دعای آغاز سال
و شعار سال
والدين راستين
اولين دقايق نيمه شب اول ژانويه ٢٠١٠
مرکز آموزش روحی چانگ پيانگ
پدر بھشتی عزيز ،در اين قصر اصيل واال ،قصر پادشاھی بھشتی ،و جاييکه نمايندگان قلب پاک )چانگ شيم( ،کسانی که
با روح و جسمی به پاکی متحد در درون حوزهی آرامش جھانی ،و نمايندگان پيروزمندی که بر تاريخ منفور شيطانی اين
دنيا غلبه نموده ،امروز بعنوان وارث و مالکان اين قصر در اينجا گردھم آمدهاند .تو با والدين ،يعنی با کسانيکه قصر
اصيل را بنا نھادهاند ،در مقام ھمتا متحد شدهای .و تمامی اين امور برای از بين بردن تمامی مسيرھای رنج و عذاب در
پيشگاه شما به انجام رسيدهاند.
برای تاسيس حوزهی يگانگی قلب پاک مورد نظر خدا در بھشت و بر روی زمين ،والدين راستين بطور کامل با تو پدر ما
در بھشت يگانه شده و تثليث جانشين تو بر روی زمين ،با مقدسين و روحانيون بسياری که در حوزهی مذھبی فداکاری
نمودهاند ،بطور روحی و جسمی متحد شدهاند .و سرانجام والدين راستين بر روی زمين ،براساس پيروزی نھايی در
قلبشان ،بر مشقات بسياری در مسير مرکزی در دنيای شيطانی غلبه کرده و به پيروزی نھايی نائل آمدهاند.
با تاسيس اين قصر که در آن بھشت و زمين میتوانند يگانه شوند ،و متمرکز بر سيزده سال دورهی ايدهآل تاسيس چان ايل
گوک در طی يک نسل ،که میتواند ما را به ھزارهی ھفتم ببرد ،ما با گذر از اعداد يکی رقمی  ١تا  ٩به عدد دو رقمی
 ١٠رسيدهايم .برای نيل به اين عدد دو رقمی افقی ،پدر نامرئی و والدين راستين مرئی ايدهآل کامل شدهی آدم با قدرت واال
و پيروزمندشان ،در مسير نيل به حوزهی متحد قلب پاک )جانگ شيم( و حوزهی متحد تمامی پيروزيھا )مان سانگ( ،به
ورای تمامی موانع رنج و مرگ رفتهاند.
ما در مقام مالکان اين قصر ،با طی طريق از نه سال پس از تاسيس چان ايل گوک ،از سالھای تک رقمی يک  ،دو ،سه،
چھار ،پنج ،شش ،ھفت ،ھشت ،نه گذشته و اکنون به عدد دو رقمی  ١٠رسيدهايم ،جاييکه در آن با داد و دريافت عمودی و
افقی میتوان به کمال اعداد ھفت و نه دست يافت .با نيل به عدد دو رقمی  ١٠و در ادامهی آن اعداد  ١٢ ،١١و  ١٣و در
ورای آن اعداد سه رقمی ،اکنون میتوانيم با قدرت شاھزادهی تمامی پيروزيھا )مان سانگ( به خدا مالزمت کنيم .متمرکز
بر سه سالی که در پيش رو داريم ،و سه مرحلهی عمودی تشکيل و رشد در خط افقی مراحل ،١تمامی آن چيزھای آلوده
شده در دنيای روح و بر روی زمين را میتوان پاکسازی نمود و اين دنيا را به دنيای متحدهی پاک با خون و عشقی پاک
مبدل ساخت .والدين راستين نه تنھا نمايندهی تو شده ،بلکه وارث تمامی اختيارات تو خواھند بود .آنھا تحت حاکميت
پيروزمندانهی والدين راستين ،بھشت و زمين را بطور کامل آزاد نموده ،جھنم را به تمامی کنار زده تا تنھا تو بتوانی در
ارتباط با زمين قرار گيری .آنھا کتاب راھنما و مواد آموزشی سنتی را برای دنيا به ارمغان آوردهاند که تو میخواستهای
بر روی زمين تاسيس کنی ،تا بعنوان سنت تو بر روی زمين و در بھشت برای ھميشه پايدار بمانند .و بدينترتيب توسط
والدين راستين تمامی اينھا تا روز بيست و دوم ماه گذشته )دسامبر  (٢٠٠٩بطور کامل به انجام رسيدهاند.
تا به اين زمان ،ما بطور مستقيم مسئوليت تاسيس مرکز آموزشی متمرکز بر اين کتاب راھنما و مواد آموزشی را بعھده
گرفته ،و با پسران و دختران خود در خانوادهمان متحد شده تا بتوانيم تمامی پادشاھی بھشتی و ايدهآل واالی آفرينش تو،
 ١پدر راستين قبل از اين در گفتار خود دورهی بين سالھای  ٢٠٠١تا  ٢٠١٢به سه مرحلهی رشد تقسيم کردهاند.

بھمراھی حاکميت پيروزمندانهای را به ارث ببريم که میتوان از طريق آن به ورای حوزهی شاھزاده و شاھدختی رفت که
نتوانستند در پادشاھی بھشتی عرض اندام کنند .با اتحاد در قالب خانواده ،قبيله ،جامعه ،ملت و جھان ھستی) ،که در آغاز
تاريخ بشری( نتوانستند در پادشاھی بھشتی بواقعيت درآيند ،تو ھمراه با والدين راستين مراسم تاجگذاری پادشاھی آزادی و
رھايی کامل و مراسم سالگرد ازدواج پنجاه سالگی را برگزار نمودهايد ،اکنون تمامی آنچه را که برای ما باقی مانده است،
سه سالی است که ما تا ھدف نھايی با گذر از سالھای  ١٢ ،١١و  ١٣متمرکز بر دھمين مرحلهی نھايی در پيش رو داريم.
امروز در دھمين مرحلهی تازه ،ما براستی به خاطر شکوه و عظمت خدا و والدين راستين قدردان ھستيم ،که به ما
رخصت دادند تا آغازگر عصری باشيم که در آن میتوانيم بطور مستقيم و در کوتاھترين دورهی زمانی ممکن به اھداف
بھشتی و زمينی خود نائل آمده و با اختيار ويژهی آزادی و رھايی و رفتن به ورای وادی غم و اندوه والدين نوين در بھشت
و والدين بر روی زمين ،بسوی ھدف واحد بھشت و زمين ،پايهی حاکميت پيروزمندانه و پايهی پادشاھی پيروزمندانهی
تمامی ملتھا به پيش برويم .ھر کدام از ما با چنان قلبی قدردان در حوزهای با يک تمرکز فکری واحد ،در مسير نيل به
پيروزی بزرگ بر تمامی رنجھا و عذابھا غلبه خواھيم کرد .در تمامی تاريخ کشور کره ،که در مالزمت به خدا ،آن پادشاه
واقعی قصر و آن خدای نامرئی در بھشت بوده است ،ھابيل و قابيل به زانو درآمده و مردم به ورای قلهی برکت رفتهاند که
در آن میتوانند بعنوان بازماندگان نسب خونی مستقيم تو بطور روحی و جسمی با تو متحد شوند .پدر تو با دادن برکت به
تمامی مخلوقات آفرينش ،بدنبال گذر از دوران رنج و عذاب در مسير رھايی و آزادی ،به ما آزادی ويژهای اعطاء نموده
ای ،بنابراين اجازه بده تا ھر کسی بتواند شھروند قدردان پادشاھی بھشتی در پيشگاه تو و والدين راستين بشود.
از تو به خاطر گشايش دنيايی که در آن مردان و زنان پرھيزگار و ميھن پرست میتوانند به خدا و والدين بدون ھرگونه
ارتباطی با سقوط ،مالزمت نموده و به ھر طريق و روشی که میخواھند پادشاھی صلح را بنا کنند ،قدردانی میکنيم.
بنابراين از اين روز به بعد به اجازه بده تا آنھا دختران و پسران والدين راستين شده ،يعنی کسانيکه میتوانند بعنوان نماينده
ی تو تمامی قدرت و اختيار تو را به ارث برده و اجدادی بشوند که در مقام شاھزاده و نمايندهی پادشاھی ،نسب خونی
متبرک را به ارث ببرند .آنھا با اين اميد که بتوانند مالکانی با قدرت ھدايت تمامی بھشت و زمين به حوزهی آزادی پدر
بھشتی بشوند در اينجا گردھم آمدهاند ،بنابراين لطفا با جاری ساختن برکات خود اجازه بده تا بتوانيم به ورای مراحل ده و
يازده رفته ،وارثان حاکميت پيروزمندانهی آزادی ،رھايی و کمال شده ،و به ھمراه اجدادمان در بھشت و بازماندگانمان بر
روی زمين در مالزمت به تو زندگی کنيم .من با اعالن تمامی اينھا ،بنام والدين راستين گزارش میدھم.
اجو ،اجو ،اجو!

بدنبال دعا ،والدين راستين شعار سال را خطاطی نمودند که ترجمهی انگليسی آن با تبادل نظرھای بسيار سرانجام بشکلی ساده برای
فھم بھتر به شکل زير مورد تاييد قرار گرفت .برای اطالع شما در ترجمهی انگليسی شعار عبارت "والدين راستين" و "متمرکز بر"
اضافه شده است تا اعضاء بھتر بتوانند با شعار و منظور والدين رابطه برقرار کرده و در طی سال بر آن متمرکز شوند:
참사랑 천주안식권 청심일 만승일 만세
Mansei for oneness with True Parents' pure heart and with all their victories in the realm of the
Cosmic Sabbath centered on true love
مانسی بر يگانگی با قلب پاک والدين راستين و تمامی پيروزيھای آنان در حوزهی آرامش جھانی متمرکز بر عشق راستين

