ايدهآل بركت ازدواج
نگاھی اجمالی بر چگونگی مراسم برکت ازدواج

تمامی ما ھم اكنون در آستانهی يك عھد تازه در يك دورهی حساس
تاريخی قرار گرفتهايم .چگونگی تصميم و انتخاب امروز ما چگونگی
سمت و جھت قرن بيست و يكم را تعيين خواھد كرد .آيا روح بشری و
بلندای نوينی صعود خواھد كرد؟ يا اينكه تضادھا و درگيریھای پديدار
شده در حول و حوش جنگ سرد ،دنيای ما را به يك عھد سياسی و درد
دوبارهای فرو خواھد برد؟
پاسخ در درون خانوادهھا نھفته است ،جايی كه ھم جنگ و ھم عشق در
آن ريشه دارند .كانون برای اتحاد و صلح جھانی در تالش برای ھرچه
بيشتر مطرح شدن و در جايگاه مركزی قرار دادن پايهھای اخالقی
خانواده در جھان امروز است .ما باور داريم كه پايه برای ايجاد و
تحكيم صلح در جھان تمديد و گسترش پايه برای صلح در خانواده
میباشد .خانواده مكتب عشق است كه ما عشق را در جھتھای
گوناگونش میآموزيم .عشق كودكانه ،عشق بين برادر و خواھر ،عشق زناشوئی و عشق والدينی يا عشق پدربزرگ و
مادربزرگ .در خانواده سنتھا و ايدهآلھا از نسلی به نسل ديگر منتقل میشود و الگوی شكل گرفته در خانواده لنز حساس
ديدگاه جھانی ما را تعيين میكند .چون خانواده يك چنين نقش حساسی را در تشكيل فرھنگ جھانی بعھده دارد.
بسيار اساسی و مھم است كه يك سيستم ارزشی خانوادگی تاسيس شده و به جوانان در به ارث بردن ايدهآلھای واال توانايی دھد.
وقتيكه در درون خانواده والدين به يكديگر و به فرزندانشان عشق بورزند ،كه اين پايه برای ترويج طبيعی عشق در جھان است.
برای انتقال اين ايده به ھر فردی در جھان امروز ،فارغ از تمامی انواع محدوديتھای نژادی ملی ـ مذھبی وظيفه اساسی ھمه ما
میباشد.
اھداف ما از اين قرار است:


ارائه برنامهھايی كه به افراد و خانوادهھا در تحقق آزادی و صلح جھانی ،تحت تسلط خدای راستين مسئوليت میدھد.



ترويج ارزشھای خانوادگی از طريق آموزشھای اخالقی در جھت به ورای مرزھا و محدوديتھای نژادی ،مذھبی و
ملی رفتن.



حل مشكالت قومی و بينالمللی از طريق فھم و درك متقابل.



آموزش و تعليم جوانان در جھت تاسيس خانوادهھايی مستحكم و استوار كه بتوانند به جوامع و دنيا خدمت كنند.



ترويج دموكراسی و ھمكاری بينالمللی بر اساس اصول برابری و مسئوليتھايی متقابل در سطح جھانی.
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ايدهآل بركت
در مراسم بركت ،ميليونھا زوج در سطح جھانی دست در دست يكديگر خواھند
نھاد تا پيمان ازدواج خود را تمديد كرده و از خدا میخواھند تا به خانوادهھايشان
بركت دھد.اين پديده تاريخی بر چه پايه و اساسی استوار است؟
عشق قدرتمندترين نيرو در تمام در تمام ھستی میباشد .آقا و خانم مون آموزش
میدھند كه به خاطر عشق و از طريق عشق بود كه خدا ،بشريت و تمامی
موجودات را آفريد .در عشق است كه مرد و زن ،در مقام شوھر و زن ،والدين و
پدربزرگ و مادربزرگ ،به كمال دست خواھند يافت .با شركت جستن در مراسم
بركت ،زوجھا به سرسپردگی و تعھد خود در خدا و يكديگر اينچنين شھادت
میدھند:


برای ھميشه با ايمانی مطلق به يكديگر عشق بورزند.



ھرگز به يكديگر آزار نرسانده يا از يكديگر سواستفاده نكنند.



فرزندان و نوهھايی بپرورانند كه قبل از ازدواجشان از انجام رابطه جنسی )به ھر شكل و صورت( خودداری خواھند
كرد.



در جھت اجرای اين ايدهآلھا در ورای مرزھای نژادی ،ملی و مذھبی تمامی خانوادهھا را ياری رسانده و تحريك كنند.

مراسم بركت ،شروعی تازه خواھد بود كه زوجھا در آن خود را به خدا تسليم نموده و سرسپردگی خود را در عشق به يكديگر،
در مقام شوھر و زنی تطھير شده تمديد خواھند كرد .مراسم بركت از چندين مرحله تركيب شده است:
نخست :زوج قصد و منظور خود را در زندگی بر اساس ايدهآلھای واالی اخالقی و عشق زناشويی ابراز میدارند .اين مرحله
يا از طريق مراسم ساده نامزدی و يا از طريق امضای يك برگه پيمان متمركز بر اين موضوع انجام میشود.
دوم :مراسم شربت مقدس است كه در آن زوج با سھيم شدن و نوشيدن يك ليوان كوچك شربت يا آب ميوه يگانگی خود را با خدا
و يكديگر ابراز میدارند .اين در واقع ) به شكل سمبوليكی تغيير نسب خونی پليدی( و نماينده يك نسب خونی خوبی است كه آنھا
متمركز بر عشق سعی در تشكيل و برپايی آن دارند.
سوم :زوج قطرات آب )مقدس( را دريافت میكند كه سمبول بركت خدا به عھد و پيمان زناشويی آنھا و اعالم ازدواج آنھا در
برابر ھمه ھستی )بھشت و زمين( است.
سرانجام :زوجھا و تمامی شركت كنندگان برای موفقيت و كاميابی زوجھا ھمصدا با يكديگر فرياد پيروزی )به كرهای
 (manseiرا سه بار تكرار خواھند كرد .مراسم بركت برای پيروان تمامی مذاھب و عقايد موجود جھانی است.
شركت يك زوج در اين مراسم ،نه به اين معنا كه ايمان خود را تغيير میدھند ،بلكه فقط و فقط به اين معنا میباشد كه میخواھند
ميل و آرزوی خود را در تعھد برای يك زندگی مطلق زناشويی در ھماھنگی با عشق خدا ابراز نمايند .در اين مسير ،صلح
جھانی از طريق خانوادهھای ايدهآل يك نيروی واقعی برای تغييرات خوب و مثبت در سطح جھانی خواھد شد .با ھمكاری و كمك
تك تك ما و شكوه خدا ،اين مراسم يك مرحله مھم و برجسته در جھت تحقق اميد خدا و تمامی بشريت خواھد بود.
آقا و خانم مون تمامی زندگی خود را برای برپايی خانوادهھای متمركز بر خدا و ايجاد و ترويج صلح جھانی گذاشتهاند .اين
اھداف ،جدای از يكديگر نبوده بلكه يكی ھستند.
تنھا زمانی كه خانوادهھا تجسم عشق و ايدهآل آفريننده شدند ،آشتی و صلح میتواند در ميان تمامی ملتھا ،نژادھا و عقايد بشری
به شكل واقعی به مرحله اجرا درآيد.
اميدی كه ما در سھيم شدن بركات خدا با يكديگر داريم!
آقا و خانم مون تمامی زندگی خود را برای برپائی خانوادهھای متمركز بر خدا و ايجاد و ترويج صلح جھانی گذاشته اند .اين
اھداف جدا از يكديگر نبوده بلكه يكی ھستند.
تنھا زمانی كه خانواده ھا تجسم عشق آفريننده شدند .آشتی و صلح میتواند در ميان تمامی ملتھا ،نژادھا ،و عقايد بشری به شكل
واقعی به مرحلهی اجرا در آيد.
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آقا و خانم مون با شروعی محقرانه در طی سالھای جنگ كره ) (١٩۵٠تا
عصر حاظر ،پايهای را در سطح جھانی برپا نمودهاند كه نه تنھا شامل مسائل
روحی و مذھبی بوده بلكه ھمچنين شامل آموزشھا و تعاليمی در سطح باال،
مصالحه بين اقوام ،ايجاد خبرگزاریھا ،سرمايهگذاری در كشاورزی و
بكارگيری منابع اقيانوسی در تغذيه بشر ،گسترش روابط برون مرزی يا
بينالمللی حل و فصل مشكالت و درگيریھای بينالمللی و ساخت و ارائه
تكنولوژی پيشرفته در سطح جھانی است .در طی سالھای بسيار در عين اينكه
آقا و خانم مون سعی در سھيم شدن ايدهآل يك دنيای تحت تسلط خدا با ديگران
بودهاند ،با سختیھای بسيار روبرو شده و پيروانشان بارھا و بارھا مورد
سوءتفاھم قرار گرفته و رنج و آزار ديدند.
با اين ھمه كانون خانواده ھمچنان به پيشرفت خود ادامه میدھد .راز موفقيت و
پيشرفت آنھا چيست؟ آقای مون میگويد كه استرادژی خدا فداكاری تام در تمامی
اوقات میباشد ،حتی در زمانی كه از ھر طرف مورد انكار قرار میگيريد.
فدا كردن ،فراموش كردن آنچه را كه انجام دادهای و سپس فدا كردن و دوباره فدا كردن.
اين فلسفه ساده او را در سھيم شدن جيره غذايی ناچيز و كم خود با ھم سلولیھايش در اردوگاه كار سخت كمونيستھا در جنگ
كره تحريك میكرد و ھمچنان امروز بسان ايمان و عقيده او ادامه يافته است.
آقا و خانم مون والدين سيزده فرزند و تعداد بسياری نوه ھستند .آقای مون كار و تالشی سخت داشتهاند تا بتوانند سنت زندگی
خانواده راستين را در تمامی فعاليتھايشان در سطح جھانی ارائه دھند .فلسفه آنھا میتواند به شكلی ساده اينگونه بيان شود :افراد
برای حمايت از خانواده وجود داشته ،خانواده برای خدمت به جامعه و جامعه برای پيشرفت ملت ،ملت نيز برای ترفيع و تعالی
دنيا و دنيا برای جالل و شكوه خدا پا به عرصه ھستی میگذارند .آنھا بيشتر از ھر فرد ديگری در تالشند تا سنت مقدس زندگی
خانوادگی متمركز بر خدا بتواند به ديگران منتقل گردد .اين از خودگذشتگی به مراسم بركت عشق زناشويی بعنوان با
ارزشترين و مقدسترين ھديه خدا تولد داده است.
آينده خانواده و دنيا
ما آموخته بوديم كه ھر چيزی را زير سئوال ببريم ،از جمله اين حكمت سنتی كه رابطه سالم جنسی در درون خانوادهھا و
ازدواجھای پايدار ،لذت بخشترين نوع رابطه بشری است .اما اكنون ھر كسی بطور عمومی میداند كه سوءاستفاده از عشق
نتايج وخيمی از خود بجای میگذارد .ابديت روابط بين مرد و زن زيركانهترين عملكرد آنھا خواھد بود و در اين نوع عملكرد
است كه راه برای تجربه عشق ابدی گشوده خواھد شد .كانون خانواده تمام زوجھا را فرا میخواند تا ازدواج خود را در حوزه
عشق خدا تمديد نمايند .اين فراخوانی ورای مرزھای نژادی ،ملی و مذھبی است .تمديد ازدواج يك خط خوبی در ميان ريگزارھا
بوده و ما را از سردرگمی كه با آن رشد كردهايم جدا میسازد .واضحتر میتوانيم ببينيم كه اساسا خانواده چيست.
بركتی از جانب خدا و سنگ بنای صلح جھانی
آقا و خانم مون اين حركت و تالش را در اولين
فستيوال فرھنگی ـ ورزشی جھانی در سال
 ١٩٩٢در سئول كره آغاز كردند .در اين مراسم
سی ھزار زوج شركت كردند .دومين فستيوال
فرھنگی ـ ورزشی جھانی در ماه اوت سال
 ١٩٩۵با شركت  ٣۶٠ھزار زوج برگزار
گرديد .سومين دوره فستيوال در ماه نوامبر سال
 ١٩٩٧برگزار شد كه در اين مراسم بيش از
 ۴٠ميليون زوج از سراسر دنيا شركت جستند.
و چھارمين دوره فستيوال در  ١٣ژوئن سال
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 ١٩٩٨بيش از  ١٢٠ميليون زوج را گرد ھم آورد.
در فوريه  ١٩٩٩مراسم بركت ٣۶٠ميليون زوج در استاديوم المپيك سئول برگزار شد و در فوريه سالھای ٢٠٠٠تا  ٢٠٠٣نيز
ھر ساله ھمين مراسم با شركت  ۴٠٠ميليون زوج برگزار گرديد.
دعوت
از تمامی شما عزيزان دعوت میكنيم تا برای پيوند به خدا و بازسازی مقام اصيل خود و خانوادهھای خود در مراسم با شكوه
شركت نماييد.
يك خانواده كه در آن بين پدر و مادر عشقی استوار و پايدار در جريان است ،قویترين امنيت و مصونيت برای فرزندان
میباشد .وقتی خانوادهھا در سالمتی و آرامش ھستند ،از ميزان رشد جنايت ،استفاده از مواد مخدر ،حاملگیھای ناخواسته ،سقط
جنين و اختالالت عصبی و غيره كاسته میشود .در اينجا است كه ھر فردی ،ھرجا كه باشد ،از تمامی اوضاع و احوال سود
خواھد برد .ازدواجھای پايدار و ابدی درد و رنج زندگی را التيام میبخشند و تطھير روابط جنسی به انسان آزادی میدھد.
تمامی دنيا به خانوادهھای قوی نياز دارد تا جوامع پر از درد و رنج ما را شفا داده و يك الگوی واضح و راستين برای نسلھای
آينده فراھم و عرضه نمايد .كانون خانواده برای ساختن خانوادهھايی موفق در تالش میباشد .ما يك شبكه از خانوادهھايی را
میآفرينيم كه با برنامهھايی چون نشستھای خانوادگی برای مطالعه ،بحث و بررسی مسائل ،دعا و نيايش ،تعمق ،تفكر ،خالقيت
و داشتن اوقاتی خوب با يكديگر در ارتباط میباشند .از تمامی زوجھا دعوت میكنيم كه برای دفاع از ازدواج راستين و تحكيم
آن ،دست به دست ھم داده و ازدواج خود را در برابر خدا تمديد نمايند.

چه روی خواھد داد اگر خدا از عشق يك مرد و زن سرمست شود؟ خدا
در آن مرد و زن ساكن خواھد شد و دنيايی را كه خدا و آنھا با يكديگر
میآفرينند دنيای زيبايی و شادی خواھد شد.

"سان ميانگ مون"
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