بازسازی و بركت
پدر راستين
دوم فوريه سال  ١٩۶٩توكيو ،ژاپن

ھيچ كس تا بحال متوجه نشده است كه تاريخ بشری يك تاريخ بازسازی بوده است .فضيلت باشكوه نھضت ھماھنگ ،توجه
به اتفاقات تاريخی بعنوان مراحل مختلف )پيشرفت تدريجی و مداوم( بازسازی است .اين خداست كه اساس و بنيان اين
زمينهی تاريخی است .تا به اين زمان ،او خودش متصدی تمامی تاريخ بوده و تالشش ھمه برای توسعه و پيشرفت آن
بوده است .بخاطر خواست خدا ،به افراد ،خانوادهھا ،قبايل و ملتھا ،ماموريت بازسازی داده شده بود و از طريق آنھا
تاريخ بطور تصاعدی پيشرفت نموده است .بنابراين سؤال اساسی تاريخ بايد اين باشد كه ،چه زمانی اين تاريخ بازسازی به
پايان خواھد رسيد؟
چه زمانی اھداف تاريخ تحقق خواھد يافت؟ تكميل بازسازی به معنای بازسازی تمامی استانداردھای تكميل نشده میباشد.
بعنوان مثال ،استانداردی كه آدم بسبب سقوطش نتوانست تكميل كند و استانداردی كه توسط عيسی انجام نگرفت .اينھا
میبايست از طريق غرامت بازسازی شوند و اين ماموريت نھضت ھماھنگ میباشد .من رھبری اين را بعھده داشته و
تمامی اعضای نھضت ھماھنگ در تمامی نقاط مختلف جھانی قرار است كه پيروی كنند .ماموريت من اين است كه به
تمامی اعضاء اجازه دھم كه برای بازسازی تمامی استانداردھای انجام نشده وارد عمل شوند و اين ماموريت شما است كه
با توجه به سمت و جھتی را كه به شما نشان میدھم آن را به انجام برسانيد.
مردی كه اين ماموريت مھم را بعھده دارد بايد از آدم بزرگ و عظيمتر باشد و بايد در مقام عيسی آن استاندارد را بواقعيت
در آورد .زنی كه به اين مرد مربوط میشود ،بايد به ورای حوا رفته و در مقام نوين عيسی پذيرفته شود .ماموريت
نھضت ھماھنگ اين است كه به چنين مرد و زنی تولد دھد .عيسی به صليب كشيده شد ،بھمين خاطر تمامی پايهھای
تاسيس شده تا آن زمان بر روی زمين بطور كامل از بين رفت .غرامت چيزی را كه عيسی نتوانست آن را به انجام
برساند ،بايد از طريق ھر يك از ما پرداخت شود و در اين راه ما بايد به ورای او برويم.

راه عذاب )مسير مقابله ،تضاد ،مخالفت(
برای اينكه ھر كدام از ما غرامت از دست رفتهھا را بپردازيم ،بايد با طی طريق كردن از تمامی منازعهھا و تقالھای
تاريخی در اين دنيا ،آن استاندارد را بواقعيت درآوريم .بنابراين قرار است كه از جانب ھركسی مورد رنج و عذاب قرار
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گرفته و سرانجام بر تمامی آنھا غلبه كنيم .بدون اين چنين دوره رنج و عذابی ،بازسازی از طريق غرامت نمیتواند
صورت گيرد.
تا به اين زمان راه )زندگی با ايمان( اعضای نھضت ھماھنگ ھمين مسير )رنج و عذاب( بوده است .كانون ھمواره مورد
ضرب و شتم و رنج و آزار قرار گرفت ،اما ھيچوقت شكايت نكرديم .عليرغم اينكه در سطوح مختلف فردی ،خانوادگی،
قبيلهای و ملی مورد آزار قرار گرفته و خودمان را در نھايت تنھا يافتهايم ،میبايست در چنين موقعيتھايی ،به خدا دلداری
و تسلی میداديم ،كه اين تمامی تاريخ نھضت ھماھنگ بوده و شما بايد از اين مسئله آگاه باشيد .ھيچ كس جز من نمیتواند
آن را بطور كامل بفھمد.
عيسی حتی از جانب سه حواری خود مورد مخالفت قرار گرفت .سه حواری نماينده و سمبول سه ملت در سطح جھانی
ھستند .به ھمين علت وقتی كه ما راه خود را در سطح جھانی پيشگام میشويم ،بايد از جانب سه ملت مورد مخالفت
قرار گيريم .اما حتی در عمق اين تقالھا و كشمكشھا بايد پايهھای غرامت را در سطح جھانی تاسيس كنيم .اين چگونگی
تاسيس معيار و استاندارد پيروزمندانهای در اولين دوره ھفت ساله ھستيم كه از سال  ١٩۶٧به پايان رسيد .اكنون در
دومين دورهی ھفت ساله ھستيم كه از سال ١٩۶٨آغاز گرديد .دليل اينكه چرا ما بايد در يك چنين راه غرامتی پيروز شويم
اين است كه بايد معيارھا و استانداردھای از دست رفته بواسطه سقوط )آدم و حوا( و ھمينطور زمان عيسی را بازسازی
كنيم .ما بايد برای ھمه چيز ھم به شكل بيرونی و ھم به شكل درونی غرامت بپردازيم .اصل الھی را كه ھم اكنون آن را
مطالعه مینماييم ،تمامی چيزھايی را كه در طول تاريخ تكميل شده به ثبت رسانده است .اما حتی اين كتاب نمیتواند
چگونگی پرداخت غرامت را در ارتباط با اين كارھا تشريح كند .در حال حاضر من در تالش ھستم تا اين دوره را با
پيروزی پيشگام شوم.
در حال حاضر در كشور كره ھيچ نيروئی نمیتواند نھضت ھماھنگ را مغلوب نمايد .نمیتواند خانواده ما را از روی
زمين ريشه كن كند .ما بطور كامل پايه و استانداردی پيروزمندانه را بواقعيت درآوردهايم ،به گونهای كه حتی اگر حوزه
پليدی به كانون ضربه زند ،خدا میتواند ما را مورد حمايت و حفاظت قرار داده و شيطان نمیتواند در اين باره مخالفت
كند .اين حوزه پر ارزش پيروزی است كه در طی  ٢١سال گذشته متمركز بر دورهی )زندگی( من بواقعيت درآمده است.
اين باالترين لذت برای تمامی تاريخ و جھان ھستی است كه خدا در آخرزمان مسيح زنده ،يعنی كسی كه او در طول تاريخ
چھار ھزار سال عھد قديم و دو ھزار سال از زمان معراج عيسی منتظرش بوده ،استاندارد از دست رفته را بازسازی و
آن را بواقعيت درآورده است .ھيچ مژدهی نيكوی ديگری نمیتواند از اين جالبتر باشد .ھيچ چيز ديگری جز اين فرصت
برای تكميل ھر دو پايهھای عمودی و افقی غرامت در سطح زمين نمیتواند شادی بخش باشد.
بازسازی از طريق غرامت بايد در مسير وارونه صورت گيرد .در خانواده آدم قرار بود كه آدم سقوط كرده از طريق
اتحاد ھابيل و قابيل بازسازی شود .بنابراين تا زمانی كه بتوانيم ھابيل و قابيل را بازسازی كنيم قادر نخواھيم بود كه به
پيشواز والدين راستين در مقام نجات دھنده برويم .از اين رو سرور يعنی كسی كه با قلب خدا يگانه و متحد است ،بايد در
ظھور دوم از مسير پر خار و خس و راه صليب )راه عذاب( عيسی بگذرد .او بايد با باالترين نوع عذاب ،تمامی مشكالت
را حل و فصل نموده وبرای حصول پيروزی ،يك قربانی زنده شود ،در غير اينصورت پايهھای بازسازی نمیتواند تاسيس
شود .بدين جھت اولين مسير )ماموريت( نجات دھنده دريافت رنج و عذاب از تمامی جھات بود.
چنين رنج و عذابی در ژاپن تجربه نشده است ،اما در كره برای انجام و تكميل خواست خدا در سطح جھانی ،متمركز بر
ماموريتم ،چنين شرايط سختی تحمل شد .به اين خاطر نھضت ھماھنگ دورهی )كار و تالشش( را در زندان آغاز كرده
است .مسيحيت اوليه از كجا آغاز شد؟ آنھم در زندان شروع شد .تاريخ مسيحيت ،يا اسرائيل دوم از يك موقعيت حبس و
رنج و عذاب شروع شده است .برای بازسازی اين مسئله بايد غرامت آن را بپردازيم .به اين خاطر نھضت ھماھنگ دين
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خود را در زندان ادا كرد تا خدا بتواند بطور مستقيم با ما كار نمايد .تفاوت اينجاست كه وقتی عيسی به زندان افتاد،
حواريونش فرار كرده و پراكنده شدند ،اما اكنون شما بايد معكوس عمل نمايند
حتی در رودروئی با موقعيتی بسيار سخت و سھمناك ،ھمه بايد با يكديگر متحد شده و در مقابله با مرگ جسورانه بايستيم.
برای طی طريق كردن از مسير مشيت الھی برای رستگاری و از اعماق به باال صعود نمودن ،بيست و يك سال بطول
انجاميد .خواست اوليه اين بود كه اگر مذھب مركزی در ميان ملت برگزيده نجات دھنده را میپذيرفت ،بازسازی تنھا در
ھفت سال به انجام میرسيد .از آنجايی كه نتوانستيم از جانب آنان چنين پذيرشی را داشته باشيم ،مجبور بوديم كه يك دوره
بيست و يك ساله را سپری كنيم .شما تا حدودی از اولين دوره ھفت ساله اطالع داريد اما زمينهی كامل آن را نمیدانيد.
تاريخ خانوادهی خدا و تاريخ قبيله متمركز بر خدا در پس اين دوره بود .برای اينكه شما اين تاريخ را خوب متوجه شده و
بدانيد ،بايد بركت بگيريد .چون تا زمانی كه شما بركت نگرفته و استاندارد آن را به ارث نبردهايد ،نمیتوانم زمينهی آن
دوره را برای شما آشكار كنم .زمانيكه از آن دوره بخوبی آگاه شويد ،احساس خواھيد كرد كه تاريخ بازسازی چقدر تلخ
بوده است .از اينرو بايد تشخيص دھيم كه بركت چقدر با ارزش است.

به ارث بردن سنت عيسی
اگر مايل به دريافت بركت ھستيم ،بايد بر چگونگی زندگی اختصاصی برای انجام خواست خدا تمركز كنيم .وقتی عيسی
در باغ جستيمانی دعا مینمود ،نه برای انجام خواست خودش كه برای خواست خدا دعا میكرد .او راه عذاب )صليب( را
بواسطه خواست خودش انتخاب نكرد .تا زمانيكه بسان عيسی ،بر توانايی غلبه بر مسئلهی مرگ و زندگی اعتماد بنفس
نداشته باشيد ،نمیتوانيد در مسير بازسازی گام نھيد .آيا به اندازه كافی اعتماد بنفس داريد كه زندگی خود را برای خواست
خدا تسليم و تقديم نماييد؟ بايد بدانيد كه برای طی طريق كردن از اين دوره نمیتوانيد تنھا باشيد ،شما بايد قادر باشيد كه با
تمامی مردم در ارتباط قرار گرفته و بتوانيد كسانی را كه از شما پيروی خواھند كرد ،دلداری دھيد.
آيا بطور جدی و واقعی آماده ھستيد تا زندگی خود را فدا كنيد؟ شما نمیتوانيد بيانديشيد كه چون من دختر جوان و زيبايی
ھستم ،ھيچگونه عيب و نقص بخصوصی نداشته و ھر جا كه بروم بخوبی از من پذيرايی خواھد شد .من نبايد به چنين
كارھايی دست بزنم .دختری چون من ،نمیتواند كارھای سخت و فداكارانهای انجام دھد .يا اينكه من مردی با بدنی
پرقدرت و ظاھری خوش تيپ و خانوادهای بزرگ ھستم .ھرآنچه را كه طلب كنم به آسانی بدست خواھم آورد .بنابراين در
مقام اينچنين مرد جالب و شگفتانگيزی ،نمیتوانيم چنين كارھای سخت و فداكارانهای را انجام دھم .در ارتباط با گام
نھادن در مسير فداكاری نبايد بيش از اين پريشان خاطر باشيد.
عيسی در حاليكه صليب را بر دوش میكشيد ،میتوانست برای ترحم و دلسوزی به خودش بگويد :من نبايد چنين كاری را
انجام دھم ،اگرچه مردی سی و سه ساله ھستم ،ھنوز ازدواج نكردهام و ماموريت و ارزش من ھنوز تحقق نيافته است...
اما عيسی نمیتوانست اينگونه بيانديشد .برای او مرگ مسئله مھمی نبود .برای فدا كردن زندگيش آماده بود و سنگينی
صليبی را كه بدوش میكشيد ،او را از انجام اين كار باز نمیداشت .اگرچه بطور جسمی )درھنگام حمل صليب( به زمين
افتاد ،اما بخاطر بنيه درونی قویاش ،متزلزل نشد .ھيچ مرد ديگری در طول تاريخ ھرگز چنين عزمی راسخ و مرتبط با
خدا نداشته است و بسبب قدرت عظيم او تاريخ بشری جھت نوينی بخود گرفت و اين نقطه آغاز تازهای برای خدا بر روی
زمين گرديد.
از آن زمان تاكنون دوھزار سال گذشته است ،ولی روحيه عيسی نابود نشد ،كه در عوض ميليونھا نفر آن را به ارث
بردهاند .چقدر خوشحال خواھيم بود اگر امروز بتوانيم چنين ماموريت مھمی )سنت عيسی( را به ارث ببريم! از اينرو مھم
نيست اگر زندگيمان را از دست بدھيم ،بايد در تاريكی مرگ فرياد برآورده و با روشنايی قلب خدا آن )تاريكی( را درھم
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بشكنيم .بايد كاری كنيم كه آن روشنايی در تمامی جھان بدرخشيد .ما بايد كه آنچنان مرد و زنی شويم .اين راه تالش و
مبارزه ماست.
بطور اساسی سقوط يعنی مرگ ،و رستگاری به معنای غلبه بر مرگ است .اگر عزم جزم كردهايم كه نجات بيابيم ،بايد
جسور باشيم و اگر موفق شويم ،دنيا در جھتی تازه قرار خواھد گرفت.
ما بايد ذوق زده باشيم .آيا مطمئن ھستيد كه میتوانيد بر مسئله مرگ و زندگی غلبه كنيد؟ من خودم بارھا و بارھا ،صدھا،
ھزاران ،حتی دهھا ھزار بار با موضوع مرگ و زندگی روبرو شدهام .اگرچه ممكن است كه با درد و رنج و عذاب روبرو
شوم ،اگرچه ممكن است كه پاھای من قطع شده ،چشمھايم بيرون كشيده شود و حتی سرم باالی دار برود ولی با عزمی
راسخ و استوار به دورهای كه آغاز كردهام ھمچنان ادامه خواھم داد .عقيده و اعتقاد من مطلق است.

پيروزی كه خدا خواھان آن است.
روزی يك گروه پنجاه نفری از ژاپن به كره آمده و به ديدن زمين مقدس در پوسان رفتند .اين زمين مقدس درست در كنار
يك قبرستان و در يك جای )كوھپايه( سنگی است كه كسی در آن زندگی نمیكند .سالھا قبل در آنجا يك آلونك كوچكی از
گل و مقوا ساختم .با اينكه نسبت به مكانھای مجلل بسيار متفاوت بود ،اما وقتی كه در آنجا میخوابيدم ،راه فرزندان پارسا
و باتقوا را در برابر خدا بسان پسرش طی میكردم .من در جستجوی استانداردی عميق و ابدی بودم كه ھيچكس ديگری به
آن دست نيافته بود .در آن زمان ھيچگونه دارايی بيرونی و پول نداشته ،مجموعهای از لباسھای خارجی و كرهای به تن
میكرده ،چھرهای نشسته و ريشو داشتم .به اين دليل ھمواره كثيف بنظر میرسيدم .اما به ھرجا كه میرفتم از چيزھای
خيلی بزرگ صحبت میكردم ،چيزھايی پرسر و صداتر از انفجار بمب اتم ،چنان مھيب كه ھر كسی از آن متعجب شده و
میگريخت.
در تمامی طول زندگيم سختی و محنت عظيمی را تحمل كردهام ،اما شايد شما قادر به درك آن نباشيد .پنجاه سال طول
خواھد كشيد تا بتوانم آن را تشريح كنم .ولی نتيجهگيری را كه میتوانم از زندگیام برايتان بگويم اين است ،مھم نيست كه
در فعاليتھايتان چقدر در رنج و عذاب ھستيد ،مھم نيست كه از جانب محيط زندگيتان چقدر مورد آزار و اذيت قرار
میگيريد ،ولی بايد قادر باشيد تا ھمواره در پيشگاه خدا با استقامت خود را حفظ نماييد.
اگرچه عيسی با مصلوب شدن زمين را ترك كرد ،اما استانداردی را كه او بعنوان فرزندی پارسا تاسيس نموده و با آن قلب
خدا را تحت تاثير قرار داده بود ،ھمچنان باقی مانده است و خدا بايد به آن پاسخ دھد .اگرچه عيسی ھرگز در پی دريافت
جواب از جانب خدا نبوده ،با اينحال قلب خدا نمیتوانست خود را از رفتن بسوی او متوقف كند .عيسی پس از گذشتن
چھارھزار سال تاريخ ثبت شده در كتاب مقدس ،اولين پسر خدا بود.
در حدود سيصد نفر در اينجا گرد آمدهاند .اگر ھمهی شما عزم جزم كنيد كه ھمان كاری را كه عيسی كرد ،انجام دھيد،
تمامی چھل و سه استان ژاپن بازسازی خواھد شد .ھمواره پيروزی از تصميم گيری درونی شكل گرفته در لحظات آغازين
انجام يك كار بوجود میآيد ،نه در ھر وقت و زمانی كه خواستی ،مثال در ميانه راه شما بايد اين نكته را بخوبی درك
نماييد.
حتی اگر قادر باشيد كه بر صدھا موقعيت مرگ و زندگی غلبه كرده و پيروزی بدست آوريد ،برای كسب پيروزی درونی
را كه خدا در پی آن است ،ھنوز به عزمی راسختر نياز داريد ،به گونهای كه شيطان نتواند به آن دست يابد.
ممكن است كه در اين فكر باشيد كه رنج و عذاب شما در عمق محيطی تلخ ،به )پيشبرد( مراحل بازسازی كمك میكند .اما
من قبال اين فاكتورھا را بطور دقيق حساب و كتاب كردهام ،بگونهای كه ھرآنچه را كه كانون آموزش میدھد ،بتواند تاريخ
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را تكميل نموده و از آن تاريخی راستين بسازد .من چيزھايی را آموزش میدھم كه ھيچ فردی حتی تصورش را ھم
نمیكرد.
ھر فردی در ژاپن از نھضت ھماھنگ صحبت میكند .آنھا به اين میانديشند كه چرا اين جوانھا بنظر میرسد كه وقتشان
را با گام نھادن در مسير رنج و عذاب تلف میكنند .بعضی از شما شايد به دانشگاه توكيو راه يافته و از طرف بستگان
خود مورد تحسين نيز قرار گرفتهايد .اما بخاطر اينكه به نھضت ھماھنگ پيوستهايد ،خانوادهتان ويران و خراب شد.
بسياری از شما در چنين موقعيتی ھستيد .اما اگر قرار است كه مردان و زنان بزرگی شويد ،بايد در سطح جھانی كار و
تالش داشته باشيد .مھم نيست كه به چه ميزانی در ژاپن مورد رنج و آزار قرار گرفتهايد ،برای اينكه بتوانيد به ايدهآل خدا
وارد شويد ،آن رنج و عذاب كافی نيست.
نھضت ھماھنگ چيست؟ مكان و جايگاھی كه در جستجوی استانداردی است كه از طريق آن بتوانيم به حوزه ايدهآل خدا
وارد شويم .بنابراين ،حال كه به اين مطلب آگاه شدهايد ،در زندگی خود بايد بر آن ارزش بزرگتر متمركز شويد.

راه عذاب
در زمان عيسی سه حواری اصلی ،دوازده حواری ،ھفتاد پيرو ،و صدو بيست ھواخواه ھمه بیايمان شدند .از اينرو عيسی
مجبور به رفتن به راه صليب بود .ما بايد برای اين مسئله تاريخی غرامت پرداخته و در بازگشت بسوی خدا ،به قيمت از
دست رفتن زندگيمان مصمم شويم .در غير اينصورت پيشبرد دورهھای بازسازی امكان ناپذير خواھد بود .بايد به راه
عذاب گام نھاده و در سطح ملی مسئوليت قبول كنيم و بايد عزممان را جزم كنيم تا در طی سه نسل ھمه چيز را بطور
كامل بازسازی كنيم .سه نسل الزم است ،چون عدد سه از جمله اعداد اصولی بوده و چھار پايه اساسی در سه مرحله
توسعه میيابد .با يك چنين عزمی بايد رنج و عذابھا را تحمل نموده و بر تمامی موانع غلبه كنيم.
عيسی در مقام والدين راستين يا پدر راستين آمد ،اما يھودا به او خيانت كرد و در عمل خيانتكارانه او تمامی بشريت
حضور داشتند .از طريق او تمامی انسانھا ،بسان اوالد خائن به والدين راستين خود خيانت كردند .بدينجھت بايد در جھت
جبران عمل خيانت به والدين راستين ،در پرداخت غرامت پيشقدم شويم.
مردی برای سی سكه نقره والدين راستين را از زمين تبعيد كرده و چھار ھزار سال مشيت الھی را بطور كامل بدون اثر
ساخت .در آن زمان شيطان بر زمين مستولی گرديد .برای جبران اين مسئله بايد ميزانی از درآمدمان  -سمبولی از عدد سه
 را بمدت چھار سال در ازای بھای فروش والدين راستين بپردازيم .چھار سال نماينده شرق و غرب ،شمال و جنوباست .اين مطلب در كره به اين معنا است كه ما بايد در طی چھار سال ،ھر سال سه ھزار ون )سی دالر( اين پول بايد از
طريق اشك و عرق بدن خود تو بدست آمده باشد .و وقتی كه اين پول را بدست آوردی ،بايد به خواست خدا بيشتر از
زندگی خود بيانديشی .با يك چنين قلبی بايد آن پول پرداخت شود.
ھمچنين سه حواری اصلی عيسی بايد با او متحد میشدند .اما در عوض او را ترك كردند .دوازده حواری ،ھفتاد پيرو و
صد و بيست ھواخواه نيز بیايمان شدند .در نتيجه در مراحل پرداخت غرامت تمامی اينھا را بايد بازسازی كنيم .بدينسان
ھركدام از ما بايد سه فرزند روحی يافته و متمركز بر آنھا ،سپس ھفتاد و بعد صد و بيست پيرو را بيابيم .اين چيزی بود
كه من در طی بيست و يك سال گذشته در حال انجام آن بودهام .بدليل اينكه عيسی نتوانست اين را بر روی زمين بواقعيت
درآورد .او و خدا مغلوب غم و اندوه بسيار زيادی شده بودند .ماموريت نھضت ھماھنگ رفع اين غم و اندوه میباشد .اين
فرمول و دستورالعمل مراحل بازسازی در زندگی ماست.
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ازدواج مقدس
برای ازدواج مقدس در سال  ١٩۶٠مجبور بوديم تا تمامی پايهھای غرامتی چھار ھزار سال دورهی مشيت شده بر اساس
كتاب مقدس قبل از عيسی و دوھزار سال بعد از عيسی را تاسيس كنيم .اين مراسم شامل مفادی جھان شمول و در سطح
ھستی بود .اما در حقيقت تعداد كمی از افراد شاھد آن بودند .در آن زمان ما ھنوز با رنج و عذاب غير قابل تصوری
روبرو بوديم.
دوره آمادگی از سال  ١٩۵٣تا  ١٩۶٠يك دوره زمانی با رنج و آزار بسيار شديد بود .در طی آن دوره بيش از سه ميليون
نفر انسان ،سه فرقه اصلی مسيحی ،سه دولت كره با ما مخالفت كردند .در عين حال میبايست با تاسيس پايهھای غرامت
پيروزی را ملموس كنيم .اين زمينه ازدواج مقدس من در سال  ١٩۶٠بود.
روز ازدواج سرنوشت كانون را تعيين كرد .اين مراسم يك اتفاق بزرگ برای جھان و ھستی بود .بواسطه ماموريتم و
بخاطر اينكه چه روحی و چه جسمی به پيروزی نائل شده بودم ،تمامی پايهھای عمودی غرامت در سطح جھانی بصورت
افقی بر روی زمين بازسازی شده بود .يك مورد ضروری قبل از بركت ازدواج خودم ،بازسازی سه حواری بود) .نماينده
سه حواری عيسی كه دو ھزار سال پيش او را ترك كردند).
آدم و حوا در حاليكه نامزد بوده و ھنوز ازدواج نكرده بودند سقوط كردند .بنابراين بازسازی آنھا توسط يك نفر )تنھا(
نمیتواند صورت بپذيرد ،رستگاری نمیتواند تنھا توسط يك مرد تنھا انجام شود .در نتيجه يك مرد و يك زن بايد با يكديگر
مشكل را حل و فصل نمايند .برای تاسيس استاندارد آدم و حوا بعنوان والدين راستين بر روی زمين ما بايد پايه )مورد
لزوم( را متمركز بر نامزدی سه حواری تاسيس كنيم .مقصود خدا )در شروع مشيت الھی( بازسازی خانواده آدم بود اما با
شكست قابيل و ھابيل ،تقدير الھی به خانواده نوح منتقل گرديد) .در زمان نوح( تمامی انسانھا در جھان برای از بين بردن
تھاجم شيطان در زمان سقوط ،از طريق خانواده نوح با سيالب قضاوت شدند .كه اين مشيت الھی برای رستگاری بر روی
زمين بود .بدنبال آن مسئوليت به خانواده ابراھيم ،اسحاق و يعقوب منتقل شد و ھمچنان پس از آن به موسی و سپس به
عيسی انتقال يافت.
اينگونه میتوانيم ببينيم كه مشيت الھی برای رستگاری چندين بار به تعويق افتاد .از اينرو بايد تاوان و غرامت آن را
بپردازيم .در پرداخت غرامت برای غرامت برای معيار و استاندارد خانوادهی آدم ،نخست بايد سه فرزند را بازسازی كنيم.
عيسی بطور مطلق به سه حواری ،در مقام سه بزرگ فرشته در باغ عدن نياز داشت .بدليل اينكه اين سه بزرگ فرشته
نتوانستند بطور كامل با آدم و حوا متحد شده به آنھا خدمت كنند ،دنيای سقوط كرده پا به عرصه وجود نھاد .برای اينكه
والدين راستين كامل شده مقام خودشان را تكميل نمايند ،به سه حواری مشابه با سه بزرگ فرشته نيازمندند كه بتوانند بطور
كامل به آنھا خدمت كنند .تا زمانی كه چنين چيزی صورت نگيرد ،نمیتوان شيطان را از روی زمين ريشهكن نمود.
تمامی تاريخ نافرمانی مردم قابيلی را در برابر مردم ھابيلی ،توسط سه حواری والدين راستين بازسازی شده است .اين سه
حواری نماينده سه بزرگ فرشته در دنيای روح و سه قابيل در سه دوره مشيتی مھم )عھد عتيق ،عھد جديد و عھد تكميل
شده( ھستند} .بعبارت ديگر قابيل در خانواده آدم ،قابيل در خانواده عيسی و قابيل در ظھور دوباره والدين راستين}.
برای پرداخت غرامت تاريخی اينچنين والدين راستين در ظھور دوباره بعنوان نمايندهی عيسی و ھمينطور نماينده اولين
آدم ،بايد سه حواری اصلی را در مقام سه قابيل پرورش دھند.
در دنيای روح سه بزرگ فرشته وجود دارد .بر روی زمين ضروری است كه سه فرزند روحی بطور مطلق از ھابيل
خود پيروی كنند .سه حواری بايد در عين آزار و اذيت ايمان خود را حفظ نمايند .اين استاندارد در سال  ١٩۶٨تاسيس شد.
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از آنجاييكه مراحل بازسازی مراحلی معكوس میباشد آنھاييكه در مقام فرزند ھستند بايد اول بركت دريافت كنند .اين سه
حواری يا سه فرزند روحی آن پايه ضروری را بنا میكنند.

بركت دوازده حواری
بعد از نامزدی سه حواری كه حاكی از سه پسر بازسازی شده آدم )قابيل ،ھابيل و شيث( ھستند ،والدين راستين با اعالن
ازدواج سال  ١٩۶٠در مقام واقعی والدينی قرار گرفتند .خدا از خانواده آدم رنجيده خاطر بود .اما والدين راستين قادر
بودند تا يك اتحاد دسته دوم )بعنوان يك كپی از مدل اوليه( بين والدين و سه فرزند را برای اولين بار بر روی زمين
بسازند .اين حركت در سال  ١٩۶٠در كشور كره صورت گرفت .و اين خود يك اتفاق تاريخی بود كه در آن تاريخ تازه
شد.
در آوريل سال  ١٩۶٠متمركز بر عدد دوازده اولين دوره بركت شكل گرفت .از لحاظ تاريخی اين حركت معادل بازسازی
دوازده حواری عيسی بود .كتاب مقدس از دوازده دروازه بھشت سخن میگويد :عدد دوازده در تاريخ بنی اسرائيل عددی
مركزی میباشد .ايدهآل مسيحيت ،كه تنھا با يك ماموريت روحی وارد عمل شده بود ،تنھا از طريق پرداخت غرامت
میتواند بر روی زمين چه بشكل روحی و چه بصورت جسمی ريشه بدواند.
غم و اندوه بزرگ خدا اين بود كه از زمان سقوط نتوانست ھيچ پايگاھی را بر روی زمين در سطوح فردی ،خانوادگی يا
ملی ادعا كرده و حفظ نمايند .برای درمان اين غم و اندوه ،نخست بايد بازسازی را در سطوح فردی و خانوادگی تكميل
كنيم .
از زمان آدم تا نوح دوازده خانواده ،از جمله خانواده قابيل ،ھابيل ،سام و ھام وجود داشت .از زمان نوح تا ابراھيم نيز
دوازده خانواده از جمله خانوادهھای اسحق و يعقوب وجود داشت .بازسازی و احيای دوازده نفر به معنای رستاخيز و
احيای تمامی اجداد از آدم تا ابراھيم میباشد .بعبارت ديگر يك پايه عمودی غرامت بطور افقی تكميل شد .بنابراين اگرچه
از زمان آدم تا نوح ده نسل وجود داشت ،اما از ديدگاه مشيت الھی وقتيكه ھابيل و قابيل را نيز محسوب میكنيم ،دوازده
نسل خواھند بود .از اينرو در حوزه واقعی بمثابه يك پايه غرامت دوازده حواری بركت گرفتند.
اين حركت ،پيروزی را به دومين سطح كشاند ،موقعيتی كه شيطان ھمواره آن را متھم میكرده است .خانواده نوح نماينده
ی خانوادهی آدم بود .چون توانستم پايه برای رستاخيز خانواده نوح را تاسيس كنم ،ھمچنين قادر بودم تا دوازده نسل از آدم
تا نوح از جمله قابيل و ھابيل را احيا كنم ،رستاخيز و احيای آنھا در دنيای روح و ھمچنين آزادی دنيای روح از طريق
پايهای را كه بر روی زمين برپا كردم بواقعيت درآمد.

سه نوع خانواده
استاندارد بازسازی خانوادهھای آدم ،نوح و يعقوب تنھا با بركت گرفتن خانواده يعقوب میتواند صورت بپذيرد .در مراسم
بركت  ٣۶زوج برای اولين بار در تاريخ بشری ،روابط عمودی بطور كامل بصورت افقی تاسيس گرديد .اولين ،دومين و
سومين گروه خانوادهھايی كه بركت دريافت كردند ،بترتيب در مقامھای خانواده آدم ،خانواده نوح و خانواده يعقوب قلمداد
میشوند .
اولين  ١٢زوج بركت گرفته ،كسانی كه قبال بر اساس ميل خود ازدواج كرده بودند ،نماينده خانواده آدم بودند .دومين ١٢
زوج بركت گرفته كسانی كه ازدواج نكرده بودند ،اما در پی ازدواج و عشق بودهاند ،نماينده خانواده نوح بودند .سومين
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 ١٢زوج بركت گرفته كسانی كه خود را پاك حفظ كرده بودند ،نماينده خانواده يعقوب بودند .از طريق اين بركت ) بركت
 ٣۶زوج( بخت و اقبال نھضت ھماھنگ و پايهی اتحاد بھشت )حوزه روحی( دنيا و زمين تعيين گرديد.
اين حركت پيروزی در سطح افقی را به تاريخ عمودی پيوند زد .جاييكه از شكستھای بسيار با رنج و آزار فراوان برای
خدا پر شده بود .اين پيروزی ھمچنين حوزه روحی دنيا را با حوزه جسمی دنيا مرتبط ساخت و اكنون خدا پايگاه و جای
پايی بر روی زمين دارا میباشد.
حاال كه خدا میتواند بر روی زمين ساكن شود ،توسعه و پيشرفت در سطح جھانی بر روی زمين میتواند آغاز گردد .در
 ٧سال بعد از  ١٩۶٠قرار بود كه آمدن خدا بر روی زمين تكميل گردد و برای انجام اين مسئله بازسازی فرزندان
ضروری بود.
در گذشته قابيلھا با عدم پيروی ازھابيلھا باعث به تعويق افتادن دهھا ھزار ساله تاريخ بشری شدند .برای بازسازی اين
مسئله در اين زمان قابيل و ھابيل در درون يك خانواده بايد متحد و يگانه شوند .از طريق بركت  ٧٢زوج  ٣۶زوج نماينده
خانواده قابيلی و  ٣۶زوج ديگر نماينده خانواده ھابيلی ،غرامت برای بازسازی اين مورد پرداخت شد .ھمچنين چھار پايه
اساسی را كه اجداد ما نتوانستند بنا كنند ،بواسطه اين بركت تحقق يافته و شيطان وادار به عقب نشينی شد.
بدنبال بركت  ٧٢زوج ،بركت  ١٢۴زوج استاندارد توسعه و پيشرفت را در سطح جھانی متمركز بر والدين راستين بنا
نھاد ١٢۴ .زوج سمبل سر برای تمامی ملتھای جھان ھستند .عيسی برای شروع بازسازی روحی در سطح جھانی به
 ١٢٠حواری نياز داشت ،بطور مشابه در مقام مسئول نھضت ھماھنگ میبايد دورهی واقعی خودم را با  ١٢۴زوج
شروع میكردم و اين در طی  ٢١سال به انجام رسيد.
بعد از اينكه خدا توانست مردم را كه در پی آنھا بود بيابد ،بازسازی ھمه چيز )موجودات آفرينش( را بعھده گرفت .تاسيس
زمين مقدس به معنای بركت ھمه چيز )بركت موجودات آفرينش( است .در سال  ١٢٠ ،١٩۶۵زمين مقدس در  ١٢زمين
مقدس در  ۴٠كشور سراسر جھان بنا شدند و اين نقطهی تغيير جھت بخت و اقبال ما بود.

اعالن روزخدا
يكی از روزھای شگفتانگيز روز والدين راستين میباشد .ما انسانھای سقوط كرده نتوانستيم دارای والدينی باشيم كه خدا
بتواند با آنھا بوجد بيايد .اما از آنجاييكه والدين ما بازسازی شدهاند لذت و شادی به خدا و بشريت رو گردانيده است.
در گام بعدی روز بچهھا را تاسيس كرديم .تا به اين زمان انسانھا نتوانستهاند اين روزھای شگفتانگيز را جشن بگيرند،
چرا كه نتوانستهايم دوره بازسازی را تكميل كنيم .اما اكنون كالم باشكوه بطور تاريخی بواقعيت درآمده است.
سرانجام "روز خدا" در اول ژانويه ١٩۶٨اعالم شد .اعالم اين روز امكان حضور خدا را بر روی زمين بوجود آورده و
پيشرفت و ترقی روزانه نھضت ھماھنگ را تضمين و بيمه نمود .اكنون میتوانيم برای آزادی حوزهی روحی دنيا )دنيای
روح( و حوزهی جسمی دنيا )دنيای جسم( و ھمچنين حوزهی جھنم ،متمركز بر حقيقت اصل كار كنيم .بخاطر اينكه روز
خدا اعالم شده است ،میتوانيم به موقعيتی كه جھنم و شيطان پايگاه و جای پايی ندارند بازگرديم .زمانيكه "روز خدا" اعالم
گرديد ماموريت من كامل شد.
درست بسان عيسی كه از جانب رھبران يھودی مورد رنج و آزار قرار گرفت ،من نيز از جانب كشور كره و كليساھای
مسيحی در آنجا مورد آزار و اذيت قرار گرفتهام .عيسی مجبور بود تا با حقيقت تازهاش دورهای باضابطه )بعنوان الگو(
برای جلب نظر يھوديان و زدودن شكستھای آنھا پيشگام شود .تالش برای تاسيس دومين يھوديت نوين تمامی دوره سه
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ساله ماموريت عمومی او را دربرگرفته بود .اين دوره درگير به باال كشيدن مشيت الھی از سطح فردی به سطح خانوادگی
و از آنجا به سطوح قبيلهای و جھانی شد .عيسی میخواست تا استاندارد پيروزی ابدی را چه روحی و چه جسمی تاسيس
نمايد تا اسرائيل از دستان شيطان آزاد گردد .با اينحال از انجام چنين كاری باز داشته شد.
ھمانگونه كه عيسی از طرف رھبران يھود مورد آزار و اذيت قرار گرفت ،من نيز از جانب كليساھای مسيحی مورد رنج
و آزار قرار گرفته و در عمق اين رنج و آزار میبايست برای بازسازی ھرچيزی میجنگيدم .در سال  ١٩۴۵موقعيت
بگونهای بود كه میبايست به پيونگ يانگ ،پايتخت كرهشمالی ،به اردوگاه شيطان بروم .من میبايست سئول و محل
سكونت خود را كه خدا به آن بركت داده و پايه مطمئنی نيز در آن داشته ترك كرده و به مقر فرماندھی دشمن خدا بروم.
اگر نمیتوانستم كه بر پايه اتھام شيطان غلبه كنم ،قادر نبودم كه برای دومين بار كارم را آغاز كنم .به اين دليل بود كه در
يك كشور كمونيستی میبايست به زندان ميرفتم.
در زمانيكه در زندان بسر میبردم میبايد برای بازسازی موقعيت عيسی كه از جانب حواريونش ترد شد ١٢ ،حواری
میيافتم .و اينگونه يك تاريخ نوين توانست در درون زندان شكل گرفته و آغاز شود .بعد از تكميل اين پايه توانستم كه به
جنوب )كره جنوبی( بازگردم .جاييكه ھنوز میبايست برای تكميل مشيت الھی انواع اتھامات و عذابھا را از جانب
كليساھای مسيحی تحمل كنم .برای تاسيس يك نھضت نوين با لياقت و صالحيت در تفوق بر كليساھای مسيحی در ارتباط با
انجام مشيت الھی ،سالھای بسياری رنج و زحمت كشيدم .درواقع اين چھره نھضت ھماھنگ در كشور كره است.
چند ماه پيش در دھم سپتامبر سال  ١٩۶٨انجمن )فرھنگستان( ادبا و علما را تاسيس و تمامی رھبران مسيحی را دعوت
كرديم .كسانيكه واكنش نشان دادند ،رھبران مسيحی بودند كه بشدت با نھضت ھماھنگ مخالفت میكردند .در حدود ۴٠
نفر در اين نشست شركت جستند ،ھمه مغرور بنظر میرسيدند با اينحال به آنھا خوشآمد گفتم .در واقع از فرا رسيدن
چنين زمانی خوشحال بودم .اين رھبران مسيحی برای سالھای بسيار با كانون میجنگيده و بطور معمول ما را مردمی
ناچيز ،بيچاره و تيره روز میدانستند .اما االن میتوانستند ببينند كه رورند مون آنچنان نيست كه آنھا تصور میكردند ،آنھا
در اين زمان توانستند مرا پذيرفته و كانون را تصديق نمايند.
نھضت ھماھنگ دردسری جدی در كشور كره شده است .اعضای كانون به مثابه گروھی ترسناك و مرا رھبری ھولناك
میخوانند .كليساھای مسيحی نتوانستند با كانون به مبارزه برخيزند و قادر نبودند بر تئوری و آموزشھای كانون ما غلبه
كنند .از اينرو اكنون به يكديگر توصيه میكنند كه با ما سروكار نداشته باشند.

پايهی پيروزی
ما با تحمل آزار و اذيت راه بازسازی را پيشگام شدهايم .حتی اگر تمامی دنيا با ما مخالفت كند ،ھمچنان جسور خواھيم بود.
مھم نيست كه چند بار برای خدا بميريم .اما بطور قطعی خواست خدا را انجام خواھيم داد .اين معمای گيج كنندهای برای
كليساھای مسيحی بوده است .من تمامی مشكالت الينحل تاريخی را كه بمدت شش ھزار سال بر سر راه خدا قرار گرفته
بود ،حل و فصل كردم.
موقعيت شكل گرفته است ،اكنون حتی اگر بميرم ،تئوری و آزمايشھای كانون در سراسر جھان منتشر شده گسترش خواھد
يافت .مھم نيست كه تا چه اندازهای تمامی كشور ژاپن بر عليه ما بسيج شده است ،ما ھرگز مغلوب نخواھيم شد.
آيا خدا به ژاپن نياز دارد؟ خدا ژاپن را بخاطر خود ژاپن نياز ندارد .او به ژاپن نياز دارد چرا كه به جھان ،دنيای روح،
دنيای جسمی و ھستی نياز دارد .خدا نخست محيط اين دنيا را آفريد و ھمه چيز را برای چنين موقعيتی فراھم نمود،
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بنابراين اگر سھم مسئوليت كوچك خود را انجام دھيم ،تمامی جھان به حركت درخواھد آمد .ما در يك چنين زمان حساسی
زندگی میكنيم.
شما جوانان ،ھرگز نبايد فكر كنيد كه خدا وجود ندارد .بلكه بطور حتم وجود دارد .ولی او خدايی انتزائی ،خيالی و بیمسما
نيست .بلكه وجودی با بركت و عمل است .چقدر جالب و شگفتانگيز است.

استاندارد بركت
تا زمانی كه نتوانيم مراحل بازسازی را در سطوح فردی ،خانوادگی ،قبيلهای ،ملی و جھانی تاسيس كنيم .بگونهای كه
استانداردی شكل گيرد كه شيطان نتواند آن را مورد اتھام قرار دھد ،قادر نخواھيم بود كه برای بركت پايهای تاسيس كنيم.
در سال  ١٩۶٠به قله مرحله رشد دست يافتيم ،جاييكه آدم و حوا سقوط كردند .برای اينكه والدين راستين بتوانند به حوزه
كمال دست يابند ،يك دورهی ھفت ساله در مقام ھفت مرحله ،ضروری بود .اين در واقع به اولين دورهی ھفت ساله شكل و
فرم داد .وقتيكه به حوزهی استاندارد كمال گام مینھيم ،در واقع به حوزه سلطه مستقيم خدا وارد میشويم .سلطه مستقيم خدا
به معنای ارتباط مستقيم درونی و بيرونی با خدا میباشد ،كه اين استاندارد سلطه در قلب و زندگی است.
در سال  ١٩۶٠به "بركت" دست پيدا كرديم .اما نه به سطح راستين كمال چرا كه دنيا ھنوز تحت تسلط حوزه شيطانی بود.
به اين خاطر شيطان میتوانست به مقام مقدس والدين راستين ھجوم ببرد .با ھمهی اين احوال ،بر تمامی اين مخالفتھا در
طی اين ھفت سال غلبه كرده و روز والدين ،روز فرزندان ،روز ھمه چيز و سرانجام روز خدا را تاسيس كرديم .به اين
دليل استاندارد كمال بطور كامل بر روی زمين برپا گرديد.
خدا در پی روزی بود كه ببيند يك عروس و يك داماد به يكديگر پيوسته و بر مخالفتھا و اتھامات شيطانی غلبه كنند .در
طی  ٢٠٠٠سال تاريخ مسيحيت ،داماد ،عيسی بود كه در دنيای روح ،و روحالقدس به نمايندگی چھره و جنبهی زنانه خدا،
بر روی زمين كار و تالش داشتند.
اما بواسطه نھضت ھماھنگ ،حوزهی روحی دنيا )دنيای روح( و حوزهی جسمی دنيا )زمين( بطور كامل متحد شده و
شيطان به مثابه مانع و ديواری بين اين دو حوزه زدوده گرديد .در اين راه ھدف تمامی مذاھب بواقعيت درآمده است .اگر
اين قبيله روز به روز توسعه و گسترش يابد ،ملتی را شكل خواھد داد كه در سطح جھانی گسترش خواھد يافت ،بدينسان
ملتی نوين ،اسرائيل سوم ،پا به عرصه وجود خواھد نھاد.

اگر چه ژاپنی ھستيد ،اما از اين ببعد نه فرزندان اجداد ژاپنی ،بلكه فرزندان خدا ،با يك نسب خونی تازه قلمداد میشويد.
نھضت ھماھنگ چنين چيزی را ممكن ساخته است و ما در جايگاھی متفاوت ايستادهايم .اينجا حوزهی پيروزی است كه
تمامی اتھامات شيطانی را خنثی كرده از ميان برميدارد.
در چه موقعيتی قرار گرفته و ايستادهايد؟ تا زمانيكه به سطح كامل مرحلهی رشد نائل نشويد ،برای دريافت بركت
صالحيت نخواھيد داشت .يك مرد و يك زن در زمان سقوط ،از باغ عدن بيرون رانده شدند .بنابراين در مسير بازسازی،
يك مرد و يك زن بايد بر محيط متخاصم غلبه كنند .اين معنا و مفھوم بركت میباشد.
روز خدا ،روز والدين ،روز بچهھا و روز آفرينش خودم در سطح جھانی و ھستی اعالن شد .شما میتوانيد بركت دريافت
كرده و به چنين حوزهای بپيونديد ،اما آن راھی را كه من رفتهام ،طی نكردهايد .در واقع در مقام اجداد راستين يك نسب
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تازه ،شما بايد روز والدين خود را تاسيس كنيد .ھمينطور بايد بتوانيد روز بچهھا ،روز آفرينش و روز خدای خودتان را
تاسيس نماييد .اين تمامی آن چيزھايی است كه اعضای كانون بايد انجام دھند و دليل شروع دومين دورهی ھفت ساله ھمين
است.
اگر چه شما بازماندگان سقوط ھستيد ،با اين حال بايد بتوانيد بر استاندارد آدم و حوا تفوق جسته ،با جسارت در غلبه بر
اتھامات شيطانی به پيش برويد و اين معنای پيشرفت و ترقی تام است.

فداكاری بستگانم
در طی دوره ٢١سالهام ،تنھا از اين حسرت میخوردم كه نتوانستم حقيقت را به بستگانم رسانده و به آنھا در ارتباط با كالم
خدا شھادت دھم .عيسی نيز چنين حسرتی را در دل داشت .من نتوانستم دربارهی ماموريتم با بستگانم صحبت كنم .البته
والدين ،برادر و خواھرانم احساس میكردند كه بگونهای مردی بزرگ بوده و كارھايی بزرگ انجام میدھم .اما ھرگز
نتوانستم در ارتباط با معنای باارزش اصل با آنھا صحبت كنم .اين دردی بود كه در درون داشتم .اگرچه والدينم ،برادر يا
خواھرانم از لحاظ جسمانی به من خيلی نزديك بودند ،اما نتوانستم به آنھا عشق بورزم .در عوض میبايست مردم حوزه
قابيلی را بيش از اعضای خانواده و بستگانم دوست بدارم .بھرحال نھضت ھماھنگ به اين خاطر توانست پيشرفت كند.
تا زمانيكه نتوانيد آنگونه دوست بداريد ،نمیتوانيد قلب قابيل خود را بدست آوريد .بدون قابيل ،ھابيل نمی تواند بايستد .اگر
نتوانيد مردمی را كه بيشتر از فرزندانتان برای شما خلف باشند ،پرورش دھيد ،قادر نخواھيد بود كه از طريق غرامت كار
بازسازی را به پيش ببريد .اما انجام آن به معنای رنج و عذابی عظيم است و اگر نتوانيد بدون خواب و خوراك مردم را
دوست بداريد قادر نخواھيد بود تا با عشق بر آنھا تسلط داشته باشيد.
من در چنين موقعيتھايی بوده و در چنين مسيری برای آفرينش پايهھای پيروزی سعی و تقال داشتهام .ولی شما با من تفاوت
داريد .در دومين دورهی ھفت ساله میتوانيد با ارزشترين دارايی خود را بطور مستقيم به بستگان ،والدين ،برادر و
خواھران خود بدھيد ،آنچنان كه بتوانيد نجات دھنده بستگان خود شويد.
در طی دومين دوره ھفت ساله شما بايد بتوانيد نجات دھندهی قبيلهی خود شده و بھمراھی بستگانتان كاری را كه عيسی و
من نتوانستيم انجام دھيم ،بواقعيت درآوريد .با دستيابی به پيروزی متمركز بر والدين ،برادر و خواھر خود در ميان
قبيلهتان شما قادر خواھيد بود تا ھر چيزی را به انجام برسانيد .شما میتوانيد به اين كار در سطح فردی ،خانوادگی،
قبيلهای و ملی تحقق بخشيد و قادر خواھيد بود كه در را بسوی تمامی جھان بگشاييد.
نقطهی آغازين و ماموريت دومين دوره ھفت ساله ،انجام كاری است كه عيسی دو ھزار سال پيش میخواست انجام دھد.
يعنی آشكار نمودن خواست خدا برای مريم و يوسف و كمك به آنھا برای بطور كامل شركت جستن در مشيت الھی متمركز
بر خودش .من در وضعيتی )مشابه( برای انجام اين امر بودم ،اما اگر نخست بستگان خود را دوست میداشتم ،مشيت الھی
برای بازسازی نمیتوانست پيشرفتی داشته باشد.
ھمواره افراد دوستداشتنی برای فداكاری و تحمل عذاب صدا زده شدند .دورهھای مشيت الھی به ما نشان داده است كه
میبايست فرزندان دوستداشتنی ،خانواده و قبيله خود را فدا نموده و نخست خانوادهھا و قبيلهھای شيطانی را دوست
بداريم.
خدا دشمن خود را دوست داشته و به او بركت میدھد .عيسی بر روی صليب دعا نمود" :پدر آنھا را ببخش ،چون
نمیدانند كه چه میكنند "!...چون او از قلب خدا آگاه و باخبر بوده پس اينچنين دعا نمود.
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مراحل بازسازی ،نه با قدرت دستان و مشت شما كه با قدرت قلبتان به پيروزی میرسد .در اين راه بايد با پرداخت
غرامت به كمال خود رسيده و ما بايد اين مطلب را بخوبی بدانيم ،كه بايد به بركت عقيم مانده از جانب عيسی نائل شويم.
اينگونه میتوان به كمال بازسازی و بركت دست يافت.
/پايان/
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