ھفتمين ضيافت ساالنهی اھدای جوايز
به پيشروان ارزشھای خانوادهی راستين
چھاردھم دسامبر دوھزار و دو

ھفتمين ضيافت ساالنهی اھدای جوايز به پيشروان ارزشھای خانوادهی راستين چھاردھم دسامبر دو ھزار و دو در
ھتل ماريوت در شھر شيكاگو برگزار گرديد .دو سال پيش از اين در ھمين ضيافت بود كه پدر راستين تور سخنرانی خود
را تحت عنوان "ما خواھيم ايستاد" در پنجاه ايالت آمريكا آغاز كردند و در آن زمان با چنان حرارتی سخن میگفتند كه
بدنبال دريافت پيام از جانب روحانيون ،ايشان احساس كردند كه از جانب "دومين اسرائيل" پذيرفته شدهاند.
ضيافت امروز حيرتانگيزترين ميھمانی والدين راستين در سطحی بسيار باال و مھم بود .اسقف استالينگز ،رورند
ادواردز و رورند ھارولدوايت با چنان تاكيدی به والدين راستين خوش آمد گفتند كه تعجب روحانيون شركت كننده را
برانگيخت .ھر كدام از اين سه شخصيت در سطح خود تصديق كردند كه مادر و پدر راستين ظھور دوم عيسی ھستند كه
آنھا را تدھين كرده و تعالی بخشيده بود.
صد و پنجاه و دو روحانی وركشاپ فشردهی سه روزهی اصل الھی را گذراندند كه شبيه دو وركشاپ ديگر بود كه با
شركت صد و بيست روحانی شركت كننده در اوشن سيتی و لوس آنجلس برگزار شده بود .تدريسات عميق اصل الھی در
اين وركشاپھا از ساعت شش صبح آغاز شده و تا يازده شب ادامه میيافت .شركت كنندگان تشنهی حقيقت بودند .زيرا
براساس شھادت مقدسين  -در پيام اخيرشان از دنيای روح -روحانيون مورد تمسخر و رنج عذاب قرار گرفتهاند چون با
رورند سان ميانگ مون ايستادهاند ،كسی كه عيسی و ديگر مقدسين او را بعنوان نجات دھندهی عھد تكميل شده تصديق
میكنند.
آنھا اگر چه با بخشھای زيادی از پيامھای مقدسين از دنيای روح درگيری دارند ولی بسياری از آنان به فھمی عميق
از الھامات دربارهی اصل الھی نائل میآيند .تدريسات اصل الھی توسط عزيزانی چون رورند جنكينس ،رورند شنكر،
رورند مك كارتی انجام گرديد .اسقف استالينگز در مقام روحانی ارشد ھمراه با راھنمائیھای درونی خود به شركت
كنندگان كمك میكرد تا درك كنند كه بايد بسان عيسی نجات دھندگانی بشوند كه بتوانند بنام خودشان دعا كنند.
به دليل اينكه يحيی تعميد دھنده مقام اھورائی والدين راستين را با قدرت تصديق كرد ،برای شركت كنندگان پايه و
شرطھائی شكل گرفت كه راه را برای درك ھر چه بيشتر پدر راستين در مقام آدم سوم گشود .پدر راستين ھر آن چه را كه
عيسی در متی  ۵:۴٨از ما خواسته بود به انجام رسانده است :كامل شويد آنچنان كه پدر بھشتی شما كامل است .اسقف
استالينگز نشان داد كه پدر راستين از طريق بركت و برپائی مقام والدين راستين و خانوادهی راستين به كمال نائل آمدهاند.
در اين جايگاه است كه عنوانھای چون نجات دھنده ،مسيح و شاه شاھان عناوينی طبيعی میشوند .ما بايد خود را در مقام
آدم چھارم به كمال رسانده و ناجی بشويم.
صد و پنجاه و دو روحانی تدريسات اصل الھی را به اتمام رساندند .آنھا بدنبال تدريس دو ساعته دربارهی ظھور
دوباره ،به سخنان پدر راستين گوش فرا دادند .آنھا بر روی شانزده ميز نشسته بودند كه ميز والدين راستين را احاطه كرده
بود .اين لحظه بسيار مھم و تاريخی بود .بدنبال پايان گرفتن تدريسات از آنھا خواسته شد تا بايستند كه ھمگی آنھا با افتخار
و بسرعت بپا خاسته و اعالم كردند كه بعنوان روحانيونی متحد با والدين راستين به پيش خواھند تاخت تا ماموريت اعطاء
شدهی الھی خود را بعنوان پيامبران بركت و مبلغين تاسيس خانوادهھای راستين بركت گرفتهی مركزی به انجام برسانند.
رورند جسی ادوارد گفت :ميدان مبارزه برای من در جھت ھمراھی با "كنفرانس رھبران روحانی آمريكائی" و پيروی از
پدر مون بحث ،مناظره و يا مخالفت با فرقهی خودم نيست .ھمينطور آن سختی و دشواری نيست كه من با خانواده و
جماعت خود داشتهام) .اشك در چشمانش حلقه بست (.ميدان كارزار مطيع بودن در برابر خدا است )و چشمان تمامی
حضار اشكبار شد(.
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اسقف استالينگز )كه ھمسرش را والدين راستين انتخاب نموده و ھمينطور پسرش توسط پدر راستين "شين يانگ"
ناميده شده است (.قبل از سخنان پدر راستين ،اينچنين به معرفی ايشان پرداخت :سرور ظھور دوباره چه كسی است؟ به
اطراف خود نظر بيافكنيد .به اين مكان نگاه كنيد .مسلمانان ،مسيحيان و نمايندگان تمامی نژادھا و مذاھب متمركز بر عشق
گردھم جمع آمدهاند .ما نه تنھا در اينجا گرد ھم آمدهايم بلكه يكديگر را شناخته و به يكديگر عشق میورزيم .پدر مون در
طی چند سال اخير بارھا و بارھا ما را بسوی ھم آورده و به ما چگونگی عشق ورزيدن به يكديگر را نشان دادهاند .ما در
اين عشق يك نھضت خانوادگی بنا نھادهايم كه جھان را جاروب میكند) .اشك در چشمانش برق میزد( ايشان در اينجا
ھستند .من میخواھم كه سرور ظھور دوباره – پدر راستين تمامی بشريت ،رورند سان ميانگ مون را به شما معرفی
كنم".
قلب شركت كنندگان در آن لحظه چنان شكننده و لطيف شده بود كه حتی تعدادی در سكوت به گريه افتادند .پدر
راستين در اين لحظه با قدرتی متمركز بر عشق خدا و آرامش ابدی كه دورهی سی وسه سالهی او در آمريكا در اين
رھبران و نمايندگان مسيحی به پايان رسيده است ،پا به سن گذاشته و پشت تريبون قرار گرفتند.
پدر راستين فرمودند" :وقتيكه به شما نظر میافكنم اميدوار میشوم .عيسی و تمامی مقدسين در اينجا در اين مكان
حضور دارند .چرا؟ زيرا دنيا اكنون بواسطهی نژادپرستی ،جنگ ،انحرافات اخالقی و جنسی ،خيانت ،قتل و نفرت در ھر
نقطهای از آن زشت و كريه شده است .اما در اين مكان افراد در جھت تصديق تعاليم ارزشھای خانوادهی راستين در تالش
ھستند .به ھمين خاطر خداوند در اين جا حضور دارند و از اين گردھمائی بسيار خوشحال ھستند .عيسی و مقدسين نيز
خوشحال ھستند زيرا تمامی نژادھا و مذاھب در اينجا برای عشق ورزيد به يكديگر و ايجاد اتحاد با خواست خدا در تالش
ھستند .ما بايد ارزشھای خانواده راستين را توسعه بخشيده و آن را به ارزشھای كشور راستين و ارزشھای دنيای راستين
مبدل بسازيم ...پدر راستين با حضار بگونهای سخن میگفت كه انگاری ھمگی اصل الھی را بخوبی و صد در صد
میدانند .بنظر میرسيد كه آخرين مراحل قضاوت اشاره شده در كتاب مقدس فرارسيده است ولی روحانيون شركت كننده
استوار و پابرجا ايستاده بودند .پدر راستين ادامه دادند كه در دوھزار سال پيش اسرائيل نجات دھنده عيسی مسيح را انكار
كرد و به ھمين دليل در طول تاريخ با دورهی رنج و عذاب روبرو شدند .بواسطهی شكست آنھا در پذيرش نجات دھنده بود
كه اين دنيا ھرگز پادشاھی بھشتی خدا را دريافت نكرد .به ھمين دليل دنيا با پليدی به ويرانی كشيده شده است.
اكنون زمان ظھور دوباره است و در اين زمان اسرائيل دوم به محك و آزمايش فراخوانده شده است .آيا شما سرور
ظھور دوباره را پذيرا خواھيد شد؟ )اكثريت قريب به اتفاق شركت كنندگان پاسخ مثبت دادند (.اسقف استالينگز از جايش
برخواسته و بدنبال ادای احترام به والدين راستين ،به سؤال پدر راستين پاسخ مثبت داد و گفت :ما درك كرده ،باور داريم و
به شما بعنوان سرور ظھور دوباره خوشآمد میگوئيم .در اكثر اوقات شركت كنندگان )در حين سخنرانی پدر راستين(
متحير شده ،غرق در انديشه و مبھوت شدند .پدر راستين با قدرت اعالم فرمودند :اگر نمیخواھيد به سخنان من گوش
دھيد ،آزاد ھستيد ،راه خروجی از اينجا است .با اين ھمه روحانيون پا برجا ايستادند .بعالوه آنھا با سخنان پدر راستين ھر
چه بيشتر در تصديق و تائيد والدين راستين تقويت میشدند .مسيحيت در اين روز ايستادگی و پابرجائی تاريخی خود را به
تصوير كشاند .تاريخ اين روز را ثبت خواھد كرد ،روزی كه در آن سرور ظھور دوباره بدون ھيچ تاملی حقيقت را ارائه
داد و حضار ،اسرائيل دوم ،با فرياد آمين آن را دريافت كردند .يكی از روحانيون شركت كننده گفت :من عاشق اين سخنان
ھستم .پدر مون بدون ھيچ پرده پوشی حقيقت را تعليم میدھد .او استوار و راسخ سخن میگويد و من به تمامی سخنان و
گفتار او ايمان دارم .او میگويد كه زندگی ما نبايد در ھمراھی با پليدی باشد .اينكه خانوادهی ما نمیتواند با ارتكاب به زنا
خانوادهی خدا خوانده شود .تائيد كردن ظھور دوباره به اين معنا است كه ما خودمان بايد عيسی مسيح شده و از اختيار
نابود كردن پليدی برخوردار شويم و اين را بايد از خود و خانوادهی خودمان شروع كنيم .او در سخنانش ريشهی گناه
انسان -زنا -را ھدف قرار داده و آن را كامال ٌ نابود میكند ...من عاشق اين كارم! اين چيزی بود كه من در تمامی عمرم
برايش به دعا نشسته بودم .اين چيزی است كه مسيحيت رويای آن را در سر داشته است .آيا میتوانيد تصور كنيد كه
روحانيون مسلمان نيز بدون ھيچ گونه احساس دوری و جدائی در اين مكان در كنار ما ايستادهاند و از عشق الھی سرازير
شده از جانب والدين راستين مسرور شدهاند؟ بسيار شگفت انگيز است ،بسيار شگفت انگيز است!
والدين راستين سپس در ادامه سخنرانی خود را تحت عنوان "زادگاه خدا و دنيای يگانه" را ارائه دادند.
پايان/
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