دعای اعالم روز انتقال بزرگ به حوزهی تسلط ايدهآل آفرينش
 پدر راستين -پدر دوست داشتنی!
امروز چھارم ماه مه سومين سال چان ايل گوگ ،اولين سبت ماه مه میباشد .ماه آوريل تا به امروز ،دورهای مملو از
درگيریھای تاريخی دنبالهدار بين خدا و شيطان ،متمركز بر نھضت ھماھنگ بوده است.
از اين ماه و از اين ساعت به بعد ،بھشت و زمين میتوانند بطور باشكوھی به استقبال يگانگی قلبی ،جسمی و روحی با خدا بروند
كه متمركز بر عشق مطلق ،يگانه ،ابدی و تغييرناپذير و عشق راستين ،زندگی راستين و نسب خونی راستين خدا میباشد .خدا
استاندارد اصيلی را تاسيس میكند كه از طريق آن در مقام فاعلی و بزرگ فرشته در مقام تجسم واقعی مفعول قرار خواھند
گرفت .ما در نھضت ھماھنگ متمركز بر خدای روح و خدای جسم و متمركز بر پادشاھی بھشتی انديشه و پيرامون آن ،در
تالش بودهايم تا يگانگی متمركز بر ايمان مطلق ،عشق مطلق و اطاعت مطلق را برای تاسيس اين پادشاھی بوجود آوريم.
بواسطهی بیايمانی اولين اجداد ما ،ھمهی آن چيزھائيكه در ايده ْآل اصيل آفرينش طرح ريزی شده بود ،از دست رفتند .خدا در
عين فداكاری برای بازآفرينی تاريخ ،جايگاه خود را از دست داد ،پايهھائی كه براساس آن روح و جسم و انديشهی متحدهی خدا و
تمامی آن چيزھائی را كه متمركز بر خانوادهی آدم و حوا به انجام رسانده بود ،میتوانست بر زمين نازل شود .ما باور داريم كه
تو برای خاطر ما در تمامی دورهھای تاريخی ،در تمامی دورهھای بازسازی و بعبارت ديگر دورهھای غرامت خون فشاندی.
پدر بھشتی ،اگر چه برای تاريخ مسئوليت تقبل نمودی و عليرغم اينكه در اصل در مقام مالكی بودی كه میتواند ھر آنچه كه
بخواھد انجام بدھد ،يا در مقام وجود مركزی ھمراه با قدرت تسلط بر ھمه چيز قرار داشتی ،ولی در موقعيتی قرار گرفتی كه در
آن قادر به لمس يا كنترل جھان ھستی نبودهای و چارهای جز اين نداشتی كه آن را در اختيار دنيای شيطانی قرار بدھی .ھمانطور
كه از اصل الھی میآموزيم ،شما برای بازسازی اين امر و تاسيس حوزهی مذھب ،اسرائيل و يھوديت را بوجود آوردی كه اين
تالش از اولين اسرائيل به دومين و سپس به سومين اسرائيل تمديد شده و گسترش پيدا كرد.
تمامی آن چيزھائيكه قرار بود يگانه شوند ،تكه تكه شده و در تمامی تاريخ پاره پارهی ما واژگون شدند ،زيرا تمامی دورهھای
پرداخت غرامت ،بھشت و زمين را مسدود كرده و در تمامی جھات گسترش پيدا كرده بودند .به ھمين خاطر والدين راستين بر
روی زمين ظھور كردند تا در آن مسير بازآفرينی گام بردارند كه شما در حال به انجام رساندن آن ھستيد.
ما میدانيم كه به سختی در تالش بودهايد تا تمامی جدائیھای موجود بين دنيای اندامھای ميكروسكپی ،مواد آلی ،گياھان ،حيوانات،
انسانھا ،حتی جدائی موجود در دنيای روح را در مشيت بازآفرينی از طريق اجداد ما در تاريخ ،متمركز بر حوزهی مذھبی و قوم
بنیاسرائيل را دوباره به يكديگر مرتبط كنيد.
بنابراين ما بايد در دنيای مواد آلی ،دنيای گياھان ،دنيای حيوانات ،دنيای انسانھا و دنيای روح ،متمركز بر عشق ايدهآل آفرينش
خدا ،تمامی از دست رفتهھا را بازسازی كنيم .تو پدر بھشتی و ما )والدين راستين( بايد برای برخورداری از استقالل حق اختيار
بھشت و زمين ،حوزهی يگانگی با والدين بھشت و زمين را بوجود آوريم .والدين بھشت و زمين با ايدهآل آفرينش آزادی اصيل و
ھمچنين با خانوادهی ايدهآل آفرينش متحد شدهاند و بر اين اساس خواھشمندم كه ما را در جھت ساختن يك ھستی متحدهی در
برگيرندهی دنيای روح و دنيای جسم ،ھدايت بفرمائيد.
با آگاھی از اين امر ،اميدوار ھستم كه تمامی مطالب اين دعا در اين لحظه با شما يگانه شود .از طريق اين دعا ،تمامی موجودات
دنيای روح و دنيای جسم میتوانند در آغوش عشق الھی قرار گرفته و از بند سقوط رھا بشوند .ما  -نھضت ھماھنگ -اكنون با
برخورداری از سرچشمهی آزادی ،تنھا دنيای نوين آزاد را در پيش روی خود داريم .اكنون تمامی ما متمركز بر ايمان مطلق،
عشق مطلق و اطاعت مطلق و با برخورداری از اتحادی قلبی ،جسمی و روحی با شما ،خواھشمنديم كه به ما رخصت بدھيد تا اين
لحظه ،دورهی زمانی بشود كه در آن خانوادهھای بركت گرفته در دنيای روح و دنيای جسم بتوانند در مقام سرور تمامی
مخلوقات ،منشاء خدا و ريشهی اساسی عشق راستين را به ارث ببرند.
اين دنيا مملو از بدبختی ،رنج و آزار و آزمونھای سخت میباشد ،اما در حين بدست آوردن كنترل بر ھمه چيز از جانب شما پدر
بھشتی ،دنيای بزرگ فرشته به حوزهی ميانی دنيای روح عقب رانده شده و پادشاھی بھشتی ،فردوس و جھنم از يك سطح موازی
در جھت نيل به حوزهی برابری ،از دورهھای تشكيل ،رشد و كمال طی طريق كرده و رشد میكنند .به ھمين شكل تمامی دنيای
روح و دنيای جسم با قرار گرفتن در آغوش خدا ،در استاندارد برابری از مراحل تشكيل ،رشد و كمال طی طريق كرده ،رشد
نموده و كامل میشوند .ما از اين طريق شروع عھدی را اعالم میكنيم كه در آن مردم با برخورداری از مقام سروری بھشتی و

خانوادهی بھشتی بسوی جايگاھی میروند كه به آن تعلق دارند .پدر ھمانطور كه ما خالصانه خالصانه گزارش داده و بدينوسيله
بنام والدين راستين انتقال مستقيم تمامی مخلوقات و تمامی ملتھا را به حوزهی آزادی اعالم میكنيم ،خواھشمنديم كه اين دعا را با
شادی بپذيريد .آمين! آمين! آمين!

