چھل و چھارمين روز بچهھای راستين
و دستورالعمل پدر راستين
بيست و پنجم اكتبر دوھزار و سه

با اميد به اينكه بركات خداوند و والدين
راستين ھمواره شامل حال شما عزيزانی باشد كه
برای تاسيس چان ايل گوگ )پادشاھی خدا(
ھمواره در تالش ھستيد.
چھل و چھارمين سالگرد روز بچهھای
راستين ھمراه با شركت چيزی در حدود پنج
ھزار نفر از اعضاء و رھبران نھضت در مركز
آموزش روحی بھشت و زمين چانگ پيانگ با
موفقيت برگزار گرديد .بدينوسيله سخنان و
دستورالعملھای عنوان شدهی والدين راستين در
اين روز مقدس را به اطالع شما میرسانيم.
لطف نموده در عين ارسال اين مطالب به ھمهی
ديگر عزيزان ،خود را برای اجرای تمامی
موارد آن آماده كنيد.
 .١والدين جھان ھستی ،والدين بھشت و زمين،
و والدين بھشت و زمين و انسان
سخنان پدر راستين :والدين جھان ھستی درونی )روح( ھستند ،والدين بھشت و زمين بيرونی )جسم( ،و والدين بھشت و زمين و انسان
والدين واقعی میباشند .از آنجائيكه خدا نتوانست بواسطهی سقوط ،والدين انسان بشود ،آرزو و ايدهآل آفرينش خدا نيل به مقام والدين
بھشت ،زمين و انسان بوده است .اين موضوع به اين معنا است كه خدای نامرئی پدر تمامی مردم شده است .من والدين بھشت ،زمين و
انسان را اعالم میكنم زيرا میبايد ھمه چيز را در اين روز )چھل و چھارمين روز بچهھای راستين( به شما آموزش بدھم.
الف( تاسيس يك خانواده سه نسلی به شكل واقعی
سخنان پدر راستين :بواسطه سقوط يك خانواده با سه نسل بواقعيت درنيامد .ھدف آفرينش خدا ،آفرينش خانوادهی خدا متمركز بر عشق او
بود .بنابراين خانوادهھای بركت گرفته بايد بطور واقعی از طريق سه نسل بعنوان مفعول خدا ،كه ماھيت واقعی عشق میباشد ،عشق خود
را به شكل واقعی به كمال برسانند .برای انجام اين امر ،خانوادهھای بركت گرفته بايد الاقل صاحب سه فرزند شوند .با دو فرزند توسعه و
پيشرفتی وجود ندارد .تنھا وقتيكه كه شما دارای سه فرزند باشيد توانائی آفرينش مردم و كشور را داشته و میتوانيد والدين بھشت ،زمين
و انسان بشويد.
ب( افتتاحيهی سازمان ملل صلح
سخنان والدين راستين :من سازمان ملل ھابيلی را بوجود میآورم زيرا سازمان ملل كنونی ماموريت خود را به انجام نرسانده است.
سازمان ملل ھابيلی بايد قلب سازمان ملل قابيلی را تحت تاثير قرار داده ،آن را نجات داده و در تمامی طول راه تا پادشاھی صلح آن را
ھدايت نمايد .قلمرو بھشتی بر اساس فرد و خانواده قرار گرفته است ،اما سازمان ملل )قابيلی( كه خانواده از آن گرفته شده است ،قادر به
تاسيس سنت ملت نيست .سازمان ملل ھابيلی بايد اين ماموريت را به انجام برساند.
براساس آرايش و طرح ريزی افتتاحيهی سازمان ملل صلح در نيويورك ،آمريكا و ھمينطور در سئول ،كره از تمامی كشورھا
خواسته میشود تا نشست افتتاحيهی سازمان ملل صلح را برگزار كنند.
پ( پادشاه قبيلهی خودتان بشويد.
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سخنان پدر راستين :شما بايد قبايل را تحت ھر نام
خانوادگی بازسازی كرده و پادشاه قبيلهی خودتان
بشويد .ما براساس اين پايه بايستی پادشاه ملی را
بوجود آورده و به دنيا پيوند بزنيم.
 .٢اعالميهی سه سخنرانی مھم
اخيراً پدر راستين سخنرانيھای زير را بعنوان سه
سخنرانی بزرگ اعالم نمودند:
 (١مالكان بازآفرينی )پانزدھم اوت دوھزار و سه -
سئول(
 (٢نابودی مرزھای ملی و صلح جھانی ) سوم
اكتبر دوھزار و سه – نيويورك(
 (٣بياييد از طريق سازمان ملل صلح ،پادشاھی
صلح را برپا كنيم )پانزدھم اكتبر دوھزار و سه -
سئول(
اين سه سخنرانی بيانيهھای والدين راستين در سطح جھانی ھستند كه دنيا را در آخر زمان احياء خواھند كرد .خانوادهھای بركت
گرفته بايد با طنين اين سخنان ھمصدا و با قلب پدر راستين در زمان ارائهی اين سخنان يكی شوند .برای اين منظور تمامی اعضاء بايد
اين سخنان را صداھا و ھزاران بار خوانده ،تا بتواند آنھا را قلبا ً درك كرده و مفاد آن را برای تمامی بستگان و ھمسايگان در شھرھا و
روستاھا و در ھر جائی به تمامی افراد باالتر از سن ھشت سال بازگو كنند .شما ھمچنين میتوانيد به شكل غير مستقيم از طريق
مطبوعات ،راديو و تلويزيون نيز اين سخنان را به مردم برسانيد .بھر صورت اين سخنان بايد به ھر يك از افراد جامعه ابالغ شده و از
آنھا شھروندان ملت نوين بسازد.
 .٣تونگ بان گيوك پا )فعاليت در ھمسايگان و اجتماع(
تونگ بان گيوك پا ،كمال بركت است .شما بايد تمامی بستگان ،قبيله و طايفهی خودتان را بركت بدھيد.
با آرزوی موفقيت شما در انجام ماموريتھا و مسئوليتھای محول شده از جانب والدين راستين.
پايان/
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