نكاتی چند در بارهی روز مقدس "چيل پل جال"
يا روز "سبت مقدس جھانی برای خدا و والدين بھشت و زمين
 ...در زمان تاسيس اين روز مقدس پدر در حين دعای پيشكش بی وقفه گريست ...با توجه به اين نكته
حتی اگر فھم و درك ما محدود است ولی اجازه بدھيم تا اين روز مقدس و تمامی ديگر روزھای مقدس
را با قلبی عميق و استوار برگزار كرده و گرامی بداريم .در اين روز در سال  ،١٩٩٧ھشت عدد
ھفت بعنوان عدد تكميل شده ادعا شدند ،در )سال ھفتم ،ماه ھفتم ،روز ھفتم ،ساعت ھفت ،دقيقهی
ھفت ،ثانيهی ھفت در حينی كه پدر راستين ھفتاد و ھفت سال سن داشتند (،والدين راستين توانستند
پيروزی كامل مراسم پيش بركت سه ميليون و ششصد ھزار زوج را ادعا كنند .خدا با مصون شدن
اعداد مشيتی از طريق مراسم شربت مقدس و دعای والدين راستين ،توانستند راه برای برگزار مراسم
بركت سی و شش ميليون زوج و سيصد و شصت ميليون زوج را برای تغيير نسب خونی بگشايند.
يكی از مھمترين جنبهھای اين روز مقدس آن بود كه شرطھايی تاسيس شد كه توانست بواسطهی تغيير
نسب خونی از طريق والدين راستين ،پايهھايی را ادعا كند كه بر اساس آن ديگر ھيچ چيزی به ھيچ
وجه نمیتوانست پايهی اقامتگاه دائمی خدا با بشريت  -از طريق والدين راستين و خانوادهھای بركت
گرفته  -را متوقف كرده ،نابود كرده يا منحرف سازد .بدون چنين سطحی از شرط ،خدا نمیتوانست
بركت برگشت ناپذير را ادعا نمايد .از اين روز به بعد ،شرطھای بيرونی و درونی تاسيس شد كه
توانست "حوزهی سبت جھانی" را بوجود آورد.
از اين روز به بعد قدرت دنيای شيطانی رو به زوال گذاشت ،به ھمين دليل پدر راستين بدون وقفه
گريسته بودند .خدا تا به اين زمان ،در تمامی طول دورهھای مشيت بازسازی حتی يك لحظه نيز
استراحت و آرامش نداشتند .در مراسم اين روز مقدس والدين راستين روز "سبت مقدس" را برای خدا
و ھمچنين برای والدين راستين ادعا نمودند.
نكتهی مھم ديگر اين روز مقدس آن بود كه پدر راستين توانستند راه را برای بركت گرفتن زوجھا در
دنيای روح و سپس سكونت آنھا در پادشاھی بھشتی بگشايند .در اول دسامبر  ،١٩٩٧حق دادن بركت
به دنيای روح از طريق ھون جين نيم و دمو نيم اعالم گرديد و از آن زمان به بعد زوجھای بسياری
در دنيای روح بركت ازدواج دريافت كردند.
نسب خونی شيطان برای ھميشه نابود شد .پدر راستين فرمودند كه برای استراحت و آرامش كامل
خدا ،نبايد ھيچگونه مرزی بين ملتھا و مردم دنيا وجود داشته باشد .بياييم با ايمانی راسخ برای نيل به
اين ھدف ،از طريق انتقال بزرگ در عھد چان ايل گوگ و كمال مراحل بركت مقدس ازدواج در دو
دنيای روح و جسم به پيش برويم ،تا زمانيكه تمامی انسانھا به حوزهی نسب خونی خدا بازسازی شده
و تمامی كشورھا به پادشاھی خدا بر روی زمين پيوند بخورند.
پايان/

