گزارشی از نشست با پدر راستين در آغاز سال ٢٠٠٢
مروری بر مراسم سی و پنجمين سالروز خدای راستين
و نوزدھمين سالروز پيروزی عشق

مراسم سی و پنجمين سالروز خدای راستين اول ژانويه  ٢٠٠٢در مركز آموزشی بھشت و زمين چانگ پيانگ در كره
برگزار شد .بعد از پيشكش دعای نيمه شب ،پدر راستين سخنرانی نمودند .مراسم ساعت  ٧صبح و سخنان پدر در
مراسم يادبود ساعت  ١٠صبح برگزار شد و جشن و پايكوبی ساعت  ٣بعد از ظھر برگزار گرديد .والدين راستين در
دعای نيمه شب فرمودند:
در آستانهی دومين سال از ھزارهی سوم ،دورهی زمانی تازهای فرا رسيده است كه در آن اميد خدا و كشور ايدهآل خدا
با اين شعار تازه میتواند تاسيس شود :برپائی "چان ايل گوگ" آزاد و صلح آميز و مملو از شادی كه ھمان ايدهآل
والدين بھشت و زمين است ،جاويد باد! )"چان ايل گوگ" به معنای كشور با اتحاد و صلح جھان شمول است(.
والدين بھشت و زمين و خانوادهھای بركت گرفته بر روی زمين و در دنيای روح ،ھمهی ايدهآل كشوری با اتحاد و
صلح جھان شمول و عھد نوين "چان ايل گوگ" را اعالم نمودهاند .ما براستی اميدوار ھستيم كه اين ملت بصورت
دنيائی با قدرت سلطنتی خوبی گسترش يابد ،بگونهای كه در آن مردم بتواند برای تكميل اميد ابدی تو برای ميلياردھا
بازمانده تحت حمايت و كنترل تو ،مان سی )جاويد باد( بگويند .ھمانطور كه تمامی خانوادهھای بركت گرفته در دنيای
روح و روی زمين با قلب و وجودی متحد ،متمركز بر اتحاد والدين و فرزندان گرد ھم آمده و شروع تازهای را برای
خدمت به خدا آغازيدهاند ،ميخواھيم برای تاسيس سنت نوين "چان ايل گوگ" كه تو با اعتماد به ما مسئوليت انجام آن را
به عھدهی ما گذاشتهای ،تمامی قلب و وجود خود را برای تاسيس سنت در تمامی سطوح فردی ،خانوادگی ،ملی ،جھانی
و ھستی بگذاريم .میخواھيم تا راه فرزند خلف و راه ميھن پرست برای كشور خدا ،استاندارد برای تمامی جھانيان شده
تا اين سال بتواند سالی تازه برای پيروزی دنيای بھشتی ،دنيای رھائی ،پادشاھی بھشتی آزاد ،صلح آميز و مملو از
شادی باشد .ما صادقانه برای تمامی اين مسائل با تمامی قلبمان دعا كرده و از شما خواھش ميكنيم تا اجازه بفرمائيد تا
تمامی اميدھای ما بواقعيت در آيد.
بعد از دعای نيمه شب ،والدين راستين شعار سال را اعالم نمودند:
برپائی "چان ايل گوگ" آزاد و صلح آميز و مملو از شادی كه ھمان ايدهآل والدين بھشت و زمين است ،جاويد باد!
والدين راستين در سخنان خود فرمودند:
روح و جسم ،شوھر و زن ،والدين و فرزند و برادران و خواھران بايد متحد شده و متمركز بر خدا قرار گيرند .از
طريق سه نسل :خدا ،والدين راستين و خانوادهھای بركت گرفته ،حق مالكيت میتواند تاسيس شود .برای دريافت چنين
حقی ،تمامی خانواده ھای بركت گرفته بايد در مقام مطلق "انكار خود" قرار گرفته ،شرط پيشكش تمامی زندگی را به
انجام رسانده و مسئوليت خود را در تاسيس "چان ايل گوگ" به انجام برسانيد ،كه ايدهآل آزادی ،صلح و شادی را
بواقعيت در خواھد آورد.
والدين راستين فرمودند كه تمامی خانوادهھای بركت گرفته در تمامی كشورھای دنيا در مراسم شربت مقدس برای
گشايش عھد "چان ايل گوگ" شركت كنند .اين عشق و شكوه مقدسی است كه به تمامی خانوادهای بركت گرفته برای
ورود به عھد "چان ايل گوگ" اھدا شده است.
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ساعت ھفت صبح دوم ژانويه ،برای نوزدھمين سالروز پيروزی عشق ،ھجدھمين سالروز عروج ھونگ جين نيم
سرويس مخصوصی برگزار شد .با توجه به دستورالعمل ،پدر راستين از امسال سرويس ياد بود برای ھونگ جين نيم،
سرويس يادبودی برای عروج تمامی فرزندان راستين خواھد بود )كه امسال برابر با سی ھشتمين سالگرد عروج ھه
جين نيم – سومين سالگرد عروج يانگ جين نيم – سی و سومين سالگرد عروج ھی جين نيم و اولين سالگرد عروج
شين يا نيم(
در طی اين مراسم رورند كواك ،مسئول كانون بين المللی بين المذاھب برای صلح جھانی در ھون دوك ھه سخنان
والدين راستين را در سال  ١٩٨۶را قرائت نموده و سپس در سخنان خود معنای عروج ھونگ جين نيم و فدا شدن
ديگر فرزندان راستين را تشريح كردند .تمامی اعضای كانون خانواده بايد مصمم شوند تا خود را بطور كامل پيشكش
كرده و مسئوليت خود را به انجام برسانند.
والدين راستين فرمودند كه ھونگ جين نيم برای حمايت از والدين راستين ،رستگاری ملت و تاسيس پايه برای انجام
خواست خدا فدا شد .ايشان اشاره فرمودند كه با شروع "چان ايل گوگ" قرار است كه ما راه خود را بعنوان پسر و
دختر خلف و وفادار ،مقدسين و فرزندان الھی به انجام برسانيم .ما برای مالزمت به والدين راستين و آفرينش فرھنگ
جھانی "چان ايل گوگ" میبايست پايه تاسيس كنيم.
دستوراعمل والدين راستين در نشست رھبران
الف( انجام ماموريت مسيح خانوادگی )قبيلهای( – دادن آموزش و بازسازی قبيله ،دادن بركت.
ب( تكميل  ١٢شاخهی قبيلهای خانوادهی بركت گرفته – ھرخانوادهی بركت گرفته بايد گروھھای بركت گرفتهی )١٢
زوج ٣۶ ،زوج ٧٢ ،زوج و غيره ( خود را به واقعيت در آورد.
پ( تكميل مسئوليت سفيران صلح و رھبران ملی.
ت( انجام مراسم بركت – ھر فرد بايد متمركز بر قبيلهی خود مراسم بركت را به انجام برساند.
ث( تقويت آموزش سفيران صلح و بركت دادن به آنھا.
پيمان ببنديد كه برای انجام مراسم بركت مقدس امسال پيروزی بدست آوريد.
پايان/
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