Sun Myung Moon: “Odnowa i Błogosławieństwo”, Tokio, 02.02.1969

Nikt nigdy nie zdawał sobie sprawy, Ŝe historia ludzkości jest historią odnowy.
Wielkim osiągnięciem Kościoła Zjednoczeniowego jest zinterpretowanie wydarzeń
historycznych jako procesu odnowy. Podstawą tego historycznego procesu jest Bóg. On
był odpowiedzialny za całą historię aŜ do obecnych czasów i historia rozwijała się dzięki
Niemu. Dlatego najwaŜniejszym pytaniem historii musi być, kiedy ta historia odnowy
spełni się? Kiedy zostanie osiągnięty cel odnowy? Spełnienie odnowy oznacza
odnowienie wszystkich niespełnionych lub nieosiągniętych standardów, na przykład
standardu, który nie został osiągnięty przez Jezusa. Muszą one zostać odnowione przez
odszkodowanie. To jest misją Kościoła Zjednoczeniowego, a wszyscy członkowie
Kościoła Zjednoczeniowego na całym świecie mają iść za mną. Moją misją jest
umoŜliwienie wszystkim członkom działania na rzecz odnowienia tych nieosiągniętych
standardów. Waszą misją jest czynienie tego według moich wskazań.
Człowiek, który ma spełnić tę misję, powinien być większy od Adama i osiągnąć
standard, którego nie spełnił Jezus. Kobieta, która jest połączona z tym człowiekiem,
powinna przekroczyć standard Ewy i zostać zaakceptowana jako nowa małŜonka
Jezusa. Misją Kościoła Zjednoczeniowego jest zrodzenie takiego męŜczyzny i takiej
kobiety.
Jezus został ukrzyŜowany. Z tego powodu cały ziemski fundament został
stracony. To, czego nie osiągnął Jezus, powinno zostać zrekompensowane przez
kaŜdego z nas. W ten sposób kaŜdy z nas moŜe przekroczyć standard Jezusa.
Abyśmy mogli zrekompensować to, co zostało utracone, musimy osiągnąć na tym
świecie wymagany standard poprzez przejście przez wszystkie historyczne walki.
Dlatego musimy być prześladowani przez wszystkich aŜ w końcu wszystkich pokonamy.
Bez takiej drogi cierpienia odnowa przez odszkodowanie nie moŜe się dokonać.
Taka była jak dotąd droga Kościoła Zjednoczeniowego. Był on zawsze atakowany
i prześladowany, ale my nigdy nie protestowaliśmy. Byliśmy prześladowani na poziomie
indywidualnym, rodzinnym, rodowym i narodowym i doświadczaliśmy największego
osamotnienia. I w tej sytuacji musieliśmy pocieszać Boga. Taka była historia Kościoła
Zjednoczeniowego. Powinniście to wiedzieć. Nikt nie moŜe tego zrozumieć, tylko ja
znam to w pełni.
Jezusowi przeciwstawili się nawet jego trzej główni uczniowie. Trzej uczniowie
symbolizują i reprezentują trzy narody świata. Dlatego, kiedy torowaliśmy sobie drogę
na poziom światowy, musieliśmy być prześladowani, aby ustanowić warunki
odszkodowania na poziomie światowym. W ten właśnie sposób ustanowiliśmy zwycięski
standard dzięki 7letniej drodze, która zakończyła się w 1967 roku. Teraz jesteśmy w
trakcie drugiej 7letniej drogi, która rozpoczęła się w 1968 roku.
Musimy odnieść zwycięstwo na takiej drodze odszkodowania, gdyŜ musimy
odnowić standardy utracone przez upadek Adama i Ewy oraz w czasach Jezusa.
Musimy zrekompensować wszystko, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Zasada,
którą teraz studiujecie, przedstawia wszystko, co zostało osiągnięte w całej historii, ale
nawet ta ksiąŜka nie moŜe jeszcze opisać, jak to wszystko odnowić. Ja teraz walczę,
aby zwycięsko utorować tę drogę.
Obecnie Kościół Zjednoczeniowy w Korei nie moŜe zostać pokonany przez Ŝadną
siłę. Nasz kościół nie moŜe zostać wykorzeniony z tej ziemi. W doskonały sposób
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osiągnęliśmy zwycięski standard, zwycięski fundament. Nawet jeŜeli strona zła
zaatakuje Kościół Zjednoczeniowy, Bóg moŜe go ochraniać i Szatan nie moŜe go
oskarŜać. To jest cenna dziedzina zwycięstwa, które zostało osiągnięte w ciągu
ostatnich 21 lat, w ześrodkowaniu w mojej drodze.
Jest wielką radością dla całej historii świata i kosmosu, Ŝe w Ostatnich Dniach
Ŝyjący Chrystus, za którym Bóg tęsknił przez 4000 lat Starego Testamentu i 2000 lat,
które upłynęły od wniebowstąpienia Jezusa, wypełnił utracony standard. śadna dobra
nowina nie mogłaby być wspanialsza od tej. Nic nie moŜe dać więcej szczęścia niŜ ta
moŜliwość wypełnienia zarówno wertykalnych warunków odszkodowania, jak i
horyzontalnych warunków odszkodowania na tej ziemi.
Odnowa przez odszkodowanie musi zostać dokonana w sposób odwrotny. W
rodzinie Adama upadły Adam ma być odnowiony poprzez jedność między Kainem i
Ablem. Dlatego dopóki nie odnowimy Kaina i Abla, nie moŜemy przyjąć Rodziców
Prawdziwych jako Mesjasza. Dlatego Pan Powtórngo Przyjścia, który jest zjednoczony z
sercem Boga, musiał przejść przez ciernistą drogę i ukrzyŜowanie Jezusa. Musiał on
przejść przez największe cierpienie, rozwiązać wszystkie problemy i stać się Ŝywą
ofiarą, aby odnieść zwycięstwo. W innym wypadku podstawa dla odnowy nie mogłaby
zostać ustanowiona. Dlatego pierwszą drogą Mesjasza była droga prześladowania ze
wszystkich stron.
W Japonii nie było tego rodzaju prześladowań. Ale w Korei przeszliśmy bardzo
wiele cierpienia, aby wola Boga mogła się wypełnić na poziomie światowym w
ześrodkowaniu w mojej misji. Dlatego Kościół Zjednoczeniowy rozpoczął swoją drogę w
więzieniu.
Gdzie rozpoczął się wczesny kościół chrześcijański? On równieŜ miał swój
początek w więzieniu. Historia kościoła chrześcijańskiego, drugiego Izraela, rozpoczęła
się od prześladowania i więzienia. Aby to odnowić, musimy zapłacić za to
odszkodowanie. Kościół Zjednoczeniowy zadebiutował w więzieniu, aby Bóg mógł
bezpośrednio z nim pracować. RóŜnica jest taka, Ŝe kiedy Jezus został uwięziony, jego
uczniowie uciekli i rozproszyli się. Ale teraz my powinniśmy zrobić coś przeciwnego.
Nawet w obliczu strasznej, rozpaczliwej sytuacji, powinniśmy się wszyscy
zjednoczyć i stać odwaŜnie w obliczu śmierci. Potrzeba było aŜ 21 lat, aby wyjść z
samego dna i przejść przez BoŜą opatrzność zbawienia. Pierwotnie, gdyby centralna
religia w narodzie wybranym przyjęła Mesjasza, odnowa zajęłaby tylko 7 lat. PoniewaŜ
nie mogliśmy zyskać tej akceptacji, musieliśmy przejść przez 21letnią drogę. Znacie juŜ
niektóre szczegóły dotyczące pierwszej 7letniej drogi, ale nie jest to pełny obraz.
Za tą drogą kryje się historia rodziny Boga i historia rodu ześrodkowanego w
Bogu. Abyście mogli zrozumieć tę historię, powinniście otrzymać Błogosławieństwo. Nie
mogę ukazać wam tego obrazu, dopóki nie odziedziczycie i nie otrzymacie zwycięskiego
standardu Błogosławieństwa. Kiedy poznacie tę drogę całkowicie, odczujecie, jak gorzka
była historia odnowy. Dlatego musimy zrozumieć, jak cenne jest Błogosławieństwo.
JeŜeli pragniemy otrzymać Błogosławieństwo, powinniśmy przede wszystkim
skoncentrować się na tym, jak Ŝyć wyłącznie dla woli BoŜej. Kiedy Jezus modlił się w
Getsemani, aby nie jego własna wola została spełniona, lecz wola Boga, nie wybrał
drogi krzyŜa ze swojej własnej woli. Dopóki nie będziecie mieć tak jak Jezus ufności, Ŝe
jesteście w stanie pokonać problemy Ŝycia i śmierci, nie będziecie mogli wejść na drogę
odnowy i kroczyć nią. Czy macie wystarczająco duŜo ufności, aby poświęcić swoje Ŝycie
dla woli Boga? JeŜeli decydujecie się iść tą drogą, powinniście wiedzieć, Ŝe nie moŜecie
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iść sami, musicie być w stanie nawiązać więzi ze wszystkimi ludźmi i być w stanie
umacniać tych, którzy chcą iść za wami.
Czy naprawdę jesteście gotowi oddać swoje Ŝycie? Nie wolno wam myśleć:
"Jestem młodą dziewczyną, mam piękną twarz, mogę zostać dobrze przyjęta
gdziekolwiek pójdę i nie mam Ŝadnych defektów. Dziewczyna taka jak ja nie moŜe
wykonywać zadań wymagających poświęcenia się." Albo: "Jestem przystojnym
męŜczyzną o wspaniałym ciele, pochodzę z bardzo dobrej rodziny. Wszystko, co chcę,
mogę bardzo łatwo otrzymać. Tak więc, jako tak wspaniały człowiek, nie mogę
wykonywać takiej rygorystycznej, wymagającej poświęcenia się pracy." Co więcej, nie
powinniście odczuwać goryczy z tego powodu, Ŝe idziecie drogą poświęcenia.
Kiedy Jezus dźwigał krzyŜ, mógł ubolewać nad swoją sytuacją, mówiąc: "Nie
powinienem robić czegoś takiego. Nie jestem jeszcze Ŝonaty mimo Ŝe jestem 33letnim
męŜczyzną. Moja misja i moja wartość nie została jeszcze zrealizowana." Ale Jezus nie
mógł myśleć w ten sposób. Śmierć nie była dla niego problemem; był gotowy oddać
swoje Ŝycie. CięŜar krzyŜa, który dźwigał, nie mógł być dla niego przeszkodą. Mimo Ŝe
Jezus upadł fizycznie, nigdy nie zachwiał się wewnętrznie dzięki swojej wielkiej sile i
wytrwałości. śaden inny człowiek w historii nie posiadał tak silnej determinacji
połączonej z Bogiem. Dzięki wielkiej sile Jezusa historia ludzkości obrała nowy kierunek.
Stało się to nowym punktem wyjścia dla Boga na ziemi.
Od tamtego czasu upłynęło 2000 lat, ale duch Jezusa nie zginął. Przeciwnie,
został on odziedziczony przez miliony ludzi. Jak bardzo szczęśliwi moŜemy być dzisiaj
mogąc odziedziczyć tak waŜną misję tradycję Jezusa. Dlatego utrata naszego Ŝycia nie
ma znaczenia. Mamy krzyczeć głośno w ciemnościach śmierci i rozproszyć te ciemności
światłem BoŜego Serca. Mamy sprawić, aby to światło rozświetliło cały świat. Musimy
stać się takim męŜczyzną lub kobietą. To jest nasze wyzwanie.
Pierwotnie upadek człowieka oznaczał śmierć; zbawienie oznacza
przezwycięŜenie śmierci. JeŜeli jesteśmy absolutnie zdecydowani, aby zostać zbawieni,
musimy pragnąć być odwaŜni. JeŜeli zwycięŜymy, świat pójdzie w nowym kierunku.
Powinniśmy czuć ogromne podniecenie! Ja stawałem wobec problemów Ŝycia i śmierci
wiele razy. Nawet jeŜeli miałbym doznać cierpienia i bólu, chociaŜby moje nogi miały być
odcięte i moje oczy wyłupione, a nawet gdyby miano odciąć mi głowę, to jednak ciągle
jestem absolutnie zdecydowany ukończyć drogę, którą rozpocząłem. Moje przekonanie
jest absolutne.
Jakiś czas temu grupa około 50 osób z Japonii przyjechała do Korei i odwiedziła
Świętą Ziemię w Pusan. Jest ona połoŜona w sąsiedztwie cmentarza, w skalistym
miejscu, niezamieszkałym przez nikogo. Na tym miejscu wiele lat temu zbudowałem
małą chatkę z tektury i błota. Było to bardzo skromne mieszkanie, ale nawet kiedy tam
spałem, kroczyłem drogą synowskiej miłości do Boga jako Jego syn. Moim pragnieniem
było osiągnięcie głębokiego wewnętrznego standardu, jakiego nikt nigdy wcześniej nie
osiągnął. W tamtym czasie nie posiadałem nic. Nie miałem pieniędzy. Miałem brodę i
niemytą twarz, tak Ŝe wyglądałem brudno; moje ubranie było pomieszaniem stylu
zachodniego i wschodniego. Ale gdziekolwiek poszedłem, mówiłem o bardzo wielkich
rzeczach, większych niŜ działo, bardziej wybuchowych niŜ bomba atomowa, tak
wielkich, Ŝe wszyscy byli zszokowani i uciekali w popłochu.
W ciągu całego swojego Ŝycia przeszedłem przez niewiarygodne trudy i
cierpienia, ale wy nie moŜecie tego zrozumieć. Wyjaśnienie tego zajęłoby 50 lat. Ale
moją konkluzją jest, Ŝe bez względu na to, jak wiele cierpienia doświadczycie podczas
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swojej misji oraz jak bardzo będziecie prześladowani przez swoje otoczenie, zawsze
powinniście być w stanie stanąć prosto przed obliczem Boga.
Mimo Ŝe Jezus odszedł z ziemi poprzez krzyŜ, standard miłości synowskiej, który
odcisnął w sercu Boga, pozostał, i Bóg musiał na niego zareagować. Mimo Ŝe Jezus nie
prosił Boga o odpowiedź, to jednak serce Boga nie mogło się powstrzymać od objęcia
go. Jezus był pierwszym prawdziwym dzieckiem Boga po 4000 latach historii biblijnej.
Jest tutaj zebranych około 300 osób. JeŜeli wszyscy jesteście absolutnie gotowi
uczynić to samo, co Jezus, to 43 prowincje Japonii zostaną odnowione. Zwycięstwo
pochodzi z wewnętrznej determinacji podjętej na początku przedsięwzięcia, a nie gdzieś
w jego trakcie. Powinniście to zrozumieć.
Nawet jeŜeli odniesiecie zwycięstwo w setkach walk na śmierć i Ŝycie, potrzeba
wam jeszcze większej determinacji, abyście mogli odnieść wieczne zwycięstwo, jakiego
pragnie Bóg; zwycięstwo, które postawi was poza zasięgiem Szatana.
MoŜecie zastanawiać się, czy wasze cierpienia w nieprzyjaznym otoczeniu
przyczynią się do osiągnięcia celu odnowy. Ale ja juŜ dokładnie skalkulowałem te
czynniki, dlatego to, czego naucza Kościół Zjednoczeniowy, moŜe poruszyć historię i
stać się prawdziwą historią. Ja nauczam czegoś, czego nikt dotąd nie mógł sobie
wyobrazić.
W Japonii wszyscy mówią o Kościele Zjednoczeniowym. Ludzie zastanawiają się,
dlaczego nasi członkowie marnują swoją młodość idąc drogą cierpienia. Niektórzy z was
byli nawet studentami Uniwersytetu w Tokio i byli podziwiani przez swoich krewnych.
JednakŜe poniewaŜ wstąpiliście do Kościoła Zjednoczeniowego, wasze rodziny zostały
rozbite. Wielu z was jest w tej sytuacji. Ale jeŜeli chcecie być wielkimi męŜczyznami i
kobietami, powinniście pracować na poziomie całego świata. Bez względu na to, jak
wiele cierpicie w Japonii, to cierpienie nie jest wystarczające, aby umoŜliwić wam
wstąpienie w idealną dziedzinę Boga.
Czym jest Kościół Zjednoczeniowy? Jest to Kościół, którego dąŜeniem jest
ustanowienie standardu, dzięki któremu będziemy mogli wstąpić w idealną dziedzinę
Boga. Teraz więc, kiedy juŜ to wiecie, powinniście skoncentrować się na tej większej
wartości w waszym Ŝyciu.
Kiedy Jezus Ŝył na ziemi, jego trzej główni uczniowie, 12 apostołów, 70 i 120
uczniów, wszyscy stracili wiarę. Dlatego ostatecznie Jezus musiał pójść drogą krzyŜa.
My musimy to zrekompensować i postanowić, Ŝe powrócimy do Boga nawet za cenę
własnego Ŝycia. W innym wypadku droga odnowy nie będzie moŜliwa. Musimy przejść
drogę prześladowania i wziąć na siebie odpowiedzialność na poziomie światowym.
Musimy być zdeterminowani aby odnowić to wszystko w sposób doskonały w ciągu
trzech pokoleń. Potrzebne są trzy pokolenia, poniewaŜ "trzy" jest liczbą zasadową;
podstawa czteropozycyjna rozwija się w trzech etapach. Z tego rodzaju determinacją
musimy przetrwać prześladowania i pokonać wszystkie przeszkody.
Jezus przyszedł jako Prawdziwy Rodzic albo Prawdziwy Ojciec, ale Judasz go
zdradził. W tym akcie zdrady reprezentowana była cała ludzkość. Przez ten czyn cała
rasa ludzka, jako potomkowie zdrajców, zdradziła swojego Prawdziwego Rodzica.
Dlatego my musimy spełnić specjalny warunek odszkodowania, aby zrekompensować
akt sprzedania Prawdziwego Rodzica.
Za 30 kawałków srebra jeden człowiek wypędził Prawdziwego Rodzica z tej ziemi
i całkowicie uniewaŜnił 4000letnią opatrzność Boga. W tym momencie Szatan zdobył
przewagę na ziemi. Aby to zrekompensować, musimy ofiarowywać taką samą sumę
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pieniędzy symbolizowaną przez liczbę 3 przez 4 lata, jako cenę za sprzedanie
Prawdziwego Rodzica. Cztery lata symbolizują Wschód, Zachód, Północ i Południe. W
Korei oznacza to, Ŝe musimy ofiarować 3000 won (30$) co rok przez 4 lata. Te
pieniądze powinny zostać zarobione naszym potem i łzami. Kiedy będziecie je zarabiać,
powinniście myśleć o woli Boga bardziej niŜ o swoim własnym Ŝyciu. Te pieniądze
powinny być ofiarowane Bogu z takim właśnie sercem.
Trzej uczniowie Jezusa powinni byli zjednoczyć się z nim, jednakŜe oni go
opuścili. 12 apostołów, 70 i 120 uczniów równieŜ straciło wiarę. Dlatego na drodze
odszkodowania my musimy to wszystko zrekompensować. KaŜdy z nas musi znaleźć
troje duchowych dzieci, a następnie, ześrodkowując się w nich, znaleźć 12, 70, i w
końcu 120 uczniów. To właśnie ja robiłem przez ostatnie 21 lat. PoniewaŜ Jezus nie był
w stanie dokonać tego na ziemi, on i Bóg przeŜywają wielki Ŝal. Misją Kościoła
Zjednoczeniowego jest uwolnić ich od tego Ŝalu. To jest nasza droga modelowa (formula
course).
Musimy odnowić nasze rody, ustanawiając naszą pozycję jako jego nowi
przodkowie. Musimy teŜ odnowić Japonię, Azję i całą resztę świata, rozszerzając w ten
sposób opatrzność odnowy na poziom światowy.
Aby w 1960 roku mógł się odbyć Święty Ślub, musieliśmy ustanowić wszystkie
warunki odszkodowania za 4000 lat przed Chrystusem i 2000 lat historii po Chrystusie.
Znaczenie Świętego Ślubu było ogólnoświatowe i kosmiczne, ale w rzeczywistości
bardzo niewielu ludzi było jego naocznymi świadkami. W tamtym czasie ciągle jeszcze
byliśmy w niewyobraŜalny sposób prześladowani.
Okres przygotowania od 1953 do 1960 roku był czasem gwałtownych
prześladowań. Przeciwstawiało nam się wtedy ponad 3 mln ludzi, 3 główne wyznania
chrześcijańskie oraz 3 rządy w Korei. Mimo tego musieliśmy odnieść zwycięstwo przez
ustanowienie warunków odszkodowania. Takie było podłoŜe mojego Świętego Ślubu w
1960 roku.
Ten dzień ślubu zadecydował o przeznaczeniu Kościoła Zjednoczeniowego. Było
to wielkie wydarzenie dla całego świata i kosmosu. Wszystkie wertykalne warunki
odszkodowania na poziomie światowym zostały odnowione horyzontalnie na ziemi
poprzez moją misję, poniewaŜ ja odniosłem zwycięstwo zarówno duchowo, jak i
fizycznie. Jednym z wymaganych warunków było, abym odnowił trzech uczniów przed
swoim Błogosławieństwem reprezentujących trzech uczniów, którzy opuścili Jezusa
2000 lat temu.
Adam i Ewa w momencie upadku byli parą narzeczonych. Dlatego odnowa nie
moŜe być dokonana przez jednego człowieka, zbawienie nie moŜe się w pełni dokonać
przez samego męŜczyznę. TakŜe kobieta nie moŜe pójść do Nieba sama. Dlatego
męŜczyzna i kobieta muszą razem rozwiązać ten problem. Aby ustanowić standard
Adama i Ewy jako Rodziców Prawdziwych na tej ziemi, musieliśmy ustanowić warunek
ześrodkowany w zaręczeniu trzech uczniów.
Celem Boga było odnowienie rodziny Adama, ale błąd Kaina i Abla przeniósł
odpowiedzialność na rodzinę Noego. W czasach Noego wszyscy ludzie na świecie
zostali osądzeni przez potop, aby usunąć wpływ, jaki Szatan miał na człowieka od
momentu upadku. Taka była BoŜa opatrzność zbawienia na tej ziemi. Później
odpowiedzialność przeszła na rodzinę Abrahama, Izaaka i Jakuba, następnie na
MojŜesza, i w końcu na Jezusa. Widzimy więc, Ŝe BoŜa opatrzność zbawienia była
kilkakrotnie przedłuŜana. Dlatego my musimy zrekompensować tę drogę. Aby
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zrekompensować standard rodziny Adama i ustanowić Rodziców Prawdziwych, musimy
najpierw odnowić troje dzieci Adama.
Jezus absolutnie potrzebował trzech uczniów, symbolizujących trzech
archaniołów w ogrodzie Eden. Trzej archaniołowie mieli się całkowicie zjednoczyć z
Adamem i Ewą i słuŜyć im. Nie wszyscy jednak to uczynili i dlatego powstał upadły
świat. Aby doskonali Rodzice Prawdziwi mogli osiągnąć swoją pozycję, potrzebowali
trzech uczniów, reprezentujących trzech archaniołów, którzy by całkowicie im słuŜyli.
Dopóki to się nie dokona, Szatan nie moŜe być usunięty z tej ziemi.
Cała historia ludzi typu Kaina nieposłusznych wobec ludzi typu Abla jest
odnowiona przez trzech uczniów Pana. Reprezentują oni trzech archaniołów w świecie
duchowym oraz Kaina w trzech głównych okresach opatrzności Starego Testamentu,
Nowego Testamentu i Spełnionego Testamentu lub Kaina w rodzinie Adama, Kaina w
czasach Jezusa i Kaina w czasie Powtórnego Przyjścia. Aby całkowicie
zrekompensować tego rodzaju historię, Pan Powtórnego Przyjścia, reprezentujący
Jezusa, który z kolei reprezentuje pierwszego Adama, musi wychować trzech głównych
uczniów, którzy reprezentują trzech Kainów.
W świecie duchowym są trzej archaniołowie. W świecie fizycznym troje
duchowych dzieci musi być absolutnie posłusznych swojemu Ablowi; trzej uczniowie
muszą pozostać wierni w obliczu prześladowań. Ten standard został osiągnięty w
kwietniu 1960 roku.
PoniewaŜ droga odnowy jest drogą odwrotną, więc ci, którzy są w pozycji dzieci,
powinni zostać pobłogosławieni jako pierwsi. Warunek ten mają spełnić trzej uczniowie
lub troje dzieci.
Po zaręczeniu trzech uczniów, którzy reprezentowali zmartwychwstanie trzech
synów Adama Kaina, Abla i Seta Rodzice Prawdziwi stanęli w pozycji rzeczywistych
rodziców, jak to zostało ogłoszone na Świętym Ślubie w 1960 roku. Bóg Ŝywił urazę
wobec rodziny Adama, ale Rodzice Prawdziwi doprowadzili do jedności między
rodzicami a trojgiem dzieci po raz pierwszy na ziemi. Stało się to w Korei w roku 1960.
Było to historyczne wydarzenie, które zapoczątkowało nową historię.
W kwietniu 1960 roku miał miejsce pierwszy etap Błogosławieństwa oparty na
liczbie 12. Z historycznego punktu widzenia było to równowaŜne odnowieniu 12 uczniów
Jezusa. Biblia mówi o 12 bramach do Nieba; 12 jest centralną liczbą w historii Izraela.
Tylko przez zrekompensowanie tej historii ideał chrześcijaństwa, który istniał dotąd w
sferze duchowej, moŜe zakorzenić się tu na ziemi, zarówno duchowo, jak i fizycznie.
Źródłem wielkiego smutku dla Boga było to, Ŝe od momentu upadku nie mógł On
utrzymać Ŝadnego miejsca oparcia na ziemi, ani na poziomie jednostki, ani rodziny, ani
narodu. Aby uleczyć ten smutek Boga, powinniśmy najpierw dokonać odnowy na
poziomie indywidualnym i rodzinnym.
Od czasu Adama do Noego istniało 12 rodzin, wliczając Kaina i Abla oraz Sema i
Chama. RównieŜ od czasu Noego do Abrahama istniało 12 rodzin, włącznie z Izaakiem i
Jakubem.
Zmartwychwstanie
12
osób
przez
Błogosławieństwo
oznacza
zmartwychwstanie wszystkich przodków od czasu Adama do Abrahama. Innymi słowy,
wertykalny warunek odszkodowania został spełniony horyzontalnie. Dlatego, mimo Ŝe
od czasu Adama do Noego istniało 10 pokoleń, opatrznościowo było to 12 pokoleń,
jeŜeli wliczy się Kaina i Abla. Dlatego w rzeczywistości pobłogosławionych zostało 12
uczniów jako warunek odszkodowania.
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Przyniosło to zwycięstwo drugiej pozycji, którą Szatan zawsze oskarŜał. Rodzina
Noego reprezentowała rodzinę Adama. PoniewaŜ ja ustanowiłem fundament dla
zmartwychwstania rodziny Noego, mogłem dać zmartwychwstanie 12 pokoleniom od
Adama do Noego włącznie z Kainem i Ablem. Zmartwychwstanie osób w świecie
duchowym oraz wyzwolenie świata duchowego dokonały się dzięki mojemu
fundamentowi na ziemi.
Standard do odnowienia rodziny Adama, rodziny Noego i rodziny Jakuba mógł
zostać ustanowiony tylko przez pobłogosławienie rodziny Jakuba.
Po raz pierwszy w historii ludzkości, w czasie Błogosławieństwa 36 Par, ta relacja
wertykalna została w pełni ustanowiona horyzontalnie. Pierwsza, druga i trzecia grupa
rodzin, które miały zostać pobłogosławione, reprezentują odpowiednio rodzinę Adama,
rodzinę Noego i rodzinę Jakuba. Rodzinę Adama reprezentowało pierwsze 12
błogosławionych par. Te pary zawarły ślub juŜ wcześniej, w ześrodkowaniu w swoich
własnych pragnieniach. Rodzinę Noego reprezentowało kolejne 12 błogosławionych par.
Nie byli oni wcześniej małŜeństwami, ale poszukiwali miłości i pragnęli małŜeństwa.
Rodzinę Jakuba reprezentowała trzecia grupa 12 błogosławionych par, składająca się z
czystych osób. Poprzez to Błogosławieństwo 36 Par określony został los Kościoła
Zjednoczeniowego, a takŜe fundament jedności Nieba i ziemi.
Przyniosło to horyzontalne zwycięstwo w wertykalnej historii, która przepełniona
była wieloma błędami sprawiającymi Bogu tak wiele bólu. To zwycięstwo równieŜ
połączyło świat duchowy ze światem fizycznym. Teraz Bóg ma na ziemi punkt oparcia.
Teraz, kiedy Bóg mógł zamieszkać na ziemi, mógł się tu rozpocząć rozwój na
poziomie światowym. W ciągu siedmiu lat po roku 1960 zejście Boga na ziemię miało
się w pełni dokonać. Wymagało to odnowienia dzieci.
W przeszłości Kainowie nie potrafili być posłuszni Ablom, przedłuŜając historię
ludzkości o tysiące lat. Aby to zrekompensować, Kain i Abel powinni zostać zjednoczeni
w jednej rodzinie w obecnym czasie. Zostało to zrekompensowane poprzez
Błogosławieństwo 72 Par. 36 z nich reprezentowało rodzinę Kaina i 36 rodzinę Abla.
Dzięki temu Błogosławieństwu mogła zostać urzeczywistniona podstawa
czteropozycyjna, której nie ustanowili nasi przodkowie, i Szatan został zmuszony do
wycofania się.
Po Błogosławieństwie 72 Par nastąpiło Błogosławieństwo 124 Par, które
ustanowiło standard rozwoju na poziomie światowym w ześrodkowaniu w Rodzicach
Prawdziwych. 124 Pary reprezentują przywódców wszystkich krajów świata. Aby Jezus
mógł rozpocząć duchową odnowę na poziomie światowym, potrzebował 120 uczniów.
Podobnie ja, jako przywódca Kościoła Zjednoczeniowego, musiałem rozpocząć swoją
rzeczywistą drogę ze 124 Błogosławionymi Parami. Dokonałem tego w ciągu 21 lat.
Po znalezieniu ludzi, których poszukiwał, Bóg rozpoczął odnowę wszystkich
rzeczy. Ustanowienie Świętych Ziemi oznacza błogosławieństwo wszystkich rzeczy. 120
Świętych Ziemi zostało ustanowionych w 40 krajach na całym świecie w roku 1965. Był
to punkt zwrotny w naszych losach.
Jednym z najwspanialszych dni jest Dzień Rodziców. My, ludzie upadli, nie
mogliśmy mieć rodziców, z których Bóg mógłby się cieszyć. Ale odkąd odnowieni zostali
nasi Rodzice Prawdziwi, radość powróciła do Boga i człowieka.
Następnie ustanowiliśmy Dzień Dzieci. Do tej pory ludzkość nie mogła świętować
tych wspaniałych dni, poniewaŜ nie potrafiliśmy wypełnić drogi odnowy. Ale teraz wielka
ewangelia została historycznie wypełniona.
www.smmoon.pl
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W końcu, 1 stycznia 1968 roku, ustanowiony został Dzień Boga. Proklamacja
Dnia Boga uczyniła moŜliwą obecność Boga na ziemi oraz zapewniła codzienny postęp
Kościoła Zjednoczeniowego. Teraz moŜemy pracować w kierunku wyzwolenia świata
duchowego oraz świata ziemskiego, a takŜe uwolnienia piekła w ześrodkowaniu w
prawdzie Zasady. PoniewaŜ ogłoszony został Dzień Boga, moŜemy powrócić do
sytuacji, gdzie piekło i Szatan nie mają racji bytu. Kiedy został ogłoszony Dzień Boga,
moja misja została spełniona.
Przez wiele lat byłem prześladowany przez Koreę i przez róŜne kościoły, tak jak
Jezus był prześladowany przez przywódców judaizmu. Poprzez swoją nową ewangelię
Jezus miał pójść pionierską, modelową drogą, aby zyskać akceptację judaizmu i odkupić
jego błędy. Próby ustanowienia nowego, drugiego judaizmu wypełniło trzy lata jego
publicznej działalności. Wiązało się to z przesunięciem opatrzności z poziomu
indywidualnego do rodzinnego, a następnie rodowego i narodowego. Jezus pragnął
ustanowić wieczny zwycięski standard zarówno duchowo jak i fizycznie, tak aby Izrael
mógł zostać uwolniony od Szatana. JednakŜe nie dano mu tego dokonać.
Tak jak Jezus był prześladowany przez przywódców judaizmu, ja byłem
prześladowany przez współczesne kościoły i pośrodku tych prześladowań musiałem
walczyć, aby odnowić wszystko. W 1945 roku sytuacja była taka, Ŝe musiałem pójść do
Pyongyang (Phenianu), stolicy Korei Północnej, do obozu Szatana. Musiałem opuścić
Seul i swoje miejsce rodzinne, które Bóg obdarzał błogosławieństwami i gdzie miał On
pewien fundament, aby udać się do głównej kwatery wroga Boga. Dopóki nie
przezwycięŜyłem warunku oskarŜeń Szatana w tej sytuacji, nie mogłem zacząć na
nowo. Dlatego właśnie musiałem przebywać w więzieniu w komunistycznym kraju.
W więzieniu musiałem znaleźć 12 uczniów, aby odnowić sytuację Jezusa, który
został całkowicie opuszczony przez wszystkich swoich uczniów po swoim aresztowaniu.
W ten sposób nowa historia mogła rozpocząć się w więzieniu. Po spełnieniu tego
warunku mogłem powrócić na południe, gdzie znowu musiałem znieść wszelkiego
rodzaju oskarŜenia i opozycję ze strony kościołów. Pracowaliśmy cięŜko przez wiele lat,
aby ustanowić nowy ruch, który byłby w stanie przewyŜszyć wszystkie istniejące
kościoły, aby wypełnić opatrzność Boga. To jest Kościół Zjednoczeniowy w Korei.
Kilka miesięcy temu, 10.09.1968, otworzyliśmy "Academy House" i zaprosiliśmy
wszystkich przywódców chrześcijańskich. Ci, którzy zareagowali pozytywnie, byli
przywódcami kościołów chrześcijańskich, które silnie przeciwstawiały się Kościołowi
Zjednoczeniowemu. Przyszło około 40 osób. Wszyscy wyglądali bardzo arogancko,
jednak ja przywitałem ich odwaŜnie. Tak naprawdę to byłem bardzo szczęśliwy, Ŝe
nadszedł taki czas. Ci przywódcy chrześcijańscy walczyli z Kościołem Zjednoczeniowym
przez wiele lat. Myśleli, Ŝe jesteśmy ludźmi biednymi i nic nie znaczącymi. Ale teraz
zobaczyli, Ŝe Ojciec Moon nie jest takim człowiekiem, jakiego sobie wyobraŜali. Tym
razem byli oni w stanie dobrze mnie przyjąć i uznać Kościół Zjednoczeniowy.
Kościół Zjednoczeniowy stał się powaŜnym wyzwaniem dla Korei. Jesteśmy
grupą, która wzbudza najwięcej strachu, a ja jestem uznawany za groźnego przywódcę.
Chrześcijaństwo nie mogło sprostać wyzwaniu rzuconemu przez Kościół
Zjednoczeniowy. Oni nie mogli obalić teorii naszego kościoła. Dlatego teraz doradzają
sobie nawzajem, aby wystrzegać się Kościoła Zjednoczeniowego.
Dzięki przetrwaniu prześladowania przeszliśmy pionierską drogę odnowy. Gdyby
nawet cały świat zwrócił się przeciwko nam, będziemy odwaŜni. Choćbyśmy mieli
umrzeć dla Boga nieskończoną ilość razy, z pewnością spełnimy Jego wolę. To było
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zagadką dla innych kościołów. Ja rozwiązałem wszystkie nierozwiązywalne problemy
historyczne, przed którymi stał Bóg przez 6000 biblijnych lat historii.
Odnieśliśmy sukces. Gdybym nawet teraz umarł, teoria Zjednoczeniowa
rozpowszechni się w całym świecie. Bez względu na to, jak cała Japonia byłaby
zmobilizowana przeciwko nam, Zasada Zjednoczeniowa nigdy nie zostanie pokonana.
Czy Bóg potrzebuje Japonii? On nie potrzebuje jej dla siebie. On potrzebuje jej
poniewaŜ potrzebuje świata duchowego, świata ziemskiego oraz kosmosu. Bóg stworzył
najpierw środowisko całego świata, przygotowując wszystko na obecny czas. Dlatego,
jeŜeli my teraz wykonamy swoją małą część pracy, cały świat się poruszy. śyjemy w
takich właśnie czasach.
Wy, młodzi ludzie, nie powinniście nigdy zakładać, Ŝe Bóg nie istnieje. Bóg
istnieje z całą pewnością, ale On nie jest Bogiem abstrakcyjnym, lecz Bogiem
działającym w naszym Ŝyciu. Jego naturą są nie tylko uczucia, ale przede wszystkim
praktyka. Jak wspaniałe to jest!
Dopóki nie ukończymy drogi odnowy na poziomie indywidualnym, rodzinnym,
rodowym, narodowym i kosmicznym, ustanawiając w ten sposób standard, którego
Szatan nie będzie mógł oskarŜać, dopóty nie będziemy mogli spełnić warunku do
Błogosławieństwa.
W roku 1960 osiągnęliśmy szczyt etapu wzrastania, punkt, z którego upadli Adam
i Ewa. Aby Rodzice Prawdziwi osiągnęli dziedzinę doskonałości, potrzebny był okres 7
lat, reprezentujący 7 etapów. Była to pierwsza 7letnia droga. Kiedy osiągamy standard
doskonałości, wkraczamy w sferę bezpośredniego panowania Boga. Bezpośrednie
panowanie oznacza posiadanie bezpośredniej relacji z Bogiem, zarówno wewnętrznie,
jak i zewnętrznie; jest to standard panowania zarówno w sercu, jak i w Ŝyciu.
W 1960 roku odbyło się Błogosławieństwo, ale prawdziwy poziom doskonałości
nie został jeszcze osiągnięty. Świat był ciągle jeszcze w sferze panowania Szatana.
Dlatego Szatan mógł atakować świętą Prawdziwą Rodzinę. My jednakŜe pokonaliśmy
wszelką opozycję w ciągu tych 7 lat, ustanawiając Dzień Rodziców, Dzień Dzieci, Dzień
Wszystkich Rzeczy, i w końcu Dzień Boga. W ten sposób standard doskonałości został
w pełni ustanowiony na ziemi.
Bóg tęsknił za dniem, w którym oblubieniec i oblubienica będą mogli się spotkać,
pokonując opozycję ze strony Szatana. Przez 2000 lat historii chrześcijaństwa
oblubieńcem był Jezus działający w Niebie, a Duch Święty, reprezentujący Ŝeński
aspekt Boga, działał na ziemi.
Ale dzięki Kościołowi Zjednoczeniowemu Niebo i ziemia zostały całkowicie
zjednoczone. Istnienie Szatana zostało usunięte jako przeszkoda dzieląca Niebo i
ziemię. Ostateczny cel ludzi religijnych został spełniony. JeŜeli ten ród będzie rozrastał
się dzień po dniu, stworzy on naród, a następnie rozszerzy się na poziom całego świata.
W ten sposób powstanie nowy naród, trzeci Izrael.
Mimo Ŝe jesteście Japończykami, nie jesteście juŜ dziećmi japońskich przodków,
ale dziećmi Boga z nowej linii krwi. UmoŜliwił to Kościół Zjednoczeniowy. Stoimy w
zupełnie innym miejscu. Jest to zwycięska dziedzina, która nie moŜe być oskarŜana
przez Szatana.
W jakiej pozycji stoicie? JeŜeli nie osiągnęliście poziomu doskonałości etapu
wzrastania, nie macie kwalifikacji, aby otrzymać Błogosławieństwo. Kiedy nastąpił
upadek, jeden męŜczyzna i jedna kobieta zostali wypędzeni z ogrodu Eden. Dlatego na
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drodze odnowy jeden męŜczyzna i jedna kobieta muszą zwycięŜyć nad wrogim
otoczeniem. Takie jest znaczenie Błogosławieństwa.
Mój własny Dzień Boga, Dzień Rodziców, Dzień Dzieci oraz Dzień Wszystkich
Rzeczy zostały ogłoszone na poziomie światowym i na poziomie kosmicznym.
Wy moŜecie zostać pobłogosławieni i mieć uczestnictwo w tej sferze, ale wy nie
przeszliście przez taką samą drogę jak ja. W rzeczywistości, jako prawdziwi przodkowie
nowej linii krwi, musicie ustanowić wasz własny Dzień Rodziców. Powinniście takŜe
ustanowić wasz własny Dzień Dzieci, Dzień Wszystkich Rzeczy oraz Dzień Boga.
Członkowie Kościoła Zjednoczeniowego powinni zrobić to wszystko. Dlatego właśnie
rozpoczęliśmy 7letnią drogę.
Mimo Ŝe wywodzicie się z upadłej linii, powinniście przekroczyć standard Adama i
Ewy maszerując odwaŜnie naprzód pokonując oskarŜenia Szatana. To właśnie oznacza
totalny postęp.
Nie tylko my sami, ale cały świat powinien to robić. MęŜczyźni i kobiety, ludzie
młodzi i starzy, wszyscy powinni to robić. Druga 7letnia droga jest okresem totalnego
postępu.
Jedyną rzeczą, jakiej Ŝałuję w ciągu mojej 7letniej drogi, jest to, Ŝe nie byłem w
stanie przekazać prawdy i dawać świadectwa wobec moich krewnych. Był to równieŜ
problem Jezusa. Ja nie mogłem mówić o swojej misji mojej własnej rodzinie. Oczywiście
moi rodzice i rodzeństwo czuli, Ŝe byłem w jakimś sensie wielkim człowiekiem,
dokonującym czegoś wielkiego. Ale ja nigdy nie mogłem mówić im o znaczeniu i
wartości Zasady. To było powodem mojej agonii. Nie mogłem dać miłości moim
rodzicom czy rodzeństwu, mimo Ŝe oni byli fizycznie bardzo blisko mnie. Zamiast tego
musiałem kochać ludzi po stronie Kaina bardziej niŜ moją własną rodzinę. JednakŜe
dzięki temu mógł się rozwijać Kościół Zjednoczeniowy.
JeŜeli nie macie takiej miłości, nie moŜecie zdobyć serca swojego Kaina. Abel nie
moŜe istnieć bez Kaina. JeŜeli nie wychowacie ludzi, którzy będą mieli o wiele więcej
miłości synowskiej wobec was niŜ wasze fizyczne dzieci, nie będziecie mogli pracować
nad odnową przez odszkodowanie. Ale czynić to oznacza wielkie cierpienie. JeŜeli nie
potrafisz kochać ludzi tak bardzo, Ŝe nie jesz i nie śpisz, nie moŜesz panować nad nimi
miłością.
Ja byłem w takich sytuacjach i usiłowałem w ten sposób stworzyć zwycięski
fundament.
Wy jednak jesteście inni niŜ ja. W czasie drugiej 7letniej drogi moŜecie dawać
wasze cenne rzeczy bezpośrednio swoim krewnym, rodzicom i braciom, abyście mogli
stać się mesjaszami dla swoich rodzin.
W czasie drugiej 7letniej drogi powinniście być mesjaszami dla swojego rodu i
powinniście zrobić dla swoich krewnych to, czego Jezus i ja nie mogliśmy zrobić.
Odnosząc zwycięstwo w swoim własnym rodzie, ześrodkowując się w swoich rodzicach
i rodzeństwu, moŜecie wszystko spełnić. MoŜecie uczynić to na poziomie
indywidualnym, rodzinnym, rodowym i narodowym. I w ten sposób moŜecie otworzyć
drogę na cały świat.
Punktem wyjścia i misją drugiej 7letniej drogi jest dokonanie tego, co Jezus
pragnął uczynić 2000 lat temu przekazać wolę Boga Marii i Józefowi i pozwolić im w
pełni uczestniczyć w BoŜej opatrzności. Ja mogłem to zrobić, ale gdybym kochał na
pierwszym miejscu swoją rodzinę, BoŜa opatrzność zbawienia nie mogłaby się rozwijać.
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Zawsze ukochane osoby muszą być poświęcane i proszone o to, by wzięły krzyŜ
na swoje ramiona. Opatrznościowa droga Boga pokazała nam, Ŝe musimy poświęcić
nasze ukochane dzieci, rodzinę i ród, i kochać na pierwszym miejscu rodziny i rody
Szatana.
Bóg kocha swoich wrogów i błogosławi im. Kiedy Jezus wisiał na krzyŜu, modlił
się do Boga: "Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią." Jezus mógł to powiedzieć,
gdyŜ znał serce Boga.
Drogi odnowy nie moŜna spełnić przy pomocy siły pięści, lecz tylko dzięki
potędze serca. Spełnienie odszkodowania musi się dokonać w ten właśnie sposób.
Musimy to wiedzieć. Musimy osiągnąć Błogosławieństwo, którego nie osiągnął Jezus. W
ten sposób dokonać się moŜe doskonała odnowa i błogosławieństwo.
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