اعالن روز بھشت
برگزيدهای از سخنان پدر راستين  -سیام ژوئن سال دوھزار و چھار

پدر راستين بدنبال مراسم پيمان ان شی ايل ،در
سیام ژوئن سال دوھزار و چھار ،ھشتمين روز
را نامگذاری و اعالم نمودند:
 ...تا اين ماه ،ژوئن سال دوھزار و چھار ،روز
سبت نقطة مركزی فلسفه درطول تاريخ بوده
است .اكنون ھشتمين روز ،بعد از ھفت روز
ديگر روز بھشت )چان يو ايل( ناميده میشود.
تكرار كنيد) ،روز بھشت( ،دوشنبه ،سه شنبه،
چھارشنبه ،تا شنبه و يكشنبه) .روز بھشت( .اين
گردھمائی برای گراميداشت نامگذاری اين روز
میباشد ،كه از فردا بكار گرفته خواھد شد .آغاز
اين روز را در بھشت و زمين نظاره كنيد! از اين
به بعد دنيا تغيير خواھد كرد .آيا متوجه منظور
من میشويد؟ ...
 ...مطالب ھون دوك ھه امروز از سخنان من در گردھمائی بينالمللی در طی ھشتادمين سالگرد تولدم بود .مطالبی كه در آن
روز عنوان شد ،اعالن ظھور عھد نوين بود .لطفا در اين زمان با آن مطالب ارتباط برقرار كرده و معنای آن را درك كنيد...
چون پنج سال از آن روز سپری شده است ،با توجه به اينكه ھم اكنون ھشتاد و پنج سال سن دارم ،بايد برای پرداخت غرامت
و رفتن به ورای عدد ھشتاد و پنج ،پنج روز )به شرطی كه پدر در حال اجرای آن میباشند( اضافه شود) ،يعنی اين شرط(
پنج روز بعد از شانزدھم ژوالی ادامه خواھد داشت كه برابر با دھمين ان شی ايل است....
 ...با تعيين اين روز و اين اعالميه ،من به مدت يك ماه به ماندن در اينجا – از بيست و يكم ژوالی تا بيستم اوت -ادامه
خواھم داد .من سال گذشته در روز بيستم اوت ملت چھارمين اسرائيل را اعالم كردم .لطفا متوجه اين موضوع باشيد كه من
در اينجا متمركز بر عدد سی ،سه تا ده ،با برپايی شرط ،جريان عمل آزادسازی ،رھايی و پاكسازی ھمه چيز وابسته به اين
اعداد را گرامی داشته و آنھا را به ورای عھد قديم ،عھد جديد و عھد تكميل شده ھدايت میكنم .من روز بيست و يك آوريل
)دوھزار و چھار( به كره آمدم و در طی اين دورة زمانی تا به اين روز در حال برگزاری و اجرای شرط مخصوصی بودم.
اين دوره كه من در طی آن با برپايی شرط مخصوصی برای شروع عصر رھايی و آزادی كامل تمامی مخلوقات در بھشت و
زمين از طريق غرامت به پيش رفتم ،يك دورة تاريخی خواھد شد كه ھمگی شما )در آينده( در طی آن به سرزمين مقدس
پدری كره خواھيد آمد....
 ...به موسی بيانديشيد زمانی كه ھشتاد سال سن
داشت -،درست مثل من كه ھشتاد سال سن دارم -و
به يك سفر چھل ساله برای ورود به سرزمين
موعود دست زد ،چيزی كه میبايست فقط سه ھفته
طول میكشيد .در اصل سفر از مصر به اسرائيل
حتی يك ھفته ھم طول نمیكشيد ...تمامی شما
شھروندان چان ايل گوگ بوده و میبايد قلب خدا
را در رابطه با مشيت بازسازی انسان سقوط
كرده ،آزاد و رھا سازيد كه اين امر با شھادت
دادن به شروع باشكوه دنيای عشق اصيل آزاد و
رھا آغاز شده است ....
پايان

