خانواده و كشور ايدهآل الگوی خدا و پادشاھی صلح
دكتر ھاك جا ھان مون
آوريل دو ھزار و شش

رھبران محترم ،سفيران صلح و خانوادهھای بركت گرفته كه از تمامی نقاط مختلف جھانی با اميد به استقرار
صلح جھانی و گشايش موطن ايدهآل در بھشت و بر روی زمين در اينجا گردھم جمع آمدهايد ،مايل ھستم تا مراتب
قدردانی خود را از شما اعالم كنم كه در عين مشغلت بسيار ،با طی طريق كردن ھزاران كيلومتر به اينجا آمدهايد
تا در جھت گسترش و ارتقاء حزب خانواده برای صلح و اتحاد جھانی در سطح بين المللی در اين گردھمايی
شركت نماييد .با اين اميد كه اين حزب بعنوان مجلس چان ايل گوك برای صلح جھانی متولد شده ،فدراسيون صلح
جھانی را يك سازمان ملل ھابيلی الگو ساخته و پادشاھی چان ايل گوك صلحآميز دنيای ايدهآل را از طريق
تالشھای مشترك تمامی كشورھا در سطح دنيا برپا نمايد.
ھمانطور كه واقف ھستيد ،امسال برابر با ھشتاد و ھفتمين سالگرد تولد ھمسرم ،رورند سان ميانگ مون
میباشد .من بعنوان يك ھمراه با او در تاسيس فدراسيون صلح جھانی برای گشايش عصر بعد از ظھور پادشاھی
بھشتی ،مايل ھستم تا امروز در اين جايگاه ،بخشھايی از حقيقت ارائه شده از جانب خدا را كه ھمسرم و من در
طی زندگیمان آموزش دادهايم ،تحت عنوان "خانواده و كشور ايدهآل الگوی خدا و پادشاھی صلح" به عرض شما
برسانم.
خانمھا و آقايان ،به گذشته كه برمیگردم ،زندگی ھمسرم براستی بسان يك رويا بنظر میرسد .او در سن
شانزده سالگی با دستھايی خالی اما با روحيهای سرزنده ھمراه با آرزوھا و آرمانھای دورهی جوانی ،از جانب خدا
فراخوانده شد و يك زندگی برای انجام خواست خدا را آغاز كرد .اين امر باعث شد تا ھيچ جايی در قلب او برای
جاه طلبیھای دنيوی باقی نماند .اين راه ھرگز راه آسانی نبود ،اما او فقط با چشم دوختن به جلو بيش از ھشتاد
سال زيسته است .زندگی او يك زندگی مقدر شدهأی بود كه در آن او رخصتی جز اين نداشت كه والدين و برادران
و خواھران محبوبش را با اينكه به خاطر او سختيھا و دشواریھای بسياری را تحمل كرده بودند ،با تكان دادن
دستی رھا كند.
اين زندگی يك دورهی بيابان بود كه حتی يك نفر از ميان شش ميليارد و پانصد ميليون نفر ساكن روی
زمين ھرگز نتوانستند آن را درك كنند .زندگی مقدر شدهی او چنان بود كه او بدون دست برداشتن از راه مشيت
الھی ،تا به اين زمان شش بار سختيھا و دشواريھای زندان را تحمل كرده است.

اندوه قلبی خدا
دليل تمامی اينھا اين بود كه او از رنجش و اضطراب حاصل از اندوه تلخ قلب خدا به خاطر انتظار ھزاران ساله
برای يافتن ما بخوبی آگاه بود .به خاطر اين بود كه او متوجه شده بود كه اگر خدا بعنوان سرچشمهی ميليونھا
انسان و نقطهی مركزی تمامی مخلوقات جھان ھستی ،از غم و اندوھش آزاد نشود ،زندگی بشری بدون ھيچ
ارزشی باقی خواھد ماند.
در اين صورت ،اندوه قلبی خدا در كجا و چگونه شكل گرفته است؟ منظورم اين است كه چه كسی بر روی
زمين میتوانست چنين اندوھی را بر خدای قادر مطلق و عالم متعال وارد آورده باشد؟
خدا آدم و حوا را آفريد و در جايگاه اجداد بشری قرار داد .او تمامی وجود خود را صد در صد فروگذاشت
تا پسران و دختران مرتبط به عشق ،زندگی و ھمينطور نسب خونیاش رشد كرده و شكوفا شوند .زيرا رابطهی
والدين فرزندی باالترين و مھمترين رابطه در ميان تمامی روابط میباشد .زيرا رابطهی خونی بين والدين و
فرزند ،تنھا راھی است كه از طريق آن نسب خونی او به ارث گذاشته شده و میتواند تا به ابد تداوم داشته باشد.
اما اين رابطهی با ارزش و بسيار مھمتر از زندگی ،بواسطهی سقوط آدم و حوا قطع شد .آنھا بعنوان خون و
گوشت خدا و تنھا پسر و دختر ابدی او با شيطان دشمن يك رابطهی خونی بوجود آورده ،فرزندان او شدند و قلب
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خدا در رو در روئی با چنين غم و اندوه تاريخی خونين شد .اين موضوع بعنوان اندوھناكترين مسئله ھنوز باقی
مانده است ،كه ھيچكسی در طول تاريخ قادر به درك آن نبوده و ھيچكسی نتوانست آن را حل و فصل آن نمايد.
بدينسان ،ايدهآل آفرينش خدا برای تاسيس يك خانوادهی راستين متمركز بر آدم و حوا عقيم ماند ،خانوادهای كه
او میتوانست از طريق آن نسب خونیاش را تا به ابديت منتقل نمايد .به اين دليل ،تنھا راه برای تسكين اندوه او،
بازسازی و تاسيس يك خانوادهی راستين فارغ از ھرگونه ارتباط با نسب خونی شيطان میباشد .دليل اينكه چرا ما
بايد خانوادهھای راستين را بعنوان ايدهآل آفرينش خدا بنا كنيم در اينجا نھفته است .معنا و ھدف اساسی تاسيس
فدراسيون صلح جھانی در اينجا نھفته است.

ھدف خدا از آفرينش آدم و حوا
در سفر آفرينش ) (١:٢٧آمده است كه خدا انسان را در تصور خود آفريد ،آنھا را مذكر و مؤنث آفريد .از اين آيه
چنين میتوان استنباط كرد كه خدا ماھيتی متحد از مذكريت و مؤنثيت انسان میباشد .چون خدا با برخورداری از
چنين صفاتی به تنھايی راضی و خوشحال نبود ،جھان آفرينش را بعنوان زوج مفعولی خود آفريد .يعنی اينكه
تمامی مخلوقات جھان ھستی را در مقام زوج مفعولی خود در تصور آفريد و در ميان آنھا ،انسان را بعنوان زوج
مفعولی خود در واقعيت آفريد.
بدين ترتيب ،اولين نمايندهی مذكر آفريده شده توسط خدا بعنوان زوج مفعولی واقعی او آدم بود و اولين نماينده
ی مؤنث حوا بود .اما خدا در زمان آفرينش انسان به دو صورت جداگانهی مرد و زن ھدفی داشت.
نخست ،خدا بعنوان ماھيتی نامرئی ،اگر چه فاعلی با خصوصيات دوگانه در ھماھنگی میباشد ،بايد يك شكل
جسمی بخود گيرد كه از طريق آن بتواند با دنيای واقعی ارتباط برقرار نمايد .نه بدن جسمی مرد يا بدن جسمی
زن ،بلكه قصد داشت تا با در بركردن ماھيت جسمی آدم و حوا بطور آزادانه در دنيای واقعی رفت و آمد داشته و
به كار و تالش بپردازد .زيرا خدای نامرئی در فقدان بدن جسمی با محدوديتھای خاصی در ارتباط با دنيای مرئی
واقعيت روبرو میشود.
بنابراين اگر آدم و حوا در قلبھايشان به خدا مالزمت كرده و يكی شده و بر اساس نيل به كمال ازدواج كرده،
صاحب فرزند شده و يك خانواده میآفريدند ،والدين راستين افقی بيرونی در واقعيت شده و خدا والدين راستين
عمودی درونی در واقعيت میشد .اگر چنين چيزی بواقعيت درمیآمد ،آدم و حوا ھم در ماھيت درونی و ھم در
شكل بيرونیشان صد در صد تجسم خدا میشدند ،و اگر آنھا بعنوان تجسم كامل خدا والدين راستين انسانھا
میشدند ،بشريت میتوانست واقعيت راستين خدا را از طريق آنھا در زندگی روزانهاش درك نموده و با او زندگی
نمايد.
دوم ،اين امر برای تحقق عشق بود .او در نظر داشت تا آدم و حوا با نيل به كمال در اتحاد كامل ،تجسم عشق
شده و بر اين اساس او بر آنھا ساكن شده و والدين راستين عشق برای تمامی بشريت شود .آدم و حوا در مقام
والدين واقعی در شكل بيرونی خدا با صاحب فرزند شدن و تكثير آنھا ،يك خانوادهی ايدهآل و يك دنيای ايدهآل را
برپا میكردند .اگر چنين چيزی رخ میداد ،دنيای روح و دنيای جسم از طريق انسان با ھم مرتبط میشدند .در
نتيجه اينگونه میتوان استنباط نمود كه خدا با ھدف ايجاد ارتباط بين دنيای روح و دنيای جسم ،انسان را آفريد.
خدا با سكونت در آدم و حوا متمركز بر عشق راستين ،والدين راستين و والدين در واقعيت بوده و بدنبال
پايان زندگی آنھا بر روی زمين ،حتی در آن دنيا نيز او میتوانست با دربركردن شكل جسمی آدم و حوا بعنوان
والدين راستين آشكار گردد .اما بواسطهی سقوط آنھا اين رويای خدا تحقق نيافت و از بين رفت.
نياز خدا به پول ،به علم و دانش و به قدرت نيست .چون او قادر مطلق و عالم متعال میباشد ،نسبت به چنين
چيزھايی بینياز است .اگر چه علوم امروزی میتواند پيشرفتھای پرشكوھی را بواقعيت درآورد ،اما تمامی آنھا
جزئيات مراحل كشف حقايق و واقعيتھای تازه در حوزهی آفرينش خدا میباشند .گسترهی پھناور جھان ھستی در
پيروی از فرمان براساس اين قوانين ،كه علم و انديشهی بشری قادر به درك آن نيست ،عمل مینمايد .با توجه به
اين موضوع خدا يك دانشمند مطلق میباشد.

ايدهآل خدا در زمان آفرينش

در اين صورت ،مقصود خدا در آفرينش انسان چه بود؟ دقيقا ً تكميل چھار پايهی اساسی بود .در اينجا چھار پايهی
اساسی به اين معنا است كه آدم و حوا متمركز بر خدا ،در حوزهی عشق خدا قرار گرفته و بطور كامل متحد شوند،
و در صورت ھرگونه تالش برای جدايی از اين حوزه ،قادر به انجام چنين چيزی نباشند .بعبارت ديگر اين امر
اشارهای است به پايهی خانوادگی متمركز بر خدا ،كه در آن آنھا البته با خدا يكی شده ،با يكديگر يكی شده و سپس
با نيل به مقام شوھر و زن ايدهآل ،به فرزندانی ايدهآل تولد میدھند .بنابراين با تكميل چھار پايهی اساسی
خانوادگی ،آن خانواده يك خانوادهی ايدهآل مورد نظر خدا در زمان آفرينش میشود.
بطور عمومی ،خانواده از شكل گرفتن يك مجموعه با بسوی ھم آمدن شوھر و زن ،والدين و فرزند است كه
نقطهی مركزی اين مجموعه بايد عشق خدا باشد .در اين جايگاه ،شوھر نمايندهی بھشت ،و زن نمايندهی زمين
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میشوند .آنھا اگر چه دو موجود جدا از يكديگر ھستند ،اما يگانگی افقی آنھا نشانهی اتحاد بھشت و زمين میباشد.
بعبارت سادهتر ،وقتيكه شوھر و زن بر اساس عشق خدا متحد شوند ،راه ايجاد اتحاد جھان ھستی گشوده میشود.
خانمھا و آقايان ،خدا جھان ھستی را آفريد تا لذت دريافت كند .اما به خاطر اينكه حتی خدای قادر مطلق
نمیتوانست در تنھايی لذتی ببرد ،به زوجی برای داد و دريافت عشق نياز داشت .زيرا لذت چيزی نيست كه بتوان
آن را آموخت بلكه تنھا در ارتباط با يك زوج میتوان آن را تجربه كرد.
بعبارت ديگر ،خدا جھان را آفريد تا با مشاھدهی يگانگی بشريت و مخلوقات آفرينش متمركز بر عشق او و
تشكيل يك دنيای صلحآميز عشق ،لذت دريافت نمايد .بر اين اساس خدا میخواست تا انسانھا با تشكيل روابط
زناشويی متمركز بر عشق خدا ،خانوادهھا ،قبايل ،جوامع ،ملتھا و دنيای عشق راستين را بنا نھاده و او با مشاھدهی
چنين دنيايی لذت ببرد.
بدنترتيب ،برای كمال ايدهآل عشق خدا ،انسانھا بطور مطلق ضروری ھستند .با توجه به اين نكته ،برآمدن
ارزش مطلق از يك زوج مفعولی مطلق بھتر قابل درك خواھد بود.
ھدف آفرينش بشريت اين بود كه خدا بعنوان پدر و بشريت بعنوان فرزندان او ،يك محور عمودی تشكيل
بدھند .اگر اين محور بطور كامل مرتبط میشد ،يعنی اينكه اگر رابطهای برای ايجاد اتحاد بين خدا و بشريت از
طريق عشق راستين شكل میگرفت ،آن رابطه ،رابطهای جدايی ناپذير میشد كه ھيچ نيرويی در جھان ھستی
نمیتوانست آن را قطع كند .چطور كسی كه با عشق اصيل خدا پيوند حاصل نموده و آن عشق را مزه كرده ،ھرگز
میتواند از آن جدا شود؟
با فرارسيدن فصل بھار ،زنبورھا از خواب زمستانی طوالنی خود بيدار شده و به چشيدن شھد تازهی گلھای
تازه شكفته شده میپردازند .سعی كنيد تا چنين زنبور عسلھايی را كه فارغ از ھر چيزی در حال چشيدن شھد گل
ھستند ،از گلھا جدا كنيد .خواھيد ديد كه از گل جدا نخواھند شد ،حتی اگر نيمی از بدنشان كنده شود .شما چطور؟
يكبار كه واقعا ً با مزهی عشق راستين خدا آشنا شديد ،حتی اگر بگريزيد ،دوباره بازگشته و خود را به آن پيوند
خواھيد زد .اين امر نشان میدھد كه قدرت عشق راستين عمودی كه ما را به خدا پيوند میزند ،بسيار باشكوھتر از
زندگی است.

ارزش خانواده
خانمھا و آقايان ،دليل دلتنگی ما برای خانوادهای كه آن را ترك كردهايم ،بواسطهی وجود عشق برای ديگری در
آنجا است .آنجا مكانی است كه در آن عشق پدر و مادر ،عشق برادر و خواھر بزرگتر و برادر و خواھر كوچكتر،
عشق ھمسر و فرزندان و عشق به ھمسايگان ھمه به تمامی جوانه میزنند .آنجا مكانی برای محبت متقابل است،
جايگاھی برای بسوی ھم ھدايت شدن تمامی روابط و وابستگیھا از طريق عشق متقابل است و اين باعث عزيز
بودن ھر يك از اعضای خانواده میباشد .آرزوی يك فرد سرگردان كه خانوادهاش را ترك گفته است ،اين است كه
يكبار ديگر بعنوان فردی آزاد شده در برابر خانوادهاش حاضر آمده ،تمامی كوھھا و جويبارھا و درختان را در
آغوش گرفته ،دوستان و آشنايان خود را دوست داشته و از روی سرمستی به ترانهسرايی روی آورد .اما در اين
زمان انبوه انسانھای نسل جديد بازماندهی سقوط فرق میكنند ،آنھا از زادگاه خود بيرون رانده شده و مقدر شده تا
برای ھميشه سرگردان و شكست خورده باقی مانده ،ورای تمامی دلتنگیھايشان توان بازگشت به خانواده را نداشته
باشند ،زيرا آنھا ريشهی قلب زادگاه اصيل خود را از دست دادهاند.
اما با آغاز عھد بھشت تازه و زمين تازه بعد از ظھور پادشاھی بھشتی ،انسانھا از مردابی كه آنھا را به پايين
میكشيد ،بيرون كشيده شده و راه برای بازگشت به زادگاھشان—جايی كه برای يك لحظه ھم آن را فراموش
نكردهاند—و مالقات خانوادهشان گشوده شده است .آيا ھرگز يك روز پر بركت بزرگتری برای بشريت وجود
داشته است؟ اكنون زمان بخت و اقبال بھشتی برای بازسازی خانوادهی اصيل از دست رفته بواسطهی سقوط
فرارسيده است.

يك خانوادهی تركيب شده از سه نسل كه در ھماھنگی با ھم زندگی میكنند
در جستجوی خانوادهی اصيل از دست رفته ،شما بايد در جايگاه كامل شدهی آدم ،جايگاه كامل شدهی عيسی و
جايگاه كامل شدهی سرور در ظھور دوباره گام برداريد .خدا در آن خانواده ساكن خواھد شد .آن خانواده يك
خانوادهی مركب از سه نسل ،پدربزرگ و مادربزرگ ،والدين و فرزند ،خواھد بود كه در ھماھنگی زندگی
میكنند .بايد در مالزمت به پدربزرگ بعنوان ريشهی تاريخی اجدادمان زندگی كنيم.
خانواده الگوی زندگی در ھماھنگی با يكديگر است .جاييكه كه در آن والدين و فرزند به يكديگر احترام
گذارده و عشق میورزند ،شوھر و زن بر پايهی اعتماد و عشق متقابل استوار ھستند ،و برادر و خواھر به يكديگر
اعتماد و اتكاء دارند ،و ھمگی با ھم بعنوان يك وجود واحد زندگی میكنند ،ھمان خانوادهی ايدهآل میباشد .اين
نكته به اين معنا است كه بايد خانوادهی راستينی بنا نھاد كه در آن شكوفهھای عشق راستين از ريشهی عشق
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راستين سربرآورده و به ميوهی عشق راستين ثمر میدھد.
در چنين خانوادهای تاريخ زنده است و بھشت در آن ريشه میدواند .جاييكه در آن پادشاھی بھشتی بر روی
زمين در آن ريشه میدواند چنين خانوادهای است .ريشهی حاكميت جاودانه نيز در اينجا نھفته است .پدربزرگ و
مادربزرگ ،والدين و نوهھا بترتيب نمايندهی ريشهی گذشته ،حال و آينده ھستند .ريشهی گذشته نمايندهی دنيای
روح ،ريشهی حال نمايندهی مقر پادشاھی دنيای امروز بوده ،و ريشهی آينده نوهھا را بعنوان شاھزاده و شاھدخت
برپا داشته ،مقر پادشاھی صلح را به نمايندگی دو دنيا يعنی دنيای روح و دنيای جسم برای زندگی برپا میدارد.
در چنين حالتی متمركز بر پدربزرگ و مادربزرگ ،والدين و نوهھا ،سه نسل بايد در قالب يك خانوادهی چان
ايل گوك در مالزمت به خدای جاودانه با ھم زندگی كنند .بايد بدانيد كه تاسيس چنين خانوادهای مسئوليت ناجيان
قبيلهای ،ماموريت سفيران صلح و آرزوی خدا است.
شما بايد خانوادهای بوجود آوريد كه حتی اگر خدا به جايی رفت ،با دلتنگی به جستجوی آن برآيد .شما بايد
خانوادهای بپرورانيد كه او بتواند بسان مالقات والدين از فرزندانش ،آزادانه برای مالقات آن بيايد .اين ھمان زندگی
كردن در مالزمت به خدا میباشد .برای چنين خانوادهای ،خدا بطور عمودی فاعلی از نوع وجدان بوده و در
پيروی از اين فاعل عمودی روح شما فاعل عمودی وجود خودتان شده و اتحاد بين روح و جسم را به ارمغان
میآورد .آنجا مكانی است كه عشق والدينی ،عشق زناشويی ،عشق فرزند و عشق برادری و خواھری ،اينگونه
چھار حوزهی عشق يعنی چھار حوزهی قلب به كمال نائل میآيند .تنھا در چنين خانوادهای است كه باال و پايين،
جلو و عقب ،راست و چپ به ھم مرتبط شده و يك حركت دايرهای ممتد را بوجود میآورند كه اين به شكلگيری
خانوادهھا و ملتھای ايدهآل الگوی جاودانهی خدا و پادشاھی صلح او سوق خواھد يافت.

ھدف ازدواج
خانمھا و آقايان ،چرا بايد ازدواج كرد؟ ازدواج برای بازسازی مقام مالك میباشد .يك مرد يا يك زن به تنھايی
چيزی جز يك نيمه انسان نيستند .آفرينش خدا اينگونه بود .به اين دليل او مالكين آالت تناسلی ،يا آالت عشق را
جابجا نمود .مالك آلت تناسلی زن شوھر او است و مالك آلت تناسلی مرد ھمسر او میباشد .تنھا با دادن و زيستن
متمركز بر عشق ھر كدام از آنھا میتوانند در مقام مالك ديگری قرار بگيرند .ما برای تضمين مقام چنين مالكی
ازدواج میكنيم.
بنابراين ما برای چه چيزی سعی در بازسازی مقام مالك داريم؟ برای اينكه در آن جايگاه عشق خدا را
تصاحب كنيم .خدا فاعل سه عشق بزرگ است .او بعنوان مالك جھان ھستی ،آموزگار ،مالك و والدين عشق
راستين میباشد .اين درواقع انديشهی سه فاعل اصيل میباشد ١.تمامی اين تعاليم و حقايقی بر اساس زندگی خانواده
ی راستين الگو میباشند و با گسترش اين الگو جامعه ،كشور ،دنيا و حتی بھشت و زمين به پادشاھی خانوادهی
ايدهآل الگو مبدل خواھند شد.
رھبران محترم ،اكنون شما در يك دورهی زمانی متبرك و بسيار مھم در تاريخ زندگی میكنيد .من اكنون
عصر دومين آفرينش ٢يعنی طلوع عصر پادشاھی دنيای ايدهآل صلح را اعالم میكنم ،عصری كه ميلياردھا نفر از
اجداد شما در دنيای روح كه در طول تاريخ آمده و رفتهاند ،در انتظار آن بودهاند .چھار مؤسس بزرگ مذھبی و
ميلياردھا نفر از اجداد خوب شما به روی زمين آمده و شما را در مسير بھشتی راھنمايی میكنند .اكنون عصری
كه در آن بسان جوالنگاه دنيای فساد و پوچی ،به افراد پليد و تبھكار اجازهی بھتر زيستن میداد ،بسر رسيده است.
رورند مون ،دريافت كنندهی مھر بھشتی و والدين راستين بشری و پادشاه صلح در عھد و پيمان خود در
پيشگاه خدا استوار و راستين خواھد ماند.
او بدون ھيچ شكی طلوع عصر پادشاھی دنيای ايدهآل صلح را بر روی زمين شكوفا خواھد ساخت .بنابراين
لطفا ً به خاطر بسپاريد كه شمايی كه امروز در اينجا گردھم جمع آمدهايد در مالزمت به پادشاه و ملكهی صلح يعنی
والدين راستين ،اشخاص مركزی برای تاسيس پادشاھی دنيای ايدهآل صلح ابدی بر روی زمين میباشيد.
بياييم تا زير پرچم سازمان ملل ھابيلی ،پوچیھا و پليدیھای دنيا را جاروب كنيم .بياييم به پليس پادشاھی
صلح و پاسداران پادشاھی صلح در فدراسيون صلح جھانی افتخار نموده و از خانوادهھای بركت گرفتهی دنيا
حمايت كنيم .بياييم تا بعنوان پاسداران اين سرزمين متبرك يعنی كرهی زمين ،وظايف خودمان را به انجام برسانيم.
از خدا برای تمامی شما كه از سطوح مختلف زندگی ،امروز در اين جايگاه گردھم جمع آمدهايد ،بركت و
اقبال بھشتی را طلب میكنم.
از شما میخواھم تا بسان والدين راستين تمامی تالشھايتان را در جھت توسعه و موفقيت فدراسيون صلح
جھانی ،در جھت تاسيس خانواده ،كشور و پادشاھی صلح ايدهآل بكار ببنديد.
 ١در مقايسه با ديدگاه و ايدئولوژی كيم ايل سانگ ،رھبر كرهی شمالی كه با نام ايدئولوژی فاعل )چوچه ساسنگ( ھنوز بر مردم اين
كشور حاكميت دارد .بطور كلی اين يك ايدئولوژی انسانگرايی بوده و عنوان میكند كه "انسان مالك دنيا است و اينكه دارای سه جنبهی
استقالل فردی ،عقل و آفرينندگی است.
 ٢به معنای آفرينش بھشت و زمين تازه
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لطفا ً شاھزاده و شاھدختھايی بشويد كه میتوانند با خدا بعنوان پادشاه ابدی صلح و والدين راستين بشری
زيسته و به او مالزمت كنند .بياييد تا برای آفرينش پادشاھی صلح در ابديت بر اساس استاندارد فرزند خلف
راستين ،ميھن پرست راستين ،مقدس راستين و خانوادهی پسران و دختران الھی زندگی كنيم.
بركات و اقبال بھشتی ھمواره شامل حال شما ،خانوادهی شما و كشور شما باشد.
متشكرم.
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