خالصهای از دستور العمل والدين راستين
در طی رويدادھای آغازين ھفتمين سال چان ايل گوك

عشق و بركات خدا و والدين راستين ھمواره شامل حال شما و خانوادهی شما باشد .ھمزمان با ورود به عصری نوين و آغاز ھفتمين سال
چان ايل گوك ،پدرراستين ھمراه با ارائهی شعار سال ،سخنان مھمی را اعالم فرمودند كه خالصهای از نكات كليدی و دستورالعملھای
ارائه شده به شرح زير میباشد:
 .١شعار
)天宙平和 天一國 太平聖代 億萬歲 (천주평화 천일국 태평성대 억만세
"جاويد باد حاكميت صلحآميز مقدس ،حوزهی چان ايل گوگ صلح بھشت و زمين"
 .٢برگزيده سخنان پدر راستين در مورد شعار سال
"چانجو پيانگ ھوا" )صلح بھشت و زمين( به معنای بوجود آوردن محيطی مملو از عشق و عاطفه است ،يعنی جائيكه تمامی مخلوقات
آفرينش خدا ،ھر كدام قادر ھستند زيبايی خود را بصورت وجودھای منحصر بفرد در قالب يك ارتباط مشترك بنمايش میگذارند .كشوری
با چنين زيبائی كه در آن ايدهآل آفرينش بھشت و زمين بواقعيت در آمده باشد ،چان ايل گوگ بوده و در جھت نيل به يگانگی ،روحيهی
ھماھنگی و صلح بطور ابدی در آن گسترش خواھد يافت.
"ته پيانگ" )صلح آميز( روح ھماھنگی و صلح است و اين روح خواھان يگانگی است .در اين ارتباط ،حاكميت مقدس
صلحآميز )ته پيانگ سانگ ده( عصر با شكوھی است كه در آن خوشحالی پايانی نداشته و برای ھميشه باقی خواھد ماند .روح صلح از
خانهای ظھور میكند كه به خدا ،بعنوان روح صلح تمامی بھشت و زمين ،مالزمت كند.
يكی از اساسیترين آموزشھای نھضت ،يعنی يكی از مھمترين نكات كليدی و بنيادين ،موضوع "روح واحد" است .يك جسم
متحد در كنار يك روح متحد وجود دارد .خداوند قادر مطلق ،نمیتـواند به تنھائی و بدون زوج مفعولی باقی بماند .شكلگيری ته پيانگ
سانگ ده )حاكميت مقدس صلحآميز( در رابطهی بين زوجھای مفعولی و سھيم شدن در عشق آنھا ،در برگيرندهی معنا و مفھوم عميقی
است .آن خانه بطور حتم چان ايل گوگ خوانده میشود.
ما در حال حاضر در عصری زندگی میكنيم كه اعالم شده است" :جاويد باد حاكميت صلحآميز مقدس ،حوزهی چان ايل گوگ
صلح بھشت و زمين" .اين واقعيت را فراموش نكنيد كه اكنون خدا دارای قصر ،سرزمين و موطنی است كه میتواند در آن ساكن شود.
شما بايد با به خاطر سپردن آن ،بگونهای زندگی كنيد كه ايدهآلھای زيبائی بيشتری را برای بازماندگان خود در تمامی نسلھای آينده به
ارث بگذاريد.
 .٣دستورالعمل
 (١مالك ھماھنگی و صلح شويد
چان ايل گوگ خانهی خدا است .برای ساختن آن خانهی حاكميت صلح بھشت و زمين ،شما بايد با زوج مفعولی خود يگانه شويد و برای
انجام آن است كه بايد مالك ھماھنگی و صلح شويد .شما نمیتوانيد دشمنی داشته باشيد .بيائيد ھمراه با ايجاد رابطه با قصری كه خدا در
آن ساكن است ،و با تمركز بر آن بتوانيم ھمانند خدای سرچشمهی ھماھنگی و صلح ،مالك ھماھنگی و صلح شده و به ارمغان آورندهی
بخشش و آشتی در درون حوزهی زندگی خود باشيم.
 (٢زندگی خود را بر اساس فرھنگ راستين زيستن برای خاطر ديگران متمركز بر پيمان خانواده سمت و جھت دھيد.
خانوادهھا بايد خود را با پيمان خانوادهی بھشت و زمين ھمراه كنند" .پيمان خانواده" با گرد ھم آوردن خانوادهھا در پی بوجود آوردن يك
دنيای ايدهآل است .ھمچنين ،آزادی كامل )از بندھای درونی( و رھائی كامل )از بندھای بيرونی( بايد بر اساس پيمان خانواده آشكار
گردد .فھم و درك نوع رابطهی پيمان خانواده با ما و خانوادهی ما ضروری است .اگر پيمان خانواده را در عمل پياده كنيد ،آنگاه ھمه
چيز براساس آرزوھای شما شكل خواھند گرفت.
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) (٢وظيفهی اصلی كنونی
روز چھارم ژانويه ،در طی برنامهی ھون دوكه ،والدين راستين بھشت و زمين و بشريت ،در مورد ماموريت و
وظيفه ما در قالب دوازده قبيله در اين زمان توضيحاتی ارائه دادند .ايشان فرمودند كه ھدف از سازماندھی دوازده
قبيله اين است كه با تمركز بر پروژهی تنگهی برينگ ،از بين بردن مرزھای ملی گسترش يافته چه بر روی خشكی و
چه در درياھا در جھت از بين بردن تمامی مرزھای موجود در ھر سطحی از زندگی بشر و تاسيس بزرگراه صلح،
يك سياره زمين متحدهی متمركز بر خدا را بنا نھد.
) (٣امور اداری
اساس و ادارهی ھر كدام از اين دوازده منطقه بايد بسان گذشته متمركز بر رئيس منطقهای فعلی شكل بگيرد .اعضای
خانوادهی راستين ،و اعضای كميته بازرسی در ھر قبيله ،با انجام وظيفه و ماموريت فعلی خود ،بايد برای پروژه تنگه
ی برينگ كار كنند.
) (۴عصر بركت قبيلهای :گذار از حوزه ھم تبار مردم مغول تا حوزه نسب خونی مردم مغول
در حال حاضر ما با رفتن به ورای عصر بركت در سطح خانواده ،به عصر بركت در سطح قبيلهی خود گام نھادهايم.
تمامی خانوادهھای بركت گرفته بايد بعنوان سفيران بركت بسيج شده و اطمينان حاصل كنند كه تمامی اعضای قبيلهشان
بركت دريافت كنند .دورهی زمانی تغيير كرده و مسئوليت اطالع رسانی ،وظيفهای عظيم و دشوار است.
) (۵پيام صلح را به تمامی نقاط دنيا برسانيد.
) (۶آزادسازی كامل موطن اصيل بايد تا تاريخ سيزدھم ژانويه دوھزار و سيزده انجام پذيرد.
) (٧مراسم سوزاندن مقدس و مراسم شربت مقدس
مراسم سوزاندن مقدس و مراسم شربت مقدس بايد از امسال تا سيزدھمين سال چان ايل گوگ ،ھر ساله در تمامی
سطوح از فرد تا خانواده ،قبيله ،ملت ،دنيا و جھان برگزار شود.
) (٨آمادهسازی برای روز تولد والدين راستين امسال )ھشتاد و ھشتمين تولد پدر راستين(

 (١كنفرانسھای بينالمللی
 (٢شركت گروهھای ھنری از ھر كشور
 (٣تھيه و ارسال ھديه از ھر منطقه و كشور
) (٩تور سخنرانی صلح و بركت برای دوازده ھزار سفير صلح و رھبران كانون خانواده
الف( زمان :اول فوريهی دوھزار و ھفت – ده آوريل دو ھزار و ھفت
ب( زمينه و اھميت مشيتی
بدنبال تاسيس فدراسيون صلح جھانی از دوازدھم سپتامبر دو ھزار و پنج ،والدين راستين يك تور سخنرانی در سطح
جھانی به انجام رساندند .پس از آن در بيست و ھشتم آوريل دو ھزار و شش ،والدين راستين دومين تور سخنرانی
صلح )در  ١٢٠كشور دنيا برای گردھمائی فدراسيون صلح جھانی برای بازسازی موطن( را از آمريكا ،سرزمين پسر
ارشد ،آغاز كردند .در اين تور ،مادر راستين و فرزندان ھابيلی و قابيلی در سطح جھانی از طريق رابطهی مادر-
پسر برای به آغوش كشيدن دنيا و ھدايت بشريت در جھت تولد دوباره ،رستاخيز و زندگی ابدی متحد شدند و ھمه چيز
را به پدر راستين پيشكش كردند .بر اين اساس بود كه بركت ازدواج مقدس برای نسل سوم خانواده راستين برگزار
گرديد .اعضای سه نسل از خانواده راستين سومين تور سخنرانی )گردھمائی برای آزادی پيروزمندانه موطن برای
صلح جھانی بر پايه بازگرداندن بھشت و زمين به خدا( را در سی و يكم اوت از كشور كره آغاز كردند كه تا سيزدھم
اكتبر در سطح جھانی ادامه داشت .پيروزی اين تور پيشكشی به خدا بود كه اين ھمينطور تكميل كننده و به ارمغان
آورنده استقرار كامل ايدهآل عشق راستين در نسل سوم خانوادهی راستين بود .بر پايهی اين پيروزی ،صد و بيست
روحانی از اياالت متحده ،نمايندهی حوزهی مذھب يا حوزهی ھابيلی ،چھارمين تور سخنرانی جھانی صلح را از بيست
و يكم اكتبر آغاز كردند كه آنھا را به صد و بيست كشور دنيا كشاند .پس از آن در طول ماه دسامبر متمركز بر
سفيران صلح يا حوزهی قابيلی ،پنجمين تور سخنرانی جھانی در چھل كشور بزرگ دنيا برگزار شد.
تمامی خانوادهھای بركت گرفته در سطح جھانی ،بايد پيروزی اولين تا پنجمين تور سخنرانی در سطح جھانی
را برای تكميل بركت در قبيلهی خودشان در سطحی كوچكتر و بركت دادن به مردم و تمامی كشور در سطحی
بزرگتر به ارث برده و بعنوان فرزندان و خانوادهی خدا كه از طريق وركشاپ مخصوص خانوادھای بركت گرفته
تولد دوباره دريافت كردهاند ،در جھت شروعی تازه ،به مردم قبيلهی خود بركت داده و به ارمغان آورندهی عصر
حوزهی نسب خونی مردم مغول بوده و بدينوسيله آمادگیھای الزم برای بازسازی نسب خونی خدا و بشريت و از بين
بردن مرزھای ملی را به انجام برسانند.
پ( تور سخنرانی دوازده ھزار سفير صلح متمركز بر فدراسيون صلح جھانی و كانون خانواده برگزار میشود.
ت( نحوهی برگزاری اين تور بسان تورھای سخنرانی سال گذشته میباشد.
ث( موضوع سخنرانی :سخنان ارائه شدهی پدر راستين در طی تور سخنرانی پنجم
) (١٠انتصاب سفيران صلح
الف( برگزار كننده :فدراسيون صلح جھانی
ب( تعداد سفيران صلح در ھر كشور بايد سی برابر تعداد نمايندگان دو مجلس كشور باشد
پ( با توجه به دستورالعمل والدين راستين در تاريخ بيست و سوم دوھزار و شش ،سفيران صلح بايد در سطوح
مختلف جوانان ،دانشجويان ،دانشآموزان دبيرستانی ،دانشآموزان مدارس راھنمائی و دانشآموزان مدارس ابتدايی،
انتصاب شوند .لطفا ً در اين زمان بر روی انتصاب سفيران صلح در ميان جوانان و دانشجويان تمركز كنيد تا
دستورالعمل برای تعيين سفير در ديگر سطوح اعالم شود.
ت( سفيران صلح تعيين شده در ھر سطحی بايد برای انجمن سفيران صلح در صطح جھانی تحت رھبری ھيان جين
نيم فعاليت داشته باشند.
) (١١مراسم مخصوص نامزدی و بركت برای فرزندان سفيران صلح

مراسم نامزدی در روز سیام ژانويه و مراسم بركت بيست و دوم فوريه برگزار خواھد شد .بايد توجه داشت كه
مسئولين بايد با برگزاری سمينارھای آموزشی برای تشريح و معنای بركت برای سفيران صلح و فرزندانشان به آنھا
برای شركت جستن در مراسم نامزدی توسط والدين راستين ھر چه بيشتر ياری كنند.

با سپاس و تشكر فراوان

