كار و تالش والدين راستين و فستيوال فرھنگی ورزشی ٢٠٠١
گزارش
يكشنبه يازدھم فوريه  – ٢٠٠١سئول ،كره

پدر راستين برای فستيوال فرھنگی ورزشی و بركت در تمامی زندگی خود در حال آمادگی بوده و در اين مورد تالشھای بسياری داشتهاند.
چيزی كه ھمگی ما از آن غافل بودهايم.
كانون بينالمللی برای صلح جھانی برای تدريس كالم خدا در سطح جھانی تاسيس شده و اين امر را با تشكيل كنفرانسھای بينالمللی ؛ھون دوك
ھه؛ در سراسر دنيا به انجام رسانده است .در ھر يك از اين سمينارھای بينالمللی ھون دوك ھه كه بعنوان يك سنت نوين برگزار شده است،
چيزی در حدود  ٢٠٠تا  ٣٠٠نفر از رھبران مذھبی و سياسی شركت كردند ....و ما ھم اكنون از طريق اين كنفرانسھا قادر ھستيم كه صلح
بشری و مصالحه و آشتی بين مذاھب را به واقعيت درآوريم.
براستی دولتھای كنونی جھان به تنھايی قادر نيستند كه مشكالت جھان را حل و فصل كنند .ھمچنين در طی گذشت زمان ماموريت سازمان ملل
در تحقق صلح تغيير يافته است .خصومت ايدئولوژيكی بين الوھيت و الحاد و تھديد جنگ اتمی چيزی است كه بايد در نتيجه اين امر به آن اشاره
نمود.
ھمچنين در فرارسيدن عھد بينش نوين جھانی و انقالب اطالعات كه در ھمه جا شيوع پيدا كرده است ،مخالفتھای بسياری در مقابله با اموری
چون فقر و آزادی زنان وجود دارد .سرانجام موضوع درگيری و ناسازگاری موجود بين فرھنگھا میباشد .اين درگيری و تصادم بسيار مخربتر
از نوع سياسی آن است .ماموريت سازمان ملل اينچنين تغيير يافته است.
ھاك جا ھان مون ،مادر راستين بشری در سال  ١٩٩۶در مقر سازمان ملل سخنرانی نمودند و ھمچنين نشست  ٢٠٠٠با شركت كامل رھبران در
ماه اوت سال  ٢٠٠٠در ھمان مكان شكل گرفت .والدين راستين بشری سخنران اصلی اين نشست بودند .آقای ھيث نخست وزير اسبق انگلستان،
رئيس جمھور سابق كاستاريكا  ،آفريقا و غيره در اين گردھمايی شركت كردند .والدين راستين در اين گردھمايی جايزه صلح را دريافت نمودند.
ايشان در سخنرانی خود در اين گردھمايی به چھار نكته اشاره و تاكيد داشتند كه عبارتند از:
 .١تاسيس مجلس سنا در سازمان ملل
 .٢از بين بردن مرزھا
 .٣تاسيس روز والدين راستين
 .۴تاسيس روز نيروھای سازمان ملل
سازمان ملل در كارھايشان بسيار آھسته عمل كرده .چرا كه برای انجام ھر امری به آمادگی بسيار پيچيدهای نياز دارد .بھرحال وقتيكه ما در ماه
اكتبر گردھمايی ونگو را برگزار كرديم ،سازمانھای غير دولتی بسياری در آن شركت جستند.
ما از طريق كنفرانسھا و گردھمايیھای ونگو )مجمع سازمانھای غير دولتی برای صلح جھانی( آموزش رھبران را بيش از  ١٩٠كشور دنيا به
اتمام رساندهايم .و بر ھمين اساس ما اكنون میتوانيم در جھت آفرينش و ايجاد صلح و فرھنگی نوين تاثير بسزايی داشته باشيم به گونه و روشی
كه سازمان ملل قادر به انجام آن نيست.
شركت كنندگان در اين گردھمايی شامل رئيس جمھورھا ،نخست وزيران و رھبران از كشورھای مغولستان ،جزاير مارشال و غيره بودند .مردم
از  ١٩١كشور دنيا در اين مراسم گرد ھم آمده و ھون دوك ھه را اجرا كردند.
رئيس جمھور كنيا با شركت در اين گردھمايی از پدر راستين قدردانی نمود .رھبران نيجريه و استونيا نيز در اين نشست حضور داشتند .بسياری
از روسای جمھور با ھمراھانشان در اين مراسم شركت نموده و درخواست نامه بركت را امضاء نمودند .جمعا  ۶۵٠شركت كننده در سالن
حضور داشتند .اين نشست ؛ بركت جھانی؛ نام گرفت و براستی يك ميتينگ معمولی نبود .موضوع اين گردھمايی گفتگو و ھماھنگی فرھنگھا
بود .ايجاد ھماھنگی بين فرھنگھا بسيار دشوار است به ھمين دليل ما به گفتگو و تبادل نظر نياز داريم و براستی تنھا والدين راستين میتوانند
چنين چيزی را به مرحله اجرا درآورند .در اين گردھمايی رھبران مراسم بركت بعنوان مراسمی برای بكارگيری گفتگو و ھماھنگی فرھنگھا
برگزار شد.
1

آداب و رسوم قومی ـ نژادی سمبول فرھنگھا است .و بھمين منظور  ٢١٠زوج جوان بعنوان نماينده تمامی كشورھا ،مذاھب و فرھنگھا با در
برنمودن لباسھای سنتی خود برای دريافت بركت ازدواج در مراسم بركت سازمان ملل شركت كردند .ما به اين نكته اشاره كرديم كه مردان و
زنانی كه در پی ساختن خانواده ايدهآل ھستند نمیبايد به انتقادھا و نكوھش دنيای عامی توجھی نشان بدھند .در اين مراسم سخنرانی برای عرض
تبريك به زوجھای جوان به سخنرانی يكی از روسای جمھور وقت مبدل شد و ايشان در سخنان خود از مراسم بركت بعنوان يك رويداد برای
ايجاد صلح جھانی ياد كردند.
والدين راستين در برابر تمامی روسای جمھور و نخست وزيران به مراسم تاجگذاری پادشاھی خدا بسيار افتخار میكردند و ما نيز بايد به ھر
جايی كه میرويم به آن افتخار كنيم .چه كسی خدا را آزاد خواھد كرد؟ چه كسی مملو از درد است؟ چھار مقدس در دنيای روح در اين مراسم
شركت نمودند ،چھار نماينده بر روی زمين در برابر خدا و والدين راستين بدون ھيچ قيد و شرطی سجده نمودند .مراسم بركت سازمان ملل در
روز بيست و ھفتم ژانويه دو ھفته پس از مراسم تاجگذاری پادشاھی خدا )سيزدھم ژانويه( برگزار شد.
دوازده رھبر مذھبی در اين مراسم شركت كردند .مذھب نماينده گذشته ،رھبران سياسی نماينده حال و دويست زوج جوان نماينده آينده بودند .در
واقع نمايندگان گذشته ،حال و آينده در يك مكان گرد ھم آمدند.
قرار بود كه نمايندگان  ١٩١كشور دنيا در اين مراسم شركت كنند ،اما بواسطه مشكالتی چون گرفتن ويزا برای ورود به آمريكا برای بسياری از
كشورھا تنھا نمايندگان  ١٣۶كشور موفق به شركت شدند .نمايندگان اسالم ،مسيحيت و بوديسم در اين مراسم سخنرانی ايراد كردند .آنھا در
سخنان خود به چگونگی تحت تاثير قرار گرفتن و شگفت زده شدن از كارھا و تالشھای آقای مون اشاره كردند.
اكنون عھد و حوزه آدم چھارم گشوده شده است و ما بايد آن را از نقطه نظر ھيانگ سانگ )بيرونی( و سانگ سان )درونی( درك كنيم:
فھم ھيانگ سانگ يا بيرونی:
 .١ما بھورای عھد مذھبی در تاريخ بشر میرويم.
 .٢ما به ورای استانداردھای ملی میرويم.
با به ورای مرزھای ملی رفتن توسط سازمان ملل ما میتوانيم با يكديگر يكی شويم .ديگر شرطی وجود ندارد كه شيطان بتواند ما را مورد
قضاوت قرار دھد .دنيای روح آزاد شده است و ما ديگر نبايد دارای مفاھيمی چون كرهای ،ژاپنی يا آمريكايی و غيره باشيم.
فھم سانگ سانگی يا درونی:
 .١عھد پادشاھی خدا )عشق راستين(
ما بايد والدين راستين را آزاد كنيم .ھر خانوادهای مسئول آزادی والدين راستين است .آنگاه اتفاقات روحی قدرت مطلق روی خواھد داد .برای
انجام اين امر ما بايد حسابی مشغول باشيم .ما ناجيان ملی و قومی ھستيم ،اما مشكل اين است كه خدا بواسطه ناشايستگی ھركدام از ما نمیتواند
به ديدار و مالقات ما بيايد.
ھر زوج و خانواده بركت گرفتهای بايد در حوزهی والدين راستين ثبت نام كرده و پيروزی والدين راستين را به ارث ببرد) .اين امر با شركت
خانوادهھای بركت گرفته در وركشاپھای ٢١روزه در كره انجام میشود( .وقتی كه ما در دعاھايمان توبه كرده و اشك میريزيم خدا و والدين
راستين بسوی ما نخواھند آمد ،بيشتر از آن ما بايد )در دعای خود( زندگی روزانهی خود گزارش دھيم بگونهای كه بتوانيم نسبت به خدا و والدين
راستين افتخار كرده و اينچنين از آنھا بخواھيم كه بسوی ما بيايند.
در اصل كالم خدا برای انتقام از مردم مرتكب به گناه نبود .چگونه میتوانيم خود را با عھد پادشاھی بھشتی وفق دھيم .ما بايد تغيير كرده و به
زندگی خود حياتی تازه ببخشيم.
 .٢عھد نسل دوم
پدر راستين در نشست رھبران در  ٣١ژانويه فرمودند ،از حاال به بعد عھد نسل دوم است .از حاال به بعه ھونگ جين نيم در دنيای روح و ھيون
جين نيم بر روی زمين نقطه مركزی خواھند بود .به ھمين منظور ھيون جين نيم افراد زير چھل سال را رھبری خواھد كرد.
اكنون عھد نسل دوم میباشد" .من" بعنوان نماينده دنيای قابيلی بايد بجای پدر راستين به ھيان جين نيم خدمت كنم .ما بايد قوانين بھشتی را در
روابط بشری به اجرا درآوريم .عھد حوزه آدم چھارم عھد پادشاھی خدا میباشد .اعضای جوان در خط اول و در جلو قرار گرفته و ماموريت و
تمامی فعاليتھا را به انجام خواھند رساند .راستی اعضای باالی چھل سال چه خواھند كرد؟ نسل دوم براساس پايه نسل اول قرار گرفتهاند و اين
اتصال و پيوستگی ادامه خواھد داشت.
پدر راستين فرمودند ،اگر خواستار مالقات من ھستيد نتايج عشق خود را برای من بياوريد .در اين زمان ما به ورای حوزهی مذھب رفته و بجای
دعا كردن گزارش میدھيم .اتفاقات روحی بسياری روی خواھد داد .برای گزارش دادن در پی نتايج زندگی خود باشيد.
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ماموريت و وظيفه ما
 .١ناجی خانوادگی ،ناجی قبيله
وقتی كه شما براساس و در پيروی از اصل زندگی میكنيد ،میتوانيد مردم را نجات دھيد .درباره ديگران حرف نزده و خود را با ديگران مقايسه
نكنيد .وقتيكه با چيزی بطور مطلق با چيزی موافق نيستيد بلكه نگفته و آن را تاييد نكنيد .كسی كه ظاھر خود را حفظ میكند در پادشاھی بھشتی
نيست.
رابطهی عمودی نود درجه ايمان مطلق ،عشق مطلق و اطاعت مطلق بسيار مھم ھستند .شما از ديدگاه مفعولی ھرگز نبايد از اموال عمومی
سوءاستفاده كنيد .از ديدگاه فاعلی بايد حوا را بازسازی نموده فرزندان قابيل را بازسازی نموده و بزرگ فرشته را بازسازی كنيد.
 .٢آزادی والدين راستين
ما مديون آنھا ھستيم
 .٣ما میتوانيم دنيا را دگرگون كنيم.
نگران نبوده و اعتماد بنفس داشته باشيد .خود را انكار كنيد .در رو در روئی با مشكالت و سختیھا بايد بگوييد؛ اين نه من؛ بلكه والدين راستين
ھستند كه با اين مشكالت روبرو شدهاند.
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