معرفی پدر راستين توسط مادر راستين
برگزيدهای از سخنان مادر راستين در فستيوال فرھنگی ورزشی جھانی ٢٠٠٢

اصول مطلق نھفته در تعاليم او چه ارتباطی با زندگی وی دارند؟ در مدت ۴٢
سالی كه از ازدواج ما میگذرد ،از صبح خيلی زود تا ديربازی از شب ،نمونهی
بیترديدی از زندگی برای ديگران و جستجو برای فروريختن تمامی مرزھای
موجود در حوزهھای فعاليت بشری ،در جھت ھدف نھائی از بين بردن مرزھای
بين خدا و انسان را در او ديدهام.
او ھمانند پيام آوران خدا در طول تاريخ ،در برابر مخالفت ديگران ھرگز در دادن
پيام خود كوتاھی نكرد ،بلكه در انجام اين امر تشديد میكرد ...
حتی زمانيكه خانوادهی ھماھنگ بسيار كوچك و درگير مسائل اقتصادی بود ،او
ھمواره تعليم میداد كه قبل از انديشيدن به خود و مواظبت كردن از خود بايد دو-
سوم از درآمد و سرمايهی خود را برای خدمت به ديگران وقف كنيم .او صدھا
ميليون دالر برای فعاليتھای بينالمذھبی در جھت ھر چه نزديكتر ساختن و گردھم
آوردن تمامی مذاھب وقف كرد ،چون او میداند كه خواست و ايدهآل خدا بر اين
امر قرار گرفته است .او بيشتر از اينكه اجازه دھد تا نھضت ھماھنگ از منابع
مالی برای خودش استفاده كند ،برای اتحاد مذاھب سرمايهگذاری نمود.
به دانشجويان در “دانشگاه علوم دينی و الھيات ھماھنگ” كه او در سال ١٩٧۵
تاسيس كرده است ،تأكيد شده است ،بيش از اينكه به مذھب خود بيانديشند ،در مورد
سنتھا و رسوم مذاھب ديگر به مطالعه بپردازند.
من تمامی لحظات زندگی خود را با او بھمراھی ديگران در موقعيتھای بسيار
سھيم شدهام .ما ھرگز حتی يك روز بعنوان ماه عسل به شكل سنتی آن نداشتهايم،
ولی میتوانم صادقانه بگويم كه بيشتر از ھر زن شناخته شدهای در دنيا ،عشق
عميق و عظيمی را از شوھرم دريافت كردهام.
عشق او برای خانوادهی ما و از خودگذشتگیاش برای تعليم آنھا  -اينكه بسان
خودش ،در پيشكش خود به خدا مطلق بوده و در عشق به انسانھا جھانی باشند-
نتايج فوق العادهای را به ھمراه آورده است.
ما با داشتن  ١٣فرزند و بيش از  ٢٠نوه ،اگرچه ھرگز حتی يك تعطيالت معمولی خانوادگی نداشتهايم ،اما باور دارم
كه خانوادهی ما نزديكترين نوع رابطه را در مقايسه با خانوادهھای ديگر در دنيا تجربه كرده است ،زيرا ما با عشق
خدا به يكديگر پيوند خوردهايم ...
زندگی ما ھمچون ديگران نبوده است ،ولی با مشاھدهی نتايج زندگی سراسر درد و رنج او  -ميليونھا خانوادهای كه
بھمراه فرزندان و نوادگانشان پيروی از سنتی يكسان را آغاز كردهاند – باور دارم كه خدا به فرزند خلف خود ،شوھر
من ،رورند سان ميانگ مون ،افتخار میكند.
اين مايهی خوشحالی من است كه در اين فرصت بدست آمده در اين روز ،او را به شما معرفی كنم و اينگونه برای
اولين بار بطور عمومی مراتب قدردانی و عشق بيش از حد خود را به او ابراز كنم .لطفا ً بياييد به اتفاق به مؤسس
فستيوال فرھنگی ورزشی جھانی ــــ پسر راستين خدا ،شوھر راستين ،پدر راستين ،معلم راستين ــــ شوھر من ،رورند
سان ميانگ مون خوشآمد بگوئيم.

