مراسم آزادی دنيای روح و پيام عيسی
چھاردھم اكتبر سال دوھزار ،برابر با سالروز آزادی پدر راستين از زندان ھونگ نم در كره شمالی و اعالن "مراسم
آزادی دنيای روح" ،چھار نفر از مؤسسين مذاھب بزرگ به شكوه والدين راستين و طرز تلقی خود نسبت به آنھا
شھادت دادند .پدر راستين در اين روز فرمودند" :شما بايد بدانيد كه با آزادی دنيای روح براساس مراسم پنجاھمين سال

آزادی من از زندان ھونگ نم در كره شمالی ،دنيای روح و دنيای جسم میتوانند متحد شده و پايهای برای آزادی كامل
باشند ".در متن زير به شھادت حضرت عيسی توجه بفرمائيد:

عيسی
)والدين راستين( متواضعانه سالم عرض میكنم .من ھميشه در روبرو شدن با والدين راستين احساس تواضع و تاسف
دارم .اگر من مسئوليت خود را به انجام رسانده بودم ،امروز والدين راستين بدون نياز به تحمل رنج و عذاب بسيار
میتوانستند به اينجا بيايند .احساس تاسف بسيار چيزی است كه در قلب من میگذرد .والدين راستين از تمامی آنچه را
كه قرار بود من دوھزار سال پيش به انجام برسانم ،اطالع دارند .والدين راستين غرامت تمامی آنچه را كه من در
انجامشان شكست خوردم ،پرداخت نمودهاند و من میدانم كه اكنون آنھا با قرار گرفتن در آخرين مرحله ،میخواھند
نتيجهی نھائی را به ارمغان بياورند.
مشكل كنونی پيروان مسيحی ھستند .آنھا بايد والدين راستين را شناخته،
آنھا را تجربه كرده و به آنھا مالزمت كنند .آنھا ھمچنان آنتن روحی خود
را در جھت نادرست ،در جھت كانال نادرستی برافراشتهاند ،و قادر
نيستند كه الھامات دقيق را دريافت كنند .به ھمين خاطر من احساس
نااميدی میكنم .اما تالش داشتهام تا در غالب نشانهھا به آنھا بگويم كه
مسيح در اين زمان میآيد .در طی جنگھای جھانی اول و دوم دورهای
بود كه مردم با توجه به مورد تھديد قرار گرفتن زندگیشان ،احساس
پوچی میكردند .به ھمين سبب مسيحيان به آسمان چشم دوخته و در
انتظار ظھور عيسی از روی ابرھا بودند .در آن زمان من میخواستم با
نشان دادن خودم به آنھا بگويم كه ناجی میآيد ،و اينكه آنھا با ديدن من
بدانند كه مسيح در حال آمدن است .اما اين يك اشتباه بود .آنھا الھام و پيام
مرا به گونهای كه من میخواستم ،دريافت نكردند .آنھا فكر كردند كه
ناجی بطور روحی و يا در غالب خود من ،آنطور كه از طريق الھام و
رؤيا به آنھا نشان داده بودم خواھد آمد .اگر به جای نشان دادن خودم،
والدين راستين را به آنھا نشان میدادم ،آنھا به والدين راستين خيانت
نمیكردند .من عميقا ً احساس پشيمانی میكنم.
تا به اين زمان ،مسيحيان چنان به من ايمان داشتند كه من فكر كردم كه بايد خودم را به آنھا نشان بدھم و اين يك اشتباه
بود .حتی زمانيكه خود را به آنھا نشان دادم ،آن تصوير بدن جسمی من نبود ،بلكه خودم را بر روی ابرھا نشان دادم .به
ھمين دليل آنھا باور دارند كه ناجی تنھا بصورت روحی ظھور خواھد كرد.
من در مسير انتقال پايهی مسيحيت به والدين راستين دچار خطا شدم .والدين راستين برای تكميل عھد جديد میآيند ولی
من باعث شدم تا مسيحيان به ناجی خيانت كنند .من واقعا ً متاسف ھستم .من در دوھزار سال پيش با روش مشابه
تجربيات بسياری در ارتباط با پديدهھای روحی دارم .من میخواھم تا مسيحيان دنيای روح را گردھم جمع آورده ،به
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آنھا درباره اصل الھی و ارزش والدين راستين آموزش داده و آنھا را به مركز آموزشی ھونگ جين نيم پيوند بزنم .آنھا
از طريق وركشاپ بازسازی شده و میتوانند بركت دريافت كنند .پس از آن ،من اطمينان دارم كه آنھا قادر خواھند بود
تا در مسيری بزرگ كار كنند .من میخواھم تا تمامی روشھايی را كه میدانم بكار ببندم تا يك كار و حركت بزرگ
برای والدين راستين بوجود آورم.
من بسيار خوشحال بوده و به شما تبريك میگويم از اينكه شما در روز چھاردھم اكتبر مراسم مخصوص را برگزار
میكنيد ،زيرا اين امر راه را به سطحی بسيار واالتر میگشايد .ما اكنون متمركز بر ھونگ جين نيم میخواھيم تمامی
ارواح خوب دنيای روح را با يكديگر متحد كنيم .ما قادر خواھيم بود تا با توانائی در ارسال الھام و رؤيا به زمين ،از
والدين راستين استقبال كنيم .والدين راستين با اعالميهھايشان در سازمان ملل ،تمامی مرزھای جدائی را از بين برده و
با نابود كردن زمينهھای فعاليت شيطان  ،پايه برای شكلگيری يك دنيای متحده را تاسيس نمودهاند .با برگزاری مراسم
رھائی كامل از تمامی رنجشھا" ،چوساك جال" توسط والدين راستين در سال دوھزار ،مرزھا در دنيای روح فرو
ريخت و اين امر باعث شد تا تمامی دنيای روح در يك سطح برابر قرار گيرد.
من مخصوصا ً قدردان ھستم از اينكه والدين راستين پنجاھمين سالروز آزاديشان را از زندان ھونگ نم جشن گرفته و
"مراسم اعالن آزادی دنيای روح" را برگزار نمودند .بدين ترتيب مرزھای موجود در دنيای روح فرو ريخته و
حوزهھای مذھبی به ھم پيوستهاند ،بگونهای كه ما موسسين مذھبی میتوانيم بسوی يكديگر آمده و در جھت كار و تالش
با يكديگر عزمی راسخ جزم كنيم.
به ھمين سبب ،ما قادر ھستيم تا ناجی را از "ھان" آزاد كنيم) .والدين راستين!( بيشتر از ھر كسی ،مردمی را كه
برای از بين بردن تاريخ رنجش متحمل عذاب شدند ،تا تاريخی آزاد با نام خدا گشوده شود ،لطفا ً اين مردم را با شادی
پذيرفته و در عشق به آغوش بگيريد .اكنون ما میتوانيم از اطمينان خاصی برخوردار شويم ،زيرا والدين راستين
مراسمی را برگزار میكنند ،كه دنيای روح را آزاد خواھد ساخت .ما قادر ھستيم كه تحت اين پيروزی در سطح جھان
ھستی ،بين دو دنيای روح و جسم در رفت و آمد باشيم.
بعالوه ،اكنون در دنيای روح ،يك سوم از ارواح با دريافت بركت ازدواج ،به ارواح مطلقا ً خوب مبدل شدهاند .به اين
خاطر میتوانيم با دريافت كمك از جانب آنھا ،بطور موثرتری كار كنيم .آن ارواح خوب ،ھر آنچه را كه فرمان بدھيد
)والدين راستين( قويا ً انجام خواھند داد .ما به تمامی مصمم ھستيم .ما میخواھيم بعنوان يك بدن واحد ھمراه با قلبی
وفادار ،با يكديگر كار كرده و اينگونه ھر كدام مسئوليت خودمان را به انجام برسانيم .ما به شما كمك خواھيم كرد تا
قبل از سفر به دنيای روح ،در حين زندگی بر روی زمين ،ماموريت خودتان را به انجام برسانيد .برای شما سالمتی
كامل آرزو دارم.
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* ھان كلمهی كرهای با معانی عميقی است كه از جملهی آنھا میتوان از "ميل و آزروی شديد برای انجام چيزی" ياد كرد.
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