"آنهایی که عشق میورزند ،به خدا نزدیکترند"
زمانی که استاد اعظم چینگ های سخنان زیر را در حضور اعضای انجمن ما ایراد کردند ،عمیق ترین
قدردانی خود را به تمام کشورهایی که به پناهجویان کمک کرده اند ابراز کردند ،و اشک میریختند.
سخنرانی استاد اعظم چینگ های ،گردهمایی بین المللی ۷ ،و ۰۲سپتامبر ۰۲۰۲
من همیشه به پناهجویان کشورهای جنگ زده فکرمیکردم .همیشه همینطور بودم .نه فقط امروز ،دیروز ،و پریروز ،همیشه .من همیشه
فکر میکردم" ،تصور کنید آنها چطور باید زندگی کنند!"
چون تصورش را بکنید ،پناهجویان پیاده آمده اند ،همه چیزشان را به خطر انداخته اند ،همه چیزشان را رها کرده اند .آنها زندگی
شان را به خطر انداخته اند تا بتوانند به امنیت برسند.
برای همین ما مبلغ یک میلیون دالر به اردوگاه های مختلف پناهجویان میفرستیم ،هرچقدر که در توانمان باشد ،هرچه که در توانمان
باشد .بعد ما این کمک های مالی را دو برابر میکنیم .که فقط برای پناهجویان تقریبا ً سه میلیون دالر شده است.
تمام افرادی که این پناهجویان را می پذیرند ،مردمان بسیار خوبی هستند .انگار که برای خود من یک کار بسیار بزرگ کرده اند .البته
که این برای خیر بقیه است ،اما خود من ،برای آن کشور دعا میکنم .آنها اجر معنوی بسیار عظیمی خواهند داشت .آن کشور کامیاب و
موفق ،صلح آمیز ،و شاد خواهد بود ،برای چندین نسل در آینده .همه کشور از این کار منفعت خواهند برد.
و کشورهایی که من اینجا به آنها اشاره کرده ام ،مثل سوئد ،اتریش ،بلژیک ،یونان ،هلند ،اسپانیا ،دانمارک ،لهستان ،حتی فنالند ،نروژ،
رومانی ،پرتغال ،کرواسی ،اسلوانی؛ ما این (کمک های مالی) را همچنین به ترکیه ،لبنان ،اردن ،و البته آلمان و انگلستان میفرستیم.
(بلغارستان ،قبرس ،مصر ،استونی ،فرانسه ،مجارستان ،عراق ،ایتالیا ،لتونی ،لیتوانی ،لوکزامبرگ ،مالتا ،صربستان ،سوریه ،کانادا،
آمریکا ،کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان).
این کشورها ،حقیقتا کشوران مسیحی و بودایی و یا مسلمان هستند.
آنها حقیقتا ً پایبند تعالیم اساتید و پیامبر هستند.
ما شما را تحسین کرده واز شما سپاسگزاریم که حقیقتا همسایگانتان را دوست داشته و به
نیازمندان کمک میکنید .این برادری واقعی هست .این مذهب واقعی است.

وگان باشید ،صلح بیافرینید
منبع :برای جزئیات بیشتر،
لطفا ً این کد  QRرا اسکن کنید.

من واقعا ً از شما سپاسگزارم و به امید آنکه برکات شما تا ابد چندین برابر شود.
باشد که کشور شما موفق ،و پر از صلح و شادی باشد .باشد که مردم شما تمام آسایشی
که نیاز دارند را بدست بیاورند .تمام آسایشی که شما به دیگران داده اید ،چندین برابر و
تا چندین نسل به شما و به مردم شما باز خواهد گشت .خیلی از شما متشکرم .با برکات
خداوند برای شما ،برای همه این کشورها ،و من شخصا ً از شما تشکر میکنم .بسیار،
بسیار از شما متشکرم.

روزی خواهی دانست ،روزی خواهی دانست
هیچ کس ،هیچ کس نمی تواند تو را بترساند!
هیچ کس ،هیچ کس ،دیگر نمی تواند تو را بیازارد!
آن روز فرا می رسد ،که همه اینها را خواهی دانست
آرامش تا ابد در قلبت خواهد بود!
تو به یاد می آوری که واقعا ً چه کسی هستی
آنوقت تا ابد و پیوسته رها خواهی بود!
ای کاش مانند من می دانستی،
آن روز فرا می رسد ،تو از عشق خدا آگاه می شوی!
~ استاد اعظم چینگ های
SupremeMasterTV.com
Facebook.com/SMCHNewsMagazine

"گاهی اوقات بایستی دعا کنیم تا وضعیت دنیا تغییر کند و
بهبود بخشد .شما باید افراد کشورتان ،افراد خانواده و
دوستانتان را با سخنان من دلداری دهید .فردا خورشید
خواهد تابید .شبها بی پایان نیستند ،روزها هم تا ابد
نورافشان نیستند .میدان انرژی دائم به سوی مثبت و منفی
متناوب است .برای زندگی ما بایستی امیدوار باشیم".
~ استاد اعظم چینگ های

sb.GodsDirectContact.net
news.GodsDirectContact.net

