فراخوانی مصوبه برای اتحاد و ھماھنگی بھشت و زمين
اکتبر دوھزار و دو

در مراسم پانزدھمين سالگرد روز پايه برای کشور و دنيای متحده ،والدين راستين فرمودند تا فراخوانی برای اتحاد و
ھماھنگی بھشت و زمين در سطوح فردی ،خانوادگی ،قبيله ،جامعه و کشور به اجرا درآورده شود ،که بدينوسيله نحوه
ی اجرای اين مراسم برای خانواده ھا به شرح اعالم ميشود:
 .١عنوان :فراخوانی مصوبه برای اتحاد و ھماھنگی بھشت و زمين
 .٢اھداف و موارد مورد لزوم :تمامی خانواده ھای برکت گرفته بر روی زمين و اجداد در دنيای روح ،متمرکز بر
والدين بھشت و زمين با ايجاد قلبی واحد ،جسمی واحد و انديشه ای واحد ،برای آزادی زمين و بھشت در اين عھد
استقرار کامل حوزهی زندگی "چان ايل گوگ" در اين مراسم شرکت می جويند.
افراد و خانواده ھا بخت و اقبال بھشتی شکل گرفته از اتحاد بين دنيای روح و دنيای جسمی در عھد استقرار کامل
حوزهی زندگی چان ايل گوگ را به ارث خواھند برد.
ما با تحقق يگانگی قلبی ،يگانگی جسمی و يگانگی انديشه با خدا ،بعنوان مردم و شھروندان چان ايل گوگ صالحيت
کسب خواھيم کرد.
افراد به اتحاد روح و جسم نائل آمده و خانواده ھا به اتحاد شوھر و زن و ھمچنين به اتحاد والدين و فرزندان دست
خواھند يافت.
خانواده ھای برکت گرفته بر روی زمين و اجداد در دنيای روح از طريق مراسم فراخوانی متمرکز بر والدين و بھشت
و زمين در عھد چان ايل گوگ ،حوزهی آزادی دو دنيای روح و جسم را در سطح خانواده مستقر خواھند کرد.
 .٣دورهی زمانی ١۴ :تا  ٢٠اکتبر سال دوھزار و دو
 .۴افراد واجد شرايط برای شرکت در اين مراسم :تمامی اعضاء و خانواده ھای برکت گرفته
 .۵شرط و دعا قبل از اجرای مراسم :سه روز شرط برای يک شروع تازه )شرط روزه يک وعده غذا ،ھون دوک
ھه ،دعای نيمه شب و غيره(
 .۶راھنمائی ھای الزم:
الف( زمان :برای اجرای اين مراسم بشکل خانوادگی ،روز و زمانی را در طی دورهی تعيين شده )از چھاردھم تا
بيستم ماه اکتبر( انتخاب نمائيد که تمامی اعضای خانواده حضور داشته باشند.
ب( مکان :يک مکان مقدس و پاکيزه در ھر خانه ای
ت( برگزار کننده :شوھر يا نمايندهی ھر خانواده
ث( مفاد دعا:
 سپاس از خدا و والدين راستين بواسطهی آغاز چان ايل گوگ و فرا رسيدن عھد استقرار کامل حوزهی زندگی1

 ارائهی گزارش به خداوند که خانواده ھا در دنيای روح و بر روی زمين در اين مراسم حضور دارند. تعھد در تالش برای نيل به مقام يک شھروند نمونه برای چان ايل گوگ. .٧موارد مورد لزوم:
الف( شمع گشايش چان ايل گوگ
والدين راستين شمعھای استفاده شده در پانزدھمين سالگرد روز گشايش بھشت برای ملت و دنيای متحده را "شمع
گشايش بھشت برای چان ايل گوگ" نام نھاده و آنھا را بين مسئولين منطقه ای پخش نمودند که تمامی مسئولين کشوری
با دريافت آن شمع از مسئولين منطقه ای ،آن را بين تمامی خانواده ھای برکت گرفته در سطح کشور پخش خواھند
کرد) .خانواده ھائی که ھنوز شمع را دريافت نکرده اند بايد مراسم را حتی بدون شمع اجرا نمايند(.

ب( گواھی انتصاب :قرار است تا گواھی انتصاب برای رھبران ،مسئولين و مدرسين روستائی و شھری چان ايل گوگ
تھيه شود .اين موضوع براساس محل سکونت آن خانواده تعيين ميشود .به اين مضمون که آن خانواده يک مسئول
آموزش )از طريق ھون دوک ھه( برای ھمسايگان خود خواھد بود.
پ( عکس و اسامی اجداد :بواسطهی شرکت اعضای خانواده و اجداد از دنيای روح در اين مراسم ،تا آنجائيکه امکان
دارد عکس ھا و اسامی اجداد را گردآوری کرده و بر روی ميز قرار دھيد.
ت( کتابھای مورد لزوم برای ھون دوک ھه :سخنان والدين راستين ،پيامھای بزرگان مذاھب از دنيای روح ،و غيره.
ث( تابلو :ميتوانيد متن زير را بر روی کاغذ بزرگی دستنويس کرده يا چاپ نمائيد و در اطاق )محل( اجرای مراسم
نصب کنيد" :فراخوانی مصوبه برای ھماھنگی و اتحاد بھشت و زمين برای خانوادهی )نام شوھر-_____ :
________( و )نام زن"(__________________ :
ج( لباس :لباس مقدس و يا کت و شلوار )برای مردان( کت و دامن )برای زنان(
چ( عکس :در پايان مراسم از اعضای خانوادهی شرکت کننده در مراسم عکسھائی برسم يادبود برداشته و آنھا را نگه
داری کنيد.
 .٨برنامهی مراسم:
الف( اعالم شروع برنامه
ب( روشن کردن شمع گشايش چان ايل گوگ
پ( تعظيم کامل
ت( قرائت پيمان خانواده
ث( دعا )تعھد در داشتن يک زندگی نمونه بعنوان فرد يا خانواده در عھد استقرار کامل حوزهی زندگی(
ج( ھون دوک ھه (١ :سخنان والدين راستين تحت عنوان "استقرار کامل و اتحاد والدين بھشت و زمين"  (٢قطعنامه و
پيامھای رھبران و بزرگان پنج مذھب بزرگ از دنيای روح
ح( قرائت کردن قطعنامه :تمامی اعضای خانواده بايد متن قطعنامه را با صدای بلند قرائت کرده ،ھمگی آن را امضاء
نموده و سپس در جای مطمئنی نگھداری کنيد.
خ( پايان مراسم
د( عکس برداری
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