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مراحل برکت ازدواج

مراسم رشبت مقدس. ۱

مراسم اصلی برکت. ۲

مراسم سه رضبۀ غرامت. ۳

چهل روز جدائی. ۴

مراسم سه روز. ۵



مراسم رشبت مقدس: مرحله اول
تغییر نسب خونی-تغییر درونی  

مراسمی برای از بین بردن گناه اصیل و جدائی از شیطان: اهمیت

راستینفرزندبعنوان�ی توانیداصیل،گناهازخالصیبدونش�

بردنینبازبرای.بگیریدقراربرکتدریافتبرایالزمجایگاهدر

ش�هبمراسماین.کندتغییربایدش�خونینسباصیل،گناه

کاملشدۀبازسازیآدمباروحیبطورتامی دهدراامکاناین

.شویدیگانه

Presenter
Presentation Notes
Just read and explain if you want but it is clear and these are True Father’s words2. The Holy Blessing Ceremony is when we declare before God and True Parents and rededicate ourselves and God and each other. Usually it is a large group and all the women and men wear their special clothes, white if possible and join together to make the Blessing Vows which are on the next slide.3. Indemnity Stick Ceremony, is very special when the husband and wife can restore any past resentment or anger that they or their ancestors have towards each other. Each spouse has a chance to hit the other with a stick on the buttocks which represents the sexual parts. This would be the only time permitted to hit each other. Through this we should release all anger or resentment to our spouse and promise never to keep these feelings. After the Blessing we are never permitted to use violence in our marriage. This is the end of violence



مراسم برکت: مرحله دوم

پی�ن برکت

بدون زنا: وفادار بودن در ازدواج

ا فرزندان و نوه هایی پاک را بدنیا آورده و پرورش دهیم تا ب

پاکی خود را برای ازدواج آماده کنند

 بعنوان زن و شوهر و در قالب یک خانواده برای دیگران

زندگی کنیم

 دعوت از مردم از متامی نژادها، مذاهب، ملیتها و فرهنگها

برای زیسنت در قالب یک خانواده تحت تسلط خدا

Presenter
Presentation Notes
These are the Blessing vows that are mentioned at the BlessingFather and Mother Moon have conducted a number of such marriage blessings have been conducted in recent years, including couples from all races, religions and nations, both previously married couples and newly matched couples. These couples are affirming this teaching and joining together to begin creating heavenly families. They are affirming a common value that unites races, religions and nations, to build not only true families but also world peace. 



مراسم سه رضبۀ غرامت: مرحلۀ سوم

ه این مراسم مقدس برای جربان متامی دردها و رنجهائی است ک

ما با .زنان و مردان در متامی طول تاریخ به یکدیگر وارد آورده اند

استین رشکت در این مراسم سمبلیکی، با پرداخت غرامت جایگاه ر 

راسم بعد از این م. مرد و زن و نوع رابطۀ آنها را بازسازی می کنیم

.ه باشدهرگز نباید هیچگونه بدرفتاری بین زن و مرد وجود داشت



دوار اوآنبجایوشدقطعخداباانسانعمودیرابطۀسقوط،بواسطۀ

حوزۀازدبایکردهسقوطانسانبنابراین.شد)شیطانبا(مرگافقیرابطۀ

.کندپیدانجاتمرگ

دورهاینواستبازسازیتاریخسالهزارچهارسمبلجدائیروزچهل

.استرضوریقلبیعمودیرابطۀبازسازیبرای

آندرکهدکنیبرپاراپایه ایتوانیدمیقلبیعمودیرابطۀتاسیسباش�

.باشدتهداشدخالتیهمرستانوش�قلبیافقیرابطۀدر�ی تواندشیطان

اهمیت چهل روز جدائی برای پاکسازی: مرحلۀ چهارم

Presenter
Presentation Notes
After the Blessing Ceremony we are to go through a time of purification to restore our proper husband and wife relationship. During this time we are to concentrate on our relationship with God and we are not to have any physical relationship with our spouse. We should pray together with our spouse and reflect on our relationship and after forty days make sure our relationship is centered on God and not our own personal desires.



نی این مراسم برای تولد دوبارۀ در مقام فرزندان نسب خو 
اه مرد این مراسم برای بازسازی واقعی جایگ. مستقیم خدا است

ن ای. و زن از طریق غرامت و رستاخیز از مرگ به زندگی است
مراسمی برای تولد دوبارۀ روحی و جسمی است

مراسم سه روز: مرحلۀ پنجم

Presenter
Presentation Notes
This is a special ceremony where husband and wife, after the 40 days separation will have their sexual relationship centered on God as new people.There are special guidance to be given for this but this is the final restoration of the Fall of Adam and Eve. After this the Blessing steps are completed and you can stand before God as a restored husband and wife and be a Blessed Couple before God.



ثبات اجت�عی•

نزول جنایات•

نزول بی�ریهای جنسی مثل ایدز•

مشارکت جنسی•

تحوالت مثبت اقتصادی•

قدرت دادن به زن و مرد•

Presenter
Presentation Notes
Strengthening the family is very important. If the family is strong the society is stable, crime is reduces and of course their will be less HIV/AIDS if people understand the sacredness of the family and prepare properly through purity and abstinence. Though the ideal of the Blessing parents will understand that they are partners and both are important for the sake of the success of the family. If the family and society are stable the economy will be stable and all will have what they need to live a fulfilled life



مزیت رشکت در مراسم برکت ازدواج

حفاظت از خانواده در برابر هرگونه آسیب. ۱

تاسیس خانواده ای خوشحال. ۲

به ارمغان آوردن بخت و اقبال بهشتی. ۳

و اعت�د بین زن و شوهروفاداری. ۴

تضمین لذت، شادی، و برکت برای نسلهای آینده. ۵

Presenter
Presentation Notes
This is clear just read as a summary of the past slides



نسب خونی خانواده جائی است که در آن 

آغاز شده زندگیمرد و زن در هم ادغام شده، 

در سطوح مختلف شکل گرفته و عشقو 

هرگز پایانی نخواهد داشت



سن رصف نظر از میزان باال رفنت

ش�، هرگز از دست یکدیگر را 

، گرفنت خودداری نخواهید کرد

هرگز از رقصیدن با هم 

خودداری نخواهید کرد و عبارت

ن هرگز از زبانتا“ دوستت دارم”

.نخواهد افتاد



است صلح آمیزمتحدۀامید برشیت تاسیس یک دنیای 

و این با تاسیس یک خانوادۀ تحت تسلط خدا 

، تغییرناپذیربا به ارث بردن عشق 

، ابدی و یگانه خدا آغاز میشود مطلق

Presenter
Presentation Notes
We can create a Unified World of Peace through the Interfaith Blessing Festival. Please attend. If you give this you should know when is the next Blessing Ceremony so you can invite the listener and they should hear more of the Principle (especially Chapter 1 and 2) as a preparation for attending the Blessing.
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