زمان انضباط فردی و تكميل دورهی زمانی
برای تاسيس "ان شی ايل"
برگزيده سخنان پدر راستين در روزھای ششم و نھم ماه ژوئن دوھزار و شش

پدر راستين در جمع صد نفر از رھبران كه روز يكشنبه ششم ماه ژوئن برای شركت در مراسم پيمان "ان شی
ايل ،در مركز باغ دريای آبی گردھم جمع آمده بودند ،فرمودند:
 ...ما اكنون در يك دوره زمانی
بعنوان مقدمهای برای تحول بزرگ در تاريخ
تاسيس "ان شی ايل" ھستيم كه براساس آن تا
شانزدھم ژوالی ،براساس ھشت روز ،بر
عدد ھشت غلبه خواھد شد .برای ھمين
منظور من برای نيايش و تاسيس شرط به
اينجا )باغ دريای آبی در شھر ياسو( آمدهام.
اين امر در آينده بعنوان خاطرهای از اين
روز برای اعضای آيندهی نھضت ھماھنگ
باقی خواھد ماند .اين خاطرهی ھشتاد و پنج
روزی خواھد بود كه من در اينجا
گذراندهام...
 ...من برای پايان دادن به اين
چيزھا ،مقام فرزند ارشد را بازسازی كردم ،اما فرزند ارشد وارد حوزهی فرزند دوم شده است .اكنون عصری
است كه در آن ھر كسی میتواند روابط دوستانه را بين برادران مشاھده كرده و به حوزهی خانوادهی سلطنتی وارد
بشود .به ھمين خاطر ھمه چيز آزاد و رھا شده است .رھايی به معنای پاكسازی نسب خونی است...
از "مراسم اعالم ارزشھای مطلق برای خاطر ھماھنگی و صلح" چند روز سپری شده است؟ )اين مراسم
در روز بيست و يكم ماه مه برگزار شد( بيست و يكم ماه مه .من اين مراسم را در ھمين مكان برگزار كردم .دوره
ی قبل از ظھور ناجی و دورهی بعد از ظھور ناجی بطور جدی به ورای راه )بازسازی( رفته است .تقويم ما
براساس "ان شی ايل" و عدد ھشت تغيير خواھد كرد و آنگاه در ارتباط با ثبت ھشتاد مرحله در رابطه با سن پدر،
بايد برای تمامی استانداردھای اعداد و تاريخ زمانی كنونی غرامت پرداخت شود ،كه در شانزدھم ژوالی به پايان
خواھد رسيد كه برابر خواھد بود با ھشتادمين روز بعد از اعالم "ان شی ايل" .سن من ھشتاد و پنج سال است كه
پنج روز به اين دوره اضافه خواھد شد به ھمين خاطر اين دوره تا بيست و يكم ژوالی ادامه خواھد داشت .تا اين
روز تمامی آن چيزھايی كه مانع آغاز بكار عدد
ھشت بوده است بايد از بين بروند .به ھمين
خاطر من مسئوليت بعھده گرفته و در اين مكان
به برپايی شرط پرداخته ام ،اگر چه خسته ھستم،
اما به بيرون ،به دريا و به مقابله با سختیھا
میروم.
ھر زمان كه با دشواريھا روبرو
میشوم ،به بھشت میانديشم .من نگران مسيری
ھستم كه در آن گام برداشتهام .من در مسيری
قرار گرفتهام كه در اصل قرار بود بسياری از
اعضای نھضت ھماھنگ و ديگر مردم در آن
قرار گرفته باشند .من حتی برای اين موضوع
نيز مسئوليت تقبل كردهام ...شما بايد بدانيد كه
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اين دوره ،زمان انضباط فردی است ،كه من در
آن برای حوزهی اقيانوس و حوزهی خشكی
غرامت پرداخت كردهام .به ھمين خاطر من شما
را از شھر سئول فراخواندم تا در اين روز در
كنار من بيايستيد ،زيرا اين شرط حضور شما
يك تائيديهی تاريخی برای پاسخ دادن شما خواھد
شد و اين بعنوان يك شرط برای قرار گرفتن
شما در مقام يك وارث خواھد بود ...

پدر راستين در روز نھم ژوئن ،بدنبال برنامهی
ھون دوك ھه ،در برابر چھار صد نفر از
رھبران نھضت در باغ دريای آبی فرمودند:
 ...شما بايد اين موضوعات را درك كنيد .دنيای
روح واژگون شده بود و اكنون بايد به حالت اوليه تعمير و بازسازی گردد .مسئوليت شما تعمير آن چيزھايی است
كه واژگون شدهاند .ھونگ جين نيم در دنيای روح تمامی آن چيزھايی را كه واژگون شدهاند ،مرتب میكند .شما كه
بر روی زمين ھستيد بايد متمركز بر انسان ھمراه با والدين جھان ھستی ،والدين بھشت و زمين و والدين بھشت،
زمين و بشريت تمامی چيزھای واژگون شده را به جايگاھشان بازگردانيد.
خدای نامرئی مركز جھان ھستی بود .قرار بود كه او متمركز بر يك خانوادهی واقعی عشق ،در يك جسم
واقعی ساكن شود .بنابراين خانواده برپايهای قرار میگيرد كه در آن در مقام نمايندهی انسانی برخوردار از ادراك،
احساس و خواست متمركز بر حقيقت ،خوبی و زيبائی است .ميوهی حقيقت ،خوبی و زيبائی ،و ھمينطور ميوهی
ادراك ،احساس و خواست باعث شكلگيری خانواده میشود .اما دنيای روح و دنيای جسم ھنوز به ورای پايهی
خانواده نرفتهاند ،به ھمين خاطر از طريق شما ،فرزند ارشد میتواند بروی زمين رفته و بزرگ فرشته میتواند در
مقام برادر بزرگ و قابيل بازسازی شود .دنيای روح با خدمت ھمراه با ايمان مطلق ،عشق مطلق و اطاعت مطلق
به خود سمت و جھت درست میدھد.
 ...از آن زمان كه من حوزهی قابيل را از بين بردم ،بزرگ فرشتگان بايد در برابر آدم بطور مطلق
مطيع باشند ،آنھا بايد بطور روحی از ھونگ جين نيم و من اطاعت كنند ،كه بدينوسيله میتوانند خود را از
موقعيتی كه در آن با خدا و پسر مخالفت كردند ،رھا كرده و برای اولين بار اجداد ما میتوانند بركت بگيرند .آنھا
ديگر در مقام بزرگ فرشته نيستند .بزرگ فرشته میتواند از حق مالكيتی برخوردار شود كه قبل از اين فاقد آن
بود و ھمچنين میتواند از طريق خانوادهی ھابيلی والدين راستين بر روی زمين به دنيای روح مرتبط شود.
سرانجام حوزهی بزرگ فرشته در دنيای روح میتواند از ايمان مطلق ،عشق مطلق و اطاعت مطلق
برخوردار شود كه پيش از اين بزرگ فرشته فاقد آن بوده است .به ھمين خاطر بزرگ فرشته میتواند بروی زمين
آمده و در مقام برادر كوچكتر قرار گرفته ،به روح و جسم والدين و فرزندان راستين پيوند خورده و در جايگاه
واالی پايهی پادشاھی بر روی زمين قرار بگيرد .اكنون زمان تحقق اين استاندارد میباشد ،اين زمان ناسازگاری و
درگيری ،زمان تاسيس سازمان ملل صلح آميز ،زمان ورود به موطن خدا و عصر پادشاھی صلح آميز است .شما
بايد بدانيد كه پادشاھی بھشتی بر روی زمين آغاز شده است .آيا متوجه می شويد؟ اين موضوع نبايد برای شما
گنگ و مبھم باشد .اگر شما بدون آگاھی از اين موضوع به دنيای روح برويد ،در ھمراھی و توازن با دنيای روح
نخواھيد بود....

پايان
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