برای ما توقف وجود ندارد
روز اول ھفتمين ماه سال سوم بھشتی )برابر با ھجدھم اوت دوھزار و دوازده( مسئولين مناطق و قادره
ای نھضت بعنوان نمايندهی تمامی اعضاء در سطح جھان و تعدادی از مسئولين سازمانھای مشيتی )در
درون نھضت( گردھم آمده و در يک فرصت کوتاه به مالقات مادر راستين ،ھيانگ جين نيم و کوک جين
نيم رفتند .با توجه به اينکه در حال حاضر ،اين عزيزان در مالزمت بيست و چھارساعته به پدر راستين
بسر میبرند .در اين گردھمائی فرصتی برای آنھا پيش آمد تا راھنمائی معنوی از مادر راستين دريافت
کنند .اين درواقع اولين راھنمائی رسمی توسط مادر بدنبال بستری شدن پدر راستين میباشد .و بدينوسيله
میخواھيم تا اين مطالب به اطالع تمامی خانوادهھای برکت گرفته در سطح جھانی برسد.
بعالوه مسئولين منطقهای و قارهای نھضت شاھد اين بودند که تمامی اعضای خانوادهی راستين از جمله
مادرراستين چگونه خود را در دعاھا و اجرای شرطھا برای خاطر بھبودی ھر چه سريعتر پدر راستين
فدا کردهاند .مادر راستين به تمامی ما يادآوری کردند که تمامی اعضاء درسطح جھانی بايد با تداوم
شرطھا در حمايت پدر راستين ،بدون ھيچ ترديد يا مانعی برای پيروزی روز ملی به پيش بروند .مادر
ھمچنين فرمودند که درواقع برخورداری از چنين انديشهای ،بزرگترين شرطی است که خانوادهھای
برکت گرفته ،برادران و خواھران ،خانوادهھای ھماھنگ در ھمراھی با والدين راستين در اين زمان برپا
میکنند.

راھنمائی معنوی مادر راستين ارائه شده روز ھجدھم اوت دوھزار و دوازده:
"ما ھرگز متوقف نخواھيم شد.
ما بايستی بطور حتم تعاليم ارائه شده توسط پدر راستين را به انجام برسانيم.
در حال حاضر پدر راستين با شدت با بيماری در حال مبارزه است .با اين ھمه شما "شيک کونيم"
)اعضای خانواده( ھرگز غمگين نبوده بلکه بدون ھيچگونه ترديدی ادامه بدھيد .شما بايد با استواری
متعھد شده و پيمان ببنديد که به تمامی آن چيزھايی که پدر راستين در پی انجامش بودهاند ،دست خواھيد
يافت.
من ايمان دارم که ھمگی شما تا به اين زمان به سختی در کار و تالش بوده و تمامی وجودتان را در اين
مسير گذاشتهايد .اما الزم است تا احساس کنيد که استاندارد انجام باالترين تالشھايتان ،ديگر کافی نيست.
بنابراين بياييد تا با توانائی ھرچه بيشتر ،دھھا بار يا حتی صدھا بار بيشتر کار کنيم .ھر چه بيشتر تالش

کنيد ،خدا بيشتر شما را به خاطر خواھد سپرد .لطفا ً با اين آگاھی به پيش برويد که از جانب خدا به خاطر
سپرده خواھيد شد.
البته مھمترين مسئله در اين زمان برای تمامی ما ،سالمتی پدر راستين است .و در ھمين راستا مھمترين
چيز پيشکش شرطھا برای حمايت از پدر راستين است .ھر چه بيشتر در حمايت از پدر در دعا و برپايی
شرطھا به پيش برويد.
من نمیخواھم تا مسبب نگرانی شما باشم.
يکبار ديگر از شما میخواھم تا اين نکته را در قلبتان حک کنيد ،که توقفی در راه ما وجود ندارد .لطفا
باالترين تالشتان را بکار بگيريد .شما نبايد که رقت چيزھای مختلفی را بخوريد که در مسير پيروزی
روز ملی در دست اقدام داريد .شما بايد باالترين تالشھايتان را در نيل به آنھا بکار بگيريد .تشکر از
اينکه به اينجا تشريف آورديد .بياييد تا با تالش ھر چه بيشتر با ھم کار کنيم".
تمامی حضار در آن گردھمائی با قدرت ھر چه بيشتر پيمان بسته و مصمم شدند که با تمامی وظايفی را
که پدر راستين بطور مستقيم به آنھا محول کرده بود ،مخصوصا آمادگی برای روز ملی با تالش ھر چه
بيشتر ادامه خواھند داد.

دفترجھانی نھضت ھماھنگ

