خدمت برای صلح عشق راستين در عمل
ھشتم اوت دوھزار و دو

روز ھشتم ماه اوت دوھزار و دو ،در سالن
شمشيربازی استاديوم المپيك شھر سئول ،بخش
دانشجوئی كانون خانواده به رھبری ھيان جين مون يك
گردھمائی با شركت دوازده ھزار نفر تحت عنوان
”خدمت برای صلح  -عشق راستين در عمل “-برگزار
كردند .در اين گردھمائی نخست پيامھای اخير رھبران
و موسسين مذاھب بزرگ جھانی از دنيای روح در
شھادت به والدين راستين قرائت شد .بدنبال آن دو
شركت كنندة ديگر سخنانی كوتاه ارائه داده و سپس
گروھھای مختلفی به اجرای كنسرت موسيقی پرداختند
كه از جملة آنھا گروه كودكان عقب افتاده بود.
ھيان جين نيم در سخنان شصت دقيقهای خود
با تاكيد بر اصل زندگی برای ديگران از اعضا خواست
تا با انكار كامل خود در ھر سطحی ،بشكل واقعی در گذاشتن زندگی خود برای ديگران وارد ميدان واقعی زندگی
راستين بشوند .او در حين سخنان خود كه نه در پشت تريبون بلكه در ميان جمع صورت گرفت ،دو نفر را از متولدين
و ساكنين دو منطقة دشمن در سطح كشور كره و ھمينطور يك مسيحی و يك عضو نھضت ھماھنگ را بلند كرد و آنھا
بر آن داشت تا با به آغوش گرفتن يكديگر در برابر تمامی حضار ،به تمامی دشمنانگیھا در گذشته پايان بدھند  ...او
درطی سخنانش بارھا از حضار خواست تا بعنوان يك رھبر در انتقال پيام زندگی برای ديگران مسئوليت تقبل نموده و
پيمان ببندند و حضار ھربار يكصدا با فريادھای بلند تائيد میكردند .ھيان جين نيم تاكيد بسيار دارد تا ما با كار تيمی و
با در دست داشتن يك پروژه و ھدفی مشخص به زندگی و فعاليتھای خود سمت و جھتی واقعی داده و بشكلی واقعی
نتيجه بخش باشيم .در پايان سخنانش ،خود او نيز به ھمراه يك گروه موسيقی از ژاپن به ديگر گروھھای ھنری پيوست
و با اجرای چند ترانه به حضار شادی و انرژی تازه بخشيد.
الزم به يادآوری است كه اين تور سخنرانی در كشورھای آمريكا ،ژاپن ،مغولستان ،فيليپين و كره جنوبی
ھمراه با فعاليتھای خدماتی ،فرھنگی و ورزشی برگزار شد .در تمامی اين كشورھا بخش جوانان كانون خانواده با
خدمت به مردم در سطوح مختلف ،با تشكيل گروھھا و تيمھای ورزشی و انجام مسابقات ورزشی و برپائی برنامه ھای
ھنری به بسيج مردم در جھت خدمت برای ديگران پرداختند .در كشور مغولستان ،يك نمايندة مجلس بدنبال شركت در
اين گردھمائی و گوش فرا دادن به سخنان ھيان جين مون ،برای خداحافظی از ھيان جين نيم به فرودگاه رفته و به او
گفت :من نمايندة مردم ھستم و كار اصلی و مسئوليت من خدمت به مردم میباشد ولی با شنيدن سخنان شما درك كردهام
كه براستی چنين نمیكردم! من براستی فھميدهام كه اكنون چگونه بايد به انجام مسئوليت خودم بپردازم .من مسئوليت
تقبل كرده و در اين كشور )بعنوان زادگاه خود من( رھبری نھضت خدمت به ديگران را بعھده خواھم گرفت !...

بدنبال اين گردھمائی چيزی در حدود
دويست و پنجاه نفر از مسئوالن برای ابراز شادباش
به والدين راستين و ھيان جين نيم به مناسبت موفقيت
در انجام اين گردھمائی ،به منزل والدين راستين در
ھن نم دونگ رفتند .در اين گردھمائی بدنبال اھدا،
دسته گل و بريدن كيك پيروزی توسط والدين
راستين ،مسئول جوانان كانون خانواده در كره
گزارشی در مورد چگونگی انجام گردھمائی امروز
ارائه داد و سپس بنا به درخواست والدين راستين
يكی از مسئولين قديمی نھضت برنامه ھون دوك را
با خواندن يكی از سخنان ايشان شروع كرد .در اين
سخنان والدين راستين متمركز بر ساختن كشور
پادشاھی بھشتی از اعضا میخواستند تا با جديت ھر
چه بيشتر به پيش رفته و كشور خدا را بدون چون و
چرا بنا كنند  ...ايشان اشاره فرمودند كه اگر شما نخواھيد و يا نتوانيد چنين كنيد من به سراغ ديگران خواھم رفت و
حتی اگر تنھای تنھا ھم كه باشم اين كشور را بنا خواھم كرد ...ما بايد جدی باشيم و براستی در اين راستا وجودمان را
بگذاريم ...
در البه الی ھون دوك ھه ،پدر راستين با مسئولين سخن گفته و بر موضوعات مطرح شده در مطالب ھون
دوك ھه ھر چه بيشتر تاكيد میكردند  ...در پايان تمامی شركت كنندگان با والدين راستين پيمان بستند كه چنين خواھند
كرد!

پايان

