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شهروندان صلحجوي دهکدهي جهاني! مطالب گردآوري شده در اين مجموعه ،برگزيده
پيامهاي تاريخي و مشيت شدهاي است که رورند سان ميانگ مون از جانب خدا دريافت
نموده است .رورند مون در سن شانزده سالگي با دريافت نداي الهي پاي در مسير
رستگاري بشريت نهاد و تا به اين زمان در طي نود سال از عمر خود بر روي زمين
کالمهاي دريافت شده از جانب خدا را براي بشريت اعالم نموده و در سطوح مختلف
زندگي بشري آموزشهاي بسياري ارائه داده است.
تعاليم رورند مون تاکنون در بيش از هزار جلد به چاپ رسيده است که مطالب آمده در
اين مجموعه برگزيدهي کوچکي از تمامي سخنان و تعاليم ايشان ميباشد .فصل اول اين
کتاب از بخش اول مجموعهي زندگي بر روي زمين و در دنياي روح بوده  و فصلهاي
بعدي از بخشهاي سوم ،چهام و پنجم کتاب پنجم از مجموعهي چان سانگ گيانگ با نام
خانوادهي راستين انتخاب شده است .فصل پنجم نيز سومين سخنان صلح است که قبل
از اين در مجموعهي پيانگ هوا شين گيانگ به چاپ رسيده بود.
مطالب گردآوري شده در اين کتاب ،برگزيده سخنان رورند مون در طي دههي پنجاه
تا به اين زمان دربارهي عشق در قالب اصيل آن در آغاز آفرينش يعني عشق راستين
بين يک زن راستين و يک مرد راستين ،و استاندارد خانوادهي راستين ميباشد و به اين
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خاطر ممکن است که در بعضي از قسمتها تکراري بنظر برسند.
اما همانطور که هر سال بهار فرا ميرسد و هيچ بهاري هرگز شبيه ديگري نيست،
خوانندهي گرامي بطور حتم با تعمق در نکات مشابه ارائه شده در دورههاي زماني 
متفاوت به معناي ژرف حقيقت نهفته در اين سخنان  پي خواهد برد .زيرا اينها سخناني
نيستند که از مغز يک انسان روي زمين سرچشمه گرفته شده باشد ،بلکه حقيقتي است
که خدا از طريق زبان رورند مون به بشريت ارائه داده است.
اميدواريم که شما از عظمت با شکوه سخنان رورند مون که در جهت غلبه بر آيندهي 
سياه بشري به شما ارائه ميشود ،چشم پوشي ننماييد .او از جانب خدا در مقام والدين
راستين بشري مهر بهشتي دريافت نموده و اين کتاب را بسان هديهاي همراه با عشقي
والديني براي تمامي انسانها به ارمغان آورده است .اميدواريم که با تعمق در مطالب اين
کتاب از آن بعنوان يک قطب نما در زندگيتان استفاده نماييد .آن دسته از عزيزاني که
خواستار کسب آگاهي بيشتر باشند ،ميتوانند به دو کتاب “پيانگ هوا شين گيانگ” و يا
“چان سانگ گيانگ” از مجموعه سخنان رورند مون مراجعه نمايند  .
شکوه برکات الهي همواره شامل حال شما و خانوادههاي گرامي شما باد.
ناشر

فصل اول

دورهي زندگي ما

 .1دعاهاي مربوط به دورهي زندگي
پدر بهشتي دوست داشتني ،از شما بخاطر شكوه و بركاتتان و اينكه مرا در تمامي تقالهايم
از زمان كودكي تا به حال مورد حمايت قرار دادهايد ،بسيار قدرداني ميكنم ،در آن
دوراني كه من از هر گونه حقارت و شرمندگي که ممکن بود شما را مورد رنج و عذاب
قرار بدهد بيمناك بودهام.
در ميان تمامي چيزهاي خوب بر روي زمين ،هيچ چيزي با ارزشتر از برقراري ارتباط با
قلب اصيل شما نيست .ما با اين شناخت بايد بدون هيچ محدوديتي در انتظار ايجاد چنين
ارتباطي باشيم .بايد به خاطر بسپاريم كه آن كساني كه قلب شما را تجربه كنند ،رقت
نخواهند خورد ،حتي اگر از تمامي چيزهاي اين دنيا غفلت کنند .اكنون بايد در پي دنياي
ايدهآل ،يعني در پي زادگاه اصيلي باشيم كه در آن همراه با عشق شما خواهيم زيست.
امروز بر روي زمين بايد خود را براي روز تولد در مقام فرزنداني آزاد و برخوردار از
اقتدار رهايي سومين زندگيمان آماده كنيم.
به همان صورت كه براي داشتن يك زندگي سالم بر روي زمين ميبايست در درون
رحم مادر سالم بوده باشيم ،براي داشتن يك زندگي سالم در دنياي روح نيز بايد بر روي
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زمين از يك زندگي سالم برخوردار باشيم .همانطور که دنياي امروز دنياي درگيري تحت
تسلط پليدي است ،بايد مصمم شويم تا براي دريافت برکت در مشارکت با بهشت و
زمين ،و همراهي با بخت و اقبال پوياي جهان هستي ،جان برکف نهيم .ما بايد تضمين
كنيم كه بازماندگانمان هرگز در جايگاهي چون جايگاه گذشتهي ما قرار نخواهند گرفت.
(1971.10.17 )49-308
پدر بهشتي ،وقتي به اين ميانديشيم كه شما براي آغاز يك بهار تازه؛ چطور زيستهايي و
چگونه با پشتكاري بسيار رنج كشيدهايي ،بايد پسران و دختراني هميشه مسرور و قدردان
بشويم ،همراه با اين تاسف که هنوز تمامي زندگي و عشق خود را به شما تقديم نکردهايم.
در رابطهي مقدر شدهي ما با شما قرار است كه زندگي ما هماهنگ شده و بطور كامل
در شما جذب شود تا ما نيز بتوانيم به استقبال بهار تازه برويم.
بايد بدانيم كه تنها در اولين استقبال ما از بهار گلها شكفته خواهند شد .ما نبايد موجوداتي
بدبخت شويم كه هرگز چنين نكردهاند .همانطور كه گلها قبل از به ميوه نشستن از
دورههاي بهار و تابستان طي طريق ميكنند ،ما نيز براي ثمر دادن بايد از دورههاي
مشابه عبور كنيم.
بر اين امر واقف هستيم كه يک درخت براي دادن ميوه ،نخست عناصر زندگي را در
تابستان از طريق ريشهها ،تنه و شاخهها دريافت كرده ،با تمركز بر نيروي زندگي کامل،
يك زندگي دوم را به ارمغان ميآورد .به همين صورت ،ما نيز بايد پسران و دختراني
بشويم كه بطور باطني مصمم هستند كه از يك نيروي زندگي جوشان در قلبهايمان
برخوردار هستيم ،زندگي که حتي با مرگ بدنهاي جسميمان براي تولد دوباره در دنياي
تازه مستعد است.
مهم نيست كه چقدر زمان ميگذرد ،مهم نيست كه طوفانها چگونه ميخروشند ،نيروي
زندگي دروني ما بايد در مقابل دخالتهاي محيط مقاومت كرده و در مسير رشد پابرجا
بايستد .تنها در اين صورت قادر به استقبال از بهار تازه بوده و بذر يا سرچشمهي اصيل
دومين زندگي بشويم كه ميتوان دوباره آن را كاشت.
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به همين صورت ،مهم نيست كه از لحاظ بيروني چقدر ممکن است كه رقتانگيز بنظر
برسيم ،اگر ارزش خودمان را بعنوان پايهي اصيل تعالي بخش نيروي زندگي روحي و
بذري كه بتواند در دنياي نامتناهي كاشته شود ،حفظ كنيم ،مردمي بدبخت نخواهيم بود،
و مهم نيست كه چقدر ممكن است فكر كنيم چنين هستيم .لطفا اجازه بدهيد تا به اين
درك برسيم كه از لحاظ بيروني هر چقدر بيشتر بدبخت به نظر برسيم ،ارزش دروني ما
هر چه بيشتر كامل بوده و تضمين خواهد شد1970.6.14 )32-36( .
پدر به اين درك رسيدهايم كه بدون ميل در خدمت به شما و سجدهي خالصانه در برابر
شما ،در دنياي ابدي هيچگونه ارتباطي با شما نخواهيم داشت .لطفا قلب ما را گشوده تا
قلب شما را احساس نموده و نداي جوشان شما را در اعماق قلبمان بشنويم .ما را چنان
راهنمايي كن كه امروز بتوانيم بدنهاي از دست رفتهي خودمان را دوباره بدست آوريم.
لطفا به ما در قدرداني از دروههاي تاريخي سختي و عذاب يافتن هر يک از ما ياري
برسان ،تا در برابر شما خالصانه سر تعظيم فرود آوريم1958.9.14 )4-280( .

 .2اهداف مورد نظر انسان
خدا فاقد بدن جسمي است ،بنابراين براي آشکارسازي بدن خود ،آدم را آفريده و روي
خود را از طريق او بتصوير کشيد .اين ايدهآل آفرينش است .خدا نقطهي مركزي روحي
و آدم نقطهي مركزي جسمي است و اين دو يك زاويهي نود درجه را بوجود ميآورند.
اين هدف آفرينش خدا و همينطور هدف مورد نظر انسان ميباشد .اگر آدم و حوا سقوط
نميكردند ،جايگاه ابدي پدر و مادر در دنياي روح را تصاحب ميكردند ،اما بواسطهي
سقوط چنين چيزي غير ممكن شد .اگر سقوط روي نميداد ،همه بسادگي با مالزمت به
والدين خود ،بگونهاي كه انگاري در مالزمت به خدا هستند ،به دنياي روح ميرفتند.
(1982.7.4 )119-109

 .3علت تولد
جهان آفرينش در هر جايي گرد است ،خورشيد ،زمين ،ستارگان همه گرد آفريده
شدهاند .حتي زبان ما ،وقتيكه با دقت مورد بررسي قرار گيرد ،گرد است .همه چيز
اينگونه آفريده شدهاند .روابط در جهان هستي با گردش يا حركت دوراني شکل مي
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گيرد .يك چيز با داشتن شكل گرد ،به خودي خود در قيد حيات نيست بلكه در ارتباط
با تمامي مخلوقات ميباشد.
در اين صورت چرا متولد ميشويم؟ ما بدنيا آمدهايم تا با همراهي با ريتم جهان هستي
بنوازيم .موجهاي اقيانوسها به ساحل ميخورند ،به قلبهاي ما نيز ميخورند .نسيم ماليم
به آرامي براي قلبهاي ما الاليي خوانده ،گلها با شكفتن عطر پراكني كرده و با رايحهي
باشکوهشان قلب ما را تحت تاثير قرار ميدهند1979.4.22 )104-122( .
اگر در عشق بدنيا آمده ،بزرگ شده ،زيسته و ميميريم ،ميبايست براي خاطر تولد،
زندگي و مرگ خود قدردان باشيم .همگي شما با شركت جستن در جايي كه در آن
پدر و مادرتان يكديگر را دوست داشته و براي هم ارزش قائل شدند ،متولد شدهايد.
درواقع شما از جملهي شركتكنندگان در اين عشق هستيد .شما بواسطهي تولد از طريق
عشق والدين ،خودتان را پرچمهاي برافراشته شده از طريق عشق والدين ميپنداريد .اين
پرچمها براي ابراز عشق در اهتزار هستند .قرار بوده تا همگي ما در تمامي طول زندگي
مان براي عشق زندگي كنيم .در نتيجه شما بايد پرچم عشق را براي مادرتان برافرازيد،
در مالقات پدرتان پرچم عشق را برافرازيد و براي برادران و خواهرانتان نيز پرچم عشق
را به اهتزار درآوريد1979.2.25 )103-258( .

 .4رابطهي بين يك لحظه و تمامي دورهي زندگي
تا زمانيكه تمامي حيات شما پايگاهي براي جذب مواد غذايي نشود ،بدن زندهي شما
كامل نخواهد شد .اين پديده در جهان طبيعت روي ميدهد .نقاط تقاطع زندگي نه در
يك دورهي طوالني بلكه در يك لحظه پديدار ميشود.
كساني كه لحظات را در نظر نميگيرند ،در بدست آوردن چيزهاي با ارزش شكست
خواهند خورد .آنها نه ميتوانند افرادي واال مقام شده و نه ميتوانند تاج و تخت خدا را
به ارث ببرند .بنابراين براي خاطر يك لحظهي نوراني و درخشان ،مواظب هر حركتي كه
از شما سر ميزند ،هر كلمه كه به زبان ميآوريد ،و حتي هر انديشهاي كه در ذهن شما
خطور ميكند ،باشيد .با اين ايمان که تمامي مفاد زندگي روزانهي شما بعنوان پديدههايي
در رابطه با دنيا باقي خواهد ماند ،با زندگي سروكار داشته و به حل و فصل مشكالت
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بپردازيد .اين تنها راه براي تعيين حوزهي پيروزي است.
حوزهي پيروزي در اين راه در يك لحظه تعيين ميشود ،اين موضوع در مورد حوزهي
تاريخي پيروزي و حوزهي جهاني پيروزي نيز صادق است .آن كسانيكه از ارزش بيكران
يك لحظهي نوراني و درخشان باخبر بوده و براساس آن ميزييند ،قادر خواهند بود تا
مردمي واالمقام ،حتي مقدسين و پسران و دختران خدا بشوند .در اين مسير عبور از
تقاطع مرگ و زندگي در يك لحظه صورت ميگيرد1970.5.31 )31-217( .
امروز مشكل چگونگي طرز تلقي ما است .البته نخست آرزوي ظهور پادشاهي بهشتي و
تحقق خواست خدا ضروري است .با اين همه ،چيزي كه مهمتر است اين است كه چگونه
خودمان ميتوانيم با خواست خدا يكي شويم.
بعنوان مثال در طي اين يك ساعت ،متوجه ميشويم كه چگونگي استفاده از آن در جهت
دستيابي به يگانگي با خواست خدا مهمتر از داشتن آرزو براي ظهور پادشاهي خدا است.
بنابراين ما نخست بايد در سطوح فردي ،خانوادگي ،قبيلهاي و اجتماعي محيطهايي را با
توانائي به ارث بردن خواست خدا بوجود آورده و بدينوسيله بتوانيم در جهت تاسيس
ارتباط با پادشاهي بهشتي به پيش برويم .در اين صورت اگر در طي زندگي روزانهتان
به شما يك ساعت فرصت داده شود ،متمركز بر خدا چگونه با خواست او ارتباط برقرار
ميكنيد؟ اين يك موضوع بسيار مهم ميباشد.
اگر چه با نگاه به تاريخ مشيت بازسازي ،از خانوادهي آدم تا خانوادههاي نوح ابراهيم،
موسي تا عيسي يك تاريخ چهار هزار ساله وجود داشته است ،اما چيزي كه مسبب
شكست آنها شد ،در طي مثال يك سال روي نداد .شکست در خانوادهي آدم چيزي
نبود كه براي آن برنامهريزي صورت گرفته باشد و در طي مث ً
ال يك سال يا يك دهه
و يا حتي چند دهه صورت گرفته باشد .اشتباه آنها در يك لحظه صورت گرفت و وقتي
به اين ميانديشيم كه چطور شكست يك لحظهاي در طي گذشت زمان اينگونه جاوداني
شده است ،ميتوان وحشتانگيز بودن آن يك لحظه را درك كرد.
بواسطهي شكست يك لحظهاي ،مردم بسياري كه در طول تاريخ در راه درستكاري
گام نهادند ،رنج و عذاب غيرقابل توصيفي را تحمل كرده و قبايل بسياري كه نتوانستند
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از خواست خدا پيروي كنند به ويراني هميشگي دچار شدند .تمامي اينها علتي براي
پرداخت غرامتي عظيم شدند .با فهم اين موضوع يك ساعتي را كه ما معموالً در زندگي
روزانهي خودمان بطور اتفاقي سر ميكنيم ،بسيار وحشتناك ميشود ،بيشتر از آن بايد
چگونگي وحشتناك بودن لحظات حتي يك ثانيهي گذراي آن با تيك تاك مداوم ساعت
را احساس كنيم .بدون داشتن يك رابطهي منسجم با تك تك لحظات ،حتي پادشاهي
بهشتي وجود نخواهد داشت.
نه در زمان مرگ بلكه در لحظهي نائل آمدن به شناخت خواست خدا ،ابديت آغاز
خواهد شد .در اينجا اگر حتي براي يک لحظه شکافي در رابطهي زماني شکل گرفته يا
جهشي بوجود آيد ،ابديت از هم گسيخته خواهد شد .بنابراين در راه ايمان در طي دورهي
زندگيتان ،مسئوليتهاي مشيت شدهي خودتان را از سالي به سال ديگر و دوباره به سالي
ديگر موكول نكنيد ،يا از دوران جواني به دورهي ميانسالي و سرانجام به دورهي پيري
موکول نکنيد .ما نميتوانيم اينچنين زندگي كنيم .مردم با چنين روش زندگي ،در تمامي
طول عمرشان بدون برخورداري از حتي يك روز که در آن با خواست خدا هرگز متحد
شده باشند ،خواهند مرد .آنها قادر نخواهند بود تا به پادشاهي بهشتي بروند.
هر چقدر هم كه كشور محل سكونت شما خوب باشد ،اگر نتوانسته باشيد حتي يك روز
را با استانداردي پيروزمند سپري كنيد نميتوانيد به پادشاهي بهشتي برويد .شكست در
برخورداري از حتي يك سال پيروزمند ،مانعي در ورود به دنياي ابدي است .از اينروز
در عين اينكه داشتن روياي ابديت در حين پيشروي براي معتقدين بسيار مهم ميباشد،
چيزي كه از اهميت بيشتري برخوردار است ،چگونگي ريشهكني پليدي از جانب آنها
است و اينكه آيا توانستهاند تا پرچمداران خوبي بشوند .اين موضوع بسيار مهم و مقدم
بر همه چيز است.
از اين ديدگاه ،لغزش آني آدم به نگراني اعصار متمادي سوق يافت .در خانوادهي آدم
بود كه قابيل و هابيل ميبايست نگراني والدينشان را حل و فصل نموده ،ديوار موجود
بين برادران را از بين برده و منشاء يك خانواده را بنا كنند .با اين همه قتل هابيل ،كه
قرار بود نمايندهي مشيت بازسازي باشد ،نيز يك رويداد آني بود.
در طي صد و بيست سالي كه نوح براي ساختن كشتي بسختي كار ميكرد ،در يك
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لحظهي كوتاه خدا فرمان داد "روز تحقق آرزوي من فرا رسيده است ،همه سوار كشتي
شويد!" كسانيكه به اين فرمان گوش دادند ،بركات خداي ابدي را دريافت كردند ،و
آنهايي كه چنين نكردند ،در درون حوزهي قضاوت ابدي دفن شدند.
اين موضوع در مورد ابراهيم نيز مشابه بود ،اين عهد خدا كه بازماندگانش را به تعداد
ستارگان آسمان و شنهاي صحرا فزوني خواهد داد (سفر پيدايش   )22:17در يك چشم
برهم زدن اعطاء شد .پيشكش قرباني ابراهيم به دهها سال نياز نداشت بلكه ميبايست
در طي يك روز انجام شود .مدت زماني براي او در كشتن حيوانات و پيشكش آنها بر
روي محراب چيزي بيشتر از يك ساعت طول نميکشيد ،با اين همه اين يك ساعت
تاريخي به بذرهاي تمامي دورههاي مرگ و زندگي ،نفرين و بركت تولد داد.
امروز چيزي را كه معتقدين ميبايست از آن ترس و وحشت داشته باشند ،نه بالي
آسماني قضاوت در آخر زمان ،بلكه چگوني هماهنگ ساختن فعاليتهاي روزانهي خود
و چگونگي مواجه شدن با نقطهي تقاطع زندگي در مطابقت با خواست خدا ميباشد.
(1970.12.27 )37-217

 .5دوران كودكي و سه دورهي منظم رشد
خدا چگونه آدم و حوا را آفريد؟ در صورت استفاده از خاك ،فکر ميکنيد از چه نوعي
خاک استفاده کرد؟ از كجا آغاز كرد؟ از چه نقطهاي زندگي آدم و حوا شروع شد؟
نميتوان انديشيد كه خدا آنها را بصورت افرادي بالغ آفريده باشد ،بلكه آنها را در
كودكي آفريده است .بدون اين فكر که خدا بسان زني باردار به كودكاني تولد داده،
آنها را تغذيه نموده و بزرگ كرد ،نميتوان شكلگيري تمامي موجودات را از طريق سه
مرحلهي رشد بطور منطقي تشريح كرد .آدم و حوا بطور منطقي از دوران كودكي طي
طريق كرده و سپس وارد دورههاي رشد و كمال شدند .اين يك قانون بهشتي است.
دوران كودكي آدم و حوا چگونه بود؟ بايد با اين جنبه آغاز كرد كه خداي نامرئي
كودكاني را تغذيه نمود كه نقطهي آغازينشان بدون هيچ شكل و فرمي بود و ميبايست
از دورههايي درحوزهي جسمي طي طريق كنند1992.1.20 )225-198( .

فصل اول دورهي زندگي ما

13

 .6راه زندگي ما
چون جامعه ،كشور و دنيايي كه ما در آن ساكن هستيم ،بسيار دور از ايدهآل هستند،
انواع رنج و عذاب رخ داده و خوبي و بدي با اهدافي متضاد روبروي هم قرار گرفتهاند.
اگر صد نفر مرد را بطور تصادفي در نظر بگيريم ،خواهيم ديد كه صد در صد آنها با
تقالي فردي براي خودشان ،در رقابت با مطالبات امور دنيوي خود درهم مي لولند.
بنابراين همگي ما در زندگي روزانهي خود فاقد اين اعتماد بنفس هستيم كه ميتوانيم
برنامهي كاري تعيين شده در آغاز روز را به انجام برسانيم .با گستردهتر شدن ميدان
فعاليتها ،ما به تحريك و انگيزهي متناسب بيشتري براي به ارمغان آوردن پيروزي در
زندگي روزانهي خودمان نياز داريم.
ما همچنين فاقد محيطي سودمند براي نيل به اهداف ماهانهي خود هستيم .ما براي
داشتن يک ماه پيروزمندانه به تحريك و انگيزه ي الزم براي حل و فصل جزئيات
ي هاي آن ماه نياز داريم .بدون چنين چيزي نميتوانيم ماه خود را بطور
و پيچيدگ 
پيروزمندانه به اتمام برسانيم.
براي داشتن يك سال موفقيتآميز ،بايد به روحيهاي جنگنده يا نيروي محركهاي مجهز
شد كه بتواند تمامي چالشهاي هر يك از سيصد و شصت و پنج روز را به كنار بزند.
آنگاه قادر خواهيم بود تا يك سال پيروزمند را جشن بگيريم .اگر در يك سال چنين
زندگي كنيم و اين به مدت ده سال ،سپس بيست سال و بعد از آن سي سال ادامه يابد،
اين سرانجام راه زندگي ما خواهد شد1970.4.12 )31-30( .
مردم ساكن روي زمين قادر به گريز از محدوديت زماني نيستند و اين در تمامي طول
تاريخ صادق بوده است .افراد ،خانوادهها ،قبايل ،جوامع ،ملتها و دنيا همه در حوزهي زمان
در حركت هستند.
در هر جاييكه انسانها زندگي ميكنند همواره هدفي براي دستيابي وجود دارد .قرار است
تا ما براي ده سال ،بيست سال ،سي سال ،هفتاد سال و براستي تمامي زندگيمان بر
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چنين اهدافي تمركز كنيم .هر چقدر اهداف ما بزرگتر باشند ،الزم است تا تعهد دروني
قويتري داشته باشيم .تا زمانيكه نتوانيم عزم دروني خود با توانائي رفتن به وراي اهداف
در طي مراحل زماني را حفظ كنيم ،اهدافمان غيرقابل دسترس خواهند بود)31-149( .
1970.5.24

 .7زادگاهي اصيلي كه بايد در پي آن باشيم
شما از واقعيت دنياي روح باخبر نيستيد اما من براساس مزاياي ويژهي الهي از بينشي
آشكار دربارهي دنياي ناشناخته برخوردار هستم .من با نفوذ به عمق دنياي روح ،اصول
آن را بسيار ساده يافتم .در دنياي روح ،تنها افرادي نوعدوست با يک زندگي در همراهي
با اصول جهاني خدا ميتوانند به حوزهي باالتر وارد شوند .آنجا در همراهي با ايدهآل
پادشاهي بهشتي سازماندهي شده است .آنجا موطن اصيلي است كه انسانها بايد در پي
آن باشند .اگر چه امروز ما از سرزمين اصيل خود تبعيد شده و يك زندگي سقوطکرده
پيش گرفتهايم ،اما مقدر شده است كه به آنجا بازگرديم .به خاطر اينكه ما خودمان قادر
به انجام چنين چيزي نبوديم ،خدا مجبور بود تا راهي براي انجام اين امر در دورههاي
تاريخ بوجود آورد.
به اين خاطر او مذاهب مختلف بسياري برپا داشته است .مذاهب زمينههاي آموزشي
هستند که او از طريق آنها به انسانها از هر قبيله و با هر سنت ،آداب و رسوم و زمينههاي
فرهنگي سمت و جهت ميداده است .مذاهب پايگاهي براي آموزش انسانها هستند که
در بازگشت به موطن اصيل واجد شرايط شوند .با توجه به گسترش زمينههاي مختلف
فرهنگي در چهار گوشهي زمين ،خدا انسانها را بسوي يك دنياي متحدهي مذهبي با
توانائي پيشرفت صعودي در سطوح باالتر هدايت ميكند.
آموزش اساسي مذاهب بعنوان يک راهنما در جهت هدايت انسانها بسوي زادگاه اصيل
چيست؟ آن آموزش "زيستن براي ديگران" است .همانطور که مذاهب توسعه يافته با
تاکيد بر اين اصل به ما آموزش ميدهند تا نجيب و فروتن بوده و در مقامي براي باال
كشيدن ديگران و زيستن براي آنها قرار گرفته و با فداكاري به آنها خدمت كنيم .تمامي
اينها براي تزريق اين نظم در ما است که بر قوانين پادشاهي بهشتي پابرجا بايستيم.
(1975.5.6 )78-115
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 .8واالترين راه زندگي ما
راه زندگي ما چه بايد باشد؟ راه زندگي راهي برخوردار از عشق الهي است .برخورداري
از عشق خدا واالترين مقصود و هدف نهايي زندگي است .مردان و زنان همه بايد بطور
يکسان در اين راه گام بردارند .راه زندگي ما بايد ما را بسوي خداي عشق سوق دهد.
واالترين زندگي از جستجو براي عشق خدا با دهها و صدها بار به وراي قلهي مرگ رفتن
و حتي بعد از مرگ هم ادامه دادن به آن جستجو شكل گرفته است.
نقطهي پاياني اميال و آرزوهاي ما چيست؟ برخورداري از عشق خدا است .حتي اگر خدا
را تصاحب كرده باشيم ولي اگر صاحب عشقي برتر نبوده باشيم خدا نميتواند به ما تعلق
داشته باشد .بنابراين برخورداري از عشق خدا ضروري است .در صورت برخورداري
از عشق خدا ،همه چيز درست خواهد بود حتي اگر او در کنار ما نباشد .وقتيكه عشق
خدا عشق من ،و عشق من عشق او شود ،آنگاه براي اولين بار درون و بيرون با هم يكي
ميشوند .يک كشوري متمرکز بر چنين عشقي يك موطن ايدهآل فاقد اختالف طبقاتي
خواهد شد.
با قرار گرفتن در آن جايگاه عشق ،درمييابيم كه چيزي وجود ندارد كه خوب بنظر
نرسد و چيزي وجود ندارد كه براي من وجود نداشته باشد .و چون عشق خدا چنين
است ،دنياي بهشتي بعنوان مقصد بشري يا همان پادشاهي بهشتي ،لبريز از عشق است.
(1971.1.10 )39-210

 .9استاندارد تولد و استاندارد زندگي
 )1استاندارد نادرست تولد
مردم در دنياي امروز هر چقدر هم كه شجره نامهي خود را برخ ديگران كشيده و هر
چقدر هم به مدارك علمي خود ببالند ،از مورد تحريف قرار گرفتن تولدشان باخبر
نيستند .آنها نميدانند كه با عشق ،زندگي و نسب خوني شيطان ،دشمن خدا بدنيا
آمدهاند .اين يك موضوع بسيار جدي است.
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انسانها بواسطهي سقوط از عشق شيطان يعني عشقي كه به والدينشان به ارث رسيده بود،
پا به عرصهي وجود نهادند .خون شيطان از طريق زندگي پدران و مادران ما ،امروز به
ما رسيده است .در اين صورت ثمرهي آن سه شما هستيد .به اين ترتيب ،همهي شما به
نسب خوني شيطان تعلق داريد .بعبارت ديگر خون شيطان در رگهاي شما جاري است.
در نتيجه در عين تالش خدا براي رهايي مردان و زنان و تبديل آنها به انسانهاي پاك و
كامل اصيل ،شيطان بطور اتوماتيك نتايج ايدهآل خود را از طريق آنها به ثمر ميرساند.
زندگي تمامي شما با عشق شيطان شکل گرفته و از نسب خوني او متولد شدهايد.
چون نقطهي آغازين شما همه اشتباه بوده است ،بايد به نقطهي اصيل خود بازگرديد.
بواسطهي سرچشمه گرفتن از والدين كاذب ،الزم است تا بازگشته و از والدين راستين
شروعي تازه داشته باشيم .آيا بر جديت اين موضوع واقف هستيد؟ به ارث بردن عشق،
زندگي و نسب خوني خدا امري ضروري است.
به همين دليل در زمان دريافت بركت ،از مراسمي براي تغيير نسب خوني طي طريق
ميكنيد .شما بايد بيشتر از زندگي خودتان به اين موضوع ايمان داشته باشيد .تنها به
دليل اينكه اين مراسمي متعلق به نهضت هماهنگ است نبايد آن را يک تشريفات
مذهبي معمولي بپنداريد .اين مراسم بسان يك داروي شگفتانگيز و يك پادزهر براي
بازگرداندن مرده به زندگي است.
اجداد ما دچار خطايي چنان بزرگ شدند كه مردم بيشماري در طول تاريخ بشري
قرباني آثار ثانوي آن شدند .با آگاهي از اين موضوع ،ما نميتوانيم بگونهاي گام برداريم
كه مسير مشابه دوباره تكرار شود .هرگز نبايد چنين شود .ما بواسطهي برخورداري از
عشق نامشروع دائمي در دو دنياي سقوط كردهي روح و جسم همراه با نتايج فراگير آن
در سطوح فردي ،خانوادگي ،اجتماعي ،ملي و دنيا ،هزينهي سنگيني را پرداخت كردهايم.
(1991.3.9 )216-109
 )2استاندارد زندگي
در اينجا منظور از زندگي ،زندگي ابدي است .و اين نه فقط اشاره به دنياي روح دارد
بلكه اشاره به زندگي در حيات ابدي است .نهاد شناخته شدهي “من” آفريده شد تا يك
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مفعول عشق خدا باشد .مفعول خداي فاعلي و مطلق “من” است .زوج عشق او “من”
است .خدا بيشتر از خود به عشق راستين انديشيده و آن را گرامي ميدارد .او نقطهي
مركزي ابدي و مطلق زندگي است .ايدهآل او بيشتر دروني و نقطهي مركزي آن ايدهآل
عشق راستين است .زوج آن عشق “من” است.
ويژهگي عشق ترويج اتحاد بين زوجها است .چنين عشقي ميتواند يك كشور را متحد
سازد .بنابراين فرد ميتواند با همسرش در هر موقعيتي همراهي كرده و بيقيد و شرط
از او پيروي كند .شما ميتوانيد تمامي بخت و اقبال الهي و حتي تمامي قلب او را به
ارث ببريد .من با گذر از دورههاي مصيبتبار اين نكته را يافته و اكنون بر آن پايه قرار
گرفتهام .اين امر چنان واال و گرانقدر است که نميتوان آن را با هيچ چيزي مبادله كرد.
اين يك بركت باشكوه است .به همين دليل من در مقامي مشابه با خدا قرار گرفته و
جايگاه ابدي عشق راستين را با او سهيم ميشوم .نسبت به دنياي جسمي محدود ،دنياي
روح در بعدي متفاوت قرار دارد .در اين دنياي محدود خاكي ما آزادانه قادر به حركت
نيستيم ،اما بواسطهي جايگاه برتر دنياي روح ،شما ميتوانيد دست به هر كاري بزنيد،
ميتوانيد به وراي زمان برويد .اگر متمركز بر عشق خواهان چيزي باشيد ،در هر جا و
هر مكاني ميتوانيد از آن برخوردار باشيد.
ما در اصل بعنوان موجوداتي ابدي آفريده شدهايم ،اگر موجودات ابدي عشق راستين
شده و به دنياي روح برويم ،در آنجا آزاد خواهيم بود .اولين استاندارد زندگي استاندارد
خوبي و بدي ،دومين استاندارد نقطهي آغازين اصيل و سومين آن زندگي ابدي است.
(1991.3.9 )216-107

فصل دوم

خانواده الگوي مركزي پادشاهي بهشتي

 .1خانواده الگوي مركزي تمامي مخلوقات
موقعيت انسان در فضا به باال و پايين ،راست و چپ ،و جلو و عقب نياز دارد ،و تنها در
اين صورت وضعيت حيات شما بطور مشخص تعيين خواهد شد .شكل و فرم شما با
توجه به چگونگي جايگاه درست شما در مقايسه با باال و پايين ،راست و چپ ،و جلو و
عقب تفاوت خواهد داشت .در برخورد با مسائل مربوط به روابط باال و پايين ،راست
و چپ ،جلو و عقب ،و همينطور مشكالت خانوادهگي ،مشکالت ملي و مشکالت جهاني
فقط يك فرمول وجود دارد .همانطور كه متمركز بر فرد بايد باال و پايين ،راست و چپ،
و جلو و عقب وجود داشته باشد ،بايد والدين و فرزند ،شوهر و زن و برادران و خواهران
نيز وجود داشته باشند.
به همين شكل ،متمركز بر رهبر در كشور ،تمامي خانوادهها بايد شهروندان شرق و غرب
و شمال و جنوب ،و تمامي مردم جهان را بسان برادران و خواهران خود در آغوش
گرفته و سرانجام يك خانوادهي الگو را برپا دارند .اين الگو براي همگان مشابه بوده و
خود شما نقطهي مركزي آن الگو خواهيد بود .اين امر همان اصل مشابه است كه مي
گويد بدنبال حيات تو ،خانوادهي تو شكل خواهد گرفت كه در تمامي سطوح ملي ،دنيا،
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بهشت و زمين بسوي خدا گسترش خواهد يافت .شما نه اينکه فقط در اين آرزو هستيد
كه نقطهي مركزي جهان هستي باشيد ،بلكه خود ميتوانيد اين نقطهي مركزي باشيد.
به همين شكل ،خانواده هستهي مرکزي جهان هستي است .اگر بهشت را بسان والدين
درنظر بگيريد ،آنگاه زمين بسان فرزند خواهد بود .با در نظر گرفتن شرق و غرب ،شرق
سمبل مرد بوده و غرب سمبل زن مي باشد ،به همين دليل بدنبال ازدواج ،زن از جايگاه
شوهرش در هر جاييكه باشد پيروي خواهد كرد .اين امر با انعكاس تابش نور خورشيد
از شرق بسوي غرب شباهت دارد.
اين موضوع در رابطهي برادران و خواهران نيز صادق است .وقتيكه وظيفهاي از جانب
برادر بزرگ رهبري ميشود ،برادران و خواهران كوچكتر همكاري خواهند كرد .بدينسان
هر فردي بايد در يك رابطهي والدين فرزند ،رابطهي زناشويي و يك رابطهي برادري
و خواهري قرار گيرد .بعبارت ديگر اين سه رابطه بايد در يك نقطه با هم تالقي داشته
باشند .نقطه مركزي يكي است .نقطهي مركزي براي هر يک از باال و پايين ،راست و
چپ ،و جلو و عقب نبايد تفاوت داشته باشد .در صورت تفاوت نقاط مركزي ،آنگاه تمامي
روابط باال و پايين ،راست و چپ و جلو و عقب ناهماهنگ خواهند بود .بنابراين باال و پايين،
راست و چپ ،جلو و عقب و نقطهي مركزي عدد هفت را ميسازند .شكل گرفتن عدد
هفت به اين صورت به معناي خانوادهي متحد در عشق راستين متمركز بر خدا است،
جاييكه تمامي اينها يك حوزهي كامل براي به ارمغان آوردن هماهنگي و اتحاد را بوجود
ميآورند .ما گاه موارد در مورد "هفت خوش شانس" صحبت ميكنيم .به همين خاطر با
شنيدن چنين چيزي در مورد عدد هفت ،اين موضوع منطقي بنظر ميرسد.
به همان ميزان كه عشق راستين تغييرناپذير است ،نقطهي مركزي نيز براي هميشه
تغييرناپذير بوده و ايدهآل خانوادهي راستين بواقعيت درخواهد آمد .همچنين از آنجاييكه
هر چيزي به نقطهي مركزي مرتبط است ،هر يك از مقامهاي يك ،دو ،سه ،چهار ،پنج،
شش و هفت مرتبط به نقطهي مركزي برابر هستند .اگر پدربزرگ و دختران و پسرانش
خواستار چيزي باشند و نوه با آن مخالفتي نداشته باشد ،آنگاه تمامي سه نسل خواهان
آن خواهند بود .پدربزرگ و مادربزرگ ،شوهر و زن و پسران و دختران همگي از نقطهي
مركزي پيروي خواهند كرد .در مورد عشق ،ما معموالً ميگوييم رابطهي والدين و فرزند
يگانه است ،رابطهي زناشويي يگانه است ،و رابطهي برادري و خواهري نيز يگانه است.
آنها يك بدن جسمي هستند .نقطهي مركزي اين روابط چيست؟ آنها متمرکز بر عشق
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راستين خدا (نقطهي مركزي عشق) در حال گردش هستند .والدين و فرزند متمركز بر
عشق راستين يكي ميشوند ،شوهر و زن نيز يكي ميشوند ،همانطور كه برادر و خواهر نيز
چنين ميكنند .در اين راه ارزش همه چيز برابر ميشود1999.2.7 )299-114( .

 .2خانواده كتاب راهنماي عشقبراي ارتباط با عشق جهان هستي
جهان هستي چيست؟ هر چيزي در جهان آفرينش بعنوان نوعي وسيلهي کمک آموزشي
براي ياري رساندن به پسران و دختران محبوب خدا در جهت يافتن ايدهآل عشق شکل
گرفته است .به همين خاطر همه چيز در روابطي متقابل در قيد حيات هستند .مواد آلي
از طريق روابط متقابل فاعلي و مفعولي عمل کرده و اتمها هم چنين ميكنند .پروتونها
و الكترونها نيز از طريق همين روابط متقابل زوجهاي فاعلي و مفعولي وجود دارند .آنها
بدون عمل متقابل نميتوانند به حيات خود ادامه دهند .آنها بدون عمل داد و دريافت
نميتوانند براي ابديت وجود داشته باشند .بنابراين جهان هستي ،دنيايي آفريده شده در
چنين مسيري است كه در آن تنها از طريق انسان ميتوان به نقطهي مركزي نايل آمد.
(1985.12.18 )137-59
در مورد جهان هستي چه گفتم؟ جهان هستي شكل منبسط شدهي خانواده است .با
نگاه به يك خانواده كه ايدهآل عشق خانوادگي را بواقعيت درآورده است ،ميتوان ديد
كه داراي نقاط باال ،ميانه و پايين يعني داراي والدين ،شوهر و زن و فرزند بوده ،داراي
راست و چپ و همينطور جلو و عقب ميباشد .اين اصل است .وقتيكه از باال و پايين
سخن ميگوييم ،منظورمان والدين و فرزند بوده ،وقتيكه از راست و چپ سخن ميگوييم،
منظورمان شوهر و زن بوده و وقتيكه در باره جلو و عقب صحبت ميكنيم ،منظورمان
برادر و خواهر است .اينها از چه طريقي يكي ميشوند؟ اتحاد با توصل به زور يا علم و
دانش و يا پول حاصل نميشود .در اينصورت چه چيزي ميتواند به ارمغان آورندهي
آن باشد؟ عشق راستين به ارمغان آورندهي اتحاد است .اين حقيقتي مطلق است .در
غيراينصورت شكل كروي بوجود نخواهد آمد .آنگاه باال ،ميانه و پايين در درون خانواده
ي ما چه چيزي هستند؟ آنها كتاب راهنماي عشق هستند .آنها كتاب راهنمايي هستند
كه ما از طريق آن ميتوانيم در ارتباط با عشق جهان هستي قرار بگيريم .به بيرون به
درون جامعه رفته و چنين عشقي را به مرحلهي اجرا درآوريد .چطور بايد عشق ورزيد؟
عيسي گفت "همسايه خود را مثل خودتان دوست بداريد" چطور ميتوان از چنين
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تعليمي پيروي كرد؟ مطمئن نيستيم .وقتيكه به بيرون به درون جامعه رفته و با يك
پيرمرد روبرو ميشويد ،با او مثل پدربزرگ خودتان رفتار كنيد .با مردم بسان مادرتان،
بسان پدرتان ،يا بسان فرزندان خودتان رفتار كنيد .وقتيكه به بيرون ميرويد همگي
بايد اينچنين زندگي كنيد .مردم باال ،ميانه و پايين ،جلو و عقب ،راست و چپ در سالن
نمايشگاه جهاني به نمايش گذاشته شدهاند .شما بايد بدانيد كه دنيا يك نمايشگاه انساني
است .اگر بتوانيد همه چيز را با چنين عشقي دوست بداريد ،خدا در عمق آن عشق ساكن
خواهد شد1983.5.29 )128-23( .
پادشاهي بهشتي چيست؟ جايي است كه در آن شما مردم جهان را بسان خانوادهي
خودتان دوست ميداريد ،و مردمي که چنين ميکنند ،مردم پادشاهي بهشتي هستند .اين
چهار نسل يعني پدربزرگ و مادربزرگ ،پدر و مادر ،همسر و برادران و خواهران شما
چه هستند؟ آنها كتاب راهنمايي هستند كه از طريق آن ميتوانيد بعنوان مردم پادشاهي
بهشتي ،عشق راستين جهان هستي را بطور عميق تجربه نماييد .خانواده پايه و يک نوع
كتاب راهنما براي آموزش چنين عشقي به شما است1983.10.1 )129-98( .
ما بدون آموزش عشق جهان هستي قادر به زيستن نيستيم .خدا چيزهايي چون كتاب
راهنما ،يا كتاب مقدس را آماده نموده و بطور عمومي چنين گفته و نويد ميدهد
كه "پدربزرگ و مادربزرگتان را دوست بداريد ،آنها بعنوان نمايندهي پدربزرگها و
مادربزرگهاي دنياي روح آمدهاند .از اينرو اگر آنها را دوست بداريد ،من اين حركت را
بعنوان عشق شما به تمامي پدربزرگها و مادربزرگها در نظر ميگيرم ".او سپس ميگويد
"از آنجاييكه پدر و مادرتان نمايندهي پدران و مادران بيشمار دنيا بوده و كتاب راهنما
و الگوي عشق هستند ،اگر شما آنها را در باالترين حد دوست بداريد ،من اين حركت
شما را بعنوان عشقتان به تمامي پدرها و مادرها در نظر خواهم گرفت ".او ادامه ميدهد
"من عشق به پسر و دخترتان را بعنوان عشقتان به تمامي پسران و دختران دنيا در نظر
ميگيرم ".بنابراين خانواده يك مركز آموزشي براي دريافت چنين آموزشهايي است .اين
مراحل آموزشي براي دوست داشتن دنيا براساس كتب مقدس ميباشد .ما ميتوانيم
از کارآموزان بخواهيم كه اگر آنها هم اکنون به بيرون رفته و مردان و زنان کهنسال را
بسان پدربزرگ و مادربزرگ خود دوست بدارند و اگر آنها پاسخ مثبت دادند ،اين امر
دنيا را نجات خواهد داد1984.2.5 )130-273( .
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 .3حوزهي آموزش عشق ،براي ورود به پادشاهي عشق
خواست خدا تحقق پادشاهي عشق است .اگر خواست خدا توسعه و تعميم ايدهآل عشق
در سراسر جهان است ،خانواده يک حوزهي تجربي براي كسب اعتبار ،از مدرك دورهي
ابتدايي گرفته تا فارغالتحصيلي دانشگاهي و مدرك دكترا ميباشد .خانواده در سطح
جهاني گسترش مييابد و اگر شما با دقت به جهان بنگريد ،متوجه ميشويد كه پدربزرگها
و مادربزرگها دنياي خودشان را دارند ،همينطور مردمي ميانسال چون عمهها و داييهاي
شما دنياي خاص خودشان را دارند ،مردمي چون برادران و خواهران بزرگتان نيز دنياي
خودشان را دارند ،نوجوانان و كودكان نيز دنياي خاص خودشان را دارند .درواقع اينها
جايگاههاي مختلف بزرگساالن ،ميانساالن ،جوانان و كودكان ،يك مجموعهي گسترش
يافتهي خانواده هستند1986.10.1 )147-281( .
خانواده كوچكترين واحد در درون مركز آموزشي است و همچنين يک كتاب راهنما در
جهت ورود به پادشاهي بهشتي بوده و داراي تمامي سطوح پدربزرگ ،مادر ،همسر و
برادر و خواهر ميباشد .وقتيكه اين سطوح در گروههاي بزرگتر پدربزرگ و مادربزرگ،
پدر و مادر ،همسر ،و پسران و دخترانتان گسترش پيدا كند ،با هم بشريت را شكل
ميدهند .تنها خانوادههايي كه بتوانند بشريت را بسان والدين و همسرشان دوست داشته
و بسان فرزندان برايشان بزيند ،قادر خواهند بود تا به پادشاهي بهشتي وارد شوند .اين
يك حقيقت شگفتانگيز است .حق وراثت تمامي قدرت و اختيار بهشت و زمين آفريده
ي خدا در اينجا نهفته است1986.3.20 )143-285( .
خانواده كتاب راهنماي عشق است كه شما از طريق آن ميتوانيد در زمان مرگ اجازهي
ثبت نام در قصر صلح و پادشاهي بهشتي را بدست آوريد .خانواده يك حوزهي آموزشي
براي عشق بوده و دنيا گسترش اين خانواده است .دنياهاي کوچکي وجود دارند چون
دنياي پدربزرگها ،دنياي مادربزرگها ،دنياي پدر و مادرها ،دنياي شوهرها و زنها ،و دنياي
پسرها و دخترها که گسترش اينها جهان ما است .بنابراين اگر شما همانطور كه خانواده
تان را دوست ميداريد مردم تمامي دنيا را دوست بداريد ،و همانطور كه از طريق
خانواده خدا را دوست ميداريد ،اين مسيري مستقيم بسوي پادشاهي بهشتي خواهد بود.
به اين خاطر اولين فرمان اين است كه "سرورتان خدا را با تمامي قلب با تمامي روح و
با تمامي جانتان دوست بداريد ".اگر شما خدا و بشريت را دوست بداريد ،همه چيز به
انجام خواهد رسيد .اگر قادر به انجام چنين چيزي نباشيد ،آموزشهاي روحي شما بيهوده
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خواهد بود .مهم نيست كه يک مذهب از چه انضباظ روحي بزرگي برخوردار است ،اگر
بر چگونگي عشق ورزيدن به خدا ،بشريت و تمامي جهان هستي واقف نباشد ،در آزمايش
شكست خواهد خورد.
شما بايد در خانواده كه فشردهي تمامي جهان هستي است ،با طي طريق از مراحل رسمي
مركز آموزشي ،عشق را بطور عميق تجربه كرده و سپس با گسترش آن دنيا را دوست
بداريد .شما اين را از خانوادهتان به ارث بردهايد ،يعني از حوزهي آموزشي شما ،جاييكه با
پدر و مادرتان بزرگ شدهايد .بنابراين اگر والدينتان را بيشتر از همسرتان دوست بداريد،
پسران و دخترانتان را بيشتر از همسرتان دوست بداريد ،بشريت را بيشتر از همسرتان
دوست بداريد و خدا را بيشتر از همسرتان دوست بداريد ،همه چيز تكميل خواهند شد.
اين امر به اين معنا نيست كه شما بايد از همسرتان دست برداريد ،بلكه اگر اينگونه
دوست بداريد تمامي دريافتكنندگان عشق شما ،همسرتان را نيز دوست خواهند داشت.
آيا جايگاه باشكوهتري نسبت به اين وجود دارد؟ اگر ميخواهيد همسرتان را دوست
بداريد ،در اين مسير گام برداريد1986.3.20 )143-285( .

 .4خانواده الگو و كتاب راهنما براي پادشاهي بهشتي است
فرد در مقام فرزند دريافت کنندهي چه بخت و اقبالي بايد باشد؟ او بايد بخت و اقبال
پدربزرگ و مادربزرگ ،همچنين بخت و اقبال پدر و مادر را دريافت كند .چرا فرد به
پدربزرگ و مادربزرگ نياز دارد؟ ما به آنها نياز داريم چرا که آنها نمايندهي تاريخ
زندهي گذشته هستند .والدين نمايندهي زمان حال و فرزندان سمبول آينده ميباشند.
فرزندان  نمايندهي شرق و غرب و شمال و جنوب بوده نقطهي مركزي همه چيز هستند.
نقطهي مركزي پدربزرگ و مادربزرگ ،نقطه مركزي والدين ،نقطه مركزي فرزندان و
نقطهي مركزي خدا ،تمامي اينها متمركز بر عشق هستند .به اين خاطر احترام گذاردن
و عشق ورزيدن به پدربزرگ و مادربزرگ به معناي آموختن و به ارث بردن گذشته
است .شما زمان حال را از پدرتان ميآموزيد و با دوست داشتن فرزندانتان دربارهي
آينده ميآموزيد .از پدربزرگ و مادربزرگ و از پدر و مادرتان چه چيزي را به ارث مي
بريد؟ عشق راستين را به ارث ميبريد.
پدربزرگ و مادربزرگ در عين کهنسالي در عشق متحد هستند ،پدر و مادرتان نيز يگانه
هستند .ازاينرو شما بايد بسان آنها بوده و آينده را به ارث ببريد .ما بطور مطلق نميتوانيم
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بدون بواقعيت درآوردن يك خانوادهي راستين آينده را به ارث ببريم .نگاه به اين سه
نسل مثل نگاه كردن به جهان هستي است .عشق جهان هستي در خانوادهي راستين
نمايندهي حال و آينده ساكن است .در مشاهدهي دنياي حيوانات ميبينيم كه نر و ماده
همديگر را دوست ميدارند ،و اين كتاب راهنمايي است كه ما از طريق آن عشق جهان
هستي را ميآموزيم .ما بدون پدربزرگ و مادربزرگ احساس ناپايداري داريم .تنها با
برخورداري از آنها است كه ميتوانيم بطور مستقيم به پادشاهي بهشتي برويم .آنهاييكه
پدربزرگ و مادربزرگ راستين ،والدين راستين ،فرزندان راستين ،خانوادهي راستين ،ملت
راستين و جهان هستي راستين را دوست داشتهاند به پادشاهي بهشتي خواهند رفت.
خانواده الگو و كتاب راهنما براي چنين چيزي است1987.4.5  )162-140( .
خانواده نوعي وسيلهي آموزشي براي آموختن چگونگي تاسيس پادشاهي بهشتي است،
وسيلهي آموزشي که بهشت آن را فراهم آورده است .اگر فرد تمامي مردهاي هم سن
و سال پدربزرگ خود را در دنيا بسان پدر بزرگش دوست بدارد ،به پادشاهي بهشتي
خواهد رفت .اگر كسي مردم هم سن و سال والدين خود را بسان والدينش دوست بدارد
مي تواند بدون هيچ مانعي به تمامي كشورها سفر نمايد ،حتي وقتي كه به دنياي روح
برود براي او مرزي وجود نخواهد داشت .اگر فردي در مورد جوانان تمامي كشورها
بسان پسران و دختران خود بيانديشد ،قادر خواهد بود تا در درون پادشاهي بهشتي
با دوازده دروازهي مرواريدياش و در دوازده جهت آزادانه رفت و آمد داشته باشد.
بنابراين خانواده يک كتاب راهنما براي نشان دادن چگونگي ايجاد ارتباط با پادشاهي
بهشتي است .وقتيكه چنين چيزي را در سطح ملي بكارگيريد ،يك ميهن پرست خواهيد
شد ،وقتي آن را در سطح دنيا بكار گيريد ،يك مقدس خواهيد شد و وقتيكه آن را در
بهشت و زمين بكار ببنديد ،دختر و پسر الهي يا فرزندان خدا خواهيد شد .مردم داراي
چنين آرزويي هستند1985.12.18 )137-78( .
شما بايد بتوانيد پسران و دختران تمامي نژادهاي بشري و تمامي نوههاي آنها را در
آغوش گيريد .در اين راه شما در مقامي قرار خواهيد گرفت كه در آن ميتوانيد مالكان
خانواده بشويد كه بعنوان والدين راستين مردم دنيا را با عشق راستين دوست خواهند
داشت .شما با قرارگرفتن در مقامي بعنوان نمايندهي خانوادهاي كه عشق راستين را
به مرحلهي اجرا درآورده و به والدين اصيل متمركز بر عشق خدا پيوند خورده باشد،
سرانجام ميتوانيد به پادشاهي بهشتي برويد1988.5.9 )176-210( .
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 .5خانواده هستهي مرکزي براي بسوي هم آوردن عشق سه نسل
خانواده شامل تاريخ (گذشته) ،حال و آينده است .در نتيجه آن نقطهي غايي كه خدا براي
شش هزار سال در پي آن بوده خانوادهاي است که در عشق پيوند خورده ،متحد شده و
تمامي موجودات تحت تسلط آن قرار ميگيرند .ما نميتوانيم رابطه با چنين سرچشمهي
مطلق عشق را رها كنيم .تاسيس چنين خانوادهاي ماموريت اصيلي بود كه خدا در آغاز
آفرينش به آدم و حوا محول کرده بود .خدا نميخواست كه سرانجام آنها به يك مرد
يعني آدم و به يك زن يعني حوا ختم شوند ،بلكه برعكس در رؤياي خانوادهي تازهاي
بود كه در اتحاد آنها شکل ميگرفت و اين براي خدا يک نقطهي آغازين شکل دهي به
مردان و زنان بود .بنابراين براي ورود بيدغدغه به پادشاهي بهشتي ،شما بايد در اين
دنيا خانوادهاي را يافته و با ورود و زيستن در حوزهي آن خانواده بتوانيد در عشق خدا
احساس رضايت داشته باشيد .تنها در آن صورت ميتوانيد به وراي اين دنيا برويد.
(1970.3.17 )30-86
شما براي تشكيل حوزهي خانوادهگي عشق بايد بدون قيد و شرط باشيد .والدين نمايندهي
گذشته ،شوهر و زن نمايندهي زمان حال و فرزندان نمايندهي آينده هستند .دوست
داشتن همسرتان در طي عمر برابر با دوست داشتن دنيا از جانب خدا است .اين جايي
است که در آن والدين ،زن و شوهر و فرزندان در يگانگي عشقشان را بعنوان نمايندهي
بهشت و زمين عرضه نموده و به بازماندگانشان ميگويند كه از آنها پيروي كنند .موطن
اصيل قلب ،جايگاه احساس عاطفهي بهشتي ،در سراسر بهشت و زمين به خاطر سپرده
خواهد شد1970.3.17 )30-80( .
خدا تا به اين زمان در پي چه چيزي بوده است؟ او نه در پي يك زوج فاعلي بلكه در
پي يك زوج مفعولي بود .او در پي كساني بود كه تجسم او و داراي جنبههاي دروني و
بيروني دنياي آفريدهي او باشند .نقطهي آغازين براي نيل به چنين نتيجهاي خانواده
است .چيزي بهتر از خانواده نيست كه بتواند نمايندهي جهان هستي باشد .يگانگي با
والدين براي ادغام گذشته و حال است .در اينجا "من" ميتواند با دوست داشتن والدين
گذشته را دوست بدارد ،با دوست داشتن همسر زمان حال را دوست داشته و با عشق
به فرزندان آينده را دوست بدارد .بنابراين "من" ميتواند عشق سه نسل را بطور عميق
تجربه نمايد .هستهي مرکزي اين سه نوع عشق خانواده است1970.3.17 )30-80( .
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زندگي در پادشاهي بهشتي از كجا آغاز ميشود؟ در هيچ جاي ديگري جز در خانواده
نيست .پادشاهي بهشتي چيزي نيست كه به وراي حوزهي خانوادگي برود بلكه توسعهي
سه بعدي آن است .بنابراين وقتيكه همسرتان را در آغوش ميگيريد ،بايد به اين نکته
بيانديشيد كه اين اتحاد تمامي مردان و زنان دنيا است .جاييكه شما در آن ميتوانيد
شرط عشق ورزيدن به بشريت را برپا كنيد چيزي جز اين خانواده نيست .شما بايد
زندگيتان را در اين مسير سپري كنيد .عشق ورزيدن به والدين ايجاد ارتباط تاريخ با
زمان حال و هموار كردن راه براي آمدن خدا به سوي شما است .در نتيجه شما بايد
والدينتان را دوست بداريد .عشق ورزيدن به والدين به معناي ارتباط انسانهاي تاريخي
با خود شما بعنوان مقيم زمان حال است ،و اين به معناي اتحاد گذشته و حال ميباشد.
بعالوه عشق ورزيدن به فرزندان متمركز بر خود براي ايجاد ارتباط حال و آينده است.
فلسفهاي كه چنين عشقي را براي دهها هزار سال به مرحلهي اجرا درآورده و آن را مورد
ستايش قرار خواهد داد ،انديشهي هماهنگ ميباشد1970.3.17 )30-83( .

 .6خانواده حوزهي آموزشي قلب
ما نميتوانيم در جدايي از قلب زندگي كنيم .حتي اگر شما رييس جمهور كشور بوده يا
داراي اختياري جهاني باشيد ،اگر جايي براي ابراز لذت قلبيتان نداشته باشيد ،قادر به
ادامه حيات نخواهيد بود .قادر نخواهيد بود تا از متصديان يا پيروان خود ،يا مردم تحت
فرمان خود رضايت عميقي را احساس كنيد .شما بايد آن را در خانوادهتان احساس كنيد،
بايد بتوانيد به خانه بازگشته و از طريق همسر و فرزندانتان احساس شادي داشته باشيد.
شما بايد در برابر ديگران به چنين شادي افتخار کنيد .اين شادي ،نه شادي ثانوي بلكه
شادي اوليه است .اين موضوع در مورد خدا هم صادق است .حتي اگر قرار بود تا تمامي
دنيا را بازسازي نمايد بدون خانواده قادر به احساس شادي نبود .بنابراين هر چه باشد
ما به خانوادههايمان نياز داريم1969.9.30 )25-86( .
خانوادهها بايد متمركز بر والدين و مؤسسات آموزشي بعنوان نمايندهي جامعه بايد
متمركز بر آموزگاران باشند .والدين در کنار کمکهاي احساسي با تغذيه کردن در كمك
به توسع ه ي جسمي شما مساعدت ميكنند .در اين صورت مدرسه براي چيست؟
مدرسه جايگاهي براي آموزش چگونگي زندگي آتي شما در جامعه است .اگر خانواده
آموزشگاه احساسي است ،مدرسه آموزشگاه تجربي براي زندگي اجتماعي آيندهي شما
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است .اما جامعه جايي نيست كه در آن آموزش به پايان برسد ،بلکه با كشور به اتمام
ميرسد .كشور داراي رييس جمهور است ،چرا مردم دلشان براي رييس جمهور تنگ
شده و خواستار بودن با او هستند؟ وقتيكه آنها همه چيز را از خانواده تا جامعه تجربه
كردند به سطح بعدي ميروند .رييس جمهور ثمرهي سومين مرحله بدنبال مراحل
تشكيل و رشد ميباشد .بذر تقسيم شده ،ريشه دوانده ،جوانه ميزند ،و سپس از طريق
عمل گردشي رشد آغاز ميشود .بعد از تقسيم ،دوباره بسوي يکديگر آمده و سپس گل و
ميوه تكثير ميشوند .بدينسان مدرسه با آموزش ارزشهاي ممتاز بايد مردم مورد نياز در
جهت خدمت به كشور را بپروراند .آنجا حوزهي آموزشي و جايگاهي براي کسب تجربه
است .آموزش زندگي واقعي نيست بلکه يک دورهي آمادگي است و شما نبايد آمادگي
غلطي داشته باشيد .خانواده چيست؟ خانواده يك حوزهي آموزشي براي قلب است.
جايگاهي است كه شما قلبتان را براي عشق ورزيدن آموزش ميدهيد .به اين خاطر شما
بايد در مدرسه بسان برادران و خواهران با گرمي زيسته و در سطح ملي نيز با خونگرمي
برادرانه و خواهرانه زندگي كنيد .آموزش والديني در مدرسه و همينطور در جامعه و
کشور ضروري است .والدين بايد همه چيز در حوزهي قلبي را به فرزندانشان منتقل کنند.
آنها بايد با آموزش فرزندان در پيروي از الگوي والدينشان در مسيري خاص در خانواده،
جامعه و دنيا ،پايهاي قلبي براي آنها بوجود آورند1988.8.22 )180-130( .
خانواده بواسطهي داشتن خانه و محيطي خوب نميتواند ضرورت ًا چيزي خوبي باشد.
برعكس مهم نيست كه محيط يك خانواده چقدر بد بوده يا اينكه خانهاش چقدر كهنه و
پوسيده است ،اگر به شما آرامش داده و شما در آن بتوانيد با تمامي چيزهاي موجود در
زندگيتان ارتباط برقرار کنيد ،آنگاه يك خانوادهي خوب است .آن خانواده داراي يك
پايهي قلبي است كه بر اساس آن والدين و فرزندان براي خاطر يکديگر خواهند زيست.
اين موطن اصيل خاطرات ما و سرچشمهي انگيزه براي تمامي زندگي ما است ،و اين
پايهاي براي تعيين شادي در زندگي ما است1970.2.15 )29-17( .

 .7خانواده موطن اصيل ابدي بشريت
خانواده ،خانواده جايگاهي خوبي است .چرا خوب است؟ جايگاه خوبي است چون پدر
و مادر در آنجا هستند .جايگاه خوبي است چون برادر و خواهر بزرگ در آنجا هستند.
جايگاه خوبي است چون برادر و خواهر كوچك در آنجا زندگي ميكنند و جايگاه خوبي
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است چون بستگان در آنجا هستند .به همين خاطر تمامي بشريت نسبت به موطن يا
زادگاه خود احساس دلتنگي دارند .آنها بيشتر از كشور در مورد زادگاهشان احساس
دلتنگي دارند .اگر چه كشورتان را دوست داشته و خواهان زندگي در آن هستيد ،و در
عين اينكه در اين كشور زندگي ميكنيد ،دلتنگ چه هستيد؟ زادگاهتان .زادگاه چگونه
جايگاهي است؟ جايي است كه در آن قلبتان در چهار جهت و سه بعد اوج گرفته است.
آن قلب چيست؟ جايي است كه در آن شما با عشق مهار شدهايد .باال پدر و مادرتان
شما را به بند كشيدهاند ،در راست و چپ پيوند زناشويي شما را به بند كشيده است،
در پايين پسران و دختران و همچنين بستگان سعي در به بند كشيدن شما با عشق سه
بعدي دارند .اين قلب زادگاه اصيل است.
مردم چارهاي جز دلتنگي براي زادگاه اصيل خود ندارند چون به نقطهي آغازين متمركز
بر عشق شاديبخش خود بعنوان بهترين جايگاه ميانديشند .در اين صورت زادگاه اصيل
خدا چگونه جايگاهي است؟ فكر ميكنيد كه زادگاه اصيل خدا بر روي زمين کجا
است؟ بايد در مورد اين سؤالها بيانديشيم .اگر خدا ،خداي عشق است ،بطور حتم بايد
يك نقطهي آغازين براي زيستن بر روي زمين فراهم كند ،جايگاه آن نقطهي آغازين
كجا است؟ براي آگاهي از اين موضوع ،بايد بدانيم كه خدا چطور آن نقطهي آغازين را
آماده نموده است .چه جايگاهي ميتواند نقطهي آغازين زادگاه اصيلي بشود كه در آن
خانوادهي خدا ميتواند آفريده شود؟ آنجا جايي جز محل زندگي پسري نيست كه خدا
را بسان پدر واقعي خود باور دارد .بعبارت ديگر جايگاهي است كه در آن پسر يگانهي
خدا زندگي ميكند كه ميتواند عشق او را بخود اختصاص بدهد .همچنين جايگاهي است
كه در آن چنين دختري ميزيد .جايگاهي است كه در آن چنين پسر و دختري با هم
ازدواج كرده و يك خانوادهي كامل را برپا ميدارند1969.5.18 )23-151( .
آنگاه چه كسي بايد در موطن اصيل باشد؟ آنهايي بايد در آنجا باشند كه شما دلتان
برايشان تنگ ميشود .والدينتان بايد در آنجا باشند ،برادران و خواهرانتان بايد در آنجا
باشند .همچنين آنهايي بايد در آنجا باشند كه شما در انتظار ديدنشان هستيد .وقتيكه
خواستار زيستن با آنها هستيد ،آيا رضايت خاطر شما فقط با ديدن آنها در يك لحظه
برآورده خواهد شد؟ آيا فقط با ديدن آنها بمدت كوتاهي راضي خواهيد بود؟ در مالقات
و زيستن با آنها نبايد دچار خستگي شويد حتي اگر براي ابديت با آنها زندگي كنيد .شما
بايد براي يافتن چنين جايگاهي اقدام كنيد .اين پادشاهي بهشتي است كه مذاهب امروز
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در پي آن هستند1969.5.11 )23-81( .
امروزه دليل دلتنگي ما براي سرزمين موطن اصيلمان آن است كه والدين ما ،برادر و
خواهر ما ،بستگان ما و كساني كه بيشتر از هر كس ديگري به ما نزديك هستند ،در
آنجا ميباشند .آنها همواره ما را راهنمايي كرده ،و در هر زمان که به مالقاتشان ميرويم
بسان گذشته به استقبال ما خواهند آمد ،در زمان بروز مشكالت با ما همدردي كرده،
ما را تسلي داده و ما را با شادي ميپذيرند .بدون چنين استقبالي حتي اگر با دلتنگي
براي موطن اصيلتان به آنجا برويد ،آن انتظار و دلتنگي از بين رفته و شما با احساسي از
پشيماني بازخواهيد گشت .بايد بر چنين چيزي واقف باشيد .در زادگاه اصيل بايد مردمي
وجود داشته باشند كه به استقبال شما بيايند1969.5.11 )23-80( .

 .8خانواده استاندارد نهايي براي كمال ايدئولوژي جهاني
ي شود كه سرانجام در يك
هر چيزي از تقسيم يک چيز به جزييات بسيار آغاز م 
مجموعهي بزرگتر بهم ميپيوندند .بعبارت ديگر يك چيز به تعداد مختلف تقسيم شده
و سپس دوباره بصورت يك واحد با هم متحد ميشوند .در اينجا دوباره تقسيم شده تا
به چيز بزرگتري مبدل شود .در اين مجموعهي آفريده شدهي بزرگتر خانوادهها قرار
دارند .اين خانوادهها به تمامي داراي شكل و فرم مشابهي مانند يکديگر هستند .خانواده
جايگاهي براي شکلگيري رابطهي زناشويي و اتحاد شوهر و زن است .قبيله جايگاهي
است كه در آن خانوادهها با هم يكي ميشوند ،اقوام جايگاه يکي شدن طوايف است.
اقوام براي تشکيل يک کشور با هم تركيب ميشوند ،اما اين خانوادهها هستند که نقش
مركزي را بعهده دارند.
با گسترش خانواده دنياي افقي شکل ميگيرد .به اين خاطر هيچ جامعهاي نميتواند بدون
خانواده اداره شود .اگر نتوان خانوادهها را بازسازي کرد ،دنيا را نيز نميتوان بازسازي کرد.
بعد ما بايد از طريق اين خانوادهها ايدئولوژي جهاني را بواقعيت درآوريم .جهان هستي
تركيب بهشت و زمين است و اين دو مثل روح و جسم براي بشريت هستند .روح و
جسم بايد يكي شوند .بسان نياز يك زوج فاعلي به يك زوج مفعولي ،يك مرد به يك
زن نياز دارد .اتحاد يك مرد و يك زن به شکلگيري خانواده سوق خواهد يافت .بدون
تالش از طريق اين خانوادهي متمرکز بر خدا نميتوان به پايهي عشق خدا دست يافت.
(1969.10.25 )26-189
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ايدئولوژي جهاني ،يك ديدگاه فلسفي براي اتحاد روح و جسم ،تشكيل خانواده بعنوان
بدن اصيل عشق و مرتبط ساختن آن ايده به دنياي روح و جسم ميباشد .کلمه (
")宙جو" از عبارت "چان جو"(هستي) به معناي خانه است .به اين خاطر ما از عبارت
ايدئولوژي جهاني استفاده ميكنيم .جهان هستي تركيب دنياي روح و دنياي جسم است.
اين موضوع چه ارتباطي با ما دارد؟ ما به خانواده نياز داريم .اگر شما نتوانيد در درون
خانواده متحد شويد ،هيچ ارتباطي با ايدئولوژي جهاني نخواهيد داشت .خانواده بعنوان
استاندارد نهايي كمال ايدئولوژي جهاني عمل ميكند .آنهايي كه نميتوانند در اينجا سرود
صلح خوانده و ترانهي ستايش براي شادي سر بدهند ،چه بر روي زمين و چه در دنياي
روح مردم بدبختي خواهند بود1969.10.25 )26-189( .

پادشاهي بهشتي از كجا بواقعيت درخواهد آمد؟ پادشاهي بهشتي از خانوادههاي ما است
كه شكل ميگيرد .ما داراي فلسفهي خانواده هستيم .در عبارت (کرهاي با حروف چيني)
فلسفهي جهاني ( )天宙主義کلمهي (( )宙جو) به معناي خانه وجود دارد ،در نتيجه
اين عبارت به معناي ايدئولوژي خانهي بهشتي است .اينجا است كه معني هستي (چان
جو) آشكار ميشود .در نتيجه تمامي شصت و شش جزء كتاب مقدس کالمي در آرزوي
دستيابي به يك خانوادهي ايدهآل است .بعالوه مردان در آرزوي چه چيزي هستند؟
داشتن يك همسر ايدهآل آرزوي مرد است! همچنين بزرگترين آرزوي يك زن مالقات
يك شوهر ايدهآل است .مهم نيست كه زن با مدرك دكترا ،چقدر مشهور بوده و به خود
ميبالد ،آرزوي او داشتن يك مرد ايدهآل است .آرزوي او مالقات مردي است كه بتواند
او را دوست بدارد و به اتفاق او صاحب پسران و دختران محبوبش شود .اين ريشهي
شادي است .ايدهآل نهضت هماهنگ در هيچ جاي ديگري جز اين نهفته نيست .نقطهي
آغاز خانواده بوده ،نقطهي پايان نيز خانواده است1969.10.18 )26-103( .
ايدئولوژي جهاني چگونه ايدئولوژي است؟ ايدئولوژي جهاني يک ايدئولوژي متمرکز بر
والدين راستين است .هر چه كه باشد اين دو ايدئولوژي در حمايت از والدين هستند .اين
ايدئولوژي خانهي ما ،ايدئولوژي ملت ما و ايدئولوژي خود شما است .اگر انسان سقوط
نميكرد ،ايدئولوژي چه كسي بر دنيا حكومت ميكرد؟ ايدئولوژي متمرکز بر آدم در
اين جايگاه قرار ميگرفت .اين ايدئولوژي چيزي جز راه والدين راستين نيست .ايدئولوژي
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پدر و مادر است ،که هيچ ايدئولوژي ديگري نميتواند باالتر از آن باشد .ازاينرو نهضت
هماهنگ بايد در درون محدودهي خانوادهي ايدهآل اصيل ،از طريق راه والدين راستين
مسائل قلبي را با ايدئولوژي بهشتي پيوند بزند .تا زمانيكه خانوادههايي با چنين ايدئولوژي
باطني شده باقي بمانند ،نهضت هماهنگ نابود نخواهد شد1969.10.25 )26-201(  .

فصل سوم

دورهي زندگي ما متمرکز بر عشق

 .1چرا انسانها متولد ميشوند؟
اگر بپرسيم كه بين زندگي و عشق كدام مقدم بر ديگري است ،ميتوان ادعا کرد كه هر
كدام از آنها ميتوانند اول باشند ،اما شما بطور واقعي چه فکر ميکنيد؟ اين عشق است
كه مقدم است .در رابطهي اين موضوع با اساس و بنيان هستي ،بدون جريان اصيل عشق،
موجودات فاقد ارزش خواهند بود1986.3.20 )143-277( .
در بررسي اين نكته كه سرچشمهي زندگي ما از كجاست ،موضوع اين است كه كداميك
از عشق و زندگي در جايگاه نخست قرار دارند .تا به اين زمان ما قادر نبوديم که اين
موضوع را بطور واضح درک کنيم .عشق مقدم است و زندگي پس از آن خواهد بود.
زيرا چيزي كه در مقام دوم است ،بايد فروتنانه در برابر اولي سر تعظيم فرود آورد ،به
همين خاطر طبيعي است كه ما زندگي خود را براي خاطر عشق فدا ميكنيم .همه چيز
اينطوري است .اين موضوع همينطور پاسخي در ارتباط با دورهي راستين زندگي ما فراهم
خواهد آورد .چون زندگي ما در عشق متولد ميشود ،نتيجه آن است كه ما بايد در راه
عشق گام نهاده و براي عشق بميريم.
به ديد من ،هدف زندگي بشر يافتن عشقي است که نه از جانب اجتماعي کوچک بلكه
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از جانب جهان هستي مورد استقبال قرار گيرد .يعني متولد شدن ،عشق ورزيدن و مردن
در عمق چنين عشق جهانشمول باشکوهي كه خدا ،تمامي آفرينش ،والدين ما و حتي
دنياي فرشتگان آن را برسميت بشناسند.
انسانها بنا به خواست خود متولد نشدهاند ،در اين صورت آيا بنابه خواست و آرزوي
والدينشان متولد شدهاند؟ خير .آنها بواسطهي خواست خدا پا به عرصهي وجود نهادهاند.
آنها از طريق عشق والدينشان ،بعنوان نمايندهي عشق خدا متولد شدهاند و كسي كه
بعنوان يك زندگي تازه از طريق اين عشق پا به عرصهي وجود نهاده است" ،من" مي
باشد.
عشق داراي قدرت در آفرينش هر چيزي است .كسي که با دريافت تمامي عشق جهان
هستي بعنوان نقطهي مركزي جهان هستي متولد شده است ،كسي جز "من" نيست.
باالترين هدف زندگي متولد شدن از طريق عشق ،رشد و شكوفايي در عشق ،زيستن در
عشق و از خود بجاي نهادن عشق است .با ارزشترين چيز براي انجام دادن ،انجام وظايف
عشق بعنوان نقطهي مركزي جهان هستي ،در درون خانواده است .بايد بدانيد كه چرا
انسان پا به عرصهي وجود نهاده است .آنها به خاطر علم و دانش يا قدرتهاي سياسي
بدنيا نيامدهاند .آنها به خاطر عشق و از عشق بدنيا آمدهاند .در اين صورت چه چيزي
باعث بزرگي و عظمت عشق ميشود؟ اين حقيقت كه عشق سرچشمهي اصيل زندگي
است .شما در عمق عشق والدينتان پا به عرصهي وجود نهادهايد.
شما بواسطهي نياز والدينتان به پول يا علم و دانش بدنيا نيامدهايد .بواسطهي تولد در
چنين عشقي بايد به ميوههاي عشق ثمر بدهيد .به اين دليل شما به فرزند نياز داريد.
يك زن و شوهر بدنبال يكي شدن و تولد دادن به پسران و دخترانشان بعنوان زوجهاي
مفعولي خود به كمال دست مييابند .انسانها در جدايي از عشق نميتوانند وجود داشته
باشند .بنابراين ميتوان گفت كه "من" بر اساس پايهي عشق ميزيد .سرچشمهي حيات
تمامي مخلوقات در عشق خدا نهفته است .وجود و حيات تمامي مخلوقات براساس
عشق شكل ميگيرد در نتيجه نميتوان انکار کرد كه انسانها نيز بعنوان نقطهي مركزي
جهان هستي ،بايد از عشق آغاز شده باشند .از آنجاييكه انسانها در عشق شکل گرفته و
در عشق بالغ ميشوند ،در جدايي از استاندارد عشق نميتوانند زندگي كنند( .خانوادهي
بركت گرفته و پادشاهي ايدهآل ص 1986.8.20 )1062
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 .2سرچشمهي زندگي متمركز بر عشق
فکر ميکنيد علت حيات انسان چيست؟ علت حيات انسان عشق است .در اين صورت
هدف حيات انسان در چه چيزي نهفته است؟ هدف حيات انسان در تكميل ايدهآل
عشق نهفته است .انسانها از طريق عشق بدنيا آمده و بنابراين هدف آن است كه با
تشكيل پايهي عشق ،توسعه و ايجاد ارتباط با آن ،عشق را به كمال برسانيم .بعبارت
ديگر چون سرآغاز عشق است ،هدف همچنين بايد از طريق عشق حاصل شود .براي
انجام اين امر ،يك مرد و زن بايد در عشق يگانه شده و جلو و عقب ،چپ و راست و باال
و پايين را بهم مرتبط سازند .مهم نيست كه با چه استواري مصمم شدهايم كه موجودي
مطلق شده و هدفي مطلق را برپا داريم ،تا زمانيكه خوشحال نباشيم ،چنين چيزي براي ما
غيرقابل استفاده خواهد بود .زندگي روزانه ما بايد شادي بخش باشد.
ما براي خاطر هدفي زندگي ميكنيم .در زمان دست يافتن به هدف ،چيزي نوين شكل
خواهد گرفت كه باالتر از خود زندگي است .آن چيز چيست؟ عشق است .عشق عنصر
اساسي و ضروري براي تجربهي شادي است .مهم نيست كه هدف فرد چقدر باارزش
است ،اگر او در تاسيس عشقي مسلط بر هدفش شكست بخورد ،بايد به جستجوي
هدفي تازه اقدام كند .هدف نميتواند در وراي عشق قرار گيرد .شما براي چه چيزي
زندگي ميكنيد؟ كساني خواهند بود كه بگويند ،براي خوردن زندگي ميكنند ،كساني
هم خواهند بود كه بگويند ،براي كار كردن يا بدون هيچ هدفي زندگي ميکنند .زندگي
بشريت براي چيست؟ چه پاسخ با ارزشي خواهد بود اگر بگوييد كه براي خاطر عشق
زندگي ميكنيد .انسانها بعنوان ميوهي عشق متولد شده ،در عشق زيسته و به آغوش
عشق ابدي خدا بازميگردند .اين زندگي اصيل آفرينش است( .خانوادهي بركت گرفته
و پادشاهي ايدهآل ص   )1064
فرد در عشق بدنيا آمده و در عشق بزرگ ميشود .سپس عشق والديني را ترك گفته
بدنبال عشق زوج در بعدي ديگر شتافته و به آن ميپيوندد .ميتوان عشق والديني را
مرحلهي تشكيل عشق ،و عشق زناشوئي را مرحلهي رشد عشق ناميد .مهم نيست كه
زوج چقدر عاشق هم هستند ،آنها قادر به لمس كردن كمال عشق خود نخواهند بود مگر
اينكه صاحب فرزند شوند .آنها به اين دليل به داشتن فرزند نياز دارند و اين مرحلهي
كمال عشق است .بنابراين مراحل عشق والديني ،عشق زناشوئي و عشق فرزند هستهي
بنيادين زندگي بشري و مسير اوليهي ايدهآل عشق خدا در آغاز آفرينش ميباشد.
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(1971.8.31 )48-12
زندگي از عشق متولد ميشود .فرد از عشق پا به عرصهي وجود نهاده ،با دريافت عشق
از جانب والدينش در عشق رشد نموده ،همسر محبوب خود را يافته ،او را دوست داشته
و در عشق ميميرد ،اين چيزي است كه زندگي بشري ناميده ميشود .بنابراين در اصل
نميبايست غم و اندوه و درد در زندگي بشري وجود ميداشت .در اصل نقطهي مركزي
جهان هستي نقطهي تالقي تمامي خطوط عمودي و افقي تركيبات عشق است تا عشق
والديني ،عشق زناشوئي و عشق فرزند بتوانند متحد شوند .اين نقطهاي خواهد بود كه
تمامي جهان هستي بر آن تمركز كرده و جهت گيري تمامي سلولهاي هستي نيز بر آن
قرار گرفته ،تمامي ارواح در دنياي روح به آن تمركز خواهند كرد ،بعالوه تمامي آنها اين
جايگاه را مورد حمايت قرار داده به حدي كه هيچكسي نتواند به حريم آن تجاوز كند.
بنابراين از بين رفتن اين نقطه يک مصيبت خواهد بود .در نتيجه براي دست نخورده
باقي ماندن آن ،وجود شكل و فرمي خاص ضروري است ،و اين فرم در نهضت هماهنگ
چهار پايهي اساسي ناميده ميشود( .خانوادهي بركت گرفته و پادشاهي ايدهآل ص
1982.10.29)1066

 .3عشق عنصر اوليه براي زندگي انسان
نبايد فراموش كرد كه انسان در حالت جنين در درون رحم از مادر نه تنها مواد غذايي
بلكه عشق دريافت ميكند .به همين صورت ،مردم ساكن روي زمين نه تنها با مواد
غذايي جسمي از جهان هستي (طبيعت) تغذيه ميکنند بلكه عشق خدا را نيز بعنوان يك
عنصر حياتي زندگي دريافت ميكنند( .خانوادهي بركت گرفته و پادشاهي ايدهآل ص
1984.4.24)1066
به همان شكل كه تمامي گياهان نور خورشيد را بسان عنصر زندگي دريافت ميكنند،
عشق عنصر زندگي براي تمامي مردم است .اميد ما تاسيس پادشاهي بهشتي بر روي
زمين يا پادشاهي بهشتي در دنياي روح است جايي كه در آن ميتوان بطور ابدي در
همراهي با عشق و ستايش از آن زيست .انسانها از طريق عشق بدنيا آمده و بدنبال
تولد با دريافت عشق رشد ميكنند( .خانوادهي بركت گرفته و پادشاهي ايدهآل ص
1986.3.20)1066
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بدنبال رشد انسانها تا سن خاصي ديگر عشق والديني کافي نيست ،به همين خاطر آنها به
گستردهتر كردن دامنهي عشق از طريق عشق برادري و خواهري و بستگان ميپردازند.
بعبارت ديگر آنها با دريافت تمامي انواع عشق در بهشت و زمين بالغ ميشوند .آنها
مخصوص ًا بدنبال نيل به بلوغ تشنهي عشق جنس مخالف هستند .درگيري در اين عشق،
آنها را به حوزهاي سوق ميدهد كه در آن ائتالف عشق را تجربه نموده و سرانجام نقطه
ي مركزي عشق را مييابند .راهي كه مرد و زن در آن گام برميدارند بواسطهي عشق
و براي خاطر عشق است .راه من راه عشق است و براي نيل به عشق ،حفظ عشق و شكل
دادن به محيط عشق تنها در اين راه گام برميدارم .اين همچنين براي خاطر عشق است
كه زنان از لوازم آرايشي و انواع و اقسام ماساژها استفاده ميكنند .خواستن چيزي و يا
انجام هر نوع كاري همه براي خاطر عشق است .ما بر تمامي دشواريها غلبه كرده و به
پيش ميرويم تا به عشق گرانبها دست يابيم( .خانوادهي بركت گرفته و پادشاهي ايدهآل
ص 1984.4.26 )1066
ما از زمان تولد عشق والديني را دريافت ميكنيم و آنها در تمامي طول زندگيشان ما
را در هر سطحي از زندگي چه در دوران كودكي ،چه در دوران جواني ،و چه در دوران
ميانسالي دوست خواهند داشت .بدنبال رشد با دريافت عشق والديني ،پيوند عشق
زناشوئي بطور الزامي براي همگي ما روي خواهد داد .فکر ميکنيد ازدواج چيست؟
ازدواج مدرسهاي است كه در آن مرد چيزهايي در مورد زن ميآموزد كه نميدانست،
و زن چيزهايي در مورد مرد ميآموزد كه از آن اطالعي نداشت .تمامي نمرات آنها
ي شويد تا
بايد بيست باشد تا براستي شاد و خوشحال باشند .شما صاحب فرزند م 
چگونگي عشق ورزيدن به دنيا را بياموزيد .شما بدون آنها قادر به پيوند خوردن به
آينده نيستيد.
پسران و دختران شما بعنوان مواد آموزشي به شما داده شدهاند تا از طريق آنها بتوانيد
به دنياي آينده پيوند بخوريد .انجام وظيفهي يك فرزند خلف در برابر اجدادتان و پدر
بزرگ و مادربزرگتان بمعناي دريافت آموزش از دنياي روح است .تمامي اين چيزها از
طريق عشق بهم مرتبط هستند .پدربزرگ و مادربزرگ ،شوهر و زن ،و پسران و دختران
همه از طريق عشق به هم پيوند خوردهاند .بسان جريان خون در بدن انسان ،شما نيز
ميتوانيد از اين طريق در ميان دهها ميليون نسل از اجدادتان در دنياي روح و دورترين
بازماندگانتان رفت و آمد داشته باشيد .بنابراين بايد بدانيد كه دنياي روح و جهان هستي
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اينگونه سازماندهي شده ،عمل کرده و تمامي مخلوقات اينگونه هدايت ميشوند .ميتوان
گفت خادم عشق يا بردهي عشق شدن باالترين خوشحالي است( .خانوادهي بركت گرفته
و پادشاهي ايدهآل ص 1985.10.4 )1066

 .4عشق خدا چيست؟
سعي در تحقيق در رابطه با عشق خدا داشته باشيد .فكر ميكنيد كه چطور ميتوان عشق
خدا را توصيف کرد؟ عشق خدا را ميتوان با يك روز گرم بهاري تشبيه کرد كه ابرها
موقرانه در آسمان در حركت هستند ،گرما از زمين برخواسته ،حشرات پرواز ميكنند،
مورچهها براي ديدن دنيا رفت و آمد دارند ،درختان بيد صحرايي به شكوفه نشستهاند،
غورباغهها آوازهاي تازهي بهاري ميخوانند ،زنبورها هجوم آورده ،و پروانهها بال ميزنند،
و شما در چنين محيطي سرمست شده و احساس خواب ميكنيد ،اما در واقع بيدار بوده و
چنان احساس خوبي داريد كه ميخواهيد تا به ابديت در چنين وضعيتي باشيد.
وقتيكه خدا زوج مفعولي ايدهآل خود را بيابد ،احساس ميكند كه انگاري در يك گلستان
زيبا قرار گرفته است كه در آن زنبورها و پروانهها در پرواز هستند .آيا با انديشيدن به
چنين چيزي ،احساس خوبي خواهيد داشت يا احساس بد؟ چنين چيزي احساس خوب
دارد ،انسان كوته فكر بر اين موضوع واقف نيست .وقتيكه به ديدار كسي ميشتابيد كه
از ديدن او خوشحال ميشويد ،دستان او را بگرمي فشرده و تكان ميدهيد .وقتيكه كسي
با شادي ميگويد “مدتها بود كه نديدمت” و دستان شما را بگرمي ميفشارد ،آيا احساس
خوبي ميكنيد يا احساس بد؟ اگر كسي هست كه ميگويد احساس بد ميكند ،او را  
پس زده و نادان خطابش كنيد .وقتيكه از ديدن كسي خوشحال هستيد آيا دستان او را
بگرمي ميفشاريد يا نه؟ آيا وقتيكه كسي چنين كاري را با شما انجام ميدهد ،دوست
داريد يا نه؟ شما ميخواهيد كه دوست داشته باشيد اما شايد واقع ًا خواستار چنين چيزي
نيستيد ،اينطور نيست؟ بايد بر چنين چيزي آگاه شويد ،و اگر ندانيد ،چطور ميتوانيد
خواستار آن باشيد؟
خانمهايي كه اينجا هستيد به اين موضوع فكر كنيد .بدنبال ازدواج و دريافت عشق
همسرتان ،چه احساسي داريد؟ احساس بد يا خوب؟ صادق باشيد .اگر همسرتان
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دوستتان بدارد ،به هيچ چيز ديگري بر روي زمين نياز نداريد ،محكم به او چسبيده
و زندگي ميكنيد .براي مردان خوب است كه با دستان خود بسان سم گاو دست
همسرشان را محكم بگيرند .همچنين وقتيكه به تماشاي فيلمي نشستهايد ،خواستار
تماشاي چنين صحنههايي هستيد .اگر زني به مرد بگويد "اوه تو دستان زيبايي داري"،
مرد دلخور ميشود .بهرحال مسائل اينطوري هستند .عشق ابدي است ،عشق نه براي
فصل کردن بلکه براي وصل کردن است .شما يگانه ميشويد .زمانيكه مرد و زن يك
زوج شده و يكديگر را دوست بدارند ،بهم ميپيوندند .البته كه چنين چيزي بطور لفظي
اتفاق نميافتد ،اما آنها به قلبي نائل خواهند آمد كه حتي باالتر از چنين چيزي است.
اين عشق خدا است و اگر شما با چنين عشقي زندگي كنيد ،آيا متحد خواهيد شد يا نه؟
در اين مورد بيانديشيد .مقدر شده است تا شما يگانه شويد( .خانوادهي بركت گرفته و
پادشاهي ايدهآل ص 1970.12.22 )1068
وقتيكه يك مرد و يك زن عاشق ميشوند ،انواع و اقسام مسائل روي ميدهد ،اينطور
نيست؟ اما اگر راهي براي شناخت عشق خدا يافته و واقع ًا مزهي آن را نيز بچشيد،
آنگاه آن را نميتوان با هيچ چيزي در اين دنيا مقايسه کرد .اگر كسي وجود دارد كه
چنين عشقي را مزه كرده باشد ،هيچ ميزاني از سختيها و اندوه قادر نخواهند بود تا او را
شكست بدهند .چنين حوزهي آزادي مطلق بايد بوجود آيد ،اينطور نيست؟ موضوع اين
است كه چگونه ميتوان آن را يافت؟ (1971.1.15 )39-240
عشق خدا بطور عمومي در سه شكل بزرگ آشكار ميگردد که عبارتند از عشق والديني،
عشق زناشوئي و عشق فرزند .نقطهي مركزي كه در آن اين سه نوع عشق بهم ملحق
ميشوند ،عشق خدا است1975.11.23 )173-278( .

 .5بركت خدا رخصتي براي به ارث بردن عشق و شادي
آن زمان كه خدا يك بدن جسمي دربركند ،زمان طلوع باشكوه يك صبح تازه خواهد بود.
سپس زماني كه او داراي مردمي محبوب (شوهر و زن) است كه ميتواند آنها را دوست
داشته و زماني كه ميتواند نوههاي خود را دوست بدارد ،چنين صبح تازه و پاشکوهي
خواهد بود .دروهي زماني عشق به نوههايش بسيار با ارزشتر از دورهي زماني عشق به  
پسران و دخترانش ميباشد .فكر ميكنيد كه او بعد از آفرينش آدم چطور شادي خود را
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نسبت به او ابراز نمود؟ خدا ميبايست چگونگي خوشحالي خود را به او آموزش ميداد و
اين تنها زماني ميسر خواهد بود كه آنها صاحب پسران و دختران خود شوند .در دوران
كودكي شما بر چگونگي عشق والديني واقف نيستيد ،اما وقتيكه صاحب خانواده و فرزند
شديد ،به چگونگي عشق والديني دست خواهيد يافت .متوجه خواهيد شد كه والدينتان
چگونه شما را در حين پرورش دادن دوست داشتهاند .بنابراين روزي كه فرزندتان زوج
خود را مييابد ،روز بزرگي است ،همينطور روزي كه او صاحب فرزند ميشود ،روز
باشكوهي است( .خانوادهي بركت گرفته و پادشاهي ايدهآل ص 1978.1.22 )936
بايد به شناخت عشق خدا دست يابيد .بايد عشق والديني را تجربه کرده و بدانيد كه
چگونه به والدينتان خدمت كنيد و همچنين بايد عشق همسر را دانسته و نحوهي خدمت
كردن به او را نيز بدانيد .شما بايد عشق فرزندي را شناخته و بر چگونگي خدمت كردن
به فرزندانتان نيز آگاه شويد .شما نبايد فقط به فرزندانتان فرمان بدهيد بلكه همچنين
بايد چگونگي خدمت کردن به آنها را بدانيد و آنها را بخوبي درك كنيد .تنها در آن
زمان قادر به درك عشق خدا خواهيد بود .شما بدون فرزند در جايگاهي ناقص بوده و
نميتوانيد عشق خدا را درك نماييد ،نميتوانيد درك كنيد كه خدا چقدر بشريت ،يعني
فرزندان خود را دوست داشته است .بعالوه بدون قرار گرفتن در مقام شوهر نميتوانيد
زن را درك كنيد و بدون قرار گرفتن در مقام زن شناختي از شوهر نخواهيد داشت.
فرزندان تا زمانيكه خود والدين نشوند ،شناختي از چگونگي عشق والديني نخواهند داشت.
همينطور شما بدون پسران و دخترانتان نميتوانيد والدين راستين بشويد( .خانوادهي
بركت گرفته و پادشاهي ايدهآل ص 1984.7.10 )937
والدين خواستار ازدواج فرزندانشان هستند زيرا ميخواهند تا عشق والديني را بطور كامل
براي آنها به ارث گذارده و آموزش بدهند .والدين در زمان مرگ خود ،وجود واقعي
خودشان را براي بازماندگان بجاي ميگذارند ،و اين دليل نيازشان به آنها است .عشق
چيزي است كه براي ابديت تداوم خواهد داشت و از آنجاييكه باالترين آرزوي انساني
است ،تمامي انسانها با آغوشي باز خواهان به ارث بردن آن هستند .آنها ميتوانند با
بجاي گذاشتن چنين عشقي ،در دنياي روح با افتخار به حضور خدا بروند .جاييكه چنين
عشقي ميتواند به كمال برسد ،خانواده است .رفتن به پادشاهي بهشتي به شكل خانوادگي،
به معناي اين است كه حوزهي يگانگي عشق بواقعيت درآمده است(  .خانوادهي بركت
گرفته و پادشاهي ايدهآل ص 1978.9.21 )937
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مردم بايد از چنين قاعده و چنين اصلي پيروي كنند .شما در فصل بهار بذر ميافشانيد،
در فصل تابستان گياه بدرستي رشد ميكند ،در فصل پاييز ميوه را برداشت ميكنيد
و در فصل زمستان بايد همه چيز را مرتب كرده و اساس اين بذر تازهي زندگي را در
عمق قلبتان نگهداري كنيد .تنها در آن صورت است كه شما قادر خواهيد بود تا دوباره
در بازگشت فصل بهار بذري براي كاشتن داشته باشيد .اين نكته به اين معنا است كه
شما در آينده بايد والدين شده و صاحب پسران و دختراني چون خودتان شده و آنها را
مثل خودتان پرورش دهيد.
چرا احساس تاسف داريد از اينكه صاحب فرزند نميشويد؟ زيرا بدون فرزند نميتوان
سطحي کروي بوجود آورد .در مشاهدهي پرندگان كه به جوجههاي خود غذا ميدهند،
عشق عميق پرندهي مادر را درك خواهيد کرد .مردم در غرب شايد ندانند ،اما در
شرق در مقايسه با بزرگساالن به فرزندان عشق و محبت بيشتري داده ميشود .آنها
اگر چه مودبانه به بزرگساالن احترام ميگذارند ،اما عشقي عظيم را براي فرزندان به
تصوير ميكشند .شما وقتيكه صاحب پسر و دختر خود شده و آنها را بزرگ كرديد،
متوجه خواهيد كه چقدر والدينتان شما را دوست داشتهاند .هر كسي بايد ازدواج كرده،
صاحب فرزند شده و آنها را بزرگ نمايد .تنها در آن زمان ميتوان از عشق والديني و
عشق فرزندي شناخت كسب كرد .اما بنظر ميرسد كه غربيها اينطوري نيستند .آنها از
داشتن فرزند و پرورش آنها خودداري ميكنند .آنها در داشتن فرزند مردد هستند چرا
كه فكر ميكنند كه فرزند مانع آنها در ازدواج كردن و طالق گرفتن ميباشد .اما وقتي
فردي كه بر روي زمين بدنيا آمده در تاسيس چهار پايهي اساسي شكست بخورد ،قادر
نخواهد بود كه به پادشاهي بهشتي برود زيرا از قلب خدا در عشق به مردم شناختي
ندارد( .خانوادهي بركت گرفته و پادشاهي ايدهآل ص 1982.4.26 )937

 .6بشريت در پي نقطهي مركزي عشق
انسان در عشق بدنيا آمده ،در عشق والديني بزرگ شده ،و در حين گسترش افقي عشق
بالغ ميشود .با مالقات مرد و زن و رشد آنها به سطحي که بتوانند نمايندهي عشق
بهشت و زمين شده و به عنوان ثمرهي آن عشق صاحب فرزند شوند ،عشق افقي به كمال
اولين مرحله دست پيدا ميكند .فرزندان بعنوان نتيجهي مرکزي عشق پا به عرصهي
وجود ميگذارند .فرزندي كه بواسطهي سهيم شدن عشق از جانب مرد و زني متولد
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شده است ،راه بسوي هستهي عشق را بوجود خواهد آورد .اين نقطهي مركزي آنها را
بطور مستقيم بسوي خدا هدايت خواهد كرد .انسانها با صاحب فرزند شدن بعنوان ثمرهي
عشقشان ،عشقي را تجربه خواهند كرد كه بدانوسيله خدا بشريت و مخلوقات را آفريد.
آنها همچنين با دوست داشتن فرزندانشان ،بطور عميق عشقي را تجربه خواهند كرد كه
از والدينشان و قلب والديني آنها دريافت كردهاند .عشقي را كه والدين براي فرزندانشان
فروگذاري كردهاند ،نه عشقي مادي بلكه عشقي ذاتي و باطني است.
عشقي را كه والدين به فرزندانشان ميدهند ،حتي اگر دورههاي تاريخي دستخوش تغيير
شوند ،تغييرناپذير باقي خواهد ماند .شما با والدين شدن و دوست داشتن فرزندانتان،
چگونگي عشق خدا به انسان را عميق ًا تجربه كرده و درك خواهيد كرد .با والدين شدن
و دوست داشتن فرزندانتان ،احساس كرده و درك خواهيد كرد كه چقدر والدينتان شما
را دوست داشتهاند .به همين خاطر ما به والدين سالخردهي خودمان حرمت گذاشته و
مسئوليت فرزند خلف همراه با عشق خودمان را به انجام ميرسانيم .در غير اينصورت،
ق تان نسبت به فرزندتان چيزي جز
صالحيت نيل به مقام والدين را نداشته و عش 
رياكاري نخواهد بود.
بشريت بايد با والدين شدن و عشق ورزيدن به فرزندانشان ،احساس كرده و درك
کنند كه چقدر خدا آنها را دوست ميداشته است .آنها بايد والدين مسن خود را بيشتر
از فرزندانشان دوست داشته و خدا را بيشتر از والدينشان دوست بدارند .انسانها بايد
بدانند كه اين نظم و قانون عشق است .انسانها از طريق عشق بدنيا آمده ،بدنبال تولد،
با دريافت عشق در دوران كودكي خود رشد ميكنند .اما با نيل به سنين خاصي در
طي رشدشان ،عشق والديني كافي نيست و به همين خاطر عشقشان بطور افقي در ميان
برادران و خواهران و قبيلهشان گسترش مييابد .بعبارت ديگر آنها در حين دريافت
انواع عشق موجود در بهشت و زمين بالغ ميشوند .مخصوص ًا وقتيكه آنها به بلوغ مي
رسند ،تشنهي عشق جنس مخالف هستند .درگيري در اين عشق آنها را به يك حوزهي
وسيعتر عشق سوق ميدهد كه از طريق آن سرانجام نقطهي مركزي عشق را مييابند.
از آنجاييكه بهشت و زمين داراي شكل و فرمي كروي هستند ،آنها با سهيم شدن عشق
افقي ،در اولين سطح شكلي كروي ميآفرينند.
مخصوص ًا وقتيكه آنها زوج ايدهآل خود را يافته و با او عشق داده و دريافت ميكنند،
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بعنوان نتيجه صاحب فرزند شده و والدين ميشوند .در داد و دريافت عشق از جانب
آنها و بدنبال پديدار شدن عشق افقي ،عشق عمودي نيز پديدار ميگردد و اين تشكيل
دهندهي جهان كروي بوده و بطور همزمان آنها توانائي يافتن نقطهي مركزي عشق را
خواهند داشت .نقطهي مركزي عشق كه از طريق حركت شكل گرفته از اين روابط
عشق سربرميآورد ،همچنين هستهي حيات تمامي جهان آفرينش ميباشد .علت وجود
كرهي زمين هم به خاطر اين است كه بطور مداوم بدور اين نقطهي مركزي عشق در
حال گردش است .نقطهي مركزي عشق جايي است كه در آن نيرويي عظيم تمركز
يافته است كه مسبب حركت مداوم ميباشد .نقط ه ي مركزي كه در اين مسير از
طريق حوزهي عشق پديدار ميگردد ،همچنين جايگاه سكونت خدا است .بنابراين تمامي
مخلوقات جهان هستي از طريق عشق خدا بوجود آمده و در پي نيل به نقطهي مركزي
آن عشق در حركت هستند .خدا كورهي عشق است1983.4.24 )126-243( .

 .7طي طريق دورهي زندگي انسان در سه عصر
انسان بدنبال اقامتي کوتاه در رحم مادر متولد شده ،در يك دورهي مشخصي بر روي
زمين زيسته و ميميرد .او قبل از تولد ده ماه را در درون رحم مادر سپري ميكند .نطفه
در درون رحم ،آزادي محدودي دارد .او با دريافت مواد غذايي از طريق بند ناف رشد
ميكند .او دستهايش را باز و بسته ميكند ،دهانش را باز و بسته ميكند و پاهايش را
تکان ميدهد ،اينها تمامي كاري است که او ميتواند انجام بدهد .با اين همه دنياي رحم
براي او دنياي آزادي و درواقع تمامي دنياي او است .كودك بعد از ده ماه پا به عرصهي
وجود ميگذارد و آن همين دنياي زميني ،يا جامعهي بشري است كه امروز بر ما عيان
است( .خانوادههاي بركت گرفته و پادشاهي ايدهآل ص 1984.4.24 )1071
چرا انسانها متولد ميشوند؟ آنها بخاطر عشق متولد ميشوند .به همين دليل نطفهي آنها
در عشق راستين والديني شکل گرفته و در درون رحم مادر به مثابهي آغوش عشق
و حمايت والديني رشد ميكنند .فرزندان تا به زمان بلوغ در آغوش عشق والديني كه
بدون هيچ شكايتي همه چيز را با شادي در خود هضم ميكند بزرگ ميشوند .آنها با
رسيدن به بلوغ در سنين بيست سالگي بايد زوج خود را يافته و به عشق بهشتي پيوند
بخورند که در آن بايد بطور تمام عيار براي خاطر يكديگر زندگي کنند .اين زوج در
پيروي از اين راه زندگي ،بايد صاحب فرزند شده و آنها را دوست بدارند ،زيرا تنها
با تجربهي عميق عشق خدا ،حوزهي واقعي زوج مفعولي عشق خدا كامل خواهد شد.
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(1986.3.20 )143-285
زندگي بشر را ميتوان با زندگي جنين در درون رحم مادر مقايسه کرد .بطور خالصه
انسان مدت صد سال در آغوش مادر دنيا زيسته و همانطور كه جنين از دنياي انساني
بيرون بيخبر است ،مردم ساكن روي زمين نيز از واقعيت دنياي روح ،كه بعد از مرگ
در انتظار آنها است ،در جهالت هستند .آنها احساس مبهمي داشته و فقط ميتوانند
حدس بزنند .به همان صورت که در رحم مادرشان هيچ اطالعي از دنياي انساني
نداشتهاند  ،اما وجود داشت ،دنياي پس از مرگ نيز بايد وجود داشته باشد .بنابراين
صرفنظر از احساس يا اعتقاد مردم به دنياي بعد از مرگ ،دنياي روح واقع ًا وجود دارد.
چون دنياي بعد از مرگ وراي فعاليتهاي پنج حس جسمي ما است ،بايد با اعتقادات
مذهبي بر ناباوريها غلبه كنيم( .خانوادههاي بركت گرفته و پادشاهي ايدهآل ص )1071
1984.4.24
انسانها از سه عصر طي طريق ميكنند .حيوانات هم داراي عصر آب ،عصر خشكي و
عصر هوا هستند .همه چيز بايد از طريق اين سه عصر عبور كنند .براي اينكه انسان
بتواند سرور آفرينش شده و صالحيت حاكميت بر مخلوقات را كسب نمايد ،آنها نيز
بايد در عصر آب قرار گرفته و يك شكل كامل زندگي ،كاملتر از هر موجود ديگري شده
و در آنجا زندگي کنند .بعد بايد در عصر خشكي قرار گرفته و باالترين در ميان تمامي
موجودات بشوند .سپس بايد عصر هوا باشد ،اما انسانها بال ندارند .آنها بدون بال چگونه
ميتوانند پرواز كنند؟ آنها بايد بتوانند باالتر و دورتر از هر حشره يا پرندهاي پرواز كنند.
براي انجام اين امر چه بايد کرد؟ اين امر نميتواند در زمان حيات بدن جسمي آنها رخ
دهد .هر چقدر هم كه بسختي براي جهيدن تالش داشته باشند ،راه به جايي نميبرند .اما
چون انسان سرور آفرينش است ،و خدا ماهيتي روحي است ،اگر قرار است كه انسانها از
قدرت تسلط برخوردار بوده و در مقام مشابه خدا قرار گيرند ،جايگاه عملكردي آنها نيز
بايد شبيه خدا باشد .نور سيصد هزار كيلومتر در ثانيه حركت ميكند اما انسانها ميتوانند
سريعتر از آن حركت کنند و اين چيزي جز روح نيست1981.4.12 )112-202( .
اگر چه ما در اين دنيا زندگي ميكنيم اما همه چيز در اين خالصه نميشود ،دنياي روح
نيز وجود دارد .بنابراين جايي كه قرار است براي ادامهي زندگي به آنجا برويم كجا
است؟ دنياي روح ابدي است كه از هواي عشق لبريز است .زندگي جسمي بر روي زمين
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دورهي آمادگي براي زندگي در دنياي روح ابدي است1985.2.9 )140-121( .

 .8زندگي زميني يك حوزهي آموزشي براي همنوا شدن با دنياي روح
من تجربيات روحي بسياري دارم .دنياي روح جايگاهي است كه از عناصر عشق لبريز
شده است .كرهي زمين با هوا پوشيده شده است ،اما دنياي روح با عشق احاطه شده
است .مردم بر روي زمين ،اگر چه با هوا و گاز كربن دم و بازدم دارند اما در دنياي روح
مردم با استشمام عشق زندگي ميكنند .دنياي روح دنيايي براي داد و دريافت عشق
دنيوي انسان نيست .عشقي كه در دنياي روح سهيم ميشويد ،عشق راستين است.
در صورت رفتن به دنياي روح ،خواهيد ديد که آنهاييكه والدين ،برادران و خواهران،
همسر و فرزندانشان را به طور کامل دوست داشتهاند ،يعني كسانيكه عشقي عميق را در
زندگيخانوادگي خود تجربه كردهاند ،از آزادي بسياري لذت خواهند برد .آنها ميتوانند
بدون هيچ مانعي ،در هر جهتي و به هر جايي بروند .برعكس كسانيكه فاقد تجربهي
عشق هستند ،افرادي كوته نظر بوده ،در دنياي روح قرنطينه شده ،تنها بوده و از هيچگونه
آزادي برخوردار نيستند.
عشق بين والدين و فرزند يك رابطهي عمودي ،عشق بين شوهر و زن رابطهي افقي و
عشق مابين برادران و خواهران رابطهي گردشي و فراگير است .اين سه رابطه با يكديگر
تفاوت دارند .بنابراين شما تنها با تجربهي عميق عشق بر روي زمين از طريق اين سه
روش متقابل مشخص ،ميتوانيد در يک محيط دوراني بدون هيچ محدوديت عمودي و
افقي به گردش درآييد .بعنوان مثال كساني كه بواسطهي مرگ زود هنگام والدينشان،
عشق والديني را مزه نكردهاند ،مردمي غمزده هستند چرا كه فاقد يك تجربهي مهم
عشق هستند .به همين شكل كساني هم كه عشق زناشوئي را تجربه نكردهاند ،در
دنياي روح مردمي فقير خواهند بود زيرا فاقد بخش مهمي از زندگي هستند .همچنين
آنهاييكه برادر و خواهر ندارند ،در جايگاهي فقيرانه در دنياي روح قرار خواهند گرفت
زيرا بواسطهي عدم كارايي در تمامي سطوح قادر به برخورداري از يك زندگي كامل
نيستند.
چرا بايد ازدواج كنيد؟ شما ازدواج ميكنيد تا عشق والديني ،عشق زناشوئي و عشق فرزند
را بطور عميق تجربه كنيد .اين تجربيات ضروري هستند ،چون دنياي روح جايگاهي است
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كه با هواي چنين عشقي پر شده است .بايد بدانيد كه شما براي آموزش خود در همنوا
شدن با دنياي روح به خانواده نياز داريد .كسانيكه بدون چنين احساسي به دنياي ديگر
ميروند ،نميتوانند با ريتم آنجا هم آواز شوند .آنها بسان كساني خواهند بود كه فاقد
بيني براي استشمام چنين عشقي هستند( .خانوادههاي بركت گرفته و پادشاهي ايدهآل
ص 1977.4.3 )1067
شما از پدر و مادرتان بدنيا آمدهايد .مهمتر از آن اين است كه شما از جانب خدا با
غرض گرفتن پدر و رحم مادرتان به دنيا آمدهايد .شما از طريق والدين جهاني و والدين
جسمي خودتان والدين راستين را مييابيد .والدين جسمي شما والدين موقتي هستند.
بنابراين لحظهي مرگ زمان شادي و هلهله است كه در آن شما به مالقات والدين
راستين ميشتابيد .عشق راستين والدين راستين در آنجا است ،آنجا پادشاهي بهشتي در
دنياي روح خوانده ميشود .عنصر ساختاري آن عشق بوده و از عشق والديني لبريز است.
آن عشق نه براي من ،بلكه عشقي است كه براساس اصل خدمت و فداكاري ميتواند
با قانون جهاني تطابق داشته باشد .شما در حفظ اين اصل بايد بشريت و جهان هستي
را دوست بداريد .زندگي زميني يك حوزهي آموزشي براي خاطر چنين عشقي است.
(خانوادههاي بركت گرفته و پادشاهي ايدهال ص 1979.9.30)1072
آيا ميدانيد که زندگي شما بر روي زمين چقدر اهميت دارد؟ فقط يكبار زندگي ميكنيد
که يك لحظهي بسيار كوتاه است .در مقايسه با زندگي ابدي ،زندگي جسمي يک نقطه
به نظر ميرسد ،يک لحظهي بسيار کوتاه است .با اين همه در اين لحظه است که ما بايد
به وراي زندگي جسمي رفته و آمادگيهاي الزم براي رفتن به دنياي روح را به انجام
برسانيم1990.11.1 )207-99( .

فصل چهارم

عشق زناشوئي در دنياي اصيل آفرينش

 .1عشق اصيل يك مرد و يك زن
در عشق يك مرد و يك زن به يکديگر ،موضوع اين است كه آيا عشق آنها براساس
خواست خدا است ،آيا براساس استانداردي هست كه خدا براي بشريت ضروري دانسته
است .وقتيكه يك مرد و يك زن عاشق ميشوند ،مسئله اين است كه آيا عشق آنها
براساس آن الگوي عشق در فكر و ذكر خدا ميباشد يا نه .به اين نتيجه ميرسيم كه اگر
اولين مرد و زن متمركز بر خدا در عشق يگانه ميشدند ،آنگاه عشق آنها الگوي جهاني
عشق ميشد .خدا در آرزوي چنين عشقي از جانب بشريت بوده است .به همين صورت
مرد و زن نيز ميبايست خواستار چنين عشقي از يكديگر ميبودند .چنين عشق راستيني
بايد هستهي مرکزي جهان هستي و استاندارد سنجش شود( .خانوادهي بركت گرفته و
پادشاهي ايدهآل ص 1983.6.5 )335
عشق خدا و عشق بشريت بطور اساسي مشابه هستند .عشق تالشي براي يگانه شدن
است .چرا مرد و زن مشتاق يكديگر هستند؟ زيرا يك مرد تنها از طريق يك زن ميتواند
داراي خدا شود ،و يك زن تنها از طريق يك مرد ميتواند داراي خدا شود .بعبارت ديگر
آنها مشتاق يكديگر هستند چون خدا در جايگاه يگانگي مرد و زن در عشق ،ساكن خواهد
شد( .خانوادهي بركت گرفته و پادشاهي ايدهآل ص 1982.4.26 )336
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با توجه به اينكه اساس خصوصيات دوگانه خدا است ،ما بايد مردمي بشويم كه براي
ارزش باشكوه خدا و همينطور ارزش موقرانهي مرد و زن سرود ستايش بخوانيم-277( .
1969.10.5 )25
وقتيكه يك زن محبوب الهي در قلب يك مرد ،و يك مرد محبوب الهي همچنين در قلب
يك زن باشد ،آنها زوجهاي مفعولي خدا شده ،و وقتيكه كه در عشق درگير ميشوند ،او از
مشاهدهي آنها بوجد درآمده و تمامي  مخلوقات نيز مسرور خواهند شد .بهشت و زمين
از مشاهدهي ارزش آن به آغوش هم فرو شدن غرق شادي خواهند شد .در آغوش
هم فرو شدن يک مرد و زن با عالقهي متقابل نقطهي يگانگي جهان هستي خواهد بود.
اين چگونگي آشکار شدن تصوير اصيل در ايدهآل خدا است( .خانوادهي بركت گرفته و
پادشاهي ايدهآل ص 1969.2.4 )334
در اصل يک مرد بايد زني را که با او بوجد درآيد مالقات نموده و زن نيز بايد مردي را
که با او بوجد درآيد مالقات نمايد .بعالوه اين بايد يک رويارويي باشد که خدا و تمامي
جهان مخلوقات نيز از مشاهدهي آن بوجد درآيند .در اين صورت ،تمامي مخلوقات براي
اين زوج بسيج شده و خواستار آن خواهند بود که تحت حاکميت آنها قرار گيرند .پرندهها
براي آنها آواز خوانده ،پروانهها براي آنها با شادي برقص درخواهند آمد .خدا به شادي
درآمده ،مردم به شادي درآمده و تمامي مخلوقات نيز به شادي درخواهند آمد .اگر اولين
اجداد بشري با تحقق چنين جايگاهي آغازگر تاريخ ميبودند ،دنيا يک دنياي ايدهآل اصيل
ميبود( .خانوادهي بركت گرفته و پادشاهي ايدهآل ص 1969.2.4 )336

 .2دليل تولد مرد و زن
هدف اصيل تولد مرد چيست؟ نميتوان اين واقعيت را انكار کرد كه او براي خاطر يك
زن پا به عرصهي وجود نهاده است .به همين صورت ،يك زن نيز براي خاطر خودش
بدنيا نيامده است .بايد بدانيم كه در صورت شكست در نيل به اين اعتقاد كه او براي
يك مرد بوجود آمده است ،مشكالت بروز خواهند كرد .چون خدا مالك بزرگ بهشت و
زمين ،اين امر را بعنوان اصل آفرينش برپا داشته است ،ما قادر به ورود به دنياي خوبي،
حقيقت ،شادي و صلح و يا دنياي عشق و ايدهآل نخواهيم بود مگر اينكه از اين اصل پيروي
كنيم .يك زن براي اين بدنيا آمده است كه به مالقات يك مرد بشتابد و يك مرد براي
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مالقات يك زن پا به عرصهي وجود نهاده است ،اينطور نيست؟ اين امر باالترين حقيقت
است .بنابراين ما بايد حوزهي بركت گرفتهاي را بيابيم كه در مطابقت با يك چنين اصلي
است .انحراف از باالترين حوزهي حقيقت ،اوج پليدي است( .خانوادهي بركت گرفته و
پادشاهي ايدهآل ص 1975.1.16 )338
مردان و زنان بطور جسمي در تضاد هستند .زنان در آن واحد به يک چيز ميانديشند
در صورتيکه مردان به سه يا چهار چيز ميانديشند .همينطور زنان فقط در خانه ميمانند
اما مردان به گوشه و كنار دنيا ميروند .خصوصيات آنها اينگونه با هم تفاوت دارند .در
اين صورت مردان فاعلي و زنان مفعولي از چه طريقي يگانه ميشوند؟ آنها با عشق يكي
ميشوند .عشق خدا و انسان را متحد ميسازد1971.1.8 )38-255( .
مرد براي چه بدنيا آمده است؟ او براي خاطر فعاليتهاي آكادميك يا براي پول يا
قدرتهاي سياسي بدنيا نيامدهاست .مرد براي خاطر زن پا به عرصهي وجود نهاده است.
مردان داراي بدن جسمي بزرگتري هستند نه اينکه براي خودشان بلكه براي فرزندان
و همسرشان امرار معاش داشته باشند .آالت تناسلي مرد و زن با هم تفاوت دارند .آنها
براي چه كسي داراي چنين آالتي هستند؟ آنها براي خاطر خودشان بوجود نيامدهاند .آلت
تناسلي مرد براي خاطر زن بوجود آمده و در نتيجه به او تعلق دارد .به همين صورت آلت
تناسلي زن به مرد تعلق دارد .آيا هرگز در اين مورد انديشيدهايد؟ اين موضوعي نيست که
در بارهاش بخنديم و لحظهاي بعد فراموشش کنيم1986.3.20 )143-275( .
سمبل عشق مرد و زن چيست؟ مقصد نهايي عشق كجاست؟ اين آلت تناسلي است كه
باعث يگانگي شده ،و كانالي ميشود كه از طريق آن روح و جسم بطور كامل در عشق
يگانه ميشوند .چيزي مرد از آن برخوردار است که به او تعلق ندارد و چيزي هم كه زن
در اختيار دارد به خود او تعلق ندارد .آنها بطور واضح و آشكار بايد بدانند كه براي خاطر
همسرشان متولد شدهاند1984.5.31 )132-146( .
چرا مردان و زنان بر روي زمين متولد ميشوند؟ آنها براي عشق ورزيدن به يكديگر
متولد ميشوند .خدا پادشاه عقل و درايت ،حق مالكيت آالت تناسلي را جابجا نموده است.
فقط به خاطر اينكه مرد داراي آن است به اين معنا نيست كه او صاحب آن است .اين
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موضوع در مورد زن نيز صادق است .آنهاييكه بدون هيچ توجهي نسبت به شخص مالك
عمل كردهاند ،مورد قضاوت قرار خواهند گرفت .اگر شما مردان بدانيد كه با توجه به
قانوني دهشتناك مورد مجازات قرار خواهيد گرفت ،آيا جرات آن را خواهيد داشت
كه در كنار همسرتان به زن ديگري بيانديشيد؟ برعكس آيا شما زنان ميتوانيد بجاي
شوهرتان به مرد ديگري فكر كنيد؟ (خانوادهي بركت گرفته و پادشاهي ايدهآل ص
1986.3.14 )340

 .3نياز مطلق مردان و زنان به يكديگر
عشق چيزي است كه شما بطور مطلق به آن نياز داريد ،اينطور نيست؟ درست نيست؟
عنصر مطلق ًا ضروري براي آن عشق انسانها يا يک مرد و يک زن هستند .مرد به زن و
زن به مرد نياز دارد .ميزان نياز آنها به يكديگر چقدر است؟ آنها بيشتر از كشورشان،
بيشتر از دنيا و حتي بيشتر از خدا به يكديگر نياز دارند .همچنين اگر زني وجود نميداشت،
تمامي جامعهي بشري در عرض صد سال نابود ميشد .بنابراين مهم نيست كه تا چه
اندازه مرد دربارهي دنياي متحد رجز خواني كند ،تمامي آن در صورت عدم وجود زن در
طي صد سال از بين خواهند رفت .بنابراين زنان بطور مطلق ضروري هستند)25-180( .
1969.10.4
وقتيكه از انسان سخن ميگوييم ،منظورمان مرد و زن ميباشد ،وقتيكه به يك مرد نگاه
ميكنيم ،او بايد با زني همراه باشد ،وقتيكه به يك زن نگاه ميكنيم او نيز بايد با مردي
همراه باشد .يك مرد با توجه به ميل و خواست خود بدنيا نيامده است ،يك زن هم
همينطور ،او نيز براي خاطر خود بدنيا نيامده است .آنها بدنبال تولد متوجه ميشوند كه
مرد يا زن هستند .آيا در زمان تولد با توجه به آگاهي يا بدون آگاهي از وجود زن پا به
عرصهي وجود نهادهايد؟ اگر قرار بود كه مردي متولد شده و متوجه شود كه فقط مردان
وجود دارد احساس بدي به او دست ميداد ،اينطور نيست؟ همچنين اگر قرار بود كه يك
زن بدنبال تولدش متوجه شود كه تنها زنان وجود دارند ،احساس خوبي نميداشت ،اينطور
نيست؟ بنابراين در زمان تولد يك زن ،آيا او با آگاهي يا بدون آگاهي از وجود مرد متولد
ميشود؟ اگر چه من بدون چنين آگاهي متولد شدهام ،اما كسي كه به من تولد داده است،
بر چنين چيزي واقف بوده است .دليل متولد شدن من بعنوان يك زن ،وجود مردي است
كه به من نياز دارد .به همين صورت ،دليل متولد شدن من بعنوان يك مرد ،وجود زني
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است كه به من نياز دارد .آيا اينطور نيست؟ تمامي ما اينگونه با آگاهي و شناخت خدا
متولد شدهايم1970.12.22 )37-19( .
چيزي كه يك مرد بطور مطلق به آن نياز دارد ،يك زن است .نياز مطلق مرد به خدا مهم
است ،اما او قبل از آن به يک شريک زن نياز دارد .دليل بدبختي تاريخ بشري اين بوده
است كه مردان در تشخيص درست نياز مطلق به زنان شكست خوردهاند .آنها همچنين
نميدانستند كه زنان نيز بطور مطلق به مردان نياز دارند.
براي مزه كردن عشق راستين وجود يك حوزهي ايدهآل ضروري است و براي آن مرد
به يك زن و زن به يك مرد نياز دارند .بايد بدانيد كه مرد و زني مطلق كه در پي عشق
هستند ،از طريق تالشهاي قلبيشان به يكديگر ميپيوندند .وقتيکه چنين مرد و زني بهم
ملحق ميشوند خدا به پايين آمده و در ميان آنها ساكن خواهد شد .خدا نميخواهد شاهد
جدا شدن يک زوج بهم پيوسته در عشق راستين باشد ،بنابراين عشق يك مرد و زن مطلق
ابدي است( .خانوادهي بركت گرفته و پادشاهي ايدهآل ص 1986.8.20 )340
اگر چه خدا قادر مطلق و عالم متعال ميباشد ،در تنهايي حيات مطلق او فاقد معنا است.
به همين صورت ،مهم نيست كه يك مرد چقدر خوش تيپ و سالم است ،اين چيزها در
عدم وجود زن معنايي ندارند .مرد جذابي كه تنها با زيبايي و سالمتي خود زندگي ميکند،
زشتترين موجود بوده و به هيچ دردي نميخورد .مسئله اين است كه مردان بسياري
هستند كه غرق در چنين خودپرستي زندگي ميكنند و اين امر همچنين دليل حركت
تاريخ بسوي تراژدي بوده است .بايد بدانيد كه مشيت الهي بر اين قرار گرفته بود كه
دنياي فرو شده در خودمحوري را تغيير داده و بهبود بخشد ( .خانوادهي بركت گرفته و
پادشاهي ايدهآل ص 1986.8.20 )341

 .4همسر سرچشمهي عشق است
در تنهايي عشق بواقعيت درنميآيد .عشق از كجا شکل ميگيرد؟ عشق نه از من بلكه
از همسر من آغاز ميشود .به خاطر شکلگيري عشق از همسرم ،من بايد در برابر او
سر تعظيم فرود آورده و به او خدمت کنم .سرچشمهي اصل بهشتي زيستن براي خاطر
ديگران در اينجا نهفته است .زمانيكه چيزي واال بسوي من ميآيد ،براي دريافت آن من
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بايد احترام آن را بجا آورده و به آن خدمت كنم .ما بايد فلسفهي زيستن براي خاطر
ديگران را تجربه کنيم .ما داراي عشق هستيم ،اما در تنهايي عشق پديدار نميشود .زمانيكه
يك مرد تنها است ،عشق شكل نميگيرد ،تنها زمانيكه يك زن بعنوان مفعول او پديدار
شود ،عشق شكل خواهد گرفت .تنها زمانيكه مفعول عشق ظاهر ميشود ،عشق سرانجام
جوانه خواهد زد.
وقتيكه از خوبي عشق والديني يا عشق زناشوئي سخن ميگوييم ،براي اين است که عشق
واقعي عشقي متمركز بر خود نيست .عشق چيزي نيست كه از من شروع شود ،بلكه چيزي
است كه از همسر من آغاز ميشود .بايد بر چنين چيزي واقف باشيد .عشق از شوهر شما،
از همسر شما ،از پسران و دختران شما و از برادران و خواهران شما آغاز ميشود .عشق
نه از وجود شما بلکه از جانب همسر شما است .بنابراين مالك عشق كيست؟ همسرتان
مالك عشق ميباشد1970.9.20 )34-331( .
عشق از كجا آغاز ميشود؟ عشق از همسر شما شکل ميگيرد .اگر همسرتان زشت و بدرو
باشد ،عشق عقب نشيني ميکند و اگر همسرتان خوشرو و دوستداشتني باشد عشق به
همان ميزان سريع به فعاليت درميآيد .راه چگونگي عملکرد عشق با توجه به خصوصيات
همسرتان يعني با توجه به چگونگي صحبت كردن او ،زيبايي او ،بوي او و مزهي او تعيين
ميشود( .خانواده برکت گرفته و پادشاهي ايدهآل ص 1982.10.29 )343
اساس عشق چيست؟ اساس عشق من نيستم .کلمهي عشق بايد در شرايط و موقعيت
متقابل بکار گرفته شود .مهم نيست که مرد چقدر خوش تيپ بوده باشد ،اگر فاقد همسر
باشد متوقف خواهد شد چرا که در تنهايي نميتواند عشق ورزيدن را تجربه کند .اساس
عشق من نيستم“ .عشق از من آغاز ميشود” كلماتي هستند كه شيطان تا به اين زمان
از آنها استفاده ميكرده است .من سرچشمهي عشق نيستم .شما فكر ميكنيد كه اساس
عشق خود شما هستيد اما هيچ پيشروي در آينده وجود نخواهد داشت مگر اينكه چنين
تفكري بطور كامل از بين رفته و واژگون شود.
تا به اين زمان زنان و شوهران با اين خواست که مورد خدمت قرار گيرند هر کدام خود
را در نقطهي مرکزي قرار دادند .به همين خاطر عاقبت آنها به نابودي كشيده شده است.
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از آنجاييكه اساس عشق نه در من بلكه در همسر من ريشه دارد ،اگر قرار است كه داراي
آن عشق بشوم ،بايد خود را براي آن فدا كنم .عشق بطور مطلق فدا شدن را طلب ميكند.
عشق همچنين به بردباري نياز دارد .براساس چنين ديدگاهي ،امروز در جهان هستي جايي
جز زمين وجود ندارد كه در آن ميتوانيم بر شيطان چيره شويم.
خدا محکم به عشق چنگ زده است ،زيرا ،تنها براساس اصل عشق متمرکز بر خدا
ميتوان آن را يافت .عبارت شفقت نميتواند بدون عشق ابراز شود .عبارت خيرخواهي
نيز نميتواند به تنهايي مورد استفاده قرار گيرد .اين دو عبارت در روابطي متقابل مورد
استفاده قرار ميگيرند1971.7.18 )46-35( .

 .5هماهنگي مردان و زنان در عشق
مرد سمبل بهشت و زن سمبل زمين است .اين دو ميبايست يگانه و هماهنگ شوند.
مردان و زنان با هم تفاوت دارند .ماهيچههاي مردان تنومند و سخت و ماهيچههاي زنان
نرم و لطيف است .مردان ريش دارند در صورتيكه در مورد زنان چنين نيست .صداي
آنها نيز با هم تفاوت دارند .در مقايسهي مردان و زنان ،نقاط متفاوت آنها براستي با هم
تناسب دارند و هماهنگي در آنجا آشكار ميگردد .در نگاه به ساختار بدن جسمي انسان،
اعضاي سمت چپ و راست الزم و ملزوم يکديگر هستند .اين دو نيمه براستي بطور
استواري در پيوند به يکديگر قرار دارتد.
خانمها و آقايان ،آيا شما از چيزي كه فقط باال است خوشتان ميآيد يا از چيزي كه فقط
پايين است؟ شما از چيزهاي هماهنگي ساز خوشتان ميآيد .متمركز بر افق ،ماهيها پايين
آن خط زيسته و پستانداران و پرندگان و غيره باالي آن خط ميزيند .بسان نوسانات
جزر و مد متمرکز بر ماه ،زنان ماهي يكبار سيکل قاعدهگي دارند .نفس كشيدن هم
اينگونه است .مرد و زن با هم يك خط تعادل بوجود آورده و هماهنگي ايجاد ميکنند.
دليل عالقهي مردم به شهربازي با تمامي وسائل سوارياش كه باال و پايين ميروند ،آن
است كه جهان هستي اينگونه است.
فكر ميكنيد كه كداميك احساس خوبي بيشتري خواهند داشت :يك مردي در هماهنگي
با يك مرد ديگر يا مردي در هماهنگي با يك زن؟ هماهنگي يك مرد و زن بهتر است،
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زيرا اين انعکاس هماهنگي جهان هستي است .ما بايستي در همگامي با جهان هستي باشيم
كه از طريق هماهنگي خصوصيات دروني و بيروني (ين و يانگ) هماهنگي را ترويج مي
کند( .خانوادهي بركت گرفته و پادشاهي ايدهآل ص 1984.5.31 )344
هماهنگي دو جنس مخالف آغازگر يك حركت كروي است .وقتيكه مرد و زن از طريق
عشق يگانه شده و به ميوهي عشق ثمر ميدهند ،خدا به پايين آمده ،آنها به باال رفته و
در نقطهي مياني يكديگر را مالقات ميكنند .خدا نقطهي مركزي اين حوزه شده و يك
حركت كروي آغاز ميگردد .نقطهي مركزي اين حوزه جايگاهي است كه در آن هماهنگي
عشق بواقعيت درآمده ،جايگاهي است كه در آن زندگي پديدار گشته و به حرکت
درميآيد ،همينطور نقطهي آغازين برابري بشري و فلسفهي اشتراكي است .دليلش آن
است كه نيروي عشق در آنجا است .بدينسان عشق نيروي به آغوش گيرندهي تمامي
فعل و انفعاالت جهان هستي است( .خانوادهي بركت گرفته و پادشاهي ايدهآل ص
1982.4.26)345
براي انسانها عشق ابدي ،يگانه و جداييناپذير است .يکبار که يك مرد و يك زن در
عشق به هم ميپيوندند ،قرار است كه براي تمامي عمر بر روي زمين با يكديگر زيسته
و بدنبال مرگ بطور ابدي با هم زندگي كنند .آنها دو بدن جسمي هستند اما از طريق
گردش و اتحاد با هم يگانه ميشوند .وقتيكه دو بدن يكي ميشوند بسان خدا به چرخش
درآمده و يك چهار پايهي اساسي عشق را بوجود ميآورند ،كه اين چيزي جز دنياي
ايدهآل عشق نيست .تنها عشق راستين در آن ساكن بوده و عشق كاذب نميتواند به آن
تجاوز كند .وقتيكه كه يك مرد و يك زن از جانب خدا بركت دريافت نموده و كامل
شوند ،خدا آزادانه بسوي آنها خواهد رفت .آنها با تشکيل چهار پايهي اساسي عشق ،از
طريق بدنهايشان روح يكديگر را دوست داشته و وقتيکه عشق ورزيدن به روحشان آغاز
ميشود ،بدنهايشان تبعيت خواهند كرد( .خانوادهي بركت گرفته و پادشاهي ايدهآل ص
1984.1.1 )346

 .6انسانهاي اصيل مسرور در عشق راستين
مقدسترين چيز در دنيا چيست؟ مقدسترين چيز در دنيا عشق راستين سرچشمه گرفته
جانب از خدا است .اگر خدا وجود دارد راهي جز راه عشق راستين وجود ندارد .او براستي

54

خانوادهي راستين ،بزرگراه بهشتي

خواهان چنين راهي بوده و ما بدون طي طريق در اين راه نميتوانيم به حضور او برويم.
براستي بايد بر چنين چيزي واقف شويم .خدا ميخواهد تا از طريق عشق ببيند ،بشنود،
خورده و لمس كند .اگر انسانها بوسهي عشق خدا را دريافت كنند ،چنان احساس شادي
خواهند داشت كه انگاري از درون منفجر ميشوند .اين چيزي است که خواست خدا
بر آن قرار گرفته است .خدا به خاطر داشتن الماس يا جواهرات خوشحال نخواهد شد.
(خانوادهي بركت گرفته و پادشاهي ايدهآل ص 1986.8.20 )381
بدن جسمي انسان داراي پنج حس است و هر انساني از طريق اين پنج حس عشق
راستين را احساس كرده و تصديق مينمايد .اگر چشمها بسوي عشق راستين متمركز شده
باشند ،با عشق راستين رنگآميزي شده و مسرور خواهند شد .رنگهاي چشمهاي مسرور
در عشق چقدر زيبا ميدرخشند! به چگونگي لبهاي همراه با لبخند دلرباي فرد غوطهور
در عشق راستين بيانديشيد ،سعي كنيد منظرهي پنج حس مسرور در عشق راستين و
هماهنگي آنها را در حال حرکت بسوي خدا تصور كنيد.
خدا به تنهايي نميتواند شادي چنين زيبايي را تجربه نمايد .او تنها با داشتن شريک قادر
به کسب تجربهي چنين زيبايي خواهد بود و اين دليلي براي آفرينش انسان از جانب
خدا بود .اگر مرد و زن زيبايي وجود دارند كه خواستار لمس كردن چشمهاي مسرور
در عشق راستين بوده ،چنين لبهايي را بوسيده و ملودي چنين قلبي را بنوازند ،خدا چه
احساسي خواهد داشت؟ اگر حواي عشق راستين وجود ميداشت ،خدا ميخواست تا به
دنياي قلب او سفر كند .او برخوردار از ميلي ناخودآگاه براي كشف چگونگي وسعت و
عمق دنياي زيباي قلب حوا ميبود.
خدا خواستار سفر در دنياي قلب آدم و حوا است كه نسبت به بهشت و زمين از چيزهاي
زيباتري برخوردار است .اين امري مسلم است كه خدا در مقايسه با جهان هستي ترجيح
ميدهد تا در دنياي قلب انسان عشق راستين سفر كند و ميانديشد كه بطور ابدي خواهان
ترك عشق راستين و دنياي قلب آدم و حوا نيست .اگر خدا بدنبال آفرينش بشريت ،در
عشق راستين آنها غرق شده و شيفتهي آن عشق ميشد ،چگونه دنيايي ميداشتيم؟ از
آنجاييكه خدا در عمق وجود آنها ساكن ميشد ،دنيايي كه از يگانگي خدا و بشريت شکل
ميگرفت ميبايست لبريز از شادي و زيبايي ميبود( .خانوادهي بركت گرفته و پادشاهي
ايدهآل ص 1986.8.20 )382
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در صورت کمال عشق راستين ،حتي اگر قرار بود كه خدا بطور كامل در آن عشق غرق
شود ،هرگز تاسف نميخورد .طبيعت خدا چنان است كه در بارهي هر نوع رويدادي در
حوزهي عشق راستين ،بطور كامل خوشحال خواهد بود .اگر انسانها در اين دنياي عشق
راستين زندگي ميکردند ،بدون هيچ احساس تاسفي تمامي زندگيشان را در شادي سپي
ميکردند .بعالوه تاريخ جنگ وجود نميداشت ،و دنيا رها از هر گونه شكايت و بدبختي
ميبود( .خانوادهي بركت گرفته و پادشاهي ايدهآل ص )383

 .7عشق در وضعيتي كام ً
ال طبيعي بواقعيت درخواهد آمد
اين داستان رويدادي در زمان كودكي من است .روزي من يك جفت پرنده را گرفتم و
سعي كردم تا آنها را به بوسيدن يكديگر وادارکنم .براي اين امر آنها را در درون يك قفس
قرار داده به آنها غذا داده و به تماشاي آنها نشستم .اين كار را از روي اميال كودكانه در
مشاهدهي آنها در عشق به يكديگر و آواز شادي سر دادن انجام دادم .اين چيزي مثل
يك تجربهي از روي كنجكاوي براي فهم درست تمامي اصول طبيعت بود .من به اين
جور کارها ادامه دادم ،كه البته اكنون انجام آنها را از روي شيطنت ميدانم .مدتي بعد بود
كه متوجه شدم عشق در يك وضعيت طبيعي تحقق مييابد .عشق خالصانه چيزي است
كه بطور طبيعي در باالترين حد ممکن بواقعيت درميآيد .يک مدت طوالني از تجربيات
سپري شد تا به فهم درستي از عشق دست يافتم( .خانوادهي بركت گرفته و پادشاهي
ايدهآل ص 1986.1.3)353
در صورت از دست دادن عشق ،آيا برخورداري از تحصيالت دانشگاهي به فرد در يافتن
عشق کمکي خواهد کرد؟ او فقط دانش اندوخته و فردگرا شده و به ستايش مادهگرايي
روي ميآورد .همانطور كه سوپ لوبياي كرهاي مزهي خوبي خواهد داشت اگر در كاسهي
سنگي و كلفت كرهاي صرف شود ،پرورش منش و شخصيت نيز تنها وقتيكه بر اساس
عشق باشد ،به هدف خود نائل خواهد آمد .گلهاي تمدن جهاني بايد براساس هماهنگي
هنري شكفته شود .اين امر مثل آن است كه گوشت دندهي كباب شده و سوپ لوبياي
كرهاي هر كدام بايد در بشقاب و كاسهي سنگي كرهاي صرف شود تا مزهي درست خود
را داشته باشند .يكبار كه به مزهي تند ،عميق و راحتي بخش اعصاب سوپ لوبياي كرهاي
آشنا شديد ،به هر جا كه برويد قادر به فراموش كردن آن نخواهيد بود.
به همين صورت ،وقتيكه مردم با مزهي تند ،عميق و آرامش بخش عشق عادت کنند ،از
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آن دست برنخواهند داشت .همانطور كه شما بسادگي از خوراکيهاي آماده و فوري بسيار
شيرين زود خسته ميشويد ،اگر فرد ميتوانست هر جا كه بخواهد عشق را بسان غذاهاي
فوري دريافت كند ديگر نميشد آن را عشق راستين بناميم .مسئله اين است كه اين روزها
مردم بسياري در هر گوشه و كناري وجود دارند كه مثل غذاي فوري و سرپايي عشق مي
ورزند .چون شما در واني از عطر حمام كردهايد ،عشق عمق نخواهد يافت .من ميگويم كه
عشق يک زوج روستايي ،كسانيكه قبل از رفتن به خواب خودشان را در آب سرد شستشو
ميدهند ،بسيار عميقتر و ابدي است .اگر زوجي براي بوسيدن يگديگر ،دندانهايشان را
مسواك بزنند ،اين عشقي طبيعي نخواهد بود .مزهي خمير دندان مانع آن ميشود تا آنها
بوي يگانهي يکديگر را بطور طبيعي استشمام کنند .وقتيكه مردمي را مشاهده ميكنم كه
براي بوسيدن يكديگر داندانهايشان را مسواك ميزنند ،نميدانم كه آيا آنها سعي در مزه
كردن عشق دارند و يا اينكه ميخواهند خميردندان را مزه کنند( .خانوادهي بركت گرفته
و پادشاهي ايدهآل ص 1986.1.3 )354
در مالقات با فرد محبوب خود خواستار بوسيدن و به آغوش گرفتن او هستيد .اين يك
غريزهي طبيعي بين دو جنس مخالف است .فرد براي عشق ورزيدن به تمامي محيط
اطراف يعني جهان هستي به مالقات همسرش ميرود .يافتن همسر يک رفتار طبيعي
انسان است.
وقتيکه در ميان تمامي انسانها با توجه به ايدهآل همياري ،يك مرد با يك زن و يك زن
با يك مرد ارتباط برقرار کنند ،در چنين جايگاهي هيچگونه رويداد مختل کنندهي نظم
عشق شکل نخواهد گرفت .تنها زمانيكه يك مرد و يك زن بر اساس ايدهآل همياري به
مالقات يكديگر ميشتابند ،نظم راستين عشق پديدار ميشود( .خانوادهي بركت گرفته و
پادشاهي ايدهآل ص 1981.1.13 )355
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فصل پنجم

مالك راستين در تاسيس پادشاهي صلح و
اتحاد بر روي زمين و در بهشت

اين پيام در سومين گردهمايي جهاني فدراسيون
مردم مغول براي صلح جهاني ابالغ گرديد كه
در روز دهم آوريل دوهزار و شش ،در شهر
سئول كرهي جنوبي برگزار شد.

رهبران گرامي از سراسر دنيا كه براي پيشرفت فدراسيون مردم مغول و فدراسيون
صلح جهاني كه بعنوان يك سازمان ملل هابيلي آغاز به كار نموده ،در كار و تالش
سخت هستيد! همراه با اقبال بهشتي ،يك بهار تازه به سرزمين پدري من ،شبه جزيره
كره آمده است .من از جانب خود و تمامي اعضاي خانوادهام به همهي شما عزيزان كه
در عين مشغلت بسيارتان در اين رويداد پر معنا شركت جستهايد ،خوشآمد ميگويم.
با اين اميد كه بتوانيد قلبتان را از بهار تازهي بركات بهشتي لبريز ساخته و با خود به
كشورتان ببريد.
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رهبران محترم جهاني ،بدنبال افتتاح فدراسيون صلح جهاني در شهر نيويورك در روز
دوازدهم سپتامبر سال دوهزار و پنج ،من براي ابالغ پيام افتتاحيه به يك تور سخنراني در
صد و بيست كشور دنيا پرداختم .آن پيام حاوي اين نكته بود كه فدراسيون صلح جهاني
در مقام سازمان ملل هابيلي بايد بعنوان يك سازمان بينالمللي براي صلح توسعه يافته
و بطور همزمان ،سازمان ملل كنوني بعنوان يك نهاد قابيلي با در بر گرفتن يك شوراي
صلح شكل گرفته در درون اين سازمان يعني يك شوراي قانوني مركب از رهبران
مذهبي در راستاي نمايندگان كنوني شوراي امنيت سازمان ملل ،اصالح شود .سخن من
اشاره به آن شوراي صلح نيست كه براي منفعت كشور خاصي سخن ميگويد ،همانطور
كه اكنون اين سازمان چنين ميكند ،بلكه سخن از شورايي است كه براستي براي رفاه و
صلح بشريت از ديدگاه جهاني و مذهبي در كار و تالش است.
مفهوم فدراسيون صلح جهاني كه با چنين هدف و مقصود بزرگي شكل گرفته است،
نميتواند از مغز يك انسان نشات گرفته باشد .اين بزرگترين و باالترين بركت از جانب
خدا به بشريت بوده و نقطهي شروع هزارهي نوين ميباشد .اميدوارم كه فدراسيون مردم
مغول وظيفهي خود را بعنوان يك همراه در كنار فدراسيون صلح جهاني در جهت نيل
به اهداف وااليش به انجام برساند.
با چنين نيتي مايل هستم تا الهامي مطلق ًا ضروري از جانب خدا به تمامي شش ميليارد و
پانصد ميليون نفر انسان روي زمين را به اطالع شما برسانم ،با اين اميد كه تمامي شما
بعنوان رهبراني خردمند بتوانيد با گشودن قلبتان به نداي خداوند گوش فرا دهيد .در
اينجا پيام جامع خدا تحت عنوان “مالك راستين در تاسيس پادشاهي صلح و اتحاد بر
روي زمين و در دنياي روح” را تقديم ميكنم.
رهبران جهاني ،خدا آفرينندهي تمامي مخلوقات ،والدين راستين تمامي انسانها است .او
يك والدين در قالب جسمي براي يك مذهب خاص ،يك نژاد خاص يا مردم ساكن
يك محدودهي خاص نيست .ميتوان او را به هر نامي كه بخواهيد ،يهوه ،اهلل ،يا هر چيز
ديگري بناميد .چيزي كه مهم ميباشد اين است كه او بدون هيچ شكي وجود دارد،
بعنوان والدين تمامي انسانها زيسته و كار آفرينش را به دوش ميكشد .او براساس اصول
و قوانين طبيعي كه در آغاز بوجود آورد ،بر همه چيز در جهان هستي فرمان رانده و
مشيت الهي را در طول تاريخ هدايت كرده است.
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دنياي روح واقعي
خانمها و آقايان ،ذات جسمي باالتر از بدن جسمي انسان بوده و باالتر از ذات جسمي،
بدن روحي است و باالتر از دنياي روح كه بدن روحي مقدر به سكونت در آن شده
است ،جايگاه سكونت خدا است .بنابراين تنها زماني كه با خدا در عشق راستين بطور
كامل يگانه شديم ،كامل خواهيم بود .از اين ديدگاه ،يك انسان كامل ممكن است كه
فرد كوچكي باشد ،اما نمايندهي تمامي تاريخ و روابط بالقوهي آينده خواهد بود و بنابراين
ميتوان گفت كه از ارزشي بينهايت برخوردار است .يكبار كه از اين ارزش جهاني باخبر
بشويم ،تشخيص خواهيم داد كه زندگي ما بايد با هدايت روح و در خدمت به روح
باشد.
به اين دليل وجدان ما نه تنها از هر كاري كه انجام ميدهيم آگاهي داشته و آن را به
خاطر ميسپارد بلكه از هر انديشهاي هم كه در ذهن ما خطور كرده آگاهي داشته و آن
را به خاطر ميسپارد .وجدان شما قبل از آموزگاران شما قبل از والدينتان يا حتي قبل
از خدا از چنين چيزهايي آگاهي دارد .ازاينرو اگر قرار بود كه شما با اطاعت محض در
برابر فرامين وجدانتان بعنوان آموزگار ابدي زندگي كنيد ،برخورداري از يك زندگي
ابدي بطور مطلق براي شما تضمين ميشد .راه آفرينش خدا چنين است.
وقتيكه از زاويهي ديگري ساختار وجودي انسان را بررسي ميكنيم ،درمييابيم كه خدا
انسان را بعنوان ماهيتي دوگانه آفريده است .او بدن جسمي را بعنوان نسخهي اصلي
دنياي مرئي و جسمي آفريده و بدن روحي را بعنوان نماينده و سرور دنياي روح نامرئي
آفريده است .بر اين اساس در نظر گرفته شده تا انسان بمدت يكصد سال در دنياي
جسمي زيسته و بدنبال توقف حركت بدن جسمي ،بطور طبيعي و خود به خود به دنياي
روح نامرئي برود .در اين راه ،اگر چه دنياي روح توسط چشمهاي بدن جسمي ما قابل
رؤيت نيست ،اما بخودي خود و بطور اجتناب ناپذيري ادامهي زندگي ما بر روي زمين
است ،يعني موطن اصيل و ابدي بشر آفريده شده از جانب خدا است.
همانطور كه مشاهده ميكنيد ،دنياي روح در واقع وجود دارد .آنجا دنياي وهم و خيال
نبوده و يك دنياي فرضي هم نيست .انسان در اين مورد حق انتخاب ندارد .دنيايي
نيست كه اگر خوشمان آمد برويم و اگر خوشمان نيامد ،از رفتن به آنجا خودداري كنيم.
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همانطور كه خدا ابدي و تغييرناپذير است ،دنياي روح آفريده شده توسط او نيز ابدي
و تغييرناپذير ميباشد .درست مثل زندگي ما در دنياي جسمي در قالب بدن جسمي
و شكل دادن به تمامي انواع روابط با دنياي جسمي ،حتي در دنياي روح نيز مقدر شده
است تا ما در بدن روحي خود با شكل دادن و حفظ كردن تمامي انواع روابط نزديك با
تمامي پديدههاي دنياي روح به زندگي ادامه بدهيم.

رابطهي بين بدن روح و بدن جسمي
وليكن ،با نگاه به رابطهي بين روح و بدن جسمي انسان ميتوانيم ببينيم كه نه بدن جسمي
بلكه اين روح است كه داراي اهميت بيشتري است .اگر چه بدن جسمي صد سال دوام
خواهد داشت اما روح بطور ابدي وراي زمان و مكان بقاء خواهد داشت .هر چقدر هم كه
فرد در دنياي جسمي يك زندگي تجملي داشته و بخوبي زيسته باشد ،سرانجام ميميرد.
بنابراين قبل از ورود به دنياي ديگر ،بايد با سمت و جهت دادن زندگي زميني بتوانيد
با دستيابي به هر دو استاندارد دنياي روح و جسم ،اتحاد كامل روح و جسم خود را به
واقعيت درآوريد.
بعبارت ديگر ،شما مسئوليت داريد تا در حين زندگي محدود در دنياي مرئي جسمي
وجود روحيتان را به كمال برسانيد .اما اين امر به آن معنا نيست كه كمال روحي بطور
اتوماتيك شكل خواهد گرفت .تنها براساس دستيابي به اتحاد كامل بين روح و جسم
در طي زندگي جسمي از طريق تجربهي عشق راستين ،بدن روحي شما ميتواند بطور
كامل بالغ شود.
خانمها و آقايان ،براي اينكه ميوهها در فصل پاييز برداشت شده و در سبدها جاي گيرند،
نخست بايد با سرپرستي مهربانانهي صاحب باغ و تغذيه آماده شده توسط طبيعت از
دورههاي بهار و تابستان طي طريق كنند .ميوههايي كه در يك باغ با صاحبي تنبل و
نادان به انواع بيماريها مبتال شده و تحت تاثير آب و هواي نامطبوع بوده ،سرانجام قبل از
فرارسيدن فصل برداشت از درختان بر روي زمين خواهند افتاد يا بعنوان ميوهي انگلي به
حساب خواهند آمد .اگر چه ميوه هستند ،اما با ديگر ميوهها تفاوت دارند چون به اندازه
كافي خوب نيستند كه بتوان آنها را در بازار به معرض فروش گذاشت.
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ميوهاي كه بطور كامل بر روي درخت رسيده باشد ،بطور اتوماتيك به انبار صاحب باغ
انتقال خواهد يافت .به همين شكل تنها وقتيكه روح فرد در حين زندگي بر روي زمين،
در شباهت به درخت ،به كمال نائل آمده باشد ،قادر خواهد بود تا به طور اتوماتيك به
دنياي روح نامرئي ،يعني به پادشاهي بهشتي برود .بعبارت ديگر يك فرد تنها با كسب
صالحيت و لذت بردن از پادشاهي بهشتي بر روي زمين از طريق برخورداري از يك
زندگي كام ً
ال بالغ در بدن جسمياش ،ميتواند به پادشاهي خدا در دنياي روح وارد
شود.
تمامي اعمال و رفتار شما در حين زندگي بر روي زمين ،بدون استثناء و بر اساس قوانين
عمومي دنياي روح بعنوان استاندارد ،در وجود روحي شما ثبت ميشود .در نتيجه شما
براساس وجود روحي خودتان ،با ثبت صد در صد زندگي جسميتان بر روي زمين ،وارد
دنياي روح خواهيد شد .روح شما آشكارا نشان ميدهد كه آيا از يك زندگي خوبي
برخوردار بودهايد ،يا يك زندگي انگلي و فاسد گناهكارانه داشتهايد .اين موضوع به آن
معنا است كه خدا شما را قضاوت نخواهد كرد ،شما خودتان قاضي خودتان خواهيد بود.
اگر به فرد در مورد اين قوانين سخت و تكان دهندهي دنياي روح آگاهي داده شود ،آيا
فكر ميكنيد كه زندگي او در خودخواهيها و فساد اخالقي ،با سقوط به درون تمامي انواع
وساوس شيطاني در جستجوي لذات جسمي ختم شود؟ شما بايد به قيمت از دست دادن
زندگي جسميتان از ضربه زدن و مجروح ساختن وجود روحيتان خودداري كنيد .لطف ًا
اين حقيقت را به خاطر بسپاريد كه روانه شدن شما به بهشت يا جهنم به پندار ،گفتار و
كردارتان در هر لحظه بستگي دارد.
با توجه به اين موضوع ،اينطور نيست كه روح با برخورداري از زندگي خود ،عشق راستين
را بر اساس اعمال خود ابراز نمايد .وجود روحي شما تنها از طريق بدن جسمي در طي
دورهي زماني زندگي زميني با تحقق عشق راستين و با رشد روح و جسمتان در يك
رابطهي بيآاليش داد و دريافت ،بالغ شده و سرانجام كامل خواهد شد.
با اينحال ،در درون شما ،وجود بيروني و وجود دروني بطور غيرقابل انكاري در يك
كشمكش و ناسازگاري درگير هستند .تا كي اجازه خواهيد داد تا اين جنگ و ناسازگاري
ادامه پيدا كند؟ ده سال؟ صد سال؟ در عين اينكه نظم انكارناپذيري براي تمامي
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موجودات جهان هستي وجود دارد .اين امر نشاندهندهي آن است كه خدا ما را در
اين وضعيت بينظمي و ناسازگاري بوجود نياورده است .بايد بدانيد كه شما داراي اين
وظيفه و مسئوليت انساني هستيد كه تمامي وساوس جهت گرفته بسوي وجود بيروني يا
بدن جسمي خودتان را از بين برده و در زندگي با تبعيت از وجود دروني يا وجدانتان به
پيروزي نائل شويد .بخت و اقبال بهشتي با كساني خواهد بود كه زندگيشان را در چنين
مسيري سوق دادهاند ،آنها به كمال وجود روحي خود نيز دست خواهند يافت.

مرز بهشت و جهنم
خانمها و آقايان ،بهشت و جهنم چگونه جايگاههايي هستند؟ چه نوع افرادي به بهشت
پاي ميگذارند؟ اگر چنين جايي وجود داشته باشد ،كجا است؟ آيا خارج از كهكشان،
در آنسوي آسمانها است؟ يا اينكه فقط نتيجهي تصورات ذهني ما است؟ اينها سواالتي
هستند كه هر انساني الاقل يكبار آنها را مطرح كرده و در مورد آنها انديشيده است.
بطور خالصه ،بهشت دنيايي لبريز از عشق راستين خدا و دنيايي كه با عشق راستين
بعنوان محور آن شكل گرفته است .دنيايي است كه در آن عشق راستين شكل بيروني و
همينطور محتويات دروني هر محيطي خواهد بود .دنيايي است كه در آن عشق راستين
چه در آغاز و چه در پايان زندگي يكسان است .دنيايي است كه در آن هر كسي در
عشق راستين پا به عرصهي وجود نهاده ،در عشق راستين زيسته ،و با زندگي در آغوش
عشق راستين و پيروي از جاي پاي عشق راستين به دنياي بعدي يعني دنياي روح
ميرود.
در نتيجه نميتوان در چنين دنيايي خصومت و حسادت را يافت ،چون دنيايي طبيعي
است كه در آن همه براي ديگري زندگي ميكنند .دنيايي نيست كه با پول و قدرت
و افتخار اداره شده باشد .دنيايي است كه موفقيت يك فرد نمايندهي موفقيت همگي
است ،چيز دلخواه يك فرد نمايندهي چيز دلخواه همگان ميباشد ،و خوشحالي يك فرد
نمايندهي خوشحالي تمامي افراد خواهد بود.
بهشت دنيايي لبريز از هواي عشق راستين است ،جاييكه همگي با استشمام عشق راستين
زندگي ميكنند .دنيايي است كه در هر زمان و در هر مكاني نبض زندگي ميتپد .دنيايي
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است كه اعضاي تشكيل دهندهي آن به تمامي از طريق نسب خوني به خداي راستين
مرتبط هستند .جايگاهي است كه در آن بسان سلولها در بدن جسمي ما ،تمامي دنيا در
يك رابطهي جدايي ناپذير با هم مرتبط هستند .دنيايي است كه تنها تحت كنترل عشق
راستين ،عشق بنيادين خدا ميباشد .بنابراين ،خدا نيز براي خاطر عشق راستين ميزيد.

زندگي عشق راستين
شما بايد يك زندگي بطور كامل وقف شدهي عشق راستين را پيش گيريد .زندگي بايد
چنان باشد كه در آن شما بيشتر از آدم و حوا يا عيسي خدا را دوست بداريد .شما با
تحقق همه جانبهي عشق راستين بايد بطور كامل روح و جسمتان را متحد ساخته و
حوزهي عشق راستين را يافته و آن را بنا كنيد .بعبارت ديگر ،شما بايد يك خانوادهي
راستين را بر روي زمين كامل نموده و اينگونه الاقل سه نسل والدين راستين ،برادر و
خواهر راستين و فرزندان راستين با هم در عشق راستين زندگي كنند ،زيرا تنها در اين
صورت است كه شما واجد شرايط براي ورود به بهشت خواهيد بود.
عشق راستين چه نوع عشقي است؟ اساس عشق راستين نه وادار كردن ديگران در
خدمت كردن به من ،بلكه خدمت كردن و دادن براي خاطر ديگران ميباشد .عشقي
است كه داده و عملكرد خود را فراموش كرده و به طور پايان ناپذيري به دادن ادامه
ميدهد .عشقي است كه با مسرت به دادن ميپردازد .قلب مملو از عشق مادري در
حين به آغوش گرفتن فرزندش براي دادن شير ميباشد .عشقي است كه در فداكاري
به تصوير كشيده ميشود ،زمانيكه يك فرزند با خوشحالي خلف بودن خود را به والدينش
نشان ميدهد .عشقي كه خدا در حين آفرينش انسان ابراز نمود ،حركتي كه مستلزم
عشق ابدي ،تغييرناپذير ،يگانه و مطلق كه بدون هيچ قيد و شرط يا بدون هيچ انتظار
براي دريافت چيزي ميدهد.
خانمها و آقايان ،عشق راستين به ارمغان آورندهي شادي ،صلح و نظمي نامرئي براي
آسايش عمومي است .عشق راستين عشقي است كه بعنوان سرچشمه جهان هستي،
نقطهي مركزي و مالك جهان هستي را تعيين ميكند .عشق راستين ريشهي خدا و سمبل
خواست و قدرت او است .بنابراين در صورت شكلگيري عشق راستين ،از بودن بطور
ابدي با هم فقط لذت ميبريد زيرا اين عشق است كه ميتواند نه تنها جهان هستي بلكه
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حتي خدا را جذب نمايد .ارزش عشق راستين در قدرت آن نهفته است ،كه ميتواند
ديوارهاي نژادي ،مرزهاي ملي و مذهبي بوجود آمده توسط بازماندگان بشريت سقوط
كرده را فرو ريزد .به اين دليل شرط اساسي و ضروري براي ورود به پادشاهي بهشتي
برخورداري از يك زندگي براي خاطر ديگران يعني زندگي عشق راستين ميباشد.
با اينحال به دنيا محل سكونت كنونيمان نگاه كنيد .انسانهاي اين دنيا با هياهوي بسيار
براي كسب قدرت اليزال ماديات در دام خودخواهيهاي مفرط گرفتار آمدهاند .آنها
با از دست دادن تمامي ارزشها به عمق تباهي و رضايت فردي سقوط كردهاند .دنيا از
معتادان به الكل پر شده است .انگاري كه مواد مخدر و فحشاء بسنده نبوده ،افرادي
هستند كه چنان اعمالي در فحشاء انجام ميدهند كه نمونهي آن در دنياي حيوانات
هم ديده نميشود و همچنان مغرور سرشان را هم باال نگه ميدارند .دنيايي شده است
كه در آن هيوالها با چهرهي انساني حتي بدنبال تجاوز به زنان در تمامي سطوح ملكه،
مادر بزرگ ،مادر ،همسر و دختر ،آزادانه پرسه ميزنند .دنيايي است كه در آن تعويض
همسران بين زوجها فراگير شده است .چنين وضعيتي بدون هيچ شكي نقطهي اوج نابودي
اخالقي و آخرين رفتار سقوط كرده ميباشد .اين دنيا به جهنم روي زمين مبدل شده
است ،جاييكه در آن نميتوان كمال دنياي تجسم ايدهآل خدا ،يعني پندار خدا در زمان
آفرينش را حتي در رويا مشاهده كرد.

نتايج سقوط انسان
ما به اين شناخت نائل آمديم كه تمامي اين مشكالت در سقوط آدم و حوا ،اولين اجداد
بشري ريشه دارند .آدم و حوا كه در مرحله كمال دورهي رشد خود قرار داشتند،
بواسطهي وسوسه از جانب شيطان ،قبل از زمان الزم رابطهي جنسي برقرار كردند و
اين وضعيت اتحاد جنسي مرد و زن به سقوط منجر شد .به اين دليل انسانها با عدم
توانايي در رهايي از حوزهي نسب خوني سقوط كرده ،براي هزاران سال به چنين اعمال
نابشايستي ادامه دادهاند ،اعمال ياغيگرايانهاي كه بسان خارهايي در قلب خدا فرو
ميشد.
خانمها و آقايان ،يك مرد و يك زن هر كدام چيزي جز يك نيمه انسان نيستند .خدا
ما را اينگونه آفريده است .به اين دليل او مالكين آالت تناسلي ،يا آالت عشق را جابجا
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نموده است .مالك آلت تناسلي زن شوهر او است و مالك آلت تناسلي مرد همسر او
ميباشد .بنابراين آنها تنها با زيستن براي يكديگر متمركز بر عشق راستين ميتوانند در
مقام مالك همسرشان قرار گيرند .بعبارت ديگر ،انسانها بدون توجه به اينكه چه كسي
هستند ،فقط زمانيكه توانستند مقام مالك را از طريق ازدواج تضمين كنند ،قادر خواهند
بود تا نه يك نيمه انسان ،بلكه به تمامي به كمال نائل شوند.
آلت تناسلي انسان جايگاهي مقدس است .آنجا قصر زندگي ،جايگاهي براي كاشت
بذر زندگي بوده ،بارگاه عشق براي شكفتن گلهاي عشق بوده و قصر نسب خوني براي
شكلگيري ميوههاي نسب خوني ميباشد .از طريق اين آلت تناسلي مطلق ،نسب خوني
مطلق ،عشق مطلق و زندگي مطلق تكثير شده و هماهنگي مطلق ،اتحاد مطلق ،آزادي
مطلق و روز سبت مطلق شكل خواهند گرفت.
بنابراين به چه دليلي ما سعي در بازسازي مالك آالت تناسلي داريم؟ براي دستيابي به
عشق خدا از آن جايگاه ميباشد .خدا فاعل سه عشق بزرگ است .او بعنوان مالك جهان
هستي ،آموزگار عشق راستين ،مالك عشق راستين و والدين عشق راستين ميباشد .اينها
ايدئولوژي راستين سه فاعل بزرگ هستند 1.تمامي اين تعاليم و حقايق از طريق زندگي
يك خانوادهي راستين الگو آفريده ميشوند و با توسعهي آن جامعه ،كشور ،دنيا و حتي
جهان هستي به پادشاهي صلح خانوادهي ايدهآل الگو مبدل ميشوند.
اما بواسطهي سقوط ،اولين آدم نسب راستين اصيل را از دست داد و در نتيجه در
عدم تحقق يك زوج اصيل نتوانست يك خانوادهي اصيل را بواقعيت درآورد .آدم كه
ميبايست آموزگار راستين ،والدين راستين ،و پادشاه راستين ميشد ،نسب خوني شيطان
را به ارث برده و به سطح آموزگار كاذب ،والدين كاذب و پادشاه كاذب نزول كرد.
با كمي تعمق متوجه ميشويم كه هدف ظهور عيسي بر روي زمين در هيچ جاي ديگري
نهفته نيست .اگر عيسي كه در مقام آدم دوم آمد ،زندگيش را بر روي صليب از دست
 1در مقايسه با ديدگاه و ايدئولوژي كيم ايل سانگ رهبر اسبق كرة شمالي است كه با نام ايدئولوژي
چوچه (فاعل) بر مردم اين كشور حاكميت داشته است .بطور كلي ايدئولوژي فاعل يك ايدئولوژي
متمركز بر انسان بوده و عنوان ميكند كه "انسان مالك دنيا بوده و داراي سه جنبة استقالل فردي،
عقل و آفرينندگي است.
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نميداد ،ميتوانست با برخورداري از نسب خوني اصيل خدا بدون هيچ ارتباطي با سقوط،
شكست آدم اول را واژگون كرده و بعنوان نجات دهندهي بشري ،خانوادهي راستين را
تاسيس نموده ،موطن انسانهاي اصيل بر روي زمين پادشاهي دنياي ايدهآل صلح را بنا
ميكرد كه همان پادشاهي بهشتي بر روي زمين ميباشد .اما پيروانش ،رهبران يهود و
رهبران ملت اسرائيل همه در پذيرش مسيح شكست خورده و بيايماني آنان مسبب
پايان يافتن زندگي عيسي در چنان مسير سوگناك و فاجعهانگيزي شد .آيا كسي وجود
داشت كه از قلب اندوهبار عيسي كه مجبور شد زمين را بدون داشتن فرزندي ترك
كند ،خبر داشته باشد؟ اگر چه دو هزار سال از تاريخ مسيحي سپري شده است ،آيا كسي
وجود داشته است كه از انديشيدن به موقعيت اندوهبار عيسي دست برداشته باشد؟
عيسي ناگهاني رفت و چيزي جز پيمان در بازگشت دوباره از خود بجاي نگذاشت ،و اگر
چه بدن جسمياش مدتها است كه دفن شده و به خاك مبدل شده است ،آن خواست
كه خدا در نظر داشت تا از طريق او بواقعيت درآورد ،اكنون در پايان تاريخ ،از طريق
والدين راستين ،يعني دريافت كنندگان مهر بهشت و آشكار شده بر روي زمين ،در
مراحل تكميلي قرار گرفته است.
وليكن زندگي رورند مون با بعهده داشتن وظيفهي تكميل كردن ماموريت والدين راستين،
زندگي اندوهباري است كه با شكنجهها و رنج و غذاب غيرقابل توصيفي نشانه گذاري
شده است .آدم سوم ،والدين راستين بايد تمامي شكستهاي آدم اول و آدم دوم را از
طريق غرامت بطور كامل واژگون نمايد .اين وظيفهي والدين راستين است كه نه تنها
ماموريت ناجي ،مسيح ،و سرور در ظهور دوباره ،بلكه ماموريتهاي تمامي اشخاص مركزي
برجستهاي كه مذاهب براساس كار آنها شكل گرفتهاند را به انجام برسانند.
در مشابهت با كار آفرينش جهان هستي از جانب خدا ،زندگي او از كارها و اموري بزرگ
براي بازآفريني بشريت شكل گرفته است كه در آن حتي كوچكترين خطاء جايز شمرده
نميشود .يك دورهي تنهايي كه نميتوان آن را با كسي درميان گذاشت .دورهي بيابان
پر خار و خسي كه او ميبايست حتي بدون توجهي از جانب خدا در تنهايي محض آن
را طي نمايد .او با اينكه بارها و بارها با خون باال آوردن در موقعيت مرگ و زندگي قرار
گرفت ،ولي همچنان بايد بسان ققنوس 2برخاسته و عهد خود را با خدا حفظ نمايد .رورند
 2پرندهي افسانهاي مصري كه بعد از زيستن به مدت پانصد سال خود را در آتش سوزانده و از
خاكستر او پرندهي ديگري برميخيزد.
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مون با همهي بيگناهياش براي شش بار مجبور به تحمل زندان شد :بخاطر فعاليتهايش
در نهضت آزادي در دوران جواني و در حين تحصيالتش در كشور ژاپن ،بخاطر تبليغ
كالم خدا در شهر پيونگ يانگ 3كه بالفاصله بعد از آزادي كره تحت تسلط كمونيست
قرار گرفته بود ،در طي دوران حكومت سيگ من لي ،4بدنبال تولد كره بعنوان يك كشور
تازه ،و حتي در اياالت متحدهي آمريكا كه به خود بعنوان يك الگو براي دمكراسي در
دنيا مينازد .چه كسي در دنيا ميتواند زندگي پر حادثهي رورند مون را درك كند؟
زندگي او يك زندگي مملو از بدبختي بود كه او ميبايست براي دادن آرامش به خداي
سزاوار ترحم و همينطور رستگاري انسانهاي سقوط كرده كه در حوزه مرگ در رنج و
عذاب هستند ،آن را با گاز گرفتن زبانش تحمل نمايد .حتي همين االن اگر كسي بخواهد
تا با مشاهدهي قلبم كالمي از روي ترحم عنوان كند ،بغضم تركيده و اشكهايم بسان
آبشاري سرازير خواهند شد.

بهشت از خانواده آغاز ميشود
خانمها و آقايان ،عصر گناهآلود بازسازي از طريق غرامت ،عصر قبل از ظهور پادشاهي
بهشتي سپري شده و عصر حاكميت مشروطهي تحت قوانين بهشتي يا همان عصر
بعد از ظهور پادشاهي بهشتي فرار رسيده است .اكنون شما در عصر باشكوهي زندگي
ميكنيد كه در آن بدنبال دريافت بركت ازدواج از جانب والدين راستين ،همراه با تغيير
كامل نسب خوني و پيش گرفتن يك زندگي استقرار ظهر يعني يك زندگي فاقد سايه،
ميتوانيد بطور اتوماتيك وارد پادشاهي بهشتي بشويد .اين نكته به اين معنا است كه اگر
شما يك خانوادهي راستين بر روي زمين بنا نهاده و يك زندگي بهشتي را پيش گيريد،
بدنبال مرگ زندگي شما به همان شكل با پادشاهي بهشتي در دنيا روح مرتبط خواهد
شد و اينگونه شما از يك زندگي ابدي بهرهمند خواهيد شد.
بنابراين شما بايد در چارچوب خانواده به خدا بعنوان پدر در باالترين جايگاه مالزمت
نموده ،در يك ارتباط خوني با او ،همگي فرزندان او شده ،با تكميل رابطهي والدين-
فرزند ،در زندگي همراه با او به كمال نائل شويد .بعبارت ديگر شما بايد يك رابطهي
عشق راستين والديني با خدا بوجود آورده و همراه با او زندگي كنيد.
 3پايتخت كنوني كرهي شمالي
 4اولين رئيس جمهور منتخب مردم كرهي جنوبي در سال  8491بدنبال آزادي از زير سلطهي ژاپن
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بزرگترين پدربزرگ جهان هستي چه كسي است؟ اولين اجداد بشري ،يعني آدم و حوا
خدا را پدر ناميدند .در اين صورت ،آيا فرزندانشان بايد خدا را پدربزرگ بنامند؟ آنها
نيز بايد او را پدر بنامند .چرا بايد اينطوري باشد؟ از ديدگاه خدا بعنوان نقطهي مركزي
عمودي ،تمامي زوجهاي مفعولي عشق ،برابر هستند .زوجهاي مفعولي او كه از طريق
گسترش افقي عشق او تكثير مييابند ،صرفنظر از اينكه چه كسي هستند ،در وراي زمان
و مكان داراي ارزشي برابر هستند .بعبارت سادهتر ،برابري ارزش عشق كامل ميباشد.
با اين همه پادشاهي بهشتي نخست بايد بر روي زمين برپا شود .اين نكته به اين معنا
است كه براي تاسيس پادشاهي بهشتي در دنياي نامرئي ،تاسيس پادشاهي بهشتي در
دنياي مرئي ضروري است .بنابراين بهشت نه جايي در وراي كهكشان است و نه زادهي
تصورات ذهني كه تنها در مغز بشر وجود دارد .بلكه اشاره به پادشاهي بهشتي واقعي بر
روي زمين است كه تنها براساس پيش گرفتن يك زندگي عشق راستين از جانب شما
ميتواند برپا شود .آنگاه وقتيكه بر اساس اين پايه زندگي زميني را ترك كنيد ،خود به
خود به پادشاهي بهشتي نامرئي در دنياي روح خواهيد رفت .اين نكته به اين معنا است
كه شما تنها در صورت پيشه كردن يك زندگي بهشتي بر روي زمين ،قادر خواهيد بود
تا در دنياي روح داراي يك چنين زندگي باشيد.
تنها ميوههايي كه بطور كامل از روي درخت چيده شده باشند بعنوان ميوههايي با باالترين
كيفيت در انباري نگه داشته ميشوند .در اينجا دليل اين نكته نهفته است كه چرا شما
نبايد به جهنم وابسته باشيد ،يا بر روي درخت مورد هجوم حشرات قرار گرفته باشيد.
هرگز نبايد از خاطر ببريد كه شما خودتان ،با چگونگي زندگي خود تعيين ميكنيد كه به
جهنم يا به بهشت ميرويد.

ارزش خانواده
خانمها و آقايان ،دليل دلتنگ شدن براي خانوادهاي كه آن را ترك گفتهايم ،به خاطر
وجود عشق براي ديگري در آنجا ميباشد .آنجا مكاني است كه در آن عشق پدر و
مادر ،عشق برادر و خواهر بزرگتر و برادر و خواهر كوچكتر ،عشق همسر و فرزندان و
عشق به همسايگان همه به تمامي جوانه ميزنند .آنجا مكاني براي محبت متقابل است،
جايگاهي براي بسوي هم هدايت شدن تمامي روابط و وابستگيها از طريق عشق متقابل
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است .اين باعث ميشود تا شما هر يك از اعضاي خانواده را عزيز بشماريد .آرزوي
يك فرد سرگردان كه خانوادهاش را ترك نموده است ،اين است كه يكبار ديگر بعنوان
فردي آزاد شده در برابر خانوادهاش حاضر آمده ،تمامي كوهها و جويبارها و درختان
را در آغوش گرفته ،دوستان و آشنايان خود را دوست داشته و از روي سرمستي به
ترانهسرايي بپردازد .اما انبوه انسانهاي بازماندهي سقوط فرق ميكنند ،آنها از زادگاه خود
بيرون رانده شده و مقدر شده تا براي هميشه سرگردان و شكست خورده بوده ،وراي
تمامي دلتنگيهايشان براي خانواده ،توان بازگشت دوباره را ندارند ،زيرا آنها ريشهي
قلب زادگاه اصيل خود را از دست دادهاند.
اما با آغاز عهد بهشت تازه و زمين تازه بعد از ظهور پادشاهي بهشتي ،انسانها از مردابي
كه آنها را به پايين ميكشيد ،بيرون كشيده شده و راه براي بازگشت به زادگاهشان،
جاييكه براي يك لحظه هم آن را فراموش نكردهاند ،و مالقات خانوادهشان گشوده شده
است .آيا هرگز ميتواند روز پر بركت بزرگتري براي بشريت وجود داشته باشد؟ زمان
بخت و اقبال بهشتي اكنون فرارسيده است ،تا ما بتوانيم خانوادهي اصيل از دست رفته
بواسطهي سقوط را دوباره تاسيس كنيم.

يك خانوادهي تركيب شده از سه نسل كه در هماهنگي با هم زندگي ميكنند
در جستجوي خانوادهي اصيل از دست رفته ،شما بايد در جايگاه كامل شدهي آدم،
جايگاه كامل شدهي عيسي و جايگاه كامل شدهي سرور در ظهور دوباره گام برداريد.
خدا در چنين خانوادهاي ساكن خواهد شد .آن خانواده يك خانوادهي مركب از سه نسل
پدربزرگ و مادربزرگ ،والدين و فرزند خواهد بود كه در هماهنگي زندگي ميكنند .بايد
در مالزمت به پدربزرگ بعنوان ريشهي تاريخي اجدادمان زندگي كنيم.
خانواده بوجود آورندهي الگو براي زندگي در هماهنگي با يكديگر است .جاييكه كه در آن
والدين و فرزند به يكديگر احترام گذارده و عشق ميورزند ،شوهر و زن بر اساس اعتماد
و عشق متقابل استوار هستند ،و برادر و خواهر به يكديگر اعتماد و اتكاء دارند ،و همگي
با هم بعنوان يك وجود واحد زندگي ميكنند ،خانوادهاي ايدهآل ميباشد .اين نكته به اين
معنا است كه بايد خانوادهي راستيني را بوجود آوريد كه در آن شكوفههاي عشق راستين
از ريشهي عشق راستين سربرآورده و به ميوههاي عشق راستين ثمر ميدهد.
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در چنين خانوادهاي تاريخ زنده است .،در چنين خانوادهاي است كه پادشاهي بهشتي بر
روي زمين ريشه ميدواند .آنجا همچنين جايگاه شكل گرفتن ريشهي جاودانهي پادشاهي
است .پدربزرگ و مادربزرگ ،والدين و نوهها بترتيب نمايندهي ريشهي گذشته ،حال
و آينده هستند .ريشهي گذشته نمايندهي دنياي روح ،ريشهي زمان حال قصر صلح
نمايندهي دنياي امروز است ،و ريشهي آينده نوهها را بعنوان شاهزاده و شاهدخت
برافراشته و با برپايي قصر صلح دو دنيا يعني دو دنياي روح و جسم زندگي ميكنند.
بايد بدانيد كه تاسيس خانوادهي چان ايل گوك 5كه در آن سه نسل پدربزرگ و
مادربزرگ ،والدين و نوهها در قالب يك خانواده با هم زندگي كرده و بطور ابدي به خدا
مالزمت كنند ،مسئوليت ناجيان قبيلهاي ،ماموريت سفيران صلح و آرزوي خدا است.
بنابراين نهضت براي تحقق يك جامعهي براساس زيستن ،كاميابي و منفعت متقابل،
شكوفائي تمامي ابناء بشري ،فرو ريختن تمامي ديوارهاي موجود در قلبمان و از بين بردن
حتي مرزهاي بين كشورها همه از خانواده آغاز ميشود .در نتيجه بايد بخاطر بسپاريم
كه تاسيس خانوادههاي راستين يك نداي مشيت شده پيشاپيش تاسيس پادشاهي جهاني
صلح بر روي زمين براي ما ميباشد.
شما بايد خانوادهاي بوجود آوريد كه حتي اگر خدا به جايي رفت ،با دلتنگي به جستجوي
آن برآيد .شما بايد خانوادهاي بپرورانيد كه او بتواند بسان مالقات والدين از فرزندانش
آزادانه براي مالقات آن بيايد .اين همان زندگي كردن در مالزمت به خدا ميباشد .براي
چنين خانوادهاي ،خدا بطور عمودي فاعلي از نوع وجدان بوده و در پيروي از اين فاعل
عمودي روح شما فاعل عمودي وجودتان شده و اتحاد بين روح و جسم را به ارمغان
ميآورد .آنجا مكاني است كه عشق والديني ،عشق زناشويي ،عشق فرزند و عشق برادري
و خواهري ،چهار حوزهي عشق يعني چهار حوزهي قلب به كمال نائل ميآيند .تنها در
چنين خانوادهاي است كه باال و پايين ،جلو و عقب ،راست و چپ به هم مرتبط شده و
يك حركت دايرهاي ممتد را بوجود ميآورد و اين به شكلگيري خانواده و ملت ايدهآل
الگو و جاودانهي خدا و پادشاهي صلح او سوق مييابد.
اگر دنيا با چنين خانوادههايي راستين پر ميشد ،دنيا ،دنيايي ميشد كه بدون هيچ نياز
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به وكيل ،دادستان و يا حتي قاضي ،تحت تسلط قوانين بهشتي اداره ميشد .شما هم
كمي بيانديشيد .چه كسي بخوبي از اعمال بد و خوب شما كام ً
ال آگاهي خواهد داشت؟
پدربزرگ و مادر بزرگ ،والدين ،همسر و فرزندان شما.
آيا چيزي وجود دارد كه نتوان آن را در درون خانواده حل و فصل نمود؟ وقتيكه والدين
و فرزند ،شوهر و زن و برادران و خواهران بزرگ و برادران و خواهران كوچك يك الگوي
زيستن براي خاطر ديگري را برپا دارند ،چگونه قادر به انجام كاري غيرقابل بخشش
خواهند بود و چه فرصتي براي ارتكاب به جنايت خواهند داشت؟ يك دنياي تحت تسلط
قوانين بهشتي و راه خدا يك دنياي طبيعي ،يك دنياي بالمانع حقيقت و تدبير پاك ،يك
دنياي استقرار ظهر ،دنياي فاقد هر گونه سايه ميباشد.
نمايندگان محترم فدراسيون مردم مغول ،همگي ما بايد بخاطر روشنگري دربارهي عصر
مشيت شدهاي كه در آن زندگي ميكنيم ،مراتب قدرداني خود را به خدا و والدين
راستين ابراز كنيم .ما بايد بخاطر گشايش عصر بعد از ظهور پادشاهي بهشتي كه
براستي در تاريخ بيسابقه بوده و هرگز هم تكرار نخواهد شد ،همينطور در ارتباط با به
ارمغان آوردن عهد استقرار حوزهي آزادي و رهايي كامل ،براي ابديت از والدين راستين
قدرداني كنيم .بسان طلوع درخشان خورشيد از آسمان شرق ،بخت و اقبال بهشتي بر
تمامي انسانها طلوع نموده است .پردههاي تاريكي كه براي هزاران سال ما را احاطه كرده
بود ،سرانجام بواسطهي ريشه دواندن خواست خدا در قلبهاي شما باال كشيده ميشوند.
اين راه مقدر شدهاي است كه شما نبايد از آن چشم پوشي كنيد .بنابراين بپا خاسته و با
جرات تمام فرياد بزنيد “هر كسي كه در طلب مرگ باشد ،زنده خواهد ماند و هر كسي
در طلب زندگي باشد خواهد مرد”.
خانمها و آقايان ،اكنون ماموريت فدراسيون مردم مغول آشكار شده است .اين فدراسيون
بايد با قرار گرفتن در مقام قابيل افقي و خدمت به فدراسيون صلح جهاني در مقام هابيل
عمودي و خدمت به حوزهي ملي و حوزهي مذهبي دنيا در مقام هابيل افقي ،بعنوان
شخص مركزي براي تاسيس پادشاهي جهاني صلح ايدهآل كار و تالش داشته باشد.
اميدوارم كه شما همچنين در پروژهي تونل تنگهي برينگ بعنوان يك پروژه ابتكاري
فدراسيون صلح جهاني شركت نماييد .از طريق تكميل اين پروژه ،بشريت يك خانوادهي
بزرگ شده و با هواداري از صلح ابدي ،يك دنياي ايدهآل صلح فارغ از جنگ را برپا
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ميسازد.
لطف ًا شاهزاده و شاهدختهاي راستيني بشويد كه بتوانند با خدا بعنوان پادشاه صلح و
والدين راستين زيسته و به او مالزمت كنند .بياييد تا با دريافت بركت ازدواج از جانب
والدين راستين و تكميل تغيير نسب خوني خود ،فدراسيون مردم مغول را به فدراسيون
مردم همخون مغول بازسازي كنيم .لطف ًا در قلبتان اين نكته را ثبت كنيد كه اين
ماموريت تكليفي از جانب خدا است و اينكه بايد مالكاني راستين در تاسيس پادشاهي
صلح و اتحاد بر روي زمين و در دنياي روح بشويد.
بركات خدا همواره شامل حال شما ،خانوادهي شما و كشورهاي شما باشد.
متشكرم

