برگزاری ان شی ايل و اعالميهی سنگ ھب شيب سانگ ايل
پنجم ماه مه دوھزار و چھار
والدين راستين در طی سخنانشان در چھل و چھارمين سالگرد روز والدين راستين" ،ان شی ايل" )روز استراحت( را اعالم فرمودند .آنھا بدنبال
بازگشت به كره در بيستم آوريل ،ده روز را در مسير آمادگی و تاسيس شرط برای برگزاری پنجاھمين سالگرد تاسيس نھضت ھماھنگ يا كانون خانواده
سپری كردند .والدين راستين با رھبری مسابقات ماھيگيری جام پادشاھی صلح جھانی )سوم تا پنجم ماه مه در شھر ياسو( ،در پنجم ماه مه بطور رسمی
مراسم اولين روز "ان شی ايل" را برپا نمودند .ايشان در طی دعا و سخنانشان در اين روز "سنگ ھب شيب سانگ ايل" را اعالم فرمودند .برگزيدهی
سخنان و دستور العمل از جانب والدين راستين در اين روز تشريح كامل اين اعالميه میباشد:

سنگ ھب شيب سانگ ايل
 .١روز اعالميه :پنجم ماه مه چھارمين سال چان ايل گوگ )دوھزار و چھار ميالدی( ساعت پنج صبح
 .٢مكان :باغ دريای آبی )محل سكونت والدين راستين در شھر ياسو(
 .٣تشريح اعالميه
سنگ ھب شيب سانگ ايل روزی است كه در آن بھشت و زمين به مبادله جايگاه خواھند پرداخت ،روزی كه در آن باال و پايين ،جلو و عقب ،راست و چپ
جابجا خواھند شد ،زمانيكه خوبی اين دنيای آغاز شده با بدی را بازسازی خواھد كرد ،زمانيكه عصر پادشاھی پليد شيطانی پاكسازی )و محو( شده و متمركز
بر عشق راستين عصر پادشاھی بھشتی بازسازی میشود.
با نگاه به چھار فصل تا به اين زمان) ،متوجه میشويم( كه بھار و تابستان و پائيز و زمستان بھشتی ھرگز وجود نداشتهاند .بواسطهی سقوط،
توسعهی تمدنھا از بھار آغاز نشد بلكه از مناطق نيمه حاره ،يا مناطق گرمسير )فصل تابستان( آغاز شد و به سمت فصل پائيز و سپس فصل زمستان پيش
رفت و نيمی از آن بسوی چپ گرايش پيدا كرد .بدينسان تاريخ تبعيض و ناسازگاری آغاز شده متمركز بر مناطق شمالی و شيطان سپری شد و سرانجام خدا
بر تمامی مخلوقات "عصر قبل از بھشت" )سان چان شيده( آغاز شده از زمان سقوط ،غلبه نمود .در نتيجه ما متمركز بر خدای خوبی در مقام سرور ،به
چھار فصل عشق ،براساس استاندارد بركت ازدواج آدم و حوا قبل از سقوط گام نھاده و اكنون میتوانيم در مقام مردم )شھروندان( كشور خدا در "عصر بعد
از ظھور بھشت" )ھو چان شيده( بايستيم.
"سنگ ھب شيب سانگ ايل" روزی است كه در آن "عصر قبل از بھشت" و "عصر بعد از ظھور بھشت" با يكديگر تركيب خواھند شد و آن
روز پيروزی براساس عدد ده  ،در پنجمين روز ماه پنج )ماه مه( میباشد .در پنجمين روز ماه پنج ،عصر قبل از بھشت به عصر بعد از ظھور بھشت تغيير
می يابد ،و با شروع اولين "ان شی ايل" ،بھشت و زمين يكی شده و اكنون عصر بعد از ظھور بھشت كه در آن عشق ،پادشاھی و سرزمين خدا میتواند
اعالم شود ،آغاز میگردد.
اكنون در عصری قرار داريم كه در آن میتوانيم بطور مستقيم با تخت پادشاھی خدا ارتباط داشته باشيم .ھمراه با والدين بھشت ،زمين و بشريت
در مقام والدين جھانی ،والدين بھشت و زمين و والدين بھشت ،زمين و بشريت ،اكنون خدای نامرئی و واقعی میتواند متمركز بر عشق خانوادهی ايدهآل
خود–در مقام نمايندهی خدای شخصيت -را تشكيل داده و برای اولين بار به استراحت بپردازد .بدينسان ما به عصر مالزمت به خدا نه براساس روز سبت
بلكه بر اساس "ان شی ايل" گام نھادهايم.

"ان شی ايل"
والدين راستين در نوزدھم آوريل دوھزار و چھار "ان شی ايل" را اعالم فرموده و در پنجم ماه مه اولين مراسم اين روز را برپا نمودند .ان شی ايل ھر
ھشت روز –پنجم ماه مه به عنوان روز مبداء -برگزار خواھد شد .بعنوان مثال سيزدھم ،بيست و يكم و بيست و نھم اين ماه )ماه مه( ان شی ايل خواھند بود.
پدر راستين اشاره فرمودند كه مراسم پيمان ھفتگی كه ما تا به اين زمان در روزھای يكشنبه برگزار میكرديم ،از اين به بعد بايد در ساعت پنج صبح روز
–ان شی ايل -برگزار شود .بزودی تقويم مخصوصی ھمراه با توضيحات مفصلتر در اختيار ھمگان قرار خواھد كرفت.
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