Przesłanie Pokoju nr 5
Cheon Il Guk Jest Doskonałym Królestwem Niebieskim Wiecznego Pokoju
[Nota wydawcy] Przemówienie to zostało wygłoszone przez Wielebnego Moona z okazji Ceremonii
Zasiedlenia Pałacu Pokoju Cheon-Jeon i Koronacji Króla Pokoju Nieba i Ziemi, które miało
miejsce 13 lipca 2006 roku w Cheongpyeong, w Republice Korei.
Najwyżsi przywódcy ze wszystkich krajów świata, szanowni goście Nieba, którzy przybyliście tu
ze wszystkich zakątków ziemi, aby świętować ten niezwykły opatrznościowy dzień a także osoby
z duchowego i fizycznego świata, którzy urodziliście się jako obywatele Cheon Il Guk:
W imieniu całej ludzkości w świecie duchowym i fizycznym, liczącej ponad 300 miliardów osób,
składam wyrazy bezgranicznej wdzięczności i chwały Bogu, Stworzycielowi wszystkich rzeczy,
wiecznemu Prawdziwemu Rodzicowi ludzkości i Wielkiemu Królowi Wszechświata.
Proszę Was, abyście wznieśli okrzyk radości i sławili zwycięstwo Prawdziwych Rodziców Nieba
i Ziemi, Króla i Królowej Pokoju Wszechświata. Osobiście wypełnili oni cały kurs odnowy przez
odszkodowanie, aby zbawić ludzkość, która jako potomstwo upadku byłaby na wieczność skazana
na błądzenie w otchłani zła i cierpienia, ciągle spadając w dół drogą do piekła.
Znajdujecie się tutaj, w miejscu niewyobrażalnego wydarzenia w historii opatrzności. Wydarzenie
to jest bezprecedensowe i nigdy ponownie się nie powtórzy. Jest to dzień, w którym Król Pokoju
nareszcie pojawia się otoczony przynależną mu chwałą. Proszę abyście uświadomili sobie, że
chociaż może to być dla Was niewidoczne, razem z Wami przybyły tutaj tysiące i dziesiątki tysięcy
Waszych dobrych przodków z rodzin błogosławionych. Są teraz ponad Waszymi głowami, łącząc
się z Wami w tej niezwykłej chwili w obchodach uroczystości. Cała natura odczuwa radość, a niebo
i ziemia rozbrzmiewa jednogłośnym Alleluja.
Gdybyście naprawdę zrozumieli nieskończoną wartość tego dnia, nie moglibyście usiedzieć
spokojnie. Wyruszylibyście dokoła świata śpiewając hymny radości i tańcząc w euforii.

Koronacja Boga
Czy wiecie, jakie jest znaczenie dnia 13 stycznia 2001 roku? Był to dzień Koronacji Boga.
Niezliczoną ilość lat Niebo z niecierpliwością wyczekiwało tego wydarzenia. Było to
najwspanialsze i najwznioślejsze wydarzenie, jakiego świadkiem była kiedykolwiek ludzkość. Tego
dnia wielebny Moon, który kroczył drogą nieopisanego cierpienia i bólu aż do chwili, kiedy odniósł
ostateczne zwycięstwo, mógł ofiarować cały ten fundament Nieba i zostać namaszczonym przez
Niebo jako Prawdziwy Rodzic Ludzkości.
Przez dziesiątki tysięcy lat, egzystencja Boga wypełniona była rozpaczą i nieopisanym bólem,
nawet mimo tego, że prowadził swoją Opatrzność z rodzicielskim sercem. Kiedy ceremonia
koronacji została Mu ofiarowana, wyznaczyła chwilę Jego długo oczekiwanego wyzwolenia. Tego
opatrznościowego dnia zadeklarowaliśmy całemu niebu i ziemi, że będziemy służyć Bogu jako
wertykalnemu Prawdziwemu Rodzicowi i wielkiemu Królowi wszechświata, że rozwiniemy
i wzniesiemy transparent Cheon Il Guk głoszący, że nastał czas nowego zwierzchnictwa Nieba.
Przez kolejne trzy lata Prawdziwi Rodzice mocno trzymali ster, podczas gdy wiatry niebiańskiego
powodzenia wzbierały wokół nas jak tajfun. Rzuciliśmy się naprzód, chociaż każdy dzień wydawał
się być niczym tysiąc lat. Wówczas na fundamencie zwycięstwa Prawdziwych Rodziców dzień
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5 maja 2004 roku ogłosiliśmy Dniem Sang-hap Ship-seung. Tego dnia Prawdziwi Rodzice
zakończyli Epokę Przed Nadejściem Nieba, z jego długimi latami żalu i otworzyli Epokę Po
Nadejściu Nieba, nową epokę, kiedy możemy zbudować nowe niebo i nową ziemię. Wyznaczyło to
początek wielkiej i historycznej rewolucji powrotu ziemi do Boga, jako ucieleśnionej
rzeczywistości.
Ukochani mieszkańcy Cheon Il Guk, otrzymujecie dzisiaj niezwykłą łaskę. Uczestniczycie
w ceremonii koronacji rzeczywistego Króla Kosmicznego Pokoju i jesteście zarejestrowani jako
obywatele Cheon Il Guk. Nie tylko Wy, ale również Wasi przodkowie będą tysiącami dziękować
Wam przez wieczność za łaskę, jaką wraz z Wami otrzymują dzisiaj.
W Biblii jest zapisane: “starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość.” (Mateusz
6:33) Dzisiaj jesteście świadkami cudu cudów, ustanowienia Cheon Il Guk, rzeczywistej
suwerenności w Epoce Po Nadejściu Nieba. Bóg rzeczywiście działa w tajemniczy sposób. Już od
pierwszego dnia nowego tysiąclecia Bóg umieścił na horyzoncie Cheon Il Guk. Kto mógłby
przypuszczać jednak, że będziemy świadkami dnia, kiedy Król Kosmicznego Pokoju wstępuje na
swój tron? Myśleliśmy o tym jak o śnie, ale teraz jesteśmy tego świadkami za naszego życia.

Droga narodu Cheon Il Guk
Mieszkańcy Królestwa Niebieskiego, oto drogocenny i błogosławiony dzień zwycięstwa i chwały.
Teraz jako Król Kosmicznego Pokoju ogłoszę tego dnia, 13 czerwca szóstego roku Cheon Il Guk,
podstawowe obowiązki i misje, jakie każdy obywatel Cheon Il Guk powinien zrozumieć i zgodnie
z nimi żyć, krocząc drogą wyznaczoną przez Niebo.
Po pierwsze, jako że Bóg jest wertykalnym Prawdziwym Rodzicem, a Wy jesteście prawdziwymi
dziećmi Boga, ustanowicie w Waszych rodzinach sferę panowania trzech pokoleń, udoskonalicie
Cztery Wielkie Sfery Serca, a wtedy przez wieczność będziecie służyć Bogu w wymiarze
wertykalnym.
Ponadto wpiszecie w swoje serca potrzebę wspierania Kosmicznego Króla Pokoju, który jest
horyzontalnym Prawdziwym Rodzicem, a także jako obywatele Cheon Il Guk — potrzebę życia
w absolutnym posłuszeństwie w wymiarze horyzontalnym na zawsze. Życie dla innych, które jest
wyrazem praktykowania prawdziwej miłości stanie się Waszą drogą życia. Ustanowicie wtedy
prawdziwą rodzinę i wychowacie prawdziwe dzieci, które są bezgrzeszne i czyste, ochraniając
w ten sposób rodowód Boga i przekazując go w stanie nienaruszonym z pokolenia na pokolenie.
Po drugie, niezależnie od sytuacji, będziecie żyć w jedności umysłu i ciała. Również w moim
przypadku od dnia, kiedy postanowiłem podążać drogą Nieba, zdecydowałem się w oparciu o to
określić swoje motto: “Zanim zapragniesz zapanować nad wszechświatem, najpierw musisz
zapanować nad samym sobą.”
Bóg dał Wam sumienie jako przewodnika do wypełnienia tego celu. Wasze sumienie wie o Was
wszystko. Posiada pełną wiedzę na temat każdego kroku i działania, jakie podejmujecie; zna nawet
Wasze myśli. Wasze sumienie wie o wszystkich tych rzeczach, które Was dotyczą zanim dowie się
o nich Wasz nauczyciel czy pastor. Wie o nich zanim poznają je Wasi rodzice. Wie o nich lepiej
nawet niż sam Bóg. Zatem, jeśli podczas swojego życia umieścicie sumienie w pozycji Boga
i podążycie drogą absolutnego posłuszeństwa, pewne jest, że ustanowicie sferę współbrzmienia
pomiędzy Waszym umysłem i ciałem oraz udoskonalicie stan ich zjednoczenia.
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Pokój Światowy Budowany przez Małżeństwa Międzykulturowej Wymiany
Mieszkańcy Cheon Il Guk, zjednoczenie świata duchowego zostało zakończone. Problem stanowi
obecnie 6 i pół miliarda ludzi żyjących na ziemi w ciałach fizycznych. Znoszą oni udręki wśród
grzechu i cierpienia, jednak wciąć pozostają Waszymi braćmi i siostrami. Waszą trzecią misją jest
nauczanie ich i przyprowadzenie do domu jako mieszkańców Cheon Il Guk.
Powinniście edukować każdego, aby zrozumiał, że każda istota ludzka bez wyjątku wywodzi się
z upadku i musi zmienić swój rodowód poprzez otrzymanie Świętego Małżeńskiego
Błogosławieństwa od Prawdziwych Rodziców. Proszę kontynuujcie dzieło wszczepiania ludzi do
Prawdziwego Drzewa Oliwnego, poprzez ich uczestnictwo w małżeństwie wymiany, aż do dnia,
kiedy cała ludzkość, licząca ponad 300 miliardów dusz, zostanie odnowiona przez połączenie z
Bożym rodowodem.
Po czwarte, zostaliście stworzeni, aby spędzić 10 miesięcy w łonie swojej matki, około 100 lat
wdychając powietrze na ziemi, a następnie całą wieczność w świecie duchowym. Powinniście
zrozumieć, że podobnie jak w okresie ciąży dobre przygotowanie decyduje o zdrowiu po
narodzinach , tak też powinniście poświęcić swoje ziemskie życie aby przygotować się do
następnego etapu życia w świecie duchowym.
Nigdy nie zapominajcie, że w każdym miejscu i o każdej porze, niezależnie od tego, co robicie,
Wasi przodkowie w świecie duchowym pozostają z Wami. Zawsze miejcie na uwadze życie
w harmonii ze światem duchowym. Komunikujcie się w modlitwie z niebiańskim światem,
z oddaniem i szczerością tak, aby Wasza osoba duchowa mogła się udoskonalić podczas życia na
ziemi.
Po piąte, Wasze zdolności i umiejętności są wymagane do organizowania i zarządzania Cheon Il
Guk. Dlatego teraz odrzućcie i pozbądźcie się Waszych masek egoistycznego indywidualizmu. Jest
to pozostałość Epoki Przed Nadejściem Nieba. Aby móc przynależeć do Nieba, musicie zmienić
prawo własności poprzez uczestnictwo w Ceremonii Przywrócenia Prawa Własności, ofiarowując
wszystko co posiadacie Bogu i następnie otrzymując od Niego wszystko z powrotem.
Ponadto wszyscy mieszkańcy Cheon Il Guk będą dostarczać datki dla dobra i pokoju ludzkości nie
na zasadzie podatku, ale na zasadzie dobrowolnego wsparcia. Będą prezentować model ofiarowania
pierwszych trzech dziesiątych części swoich dochodów na cele publiczne. Nie może to być
narzucony podatek, musi być to dar, który mieszkańcy, z sercami pełnymi radości, dobrowolnie
ofiarują Niebu.
Życie Obywateli Cheon Il Guk
Po szóste, ukochani mieszkańcy Cheon Il Guk, w Epoce Po Nadejściu Nieba możliwe jest
przywrócenie idealnego świata stworzenia, który w rezultacie upadku Człowieka został utracony.
Bóg stworzył wszystkie ziemskie stworzenia jako nasze naturalne środowisko; są one absolutnie
niezbędne dla ludzkiej egzystencji. Istoty ludzkie i natura mają współdzielić sferę wzajemnej
koegzystencji, ludzie jako partnerzy miłości w pozycji podmiotu, a natura jako partner miłości w
pozycji obiektu, prosperujący pod panowaniem ludzi i piękniejący wskutek ludzkiej kreatywności.
Nie możemy dłużej tolerować działań, które niszczą naturę i zanieczyszczają środowisko.
Jako obywatele Cheon Il Guk, proszę, abyście posiedli mądrość ochraniania i kochania natury.
Powróćcie na łono natury i cieszcie się życiem w wyzwoleniu i całkowitej wolności. Kochać naturę
to znaczy kochać Boga i ludzkość. Kiedy ludzkie życie współgra z naturą, charakter człowieka
może rozkwitać w doskonałości. Kwiaty prawdziwej kultury serca, świat prawdziwej sztuki,
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rozkwitną. Będzie to Ogród Eden, pierwotny ideał, w którym istoty ludzkie i całe stworzenie będą
żyć w całkowitej harmonii wyrażając swoją pierwotną naturę.
Jeśli praktykujecie w swoim codziennym życiu taką prawdziwą miłość, jak Bóg może nie obdarzyć
Was swoim wspaniałym błogosławieństwem? Będziecie żyć przez całą wieczność
w błogosławieństwie i szczęściu.
Po siódme, Epoka Po Nadejściu Nieba, którą otworzyli Bóg i Prawdziwi Rodzice, jest czasem
radykalnych zmian. Jako zarejestrowani obywatele Cheon Il Guk, macie misję uczynienia tej ery
epoką rozkwitu i zebrania owoców w błogosławieństwie i chwale.
Dlatego proszę, stańcie się emisariuszami Nieba wypełniając podwójną misję „Królewskich
Policyjnych Sił Pokoju” i „Królewskiego Korpusu Pokoju.” Służcie ludzkości pod sztandarem
Uniwersalnej Federacji Pokoju, która działa na rzecz ustanowienia Organizacji Narodów
Zjednoczonych w pozycji typu Abla. Czcigodni mieszkańcy, kto jeśli nie Wy, wychowa i ochroni
błogosławione rodziny, kto zatroszczy się o tą błogosławioną planetę Ziemię, którą dał nam Bóg?
Proszę, abyście stali się prawdziwymi książętami i księżniczkami, którzy żyją w służbie Bogu, jako
swojemu Prawdziwemu Rodzicowi, ponieważ to On jest Królem Pokoju wszystkich narodów.
Zbudujmy wieczne Królestwo Pokoju służąc Królowi Kosmicznego Pokoju i właściwie
wypełniając obowiązki rodziny jako oddani synowie i córki, patrioci, święci oraz synowie i córki
Boga.
Ukochani mieszkańcy Cheon Il Guk, mam nadzieję, że będziecie prawdziwie świętować i cieszyć
się z okazji tego cennego i świętego dnia. Odrzućcie wszystkie swoje troski i zmartwienia,
i świętujcie ten dzień z radością, towarzysząc całym swoim sercem swojemu Ojcu Niebieskiemu
i Prawdziwym Rodzicom. Wyrażona przez każdego z Was szczerość i oddanie nadają temu dniu
jeszcze więcej chwały. Przepiękne góry, strumyki, drzewa i kwiaty tu w okolicach jeziora
w Cheongpyeong ślą Wam swoje błogosławieństwo, kiedy Wy przygotowujecie się do podjęcia
swoich ambitnych podróży. Również Wasi potomkowie będą odczuwać dumę z powodu Waszego
uczestnictwa w tym długo oczekiwanym dniu, i już na zawsze będą Was szanować i wielbić.
Modlę się, aby obfite błogosławieństwo Boga pozostawało z Wami i Waszymi rodzinami na
zawsze.
Dziękuję bardzo.
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