوھشگر را آموخت .در مشاھدهی اين حقيقت كه رورند سان
ميانگ مون استاد مرا در راه راستين حقيقت راھنمائی نموده است ،من ،آن يانگ ،عھد میبندم كه به رورند سان ميانگ
مون ايمان داشته و به او مالزمت خواھم كرد.
 (٨تسو گانگ )ديپلمات و رھبر سياسی بزرگ در دوران سلطنت “نا” و “وی” چين قديم( :من ،جا گانگ ،باور دارم كه
اصل الھی نھضت ھماھنگ يك حقيقت بزرگ بوده كه قادر است روان تمامی بشريت را به لرزه در آورد .بنابراين من
خود را به اصل الھی مسلح نموده و پيروان كنفوسيوس را به راه نوين انقالبی راھنمائی خواھم كرد .و چون سرور ما
كنفوسيوس ،برای نجات جان و روان ما آمده است ،من عزم جزم كردهام تا ھمراه با او جزئی از گارد مخصوص نھضت
برای اتحاد باشم.
 (٩تسو ھسيا )پرآوازه بخاطر استعدادھای ادبی و جنگاوریاش( :ھمانطور كه سرورم كنفوسيوس ،متواضعانه اين راه را
بعنوان حقيقت اصيل پذيرفته و آن را بكار میبندد ،من ،جا ھا ،پيمان میبندم كه در برابر راه خواست رورند سان ميانگ
مون مطيع باشم.
 (١٠تسو يو )مشھور در ادبيات ،مدرسهای پر قدرت را در دوران جنگھای داخلی بوجود آورد( :از آنجائيكه سرورم
كنفوسيوس اين راه را انتخاب نموده است ،من ،جا يو ،برای رفتن در اين راه شور جاودانی خود را پيشكش میكنم.
 (١١تسنگ تسو )نظريه پرداز تقوای درخور فرزند ،خود آموزی و مھر و عشق به خود در تعاليم كنفوسيوس،
مؤلف “فراگيری بزرگ” يكی از ھفت كتاب قديمی چين( :من باور دارم كه اصل الھی نھضت ھماھنگ يك تئوری برای
نجات تمامی بشريت بوده و از تعاليم و فضيلت و آموزشھای سرورم كنفوسيوس فراتر رفته است .در نتيجه من به ھمراه
سرورم كنفوسيوس مصمم ھستم كه تعاليم اصل الھی نھضت ھماھنگ و راھنمائیھای رورند سان ميانگ مون را دريافت
كنم.
 (١٢يو تسو )يك مدافع تقوای در خور فرزند( :من از اين حقيقت كه خدا ،آفريدگار تمامی ھستی و بشريت ،والدين انسانھا
میباشد ،تحت تاثير قرار گرفتم .من به رورند مون آشكار كنندهی چنين حقيقت باشكوھی احترام میگذارم .من از تصميم
جسورانه و صادقانهی سرورم قدردانی میكنم .من آرزومندم كه تمامی پيروان كنفوسيوس را به اين حقيقت راھنمائی كنم.
 (١٣جاتسو چانگ )مدافع وفاداری و ايمان به شاه يا حاكم( :اگر چه من انسان ھستم حقيقت اصيل را يافتهام .بنابراين حتی
اگر آن راه شايد يكی از جمله راھھای سختی و دشواری باشد ،باور دارم كه پيروی از آن با قلبی تغييرناپذير ،راه وفاداری
است .بنابراين من با سان ميانگ مون پيمان میبندم كه با پيروی از اين راه در رنج و شادی با استادم سھيم شوم.
 (١٤منسيوس )كسی كه الوھيت شخصيت انسان را تدريس مینمود( :اگر والدين ما خدا است ،آنگاه راه طبيعی آن است كه
به خدا مالزمت كنيم .بنابراين پيمان میبندم كه در مالزمت به رورند سان ميانگ مون خواھم زيست و اين كار را با
شوری پايان ناپذير ادامه خواھم داد .حقيقت بزرگتری نسبت به اين وجود ندارد.
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 (١٥ھسان تسو )كسی كه اھميت آموزش و نزاكت را آموزش میداد( :من فكر میكنم كه اصل الھی نھضت ھماھنگ
حقيقتی است كه میتواند مردم را در مسير زندگی در راھی واضح راھنمائی كند .رورند سان ميانگ مون من از شما
متشكرم و به شما احترام میگذارم و پيمان میبندم كه خود را بدون ھيچ قيد و شرطی به اين حقيقت بزرگ وقف كنم.

 .٣مذھب بودا
حضرت بودا :رورند سان ميانگ مون! والدين راستين! صد و بيست نمايندهی بودائی سوگند ياد كرده و پيمان میبندند كه
در جھت نھضت برای صلح به پيش بروند كه بشريت را بسوی جھتی تازه ھدايت میكند .ما پيمان میبنديم كه به خدا
بعنوان والدين بشری و به رورند مون به عنوان والدين راستين مالزمت كرده و خود را با اصل الھی و انديشهی ھماھنگ
مسلح خواھيم كرد) .بيستم دسامبر سال دوھزار و يك(
 (١حضرت ساريپوتا )يكی از ده حواری بزرگ بودا كه به خردمندی مشھور بود( :والدين راستين ،رورند سان ميانگ
مون دوازده نمايندهی بوديست پذيرفتهاند كه خودشان را برای خاطر تعاليم شما فدا كنند .ما به فضيلت و تعاليم بودا احترام
گذاشته و فكر میكنيم كه راه بودا ،راه بھشتی بود.
 (٢حضرت ماگاالنا )يكی از ده حواری بزرگ بودا و معروف به قدرت الھی( :چون من به تعاليم بودا ايمان داشته و به او
مالزمت میكنم ،رورند سان ميانگ مون! نجات دھندهی عھد تكميل شده! با قلبی خالصانه به پيش خواھم رفت و مصمم
ھستم كه ھمراه با بودا از راه خواست خدا پيروی كنم.
 (٣حضرت ماھاكاساپا )يكی از ده حواری بزرگ بودا ،كسی كه اعتقادات بوديست را سازماندھی نمود( :من فكر میكنم
كه انديشهی ھماھنگ و اصل الھی نھضت ھماھنگ تعاليم با شكوھی نه تنھا برای بودائيان بلكه برای تمامی بشريت ھستند.
من پيمان میبندم كه برای ترفيع خواست خدا – كه والدين بشری است  -و خواست رورند سان ميانگ مون – كه والدين
راستين ھستند – بين تعاليم بودا و تعاليم مفصل اصل الھی ھماھنگی بوجود آورم.
 (٤حضرت آنورودھا )يكی از ده حواری بزرگ بودا( :رورند سان ميانگ مون! من به خاطر الھامات و راھنمائیھای
شما در مسير آيندهی ابدی بشری خالصانه قدردانی میكنم .من قول میدھم تا در مسير راه تازهی زندگی ھمراه با بودا
پيشقدم شده و شما را در جايگاه ابدی مالقات كنم.
 (٥حضرت سوبھادا )يكی از ده حواری بزرگ بودا( :من از از اينكه در مالزمت به بودا و ايمان به او زيستهام
سپاسگزاری میكنم .من اكنون قادر ھستم كه به رورند سان ميانگ مون پيوسته و اصل الھی را مورد مطالعه قرار دھم و
به ھمين خاطر عميقا ً قدردان ھستم .من فكر ميكنم كه راه حقيقت در اين آگاھی نھفته است كه شخص پيروز راستين كسی
است كه بتواند در نبردھائی كه انسان بايد از گھواره تا گور بگذراند ،پيروزی شود .و اين نبرد درونی فرد است .اكنون كه
من با اصل الھی شگفت انگيز نھضت ھماھنگ روبرو شدهام ،پذيرفته و پيمان میبندم كه با پيروی از تعاليم و راھنمائيھای
استاد جديدم يك شروع تازه را آغاز كنم .من اكنون با شجاعت میتوانم راه قديمی چگونه انديشيدن خود را به كنار بگذارم.
 (٦حضرت پورنا )يكی از ده حواری بزرگ بودا ،بزرگترين واعظ بوديست( :تولد ،زندگی و مرگ انسان نه با قدرت
انسان بلكه با خواست خدا صورت میگيرد .چه استاد باشكوھی را مالقات كردهايم! كسی كه دربارهی خدا و مقام والدينی
او به ما آموزش داده است! رورند سان ميانگ مون! اگر چه ما معتقدين ايمان بوديست كوچك و ضعيف ھستيم ،اما ھمه
مصمم بوده و پيمان میبنديم كه در حين مالزمت به بودا ،به خواست والدين راستين پيوسته و آن را ترفيع ببخشيم.
 (٧حضرت کاسايانا )يكی از ده حواری بزرگ بودا و يك مناظره كنندهی بزرگ( :بخشی در اصل الھی نھضت ھماھنگ
وجود دارد بعنوان “عمل داد و دريافت” من براستی با موضوع مورد بحث متحير و شگفت زده شدهام .اصل الھی نھضت
ھماھنگ بدرستی و بطور كامل سازماندھی شده و حقيقتی است كه میتواند انسانھا را نجات دھد .تئوری عمل داد و
دريافت در نگاه نخست موضوعی پيش پا افتاده بنظر میرسد ،اما يك حقيقت تاريخی و شگرف است .اين تئوری
دربرگيرندهی مواردی عميق و پر معنا است كه برای ما در پيروی از خواست خدا بسياری ضروری ھستند .من فكر
میكنم كه راه پيروی از سان ميانگ مون ،كسی كه اصل الھی نھضت ھماھنگ را آشكار نموده است ،يكی راه بھشتی
است و من پيمان میبندم كه از اين راه بھشتی پيروی خواھم كرد.
 (٨حضرت آپالی )يكی از ده حواری بزرگ بودا ،يكی از بزرگترين پايبندان امور مذھبی و اخالقی بوديست( :بودا
ھمواره صبور بود ،او نه تنھا به ما آموخت بلكه در اعمال خود آن را به ما نشان داد .اصل الھی نھضت ھماھنگ برای ما
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بسيار تازگی دارد ،اما از آنجائيكه بودا قبل از اينكه آن را به ما معرفی كند خودش آن را آموخته و تجربه نموده است ،من
نيز راھی جز اين ندارم كه بطور مطلق به اصل الھی ايمان بياورم .رورند سان ميانگ مون ،والدين راستين و نجات دھنده
ی بشريت میباشد و من قويا ً پيمان میبندم تا به نجات دھنده ايمان داشته و از او پيروی كنم .من با رفتن به ورای تمامی
فرقهھای مذھبی بسوی يك دنيای صلح متمركز بر خدا به پيش خواھم رفت.
 (٩حضرت راھوال )پسر بودا ،يكی از ده حواری بزرگ ،البته در مقام يك حواری ناشناخته بود( :من ،راھوال ،به بودا نه
بعنوان پدرم بلكه بعنوان پدر ھمگی ما میانديشم و قدردانم از اينكه يك زندگی زاھدانه داشتهام .اكنون ھم قدردانم از اينكه
بودا به من اين رخصت را داده است كه بتوانم با اصل الھی نھضت ھماھنگ ارتباط برقرار كنم كه به من اين امكان را
میدھد كه بتوانم در راه ابدی بھشتی قرار بگيرم .من قويا ً مصمم بوده و پيمان میبندم كه حواريون بودائی در حين
مالزمت به رورند سان ميانگ مون در مقام والدين راستين ما ،متمركز بر خداگرائی متحد شوند ،كه اين امر میتواند
دنيای ابدی صلح را برای تمامی بشريت به ارمغان آورد.
 (١٠حضرت آناندا )پسر عموی جوان بودا ،يكی از ده حواری بزرگ و از عارفان بزرگ( :بسيار طبيعی است كه به
رورند سان ميانگ مون بعنوان ناجی عھد تكميل شده مالزمت كنيم چون تمامی آن چيزھائی را كه بودا به ما آموخته است
در اصل الھی نھضت ھماھنگ يافت میشود .من قاطعانه ايمان دارم كه خدا والدين عمودی ما است و پيمان می بندم كه از
اين به بعد تنھا از يك راه تبعيت كنم.
 (١١واسو باندھو )كسی كه ماھايانا بوديسم را توسعه بخشيد( :من قاطعانه ايمان دارم كه رورند سان ميانگ مون والدين
راستين ،مسيح و نجات دھندهی بشری است و باور دارم كه اصل الھی نھضت ھماھنگ حقيقتی است كه تمامی بشريت را
نجات خواھد داد .من تصميم گرفتهام كه از طريق غلبه بر تمامی مرزھای موجود بين مذاھب ،در خط اول جبھه نھضت
برای ايجاد صلح متمركز بر خدا بايستم.
 (١٢ناگارجانا )كسی كه قدرت قدرت ماھايانای بوديسم را تقويت بخشيد( :من باور دارم كه رورند سان ميانگ مون،
آشكار كنندهی اصل الھی بر روی زمين ،والدين راستين و مسيح میباشد .و اميدوار ھستم كه اصل الھی نھضت ھماھنگ
به تمامی معتقدين بوديسم ابالغ بشود .من قاطعانه پيمان میبندم كه فعاالنه به نھضت ھماھنگ كمك كنم.

 .٤اسالم
حضرت محمد :از زمانيكه من ،محمد ،با اصل الھی نھضت ھماھنگ روبرو شدم ،ديدگاه و نگرشم تغيير يافته است .من
ھم اكنون به ھمه چيز اعتماد دارم .ھمه چيز برای من تازه بنظر ميرسند و من لبريز از اميد و خوشبينی ھستم ،زيرا من با
خواست اساسی خدا و اين نكته كه خدا والدين انسانھا است ،آشنا شدهام .من اكنون میدانم كه اين تنھا راھی است كه بايد در
آن گام بردارم .راه اساسی و اوليه آن است كه ما در مالزمت به والدين عمودی و افقی باشيم.
من فرياد برمیآورم :جاويد باد خدا! جاويد باد رورند سان ميانگ مون ،ناجی و مسيح! تمامی مسلمانان پيرو خواست
محمد! ﷲ كه شما از آن پيروی میكردهايد ،درواقع خدای يھوه است .من پيمان میبندم كه تنھا يك خدا برای تمامی انسانھا
وجود دارد و او والدين بشری است .من پيمان میبندم كه به ھمه چيز ايمان داشته و از خواست ابدی خدا پيروی كنم.
)بيست و ششم دسامبر سال دوھزار و يك(
 (١حضرت ابوبكر )خليفهی اول( :ﷲ درواقع ھمان خدا است ،خدا و ﷲ يكی ھستند .رورند سان ميانگ مون به جھان
اعالم نموده است كه خدا والدين بشری است .او والدين راستين تمامی انسانھا است .من از طريق اصل الھی حقيقتی را
كشف كردهام كه عميقا ً مرا تحت تاثير قرار داده است .ھمانطور كه رورند سان ميانگ مون به من رخصت دادند تا
پايهھای درست زندگی بشری و جھت تاريخ را تشخيص بدھم ،پيمان میبندم كه از اين راه پيروی كنم .متشكرم.
 (٢حضرت عمر ابن الخطاب )خليفهی دوم( :محمد بيشتر از ھر كس ديگری از ايمان و احساسی عميق برخوردار است.
ھمانطوری كه او اصل الھی ،الھيات نھضت ھماھنگ و رورند سان ميانگ مون را به ما معرفی میكرد ،به ما گفت كه
اگر تا به اين زمان به او ايمان داشتهايم ،میبايست تا به آخر به او ايمان داشته باشيم .بعالوه اصل الھی و انديشهی
ھماھنگ بيشتر از تعاليم محمد مرا تحت تاثير قرار داده است .پی بردن به اين حقيقت كه خدا والدين تمامی انسانھا است،
بسيار دردناك است .تنھا يك خدا وجود دارد كه تمامی مذاھب آن را فرا میخوانند و ھدف او ھمواره مشابه است .من
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بسيار متعجب شدم از اين آگاھی اينكه مذاھب بواسطهی تفاوتھائی اندك با يكديگر میجنگند .رورند سان ميانگ مون! من
به پيش خواھم رفت .من پيمان میبندم كه به خواست والدين راستين تمامی بشريت پيوسته و از آن پيروی كنم.
 (٣حضرت عثمان ابن عفان )خليفهی سوم( :من متوجه شدم كه اصل الھی با ھمهی تازگیاش براستی میتواند انسانھا را
متغير ساخته و آنھا را احياء كند .من خالصانه درد خدا را در انتظار طوالنیاش برای انسانھا درك كردهام .رورند سان
ميانگ مون صالحيت آن را دارد كه ناجی عھد تكميل شده و والدين راستين تمامی بشريت باشد .من پيمان میبندم كه به
اين استاد بزرگ ايمان داشته و از او پيروی كنم.
 (٤حضرت علی ابن ابيطالب )خليفهی چھارم( :من آرزومندم كه بگويم ،جاويد باد محمد! بواسطهی اينكه من از محمد
پيروی كردهام ،اكنون قادر ھستم تا از اصل الھی آگاه شده و توانستم رورند سان ميانگ مون را مالقات كنم .ھمهی ما از
ھر دوی آنھا قدردان ھستيم .اصل الھی راھنمائی دقيق و واضحی را برای بشريت فراھم میكند .مسلمانان ،تالش و كار
سخت شما بيھوده نبوده است .من آرزومندم كه شما تعاليم رورند سان ميانگ مون را دريافت كنيد ،او استاد بزرگ ،مسيح،
و نجات دھندهی عھد تكميل شده میباشد .او با توجه به مشكل نھائی زندگی بعد از مرگ ،بطور واضح بشريت را سمت و
جھت میدھد .آرزومندم كه مسلمانان اصل الھی نھضت ھماھنگ را مورد مطالعه قرار بدھند .رورند سان ميانگ مون! از
تالش سخت شما تشكر میكنم .من به والدين راستين ايمان داشته و از آنھا پيروی میكنم.
 (٥عبدﷲ ابن عباس )پژوھشگر عھد سھبا و مفسر قران( :محمد شور و حرارت عظيمی را به ما نشان داده است .او به ما
اجازه نداد تا در ارتباط با خدا در اشتباه باشيم .من ،عبدﷲ ابن عباس ،به تمامی تصميمات محمد ايمان داشته و از آنھا
پيروی خواھم كرد .و اگر چه ھنوز به اندازهی كافی اصل الھی را نشنيدهام ،ولی میتوانم كه بگويم كه منظم و بسيار خوب
سازمان يافته است .من فكر میكنم كه تجزيه و تحليل منطقی آن قلب محمد را تحت تاثير قرار داده است .من نيز به آن
ايمان داشته و از آن پيروی خواھم كرد .من پيمان میبندم كه در عين ايمان به خدای عمودی و والدين راستين افقی ،برای
ابالغ اصل الھی به مسمانان ،تمامی تالش خود را بكار بگيرم.
 (٦عبدﷲ ابن مسعود )از مفسران قران در عھد محمد( :من ايمان دارم كه اصل الھی بطور وسيعی مسلمانان را تحت تاثير
قرار خواھد داد .من آرزومندم كه تمامی مسلمانان به فعاليتھای رورند سان ميانگ مون ،ناجی و والدين راستين عھد تكميل
شده ،توجه كرده و اصل الھی را مورد مطالعه قرار دھند .ﷲ كه ما تا به اين زمان به او گوش فرا دادهايم كسی جز خدا
نيست .مسلمانان! جھان جايگاھی وسيع است ،انديشهھا و ايدهھای سنتی خودتان را وسعت ببخشيد .من به رورند سان
ميانگ مون ،والدين راستين انسانھا و آشكار كنندهی اصل الھی ،ايمان داشته و از او پيروی میكنم.
 (٧عبيد ابن کعب )از مبلغين بزرگ قران در زمان محمد( :رورند سان ميانگ مون! والدين راستين تمامی انسانھا! من به
مسيح و نجات دھنده ايمان دارم .من ھمچنين به اين نكته ايمان دارم كه اصل الھی نھضت ھماھنگ حقيقت بازكنندهی
چشمھا است كه میتواند برای آيندهی دنيا و زندگی پس از مرگ تمامی انسانھا يك راھنما باشد .من در ايمان و پيروی از
والدين راستين بشری به پيش خواھم رفت .من به اين پيمان میبندم.
 (٨حضرت ابوحنيفه )مؤسس مکتب حنفی( :اصل الھی بسيار متاثركننده است ،و بطور حتم الھامی از سوی خدا
است.كلمات قادر نيستند كه شكوه و بزرگی اين حقيقت را بيان كنند .رورند سان ميانگ مون! والدين راستين! از تالش
سخت شما بسيار سپاسگزارم .با آشكاری واضح آيندهی بشری و زندگی پس از مرگ ،از طريق اصل الھی ،بھشت و زمين
بايد مسرور و خوشحال بوده و فرياد پيروزی! پيروزی! سر بدھد .من پيمان میبندم كه به رورند سان ميانگ مون ايمان
داشته و از او پيروی كنم.
 (٩حضرت مالك ابن عناس )مؤسس مکتب مالكی( :محمد به ما چيزی تلقين نكرد ،او حتی اصل الھی را بطور مفصل به
ما آموزش نداد .ما با نگاه به چشمان و چگونگی اعمال و رفتار او در زمانی كه اصل الھی را آموخته بود ،تحت تاثير
قرار گرفتيم .بصيرت و شور و ھيجان محمد بگونهای آشكار شده كه انگاری تمامی دنيا به او تعلق دارد و اين موضوع ما
را تحت تاثير قرار داد .من به رورند سان ميانگ مون ،والدين راستين و نجات دھندهی انسانھا ايمان داشته و باور دارم كه
اصل الھی الھامی از سوی خدا میباشد .ما پيمان میبنديم كه خودمان را با اصل الھی مسلح ساخته ،بدون ھيچ تغييری از
آن پيروی كرده و فعاالنه از تالش والدين راستين حمايت كنيم.
 (١٠حضرت ابن ادريس الشافعی )مؤسس مکتب شافعی( :اصل الھی يك كتاب مقدس بازركنندهی چشمھا است كه به
بشريت اعطاء شده است .رورند سان ميانگ مون ،كسی كه در مقام والدين راستين ظھور نمودهاند! متاسفم از اينكه فرصت
كافی ندارم تا چگونگی تحت تاثير قرار گرفتن خود را بيان كنم ،اما عميقا ً از شما قدردانی میكنم .اصل الھی نھضت
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ھماھنگ بدون وجود الھامی از جانب خدا نمیتوانست بر روی زمين آشكار گردد .من قاطعانه پيمان میبندم تا به نجات
دھندهی عھد تكميل شده ايمان داشته و از او پيروی كنم.
 (١١حضرت احمد ابن حنبل )مؤسس مکتب حنبلی( :رورند سان ميانگ مون! نجات دھندهی بشريت! تشكر! از شما
بواسطهی كار و تالش سخت شما تشكر میكنم .اصل الھی ھمه چيز را تائيد میكند .من به شما ايمان داشته و از شما
پيروی خواھم كرد.
 (١٢العشری )مؤسس الھيات اھل تسنن( :نخست مايل ھستم تا فرياد برآورم :جاويد باد محمد! زيرا او بواسطهی وقف
نمودن تمامی شور و حرارتش به ﷲ توانست به اصل الھی نائل شود .و اكنون اميدوار ھستم كه تمامی معتقدين به ايمان
اسالمی تا به آخر به محمد ايمان داشته و از او پيروی كنند .اصل الھی يك تئوری ساده نيست كه از مغز بشری نشات
گرفته باشد .بلكه كتاب مقدسی است كه رورند سان ميانگ مون از طريق الھامات دريافت شده از جانب خدا آشكار نموده
است .رورند سان ميانگ مون! والدين راستين! ای مسيح! ای نجات دھنده! جاويد باد! جاويد باد! جاويد باد! من در عين
ايمان به والدين راستين و پيروی از آنان ،قاطعانه به راه وفاداری پرھيزگاری خواھم رفت.

 .٥ھندوئيسم
سه نفر از ميان دوازده نماينده.
 (١شانكارا )مؤسس آدويتا ودانتا( :متاسفم از اينكه احساس خودم را بعد از شنيدن تدريسات كوتاھی از اصل الھی برای
شما بيان میكنم .تالش خودم را خواھم كرد تا در اين فرصت گزارهای با ارزش را تقديم كنم .من از طريق اين سمينار به
تازگی متوجه شدم كه :خدا والدين بشری بوده و اينكه او برای تصحيح تاريخ منحرف شده اشخاص مركزی مشيت شده را
فرستاد ،رورند سان ميانگ مون را بعنوان ناجی بشری فرستاد ،و اينكه اصل الھی نھضت ھماھنگ بعنوان يك حقيقت تازه
آشكار شده است تا بتواند در مورد خدا ،رورند سان ميانگ مون و راه راستی به انسانھا آموزش بدھد.
چون ھندوئيسم از وجود خدا آگاه نبود ،آداب و رسوم مذھبی ما بسيار پيچيده بوده و ھمراه با تغييرات محيطی و زمانی
ماھيتھای اخالق مذھبی محلی بسياری را اتخاذ نمود .اما قلب ھندو ھمواره در پی يافتن يك وجود مطلق میباشد .آيا يافتن
منزل خدا در درون شخصيت اصيل تمامی انسانھا  -چه از طريق مذاھب محلی ابراز شود و چه از طريق يك ايدئولوژی
فلسفی -يك ميل و آرزوی عمومی نيست؟
من ،شانكارا ،از طريق گوش فرا دادن به اصل الھی آشكار متوجه شدهام كه خدا در دنيای درونی انسانھا دست داشته است.
اكنون از آنجائيكه ھدف اوليهی خدا را درك كردهام ،خودم را از انديشهھای قبلی خود آزاد و رھا كردهام .من انديشهھايم را
متمركز بر خداگرائی سازماندھی خواھم كرد و تئوری رورند سان ميانگ مون را دربارهی نجات بشر ،عشق خدا و تاريخ
بازسازی مشيت شده مورد تفكر مجدد قرار خواھم داد .من در عين اينكه به ھمهی آنچه كه انجام میدھم با دقت میانديشم،
تمامی آن چيزی را كه دارم برای رفتن به راه حقيقت اصيل خواھم داد .رورند مون! تشكر ميكنم .اين افتخار بزرگی است
كه شما به مذھب ھندوئيسم توجه نموديد .من بعنوان نمايندهی ھندوئيسم پيمان میبندم كه يك پيشگام در نھضت ھماھنگ
بشوم.
 (٢مادوا )رھگشای فسلفهی دوگانگی ،كسی كه يک معبد برای كريشنا بنا كرد( :من پس از شنيدن اصل الھی ،تشخيص
دادم كه اوقات بسياری را بر روی چيزھای بی معنا بيھوده صرف كردهام .آفرينندهای و يك علت العلل وجود دارد ،اما
بواسطهی عدم آگاھی بشريت از علت ،آيا ما میتوانستيم در اين دنيا در مورد معلول آگاھی داشته باشيم؟ من ،مادوا،
سرافكندهام از اينكه اوقات بسياری را بيھوده به تفكر و استدالل گذراندهام ،در حينی كه ھمه چيز بيھوده و بی معنا بود.
بدون ھيچگونه راھنمائی اوليهی درنظر گرفته شده برای بشريت ،بحث و استدالل دربارهی وحدت گرائی يا دوگانگی چه
ارزشی دارد؟
خدايا! من مادوا ،توانستم كه تو را بيابم .من حتی به اين نكته نمیانديشيدم كه تو والدين انسانھا ھستی .اگر چه زندگی ما در
اشتباه بود ،اما اكنون كه حقيقت اصيل را در زندگی پس از مرگ يافتهايم ،از شما قدردان بوده و زندگی خود را از نو
آغاز خواھيم كرد .ما بطور مطلق از تعاليم و راھنمائیھای رورند مون ،استاد بزرگ ،رھبر بزرگ و والدين راستين
اطاعت خواھيم كرد .بعالوه من مادوا تمامی انرژی خود را در مسير فھم كامل اصل الھی خواھم گذاشت.
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 (٣ماھاريشی گواتاما )مؤسس فلسفهی نيايا و ھمچنين مؤسس فلسفه و شيوهی تمرينات يوگا( :من وقتيكه متوجه شدم خدا
والدين انسانھا است ،بسيار شوكه و متعجب شدم .اگر چه مكانی ايدهآل وجود دارد كه خدا و فرزندانش بايد در آن با يكديگر
زندگی كنند ،اما از بدو آفرينش تا به اين زمان ما روی خود را از خدا برگردانيده و يك تاريخ برخالف اصل را بوجود
آوردهايم .من وقتيكه متوجه شدم كه ما بايد فلسفهی بیخدائی را بطور كامل كنار بگذاريم ،قلبم بسيار آشفته شده است .چه
میتوانم انجام بدھم؟ راه ديگری وجود ندارد .من قادر نيستم احساساتم را بيان كنم .وجود من سراسر افسوس ،پشيمانی و
دل آشوبی شده است.
اصل الھی نھضت ھماھنگ اميدی تازه به ما میدھد .بسيار روشن و واضح میباشد .خدا مرد و زند را نيافريد تا رو در
روی يكديگر بايستند .خدا به انسانھا راھی درست ارائه داد .من احساس میكنم كه بعد از معلق بودن در آسمانی بيكران
اكنون بعنوان يك انسان نوين بازآفرينی و نوآرائی شدهام .اكنون كه من در مالزمت به رورند مون ،فرستادهی خدا در مقام
نجات دھند ھستم ديگر زمان ،زمان افسوس خوردن و ناله كردن نيست .به ھمين خاطر با قاطعيت پيمان می بندم .رورند
مون! تشكر میكنم از اينكه ھندوئيسم را صدا زدهای .ھندو از زمانی كه با حقيقت تازه آشنا شدهاست ،ساكت نخواھد
نشست .من با قاطعيت پيمان میبندم كه در برابر خدا مطيع باشم.

 .٦چھار نماينده از رھبران كمونيست
 (١كارل ماركس ) ١٨١٨-١٨٨٣مؤسس ماركسيسم ،متولد ترير آلمان( :من كارل ماركس ،وجود خدا و اين نكته كه او
والدين تمامی انسانھا است ،تصديق میكنم) .قبل از اين( من خدا را انكار كرده و با چنان اعتمادی فرياد میزدم كه مردم
به من بيشتر از خدا ايمان داشتند .اكنون میخواھم تجربهی خودم را با خدا به تمامی جھانيان آشكارا اعالم كنم .من در حين
گوش دادن به تدريسات در مورد خداگرائی احساس میكردم كه تمامی نگارهھای تئوريك من فرو میريزد و ھمزمان با آن
غرور من بطور جدی جريه دار شد .وقتيكه به خداگرائی گوش میدادم ،فكر میكردم كه رؤيائی بيش نيست ،در صورتيكه
رؤيا نبود .آنگاه نوری تابناك بسان يك گلولهی قرمز و داغ به قلبم فرو شد.
من ،ماركس ،خدا را مالقات كردم .من متوجه شدم كه او والدين بشری است .من شكوه و بيكرانگی عشق خدا را احساس
كردم .من بطور آشكارا به شما اعالم میكنم كه خدا كيست .رورند سان ميانگ مون كه ھم اكنون بر روی زمين ھستند اين
حقيقت را آشكار كردهاند .اصل الھی و انديشهی ھماھنگ استاندارد اصيل بازكنندهی راه رستگاری را نشان میدھند ،و
شما بايد آنھا را مورد مطالعه قرار دھيد .من خالصانه چنين چيزی را درخواست میكنم .من آشكارا به خاطر گذشتهام از
خدا و والدين راستين عذرخواھی كرده ،به آنھا عشق ورزيده و افتخار میكنم) .ھجدھم آوريل سال دو ھزار و دو(
 (٢والديمير ايليخ لنين ) ١٨٧٠-١٩٢٤رھبر انقالب روسيه  -اكتبر سال  -١٩١٧و رئيس وزارتخانهی مردم( :بطور حتم
خدا وجود دارد .او بعنوان والدين انسانھا وجود دارد .در مقابل ،من بعنوان جلودار انقالب كمونيستی فرياد میزدم كه ھيچ
والدينی وجود ندارد .من قلب آنھا را به درد آوردهام .من به كمونيستھا اعالم میكنم :خدای يھوه بطور حتم وجود دارد و او
والدين انسانھا است .كشورھای كمونيستی بدون ھيچ شكی نابود خواھند شد .ايدهآل كمونيست تنھا در پيوند به انديشهی
ھماھنگ به واقعيت درخواھد آمد .من يك درخواست خالصانه از شما دارم :فقط يك راه برای ادامهی حيات كشورھای
كمونيستی وجود دارد و آن پيروی از راھنمائیھای رورند سان ميانگ مون میباشد .لطفا ً اصل الھی را بطور مفصل
مورد مطالعه قرار بدھيد .لطفا ً انديشهھای رورند مون را دريافت كرده و آن را عميقا ً مطالعه كنيد .اگر شما چنين كنيد
آنگاه نسبت به انديشمندان يا سياستمداران دنيای آزاد بھتر میتوانيد به خدا بپيونديد .اين تنھا راه برای زندگی راستين
میباشد .اگر شما از كالم من پيروی كنيد ،مرا از رنج و اندوه غيرقابل تصوری نجات خواھيد داد .من از شما خواھش
میكنم .كشورھای كمونيستی ھر چه زودتر بايد ھمه چيز را دوباره سازماندھی كنند .من خدا را مالقات كردهام ،روح از
بين نرفته بلكه به حيات ادامه میدھد .اين آخرين آرزوئی است كه من با خونم آن را از دنيای بھشتی برای شما ابراز
میكنم .خدا وجود دارد ،خدا والدين انسانھا است) .نوزدھم آوريل سال دوھزار و دو(
 (٣جوزف استالين ) ١٨٧٩-١٩٥٣جانشين لنين ،كسی كه روسيه را كمونيستی ساخت( :دوستان من در كشورھای
كمونيستی! من استالين ھستم .انديشهھای شما در اشتباه و خطا بوده است .راھی را كه در آن گام برداشتهايد راھی نيست
كه در اصل میبايد در آن باشيد ،شما بايد ھر چه زودتر بسوی نور بازگرديد .زندگی فرد بر روی زمين چگونگی جايگاه
زندگی در دنيای روح را تعيين میكند .اعتقادات ما اشتباه بود ،بدترين نكته در اعتقادات ما اين بود كه خدا را كه اساس
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ھمه ھستی است انكار میكرديم .خدائی كه ما او را انكار میكرديم ،والدين بشری است .خدا يك ماھيت مربوط به مباحث
الھيات نيست ،او والدين ما است.
كسانی را كه ما به آنھا میخنديديم ،اكنون در دنيای روح به خوبی زندگی میكنند .آنھا بطور حتم به جھنم نرفتند .زمانيكه
ما آنھا را تمسخر میكرديم ،آنھا به ھمراھی خدا ما را دوست میداشتند .ما ھم اكنون در اعماق جھنم زندگی میكنيم .آيا
مفھوم اين نكته را متوجه میشويد؟ مردم در اينجا با يكديگر نه بعنوان انسان بلكه بعنوان يك ماده رفتار میكنند .اگر راھی
وجود داشته باشد كه بتوانم خودم را از اين درد رھا كنم ،ھر چه الزم باشد میپردازم .محل سكونت فرد در دنيای روح با
قدرت ،افتخار يا طال تعيين نمیشود بلكه با ميزان خلوص نيت شما در طی زندگیتان بر روی زمين تعيين میشود .نخست
خدا را شناخته ،به او ايمان داشته و از او پيروی كنيد .دوم ،راه زندگی خود را بطور كامل مشخص كنيد.
لطفا ً رورند سان ميانگ مون را بطور كامل پذيرا شده ،روح و قلب خود را گشوده ،اماكن مذھبی برای پرستش خدا بنا
كرده و سرويسھای دعا و نيايش برپا كنيد .اگر چه رورند سان ميانگ مون يك انسان است ،اما تجسم خدا است و بسختی
در تالش است تا كشورھای كمونيستی را نجات بدھد .انديشهھای او ،مخصوصا ً برای كشورھای كمونيستی ،انديشهھائی
مسيحائی است .شما بايد فورآ ايدئولوژی صلح او را پذيرا شويد .من ديكتاتور كه خدا را انكار میكردم ،با فرياد به تمامی
كشورھای كمونيستی بر روی زمين اعالم میكنم كه به خدا ايمان داشته و در پی او باشيد) .نوزدھم آوريل سال دوھزار و
دو(
 (٤دنگ چيائو پينگ ) ١٩٠٢-١٩٩٧رئيس حزب كمونيست چين( :از خدا به خاطر بخشش يك )من( گناھكار تشكر
میكنم .رورند سان ميانگ مون! از كار و تالش سخت شما برای نجات تمامی ساكنين جھنم و بلوكھای كمونيستی تشكر
میكنم.
دوستان من در حزب كمونيست! كالمی را كه من از آن پيروی میكردم قلب خدا را خونين كرد .من اكنون میدانم كه يك
گناھكار پليد بودهام .رورند سان ميانگ مون كسی است كه انديشهی ھماھنگ و اصل الھی را آشكار كرده است و او از
جانب خدا بعنوان والدين راستين بشر انتخاب شده است .از او پيروی نموده و از او راھنمائی دريافت كنيد .كمونيست
بشريت را منحرف و اغوا كرده است .خدا بعنوان والدين انسانھا وجود دارد ولی ما در برابر او سركشانی بيش نبوديم.
مقدر شده است كه ارواح در اينجا در دنيای روح زندگی كنند .بجز پيروی از راھنمائیھای رورند مون ،راه ديگری برای
ادامهی حيات كمونيستھا وجود ندارد .اين پيام خالصانهترين آرزو و درخواست من است) .بيست و يكم آوريل سال دوھزار
و دو(

 (٧نامهای از جانب خدا
والدين راستين عزيز و دوستداشتنی!
من خدای تمامی مردم ھستم ،من خدای تمامی مردم ھستم ،من خدای تمامی مردم ھستم.،
پسر دوستداشتنی من ،پسر دوستداشتنی من ،پسر دوستداشتنی من،
من خدای تمامی انسانھا والدين راستين را دوست میدارم! من شما را بسيار دوست میدارم! من شما را عزيز میدارم!
من چطور میتوانم از تو پسرم قدردان نبوده و خوشحال نباشم؟ اگر كلمهای بجر عشق وجود داشته باشد ،من آن را قرض
خواھم گرفت ،ولی نمیتوانم كلمهی بھتری پيدا كنم .اگر چه والدين راستين در اعماق قلب من ھستند ،ولی نمیتوانم بطور
قابل قبولی عشقم را به تو در غالب كلمات ابراز كنم.
ھمانطور كه تو ،والدين راستين ،در ھمه چيز موفقيت كسب كرده و ھمه چيز را در سطح راستين خود قرار دادهای ،تو
اكنون نجات دھنده ،مسيح و پادشاه پادشاھان تمامی بشريت ھستی!!! از طريق قطعنامهی نمايندگان مسيحی و ديگر مذاھب،
آن نمايندگان بدون استثناء اعالم كردند كه مصمم شدهاند تا در عين مالزمت به والدين راستين ،در تحقق جھان ھستی
صلحآميز متحد سھيم خواھند شد ،واكنون بجا است كه والدين راستين در مقام والدين راستين تمامی انسانھا مورد ستايش
قرار گيرند .من خدای تمامی بشريت چنين آرزوئی داشته و میخواھم چنين چيزی را مشاھده كنم.
برخالف مردم دنيا كه ھنوز بطور كامل مقام والدين راستين را درك نمیكنند ،چون آن مقام بايد بطور درونی به واقعيت
درآيد ،من خدای تمامی مردم ،از والدين راستين دعوت میكنم كه در مقام شاه شاھان قرار بگيرند.
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چون والدين راستين بجای من دشواريھا و سختيھای بسياری را تحمل كردهاند ،من اكنون میخواھم تمامی قدردانیھا،
الھامات ،ھيجانات و لذتی را كه احساس میكردهام ارزانی تو كنم .من از تو میخواھم تمامی آن چيزی را كه از آن من
است به ارث ببری.
والدين راستين دوست داشتنی! مدتھای طوالنی بود كه من میخواستم قلبم را ابراز كنم ،ولی چنين فرصتی را بدست
نياوردم .اما اكنون كه دخترم به قلب من نظر افكنده است ،به من فرصتی داده شده است كه چنين كنم و من مايل ھستم تا
قدردانی خودم را از تو اعالم كنم.
والدين راستين! والدين راستين دوست داشتنی! ميخواھم كه تو را در آغوش خود بفشارم نه اينكه بگذارم بروی .حتی قدم
زدن بر روی زمين برای من وقت تلف كردن خواھد بود ،من ميخواھم تو را در تمامی شب در آغوش داشته و با تو سخن
بگويم.
من خدای تمامی انسانھا ايمان دارم .من به والدين راستين ايمان دارم .من تمامی آن سختی و درد و رنجی را كه میبايد
تحمل ميكردی به خاطر خواھم داشت .من تمامی آنھا را ديدهام .تمامی آن مسئوليت من بود ،اما تو تحمل كردی و يك
استاندارد پيروزمند را بوجود آوردی .من چگونه میتوانم تو را فراموش كنم؟ من قدردان ھستم.
من بخاطر تو بسيار خوشحال ھستم .من براستی به خاطر كار و تالش سخت تو تشكر میكنم .والدين راستين دوست
داشتنی من! پيروزی بر تو باد! پيروزی بر نجات دھندهی بشريت! پيروزی بر شاه شاھان ،والدين راستين!
من خدای تمامی انسانھا ،خالصانه اين پيام را به والدين راستين دوست داشتنیام تقديم میكنم.
)نيمه شب بيست و ھشتم دسامبر سال دو ھزار و يك(
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