چھل روز ويتنسينگ در چھارمين سال چان ايل گوك

با اميد به اينكه عشق و بركات خدا و والدين راستين ھمواره شامل حال شما و تمامی خانوادهھای شما عزيزان باشد كه در خط
اول جبھه در تالش برای استقرار چان ايل گوگ ھستيد .پدر راستين در سخنان اخيرشان با تاكيد بر تونگ بن كيوگ پا و نھضت
خانوادگی ھون دوك ھه فرمودند:

"از آنجائيكه دروازهھای انقالب راستين قلب و عصر آزادی و رھايی كامل )از گناه( گشوده شدهايم ،دورهی پنج روز
بعد از دھمين "ان شی ايل" در شانزدھم ژوالی ،دورهای برای ورود به عصر تازه بود .اين دوره برای ورود به
عصر تازه می باشد ،بھمين خاطر ما میبايست استاندارد بازسازی قبيله و بركت دادن به قبيله را در طی اين دوره
برپا كنيم .تمامی تالش خودتان را برای بازسازی قبيله و تونگ بن كيوك پا )ويتنسينگ ،ھون دوك و خدمت به
ھمسايگان( تا بيستم اوت )برابر با سالگرد روز اعالم چھارمين ملت اسرائيل( بكار بگيريد تا بتوانيد در ورود به
كنعان پيروز باشيد".

برنامهی چھل روزفعاليت ويتنسينگ در چھارمين سال چان ايل گوك
 .١معنا و ھدف
الف( تاسيس پايه برای استقرار كامل چان ايل گوگ با معرفی والدين راستين پيروزمندمان به تمامی دنيا در چھارمين
سال چان ايل گوگ.
ب( تجربهی اقبال بھشتی ھمراه شده با گشايش عصر بعد از ظھور بھشت از طريق فعاليتھا و پيشكش نتايج به خدا.
پ( به ارمغان آوردن پيروزی در فعاليتھای بازسازی قبيله و تونگ بن كيوگ پا
ت( حمايت از سنت تاريخی فعاليتھای ويتنسينگ تابستانی به ارث رسيده در كشور كره و تقويت تاثير نھضت از طريق
ويتنسينگ )بر تمامی جھان(
 .٢دورهی زمانی :بيستم ژوالی تا بيست و ھشتم اوت )از ھمان روزی كه اين پيام را دريافت میكنيد شرط را آغاز نمائيد(.
 .٣واجدين شرايط :تمامی اعضا در نقاط مختلف جھانی )از شانزده سال به باال(
 .۴ھدف ويتنسينگ
الف( ھر خانواده سعی داشته باشد تا  ١٢۴ ،٧٢ ،٣۶و  ۴٣٠خانواده را بازسازی نموده و آموزش بدھند.
ب( ھر خانواده بايد الاقل سه مھمان به وركشاپ – ۵روزه دعوت نموده و صاحب يك فرزند روحی بشود.
 .۵موضوعات اصلی فعاليتھا
الف( بازسازی قبيله
 اجرای وركشاپھای پنج روزه آموزش اصل الھی يافتن عضو برای نشستھای ھون دوك ھه صدور كارت شناسايی چان ايل گوكب( احيای سرويسھا و وركشاپھای اصل الھی
 ھر يك از مراكز نھضت بايد الاقل در سه روز پياپی سرويسھای تجديد حيات )روحی افراد( را برپا كند. اجرای وركشاپھای يك روز ،سه روز ،پنج روز ،ھفت روز ،بيست و يك روز و چھل روز ويتنسينگ – ھر خانواده بايد الاقل صاحب يك فرزند روحی بشود. ھر يك از مراكز نھضت بايد سرويسھای تجديد حيات و وركشاپھای شبانهی اصل الھی را اجرا نمايد. .۶رھنمودھای الزم )يكی از موراد زير را انتخاب و به مرحلهی اجرا درآوريد(
الف( بطور عمومی اعضا در محل ماموريت )در كره( خود فعاليت خواھند كرد) .مناطقی كه بدنبال وركشاپ مخصوص ثبت
نام به عھدهی آنھا گذاشته شده است(.
ب( به زادگاه خود بازگشته و ماموريت ناجی قبيلهای را تكميل كنيد.
پ( در جائيكه فرد قادر به فعاليت در محل ماموريت خود نيست ،میتواند به فعاليت در محلی بپردازد كه در سرويسھای مركز
خانواده آنجا شركت میجويد.

 .٧شرط دعای مخصوص
الف( روش :اجرای تمامی انواع دعا –دعای شب ،دعای زنجيره ای و تمامی ديگر انواع دعاھا
ب( ھدف دعا:
 دعا برای طول عمر و سالمتی والدين راستين و خانوادهی راستين دعا برای به ثمر رسيدن پيروزيھای مشيت الھی برای عصر بعد از ظھور بھشت دعا برای پيروزی در فعاليتھای تونگ بن كيوك پا و بازسازی قبيله در تمامی كشورھای دنيا.با ارزوی موفقيت و پيروزی برای تمامی شما عزيزان در انجام خواست خدا.
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