بسمهللا الرحمن الرحیم
بشارت باد به مردم شریف ایران و جهان
انتظار به پایان رسید ،قران بالغ شد و فرستاده موعود تمام ک تب اسمانی و سوره بینه را معرفی نمود!.
طبق سنت خدا و امدن سایر پیامبران! در حال حاضر از بین شما مردم این زمان! بخاطر روحم جهت تاویل
نمودن ایات ک تاب «قران» موجود؛ بشارت دهنده و بیم دهنده انتخاب شدهام! ،میدانیم که در دورانهای
گذشته مطالب مناسبزمان از ک تاب قران بزرگ واقع در لوح محفوظ برپیامبران نازل شده ،و به شهادت ایه
 7سوره العمران :حضرت محمد (اللهم صل علی محمد و ال محمد = شما مسلمانان) نیز«محکمات قران» را اورده و
«متشابهات قران» باید براساس کشفیات دانشمندان علوم مختلف یا «راسخان در علم» تاویل شوند تا فصیح
و شفاف شده و حقایق قران اشکار گردند! و چون ا
قبل کسی مانند بنده ایات را تاویل علمی نکرده! لذا تا کنون
ا
اشتباها در ایه 40سوره احزاب حضرت محمد (ص) را خاتم االنبیاء
حقایق قران پنهان مانده و پیشوایان اسلم
دانستهاند! .ولی بهلطف خدا و هدایت محکمات قران و شهادت ک تاب «قران بزرگ» که بنده به ترتیب نزول
سورهها در حدود دوهزار و پانصد صفحه ا 4نوشتهام« :متشابهات قران» را تاویل و راز «حروف مقطعه» را
گشوده و ثابت کردهام که خداوند در ایه  5سوره قمر بهحق فرموده :قران حكمت بالغه است ،و امروز ایات
بالغ شده قران «خداوند را انرژی مطلق» و بنده را «فرستاده موعود» معرفی نموده و حقایق بسیاری را فاش
کردهاند! ،لذا خداوند را شاکرم که به بنده توفیق داد تا «رسالتم را به جهانیان اعالن» و ک تاب «قران بزرگ»
را در وبسایت  rasekhan.comبهعنوان دلیل رسالتم تقدیم حضور با سعادت شما«مردم فرهیخته ایران و
جهان» نمایم ،تا بهبرکت عقل ،علم و دانش از :ازادی بیان ،برابری در مقابل قوانین خدا و بشر ،عدل و داد
و رفاه ،خدمت به یکدیگر و انچه را «شورای راسخان در علم» منتخب شما صلح بدانند برخوردار شوید!.
لذا از عموم مردم خواهشمندم قبل از اینکه مانند زمان جاهلیت سخنانم را ک فر ،الحاد و فرحون بدانید و
ا
حتی تایید نمایید! ،ا
مخصوصا دانستن
لطفا ک تاب «قران بزرگ» را بخوانید ،زیرا ما امروز نیازمند دانستن!
حقایق قران هستیم! اگر قبل از انقلب با حقایق قران اشنا بودیم :ا
قطعا اداره امور کشور طوری بود که نیاز
به انقلب نبود و یا بجای انقلب انچنانی و ازبین بردن زیرساختهای موجود با انتخابات ازاد اداره امور را
بهدست «راسخان در علم» راستین میسپردیم ولی امروز نیز با «بیدار شدن عموم طبقات مردم» و شناخته
شدن دین «اسالم خالص» چنین اتفاقی خواهد افتاد ،اگر چه باور کردنش مشکله! ولی باور کنید و خواهید
دید که همه عرایضم در ک تاب «قران بزرگ» نوشته شده! ،ا
لطفا جدیدترین معجزه قران و خداوند را در این
ک تاب ببینید ،چنانچه ا
فعل وقت برای خواندن بیش از دوهزار صفحه را ندارید ،ا
لطفا مطالب دیگر وبسایت
 rasekhan.comرا بخوانید؛ چنانچه قانع شدید به دوست و دشمن خود نیز معرفی نمایید! .ا
لطفا موقع
شناس باشید و وضع بسیار خطرناک و اضطراری ایران و جهان را درک کنید! بنده نیازمند تایید و حمایت
مردم ایران و جهان هستم ،تا وعده سوره نصر سامان یابد! لذا از «بیداران»! تقاضا دارم با ذکر نام و نشان
خود در نظرسنجی این وبسایت شرکت و عرایض بنده را تایید بفرمایید! .تا از طرف شما نیز به حاکمان مؤمن
ایران که قطعا اعمالشان را مطابق فرموده قران میدانند ،و دیگران در جهان بگویم :من بفرموده قران بزرگ
و تایید مردم :فرستاده خدا هستم! یا مثل مردم عاقل از اشتباهات گذشته توبه و بهحقیقت ایمان اورید ،یا
حکم اجباری طبیعت که خداوند در قران بزرگ فرموده اجرا خواهدشد! .والسلم.
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