كنفرانس و راھپيمايی صلح
بيست و ھشتم دسامبر دوھزار و سه

سال دوھزار و سه براستی سالی پربار و مملو از موفقيتھای
بسيار متمركز بر والدين راستين عزيز بوده است .مخصوصا از روزھای
آغازين ماه اكتبر مشيت الھی در سطحی كامالً دگرگونه حركتی تازه را
آغاز كرد .والدين راستين صد و بيست نفر از ھر يك از ھفت كشور
مشيت شده )شش كشور دشمن و متخاصم در جنگھای جھانی  -يعنی
ژاپن ،آمريكا ،انگليس ،فرانسه ،آلمان و ايتاليا  -به اضافة كشور كره( را
به آمريكا فراخواندند .بدنبال تالشی بسيار از جانب نمايندگان ھفت كشور،
سرانجام شورای بينالمذھبی بينالمللی برای صلح ) (IIPCدر سوم اكتبر
در شھر نيويورك تاسيس شد .درواقع سازمان ملل متحد بعنوان ماموريت
اصيل و نھايی خود به والدين راستين در عرصة بينالمللی لبيك گفته و
بعنوان يحيی تعميد دھنده عالوه بر پذيرفتن والدين راستين میبايست كالم
و خواست والدين راستين را در جھت برپايی صلح نھائی و پايدار در
عرصة جھانی بواقعيت درآورد ،كه متاسفانه چنين چيزی صورت
نگرفت .در نتيجه با توجه به شكست سازمان ملل در فھم و انجام
ماموريتش در اين زمان ،والدين راستين مجبور شدند تا با تاسيس
"سازمان ملل ھابيلی" تحت عنوان شورای بينالمذھبی بينالمللی برای صلح ) (IIPCسطح جديدی از مشيت الھی
را گشوده و امكان پيشروی حوزة خوبی را بوجود آورند.
والدين راستين تا به اين زمان در سطوح مختلف مشيت شده ،افراد بسياری را از كشورھای مختلف دنيا
از جمله ژاپن و آمريكا فراخوانده و امور مشيت شدة بسياری را رھبری كردهاند .درواقع اين فراخوانده شدهگان -
در اين زمان نمايندگان ھفت كشورمشيت شده  -كسانی ھستند كه خدا ،والدين راستين و ارواح مقدس از طريق آنھا
كار و تالش خواھند داشت .برای ھمين منظور در بسياری از اوقات میتوان ديد كه اين افراد بدون اينكه حرفة
خاصی داشته باشند در ارتباط با پيشبرد مشيت الھی از قدرت خاصی برخوردار ھستند.
با توجه به اين امر ،نمايندگان ھفت كشور ،تالشھای پيروزمندانهای را در ماھھای اكتبر و نوامبر در
كشورھای آمريكا ،كرة
جنوبی و ژاپن داشتهاند كه
به تولد سازمان ملل ھابيلی
در اين كشورھا ختم شد .اين
امر پايهای برای ورود اين
نمايندگان به خاورميانه و
مخصوصا به اسرائيل يعنی
منطقهای با مردمی آشوب
زده بود .تالش اين نمايندگان
به اتفاق افراد بسيار ديگری
از پنجاه كشور دنيا در
اسرائيل متمركز بر والدين
راستين ،پايهای عظيم برای
باورنكردنی
برگزاری
كنفرانسھا و راھپيمائی صلح
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در شھرھای غزه و اورشليم گرديد .مخصوصا در ميتينگ صلح در شھر اورشليم نمايندگان سه مذھب ابراھيمی -
يھوديت ،مسيحيت و اسالم -حركتی بزرگ و تاريخی را بتصوير كشيدند .در طی اين مراسم نمايندگان مذھب يھود
بطور سمبليكی ورود عيسی را به اورشليم پذيرفته و تاج پادشاھی بر سر او نھادند .در بخشی ديگر از مراسم
نمايندگان مسلمان "منورا" –شمعدان ھفت شاخة نشان يھود -را به بنمايندگان مذھب يھود ھديه دادند و بدينوسيله
آنھا را پذيرفتند .سپس نمايندگان مذھب يھود در پاسخ يك عبای سياه رنگ –بعنوان عبای محمد )ص( -را به
نمايندگان مسلمان ھديه دادند و اينچنين محمد را بعنوان پيامبر پذيرفتند .حتی در حين اجرای اين مراسم مايكل
جنكينز مسئول خانواده در آمريكا در پشت تريبون اعالم كرد كه اكنون محمد بعنوان پيامبر خدا پذيرفته شده است و
ادامه داد :ما به محمد ايمان داريم! سپس نمايندگان مسيحی دو شمع امضا شده از جانب والدين راستين را با
احترامی خاص بر روی ميز پيشكش قرار دادند ...تمامی اين حركتھا و ديگر برنامهھا در طی اين ماه در اسرائيل
پايهھايی برای كاشتن بذر صلح
از جانب والدين راستين در
منطقة پر آشوب خاورميانه و
مخصوصا در ميان مذاھب
فرزندان ابراھيم بود.
بر اين اساس والدين
راستين در مراسم ھون دوك ھه
روز بيست و سوم دسامبر
فرمودند:
"در چھارمين سال
چان ايل گوك ما وارد يك عھد
تازه برای تحولی عظيم خواھيم
شد .راھپيمايی صلح در اسرائيل
كه بيست و دوم دسامبر برگزار
شد راھپيمايی بود كه از طريق
آن آدم پيروزمند كشور بھشتی بدون اينكه از ميوه درخت معرفت خوب و بد خورده باشد در سطح كمال قرار
گرفته و اينچنين بطور طبيعی بر مردمی كه از ميوة درخت معرفت خوب و بد خوردهاند غلبه كرد .اين راھيپمايی
ھمچنين برای از بين بردن رنجش عيسی بود ،كسی كه نتوانست در انجام ماموريت خود با تاسيس خانواده از
طريق ازدواج با فرد مورد نظر خدا موفق شود .اين راھپيمايی ھمچنين اعالم كرد كه سرور در ظھور دوباره در
مقام پادشاه خانواده ،پادشاه قبيله ،پادشاه ملت ،پادشاه كشور ،پادشاه دنيا و پادشاه جھان ھستی قرار دارد .اولين روز
ژانوية چھارمين سال چان ايل گوگ روز خدا است و ھمچنين روز بركت مقدس آدم و حوا ،روز قرار گرفتن
عيسی در مقام پادشاه اسرائيل و روز اعالم پادشاھی صلح است".
ايشان در ھمين روز با اعالم "حوزة اتحاد كامل" فرمودند ،خواست خدا را كه من میدانم شما نيز بايد
بدانيد ،شما بايد متحد بشويد ،دو چشم شما بايد در يك يگانگی محض بسر ببرند ...شما براستی بايد انسان صداقت و
اتحاد بشويد ...نسب خونی را پاكسازی كنيد تا دنيا بتواند متحد شود ...خانوادهھای بركت گرفته بايد با يكديگر
زندگی كرده و با سربلندی به ھر نقطهای از اين دنيا بروند ...از اين به بعد شما میتوانيد به دنيای روح فرمان
بدھيد تا در انجام ماموريتھايتان به شما كمك كنند.
نمايندگان و فرستادگان والدين
راستين حامالن پيام عشق راستين و صلح
از جانب والدين راستين به جھانيان و اين
بار در اسرائيل به رھبران و مردم در اين
كشور بودهاند .والدين راستين با عشق
بسيار به خدا ،به بشريت و تمامی جھان
ھستی در جھت بازسازی ايدهآل اصيل
خدا كه قرار بود در آغاز تاريخ بشری
بواقعيت درآيد ،تمامی وجود ،فكر و ذكر
و تمامی انرژی خود را گذاشتهاند و با
تاسيس پايهھای بسيار به پيروزيھای
شگرفی در عرصة بينالمللی نائل آمدهاند.
ايشان در بخشی از سخنان خود
با اعضاء فرمودند ..." :چگونه میتوان
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دشمن را ھضم كرد؟ دنيای روح
در آمادگی شما را تحت فشار
قرار داده است) .در انجام
خواست خدا( از قلب و روح
خود پيروی كنيد ،آنگاه فرشتگان
و اجدادتان به شما ياری خواھند
رساند .شما برای پی بردن به
صحت آنچه را كه برايتان مطرح
میكنم ،بايد آن را فوراً اجرا
كنيد.
خانوادهھای بركت
گرفته بايد در مقام نمايندگان
مستقيم والدين راستين قرار
بگيرند تا خدا و والدين راستين
از طريق آنھا در تمامی امور
كار و تالش داشته باشند .پدر
راستين فرمودهاند" :معنای حوزة
آدم چھارم آن است كه تنبيه فوری در ارتباط با اشتباھات انجام شده صورت خواھد گرفت و راھی برای جلوگيری
از آنھا وجود نخواھد داشت .سرنوشت شما بستگی به كيفيت زندگی خود شما دارد .تا به اين زمان اجداد شما در
انجام خواست خدا به شما كمك نمیكرده بلكه حتی اختالل و مزاحمت ايجاد میكردند .اما از اين به بعد اجداد آزاد
شدة شما از اين آزادی برخوردار ھستند كه بر روی زمين آمده و با توجه به آمادگیتان به شما كمك كنند .بنابراين
به خود بعنوان خانوادة بركت گرفته افتخار كرده و برای از بين بردن مرزھای موجود بين ملتھا بپاخيزيد".
پدر راستين در بخشی از سخنان خود در يكی از برنامهھای ھون دوك در ھن نم دونگ فرمودند :بدنبال
نوشيدن شراب مقدس چان ايل گوك زوجھای بركت گرفته نبايد برای خودشان زندگی كنند بلكه بايد فلسفه زندگی
برای ديگران را الگوی اصلی تمامی اعمال و رفتار خود قرار بدھند .اينچنين زيستن چھرة واقعی و اصيل خانواده
بركت گرفته میباشد و تنھا در اين صورت خدا و والدين راستين از طريق آنھا كار خواھند كرد .انجام ايدهآل و نيل
به اھداف خدا بايد ھدف اصلی زندگی خانوادهھای بركت گرفته باشد در نتيجه ما بايستی با ايجاد تحولی راستين در
خود و خانوادة خودمان در اين روزھای پايانی سال دوھزار و سه ،خود را برای سال جديد ،روز خدا و تمامی
امور مشيت شده در اين شروع تازه آماده كنيم.
برنامة روز خدای راستين سال دو ھزار و چھار در مركز آموزشی روحی چانگ پيانگ برگزار میشود.
كه با يك وركشاپ چھار روزه برای شركت كنندگان خارجی و يك وركشاپ چھل روزه برای رھبران كرهای در
سطوح مختلف نھضت در سطح كشور كره ھمراه خواھد بود .با آغاز اولين ثانيه و دقيقة سال دوھزار و چھار،
دعای والدين راستين آغازگر سال نو برای تمامی خانوادهھای بركت گرفته در سطح جھانی خواھد بود .ساعت
ھفت صبح روز اول ژانويه مراسم
پيمان روز خدا برگزار خواھد شد.
بدنبال آن در ساعت نه صبح
والدين راستين سخنرانی خواھند
داشت و در ساعت دو بعد از ظھر
جشن و برنامهھای ھنری برگزار
خواھد شد.
پيشاپيش روز خدای
راستين و آغاز سال دو ھزار و
چھار را به حضور شما عزيزان
تبريك گفته و با قلبی مملو از
عشق سالی مملو از تحوالت
راستين ھمراه با شادی و صلح
ابدی را برايتان آرزو میكنيم/.
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