استقرار عھد صلح جھانی:
مشيت الھی و سازمان ملل ھابيلی
سخنان والدين راستين
سه گردھمائی جھانی در واشنگتن -نيويورک ،الس وگاس و سئول
نوامبر و دسامبر دوھزار و ده

رھبران گرامی ،ميھمانان برجسته از سراسر دنيا ،خانمھا و آقايان ،به نمايندگی از جانب والدين راستين ،خانواده
ی راستين ،تمامی مردم کره و خانوادهھای برکت گرفتهی نھضت ھماھنگ در سراسر جھان ھستی ،مراتب
قدردانی عميق خود را از شما به خاطر شرکت در اين گردھمايی جھانی برای "استقرار عھد صلح جھانی :مشيت
الھی و سازمان ملل ھابيلی" اعالم میکنم.
در طی اين سال تا به اين لحظه ،نمايندگان بسياری از صد و بيست کشور دنيا با شرکت در مراسمھای پنجاھمين
سالگرد ازدواجمان ،مراسم تاجگذاری و ھمينطور مراسم "سانگ ھووا" در سازمان ملل به ما افتخار دادند ،که
در اينجا يکبار ديگر سپاس و قدردانی خود را اعالم میکنم.
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خانمھا و آقايان ،چند ماه پيش بدنبال جشن سالروز نود سالگی خود ،اولين گام برای رفتن به سوی صد سالگی را
آغاز کردم .اين زمان ،دورهی پر مشغلت مشيت الھی است .من نسبت به حد متوسط طول عمر انسانھا ،با عمری
طوالنیتر برکت گرفتهام .ما مصادف با پنجاھمين سال ازدواجمان ،با مردم از سراسر دنيا اين مراسمھا را برپا
میکنيم .درواقع از ديدگاه مشيت الھی ،اين نه يک سالگرد طاليی ،بلکه سال يوبيل است.
ما در طی زندگيمان ،نھادھا و سازمانھای بينالمللی بسياری برای ترويج صلح جھانی بنا کردهايم .در بسياری از
زمينهھا از جمله ھمکاريھای بين اديان ،پروژهھای سودمند اجتماعی ،فعاليتھای فرھنگی ،ورزشی ،آموزشی و
مطبوعاتی بدون ھيچ قيد و شرطی سرمايهگذاری کرده و اين ابتکارات را با ھدف ترويج صلح و به ارمغان
آوردن رستگاری بشری با موفقيت به انجام رساندهايم.
شايد بدنبال تمامی کارھای موفقيت آميز در اين زمينهھا است که مردم اعالم میکنند که ما شايستگی آن را داريم
تا با توجه به زندگی گذشتهی خود ،يک جشن تولد زيبا ھمراه با تبريکات بسياری از جانب تمامی انسانھا برگزار
کنيم .آنھا بطور حتم از من میخواھند تا با فراموش کردن ھمه چيز از اين به بعد بنشينم و تنھا به تمامی
موفقيتھای حاصله در طی نود سال گذشته ببالم.
اما من و ھمسرم نمیتوانيم با نگرشی دنيوی به زندگيمان نظر بيافکنيم .ما میبايست ماموريت والدين راستين
واقعی اعطاء شده از جانب خدا را به انجام برسانيم .از جانب خدايی که خود ،والدين راستين عمودی تمامی
انسانھا است .نخست میبايد نه والدين راستين عمودی بلکه والدين راستين افقی وجود میداشت .اکنون با دو سال
باقی مانده در جھت انجام ماموريت تاسيس "چان ايل گوک" ،ما ھر روز زندگیمان را با جديت بيشتری نسبت به
گذشته سپری میکنيم.
من در تمامی طول زندگی ،وجودم را برای آزادسازی خدا ،تنھا و يگانه والدين راستين بھشت و زمين ،در جھت
بازسازی جايگاه مشروع والدينی او ،نجات تمامی انسانھای رنجديده در حوزهی مرگ ،و بازگرداندن آنھا به
آغوش خدا فدا کردهام .زندگیام ھمواره چنين بوده است .من میبايست با آفرينش حوزهی رستاخيز ،مراسمھای
تولد دوباره و رستاخيز را برپا دارم .به اين منظور ،در حين ھدايت مردم دنيا ،که بسان يتيمانی گمشده و ناآگاه
از واقعيت وضعيت خود در پی والدينشان سرگردانند ،بسوی ھدف جھانی رستگاری ،به تنھايی در روردرويی با
تمامی رنجھا و محنتھا پابرجا مانده و به پيروزی دست يافتم .اما ھيچکسی از دستيابی من به مقام والدين راستين
در راستای نجات مردم ،استقبالی نشان نداد .بواسطهی سقوط شکل گرفته توسط اولين اجداد ما ،انسانھا در نسب
خونی دروغين متولد شدهاند .ھر کسی بدون استثناء حتی در اين زمان در تاريکی سرگردان بوده و قادر به
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رھايی از اسارت شيطان نيست .در چنين وضعيتی ،من و ھمسرم چطور میتوانيم در زندگيمان بطور کامل جدی
نباشيم و به شش ميليارد و پانصد ميليون نفر انسان روی زمين راه تاسيس پادشاھی بھشتی را نشان ندھيم؟

سه مرحلهی بازآفرينی
خانمھا و آقايان ،خدا بشريت را در مقام فرزندان خود آفريد .او بعنوان يک ماھيت اصيل مطلق ،يگانه،
تغييرناپذير و ابدی ،آنھا را با اعطاء نمودن روح و دميدن عشق خود در وجودشان آفريده است .اگر سقوط روی
نمیداد ،ما میتوانستيم بسان خدا کامل شده و با تکميل راه ايمان مطلق ،عشق مطلق و اطاعت مطلق به زندگی
ابدی دست يابيم.
اما بدبختانه بشريت با زندگی در مقام بازماندگان سقوط ،از چگونگی وضعيت زندگی خود در جھالت ھستند .در
جھت برخورداری از يک زندگی کامل ،تمامی انسانھا بدون استثناء بايد با دريافت برکت از جانب والدين راستين
در سه مرحلهی تولد دوباره ،رستاخيز و زندگی ابدی ،به يک زندگی تازه دست يابند .تولد دوباره در اينجا اشاره
به يک فرد نائل آمده به زندگی تازه دارد ،رستاخيز يعنی وقتيکه يک خانواده به زندگی تازه نائل آيد ،و زندگی
ابدی به تمامی بشريت نائل شده به کمال اشاره دارد که بدنبال تاسيس پادشاھی بھشتی بر روی زمين و در دنيای
روح در مالزمت به والدين راستين در مقام پادشاه پادشاھان ،بطور ابدی در موطن ابدی خدا خواھند زيست.
اکنون بايد اجداد شما در دنيای روح در اين دورهی زمانی والدين راستين ،که بعنوان ماھيت واقعی از جانب
خدای نامرئی تمامی زندگی و مخلوقات را تحت کنترل دارند ،به روی زمين بازگردند .آنھا با سپری کردن
برنامهھای آموزش اصل الھی اصيل و اخالق جنسی مطلق برپا شده از جانب والدين راستين ،از سه مرحلهی
تولد دوباره ،رستاخيز و زندگی ابدی طی طريق کنند .تنھا در آن زمان است که آنھا میتوانند به مراسم “سانگ
ھووا” پا نھاده و از صالحيت شھروندی چان ايل گوک )پادشاھی بھشتی( برخوردار شوند.
به آسانی میتوان متوجه شد که زندگی ھر کسی از سه مرحله طی طريق میکند .نطفهی ھر انسانی با شکوه
برکات الھی و عشق والدينش بسته میشود .اولين مرحلهی زندگی دورهای طوالنی )در عين حال کوتاه(  ٩ماه در
درون رحم مادر سپری میشود .ھيچکسی در گذر از اين مرحله مستثنی نيست .بھرحال چه متوجه باشيم و چه
نه ،تمامی ما بدون استثناء  ٩ماه از زندگی خود را در درون رحم مادر سپری میکنيم .اگر چه رحم زن کوچکتر
از يک قابلمهی غذا است ،اما از ديدگاه جنين ،آنجا بسيار بزرگتر از تمامی جھان ھستی است.
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در بارهی تولد در مرحلهی دوم زندگی ما چطور که بر روی زمين رخ میدھد؟ چطور میتوانيم کلمهای مناسب
برای تشريح درگيری يک نوزاد در رودرروئی با دنيای کامالً تازه و نا آشنا پيدا کنيم؟ اولين گريهی نوزاد در
اولين تجربهی دنيای بزرگ و پھناور که بمحض خروج از رحم مادر با آن روبرو شده است ،برکت و جشنی
برای زمان و فضای نوينی است که در طی صد سال آينده برای او تداوم خواھد داشت.
امروز تمامی ما متبرک به زندگی در دومين مرحله از زندگيمان ،در مسير تولد دوباره گام برمیداريم .اگر چه
صد سال بسيار طوالنیتر از آن  ٩ماھی است که ما در درون رحم سپری میکنيم ،اما فراموش نکنيد که ھنوز
دورهای وجود دارد که ما بايد برای نيل به يک پايانی واال آن را طی کنيم .اگر چه ھمهی ما آن استاندارد حس
آگاھی در درون رحم مادر را فراموش کردهايم ،و اکنون از زندگی خود در کيسهی بزرگ اين دنيای پھناور لذت
میبريم ،اما تمامی اينھا آمادگی برای آخرين مرحلهی زندگی ما يعنی ھمان زندگی ابدی است.
سومين مرحله در دنيای زندگی ابدی ،يعنی در دنيای روح روی خواھد داد که ما با نيل به کمال به آن پا خواھيم
گذاشت .آنجا دنيايی است که بازماندگان سقوط توان تصور آن را ندارند .آنجا دنيای ورای زمان و مکان است .به
ھمان شکل که جنين نمیتواند تصوری از زندگی بر روی زمين داشته باشد ،مردم ساکن روی زمين که از ھوا
تنفس میکنند به آسانی قادر به درک دنيای روح نيستند ،جاييکه در آن در بدنھای روحی متولد شده ،زيسته و از
ھوای عشق راستين استشمام خواھيم کرد.
مردم در رودرروئی با مرگ ،از ترس به لرزه درآمده ،و بدون درک درست از معنای راستين آن در وحشت
فرو میروند .با وجود تداوم شش ھزار سالهی تاريخ بشری ،تا به حال ھيچ کسی وجود نداشته است که بتواند
بطور واضح در ارتباط با حقيقت مرگ آموزش بدھد .و اکنون در آخرزمان تاريخ بشری ،من در مقام والدين
راستين تمامی انسانھا توانستم اين حقيقت و اين راز بھشتی را آشکار کنم.

مراسم "سانگ ھووا"
خانمھا و آقايان ،کلمهی "مرگ" مقدس است .اين واژه برای حزن و اندوه و رنج نيست .به ھمين خاطر عبارت
“سانگ ھووا” )عروج( را آفريدم تا معنای راستين مرگ را تشريح کنم .آن زمانی که ما پا به دنيای روح
میگذاريم ،درواقع زمانی است که با نتايج حاصله از زندگيمان بر روی زمين به دنيای شادی و پيروزی می
رويم .اين زمانی است که بازماندگان بر روی زمين بايد فرد مسافر به دنيای روح را با شادی بدرقه کنند .ما بايد
بجای اشک غم و اندوه ،اشک شادی بيافشانيم .بواقع اين اھميت باشکوه و مقدس مراسم “سانگ ھووا” میباشد.
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اين اولين گام در جھت لذت بردن از زندگی ابدی در آغوش خدا است .لحظهی مرگ بايد لحظهای شورانگيزتر
از حتی لحظاتی باشد که يک تازه داماد برای اولين بار به خانهی عروس میرود.
من برای گشايش دروازهھا برای تمامی مردم در کسب چنين تجربهای ،برای رھبرانی که اخيراً به دنيای روح
رفتهاند ،در ھجدھم ماه مارس در سازمان ملل متحد در شھر نيويورک مراسم “سانگ ھووا” برگزار کردم.

اسامی کسانيکه مراسم برايشان برگزار گرديده است:
"آلکساندر ھگ" ،وزير خارجهی اسبق آمريکا که در جنگ کره با بمباران زندان "ھونگ نم" ،اردوگاه
مخصوص کار اجباری کرهی شمالی زندگی مرا نجات بخشيد" .کيم ِد جونگ" ،رئيس جمھور اسبق کرهی جنوبی
و برندهی جايزهی صلح نوبل .آقای "حدی انابی" يک ديپلمات تونسی که بعنوان سرپرست ھيئت اعزامی سازمان
ملل به کشور ھائيتی ،در زلزلهی مرگبار امسال اين کشور جان باخت .ھمينطور صد نفر از کارکنان سازمان
ملل که در کنار آقای "حدی انابی" جان سپردند .آقای "رودريگو کارازو اوديو" رئيس جمھور اسبق کشور
کاراکاس ،که بعنوان رئيس جمھور صلح معروف است .آقای "عبدالرحمان وحيد" رئيس جمھور اسبق اندونزی
که تمامی زندگیاش را برای کشورش با جمعيتی بيش از دويست ميليون نفر فروگذاشت .آقای "استاينگريمور
ھرمانسون" ،نخست وزير اسبق ايسلند ،کسی که مقدمات مالقات "ميخائيل گروباچف" و "رونالد ريگان" روسای
جمھور وقت اتحاد جماھير شوروی و آمريکا را فراھم کرد ،که اين حرکتی بسيار مؤثر و سرعت بخش در پايان
دادن به جنگ سرد بود" .شيخ حسن سيسه" از سنگال که يک پژوھشگر بزرگ و نمونه از دنيای اسالم بود .آقای
"الکسمی مال سينگوی" که از جانب يک ميليارد و يک ميليون نفر مردم ھند بعنوان سفير آشتی و صلح نام
گرفت.
ديگرانی ھم ھستند که ھمگی ما از طريق مراسم برکت "سانگ ھووا" آنھا را به ياد سپرده و به دنيای روح
فرستادهايم .مطمئن ھستم که غرق شدن کشتی "چونان" در کشور کره را شنيدهايد که باعث شد تا چھل و شش
سرباز در حين انجام ماموريت جان خود را از دست بدھند .من و ھمسرم در طی تور سخنرانی در چھار شھر
کشور کره ،مراسم باشکوه "سانگ ھووا" را برای آن دريانوردان برگزار کرديم.
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ھمينطور در طی برنامهھای برگزار شده در شھر السوگاس در آمريکا ،مراسم "سانگ ھووا" را برای "دکتر
ريکو کاواساکی" برپا کردم .اين خانم ھفدھمين نسل از "توکوگاوا اياسو" ،آخرين شوگون ١در تاريخ کشور ژاپن
است که مجمعالجزاير ژاپن را در قرن ھفدھم متحد ساخت .اين خانم يک دکتر داروساز در شھر الس وگاس بود
و بدنبال يک زندگی سراسر خدمت به ديگران اخيرا درگذشت .او با تاثير محبتآميز خود در دنيای روح ،نقش
مھمی )بر روی زمين( در کشورھای کره ،ژاپن و آمريکا در از بين بردن مشکالت سياسی اقتصادی در مسير
تحقق صلح جھانی خواھد داشت .به ھمين خاطر او در ليست افراد شرکت کننده در مراسم "سانگ ھووا" قرار
گرفت.
رھبران گرامی ،اگر چه زندگی افرادی را که نامشان را در اينجا ذکر کردهام ھمه از نوع زندگی نوعدوستانه
بوده است ،اما در دنيای امروز ما که در آن رابطهی والدين فرزندی خدا و بشريت بواسطهی سقوط اولين اجداد
بشری از بين رفتهاست ،بدون دريافت برکت ازدواج و اجرای مراسم "سانگ ھووا" از جانب والدين راستين،
ھيچ ضمانتی برای ورود ھيچکدام از آنھا به دنيای زندگی ابدی وجود ندارد .لطفا ً با جديت به اين نکته دقت
بفرمائيد.
اين عصر که در آن خدا تقويم بھشتی را معرفی نمودهاست ،عھدی بسيار جدی است .اکنون زمان آن فرارسيده
است که تمامی شش ميليارد و پانصد ميليون نفر انسان روی زمين تعاليم مرا ،در مقام والدين راستين مسئول در
واگذاری زندگی ابدی به بشريت ،درک کنند .اکنون زمان آن است که شما خبر خوش ظھور والدين راستين را در
تمامی گوشه و کنار دنيا پخش کنيد.
زمان محترم شمردن و به ارث بردن سنت و روح مردم کره فرارسيده است ،يعنی کسانی که والدين راستين در
ميان آنھا ظھور نموده ،سنت بھشتی را برپا داشته و با متحد ساختن شش ميليارد و پانصد ميليون نفر انسان روی
زمين با سازمان ملل ،صلح جھانی را به ارمغان خواھند آورد .با شروع تقويم بھشتی ،لطفا فراموش نکنيد که
مراسم برکت "سانگ ھووا" مراسمی مقدس و يک تشريفات مذھبی است که در طی آن ھر کسی میتواند به مقام
مقدس شھروندی پادشاھی بھشتی نائل آمده و آزادی خدا و بشريت را جشن بگيرد.
ايدهآل خانواده براساس عشق راستين در اين مسير میتواند به کمال نائل آمده و برای شکلگيری حاکميت صلح
در سراسر دنيا ،خدا ،تمامی انسانھا ،دنيای روح بھشتی ،و دنيای جسمی زمينی میتوانند بطور کامل متحد شوند.
ھيچ چيزی سد راه نبوده و راه براستی ھموار خواھد بود .لطفا ً از اين فرصت برای قدردانی از خدا و والدين
 ١شوگون به معنی سردار نيروھای جنگآور و لقبی تاريخی است که در بيشتر زمانھا به صورت موروثی به ديکتاتورھای نظامی ژاپن تعلق
میگرفت.اين لقب ھمسنگ با باالترين درجه در فرماندھی نظامی دوران مدرن به حساب میرفته است .گذشته از معنای ساده واژه شوگون به
منزل ٔه ژنرال ،اين لقب در زمانھای گوناگون تاريخ ژاپن ،به عنوان شخص فرمانروا به کار برده میشد.
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راستين استفاده کنيد که در راستای تاسيس سنتھای پادشاھی بھشتی و چان ايل گوک از طريق والدين راستين،
کليدھای مراسم برکت و مراسم “سانگ ھووا” را به تمامی ملتھای جھان اعطاء نمودهاند.
بياييم تا ھمگی برای پدر بھشتی ما ،که به خاطر خيرخواھی بدون قيد و شرط او ،ما قادر به دريافت شکوه يک
زندگی با ارزش ھستيم ،دست بزنيم.

يک خانوادهی تحت تسلط خدا
خانمھا و آقايان ،راھی را که بشريت بايد در آن گام بردارد چيست؟ حتی در اين زمان ھر ساله بواسطهی جنگھا،
بيماريھا ،گرسنگی و باليای طبيعی در گوشه و کنار دنيا ميليونھا انسان بيگناه جان میسپارند .با مشاھده در ھر
زمينه از سطح فردی گرفته تا ديگر سطوح چه در مذھب ،چه در سياست ،چه در آموزش و چه در فرھنگ و
ايدئولوژی ،میتوان ديد که انسانھا در باطالق خودپرستی فرو شده و ديوارھايی بلند بدور خود برپا کردهاند .ما
اکنون در دنيايی ويران شده زندگی میکنيم که در آن تمامی روابط اصيل به تباھی کشيده شدهاند.
سرانجام مشکالتی که بشريت به آن مبتال شدهاند تنھا از طريق جھان بينی يک خانوادهی تحت حاکميت خدا حل و
فصل خواھد شد ،بعبارتی ديگر از طريق آن ايدئولوژی متمرکز بر عشق راستين حل و فصل میشود که من و
ھمسرم از خداوند آموخته و در تمامی طول زندگيمان قھرمان آن شده و به ھمگان آموزش دادهايم .اين تنھا راه
برای بشريت در يافتن صلح و شادی است.
خانمھا و آقايان ،ما در يک دورهی تاريخی تحول جھانی باشکوه زندگی میکنيم .اين زمان ،دورهی يک تحول
بزرگ در تاريخ برای اتحاد دنيای روح و جسم و آفرينش ايدهآل پادشاھی بھشتی است که خدا از آغاز آفرينش در
انتظار آن بوده است.
ديگر بيش از اين نمیتوان تحقق آرزوی خدا را بتعويق انداخت .من قبل از اين اعالم کردهام که سيزدھم ژانويهی
سال دوھزار و سيزده ،يک روز ملی خواھد بود .اين خدا و والدين راستين بودند که چنين چيزی را اعالن
نمودند .آن روز آغازين واقعی چان ايل گوک و يک نقطهی شروع خواھد بود .بھرحال دو سال تا به آن روز
باقی مانده است.
بنابراين اکنون زمان اطاعت متواضعانهی تمامی مردم در برابر فرامين خدا است .امروز يک دورهی زمانی
غيرقابل اجتناب ،در برابر ما قرار گرفته است که در آن ما بايد در طی اين دو سال تحت راھنمائیھای والدين
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راستين که بعنوان نمايندهی واقعی خدا ،پادشاه پادشاھان ،پيشبرد مشيت الھی را بر روی زمين رھبری میکنند،
تمامی وجودمان را با تعھد کامل تقديم کنيم .تمامی ارواح خوب در دنيای روح بسيج شده و يک قدم جلوتر از شما
در حال پيشروی ھستند.
خانمھا و آقايان ،آيا ھيچ میدانيد که خدا در لحظهی سقوط و فرو شدن در تاريکی و جزئی از نسب خونی شيطان
شدن اولين اجداد ما ،که در آفرينش آنھا تمامی وجودش را بدون ھيچ قيد و شرطی فروگذاشته بود ،چقدر رنج
کشيد؟ آيا براستی میدانيد که پدر بھشتی ما با تحمل دھھا ھزار سال مشقت بار مملو از اشک ،درد و اندوھی
عظيم تا به اعماق وجودش ھمراه با ارتعاشی عظيم در سراسر بدنش مجبور به طی طريق از گذرگاهھای تاريک
و بسيار طوالنی غرامت برای نجات فرزندان گمشدهاش از سقوط بود؟ تا به حال چند نفر شبھا و روزھای خود
را در اشک ،با اشتياق برای آرامش دادن به پدر ما در دنيای روح سپری کردهاند؟

ماموريت مردم کره
خانمھا و آقايان ،خدا مردم کره را در طی ھزاران سال آماده کرد .مسيحيان باور دارند که خدا پسر راستين خود
عيسی را دو ھزار سال قبل برای نجات بشريت فرستاد .اما عيسی از سرنوشتی شوم و تيره رنج کشيد .قرار بود
که رھبران يھود و مردم اسرائيل ،او را در مقام ناجی دريافت کرده و با اطاعت مطلق و ايمان مطلق از او
پيروی کنند .آنھا ھرگز نمیبايست اجازه میدادند تا چيزی به اسم مصلوب شدن عيسی روی بدھد .عيسی ناگھان
با گفتن "ھمه چيز تمام شد!" اين دنيا را ترک گفت .سربازان رومی پھلويش را شکافته و او را به قتل رساندند .با
اين ھمه عيسی برای رستگاری آنھا دعا کرد .ولی کالم او تنھا بر رستگاری در سطح روحی صدق میکند ،به
ھمين خاطر او قول داد که دوباره خواھد آمد .بعد از دوھزار سال آمادگی ،سرانجام ظھور دوبارهی او در شبه
جزيرهی کره باعث به نتيجه رسيدن تالشھايش شده است.
مردم کره در گذشته خدا را بعنوان جد اوليه و واالی تمامی نياکانشان میپرستيدند و او را ماھيتی يگانه و جد
بزرگ تمامی مردم ،خدای واحد ٢میناميدند .آنھا به او بعنوان سرور آفرينندهی روز و شب خدمت میکردند.
ھمانطور که تمامی اعداد از يک شروع میشوند ،ھمه چيز در جھان آفرينش نيز از وحدانيت آغاز میشوند.
مردم کره با اين احساس که خدا جد اصيل آنھا است به او خدمت کرده و بدينسان روح ھمبستگی ،کاميابی متقابل
و ارزشھای مشترک جھانی در روح و سنتھای اين مردم زنده است .آنھا خود را در طی پنج ھزار سال تاريخ
 ٢در زبان کرهای بطور معمول خدا را "ھنا نيم" خطاب میکنند" .ھنا" يعنی يک ،و "نيم" يعنی واال ،حضرت واال ،محترم  ...در نتيجه ترجمهی
تحتالفظی "ھنا نيم" حضرت يک ،يا واال مقام يک خواھد بود .به خاطر ھمين تشابه عدد يک و نام خدا در زبان کرهای است که در اينجا به اين
اشاره شده است که ھمه چيز از عدد يک ،به بعبارتی ديگر از خدا آغاز میشود.
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حفظ کرده و حتی يکبار ھم به کشور يا ملتی ديگر ھجوم نياورده و دست به غارت کسی نزدهاند .روحيهی
نيکوکاری برای تمامی انسانھا در رگھای مردم کره جريان دارد .روحيهی فرزند خلف بودن ،وفاداری و وظيفه
شناسی بعنوان خصوصيات بنيادين زندگی بشری ،ھمچنان در تاريخ کره زنده است و وجود اين ارزشھا در
مردان و زنان کرهای انعکاس افتخار و روح مردم کره است.
من وارث چنين ارزشھايی سنتی ھستم ،بعنوان مثال ارزش فرزند خلف راستين در داستان "شيمچانگ" ،دختری
که زندگیاش را برای پدر نابينای خود فدا میکند ،تا او توانائی ديدن را بدست آورد ،يا ارزش وفاداری و عشقی
عميق که توسط "چوونھيانگ" بتصوير کشيده شد ،زنی که در راستای حفظ عھد و وفاداری خود نسبت به
ھمسرش ،بر وحشت مرگ غلبه کرد ،و يا ارزش وظيفه شناسی بتصوير کشيده شده در زندگی دريا ساالر "لی
سونشين" کسی که در مواجھه با بیمھری از جانب پادشاه و رھبران وقت ،زندگیاش را برای نجات کشور و
مردم خود فدا کرد .اين ارزشھا و سنتھای واالی کرهای فقط يک سری اتفاقات تاريخی نبودهاند .بلکه براساس اين
ارزشھا بود که خدا مردمش را آماده ساخت و درواقع اينھا بخشی از مشيت تاسيس پايه برای فرستادن ناجی
بودهاست .براساس چنين آمادگی و انرژی عظيم اين شبه جزيره ،سرانجام من با تدھير در مقام والدين راستين
بشری و پادشاه پادشاھان از جانب خدا آمدم.

راھی که بشريت بايد پيش گيرد
ميھمانان گرامی ،خانمھا و آقايان ،راھی که اکنون بشريت بايد در آن طی طريق نمايد ،بسيار واضح است .چه
چيزی میتواند مسبب ترديد شما در برابر روز موعودی باشد که خدا توسط والدين راستين آشکار نموده است؟
برکات خدا در اين مسير پر تالش ،در اين تقريبا ھشتصد روز باقی مانده تا آن زمان ،ھمواره شامل حال شما باد.
اگر شما چگونگی جريان تاريخ را با چشمان متمرکز شده بر مشيت الھی زير نظر بگيريد ،قادر خواھيد بود تا
تغييرات زمانی طبقه بندی شده در سه مرحله را مشاھده کنيد .نخست عصر امور دنيوی است ،بعبارت ديگر
دورهی زمانی که در آن مادهگرايی الويت داشته است .دوم ،عصر امور انسانی است ،يعنی عصر متمرکز بر
انسان که در آن آگاھی و احساسات مردم اولويت داشته و بر جھان مسلط شده است.
اما اينھا اعصاری انتقالی بودهاند .اينھا مراحل آمادگی ضروری برای ورود به عصری بودهاند که در آن مردم
میتوانند خود را از بند طبيعت سقوط کرده رھا ساخته ،به جايگاه اصيل خود بازگشته و در قالب يک خانوادهی
متحده در مالزمت به خدا بعنوان پدر خود زندگی کنند.
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عصر امور بھشتی مرحلهی پايانی است که در آن بشريت بايد راه زندگی برای ديگران را پيش گيرد .و اين امر
با تاسيس استاندارد مطلق بر پايهی پاکسازی درونی و بيرونی خود از طريق مراسم برکت مقدس ازدواج ميسر
است .اين زمان گشايش عصر پادشاھی خدا ،چان ايل گوک ،دورهی زمانی است که ما در آن میتوانيم به قلب
خدای راستين واحد بازگرديم .يعنی اينکه ما بايد با بخاطر سپردن اين نکته ،حتی با فراموش کردن بھشت و
زمين در اين مسير گام برداريم.
با شروع واقعی عصر چان ايل گوک ،دو دنيای روح و جسم به ھم مرتبط و يگانه خواھند شد و تمامی مخلوقات
تحت "اتحاديهی دو دنيای روح و جسم" ھدايت میشوند که برای اولين بار بر روی زمين تاسيس خواھد شد.
بعالوه مشيت الھی براساس قوانين و راه بھشتی انجام شده ،انتخابات انجام شده به سبک دنيوی در سراسر زمين
محو شده ،و تمامی مردم از طريق ازدواج بين فرھنگھا و مراسم برکت صلح جھانی يک خانوادهی واحد خواھند
شد و ھمهی ما از شادی و آرامش تحت حاکميت صلح لذت خواھيم برد .اجازه بدھيد بگويم که تا به آن زمان تنھا
دو سال باقی مانده است.
بعنوان بخشی از آمادگی برای آن زمان ،در روز چھاردھم فوريه ،در برابر تمامی بھشت و زمين شروع تقويم
بھشتی را اعالم کردم .اکنون تقويمھای شمسی و قمری بايد در مقام ھابيل و قابيل وظيفهی حمايت از تقويم بھشتی
را بر عھده گيرند ،که توسط آن مراحل پيشبرد مشيت الھی را ثبت يا نمايان خواھيم کرد.
اکنون تمامی شما بايد تعاليم مرا در وجودتان حک نموده و يک زندگی براساس اجرای آنھا را در پيش گيريد.
ديگر فرصتی نيست .اگر اکنون خود را آماده نکنيم ،بطور حتم از غافله عقب خواھيم ماند .ما بايد از جرات و
استقامت لک لکھای گردن سفيدی بياموزيم که در جھت آمادگی برای فصل زمستان در مسيری با ارتفاع ھفت
ھزار متر بر فراز ھيمااليا پرواز میکنند.

آخرين کالم برای بشريت
من آخرين کالم والدين راستين را در قالب يک مجموعه آماده کردهام که البته براساس پيروزيھای حاصل آمده در
طی شش يا ھفت موقعيت مرگ و زندگی ،از جمله شش بار حبس از روی بیعدالتی جمعآوری شدهاند .اين ھشت
جلد کتاب از تعاليم و موارد آموزشی که من برای تمامی انسانھا به جای میگذارم تا بطور ابدی مورد استفاده
قرار گيرند ،عبارتند از "گفتار رورند سان ميانگ مون"" ،تفسير اصل الھی"" ،چان سانگ گيانگ"" ،پيمان
خانواده"" ،پيانگ ھوا شين گيانگ" )پيامھای صلح(" ،خانوادهی راستين بزرگراه بھشتی"" ،مالک صلح و مالک
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نسب خونی" و "کتاب آسمانی جھانی" .اينھا کتابھايی ھستند که شما حتی بعد از رفتن به دنيای روح بايد مطالعه
کرده و از آنھا بياموزيد .مطالب اين کتابھا تنھا يک مشت تعاليم برگرفته از فکر و ذھن يک انسان نيستند ،بلکه
آنھا کتاب راھنما و مواد آموزشی دربارهی چگونگی راه بھشتی اعطاء شده از جانب خدا به فرزندان رنجديدهاش
در جھت رستگاريشان ھستند.
اکنون شما بايد با استفاده از اين کتب در خانوادهتان سنت "ھون دوک ھه" را برپا داريد ،يعنی سنتی که سه نسل
يک خانواده ھر روز خود را با مطالعهی کالم خدا آغاز کرده ،و با يک قلب تازه ،زندگی را در پيش میگيرند
که در آن آموختهھايشان را تجربه خواھند کرد .بياييد تا با ھم دنيايی بيآفرينيم که در آن مردم در دو حوزهی
روحی و جسمی میتوانند بطور ھمزمان به والدين راستين مالزمت نموده و کالم راه بھشتی را با ھم مطالعه
کنند.
يکبار که چنين شد ،ديگر مھم نيست که چقدر شيطان در تالش است تا راه خود را برای ھجوم آوردن به نسب
خونی شما گرم نگه دارد ،وقتيکه با سنت "ھون دوک ھه" روبرو شود ،جايی برای حرکت و تالش نخواھد يافت.
اگر خانوادهای که در عين ظھر ،يعنی در سطحی فاقد ھرگونه سايه ،با خدا يگانه شود و ھنوز برکات خدا را
دريافت نکند ،آنگاه چه کسی میتواند سزاوار آن برکات باشد؟ وقتی چنين خانوادهھای بھشتی ،زمين را پر کنند،
دنيا خود بخود به پادشاھی بھشتی بر روی زمين و در دنيای روح ابدی مبدل شده و ايدهآل يک خانوادهی تحت
تسلط خدا را تحقق خواھد يافت.
خانمھا و آقايان ،سال گذشته کتاب شرح حال و زندگينامهی من تحت عنوان "يک شھروند صلح دوست جھانی"
بعنوان يک مجموعهی گردآوری شدهی خالصانه و صادقانه از زندگی من چاپ شد .من از طريق اين کتاب
بطور واضح نشان دادم که شما در کجا میتوانيد خواست خدا برای بشريت و راھی را بيابيد که در آن ما بايد
بعنوان فرزندان او طی کنيم .زندگی من ھمواره براساس اين اصل پيش رفته که "اگر تالش کردی و نتيجه
نگرفتی ،دوباره و دوباره و دوباره تکرار کن!" من به ھمان اندازهی ھشت کتاب "ھون دوک ھه" و مواد
آموزشی که قبال اشاره کردم ،به اين کتاب ايمان دارم .به ھمين خاطر پيشنھاد میکنم که اين کتاب را مطالعه کنيد
و ايمان داشته باشيد که نشانگر چگونگی ھدايت زندگی براساس اصولی راستين برای شما خواھد بود .دعا میکنم
که مطالعهی دقيق مجموعه گفتارھای عشق راستين اين کتاب الھام بخش شما در راه زندگیتان باشد.
من قبل از اين گفتهام که يک زندگی عمودی براساس عين ظھر ،يک زندگی فاقد سايه است .اگر ھمهی ما بتوانيم
يک زندگی درخشان پيش گيريم ،ھيچگونه فرصتی برای حضور سايهی گناه در زندگی ما وجود نخواھد داشت.
آن دريافت کنندگان نور و روشنايی ،مديون نور و روشنايی خواھند بود .دعا میکنم که اکنون بتوانيم اشکھای
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بدبختی و بيچارگی و فقر مردم را پاک کرده و يک زندگی عشق راستين ابدی نابود کنندهی تمامی سياھیھا را
پيش گيريم.

بيانيهی عصر والدين بھشت ،زمين و بشريت
خانمھا و آقايان ،در شھر الس وگاس يک بيانيهی مخصوص توسط والدين راستين بھشت ،زمين و بشريت
متمرکز بر خدا در طی دو روز جداگانه اعالم شد .قسمتی از آن ساعت دو و بيست دقيقهی صبح ھشتمين روز از
پنجمين ماه تقويم بھشتی )برابر با نھم ژوئن دوھزار و ده( و قسمت ديگر آن ساعت سه و بيست و پنج دقيقهی
صبح پانزدھمين روز از پنجمين ماه تقويم بھشتی )برابر با بيست و ششم ژوئن دوھزار و ده( اعالم شد.
عدد سه در وقت اعالن دومين قسمت ،نشانهی سه عھد است که براساس ضربالمثلی میگويد "موفقيت در
سومين تالش بدست خواھد آمد ".اين عدد ھمچنين سمبل سه عھد قديم ،جديد و تکميل شده است .و بيست و پنج
دقيقه يا عدد بيست و پنج يک چھارم عدد صد است .درواقع والدين راستين با نيل به اتحاد نھايی ،و برپايهی
استاندارد انجام ،تکميل و نتيجه ،آغاز عصر توانائی مطلق ،اختيار ،حضور در ھمه جا و برتری کامل خدا را
اعالم و )اين حوزه را( به او پيشکش کردهاند .بعالوه ،در مراسم "سانگ ھووا" برای وزير امور خارجهی اسبق
آمريکا ،جناب آقای الکساندر ھيگ ،من مراسم پيروزی اولين ،دومين و سومين اسرائيل را اعالم کردم که با
کمال مراسم "سانگ ھووا" ،رستاخيز و تولد دوباره در طی عمر من ،اين پايه به کشور کره منتقل شد .در نتيجه،
کشور کره اکنون زادگاه و موطن خدا است .با اعالن زادگاه و موطن خدا ،ھمايش برای اعالن کالم ،بعنوان پايه
ای برای استقرار اصيل والدين راستين بھشت ،زمين و بشريت در کشور کره در روز ھشتم ژوالی دوھزار و ده
و سپس در مراسمھای برگزار شده در آمريکا بعنوان نمايندهی دنيای مسيحی يا دومين اسرائيل به انجام رسيد .از
طريق اين مراسم ،تمامی مرزھا در تمامی جھان ھستی از بين رفتهاند .در نتيجه با ھمراھی والدين راستين
بھشت ،زمين و بشريت ،بھشت و زمين بايد متمرکز بر خدای قادر مطلق ،بطور شبانه روزی برای ابديت بزيد.
ميھمانان گرامی ،در اين زمان بسيار مھم و جدی ،يک تحول انقالبی و جھانی بايد در زندگی شما صورت پذيرد
و به ھمين خاطر بياييد تا براين اساس ،پيام امروز خدا را بطور خالصه برشماريم.
نخست ،تمامی خانوادهھای برکت گرفته بايد ھر روز با انجام "ھون دوک ھه" )مطالعهی دسته جمعی خانوادگی(
به عنوان وسيلهای برای کمال اتحاد والدين و فرزند ،به خدا در جايگاه مرکزی خانوادهشان مالزمت کنند .بعبارت
ديگر شما بايد اصل الھی ،کتابھا و مواد آموزشی ارائه شده از جانب والدين راستين ،کتاب زندگی نامهی والدين
راستين و آموختهھايتان دربارهی اخالق جنسی مطلق از طريق اصل الھی اصيل را بطور کامل آموزش بدھيد.
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دوم ،خدا موھبت حوزهی "سانگھووا" برای تولد دوباره و رستاخيز براساس واحد خانواده را اعطاء نموده
است .در اينجا شرط ضروری ،اتحاد والدين و فرزند است .بعبارت ديگر ،شما بايد استاندارد والدين مطلق،
فرزندان مطلق و ھمچنين خانوادهی مطلق را برپا کنيد.
سوم ،بواسطهی مرحمت والدين راستين که با اشک ،عرق و خون از دشواريھای بسيار طی طريق کردهاند،
بشريت از حوزهی عھد بازسازی از طريق غرامت گذشتهاند .بنابراين فراموش نکنيد که در زمان حيات والدين
راستين ،تمامی ما مسئوليت داريم تا خانوادهھا ،قبايل ،اجتماعات ،ملتھا و دنيا را از جھنم آزاد کنيم .اکنون با
غروب عھد بازسازی از طريق غرامت چه عھدی طلوع کرده است؟ عھد حاکميت آسايش و کاميابی در حوزهی
پيروزی خدا و والدين راستين ابدی باشد.
چھارم ،ما اکنون به عھد تسلط مستقيم خدا پا میگذاريم .خانمھا و آقايان ،من گفتهام که چيزی در حدود دو سال به
فرا رسيدن روز موعود خدا باقی مانده است .خواھشمندم اين نکته را در قلبتان ثبت نماييد که ما به حوزهی
جھانی آرامش پا نھادهايم که در آن تمامی اعضای خانوادهی شما از دنيای روح میتوانند برای دريافت تعاليم
اصل الھی اصيل بر روی زمين آمده و ھمينطور جايی که در آن ھشت نسل میتوانند با ھم زيسته و در يک
خانوادهی واحد ھمه چيز را با ھم سھيم شوند .اجو!
خانمھا و آقايان ،اينھا خالصهی سخنانی است که من با تالش بسيار در طی گردھمايی برای حوزهی مذھبی ،بر
روی زمين ،دنيای روح و دنيای جسم ،برای دنيای ھابيل و قابيل ،در راستای نھايی کردن تمامی دستاوردھای
خود به ھمراه سرور دنيای روح و دنيای جسم ،اعالم کردهام .اين چيزی نيست که در گذشته در تاريخ بشری
اتفاق افتاده باشد.
گردھمايی نيويورک واشنگتن برای تاسيس حوزهی پيروزی کالم ،بعنوان تشريح خالصهای از زندگی من ،که
بطور قطعی به ارمغان آورندهی مرحلهی نھايی حوزهی پيروزی دنيايی که در آن خدا ،برای به ارمغان آوردن
انجام ،تکميل و نتيجهی عھد بعد از ظھور پادشاھی بھشتی ،و از طريق زندگی والدين راستين بطور کامل پيروز
شده در مشيت الھی ،آزاد و کامال رھا شدهاست.

دستورالعمل مخصوص والدين راستين
من اين دستورالعمل را به سيصد و ھشتاد و ھفت نفر از سفيران  ١٩٤کشور عضو سازمان ملل ھابيلی و ١٩٣
کشور عضو سازمان ملل قابيلی ،ھمينطور به نمايندگاه پادشاھی بھشتی )بونگ بونگ وانگ( و سفيران صلح ،و
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به روسای جمھور و رھبران ملی تمامی کشورھای شرکت کننده در اين گردھمائی و به تمامی بھشت و زمين
ابالغ میکنم.
 .١متمرکز بر آقای ھوانگ سان -جو رياست فدراسيون صلح کره ،بايد تا پايان دسامبر امسال مراسمھای
"سانگ ھووا" برای حوزهی ناجی قبيلهای اولين ،دومين و سومين اسرائيل بطور کامل به انجام برسد.
در ھمين راستا مراسم "سه ضربهی مقدس" و مراسم "سه روز" برکت ازدواج نيز بايد به انجام برسد.
کشور کره موطن و زادگاه خدا است ،زيرا کشور والدين راستين است و ما بايد تمامی مردم اين کشور
را بر آن داريم تا در اين مراسمھا شرکت کنند.
 .٢تمامی آن افرادی که مسئوليت نمايندگی پادشاھی بھشتی )بونگ بونگ وانگ( يا سفيران صلح را تقبل
نمودهاند بايد مراسمھای برکت ازدواج را بطور کامل برای دنيای روح و دنيای جسم ،بطور ھمزمان در
تمامی نقاط مختلف جھانی تا روز موعود برپا کنند.
 .٣اجداد ما از حوزه نسب خونی اصيل و مردم متعلق به حوزهی بھشتی ،يعنی کسانيکه متمرکز بر والدين
راستين )از جمله آدم و حوا ،قييلهی مون ،نمايندگان پادشاھی بھشتی ،سفيران صلح تمامی کشورھا،
رھبران ملی و روسای جمھور تمامی کشورھا( برکت ازدواج دريافت کردهاند ،بايد حوزهی يگانگی با
خدای قادر متعال و ورای زمان ومکان را بوجود آورند.
 .٤بر اساس روز  ١٤اکتبر شصت سال پيش بعنوان نقطهی آغاز ،و اکنون شصت سال بعد از آن بدنبال
مشيت بازسازی از طريق غرامت ،و براساس )برنامهی مخصوص ھون دوک ھه( در روزھای ،١٤
 ١٥و  ١٦دھمين ماه دھمين سال چان ايل گوک ،اين گردھمائی برگزار شده در روز  ١٧اين ماه )برابر
با  ٢٢نوامبر تقويم شمسی در شھر واشنگتن( يکی از مراحل انجام ،تکميل و نتيجه تا آن روز موعود
والدين راستين است که با ثبت بيانيهھای والدين راستين ھمخوانی دارد.
 .٥بيانيهی والدين راستين در گردھمائی برای اعالم کالم واقعی و حوزهی والدين راستين بھشت ،زمين و
بشريت ،برگزار شده در سه نقطهی واشنگتن نيويورک ،سد ھوور الس وگاس ،و سئول کره ،نشانهی
انجام ،تکميل و نتيجهی نھايی مشيت الھی است .اين ماموريت بايد در طی دو سال آينده تا آن روز
موعود به اتمام برسد.
 .٦بدين ترتيب کشور کره زادگاه والدين راستين ،بعنوان موطن و زادگاه خدا به کمال خواھد رسيد .در
راستای انجام ،تکميل و نتيجهی اين گردھمايیھا و پيشکش آنھا براساس فرمان والدين راستين )در روز
موعود( ،آقای جرج بوش رئيس جمھوراسبق آمريکا و آقای باراک اوباما رئيس جمھور کنونی آمريکا
بترتيب در مقامھای سازمان ملل قابيلی و سازمان ملل ھابيلی و تمامی روسای جمھور و شھروندان
شرکت کننده در کنفرانس گروه بيست ،بايد متمرکز بر آقای "لی ميانگ باک" رئيس جمھور کنونی کره
14

بعنوان نمايندهی کره )شمالی و جنوبی( در مقام موطن و زادگاه خدا ،با ھم متحد شوند .در صورت عدم
توانائی برای شرکت از جانب ھر يک از افراد مورد نظر ،والدين راستين افراد ديگری را به نمايندگی
آنھا انتخاب کرده و از آنھا خواھند خواست تا مسئوليت را به انجام برسانند.
خانمھا و آقايان ،ما اکنون در آخرين مرحلهی نتيجهگيری و برداشت محصول از دورهی مشيت بازسازی از
جانب خدا قرار داريم .چند روز پيش بود که آقای دنی فيليپ ،نخست وزير جزاير سليمان بطور شخصی به ديدار
والدين راستين آمدند .او تحت تاثير کالم خدا قرار گرفت و قبل از رفتنش قول داد و پيمان بست که کشورش يکی
از ھم پيمانان والدين راستين خواھد بود .او پيمان بست تا بعنوان يک سرباز خدا در خط اول مشيت الھی بايستد.
ھمينطور در ھمين زمان ،در کشور نپال با پخش روزانه تدريس اصل الھی اصيل از طريق شبکه تلويزيون ملی
اين کشور ،به تمامی مردم آموزش میدھند.
فعاليتھای متمرکز بر سازمان ملل با قرار گرفتن در مسير درست به پيروزيھايی نائل آمده است .فعاليتھای
فدراسيون صلح جھانی ،که من و ھمسرم تاسيس کردهايم ،بعنوان فعاليتھای ابتکاری در راستای اھداف اوليهی
سازمان ملل به رسميت شناخته شده است و به ھمين خاطر در بين بيش از  ٣٤٠٠سازمان غير دولتی ،در رديف
نخست ثبت شده است .بعالوه اين فدراسيون به نتايجی برجسته در فعاليتھايش از جمله در زمينهی حقوق زنان ،و
رفع مشکل فقر و آموزش فرزندان دست يافته و مورد تقدير قرار گرفته است.
مشکل روزنامهی واشنگتن تايمز ،که با حيله و نيرنگ افرادی با نگرش کمونيستی ،تسخير شده بود ،برطرف
شده و دوباره تحت کنترل والدين راستين قرار گرفته است .فکر میکنيد که اگر اين حرکت معجزه نيست ،چه می
تواند باشد؟
افراد برجسته از حوزهی قابيلی ،از نژادھای سفيد و سياه با ھم متحد شده و برای ترويج خواست خدا برای موطن
و زادگاھش و ھمينطور حمايت از کشور حاکميت او ،فدراسيونی را متمرکز بر روزنامهی واشنگتن تايمز بوجود
خواھند آورد.
خانمھا و آقايان ،اکنون جھان متمرکز بر والدين راستين در حال گردش است .مردم کشورھايی که بطور تاريخی
دشمن بودهاند ،مثل کشورھای ژاپن و کره ،ژاپن و آمريکا ،آمريکا و شوروی و غيره ،برای از بين بردن نسب
خونی سقوط کردهی دريافت شده از جانب بزرگ فرشته و به ارث بردن نسب خونی تازهی بھشتی ،در
مراسمھای برکت ازدواج در ورای مرزھای ملی شرکت خواھند کرد.
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پروژهی تونل زير دريايی بين دو کشور کره و ژاپن ،و ھمينطور بنای پل در تنگه برينگ در آالسکا ،که من قبل
از اين برای تمامی جھان اعالم کردهام ،توسط رھبران مذھبی در سطح جھانی در راستای مالزمت به خدا
رھبری و ھدايت خواھد شد .بیخدايی و کمونيسم بعنوان منکرين وجود خدا ،محو شده و راه برای تاسيس دنيای
اصيل مورد نظر خدا باز خواھد شد ،جاييکه در آن مردم در آزادی در ارتباط با ھم خواھند بود.
نزاع و کشمکش تاريخی چھار نمايندهی پادشاھی ،يعنی خدای شب ،خدای روز ،پادشاه پادشاھان و والدين
راستين ،بواسطهی سقوط اولين اجداد بشری ،سرانجام از جانب والدين راستين بھشت ،زمين و بشريت بطور
کامل حل و فصل شده و در برابر چشمان شما دنيايی آفريده شده است که در آن تمامی مردم برابر ھستند ،و
تمامی کشورھا بعنوان برادر يک خانوادهی تحت تسلط خدا را برپا میکنند.
دعا میکنم که ھر يک از شما بعنوان عضوی از اين انقالب تاريخی و مشيتی پيروز و موفق باشيد .به نام والدين
راستين دعا میکنم که برکات و اقبال بھشتی جاری شده توسط والدين راستين بھشت ،زمين و بشريت ھمواره
شامل حال شما ،خانوادهی شما و کشور شما باشد.
بسيار سپاسگزارم.
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