
 

 
 

 
 "ندکترینزد خدا به ،دیورزنم عشق که ییآنها"

 

، عمیق ترین کردند ایراداعضای انجمن ما  حضور زیر را در سخنانزمانی که استاد اعظم چینگ های 

 .کردند، و اشک میریختندپناهجویان کمک کرده اند ابراز  قدردانی خود را به تمام کشورهایی که به
 

 ۰۲۰۲ پتامبرس۰۲و  ۷ همایی بین المللی،رداستاد اعظم چینگ های، گ سخنرانی
 
من همیشه . ، دیروز، و پریروز، همیشهنه فقط امروز. همیشه همینطور بودم. کردمیفکرم زده جنگی کشورها انیپناهجو به شهیهم من

 !"باید زندگی کنندچطور آنها  یدتصور کن"فکر میکردم، 
 

 یزندگ آنها. کرده اند رها را زشانیچ همه ،خطر انداخته اند به را زشانیچ ههم ،آمده اند پیادهان یپناهجو کنید،ب را تصورش چون

 .انداخته اند تا بتوانند به امنیت برسندرا به خطر  شان
 
 توانمان در که هرچه باشد، توانمان در که هرچقدر م،یفرستیم انیپناهجو مختلفاردوگاه های  به دالر ونیلیم کی مبلغ ما نیهمی برا

 .شده استدالر سه میلیون تقریباً که فقط برای پناهجویان . ا این کمک های مالی را دو برابر میکنیمبعد م .باشد

 

البته . من یک کار بسیار بزرگ کرده اند خود  انگار که برای . د، مردمان بسیار خوبی هستندنپذیرمی که این پناهجویان را تمام افرادی 

آن کشور کامیاب و . آنها اجر معنوی  بسیار عظیمی خواهند داشت. میکنم، برای آن کشور دعا منخود  که این برای خیر  بقیه است، اما 

 .همه کشور از این کار منفعت خواهند برد. در آیندهنسل چندین برای  ،موفق، صلح آمیز، و شاد خواهد بود

 

، هلند، اسپانیا، دانمارک، لهستان، حتی فنالند، نروژ، که من اینجا به آنها اشاره کرده ام، مثل سوئد، اتریش، بلژیک، یونانکشورهایی و 

. را همچنین به ترکیه، لبنان، اردن، و البته آلمان و انگلستان میفرستیم( کمک های مالی)ما این  وانی؛لمانی، پرتغال، کرواسی، اسرو

وکزامبرگ، مالتا، صربستان، سوریه، کانادا، بلغارستان، قبرس، مصر، استونی، فرانسه، مجارستان، عراق، ایتالیا، لتونی، لیتوانی، ل)

 .(کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگانآمریکا، 

 

 .کشوران مسیحی و بودایی و یا مسلمان  هستندحقیقتا این کشورها، 

 

 .یم اساتید و پیامبر هستندآنها حقیقتاً پایبند تعال

 

و به را دوست داشته  همسایگانتان حقیقتاسپاسگزاریم که واز شما را تحسین کرده ما شما 

 .است این مذهب واقعی. برادری واقعی هستاین  .ان کمک میکنیدنیازمند

 

 .برکات شما تا ابد چندین برابر شودبه امید آنکه من واقعاً از شما سپاسگزارم و 

 

 یدنیفراصلح بی وگان باشید، 

باشد که مردم شما تمام آسایشی  .و شادی باشد از صلح باشد که کشور شما موفق، و پر

چندین برابر و  ،تمام آسایشی که شما به دیگران داده اید. بدست بیاورندکه نیاز دارند را 

برکات با . خیلی از شما متشکرم. به شما و به مردم شما باز خواهد گشتتا چندین نسل 

بسیار، . نمهمه این کشورها، و من شخصاً از شما تشکر میک ایر، بای شماخداوند بر

 .بسیار از شما متشکرم

 

  

 برای جزئیات بیشتر، : منبع

 .کنید اسکنرا  QRکد  اینلطفاً 

 و کند رییتغ ایدن تیوضع تا میکن دعای ستیبا اوقات یگاه"

 و خانواده افراد کشورتان، افراد دیبا شما. بخشد بهبود

 دیخورش فردا. دیدهی دلدار من سخنان با را دوستانتان

 ابد تا هم روزها ستند،ین انیپای ب شبها. دیبتا خواهد

ی منف و مثبتی سو به دائمی انرژ دانیم. ستندین نورافشان

 ."میباش دواریامی ستیبا مای زندگی برا. است متناوب

 یها نگیچ اعظم استاد ~

 دانستی خواهی روز دانست،ی خواه یروز
 !بترساند را تو تواندی نم کس چیه کس، چیه

 !ازاردیب را تو تواندی نم گرید ،کس چیه کس، چیه
 دانستی خواه را نهایا همه که رسد،ی م فرا روز آن

 !بود خواهد قلبت در ابد تا آرامش
ً  کهی آوری م ادی به تو  یهستی کس چه واقعا

 !بودی خواه رها وستهیپ و ابد تا آنوقت
 ،یدانستی م من مانند کاشی ا

 !یشوی م آگاه خدا عشق از تو رسد،ی م فرا روز آن

 یها نگیچ اعظم استاد ~
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