پيامی از والدين راستين
به تمامی خانوادهھای برکت گرفته
ھون دوک ھه  -ماه مه دوھزار و ده

پدر راستين در طی "ھون دوک ھه" در سخنانشان فرمودند ... :آيا میتوانيد سرور صلح و سرور نسب خونی بشويد؟ بدون نسب
خونی راستين کسی قادر به تداوم حيات ابدی نخواھد بود .حتی حشرات و پرندگان نيز دارای نسب خونی ھستند .بدون پدر و مادر
داشتن نسب خونی راستين ممکن نيست .درواقع يک کودک از طريق يک پدر و مادر مشخص متولد ميشوند .برای ھمين وجود
والدين در شکلگيری نسب خونی بسيار مھم ميباشد...
بايد به خاطر داشته باشيم که تنھا از طريق مرد و زنی که برکت ازدواج دريافت کردهاند ،نسب خونی راستين شکل گرفته و تضمين
خواھد شد .در اصل میبايست آدم و حوا با ازدواج متمرکز بر خواست خدا به نسب خونی الھی تولد داده و اين نسب خونی در تمامی
نسلھای بعد از آدم و حوا تداوم يافته وتمامی زمين و تمامی ھستی را دربرگيرد که متاسفانه چنين نشد .درواقع آدم و حوا با ازدواج
متمرکز بر خواست شيطان ،به نسب خونی شيطان تولد دادند و اين چيزی بود که در تمامی طول تاريخ گسترش پيدا کرد و تا به اين
زمان تداوم داشته است .به خاطر داشته باشيم که ھر نوع رابطهی مرد و زن خارج از حوزهی برکت ازدواج درواقع خارج از حوزه
ی نسب خونی الھی بوده و ھمان تداوم نسب خونی شيطان خواھد بود و بس !
والدين راستين فرمودند ... :تعاليم والدين راستين يک کتاب راھنما برای ھمگان است .فحشاء ھيچ ارتباطی با خدا نداشته و چيزی
براستی کثيف است .اگر فکر ميکنيد که زنی بھتر از ھمسرتان وجود دارد و شما خواستار بودن با او و پيروی از او ھستيد ،بايد بر
اين نکته واقف باشيد که اين موضوع ھيچ گونه ارتباطی با پادشاھی بھشتی نخواھد داشت...
پادشاھی بھشتی ،يعنی جايگاھی که انسان در حوزهی تسلط مستقيم خدا خواھد زيست .اين حوزه جايگاھی است که در آن خدا در
زندگی ما و ما تحت تسلط راستين خدا ،به تمامی امور زندگی در جھت نيل به روياھا و ايدهآلھايش سمت و جھت خواھيم داد.
اھميت برکت ازداوج در اينجا نھفته است که تنھا خانوادھی برکت گرفته ميتواند به اين حوزه گام نھاده و در آن به تمامی اھداف الھی
نائل آيد .برای ھمين است که والدين راستين ميخواھند تا تمامی انسانھا در ھمھی ھستی برکت ازداوج دريافت کنند .برای ھمين است
که مردان و زنان بکت گرفته بايد به ھر قيميت که شده برکت ازدواج خود را حفظ کنند.
والدين راستين فرمودند ... :ما ھميشه بايد خدا را در فکر و ذکرمان داشته باشيم .شما بايد ھميشه به خدا ،به عيسی و به تمامی
مقدسين بيانديشيد .شما واقعا چيزی دربارھی دنيای روح نميدانيد ،اينطور نيست؟ دنيای روح برای شما چيزی جز يک محيط بسيار
تاريک نيست .اينطور نيست؟...
عدم حضور خدا در زندگی ،به معنای عدم ارتباط با منشاء عشق ،زندگی و نسب خونی است و اين چيزی جز ارتباط با شيطان و
برخورداری از يک زندگی تحت تسلط انواع طبيعتھای سقوط کرده نيست .اينجا است که ھجوم افکار و انديشھھای شيطانی ما را به
ناکجا آباد سوق خواھد داد .چيزی که ما بايد با توجه به آگاھی از اصل ،بطور جدی و به ھر قيمتی که شده از آن اجتناب کنيم .بدون
عشق ،زندگی و نسب خونی راستين زندگی ابدی فاقد معنا بوده و دنيای روح چيزی جز يک جايگاه مبھم و سياه نخواھد بود .
والدين راستين فرمودند... :بعضی از شما در طی "ھون دوک ھه" ميخنديد ،آيا فکر ميکنيد که من نميبينم؟ اگر اجداد و پدران و
مادران شما قادر نيستند تا در اينجا باشند ،به خاطر اين است که تعدادی از آنھا در دنيای روح در کما بسر ميبرند .من براستی در
تالش برای نجات آنھا ھستم ،اما تعدادی از شما بدون جدی گرفتن مسئلهی ھون دوک ھه ،ميخنديد...
"ھون دوک ھه" يا مطالعهی دسته جمعی و گروھی يک پايهی اساسی برای آموزش خانوادهھای برکت گرفته و اجدادشان است .ھون
دوک ھه چه در حضور والدين راستين و چه در درون خانوادهھا ھميشه وسيلهای برای اين آموزش الھی است که والدين راستين از

آن سخن گفتهاند .براستی ضروری است که تمامی مردان و زنان برکت گرفته ،تمامی خانوادهھای برکت گرفته با جدی شمردن
مسئلھی آموزش با اجرای روزانهی ھون دوک ھه پايه برای دريافت آموزش ھم برای خود و فرزندانشان و ھم برای اجداد و ارواح
در دنيای روح را فراھم کنند .درواقع ما با ھون دوک خود و اجدادمان و ارواح را ويتنس ميکنيم.
برکات خدا و والدين راستين ھمواره شامل حال شما خانوادھھای شما در تمامی امور زندگی باشد.
تونگيلگيو  -ايران

