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 مادر راستی    2019آغاز سال نو  یدعا

 دعای میل گشایش عرص اتحاد بهشتی کره 

  2019اول ژانویه 
 
 در مرکز صلح جهان

 

 

 والدین بهشتی واالمقام و برترین 

ن سال چان ایل گوک با قدردانن بیکران در پیشگاه شما سجده  من در این شکوه و برکت بیکران ششمی 

 . میکنم

ن سالگرد نهضت آن یم به استقبالاین سال خوک که اکنون  است که  1919زادی مارس آرویم، صدمی 

فریاد برآوردند و به ما ر تمایم دنیا برای استقالل کره در آن مسیحیان آزادیخواه و دانش آموزان در براب

 به اتحاد کشور را دادند.  دستیان  امکان 

ن در تمایم طول تاری    خ این کشو رسز اگر چه مردم عادل و پیشگام بسیاری در انتظار استقالل این   می 

د و اکنون ما به نقطهکشور    دعاها و تالشهایشان نتوانست جلوی جدان   اما  ،وجود داشتند  ای کره را بگی 

مذهت  یا حرکتهای مردیم به تنهان   ،یم که تمایم تالشهای سیایساهکه در آن متوجه شد  یماهرسید

ند.  ن بی   نمیتوانند این جدان  را از بی 

اید آنها را در آغوش گرفته و پرورش داده برای مدتهای بسیار طوالنن بخصوص امروز این مردم که شما 

 تا مشیت الیه را به انجام برسانند، باید درباره حقیقت آن تاری    خ مطلع شوند. 

ن کره ت عمیلاتحاد کره که ما در انتظار آن هستیم تنها از طریق تالشهای انسانن  نها نیست. اتحاد راستی 

، آفریننده و مالک این جهان میتواند صورت پذیرد که ما در مالزمت به خدا، والدین بهشتی در جان  

ن را دریافت ک در آن برکتو  قرار گرفته هستی   . رده باشیموالدین راستی 

یت به این شناخت نائل شوند که تنها راه برای تاسیس دنیای فاقد  من خالصانه دعا میکنم که امروز بشر

ی که تمایم مردم در نی بوجود آوردن آن بودهجنگ  ن مرزهای ساخته و درگی  اند، و تنها راه برای فروریخیی
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، ماز جمله مرزهای  ،سط دستهای انسانن شده تو  ، و نژادی از طریق شما والدین بهشتی
ی

، فرهنگ ذهت 

ن کامل که برای است. و اینکه بدون استقبال از والدین راسامکان پذیر مالک و آفریننده جهان هستی  تی 

ان شما بشوند. آمدهتحقق آرزو و رویای شما در این دنیای سقوط کرده   اند، مردم نمیتوانند پشان و دخیی

ان  بدهید تا درک کنند که تنها اید، لطفا به این ملت توانداده ای که شما به ما نشاناز طریق گذشته

ک توسط خدا به انجام رساندهکره متحد شده و مسئولیتش را بعنوان مردم کشور  وقتیکه   کره   ،متی 

 و امید خواهد داشت.  متحد بهشتی شده و به والدین بهشتی مالزمت کند، آینده

 مانده 2020با توجه به اینکه تنها یک سال تا 
ی
کت کننده  ، یعتن باق این  در )سایل که بیست هزار نفر رسر

اند، من دعا میکنم که این ملت بتواند ملتی مرکزی در برابر ه شما برای آن متعهد شدهپیشگا مراسم( در 

 مردیم که میدانند مالک یعتن  تمایم دنیا شده و بعنوان مردم برکت گرفته و شهروندان چان ایل گوگ،

ن کیست مسئولیتشان را به انجام برسانند.   راستی 

 !  والدین بهشتی

ات بیکرانن که شما به این مردم نشان داده، و در عمق سختیها و دشواری  ها من از شما به خاطر عشق و برک

 مانده
ی
بدانند. این مردم نباید کسانن بشوند که  ید اید، قدردانن میکنم. اکنون این مردم بادر کنار آنها باق

 دست بدهند. کمال مشیت الیه را از فرصت برای نیل به  

که به مدت چهار سال آنها را آموزش و )دم ارسائیل سال پیش عییس مسیح را برای مر  2000شما 

و بدینسان راه را  ه. اما مردم ارسائیل از جوهر و اساس عییس بیخی  بودفرستادید د( پرورش داده بودی

 برای تراژدی صلیب باز کردند. 

 افتاد؟
ی
 چه اتفاق

 کردند. در 
ی

ن کشوری زندگ جنگ جهانن دوم شش آنها به مدت دوهزار سال پراکنده شده و بدون داشیی

میلیون نفر از آنها قتل عام شدند و ما درباره آن تاری    خ غرامت که آنها مجبور به یط طریق از آن بودند، 

ن فرستاده شده از جانب   مردیم است که در استقبال از والدین راستی 
ی

با خی  هستیم. این نتیجه زندگ

 همراه با تالشها و فروگذاری بسیار 
ی

، شکست میخورند. خدا بدنبال آمادگ  در یک دورۀ طوالنن

 والدین بهشتی م
ی

ش، ردم کره را انتخاب کرده و آمادگ های الزم برای فرستادن یگانه پش و یگانه دخیی

غم تمایم سختیها و ند تکمیل کنندگان مشیت الیه را به انجام رسانید واری  هان  که این ملت از شد. علی 
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در بهشت ایستاده و به شما توکل کردند. شما از درد مردم فاقد  آن یط طریق میکرد، با شما، پروردگار ما 

ره عاجز مانده بود، ما شاهد کرایس در این کشور در بحبوحه جنگ  کشور باخی  هستید. در زمانیکه دمک

وهای سازمان ملل برای حمایت از دمکرایس بودیم.    معجزه الیه در فرستادن نی 

 تانتمایم مردم یک دوره رشد اعطا نمودید، از من، یگانه دخیی  همانطور که شما براساس اصل آفرینش به

ن  1960تا زمان بلوغ حمایت کردید. در نتیجه، در سال  ما توانستیم در جایگاه خود در مقام والدین راستی 

یم.   قرار بگی 

ن  تحمایهای مسییح برای بدون پایه ن مجبور شدند تا از پائی  وعاز ما، والدین راستی  کنند.   ترین نقطه رسر

م در به خاطر تمایم کارها و تالش شما و حمایتهای بیکران شما از ما در یط پنجاه سال تا زمانیکه بتوانی

 من از اعماق قلبم از شما تشکر میکنم.  سطح جهانن پایه تاسیس کنیم،

ن که این مسئولاز آنجائیکه خواست شما بدون هرگونه وقفه یت ای باید به انجام برسد، والدین راستی 

ن را فدا کرده اند،را متحمل شده ن سال تا به این زمان همه چی  اند. همانطور که ما سال آخر شصتمی 

(  12تنه بهشتی و  10)چرخه  براساس تقویم چیتن  و آماده میشویم تا یک  آغاز کردهرا شاخه زمیتن

وع کنیم، این ملت باید برکت والدین بهشتی را  2020با سال موش  چرخه کامل دریافت کرده و را رسر

شما با افتخار بتوانید بگوئید که این موطن من جان  است که پشان  ،ملتی بشود که با انجام مسئولیتش

 میکنند. 
ی

ان محبوب من در آن زندگ  و دخیی

های خانواده ،ملتی که میباید موطن خدا بشود  ،بعنوان ملتی که والدین بهشتی از طریق آنها کار میکند 

اند باید تمایم وجودشان را برای آموزش مردم فروگذاری نموده در اینجا گردهم آمده ای کهبرکت گرفته

خدا و استوار تا این کشور بتواند آنچنان که خدا آرزو دارد، در برابر تمایم جهان بعنوان موطن قوی 

 بایستد. 

وقتیکه تمایم مردم در این کشور بدون استثناء برکت دریافت کرده و والدین بهشتی بتواند آنها را با تمایم 

د،  ی برای نگرانن وجود خواهد داشت؟  آیا وجود درآغوش بگی  ن  چی 

 های برکت گرفته مفتخر ند خانوادههای برکت گرفته بتوانمن خالصانه دعا میکنم که تمایم خانواده

ضت هماهنگ بشوند که از طریق این کشور بتوانند تحقق رویای یک خانواده بزرگ تحت اجتماع نه

، آن رویان  که تمایم جهان منتظر دیدن آن بوده  است را به جهان نشان بدهد. تسلط والدین بهشتی
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 !  اوه والدین بهشتی

 فاقد اگر چه این ملت در پیشگاه برکات عظیم و بیکران شما 
ن
است، اما من در پیشگاه  بودهلیاقت کاق

میکنم که کره تمایم تالش خود را برای  شما والدین بهشتی و در برابر این ملت و دنیا دعا کرده و اعالم

 تحقق رویای شما بدون هرگونه قصوری به انجام خواهد رسانید. 

 اجوا! اجو! اجو! 

 

 


