دستور العمل مخصوص از جانب والدين راستين
در گردھمايی ساالنهی رھبران

با اميد به اينكه بركات الھی ھمواره شامل حال شما و خانوادهی گرامی شما باشد .بدينوسيله راھنمايیھا و
دستورالعمل ارائه شده از جانب والدين راستين -در طی سالروز تولد والدين راستين و گردھمائی ساالنهی رھبران كه
در روزھای بيست و سوم تا بيست و ششم ماه فوريه برگزار گرديد -را تقديم میكنيم .باشد كه اين تعاليم چراغ راه
تمامی خانوادهھای بركت گرفته در مسير انجام مسئوليتھای مقدر شده باشد.
 . 가مطالعه و استفاده از زبان چان ايل گوك )"ھون مين جانگ عوم" يعنی صدای راستين برای آموزش مردم(
 .١تمامی رھبران و اعضا ،بايد بتوانند سخنان پدر راستين را به زبان كرهای خوانده و بفھمند.
 .٢اولين سطح نشانهگذاریھای قابل استفاده در نامهھای رسمی از اين به بعد به زبان كرهای خواھد بود .يعنی به جای
 ...٣ ،٢ ،١در اولين سطح از… 가, 나, 다استفاده خواھد شد.

)در راستای آموزش زبان كرهای يك سی دی آموزشی موجود است كه با استفاده از صدا و تصوير بطور زيبائی مفاد
سه كتاب آموزش زبان كرهای را عرضه میكند .از خانوادهھای بركت گرفته درخواست میشود تا برای دريافت آن
آدرس پستی خود را برای ما ارسال نماييد(.
 .나دستورالعمل مخصوص از جانب والدين راستين
 (١عصر تاسيس حوزهی مطلق
ما بايد با خدای راستين بعنوان زوج فاعلی عشق ،در سطح فردی و خانوادگی ،عصری بعنوان حوزهی
متحدهی زوج فاعلی و زوج مفعولی ،ھمينطور عصری برای تاسيس خانواده ،كشور ،دنيا و جھان ھستی ،حوزهای با
زندگی متحد با والدين بھشت ،زمين و بشريت و يك حوزهی متحدهی قلب را بوجود آوريم.
اين عصر با اتحاد بين روح و جسم فرد و سپس اتحاد ما و خدا بوجود میآيد .چنين افراد و چنين مردان و
زنانی بايد بركت اعطاء شده از جانب خدا را در تشكيل يك حوزهی متحدهی شوھر و زن بواقعيت درآورده و سپس آن
را در مسير عصر تاسيس خانواده تا عصر تاسيس حوزهی متحدهی قلب گسترش ببخشند.
 (٢عصر تاسيس ارزشھای مطلق – ايدئولوژی كمال متمركز بر خدا
فقط يك حوزهی مطلق وجود دارد و نه بيشتر .شما بدون نيل به يگانگی نمیتوانيد در مكان مشابه قرار
گيريد .تنھا زمانی میتوانيد در درون حوزهی الھی جای بگيريد كه در حوزهی مطلق بوده باشيد .با اين ھمه بدون
وجود نقطهی مركزی ،حوزهی مطلق نمیتواند وجود داشته باشد .اين حوزه از شما -،در زمانيكه در موقعيتی با روح
و جسم متحد شده قرار داريد -آغاز میشود .اصل يا ايدئولوژی زيستن برای ديگران در اين حوزهی مطلق میتواند
بنا نھاده شود .و تنھا در آن صورت است كه حوزهی ارزشھای مطلق میتواند در تمامی سطوح از فرد گرفته تا جھان
ھستی برپا شود.

1

 (٣عصر تاسيس حوزهی خوشحالی مطلق
از اين به بعد شما ھرگز نبايد چھرهای غمگين و چشمانی اشكآلود داشته باشيد .ما اكنون به ورای حوزهی
آزادی از بندھای درونی و رھايی از بندھای بيرونی رفته و به جايگاه و منشاء نطفهای پا گذاشتهايم كه به تمامی پاك و
بیآاليش است .در نتيجه ھمزمان با ورود به عصر زندگی ،شادی و مسرت ابدی ،يعنی يك عصر آزادی و خوشحالی
متمركز بر شادی مطلق ،ما بعنوان سروران چان ايل گوك بايد در عصر تاسيس حوزهی شادی مطلق متمركز بر
خدای راستين و خانوادهی راستين زندگی كنيم.
 (٤عصر تاسيس حوزهی باروری مطلق –شما بايد ميوهای بشويد كه به آيندگان اعطاء شود.
نسب خونی ميوهی عشق و زندگی است .شما اكنون بايد ميوهای بشويد كه به نسلھای آينده اعطاء شود .مردم
مغول بايد از طريق بركت ،يك نژاد ھمگن شده و با نيل به مقام يك نسب خونی متحده در عصر تاسيس حوزهی نسب
خونی به ميوه بنشينند.
حوزهی باروری مطلق از اين به بعد بايد بنا نھاده شود .اين حوزه ،حوزهی تاسيس عصر خانواده براساس چھار
پايهی اساسی و سه ھدف مفعولی بوده سپس دوازده برادر و خواھر ،ھفتاد و دو خانواده ،يك ميليون و دويست
خانواده ،و نسب خونی را بوجود میآورد كه چھار ميليارد و سيصد و چھل ميليون خانواده را تحت پوشش قرار
خواھد داد .شما بايد پايهھای ابالغ كالم در تمامی چھار گوشهی جھان را بنا نھاده ،ماموريت دادن بركت مطلق را به
انجام رسانده ،و حوزهی باروری مطلق و حوزهی كمال مطلق اتحاد و آسايش را بنا كنيد .به اين دليل ،تمامی
خانوادهھای بركت گرفته بايد پايهھای شيطانی پيرامون خود را از طريق بركت به ميوهی الھی مبدل كنند.
 .다نكاتی چند در راستای فعاليتھای سال دوھزار و ھفت
 .١گسترش مراسم بركت ورای مرزھای ملی و فرھنگی
الف( مراسمی كه به ورای مرزھای مذھبی ،ملی ،نژادی و مردم میرود.
ب( بعنوان راه حلی اساسی برای مشكالت بزرگ اجتماع جھانی و بعنوان تنھا راه نجات كشورھا و دنيا
پ( گسترش بركت در سطح جامعه با شركت دادن رھبران كشوری ،نخست با شركت دادن سفيران صلح و
فرزندان آنھا
ت( تحقق اين ايدهآل كه تمامی بشريت برادر و خواھر بوده و دنيا يك خانواده است
ث( تحقق دنيای ايدهآل پادشاھی صلحآميز
 .٢گسترش نھضت خانوادهی راستين براساس اخالق جنسی مطلق ،وفاداری ،عشق پاك و نسب خونی پاك در
سطح جامعه
الف( تاسيس اخالق جنسی مطلق از طريق نھضت خانوادهی راستين و عشق پاك برای توقف فروپاشی
خانوادهھا و بدين ترتيب تاسيس حوزهی ايدهآل بركت تكميل شده در طی سه نسل
ب( پيوند زدن اين تالشھا به ايدئولوژی ،فرھنگ ،و ورزش در طی گسترش آن در سطح جامعه
 .٣تاسيس و توسعهی حوزهی زندگی متمركز بر ھون دوك ھه
الف( گسترش سنت بھشتی ،كالم و فرھنگ ايدهآل خوبی از طريق ھون دوك ھه در خانوادهھا ،قبايل ،جوامع،
كشورھا و دنيا ،به ھمان صورت كه در آغاز آفرينش در نظر گرفته شده بود.
ب( اگر در انجام ھون دوك ھه كوشا باشيم ،خانوادهھای ما خانوادهای درستكار بوده ،قبايل و تمامی اطرافيان
ما بازسازی خواھند شد.

2

پ( مفاد ھون دوك ھه ،رھنمونھايی جامع و فراگير ھستند) .كتاب دوازده سخنان و پيام صلح والدين راستين
به چاپ رسيده است ،در صورت تمايل برای دريافت آن آدرس پستی خودتان را برايمان ارسال بفرمائيد(.
 .٤زندگی ھمراه با قدردانی
تمامی اعضاء بايد بخاطر ارزش بركت دريافت شده در طی وركشاپ مخصوص شروع تازه برای
خانوادهھای بركت گرفته قدردان بوده و يك زندگی با ايمان را برای تحقق ايدهآل خدا و بشريت متحد شده در عشق از
طريق ايمان مطلق ،عشق مطلق و اطاعت مطلق پيش گيرند.
 .٥كمال حوزهی سه نسل
تمامی اعضاء بايد با حفط اخالق جنسی مطلق ،پاكدامنی ،وفاداری و نسب خونی پاك و ھمينطور تحقق حوزه
ی سه نسل براساس حوزهی كامل شدهی سه نسل خانوادهی راستين ،بعنوان ايدهآل الگوی آفرينش خدا ،روح و
شخصيت خود را كامل كنند.
 .٦تحقق چان ايل گوك
تمامی اعضاء بايد در فعاليتھای مربوط به دادن بركت به قبايل خود ،الگوی ايدهآل چان ايل گوك را بوجود
آورده ،با بازسازی حوزهی زندگی در درون خانوادهھا آن را در سطح ھمسايگان و قبيله گسترش داده و سرانجام چان
ايل گوك را بواقعيت درآورند.
با سپاس و تشكر فراوان
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