
Ένα μήνυμα 
 
 
Προς τους Επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου του Φα και όλους τους 
παρευρισκόμενους: 
 
Χαιρετισμούς! 
 
Άσχετα με το πόσο κακές είναι οι παλαιές δυνάμεις που έχουν χρησιμοποιήσει το κακό 
και έχουν κανονίσει αυτήν την κακόβουλη έτσι αποκαλούμενη δοκιμασία, στο τέλος, θα 
καθαριστούν κατά την διάρκεια της Επανόρθωσης του Φα. Όλα όσα κάνουν οι μαθητές 
του Ντάφα προς το παρόν είναι το να αντιστέκονται στη δίωξη του Ντάφα και των 
μαθητών Του. Διευκρινίζοντας την αλήθεια, την ίδια στιγμή που ξεσκεπάζουν το κακό, 
περιορίζουν το κακό και μειώνουν τη δίωξη· και το ξεσκέπασμα του κακού είναι 
ταυτόχρονα εξαγνισμός από το δηλητήριο των ψεμάτων και της εξαπάτησης του κακού 
από τον νου των ανθρώπων – αυτό είναι σωτηρία ανθρώπων. Αυτό είναι το πιο μεγάλο 
έλεος, επειδή στο μέλλον αρκετά δισεκατομμύρια άνθρωποι πρόκειται να αποκτήσουν 
τον Φα, και εάν ο νους των ανθρώπων περιέχει σκέψεις που αντιστέκονται στον Ντάφα, 
μόλις αυτό το κακό δράμα τελειώσει ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων θα αρχίσει να 
ξεριζώνεται, και άνθρωποι που έχουν προκαθορισμένη σχέση να αποκτήσουν τον Φα ή 
ακόμα και ένας μεγαλύτερος αριθμός αθώων ανθρώπων, μπορεί να ξεριζωθούν. 
Επομένως, ό,τι κάνουμε προς το παρόν είναι μεγαλειώδες, περιέχει έλεος και 
ολοκληρώνει το τέλος του μονοπατιού μας. Η επικύρωση του Ντάφα και το ξεσκέπασμα 
του κακού στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία φαίνεται να μοιάζει με δουλειά στην κοινή 
ανθρώπινη κοινωνία. Αλλά δεν είναι. Οι κοινοί άνθρωποι κάνουν τα πάντα λόγω 
ιδιοτέλειας, ενώ αυτό που κάνουμε εμείς είναι να περιφρουρούμε τον Ντάφα. Αυτό είναι 
αυτό που ένας μαθητής του Ντάφα πρέπει να κάνει, και είναι δίχως εγωιστικά στοιχεία. 
Είναι ιερό, είναι μεγαλειώδες και εγκαθιδρύει την μεγαλειώδη ισχυρή αρετή ενός 
Φωτισμένου Όντος ενώπιον του πραγματικού κακού – τις παλαιές δυνάμεις. 
 
Ως μαθητής του Ντάφα, προκειμένου να κάνετε καλά τα πράγματα της Επανόρθωσης 
του Φα και να ολοκληρώσετε καλά όλα όσα είναι δικά σας, πρέπει να μελετάτε τον Φα 
πολύ. Άσχετα με το πόσο απασχολημένοι είστε, δεν μπορείτε να παραμελείτε την μελέτη 
του Φα. Αυτό είναι που μπορεί να διασφαλίσει με τον καλύτερο τρόπο ότι θα φτάσετε 
στην Ολοκλήρωση. Παρόλο που ο χρόνος σας είναι περιορισμένος και είστε εν μέσω 
αυτών των πολλών δοκιμασιών, και πάλι κάνετε αυτά που πρέπει να κάνετε. Αυτό είναι 
εκπληκτικό και εγκαθιδρύει την ισχυρή αρετή σας, διότι αναδεικνύεστε από τις 
δυσκολίες, από τις πιέσεις και από τις δοκιμασίες. 
 
Για άλλη μια φορά, εύχομαι πλήρη επιτυχία σε αυτό το συνέδριο του Φα! 
 
Λι Χονγκτζί 
19 Μαρτίου 2001 
 
http://en.minghui.org/html/articles/2001/3/20/6716.html 
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