مراسم مخصوص شربت مقدس
برای ثبت نام در "چان ايل گوگ"
اول ژانويهی دوھزار و دو

 .١اھميت
والدين راستين گشايش ملت ھمراه با اتحاد و صلح جھان شمول را اعالم نموده و در مراسم سی و پنجمين سالگرد روز
خدای راستين فرمودند كه برای ثبت نام در "چان ايل گوگ" تمامی خانوادهھای بركت گرفته بايد در مراسم مخصوص
شربت مقدس شركت كنند .اھميت اين مراسم برای خانوادهھای بركت گرفته بعنوان شھروندان "چان ايل گوگ" به قرار
زير است:
الف( در استقبال يك عھد نوين مشيت شده :ما بايستی گذشته را پاك كرده )كامال فراموش كنيم( ،روح و جسم خود را
پاكسازی كرده و دوباره تصديق كنيم كه ما فرزندانی ھستيم كه عشق ،زندگی و نسب خونی والدين راستين را به ارث
بردهايم.
ب( تا به اين زمان ما ،بركت خانوادگی ،بركت ثبت نام و سوم ،اين مراسم شربت مقدس را متمركز بر "چان ايل گوگ"
دريافت كردهايم .در آينده يك مراسم شربت مقدس ديگر بر اساس تاسيس واقعی "چان ايل گوگ" خواھيم داشت.
بعالوه پدر راستين فرمودند كه در اين مراسم ما بايد شربت مقدس را بدل يك دعای شرطی ثبت نام در "چان ايل گوگ"
بنوشيم ،ولی بعدھا وقتی "چان ايل گوگ" به شكل واقعی تاسيس شد ،والدين راستين دعای واقعی بركت را ارائه خواھند
داد.
 .٢طرز تلقی شركت كنندگان در مراسم شربت مقدس
الف( با قلبی قدردان از خدا و والدين راستين بواسطة پيروزی جھان شمولشان از طريق رنج و آزار،
ب( با قلبی قدردان بواسطة بركات و عشق بيكران خدا و والدين راستين ،كه موھبت باشكوه شربت مقدس مخصوص را
اھداء نموداند.
پ( ھمراه با توبهای عميق بواسطة شكستھای گذشتة خود در مسير انجام مسئوليت خود در مقام يك خانوادة بركت گرفته
ت( با اين تصميم كه بعنوان خانوادة بركت گرفتة مركزی بدون ھيچگونه وقفه و شكستی مسئوليت خود را در تبعيت از راه
فرزند خلف ،راه ميھن پرست ،راه مقدسين و راه فرزند خدا دريافت كردهايم به انجام برسانيم.
 .٣شركت كنندگان واجد شرايط
تمامی خانواده ھای بركت گرفته و نسل دوم ،خانوادهھای بركت گرفتهای كه يكی از زوجھا به دنيای روح رفته است،
خانوادة بركت گرفتهای كه در آن افرادی با يك روح )انسانی در دنيای روح( بركت گرفتهاند) .بركت روح و جسم( و
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ھمچنين افرادی كه بركت انفرادی دريافت كردهاند .خانوادهھائی ھم كه ھنوز در وركشاپ ثبت نام در پادشاھی بھشتی
شركت نكردهاند بايد در اين مراسم شركت كنند.
 .۴برگزار كننده:
ناجی ملی ،شخص مركزی ،مسيونر ،مسئولين مراكز شھری كانون
 .۵نحوة اجرای مراسم شربت مقدس
الف( سرود مقدس
ب( سخنرانی در مورد مفھوم مراسم مخصوص شربت مقدس برای ثبت نام در "چان ايل گوگ"
پ( دعا
ت( مراسم شربت مقدس
ث( نيايش )در طی نيايش شوھر و زن بايد دست يكديگر را بگيرند(.
ج( مان سی به سه شعار زير:
 پيروزی مراسم تاجگذاری پادشاھی بھشتی برای خدا والدين راستين پيروزمند ما مراسم شربت مقدس برای ثبت نام در "چان ايل گوگ" .۶روش نوشيدن شربت مقدس
الف( زن در سمت راست و شوھر در سمت چپ يكديگر قرار میگيرند .فرزندان در كنار شوھر به ترتيب سن بايستند.
ب( شوھر ،زن و فرزندان ھر كدام يك ليوان شربت مقدس دريافت میكنند.
پ( شوھر و زن به يكديگر رو كرده و به يكديگر تعظيم میكنند و سپس نيمی از شربت داخل ليوان خود را مینوشند.
آنگاه ليوان خود را با يكديگر عوض كرده و باقی شربت در ليوان زوج خود را مینوشند.
ت( فرزندان شربت خود را بنوشند .اگر امكان دارد يكباره بدون توقف بنوشند) .آنھا ليوانھای خود را با ھم تعويض
نمیكنند(.
ث( در مورد زوجھائی كه يكی از طرفين به دنيای روح رفته است ،يا در مورد فردی كه با يك انسان روح بركت گرفته
است ،يا در مورد بركت انفرادی ،شخصی كه روی زمين است نيمی از شربت را نوشيده و پس از توقفی چند دوباره و
اين بار در مقام زوجش باقی شربت را مینوشد.
دستورالعمل خاصی در مورد چگونگی جمع آوری ليوانھای خالی ارائه نشده است.
 .٧شربت مقدس
والدين راستين )برای اجری اين مراسم( شربت مقدس مخصوصی تھيه نمودهاند .اين شربت از طريق دفاتر مركزی
منطقهای به دفاتر مركزی كشورھا ارائه خواھد شد.
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