چيل ايل جال
گزارشی كوتاه از مراسم روز مقدس بركت ابدی خدا
اول ژوالی دوھزار و سه

در خصوص روز بركت ابدی خدا
پدر راستين روز اول ژوالی سال ھزار و نھصد و نود و يك در ھن نم دونگ مراسم اعالم روز بركت ابدی خدا را برپا نموده و فرمودند كه اين روز بايد
تحت عنوان "چيل ايل جال" جشن گرفته شود .پدر راستين فرمودند كه در اين روز تمامی دورهھای آمادگی برای مستقر شدن خدا فراھم آمده و نقطهی
عطفی است كه ورود به دنيای صلح آميز را ممكن میسازد .اين روز ھمچنين روزی بود كه خانوادهھای بركت گرفته ،ماموريت ناجی قبيلهای خودشان را
آغاز كردند.
پدر راستين در دعای مخصوص اين روز فرمودند:
"با آگاھی از اينكه از اول ژوالی حوزهی جھانی برای بكارگيری تمامی تالش ما در جھت كنترل خانواده و قبيلهی ما فرارسيده است ،من اين روز را روز
اعالن ناجی قبيلهای به جھان اعالم كردم .بنابراين به تمامی مشمولين اين راه كمك كن تا نه تنھا در اين مسير به خود ترديد راه ندھند بلكه از تمامی روابط
متمركز بر خدا پيروی كرده ،مقامھای از دست رفته در خانوادهی آدم – مقام فرزند ارشد ،مقام والدين و پادشاه – را بازسازی و به انجام برسانند .من
خالصانه دعا میكنم كه شما به ما كمك كنيد تا ماموريت خانوادهی بركت گرفته را فراموش نكرده و يك حوزهی پيروزمندانه تسلط را بوجود آوريم كه
ھيچكس را يارای دست يازيدن به آن نباشد .با تعمق در تمامی جوانب خواست خدا در طی تاريخ مشيت شده كه يك خانواده و يك كشور بدون ماموريت ناجی
قبيلهای نمیتوانند به يكديگر پيوند بخورند ،ماموريت ناجی قبيلهای را اعالم كرده و بعالوه اعالم كردم كه آن روز فرا رسيده است كه ھر فردی میتواند
ماموريت ناجی قبيلهای خود را به جھان اعالم نمايد .تشكر از اينكه به ما رخصت دادی تا از چنين روزی برخورد دار باشيم كه در آن میتوانيم )شكلگيری(
قبيلهی والدين راستين را به نمايندگی زوجھای بركت گرفته و نسلھای آيندهی آنھا كه با جدائی از نسب خونی لكهدار )شيطانی( و با تبعيت از عشق راستين
والدين راستين در حوزهی بھشتی بنا شدهاند ،اعالم كنيم) ".دعای والدين راستين  -اول ژوالی سال ھزار و نھصد و نود و يك(

سيزدھمين سالگرد روز بركت ابدی خدا
مراسم امروز در مركز آموزشی "سوتك ری" در شھر كوری برگزار شد .بدنبال مراسم پيمان ،به دليل اھميت تاريخی شرطھای غرامتی را كه پدر راستين
در ماه مه پشت سرگذاشتند كه نتيجهی آن در شرط بيست و يك روزه برای جدائی از حوزهی شيطان و انتقال بزرگ به حوزهی تسلط ايدهآل آفرينش برای
تمامی خانوادهھای بركت گرفته به ارث گذاشته شد ،در آغاز اين اين مراسم تعدادی از سخنرانیھای والدين راستين در ماه مه ھون دوك ھه شد.
حوالی ساعت ده و چھل دقيقه پدر راستين برنامه ھون دوك را متوقف كرده و به سخن گفتن با اعضاء پرداختند .ايشان با اشاره به وجود مشكالت بغرنج در
خانوادهھا و قبايل بر اھميت نسب خونی خدا تاكيد فرمودند ... :شخص مركزی كسی است كه در جھت ايجاد ارتباط با نسب خونی خدا كار میكند ...نسب
خونی پاك آن است كه در ارتباط با نسب خونی خدا باشد  ...خدا ابدی ،مطلق و يگانه است و در نتيجه نسب خونی خدا ھم بايد ابدی ،مطلق و يگانه باشد.
با نگاه به ھر چيزی بايد به اساس آن چيز نظر بدوزيد و برای انجام اين امر شما به عشق راستين نياز داريد ... .شما بايد متمركز بر زندگی ،روح و جسم
خودتان را متحد بسازيد .آيا میتوانيد چنين كنيد؟ كليد حل اين مشكل در كجاست؟ آيا ھر چه بيشتر پيش میرويد با مشكالت بيشتری روبرو میشويد؟ ...
آيا چشم ما گوش ما دھان ما  ...آزاد ھستند كه ھر كار خواستند بكنند؟ آيا میتوانند جداگانه عمل كنند؟ نه اينطور نيست ،آنھا با يكديگر در ارتباط ھستند...
شما برای ايجاد صلح به زندگی ،عشق و نسب خونی مرتبط به يكديگر و گسترش آن در سطح ملی نياز داريد ....اگر خدا وجود دارد ،چگونه زندگی میكند؟
آيا غذا میخورد؟ آيا به لباس و پوشاك نياز دارد؟ او میخواھد در ھستی ساكن باشد ھمانطور كه شما در خانه به والدين ،در كشور به پادشاه يا حاكم نياز
داريد...
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اگر میخواھيد مالك باشيد بايد توانائی ھضم ھمه چيز را داشته باشيد ...شما نمیتوانيد صاحب چيزی باشيد بدون اينكه مسئوليت آن را بعھده بگيريد .ھمهی
ما بايد در مقام والدين مسئوليت تقبل كنيم ...ما به آموزش نياز داريم ...رئيس جمھور بايد مسئول تمامی مردم خود باشد .اگر مردم گرسنه ھستند او بايد
بتواند تمامی آنھا را تغذيه كند  ...رھبر نخست بايد به مردم خود رسيدگی كند و بعد به خانوادهاش .به ھمين شكل زن و شوھر نيز مسئول يكديگر ھستند.
شوھر مسئول زن و زن مسئول شوھر میباشند ،آنھا در بروز مشكالت ،با ايجاد تغيير و تحول مسائل در پيرامون خود ،ھمه چيز را به سوی خوبی سوق
میدھند  ...مادر بايد به فرزند خود چگونگی تقبل مسئوليت را آموزش بدھد  ...شما میدانيد كه در نھضت ھماھنگ من سخت گير ھستيم ،خود شما نيز بايد
چنين كنيد ...اگر شما نتوانيد خانواده خودتان را حفظ كرده و متحد سازيد ،چگونه میتوانيد از اتحاد سخن بگوئيد؟
آموزش فرزند خلف در خانواده از اھميت بسزائی برخوردار است ...من فرصت ندارم كه به جنگ بين روح و جسم بيانديشم .من فقط برای ساختن كشور
الھی به پيش میروم .وقتی كه بطور جدی دارای چنين ھدفی باشيم جسم ما نيز تبعيت خواھد كرد ،ھمه چيز تبعيت خواھند كرد ...شما برای قرار گرفتن در
مسير درست به شخص مركزی نياز داريد ،آنگاه تحت تاثير روشنائی او مورد حفاظت قرار خواھيد گرفت  ...اگر بدرستی از خدا شناخت داشته و بدانيم كه
نسب خونی خدا بايد بر روی زمين گسترش يابد ،آيا ھمچنان میتوانيد به زندگی گذشتهی خود ادامه بدھيد؟  ...خدا متمركز بر عشق راستين و زندگی راستين
وجود دارد و بايد نقطهی مركزی نسب خونی راستين باشد  ...او در اين مسير داده و فراموش میكند و ھمچنان به دادن ادامه داده و فراموش میكند  ...آيا
شما ايمانی چون ايمان خدا داشتهايد؟ اگر شما با خط و نقطهی مركزی ارتباط داشته باشيد ايمانی راستين و راسخ متبلور خواھد شد .آيا شما به ريشهی اصلی
مرتبط ھستيد يا به ريشهھای جانبی؟ اگر چه ممكن است كه تعداد شاخهھا دھھا عدد باشد ولی اگر شما به بدنهی اصلی مرتبط باشيد زنده خواھيد ماند .در
ايجاد ارتباط با بدنهی اصلی نيز بايد دارای استانداردی باشيد .اگر شما از بدنهی اصلی جدا شويد نابود خواھيد شد ...در صورت تقبل مسئوليت برای جھان و
مشكالت آن ،بايد در خط و نقطهی مركزی قرار بگيريد  ...مطلق ھمواره يكی است ،اگر دو تا شد ديگر مطلق نيست ...شما اگر نخواھيد مالك عشق راستين
شويد با مرگ روبرو خواھيد شد  ...من توانائی ھضم تمامی مذاھب را دارم .من بايد به شما آموزش بدھم  ...شما و قبيلهی شما بدون آموزشھای من نابود
خواھيد شد ...
پدر راستين در پايان از تمامی شركت كنندگان در مراسم خواستند تا در بخش گزارش از فعاليتھای اخير در آمريكا شركت كنند .در اين بخش رورند كواك
مسئول كانون بينالمللی بينالمذاھب برای صلح جھانی و دكتر يانگ مسئول كانون خانواده در آمريكا ،ھر كدام گزارش مفصلی در ارتباط با برپائی
كنفرانسھا و نشستھا برای ايجاد تحول راستين در سازمان ملل ،آموزش نمايندگان مجلس و ديگر رھبران از جمله رھبران مذھبی در آمريكا ،پايين كشيدن
صليب در سيصد كليسا در آمريكا ،سفر به روم و برگزاری مراسمھای دعا در اماكن مقدس و حتی ديدار با "ميلينگو"  ،سفر به اورشليم و ديدار با رھبران
يھودی و اسالمی در اين شھر و غيره  ...ارائه دادند كه در فرصتھای مناسب ديگری بطور مفصل تشريح خواھد شد.
رورند كواك ھمينطور از كنفرانس صلح خاورميانه كه با شركت رھبران و افراد برجستهی خاورميانه در شھر واشنگتن برگزار شد گزارش دادند .ايشان
گفتند كه در طی كنفرانسھای بسياری كه بدنبال تاسيس كانون بينالمللی بينالمذاھب برای صلح جھانی برای صلح خاورميانه برگزار شده است ،كنفرانسی
نبود كه بدون درگيری بين افراد شركت كننده برگزار شده باشد .اما اين كنفرانس در واشنگتن در آرامش خاصی برگزار شد بگونهای كه حتی رھبران
اسالمی ،يھودی و مسيحی شركت كننده با يكديگر رابطهی نزديكتری نشان داده و حتی بطور خاصی در موقعيتھای مختلف يكديگر را به آغوش گرفتند ...
براستی فقط آنھائيكه از نزديك با كار و تالش والدين راستين آشنا ھستند میدانند كه چگونه والدين راستين در جھت بوجود آمدن چنين روزھائی و گسترش
آن در سطح منطقه و دنيا ،شرطھای غرامت خاصی را پشت سر گذاشته و خود و خانوادهشان را فدا كردند.
پايان/
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