دعای برکت
پدر راستين
مراسم برکت چھاردھم اکتبر دوھزار و نه!

ای سرور بزرگ تمامی جھان ھستی ،به خاطر ارزانی داشتن چنين روزی باشکوه ،برای برگزاری مراسم
برکت مقدس جھانی چھاردھم اکتبر ،خالصانه ترين سپاس و قدردانی خود را تقديم میکنيم .ھمانطور که به ما
اجازه دادی تا امروز در چنين مکان باشکوھی دست به چنين اعمال باشکوھی بزنيم ،استدعا داريم که به تمامی
اين عروس و دامادھا که در پاکی در اينجا ايستادهاند ،برکت بدھيد با اين نيت که آنھا بعنوان مردان و زنانی با
قلبی مملو از شادی و مسرت در اين مکان باشکوه در مالزمت به شما ،به نمايندهگی از جانب تمامی شش ميليارد
و پانصد ميليون نفر انسان روی زمين ،فرزندان شما پدر بھشتی بشوند.
چقدر شما در انتظار مشاھدهی چنين مردان و زنان خوبی بودهايد.
پدر از شما بسيار قدردان ھستيم از اينکه به ما رخصت دادی تا ما—از  ١٩۴کشور ھابيلی و  ١٩٣کشور
قابيلی دنيا ،به نمايندگی از جانب شش ميليارد و پانصد ميليون نفر انسان روی زمين ،بر پايهی از قبل آماده شده
توسط شما پدر بھشتی بر اساس تالشھای بسيارتان ،در اينجا دردانشگاه سان مون در شھر آسان ،کشور جمھوری
کره ،به عنوان نمايندهی تمامی معابد آموزشی منبع تغذيهی تمامی ابناء بشری در راستای بازگشت به تو
پدربزرگوار ،با اين اميد که بتوانيم مراکز آموزشی خودمان را در کشورمان به خاطر بسپاريم— نسب خونی
برکت مقدس را به ارث برده و بدينوسيله متمرکز بر بدن و خون والدين راستين ،تولدی دوباره را تجربه کنيم.
ما براستی قدردان ھستيم از اينکه به ما رخصتی دادی تا در برابر تمامی ملتھا و تمامی مخلوقات و تمامی
جھان ھستی ،در جايگاھی که والدين راستين ،بعنوان تجسم واقعی ثمرهی پادشاه پادشاھان تمامی کشورھا و
پادشاھان بسيار تاريخ ،بنام والدين راستين با شما يگانه شدهاند ،از چنين روزی برای گراميداشت اين رويداد
باشکوه برخوردار باشيم.
از آغاز آفرينش ،شما پدر بھشتی در رويای والدين الگوی تمامی انسانھا و ھمچنين در انتظار روز برکت
مقدس بودهايد .با اين ھمه نتوانستيد به آدم و حوا برکت بدھيد و برعکس آنھا را از دست داديد .از آن زمان به بعد
مجبور بوديد تا برای دھھا ھزار سال تا به امروز منتظر بمانيد .بدنبال تحمل سختيھا و دشواريھا ،اينک به
نمايندگی از اين دوره ،دھھا ھزار زوج به اينجا فراخوانده شدند تا حوزهی قلب شما را تحت تسلط نسب خونی
شما به ارث ببرند .بنابراين ،پدر! لطفا اين عروس و دامادھا را با آغوشی باز و در قلبتان پذيرا شويد.
در پيشگاه قلب شما ،که در آرزوی مشاھدهی بلوغ آدم و حوا بوده است ،پس از گذشت ھزاران سال ،اکنون
که ھزاران نفر از فرزندانتان گردھم جمع آمدهاند تا در اين مکان برکت ازدواج دريافت کنند ،با قلبی گشاده ،و
مھر و محبت عميق و واالی خودتان آنھا را در آغوش گرفته و اجازه بفرماييد تا فرزندان برکت گرفته در تمامی
دنيای روح و دنيای جسم متمرکز بر عشق راستين ،نسب خونی عشق راستين را از طريق عشق شما و والدين
راستين به ارث برده و در مقام زن و شوھر برکت ازدواج دريافت کنند.
برادران و خواھرانی که درگذشته برکت دريافت کرده و ميلياردھا زوج در دنيای روح و برادران و
خواھران برکت گرفته در دنيای جسم ھمه در اينجا و در اين ميدان گردھم جمع آمدهاند ،تا برای بھم پيوستن جشن
برپا کنند .لطفا به آنھا مرحمت بنما و اجازه بده تا آن قلب منتظر در طی نسلھای بيشمار ،اکنون در شادی گشوده
شود.
اين آرزوی شما پدربزرگوار بوده است تا آن يگانه خانواده ،يعنی خانوادهی خانوادهی آدم را بوجود آوريد،
ولی چنين چيزی بو.اقعيت درنيامد و برعکس از دست رفت .اين روز بزرگ چھاردھم اکتبر ،روزی مملو از
شادمانی است ،که ما در آن میتوانيم به ورای آن )قصور( رفته و به اين پسران و دختران در اينجا گردھم
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جمع آمده در قالب دھھا ھزار زوج بسان گلھای واال و عميق و بيکران عشق راستين برکت بدھيم .پدر
اميدواريم و دعا می کنيم که شما به اين روز بيشتر از ھر روز ديگری تا به اين زمان برکت بدھيد.
بواسطهی تالش مستمر والدينھا ،برادران و خواھران ،آموزگاران در مدارس بسياری از کشورھا و رھبران
دينی که براساس پايهی مذھب اين فرزندان را تغذيه نموده و بزرگ کردهاند ،آنھامیتوانند در اينجا بعنوان
برادران و خواھران گرد آمده و بعنوان شھروندان يک کشور واحد به حضور شما پيشکش شوند .ما براستی از
شما قدردان ھستيم از اينکه چنين فرصتی را به ما اعطاء فرمودهايد.
اين زوجھا ،اين مردان و زنان خوب که از جانب شما به اينجا فراخوانده شده و با ھم برکت دريافت کردهاند،
ميوهھای تازهای به نمايندگی از جانب ميلياردھا زوج برکت گرفته ھستند .آنھا در برابر برادران و خواھرانی که
پيش از اين برکت گرفتهاند ،بذرھايی ھستند که تازه برداشت شدهاند ،به ھمين خاطر خواھشمنديم که شما آنھا را
بعنوان عروس و دامادھای با افتخار بھشت و زمين پذيرا شويد.
پدر بھشتی ،لطفا با مسرت شاھد اين صحنهی مملو از شادی باشيد که مردم مالزم به شما در تمامی دنيای
روح و دنيای جسم ،در اينجا برای مالزمت به والدين راستين ،نمايندهی واقعی آن پروردگار يگانه که از دوران
رحم تا به زمان بلوغ ،جوانی ،ميان سالی و پيری در خدمت به او زيستهاند ،گرد ھم آمدهاند .ما ھمچنين
اميدواريم و بنام والدين راستين دعا میکنيم که اعضای بيشمار ما در پادشاھی بھشتی که اکنون به اين صحنه
چشم دوختهاند ،اين زوجھای الگوی تازه برکت گرفته را با قلبی گشاده ،عميق و بيکران و مملو از شادی مورد
حمايت قرار دھند .اجو! اجو!
لطفا پذيرای اين شکوه و عظمت بوده و به ما رخصت بده تا بيش از اينھا تو را مورد ستايش قرار دھيم.
سپاسگزاريم ،سپاسگزاريم ،سپاسگزاريم.
اجو! اجوا! اجو!
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