Przesłanie Pokoju nr 7
Boży Ideał Rodziny i Królestwo Idealnego Świata Pokoju II
[Nota wydawcy] Przesłanie to zostało wygłoszone przez Wielebnego doktora Sun Myung Moona wraz
z przedstawicielami trzech pokoleń Prawdziwej Rodziny, podczas zgromadzeń Uniwersalnej Federacji Pokoju,
na cześć Wyzwolenia Ojczyzny Kosmicznego Pokoju i Powrotu do Boga Nieba i Ziemi. Zgromadzenia rozpoczęły
się 31 sierpnia 2006 roku w 12 miastach Republiki Korei, a następnie w głównych w głównych miastach na
całym świecie.

Szanowni Ambasadorzy Pokoju, przywódcy reprezentujący różne środowiska, dostojni goście
z kraju i zagranicy, ukochane rodziny Błogosławione:
W pierwszej kolejności chciałbym wyrazić głęboką wdzięczność za wszelkie wysiłki, jakie
Państwo podejmują dla urzeczywistnienia pokoju na całym świecie, a w szczególności za
poparcie dla Uniwersalnej Federacji Pokoju. Jak Państwu zapewne wiadomo, podczas
ceremonii koronacji, które odbyły się w 2004 r. zarówno w gmachu Senatu Stanów
Zjednoczonych, jak i koreańskiego Zgromadzenia Narodowego, uznano mnie Królem Pokoju.
Po tych ceremoniach, w dniu 12 września 2005 r. założyłem w Nowym Jorku Uniwersalną
Federację Pokoju. Na bazie wspomnianych zwycięstw, 13 czerwca tego roku
przeprowadziliśmy Ceremonię Wstąpienia do Pałacu Pokoju Cheon Jeong a także ceremonię
koronacji Prawdziwych Rodziców na Króla i Królową Kosmicznego Pokoju. Wszelkie te
działania były krokami ku stworzeniu Królestwa Niebieskiego Cheon Il Guk na Ziemi.
Panie i Panowie, natychmiast po zainaugurowaniu Uniwersalnej Federacji Pokoju zacząłem
wygłaszać swoje przemówienie w ramach światowego tournee, które objęło 120 krajów. Moja
żona, dr Hak Ja Han Moon, odziedziczyła zwycięstwo tej pierwszej światowej podróży.
Reprezentując Prawdziwych Rodziców przekazała Boże Przesłanie, odnosząc sukces w
tournee, które objęło 180 narodów. W czasie tej trasy dookoła świata, trwającej ponad pół
roku, ona i nasi synowie pracowali nieprzerwanie, spełniając opatrznościową
odpowiedzialność „współpracy matki i syna.” Moja małżonka, jako prawdziwy rodzic, oraz
towarzyszące jej prawdziwe dzieci przekazali Słowo i wspólnie poprowadzili Ceremonię
Światowego Błogosławieństwa Pokoju. Dzięki temu mogła ona odnowić i ofiarować Niebu
sferę rodowodu oraz sferę jedności Kaina i Abla, utraconych przez Ewę, matkę pierwszej
ludzkiej rodziny.
Panie i Panowie, 20 sierpnia tego roku obchodziliśmy rocznicę uwolnienia mnie z więzienia
Danbury w Stanach Zjednoczonych. Ten pobyt w więzieniu był ostatnim kiedy to
pozbawiono mnie wolności. W całym swoim życiu byłem więziony sześciokrotnie.
Uwolnienie mnie oznaczało wówczas zwycięstwo na światowym poziomie nad
zniewoleniem, oraz osiągnięcie sfery wyzwolenia i całkowitej wolności. Aby upamiętnić ten
znaczący dzień, oraz aby przywitać moją żonę i pogratulować jej z okazji powrotu ze
zwycięsko zakończonego tournee, zorganizowałem w Korei światowe zgromadzenie pokoju.
Zebrało się ponad 30 tysięcy czołowych przywódców, reprezentujących 1,2 miliona
Ambasadorów Pokoju oraz przywódców 120 narodów, którzy umocnili swoją determinację
urzeczywistniania pokoju na świecie.
Obecnie, na bazie sukcesu tego opatrznościowego wydarzenia, udaję się do każdego zakątka
ziemi wraz z trzema pokoleniami rodziny Prawdziwych Rodziców, w pozycji Króla
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Kosmicznego Pokoju, aby przekazywać to przesłanie. Nosi ono w sobie niebiańskie
tajemnice, przekazane ludzkości przez Boga w obecnej Epoce po Zstąpieniu Nieba.
Dostojni przywódcy, czy odczuwacie głębię serca, z jaką podjąłem się odbyć tę światową
podróż? Ponieważ mam prawie osiemdziesiąt siedem lat, nie mam pojęcia, kiedy ani gdzie
mógłbym umrzeć po drodze. Podejmując tę trasę położyłem na szali swoje życie i możliwe,
że będzie to moja ostatnia podróż. Objawiam tajemnice Nieba. Mogą to być ostatnie słowa,
jakie pozostawi dla ludzkości Prawdziwy Rodzic, który przyszedł na świat z namaszczeniem i
obdarzony pieczęcią Nieba. Szczerze proszę, abyście otworzyli swoje serca i aby niebiańskie
Słowo pozostało w nich na zawsze. Życzę Wam, abyście mieli w sobie mądrość, która
potraktuje te słowa jako normę w Waszym życiu i przekażcie je Waszym rodzinom i rodom,
potomkom i sąsiadom.
Panie i Panowie, moje dzisiejsze przemówienie nosi tytuł „Boży Ideał Rodziny i Królestwo
Idealnego Świata Pokoju”; stanowi ono podsumowanie Bożych nauk, jakie w ciągu
ostatniego roku przekazałem sześciu i pół miliardom ludzi na świecie. Jego celem jest
ponowne przypomnienie Państwu, jaką rolę odgrywacie i jaką misję pełnicie z punktu
widzenia Bożej opatrzności, a także wyjaśnienie znaczenia epoki, w jakiej przyszło nam żyć.
Powstanie Uniwersalnej Federacji Pokoju
Panie i Panowie, ludzie przez całą historię działali na rzecz pokoju, lecz chcieli go ustanowić
wyłącznie w oparciu o własne wysiłki. Przyjrzyjcie się starciu demokracji z komunizmem. Z
zewnętrznego punktu widzenia różnica pomiędzy jednym i drugim polegała na sposobie
postrzegania oraz zapewniania praw i wolności jednostki. Jednak patrząc opatrznościowo,
komunizm i demokracja były jak dzieci, które utraciły rodziców. Stanęły wobec siebie jak
Kain i Abel, komunizm w pozycji Kaina, a demokracja w pozycji Abla i wpadły w pułapkę
bratobójczej walki.
Na przestrzeni dziejów działania pokojowe, prowadzone przez niedoskonałe istoty ludzkie,
nieuchronnie osiągały nieprzekraczalną granicę swoich możliwości i kończyły się
niepowodzeniem. Dlatego Organizacja Narodów Zjednoczonych, choć u jej podstaw leżało
cudowne marzenie o urzeczywistnieniu pokoju światowego, musi dziś przyznać, że posiada
wrodzone ograniczenia i że nie jest w stanie dać ludzkości więcej nadziei. Dzieje się tak z
tego względu, że ONZ powstała w czasach, gdy Bóg nie mógł jeszcze bezpośrednio
prowadzić rozwoju Swojej historycznej opatrzności.
Jednak obecnie Uniwersalna Federacja Pokoju ma możliwość całkowitego spełnienia swojej
misji, czyli zjednoczenia Nieba i Ziemi, oraz utworzenia Królestwa Idealnego Świata Pokoju.
Reprezentuje ona bowiem zwycięstwo Boga oraz jest owocem krwi, potu i łez Prawdziwych
Rodziców. Dlatego Uniwersalna Federacja Pokoju jest największą nadzieją dla świata.
Spełnia ona rolę Abla w stosunku do istniejącej Organizacji Narodów Zjednoczonych typu
Kaina; jej celem jest odrodzenie ONZ i zapewnienie przywództwa, aby zapanował
powszechny pokój, znany jako Cheon Il Guk. Proszę zatem, aby Państwo mieli to na
względzie, że jako światowi przywódcy otrzymaliście niebiańską misję stworzenia
rzeczywistej Bożej ojczyzny, która nie jest niczym innym, jak ideałem zamierzonym przez
Boga w czasie stworzenia.
Boży cel stworzenia
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Szanowni światowi przywódcy, jak myślicie, jaki ostateczny cel przyświecał Bogu przy
stworzeniu człowieka? Krótko mówiąc, było nim pragnienie doświadczania radości dzięki
relacji z idealnymi rodzinami, które miały stać się pełnym ucieleśnieniem prawdziwej
miłości. Jak zatem wygląda idealna rodzina? Bóg stwarzając pierwszych ludzi, uczynił
Adama przedstawicielem wszystkich mężczyzn, a Ewę przedstawicielką wszystkich kobiet.
Pragnął aby byli oni w stanie posiąść na własność prawdziwą miłość. Jaka droga
pielęgnowania charakteru prawdziwej miłości była dla nich najkrótsza? Było nią po prostu
utrwalenie relacji rodzic-dziecko, jaką mieli z Bogiem. Dzięki tej relacji mogliby żyć
doświadczając stałej obecności Boga jako ich Ojca i stworzyć rodzinę, która byłaby wzorem
ucieleśniającym Boży ideał pokoju. Ich celem było podążanie drogą życia i doświadczanie
wiecznej radości, w jednej rodzinie z Bogiem.
Bóg stworzył Adama i Ewę jako pierwszych przodków ludzkości. Powinni oni ustanowić
wzorcową rodzinę i urzeczywistnić ideał pokoju. Bóg poświęcił się całkowicie, aby
wychować ich jako Swojego syna i Swoją córkę, połączonych z Nim prawdziwą miłością,
prawdziwym życiem i prawdziwym rodowodem.
Gdyby Adam i Ewa osiągnęli doskonałość osobistą zgodnie z wolą Boga, oznaczałoby to, że
osiągnęli doskonałość charakteru aby stać się mężem i żoną z Jego błogosławieństwem.
Wówczas osiągnęliby oni całkowitą jedność z Bogiem. Bóg byłby obecny w ich związku.
Także ich dzieci byłyby połączone z niebiańskim porządkiem miłości, ciesząc się
bezpośrednią relacją z Bogiem jako swoim Rodzicem. Innymi słowy, małżeństwo
doskonałego Adama i doskonałej Ewy byłoby osobistym małżeństwem Boga. Jako że Bóg
jest wieczny, także Adam i Ewa staliby się wiecznym ucieleśnieniem Boga. Adam i Ewa
byliby Jego ciałem, a Bóg, zamieszkawszy w ich umysłach i sercach, stałby się Prawdziwym
Rodzicem ludzkości, zarówno w świecie fizycznym, jak i duchowym.
Znaczenie rodowodu
Czy wiecie, co sprawiło sercu Boga największy ból, powodując że odczuwał on głębokie
cierpienie przez całą długą historię od chwili upadku Adama i Ewy? Bóg utracił Swój
rodowód, a wraz z nim, utracił podstawowy warunek ludzkiego braterstwa, a także prawo
własności do stworzenia. Boży rodowód jest cenniejszy niż samo życie. Bez niego owoce
prawdziwego życia i prawdziwej miłości nigdy nie osiągną dojrzałości. Zamiast tego, Adam i
Ewa stali się owocami Szatana, pozbawionymi jakiejkolwiek więzi z Niebem. Od nich
pochodzi sześć i pół miliarda ludzi obecnie zamieszkujących Ziemię.
Panie i Panowie, rodowód jest ważniejszy niż życie i cenniejszy niż miłość. Życie i miłość
łączą się, aby stworzyć rodowód. Rodowodu nie można ustanowić, jeśli brakuje życia lub
miłości. Dlatego spośród tych trzech elementów – miłości, życia i rodowodu – rodowód jest
owocem dwóch pozostałych. Rodowód Boga zawiera w sobie nasienie prawdziwej miłości.
Rodowód Boga stanowi treść prawdziwego życia i stwarza dla niego warunki rozwoju.
Dlatego byśmy mogli się stać idealnymi ludźmi wymarzonymi przez Boga, czyli ludźmi o
idealnych charakterach, mogących stworzyć idealne rodziny, najpierw musimy zostać
połączeni z Jego rodowodem. Mówiąc dobitniej, tylko wtedy, kiedy będziemy połączeni z
rodowodem Boga, możliwe będzie stworzenie Bożej ziemi rodzinnej - idealnego narodu.
Tylko i wyłącznie w połączeniu z rodowodem Boga, możliwe jest ustanowienie Królestwa
Pokoju - idealnego świata.
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Proszę, aby znaczenie rodowodu znalazło trwałe miejsce w Waszych sercach. Nie jestem w
stanie tego jeszcze mocniej podkreślić. Relacja rodzic – dziecko jest najwyższą i
najważniejszą ze wszystkich relacji, a pokrewieństwo łączące rodzica i dziecko jest jedynym
sposobem, w jaki można przekazywać i utrwalać rodowód Boga na wieki. Ten punkt musi
być dla Państwa jasny.
Zamiast tego fałszywe życie, fałszywa miłość i fałszywy rodowód opanowały ziemię. Boża
miłość, Boże życie i Boży rodowód wpadły w ręce cudzołożnego Szatana, wroga miłości.
Niebo i Ziemia zostały sponiewierane i obrócone w piekło. Świat stał się nieszczęsnym
miejscem, dalekim od obecności Boga. Jednakże ludzkość do dziś nie jest tego świadoma.
Ludzie trwają nieświadomi istnienia zależności świata od rodowodu wroga. Oto żałosna
prawda o ludzkości pochodzącej z upadku. Dlatego też nazywamy ten świat piekłem na ziemi.
Bóg spogląda na tragiczną sytuację ludzkości z sercem pełnym bólu.
Ponadto, gdy Szatan wskutek upadku uzyskał panowanie nad rodowodem, zaczął sobie także
uzurpować prawo starszego syna oraz prawo własności. Bóg jest jak ojciec, który przez całe
życie pracował w pocie czoła i gromadził majątek dla swoich dzieci, tylko po to, aby
przyszedł złodziej i ukradł wszystko w ciągu jednej nocy. Któż może pojąć smutne i pełne
bólu serce Boga? Bóg utracił Swój rodowód, utracił Swoje dzieci i został zmuszony do
przekazania Szatanowi prawa własności do narodów i świata.
Jest tylko jedna droga odzyskania rodowodu, prawa starszego syna i prawa własności. To
sposób doprowadzenia Szatana do naturalnego podporządkowania się, do dobrowolnego
złożenia broni. W czym tkwi tajemnica osiągnięcia tego celu? Wyłącznie w sile prawdziwej
miłości: w pokochaniu naszych wrogów bardziej, niż kochamy własne dzieci.
Prawdziwa miłość
Czym zatem jest prawdziwa miłość? Jej istotą jest dawanie, życie dla dobra innych i dla dobra
ogółu. Prawdziwa miłość daje, zapomina że dała i nadal daje bez końca. Prawdziwa miłość
daje z radością. Odnajdujemy ją w radosnym i kochającym sercu matki, która kołysze dziecko
w ramionach i karmi je piersią. Prawdziwa miłość jest miłością pełną poświęcenia, jak miłość
oddanego syna, którego najbardziej cieszy pomaganie rodzicom.
Połączeni więzami prawdziwej miłości możemy być zawsze razem, bez końca ciesząc się
swoją obecnością. Siła przyciągania prawdziwej miłości rzuca wszystko we wszechświecie do
naszych stóp; nawet Bóg przyjdzie, by z nami zamieszkać. Niczego nie da się porównać z
wartością prawdziwej miłości. Ma ona siłę obalenia wszelkich barier wzniesionych przez
upadłych ludzi, w tym granic narodowych, a także barier rasowych, czy nawet religijnych.
Głównymi przymiotami prawdziwej miłości Boga są: absolutny charakter, wyjątkowość,
niezmienność i wieczność; kto praktykuje prawdziwą miłość, będzie żył z Bogiem, będzie
dzielił się szczęściem oraz cieszył równoprawnym uczestnictwem w Bożych dziełach . Życie
dla dobra innych, życie prawdziwej miłości, jest więc zasadniczym warunkiem wstąpienia do
Królestwa Niebieskiego.
Królestwo Niebieskie i rodzina
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Panie i Panowie, jakiego rodzaju miejscem jest Niebo? Krótko mówiąc, jest to świat, w
którym swobodnie przepływa prawdziwa miłość Boga. Prawdziwa miłość jest osią tego
świata. Prawdziwa miłość jest wszędzie, zarówno wyrażana na zewnątrz jak i w osobistych
myślach. Życie każdego człowieka od samego początku do samego końca wypełnione jest
prawdziwą miłością. Ludzie nieba przychodzą na świat dzięki prawdziwej miłości, żyją w
objęciach prawdziwej miłości i przez cały czas podążają drogą prawdziwej miłości, aż do
dnia, w którym przejdą do świata duchowego.
Niebo jest naturalnym światem, gdzie wszyscy ludzie żyją dla wzajemnego dobra. W
rezultacie, w takim świecie nie ma miejsca na zazdrość i antagonizmy. To nie jest świat, w
którym rządzą pieniądze, pozycja, lub władza. W niebie sukces każdej osoby reprezentuje
sukces ogółu, upodobania każdej osoby reprezentują upodobania ogółu, a radość każdej osoby
reprezentuje radość ogółu.
Niebo jest światem, w którym prawdziwa miłość wypełnia atmosferę, światem, w którym
wszyscy oddychają prawdziwą miłością. Tutaj życie tętni miłością, wszędzie i przez cały
czas. Wszyscy obywatele Nieba są ze sobą połączeni wspólnym rodowodem Boga. Tutaj cały
świat i zamieszkujący go ludzie są połączeni nierozerwalną więzią, jak komórki w naszym
ciele. Prawdziwa miłość, miłość stanowiąca istotę Boga, jest jedyną siłą, która rządzi Niebem.
Również Bóg istnieje dla prawdziwej miłości.
Panie i Panowie, teraz powinniście się poświęcić praktykowaniu życia prawdziwej miłości.
Czy potraficie kochać Boga bardziej, niż kochali Go Adam lub Ewa? Czy potraficie kochać
Boga bardziej niż Jezus? Dzięki pełnemu urzeczywistnieniu prawdziwej miłości, powinniście
w doskonały sposób zjednoczyć umysł i ciało. Powinniście ustanowić relacje prawdziwej
miłości ze wszystkimi ludźmi dookoła. Wyrażając to w inny sposób, powinniście udoskonalić
prawdziwą rodzinę, złożoną z trzech pokoleń – dziadków, rodziców i dzieci, żyjących razem
w prawdziwej miłości. Zróbcie to na ziemi, a uzyskacie kwalifikacje, by wejść do Nieba.
Trójpokoleniowa rodzina żyjąca w harmonii
Przy poszukiwaniu utraconego ideału pierwotnej rodziny powinien znaleźć się ktoś w pozycji
doskonałego Adama, ktoś w pozycji Jezusa, oraz ktoś w pozycji Pana Powtórnego Przyjścia.
Jest to punkt wyjścia dla ustanowienia rodziny, w której zamieszka Bóg. W takiej rodzinie
trzy pokolenia – dziadkowie, rodzice i dzieci, będą żyć w harmonii. Rodzice i dzieci służyliby
dziadkom i szanowali ich, ponieważ dziadkowie reprezentują przodków rodziny, jej
historyczne korzenie.
Panie i Panowie, rodzina ustala wzór wspólnego życia w harmonii. Jest modelem wspólnego
życia w jedności. Odnajdujemy w niej wzajemną miłość oraz szacunek rodziców i dzieci,
wzajemne oddanie oraz miłość męża i żony, a także ufność i wzajemne zaufanie rodzeństwa.
Oznacza to, że musicie ustanowić prawdziwą rodzinę, w której trzon prawdziwej miłości
wyrasta z korzenia prawdziwej miłości i wydaje owoce prawdziwej miłości.
Takie rodziny noszą w sobie żywy korzeń historii oraz korzenie Królestwa Niebieskiego. W
takich rodzinach bierze swój początek Królestwo Boże na ziemi. Są one urodzajną ziemią, w
której Boże Królestwo zostaje zasiane i zapuszcza korzenie. Dziadkowie, rodzice i dzieci
reprezentują korzenie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Korzeń przeszłości
reprezentuje świat duchowy, korzeniem teraźniejszości jest pałac reprezentujący dzisiejszy
świat, a korzeń przyszłości czyni z synów i córek książąt i księżniczki. Dzięki ustanowieniu
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takich rodzin wznosimy pałac pokoju, który reprezentuje harmonię dwóch światów – świata
duchowego i świata fizycznego.
W ten sposób trzy pokolenia – dziadków, rodziców i dzieci, powinny żyć razem jako jedna
rodzina i służyć wiecznemu Bogu. Bóg pragnie widzieć takie rodziny, a Waszą
odpowiedzialnością, jako Mesjaszy Rodowych i Ambasadorów Pokoju, jest poszukiwanie i
ustanawianie rodzin Cheon Il Guk - Królestwa Boga.
Panie i Panowie, powinniście stworzyć rodziny, za którymi Bóg będzie tęsknił i do których
zawsze będzie chciał wracać. Odwiedzając Wasz dom, Bóg powinien czuć się dobrze, jak
każdy rodzic, który odwiedza swoje dzieci. Oto, co znaczy żyć służąc Bogu.
W takiej rodzinie Bóg jest wertykalnym podmiotem Waszego sumienia, a Wasze sumienie
jest wertykalnym podmiotem Waszego ciała. Zatem jedność z Bogiem prowadzi Wasz umysł
i ciało do jedności. Członkowie rodziny, którzy ustanowili tę wertykalną oś, mogą
udoskonalić cztery sfery miłości i serca: miłość rodzicielską, miłość małżeńską, miłość dzieci
i miłość bratersko - siostrzaną. W takiej rodzinie spotykają się wszystkie kierunki: góra i dół,
przód i tył, strona lewa i prawa. Krążą one wokół siebie w wiecznym sferycznym ruchu. Taki
jest Boży, wiecznie trwający model idealnej rodziny, która rozrasta się do rozmiaru idealnych
wzorcowych narodów oraz królestwa pokoju Boga. Gdyby cały świat zamieszkiwały takie
idealne rodziny! Byłby to uporządkowany świat, gdzie ludzie sami z siebie pilnowaliby
przestrzegania niebiańskich dróg i niebiańskich praw. W tym świecie nie byliby potrzebni
adwokaci, prokuratorzy, a nawet sędziowie.
Małżeńskie Błogosławieństwo wymiany międzykulturowej
Dostojni Goście, nasza więź z rodowodem Szatana spowodowała na przestrzeni dziejów tak
wiele cierpienia. Uczyńmy śmiały krok naprzód, aby ją przerwać i zaszczepić się w korzeń
rodowodu Prawdziwych Rodziców. Po co mielibyśmy nadal bezsensownie żyć i umierać jako
dzikie drzewka oliwne? Dzikie drzewko oliwne, nawet jeżeli żyje tysiąc lat, będzie tylko
wydawać kolejne nasiona dzikich drzewek oliwnych. Jakim sposobem możemy wyrwać się z
tego błędnego koła?
Można to zrobić poprzez Święte Błogosławieństwo. Ceremonia Świętego Błogosławieństwa
oferuje łaskę zaszczepienia do prawdziwego drzewka oliwnego. Ustanowili ją Prawdziwi
Rodzice, którzy przynoszą ludziom Boży rodowód. Jeśli już raz zmienicie swoją linię krwi na
Bożą, Wasze potomstwo będzie w naturalny sposób przynależeć do rodowodu Boga. Święte
Błogosławieństwo otrzymuje się w trzech etapach: odrodzenia, zmartwychwstania i życia
wiecznego. Otrzymując Święte Błogosławieństwo od Prawdziwych Rodziców, będziecie
mogli dać życie czystym, bezgrzesznym dzieciom i zbudować idealną rodzinę.
Najlepszym sposobem przyjęcia Świętego Błogosławieństwa jest otrzymanie go z osobą z
innej rasy innego narodu lub innej religii. Nazywam to Małżeńskim Błogosławieństwem
wymiany międzykulturowej. Takie małżeństwa przyczyniają się do wykonania gigantycznej
pracy przekraczania barier rasowych, kulturowych, narodowych, etnicznych i religijnych, a
także do stworzenia jednej ludzkiej rodziny. Dla Boga kolor skóry nie ma znaczenia. Bóg nie
uznaje granic państwowych. Bóg nie zasłania się barierami religijnymi czy kulturowymi. One
są tylko diabelskimi sztuczkami, niczym więcej. Szatan, fałszywy rodzic, wykorzystywał je
przez dziesiątki tysięcy lat, aby panować nad ludzkością.
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Waszą misją jest nauczanie członków Waszych rodzin i rodów, że Małżeńskie
Błogosławieństwo wymiany międzykulturowej jest najskuteczniejszym sposobem
ustanowienia idealnego świata tutaj na ziemi. Wasze rodziny i rody powinny zasilić szeregi
osób pochodzących z pobłogosławionych małżeństw międzykulturowych.
Panie i Panowie, macie teraz otwartą drogę, aby zmienić swój rodowód dzięki Ceremonii
Świętego Wina zainicjowanej przez Prawdziwych Rodziców. Możecie ustanowić prawdziwe
rodziny. To błogosławieństwo należy do Was bez względu na to, czy jesteście nowożeńcami,
czy też istniejącymi małżeństwami.
W rzeczy samej mówię do całego świata, głosząc, że cała ludzkość powinna dopełnić zmiany
rodowodu poprzez uczestnictwo w Małżeńskim Błogosławieństwie wymiany
międzykulturowej. Małżeństwa te odnawiają także pierwotny porządek rodzinny poprzez
umożliwienie ludziom „w pozycji Abla”, czyli w pozycji relatywnie bliższej Nieba podjęcia
wiodącej roli oraz zajęcia pozycji starszego brata.
Małżeńskie Błogosławieństwo wymiany międzykulturowej jest jak dotąd najlepszym
sposobem odnowienia ludzkości, aby ludzie stali się dziećmi Boga. Jest to czyn o największej
wartości moralnej, ponieważ poprzez włączenie w rodowód Boga ludzie zostają wyniesieni
na całkowicie nowy poziom. Jest to ceremonia, dzięki której zostają zerwane wszelkie wrogie
więzy. Jest to najbardziej uświęcona ceremonia, zmieniająca nasz rodowód na rodowód Boga,
która sprawia, że zostajemy stworzeni na nowo dzięki Prawdziwym Rodzicom, Królowi i
Królowej Pokoju. Dzięki tej ceremonii stajemy się rzeczywistym wyrazem obecności Boga,
umożliwiając Mu prowadzenie opatrzności w dzisiejszym świecie.
Działania pokojowe Prawdziwych Rodziców
Całe swoje życie poświęciłem nauczaniu życia dla dobra innych. Jest to praktyka prawdziwej
miłości, podstawowa zasada, która odnosi się nie tylko do jednostek, ale obejmuje wszystkie
poziomy – rodzinę, społeczeństwo i naród.
W tym świetle chciałbym po raz kolejny ponowić propozycję, jaką złożyłem w związku z
prawdziwie opatrznościowym i rewolucyjnym projektem dla dobra pokoju i w interesie całej
ludzkości, a także dla budowy Bożej ojczyzny – pierwoistnego domu.
Z uwagi na to proponuję wybudować drogę przez Cieśninę Beringa, przezwyciężając w ten
sposób pozostałość szatańskich historycznych podziałów pomiędzy Wschodem i Zachodem,
Północą i Południem, tam gdzie masy lądu Rosji i Ameryki Północnej są oddzielone od
siebie. Ten przejazd, który nazywam „Mostem i Tunelem Króla Światowego Pokoju,”
połączy międzynarodowy system autostrad, pozwalający ludziom na podróże drogą lądową
od afrykańskiego Przylądka Dobrej Nadziei do Santiago w Chile i z Londynu do Nowego
Jorku, przez Cieśninę Beringa, łącząc świat w jedną społeczność.
Nadejście Idealnego Świata, Królestwa Pokoju
Szanowni Ambasadorzy Pokoju i przywódcy wszystkich sfer życia, żyjecie w najbardziej
błogosławionym i wzniosłym momencie historycznym. Nastała „Epoka po Nadejściu Nieba”!
Ogłaszam początek Nowego Nieba i Nowej Ziemi, wytęsknionych i długo wyczekiwanych
przez miliardy Waszych przodków w świecie duchowym, którzy przychodzili i odchodzili. To
era „Idealnego Świata, Królestwa Pokoju.” Założyciele czterech wielkich religii i miliardy
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dobrych przodków zstąpiło na ziemię, aby poprowadzić Was niebiańską drogą. Przemija
epoka, gdy upadły i zepsuty świat wywoływał zamieszanie wśród ludzkości, pozwalając złym
ludziom żyć lepiej niż innym.
Naszym głównym celem jest odnalezienie i ustanowienie narodu, który poszukuje Woli Boga,
w którym wszyscy obywatele służą Bogu jako centrum. Czym byłby ten naród? Byłby
Idealnym Światem, Królestwem Pokoju. Byłby to naród, który w swej postaci
odzwierciedlałby prawdziwą rodzinę, złożoną z trzech pokoleń żyjących razem w harmonii,
ufających sobie, szanujących i wspierających się nawzajem i zjednoczonych w miłości.
Krótko mówiąc, to naród, którego ludzkość pragnęła na przestrzeni dziejów, kraina ideału w
której panuje Bóg.
Oznacza to, że potrzebny nam jest ruch, który urzeczywistni społeczeństwo współzależności,
powszechnego dobrobytu i wspólnie podzielanych wartości. Musimy uczynić ludzkość jedną
wielką rodziną, poprzez zburzenie murów w naszych sercach, a nawet wyeliminowanie granic
pomiędzy państwami. Ten ruch zaczyna się od jednej rodziny. Dlatego każdy z nas powinien
mieć na względzie, że naszym opatrznościowym powołaniem jest kształtowanie oraz
ustanowienie prawdziwej rodziny. W ten sposób możemy przyspieszyć realizację królestwa
kosmicznego pokoju na ziemi.
Prawdę mówiąc nadchodzi wszystko, o czym mówiłem. Na Bliskim Wschodzie, jednej ze
światowych beczek prochu, żydzi, chrześcijanie i muzułmanie znaleźli w mojej filozofii
pokoju siłę, aby zaangażować się w nowy wymiar dialogu.
W minionych dziesięcioleciach moja Myśl Zjednoczeniowa odegrała decydującą rolę w
zakończeniu Zimnej Wojny. Teraz z powodzeniem czynię zakulisowe wysiłki, aby
doprowadzić do zjednoczenia mojej ojczyzny, Korei.
Nie jestem jeszcze w pełni zadowolony, ponieważ dzieło swojego życia rozpocząłem na
rozkaz Nieba. Przybyłem jako Prawdziwy Rodzic ludzkości, namaszczony przez Boga i
jestem zdeterminowany, aby dotrzymać danej Mu obietnicy. Jestem zdeterminowany, aby
znieść wszelkie narodowe podziały i bariery, które zatruły ziemię; jestem również
zdeterminowany, by ustanowić Idealny Świat – Królestwo Pokoju, gdzie wszyscy ludzie będą
mogli żyć w zgodzie.
Nasza misja
Epoka po Nadejściu Nieba, którą otworzyli Bóg i Prawdziwi Rodzice, jest czasem
radykalnych przemian. Waszą misją jest sprawienie, aby ta era rozkwitła i przyniosła owoce
w błogosławieństwie i chwale.
Dlatego proszę, abyście stali się emisariuszami Nieba, wypełniającymi podwójną misję
„Policyjnych Sił Królestwa Pokoju” oraz „Korpusu Królestwa Pokoju.” Służcie ludzkości pod
sztandarem Uniwersalnej Federacji Pokoju, która w działaniach bierze na siebie rolę
Organizacji Narodów Zjednoczonych „typu Abla.” Szanowni obywatele świata, jeśli nie Wy,
to kto wychowa i ochroni błogosławione rodziny i tę błogosławioną planetę Ziemię, którą dał
nam Bóg?
Panie i Panowie, powiedziałem, że w Epoce po Nadejściu Nieba musimy odzyskać
prawdziwą linię krwi, utraconą z chwilą upadku Adama, poprzez otrzymanie Małżeńskiego
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Błogosławieństwa od Prawdziwych Rodziców. Opatrzność Błogosławieństwa należy
udoskonalić na pięciu stadiach: indywidualnym, rodzinnym, rodowym, rasowym i
narodowym.
Spełnijmy w ten sposób naszą niebiańską misję, jako Błogosławione Rodziny w Epoce po
Nadejściu Nieba, dzięki odnowie i ustanowieniu idealnej, trójpokoleniowej rodziny na
poziomie światowym. Jezus przyszedł na ziemię w tym samym celu i zamierzał go osiągnąć
przed odejściem z tego świata.
Dlatego obecnie prowadzę wszystkich Mesjaszy Rodowych i Narodowych ku jedności oraz
ku doprowadzeniu do ostatecznego zakończenia niewłaściwych relacji pomiędzy sferą
polityki, reprezentującą sferę Kaina, a sferą religii, reprezentującą sferę Abla. Mając na
względzie wolę opatrzności ogłosiłem, że drugi Pałac Pokoju Cheon Jeong Gyong, konieczny
dla potrzeb sfery religijnej, należy zbudować w Genewie, w Szwajcarii, mieście o znaczącej
historii, gdzie spotykały się sfery polityki i religii.
Federacja Ludzi Pochodzenia Mongolskiego, reprezentująca 74 procent populacji świata
powinna mieć świadomość, że obecnie żyjemy w epoce opatrznościowej, w której ta
Federacja powinna wypełnić swoją odpowiedzialność przez odrodzenie świata dzięki
Błogosławieństwu na poziomie światowym. Doprowadzi to do rychłego zakończenia
konfliktu między Kainem i Ablem, zapoczątkowanego w pierwszej ludzkiej rodzinie.
Panie i Panowie, rozpoczął się teraz opatrznościowy czas, w którym naszą misją jest
zjednoczenie dwóch synów – Kaina i Abla. Mieli oni możliwość zjednoczenia się dzięki
miłości Prawdziwych Rodziców. Później, odzyskawszy swoje pierwotne pozycje, powinni
ofiarować odnowione, pierwoistne idealne rodziny wobec swoich Prawdziwych Rodziców,
Króla i Królowej Kosmicznego Pokoju. Proszę, weźcie to sobie do serca i zapamiętajcie na
zawsze: żyjecie w czasach, gdy Bóg daje Wam misję, aby poprzez odnowę prawdziwej
idealnej rodziny ofiarować Niebu sferę miłości braterskiej, oraz odzyskane prawo własności
wcześniej utracone na rzecz Szatana wskutek upadku naszych pierwszych przodków.
Proszę, abyście stali się prawdziwymi książętami i księżniczkami, którzy żyją służąc Bogu
jako swojemu Prawdziwemu Rodzicowi, jako że jest On dla ludzkości Królem Pokoju.
Zbudujmy wieczne Królestwo Pokoju, służąc Prawdziwym Rodzicom, którzy stali się Królem
i Królową Kosmicznego Pokoju. Zbudujmy świat wyzwolony na wieczność – świat wiecznej
wolności, gdzie nie będzie już potrzebny Zbawiciel, Mesjasz, ani Pan Powtórnego Przyjścia;
podążajmy z poczuciem obowiązku rodzinną drogą oddanych synów i córek, patriotów i
świętych, oraz niebiańskich synów i córek Boga.
Czyniąc tak, odziedziczmy zwycięstwo Prawdziwych Rodziców, którzy spełnili odnowę
przez odszkodowanie w sferze trzech pokoleń, tak abyśmy mogli powrócić do pierwoistnego
świata sprzed upadku!
Zbudujmy wzorcowe idealne rodziny, aby doprowadzić do pełnego ustanowienia idealnej
kosmicznej sfery wyzwolenia i całkowitej wolności. Będzie to królestwo dobra, w którym
będziemy mogli cieszyć się absolutnym, jedynym, niezmiennym i wiecznym pokojem oraz
dobrobytem. Będzie to ojczyzna kosmicznego pokoju, wyniesiona w chwale na wieczność!
Niech Boże błogosławieństwo pozostanie z Waszymi rodzinami, Waszym narodem i światem
przez całą wieczność!

www.smmoon.pl

9

Przesłanie Pokoju nr 7

Dziękuję.
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