مراسمھای مھم و مشيت شدهی برگزار شده
در اولين ،دومين و سومين ان شی ايل
پنجم ما مه دوھزار و چھار

والدين راستين ھمچنان به تالشھای خالصانهی خودشان
برای استقرار كامل زادگاه خدا و پادشاھی صلح در
سطح جھان ھستی ادامه میدھند .آنھا مخصوصا ٌ در اين
روزھا بطور خاصی وجود و زندگیشان را برای
برپايی و تحكيم سنت جديد "ان شی ايل" فدا نمودهاند ،كه
بدنبال پنجم ماه مه دوھزار و چھار ،ھرھشت روز
برگزار میشود .بر طبق خواست والدين راستين برنامه
ی ھای پيمان ھفته ،بجای روزھای يكشنبه بايد در اين
روز )در "ان شی ايل"( برگزار شود .والدين راستين در
طی روزھای اول ،دوم و سومين ان شی ايل مراسمھای
خاصی برپا نموده و بيانيهھای تاريخی را اعالم نمودهاند
كه بطور خالصه از اين قرار ھستند:
اولين ان شی ايل  -پنجم ماه مه دوھزار و چھار
پدر راستين در طی مراسم پيمان اولين ان شی ايل ،برابر با پنجم ماه مه دوھزار و چھار ،كه در "باغ دريای آبی"
در شھر ياسو برگزار گرديد ،اعالميهی "سنگ ھب شيب سانگ ايل" را اعالم نمودند .اين روز به معنای اين بود كه
عدد عمودی پنج )ماه مه ،پنجمين ماه سال( و عدد افقی پنج )پنجمين روز ماه( در اين روز به يكديگر ملحق شده و
عدد ده را تشكيل دادند .سنگ ھب شيب سانگ ايل روزی است كه در آن خوبی ،اين دنيای آغاز شده از پليدی را
بازسازی خواھد كرد ،زمانی است كه پادشاھی پليد شيطانی پاكسازی شده ،عصر پادشاھی متمركز بر عشق راستين
بازسازی شده و خدا بر تمامی مخلوقات عصر قبل از ظھور بھشت مسلط میشود .بر اين اساس ،عصر بعد از
ظھور بھشت آغاز میگردد .سنگ ھب شيب سانگ ايل
روزی است كه در آن عصر قبل از ظھور بھشت با
عصر بعد از ظھور بھشت با يكديگر ملحق می شوند.
در اصل قرار بود كه متمركز بر عيسی ،عصر قبل از
ظھور عيسی )يعنی عھد قبل از ميالد مسيح( با عصر
بعد از ظھور عيسی )يعنی دوران بعد از ميالد مسيح(
با ھم يكی شوند ،ولی بواسطهی مصلوب شدن عيسی
اين امر ھرگز بواقعيت درنيامد .ولی در اين زمان،
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والدين راستين با پرداخت غرامتھای بسيار بازسازی اين امر را تقبل نمودند.
دومين ان سی ايل ،سيزدھم ماه مه دوھزار و چھارشنبه
پدر راستين در دومين ان شی ايل برابر با سيزدھم ماه مه "گردھمائی برای ھماھنگی و اتحاد يانگ نم و ھو نم" را
برگزار نمودند .يانگ نم و ھو نم نامھای دو منطقهی معروف در كره ھستند كه بطور تاريخی درگيريھا و
خصومتھای بسياری با يكديگر داشته و مردم اين دو منطقه از يكديگر نفرت دارند .اين دو منطقه به ترتيب با نامھای
ديگری چون كيانگ سنگ دو و چال له دو نيز معروف ھستند.
اين گردھمائی با شركت چھار ھزار و سيصد نفر از مردم اين دو منطقه شكل گرفت .پدر راستين در بخشی از
سخنانشان در اين روز فرمودند ... ،سرچشمهی ھماھنگی و اتحاد چيست؟ سرچشمهی اين اھداف خدا ،گنجينهای
است كه حتی در طی دھھا ھزار سال ھرگز تغيير نخواھد كرد .اگر اين گنجينه مرئی میبود ،مردم برای تصاحب
آن به درگيری و جنگ مبادرت میكردند ...اگر شما مردم خودتان به تالش برای اتحاد و ھماھنگی بين خودتان )اين
دو منطقه( بپردازيد ،با دشواری روبرو خواھيد شد .اما با كمك و ياری والدين راستين ،نجات دھنده و مسيح ،انجام
اين امر ممكن خواھد بود و ھمه چيز در اين مسير حل و فصل خواھد شد...
سومين ان شی ايل) ،بيست و يكمم ماه مه دوھزار و چھار(
والدين راستين در سومين ان شی ايل ،برابر با بيست و يكم ماه مه سال دوھزار و چھار ،مراسم اعالم ارزشھای
مطلق برای ھماھنگی و اتحاد را برپا نمودند كه بسان مراسم قبلی در فضای باز اطراف "باغ دريای آبی" مركز
آموزشی جديد كانون خانواده در اطراف شھر ياسو برگزار گرديد .پانزده ھزار نفر برای شركت در اين مراسم ،در
محيطی بسيار محدود حاضر شدند و پدر راستين تحت عنوان اعالم ارزشھای مطلق برای ھماھنگی و اتحاد با
شركت كنندگان سخنانی چند ايراد نمودند .در بخشی از سخنانشان ايشان فرمودند ... ،ما بايد يك خانوادهی متمركز
بر عشق راستين را بواقعيت درآوريم تا از طريق آن بتوانيم خودمان را برای خاطر ديگران فدا كنيم .ما با تنھا با
ارزش مطلق ،ھمراه با زوج خود ،میتوانيم سرور عشق بشويم .آنگاه الزم است تا اين خانوادهی با ارزش و
استاندارد مطلق را به سطوح جامعه ،ملت ،دنيا و جھان ھستی گسترش بدھيم .اين آموزش اساسی و بنيادين حوزهی
پادشاھی ايدهآل در عصر ظھور بھشت میباشد ،به ھمين خاطر ما نمیتوانيم بر اساس خواست خودمان زندگی
كنيم...
پايان/
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