نكاتی چند از سخنان والدين راستين
سوم اكتبر دوھزار و چھار
در آستانه انقالب قلب راستين و ظھور عصر آزادی و رھايی كامل ،عشق و بركات والدين جھان ھستی ،والدين بھشت و زمين و
والدين بھشت ،زمين و بشريت با شما عزيزان در تمامی فعاليتھايتان باشد .مطالب زير از آخرين دستورالعملھا و راھنمائیھای
والدين راستين در طی سخنان اخيرشان میباشد كه بدينوسيله به اطالع رسانده میشود .اميد كه ھمگی با آگاھی و ھماھنگی بتوانيم
در زندگی خود به خواست خدا و والدين راستين پاسخ مثبت بدھيم.
 .١مروری بر سخنان پدر راستين در ھفدھمين روز پايه برای
ملت دنيای متحده كه سوم اكتبر در مركز آموزشی کوری
برگزار گرديد.
به مناسبت ھفدھمين روز پايه برای ملت دنيای متحده پدر
راستين اھميت مشيت شدهی مراسمھای تاجگذاری برای پادشاه
صلح را تشريح نموده و فرارسيدن "روز پايه برای ملت جھان
ھستی متحده" را اعالم فرمودند .در طی اين مراسم پدر راستين
با اعالم پايان عصر بازسازی )مشيت الھی( ،آغاز عصر
"بازسازی حقوق" را اعالم فرمودند .والدين راستين بطور
مستقيم يك مراسم شراب مقدس را برای نمايندگان دوازده قبيله
–كه به عنوان نمايندهی دويست و ھستاد و شش قبيلهی موجود
در كشور كره جنوبی انتخاب شده بودند—برگزار كرده و آنھا را به مقام شھروندان روز پايه برای ملت جھان ھستی متحده ارتقاء
دادند .به اين مناسبت آقايان رورند يو جانگ اوك ،رورند ھوانگ سان جو و رورند يانگ چنگ شيك به ترتيب نمايندگان كشور
مادر ،ژاپن ،كشور پدر ،كره و كشور پسر ارشد ،آمريكا پيمان بستند كه در مقام فرزند به پادشاه راستين مالزمت خواھند كرد.
سپس پدر راستين از آقای كواك جين من خواست تا به نمايندگی از جانب رورند كواك چانگ ھوان ،نمايندهی ملتھای قابيلی دنيا
براساس ايدهآل اتحاد والدين ،قابيل و ھابيل) ،در جھت انجام مسئوليت خود( پيمان ببندد.
پدر راستين فرمودند" :تمامی مردم كره ،تمامی قبايل و تمامی ناجيان ملی بايد يكی و متحد شوند .مراسمھای تاجگذاری
برای تاسيس يك نسب خونی واحد و بازسازی استاندارد پادشاھی از دست رفته است .تمامی خانواده ھای بركت گرفتهی نھضت
ھماھنگ بايد با برپايی اين مراسم بعنوان يك ملت واحد به ورای عھد بيناللمی و بينالمذھبی رفته و متمركز بر پادشاه نوين از
جانب والدين جھان ھستی ،والدين بھشت و زمين و والدين بھشت ،زمين و بشريت بركت دريافت كنند .بدينوسيله تمامی دنيا به
سوی حوزهی نوين بھشت و زمين حركت خواھد كرد .به ھمين سبب شما بايد از اھميت برگزار كردن مراسم تاجگذاری پادشاه
صلح در ھر كشوری اطالع داشته باشيد .ساختار سنتی بھشت براساس دريافت يا عدم دريافت نسب خونی خدا از جانب شما با
توجه به استاندارد قبيله و مردم ،نمايندهی تمامی جھان ھستی برقرار خواھد شد".
 .٢دستورالعمل
الف( آغاز روز پايه برای ملت جھان ھستی متحده
پدر راستين نام اين روز مقدس را به "روز پايه برای ملت جھان ھستی متحده" تغيير داده و ظھور ملت جھان ھستی متحده را
اعالم فرمودند .ايشان اشاره كردند" :از اين به بعد ،اين روز روز پايه برای ملت جھان ھستی متحده خواھد بود .از آنجائيكه ما به
ورای عصر فرد ،خانواده ،ملت و جھان ھستی رفتهايم ،ايدهآل آفرينش برای والدين جھان ھستی ،والدين بھشت و زمين و والدين
بھشت ،زمين و بشريت نه از طريق خدای نامرئی بلكه از طريق حوزهی واقعی او ھويدا و آشكار شده است .برای اينكه خدا بتواند
نسب خونی خود را از طريق پسران و دختران خود گسترش بدھد ،متمركز بر خانواده واقعی روی زمين ،جائيكه دنيای روح و
دنيای جسم متحد می شوند ،خدای نامرئی در مقام والدين جھان ھستی بعنوان نمايندهی دنيای روح و خدای مرئی در مقام والدين

بھشت و زمين و والدين بھشت ،زمين و بشريت
بعنوان نماينده دنيای جسم قرار میگيرند .ما
متمركز بر استاندارد والدين واقعی و مرئی كه
به ورای اين سه مرحله بروند میتوانيم
شھروندان بھشت شده و به درون آن حوزه وارد
شويم.
چون اكنون به ورای عصر ملت
رفتهايم از ھيچ قبيله و ملتی ترس و واھمه
نداشته و با گذاشتن زندگی خودتان در خط اول
جبھه با ايمان مطلق ،اطاعت مطلق و عشق
مطلق با قدرت به پيش برويد .اكنون آزمونی از
جانب شھروندان بھشتی فرا میرسد .مراسم
تاجگذاری بھشتی اينقدر مھم است".
ب( آغاز عصر بازسازی حقوق
عصر رھای كامل و حاكميت صلح و كاميابی زمانی فرا میرسد كه ما بتوانيم از جانب خدا بدون روبرو شدن با ھيچگونه مخالفتی
قوانين ملتھا را حفظ كرده ،در مقام حاكميت او عمل كرده و با قدرت به پيش برويم .و از آنجائيكه كسی وجود ندارد تا مانع
حاكميت پسران و دختران خدا بشود كه بعنوان نمايندهی خدا در برابر آفرينش در مقام مالك قرار میگيرند ،اين عصر ديگر عصر
بازسازی )مشت الھی( نبوده بلكه عصر بازسازی حقوق خواھد بود .بازسازی كامل به ارمغان آورندهی بازسازی حقوق میباشد.
پادشاه در مقام والدين تمامی والدينھا ،آموزگار تمامی آموزگاران ،و مالك تمامی مالكان قرار گرفته و تمامی موجودات جھان ھستی
به چنين چيزی خير مقدم خواھند گفت.
پ( خانه شما بايد زمين مقدس بشود.
خانه شما بايد زمين مقدس بشود .قصر بھشتی به خانهی شما منتقل خواھد گرديد .زمين مقدس بيرونی خانهی درونی خواھد شد.
بنابراين خانهی شما بايد زادگاه و سرزمينی بشويد كه تمامی مقدسين در دنيای روح بتوانند ھر زمان كه اراده كنند به آنجا آمده و
در آن زندگی كنند.
ت( تصوير والدين راستين و پرچم نھضت ھماھنگ
بعنوان نمايندگان پادشاھی ملت بھشتی ھر خانوادهای بايد پرچم )نھضت( را برافراشته و با خوشروئی به يكديگر كمك برسانند.
ھميشه برای مھمانوازی آماده باشيد .آنھا در ورود به خانه شما پرچم را بعنوان مالزمت به والدين راستين مشاھده خواھند كرد.
آنچنان پايه برپا كنيد تا آنھا --مثل ديدار برادر كوچكتر از برادر بزرگتر --برای خدمت به خانهی شما بيايند .آنھائيكه در مراسم
تاجگذاری پادشاھی صلح شركت كرده اند بايد پرچم نھضت را بر سر در منزلشان برافراشته و به والدين راستين )تصوير والين
راستين در اطاقشان( مالزمت كنند.
ث( فرزندان
تمامی خانوادهھای بركت گرفته بايد پسران و دختران خود را برای ادامهی تحصيل به دانشگاه سان مون )در كره( و سپس به
دانشكدهی الھيات )در آمريكا( بفرستند .اگر آنھا چنين نكنند قادر به مواظبت از بازماندگانشان نخواھند بود.
پايان/

