گزارشی كوتاه از مراسم روز بچهھای راستين و نشست رھبران
پنجم نوامبر دو ھزار و دو

جشن چھل و سومين سالگرد روز بچهھای راستين با شركت بيش از چھار ھزار نفر از اعضاء و خانوادهھای بركت گرفته –
مخصوصا ً با شركت نمايندگان كشورھای مشيتی اين عھد يعنی كشورھای كره ،ژاپن و آمريكا  -در مركز آموزشی سوتك ری برگزار
شد.
پدر راستين در طی سرويس يادبود اين روز مقدس ،با اشاره به آيهای از كتاب مقدس  ...اما نخست در پی پادشاھی و حقانيت او باشيد
 ...تاكيد فرمودند كه تاسيس پادشاھی بھشتی )چان ايل گوگ( چيزی است كه ما بايد به ھمهی مردم دنيا اعالم كنيم .ايشان فرمودند كه
اميد تمامی انسانھا تاسيس پادشاھی بھشتی خدا است و مراسم فراخوانی برای ھماھنگی و اتحاد بھشت و زمين كه در روزھای
شانزدھم تا بيستم اكتبر امسال برگزار شد برای اعالن اين امر مھم بود .ھمچنين در پايان اين فراخوانی ،خانواده ھای بركت گرفته در
مراسم سوزاندن مقدس برای آزادی ،اتحاد و صلح بھشت و زمين شركت كردند كه اين به معنای سوزاندن تمامی چيزھای آلودهی
شيطانی بوه است.
آنگاه پدر راستين بر روی تختهی سياه با حروف چينی اينطور نوشتند“ :انقالب روح” و توضيح دادند كه انقالب به معنای دگرگون و
واژگون كردن ريشهای ھمه چيز است و اينكه تمامی اعضاء و خانواده ھای بركت گرفته به چنين دگرگونی روحی نياز دارند.

نكات و دستورالعمل ھای مھم
پدر راستين فرمودند كه عبارت ”چان ايل گوگ جواين” به معنای مالك چان ايل گوگ به ھر يك از ھشت مورد پيمان خانواده افزوده
شود .به اين شكل :چان ايل گوگ جواين اوری كجانگ عن چم سرنگعل ) ....خانوادهی ما بعنوان مالك چان ايل گوگ ،متمركز بر
عشق  .(....و بدينسان پيمان خانواده را ”پيمان خانوادهی چان ايل گوگ” نام نھادند .پدر راستين اينطور ادامه دادند كه ما بايد از تمامی
وابستگیھای دنيای شيطانی جدا شده آنھا را سوزانده و بعنوان شھروندان چان ايل گوگ تولد دوباره را تجربه كنيم .ما بايستی از
طريق مراسم بركت ثبت نام ،شھروندان چان ايل گوگ بشويم .پدر راستين از تمامی اعضاء پرسيدند كه آيا مراحل ثبت نام در
پادشھای بھشتی را گذراندهاند يا نه! و در ادامه به ھمگان تاكيد فرمودند كه بسان بنی اسرائيليان كه میبايست زندگی خود را برای
ورود به كنعان ترك میكردند ،ما نيز بايد از خانه و كاشانهی قديمی خود رھا شده و به محل سكونت خود در چان ايل گوگ نقل مكان
كنيم .كه برای انجام اين امر الزم است تا ما به محل ماموريت خود رفته و در آنجا با خدمت به حل و فصل مسائل و مشكالت
بپردازيم .تنھا در آن زمان است كه ما میتوانيم كشور را آزاد ساخته و آنجا را به چان ايل گوگ نوين مبدل كنيم .ايشان ھمچنين
فرمودند كه والدين راستين میبايست برای تاسيس چان ايل گوگ مراسم تاجگذاری پادشاھی خدا را برگزار میكردند كه به ھمين دليل
ما بايستی پيمانی تازه را اعالم كرده و آن را اجرا كنيم.
ايشان فرمودند كه بدنبال برگزاری مراسم تاجگذاری پادشاھی بھشتی و تاسيس چان ايل گوگ ،ما مراسمھائی مھم و تاريخی چون:

“حوزهی زندگی استقرار كامل والدين بھشت و زمين”“ ،فراخوانی برای ھماھنگی و اتحاد بھشت و زمين”“ ،مراسم سوزاندن مقدس
برای آزادی ،اتحاد و صلح بھشت و زمين” به انجام رسيده است و اكنون زمان تاسيس يك كشور تازه يعنی چان ايل گوگ فرا رسيده

است.
پدر راستين در ادامهی سخنان خود بر روی تخته سياه با حروف و عبارات چينی چنين نوشتند” :روز صلح ،اتحاد و برابری چان ايل
گوگ” .ايشان در توضيح عبارت پيانگ جانگ )برابری( فرمودند كه ھمه چيز در سطحی برابر قرار دارد و چيزی خارج از اين
حوزه برابری وجود ندارد .ايشان بر روی تخته چنين نوشتند“ :اعالن و بيانيهی فرار رسيدن عھد برابری صلح و اتحاد چان ايل
گوگ”.
ايشان فرمودند كه بھشت و زمين مشابه بوده و در سطحی برابر قرار دارند .ھدف مراسم تاجگذاری پادشاھی خدا ،گردھمائی برای
اتحاد و استقرار كامل والدين بھشت و زمين ،گردھمائی برای حوزهی زندگی اتحاد و استقرار كامل والدين بھشت و زمين ،ھمان
استقرار كامل چان ايل گوگ میباشد .از طريق مراسم سوزاندن مقدس برای آزادی ،اتحاد و صلح بھشت و زمين ،ما اكنون به عھدی
پا گذاشتهايم كه در آن تمامی خطاھای شكل گرفته توسط شيطان بطور كامل پاكسازی شده است و در آن خدا و انسان و روح و جسم
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در سطح فردی يكی گرديده و دنيا ،دنيای اتحاد كامل بھشت و زمين شده است .با توجه به اين امر ،ما بايستی صالحيت زيستن
بايكديگر ،صالحيت سھيم شدن با يكديگر ،صالحيت عشق ورزيدن به يكديگر و صالحيت زيستن با خدا را در اين عھد كسب كنيم.
روح و جسم ما ھمچنين بايد يگانه شوند .از اين زمان به بعد به ھر جا كه برويد ،ديگر تنھا نيستيد .اكنون زمان آن فرارسيده است كه
در صورت درخواست خالصانهی خانوادهھای چان ايل گوگ )بر روی زمين( ،اجداد در دنيای روح بايد به فراخوانی آنھا پاسخ
بگويند .اكنون زمان آزادی عمل دنيای روح بر روی زمين فرار رسيده است .اكنون زمان آن است كه مردم بر روی زمين میتوانند
در حضور اجداد و حضور خدا آرزوھا و آمال خود را بيان كنند.
پدر راستين از تمامی اعضاء خواستند كه اين روز تاريخی را به خاطر بسپارند و تمامی شركت كنندگان سه بار فرياد زدند :پيمان
میبنديم! پيمان میبنديم! پيمان میبنديم! و سپس پدر راستين با قدرت با اين بيان به تمامی اعضاء بركت دادند“ :والدين راستين به
تمامی شما بركت میدھد!”

نشست رھبران
روز ششم نوامبر رھبران متمركز بر رورند كواك گردھم جمع آمده و به ارائهی گزارش از مناطق خود پرداختند .در طی اين
گزارش كوتاه و بلند رھبران ھر منطقه با شور و حرارت شگفت انگيزی از پيروزيھای والدين راستين در مناطق مختلف سخن گفتند.
بعنوان مثال شخص مركزی آمريكا از تحوالت روحيهی مسيحيت در آمريكا و پيوستن رھبران مسيحی و مسلمان به والدين راستين
سخن گفت ...در پايان رورند كواك در سخنان خود بر اجرای ھر چه بيشتر سنت زندگی والدين راستين تاكيد كردند .ايشان فرمودند،
ھمانطور كه میدانيد والدين راستين برنامهی ھون دوك ھه را ھر روز ساعت پنج صبح اجرا میكنند و از تمامی اعضاء و
خانوادهھای بركت گرفته در سطح جھانی خواستهاند كه چنين كنند .با توجه به اينكه خواست والدين راستين ھمواره براساس ضرورت
مشيتی آن دورهی زمانی است ،من نگران ھستم از اينكه براستی چه تعدادی از خانوادهھای بركت گرفته در اين ساعت با والدين
راستين بوده و ھون دوك ھه را اجرا میكنند؟!
ساعت چھار و سی دقيقهی صبح روز ھفتم نوامبر رھبران شركت كننده در مراسم روز بچهھای راستين برای اجرای برنامه ھون
دوك ھه در ھنم دونگ محل سكونت والدين راستين گرده جمع آمدند .در اين روز والدين راستين با لحن بسيار تندی ھمگان را مورد
خطاب قرار داده و فرمودند كه تمامی تالش خودمان را برای تاسيس كشور چان ايل گوگ متمركز كنيم ،كه اگر فاقد كشور باشيم
يعنی اينكه ھيچ چيزی نداريم .شما بايد به تمامی آن چيزھائی كه از شما میخواھم پاسخ مثبت بدھيد ،نگران چه ھستيد؟  ...برنامه
ھون دوك ھه اين روز ،گزارشات رھبران دنيای مسيحی از دنيای روح بود كه در البالی گزارشات والدين راستين تاكيد میكردند تا
ما آنھا را به مردم در پيرامون خود برسانيم و در نتيجه اين امكان را بوجود آوريم كه اين تحول در دنيای روح ،مردم روی زمين را
نيز تحت تاثير قرار داده و متحول كند.
در پايان ،والدين راستين رھبران را به سه گروه كرهای ،ژاپنی و آمريكائی تقسيم نموده و آنھا را در گروھھای ترينيتی برادر يگديگر
نام نھاده ،به آنھا بركت داده و از آنھا خواستند تا از اين به بعد به مدت سه سال ماھانه –با استفاده از زبان كرهای -با ھم ارتباط داشته
و با والدين راستين يكی شوند .برای انجام اين امر پدر راستين خواستند تا ھمگی اين گروھھای ترينيتی در يك تور مسافرتی در سطح
كشور كره به مدت سه روز  -بعنوان سمبلی از سه سال  -با يكديگر زيسته و در اين دوره با بازديد از اماكن تاريخی كشور ،قلب،
احساس ،اھداف و تمامی سختيھای متحمل شده توسط والدين راستين را به ارث ببرند .سپس بنا به خواست والدين راستين ،تمامی
گروھھای ترينيتی با والدين راستين عكس گرفتند.
در ضمن والدين راستين میخواستند تا از طريق اين رھبران روحيهی مسيحی و بودائی كشور كره را تحت تاثر قرار دھند تا بسان
تحوالت شكل گرفته در آمريكا ،مردم كره نيز به والدين راستين پيوند خورده و چان ايل گوگ را برپا كنند .خواست قلبی و عميق
والدين راستين اتحاد دو كرهی شمالی و جنوبی و در نھايت تاسيس چان ايل گوگ در شبه جزيرهی كره است .بيائيم در اطاعت مطلق،
ايمان مطلق و عشق مطلق ،با پيشكش تمامی زندگی خود به خدا و والدين راستين در اين عھد تاريخی ،آنھا را در انجام اين امر خطير
ھمراھی كنيم.
 /پايان /
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