اعالن
"انتقال باشکوه به حوزهی تسلط ايدهآل آفرينش"

دعا میكنيم كه در اين عھد استقرار كامل چان ايل گوگ ،بركات عظيم خدا و والدين راستين ھمواره شامل حال شما و
تمامی اعضای خانوادهھایتان باشد.
 -١در ارتباط با اعالن "انتقال باشکوه به حوزهی تسلط ايدهآل آفرينش"
والدين راستين در دستورالعمل خود در سومين سال چان ايل گوگ ،روز چھارم ماه مه "انتقال باشکوه به حوزهی تسلط
ايدهآل آفرينش" را اعالم فرمودند .مطالب زير در تشريح اين اعالميه میباشد:
الف( والدين راستين روز سيزدھم ژانويهی سال دوھزار و يك مراسم تاجگذاری خدا را به پروردگار جھانيان تقديم نموده و
عھد چان ايل گوگ را برای تحقق دنيای اصيل آفرينش گشودند.
ب( والدين راستين در سال دوھزار و دو گردھمائی برای اعالم "استقرار كامل و ھماھنگ والدين بھشت و زمين )بيست و
يكم ژوئن( ،گردھمائیھا برای "حوزهی زندگی استقرار كامل و ھماھنگ والدين بھشت و زمين" )دھم تا سيزدھم اوت( ،و
گردھمائی برای اتحاد و ھماھنگی بھشت و زمين )شانزدھم تا بيستم اكتبر( را رھبری كردند ،كه به دنبال آن مراسم
"سوزاندن مقدس برای صلح ،اتحاد و آزادی بھشت و زمين" برگزار شد و تمامی خانوادهھای بركت گرفته در مقام
"سروران چان ايل گوگ" قرار گرفتند.
پ( والدين راستين در سال دوھزار و سه ،سومين سال چان ايل گوگ ،در روز تولد خودشان ،ششم فوريه  -ششمين روز
سال نو براساس تقويم قمری -مراسم بركت ازدواج مقدس والدين بھشت و زمين در گشايش چان ايل گوگ" و مراسم
"تاجگذاری پادشاھی خانوادهھای بركت گرفتهی والدين جھان ھستی متحد و صلحآميز و والدين بھشت و زمين" را برگزار
نمودند .آنھا متمركز بر پادشاھی خدا ،چان ايل گوگ را تاسيس نموده و از طريق "مراسم بركت ازدواج مقدس" كه آن را
"ثبت ازدواج" نام نھادهاند ،خودشان در مقام اجداد خوبی آفرينش اصيل قرار گرفتند .مراسم "تاجگذاری پادشاھی
خانوادهھای بركت گرفته ،برای استقرار چان ايل گوگ بر روی زمين متمركز بر خدا بود .سپس ،والدين راستين در روز
دھم مارس "حزب خانواده برای اتحاد و صلح جھانی" را برای شروع مشيت الھی در جھت بنای واقعی چان ايل گوگ
تاسيس نمودند.
ت( والدين راستين بر اساس اين پايهھا ،در مراسم پيمان صبح روز يكشنبه چھارم ماه مه دوھزار و سه ،در يك تماس
تلفنی از نمايندگان كرهای و ژاپنی خواستند در ھمراھی با نمايندگان آمريكايی حاضر در جلسه در يك مراسم دعا برای
"انتقال بزرگ به حوزهی تسلط ايدهآل آفرينش" شركت كنند و بدينوسيله آنھا بخش تازهای را در مشيت الھی نوين گشودند.
آنگاه روز دھم ماه مه ،پدر راستين دوباره بر "حوزهی مطلق ايدهآل عمل متقابل" تاكيد فرمودند .سرانجام پدر راستين روز
شانزدھم ماه مه "شروع واقعی عھد نوين" را در حضور رھبران و نمايندگان كره ،ژاپن ،آمريكا و ديگر نقاط مختلف
جھانی اعالم فرمودند.

 .٢برگزيده سخنان پدر راستين در ارتباط با چگونگی زندگی خانوادهھای بركت گرفته بعد از اعالم
"انتقال بزرگ به حوزهی تسلط ايدهآل آفرينش":
 (١استقرار حوزهی زندگی چان ايل گوگ
 زندگی در مالزمت به والدين راستين
 زندگی فداكاری و ممارست
 استقرار چھار حوزهی قلب ،يگانگی روح و جسم ،يگانگی شوھر و زن ،يگانگی والدين و فرزند،
و يگانگی برادر و خواھر
 كمال بازسازی قبيلهای از طريق استقرار پادشاھی بھشتی در سطح قبيله
 كمال سطح "تونگ بن" – نفوذ به منشاء قدرت مردمی -از طريق استقرار پادشاھی بھشتی در
تونگ )ھمسايگان( و بن )انجمنھای ھمسايه(.
 تشكيل ملت چان ايل گوگ و پايهی جھانی
 شكلگيری سازمان ملل ھابيلی
 (٢كمال پيشكش تمامی زندگی :تمامی حقوق مالكيت خانوادهھای بركت گرفته به حوزهی تسلط خدا منتقل گرديده
است .ايدهآل آفرينش خدا بايد بطور محكم و استوار در حوزهی زندگی روزانهی ما تحقق يابد .ما نه تنھا بايد خانوادهھايی
را كامل كنيم كه ايدهآل بركت را به واقعيت درآوردهاند ،ھمچنين بايد تمامی حق مالكيت را به خدا منتقل كنيم .نخست
خانوادهھای بركت گرفته بايد برگه و سندھای –ارائه شده توسط دفتر مركزی نھضت -را برای برپائی استاندارد استفاده از
حق مالكيت بھشتی بر اموال خود ارائه بدھند .دوم خانوادهھای بركت گرفته بايد "پيشكش كامل زندگی" را تقديم كنند.

