سخنان پدر راستين
در رابطه با مراسم برکت چھاردھم اکتبر دوھزار و نه

اين مراسم برکت باشکوه برای تمامی مردم جھان میباشد و تمامی اعضاء و خانوادهھای برکت گرفته در سطح جھانی
بعنوان نمايندهی تمامی بشريت در اين مراسم شرکت میکنند .بنا به خواست والدين راستين ،تمامی خانوادهھا برکت
گرفته بايد به اتفاق فرزندانشان و ھمينطور ھفت نسل از اجدادشان در مراسم شربت مقدس شرکت نموده و سپس با
دريافت برکت ،دورهی تازهای را در عصر نوين مشيت شده آغاز کنند .بياييد تا تضمين کنيم که والدين راستين تنھا
نخواھند بود .بياييد تا با ھمراھی قلبی با والدين راستين پايه برای تحقق تمامی برنامهھا و اھداف واال و جھان شمول
والدين راستين را بوجود آورده و در برابر تمامی آيندهگان سربلند باشيم.
مطالب زير از برنامهی ويدوئی است که در طی روزھای گذشته از دفتر مرکزی به تمامی جھان ارسال شده است .اين
برگزيده سخنان والدين راستين برای فھم بھتر مراسم برکتی است که در پيش رو داريم .بياييد تا با ھمدلی با والدين
راستين ،ھمراھانی گرمی بخش و ابدی برای اين عزيزان و ھمينطور برای خدا باشيم .برای ديدن ويدئو به سايت فارسی
کانون )  (http://www.tongilgyo-ir.orgمراجعه کنيد.
برگزيده سخنان پدر راستين:





شما ھمگی بايد دوباره در ارتباط با اصل الھی )کتابھای تفسير اصل ،تفسير اصل الھی ،و اصل الھی اصيل(
آموزش ببينيد .متوجه می شويد؟
در روز چھاردھم اکتبر دوھزار و نه ،حتی آن کسانی که قبل از اين برکت گرفتهاند ،بايد بھمراھی ھفت نسل
از اجدادشان و بستگانشان از من برکت ازدواج دريافت کنند .تنھا در اين صورت شما قادر خواھيد بود تا به
بھشت وارد شويد.
من شروع يک عصر تازه با اختيارات پيروزمند را اعالم میکنم .اين اعالن را پذيرا شده ،مسئوليت تقبل
نموده ،به پيش رفته و سروران بارگاه باشکوه پيروزی بشويد.

در مراسم تاجگذاری حوزھی اختيار خدا ،پادشاه پادشاھان:



اين روزی است که خدا از زمان آفرينش جھان ھستی در انتظار و در آرزوی ديدن آن بوده است.
خدا مدتھای مديدی در انتظار چنين روزی بوده است .او اکنون با قرار گرفتن در جايگاه خود بعنوان پادشاه
پاشاھان و در آغوش گرفتن فرزندان و مخلوقات از دست رفتهاش ،میتواند تحت تسلط حاکميت صلح در
پادشاھی صلح زيسته و غرق در شادی و مسرت شود .

در مراسم جشن تولد والدين راستين )نودمين سالگرد تولد پدر راستين(:


عصر تازهی بھشت و زمين بطور واقعی در برابر چشمان شما گشوده میشود ،عصری که در آن به تمايز بين
والدين راستين مرئی ،که خدا از طريق آنھا کار میکند ،و خدای نامرئی نيازی نخواھد بود.

در مراسم پنجاھمين سالگرد ازدواج والدين راستين و گردھمائی برای به ارمغان آوردن استقرار کامل صلح
برای ھابيل و قابيل در سطح جھان ھستی متمرکز بر والدين بھشت و زمين:


اکنون با مراسم تاجگذاری و مراسم سالگرد طالئی ازدواج والدين راستين و شرطھای برپا شده در ھمراھی با
دورهی زمانی عصر حاضر ،يک تحول و يک تغيير در اين عصر شکل گرفته است .به اين معنا که دروازهھا
برای حوزهی اتحاد کامل ھابيل و قابيل گشوده میشود.
1





















در طی اين دورهی بسيار مھم و مخصوص ،من و ھمسرم جشن تاجگذاری و مراسم پنجاھمين سالگرد
ازدواجمان را در طی يک دورهی زمانی سيزده روزه از نوزدھم آوريل برپا داشتيم .در طی اين دوره
"ھمايش جام صلح ونگو برای اتحاد جھانی ھابيل و قابيل" را برگزار کرديم ،که اين برنامه بعنوان يک
فستيوال صلح ،روزی از مسابقات المپيک ھم پيشی خواھد گرفت.
شما بايد طبيعت و قلب اصيل خدا را به ارث ببريد .يعنی اينکه بايد آن قلب از دست رفته بواسطهی سقوط را
دوباره به ارث برده و به آن سطح کامل و سزاوار ارزش باال برويم .تنھا در آن زمان است که اين دوره،
عصری نوين خواھد شد که بسوی حوزهای باشکوه پيش خواھد رفت که در آن شما قادر خواھيد بود تا به
جايگاھی رھا از تاثيرات سقوط بازسازی شويد.
اگر تمامی شش ميليارد و پانصد ميليون نفر انسان روی زمين ،از جمله دو دنيای کمونيسم و دنيای
دموکراسی ،بتوانند شرط برای دريافت برکت در يک روز واحد را برپا کنند ،من قادر خواھم بود تا ھمهی
آنھا را به ھر ميزان الزم پاکسازی کنم.
تا به اين زمان يک حوزهی ورای مرزھای ملی و فرھنگی وجود نداشته است که به ورای سطوح خانوادهھا و
کشورھا رفته باشد.
تنھا اگر من شرط برای اين وضعيت برپا کنم ،حوزهای واقعی بواقعيت درخواھد آمد .شرط الزم برای برکت
تمامی نژادھا )مثال تمامی ھشتاد ميليون نفر مردم کره( بايد برپا شود حتی اگر آنھا خواستار آن نباشند.
در روز چھاردھم اکتبر ،خانوادهی من ،خانوادهھای مقدسين و تمامی خانوادهھای برکت گرفته به نمايندگی از
جانب تمامی ابناء بشری اين مراسم باشکوه را برپا خواھند کرد.
من برای نسلھای آينده پايه تاسيس کردهام .در آينده حتی اگر من در اينجا نباشم ،مردم براساس اين پايه که تا
به ابد تداوم خواھد داشت ،قادر خواھند بود تا در حوزهی ازدواج ورای مرزھای فرھنگی قرار بگيرند.
بنابراين حتی اگر اجداد آنھا مرتکب خطايی شده باشند ،آنھا به ھر ميزان که الزم باشد ،مورد عفو قرار
خواھند گرفت .آنھا قادر خواھند بود تا پاکسازی شده ،تقديس شده ،و به سطح باالتر ارتقاء يابند .آيا از
چگونگی مھيب و ترسناک بودن اين شرط باخبر ھستيد؟ بگوييد "شرط" ،شرط!
تا زمانيکه والدين راستين شرط غرامت برپا نکنند ،ادامه دھندگان راه آنھا قادر نخواھند بود تا ماموريت واقعی
خود را در بھشت و زمين به انجام برسانند .اجو!
اگر شما با از دست دادن زمان الزم برای تاسيس شرط ،به دنيای روح برويد ،بايد صدھا يا ھزاران سال
منتظر بمانيد تا دوباره آن موقعيت زمانی الزم برای شما فرا برسد .برای من تاسيس دوبارهی شرطھای
ضروری غرامت برای ھر فرد در جھت دريافت برکت ،کار دشواری است .به اين خاطر ،من قبل از ترک
اين دنيا ،در مسير تاسيس پايه برای دادن برکت به تمامی انسانھا بر روی زمين ،و تمامی مردم در سطوح باال
و پايين دنيای روح پا نھادهام .سلسله رويدادھای مربوط به اين موضوع با مراسم برکت در روز چھاردھم
اکتبر آغاز میشوند و چنين رويدادھايی بايد حتی برای بار سوم و يا چھارم تکرار شوند .اينھا مجموعه
رويدادھای فراموش نشدنی برای ھمگان در بھشت و زمين خواھند بود .من بايد پايه برای مردم در جھت
تجديد عھد در درون خود برای حرکتی خودجوش را بنا نھاده و آن را ھدايت کنم .بدون چنين امری ،ما
فرصت برای ايستادن براساس چنين پايهای را از دست خواھيم داد .در غيراينصورت ،عاقبت بسياری از شما
میتواند به سرگردانی در ناکجا آباد دنيای روح ،يعنی سرگردانی بين دو دنيا ختم شود ،که اين وضعيت می
تواند برای ساليان سال ادامه داشته باشد .بسياری از گروھھای مردمی در آنجا به سرگردانی دچار خواھند شد
و چنين چيزی نبايد اتفاق بيافتد.
با تمامی دشواريھای موجود ،اين شرط بايد برپا شود ،اصال مھم نيست که اين مسئله چقدر دشوار است.
من در جھت انجام اين امر خطرات بسياری را به جان خريدهام ،زيرا بدون چنين شرطی دنيای آينده ،زمانی
که من ديگر در اينجا نخواھم بود ،بدون ھيچ برنامه و نقشهای مشيتی با مشکالت عظيمی روبرو خواھد بود.
زمانی که به دنيای روح بروم ،يک برنامهی مخصوص شروع خواھد شد که برای ھزاران سال ادامه خواھد
داشت ،که در طی آن شايد الزم باشد تا مردم به دنياھای ديگر کوچ کرده و در مکانھايی ناشناس در مورد
چنين برنامهھای آموزش ببينند .تفاوتھای بزرگی شکل خواھد گرفت.
برای تاسيس چنين شرطھايی در طی عمرمان ،بايد متعھد شد که تمامی تالشمان را برای تاسيس شرطھای
تضمين کننده برای اتحاد قبيله ،ملت ،دنيا و ھمينطور حفظ آن بکار بگيريم.
لطفا ً يک پايهی جھانی جديد برای اين شرط غرامت برپا کرده و با چنين تعھدی به پيش برويد.
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