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Sun Myung Moon "Idealny partner", 4 luty 1969, Toki o, Japonia. 
 

  Poszukiwanie idealnego partnera było problemem w całej historii. Nie tylko 
w dzisiejszym świecie, ale równieŜ w przyszłości to jest i będzie waŜne. Na początku 
pomyślmy jaki jest standard idealnego partnera.  
  Czy jest to naturalne, by piękna kobieta była połączona z przystojnym 
męŜczyzną? W rzeczywistości nie jest to naturalne. Zgodnie z Zasadą małŜeństwo 
powinno być istotną częścią procesu odnowy. PoniewaŜ prawdziwe stosunki między 
partnerami - męŜem i Ŝoną - które zamierzył Bóg zostały utracone, świat przepełniły 
problemy. Jak moŜemy go odnowić?  
  MęŜczyzna chciałby ujrzeć przy swoim boku kobietę, z którą byłby 
szczęśliwy. Podobnie kobieta chciałaby mieć męŜczyznę, z którym mogłaby doświadczać 
radości. Dodatkowo ich relacja powinna być taka, by Bóg i wszelkie stworzenie mogły 
odnaleŹć w niej szczęście. Całe otoczenie, wszystkie istniejące rzeczy będą 
podekscytowane widząc taką parę i naturalnie będą się jej odwzajemniać. Ptaki 
śpiewałyby im, a motyle fruwałyby radośnie wokół nich. W tym niezwykłym świecie 
cieszyłby się Bóg, człowiek i cały stworzony świat aŜ do najmniejszych owadów. Gdyby 
nasi przodkowie zaczeli od tego, my mielibyśmy idealny świat.  
  Dziewczyna ma ideał chłopca, którego Bóg kocha i chłopiec ma ideał 
dziewczyny, która równieŜ jest kochana przez Boga. Kiedy oni wychwalają siebie i 
podnoszą się nawzajem na duchu, to Bóg oraz wszystkie rzeczy takŜe się cieszą. 
Standard radości zaleŜy od tego, czy oni potrafią objąć się nawzajem w sercu i mieć taką 
wartość, w której niebo i ziemia mogłyby cieszyć się razem. MęŜczyzna i kobieta, którzy 
obejmują się są miejscem, w którym wszechświat moŜe się zjednoczyć i są idealnym 
obrazem Boga. To była nadzieja Boga dla pierwotnego świata.  
  Jednak z powodu upadku pierwszy męŜczyzna i pierwsza kobieta zerwali 
swoją relację z Bogiem i stworzonym światem. Obejmując się i mając relację tak, jak oni 
tego chcieli, bez BoŜego błogosławieństwa, ich nastawienie do miłości zaczęło być 
egoistyczne. KaŜdy, kto myśli w ten sposób, takŜe obecnie, jest uwięziony na terytorium 
Szatana i kontrolowany przez jego moc. Musicie to zrozumieć.  
  Ten problem jest szczególnie widoczny w Japonii, która teraz stała się 
bardziej zeuropeizowana. Tutaj wśród członków jest wielu młodych ludzi i wy musicie 
zrozumieć rzeczywistość odnowy poprzez Ŝycie w naszej grupie, gdzie Ŝyjemy jako bracia 
i siostry. Stanowczo, kurczowo musicie się trzymać waszej czystości.  
  Przyczyną dla której wola Boga nie została spełniona był upadek, jaki 
nastąpił pomiędzy męŜczyzną i kobietą. Dlatego sam męŜczyzna nie moŜe naprawić czy 
odnowić historii do stanu zgodności z wolą Boga. MęŜczyzna i kobieta muszą 
współpracować razem dla wypełnienia woli Boga i od tego punktu moŜemy zająć się 
problemami społecznymi i narodowymi jako problemami odnowy. Bez tej współpracy nie 
moŜemy odnowić ani narodu, ani świata, ani kosmosu. To jest nasza konkluzja. Tylko 
męŜczyzna i kobieta, którzy podejmują odpowiedzialność za prawdziwą współpracę i 
wiernie ją osiągają, mogą zbudować wzajemną relację poprzez miłość Boga. AŜ do teraz 
było to jedynie nadzieją w umyśle Boga.  
  Upadek miał miejsce w środkowym etapie okresu wzrastania. Początek 
upadłego świata jest rezultatem objęcia się Adama i Ewy pod kontrolą miłości archanioła. 
Historia świata, która przechodziła przez długi proces odnowy stała się historią agonii. My 
musimy ją odnowić.  
 
  Absolutny standard miło ści. 
 
  Kto jest właścicielem miłości? Kto jest gospodarzem miłości? Patrząc z 
pozycji męŜczyzny nie ma miłości bez kobiety. A kobieta powie, Ŝe miłość jest niemoŜliwa 
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bez męŜczyzny. Ale jest to wzajemny stosunek, który sam w sobie nie moŜe stać się 
absolutnym standardem miłości. Bez Boga wzajemna relacja nie moŜe być idealna.  
  Właściciel miłości, gospodarz miłości, który stoi w absolutnej pozycji, to Bóg. 
KaŜdy, kto kradnie tę miłość Boga, niewypełniając jednocześnie Jego woli jest złodziejem. 
Taka osoba jest przestępcą, jak ci, którzy pogwałcili ogród Eden. Musicie to zrozumieć.  
  Rasa ludzka, która odziedziczyła linię krwi od upadłych przodków, wkroczyła 
w okres, kiedy musi zebrać owoce z ziaren, które kiedyś posiała. Popatrzcie, w jaki 
sposób młodzi ludzie bez oporów podejmują stosunki pozamałŜeńskie. RównieŜ w Japonii 
jest wielu młodych ludzi, którzy postępują w taki sposób, niektórzy z nich nie mają nawet 
20 lat. Symbolizuje to, Ŝe zbliŜa się czas jesieni, kiedy to musimy zebrać na poziomie 
światowym ziarna, które zostały posiane. Kiedy ten czas nadejdzie, Bóg zostanie 
ogłoszony jako nieistniejący, dopóki nie pojawi się ktoś, kto będzie mógł ustanowić nowe 
stosunki pomiędzy męŜczyzną a kobietą, idealną wzajemną relację. Jest niewiarygodną 
ewangelią dla świata, Ŝe ktoś, kto moŜe ustanowić podstawę dla idealnych małŜonków 
pojawił się w odległym zakątku ziemi i wzbudził sensację. To jest dobra nowina, z której 
cieszy się Bóg.  
  Wy, kobiety z Kościoła Zjednoczeniowego, nie powinniście pozwolić 
pierwszemu, lepszemu męŜczyŹnie z ulicy wziąść wasze serce, które tak troskliwie 
pielęgnowałyście. Nie dajcie się zwieść. Prawdę mówiąc, jeŜeli pogłębicie swoją wiarę i 
będziecie miały pewne doświadczenia duchowe, nie będziecie mogły działać nieostroŜnie. 
Miłość pochodzi od Boga i budowanie stosunków niezgodnie z Zasadą, bez aprobaty 
Boga, jest szatańskie. Odsunąć Boga na bok i kochać się nawzajem - to jest szatański 
świat.  
  JeŜeli są tu tacy, którzy tęsknili za sobą, to od czasu kiedy usłyszeli to 
przemówienie, muszą odczuwać skruchę. Nasi przodkowie zgrzeszyli i sprowadzili na 
świat straszne konsekwencje. Dlatego jeŜeli poślubicie kogoś z własnego wyboru, nie z 
woli Boga, to sprowadzicie na świat dalsze zniszczenie, a przyszłość będzie daleka od 
uznania was dobrymi przodkami. Nigdy nie jest dozwolone, aby kochać się wzajemnie w 
takiej relacji. Musicie złoŜyć wszystko w ręce Boga. JeŜeli wkraczacie w małŜeństwo 
musicie być w stanie kochać się ześrodkowani w Bogu i widzieć Jego uśmiechniętą twarz. 
Taki stosunek jest prawdziwą radością dla Boga. Pierwotnie akt miłości nie był wcale 
wstydliwą rzeczą, ale najcenniejszym i najświętszym przeŜyciem. Ale człowiek pogwałcił 
Zasadę Boga i historia patrzyła na ten stosunek jako na zły i grzeszny akt, którego 
powinniśmy się wstydzić.  
  Musimy powitać na ziemi Prawdziwych Rodziców, aby stworzyć nową 
historię i stać się nowymi przodkami; oni muszą zapoczątkować pierwotny standard. Więc 
młodzi ludzie z Kościoła Zjednoczeniowego, zarówno z Japonii jak i Stanów 
Zjednoczonych, tęsknią, by mnie zobaczyć. Czy wy takŜe tęsknicie? 
  Nie czuję się tak dobrze. Niektórzy z was, młodych członków, zrobiło wiele 
rzeczy, nieprawdaŜ? Nie przywiązujecie wagi do tego, czy piszecie listy miłosne, czy 
chodzicie na randki. Mrugacie do siebie bez Ŝadnego zawahania, tak jakbyście kupowali 
na ulicy ołówek lub inny drobiazg. Czy taka osoba powinna otrzymać Błogosławieństwo? 
Nie lubię tego. Zgodnie z pierwotnym standardem Błogosławieństwa, nie powinno być w 
ogóle takich straszliwych przypadków. Patrząc z punktu widzenia Zasady, nie macie 
kwalifikacji, aby otrzymać Błogosławieństwo. Dlatego jako potomkowie upadłego 
człowieka musicie odnowić pierwotny standard.  
  Z powodu upadku Bóg utracił swoje dzieci, swojego syna i córkę, którzy 
otrzymali jego pełną miłość. RównieŜ relacja pomiędzy męŜczyzną i kobietą (relacja 
pomiędzy męŜem i Ŝoną ześrodkowana w Bogu) została utracona, a z punktu widzenia 
dzieci utraciły one szansę posiadania Prawdziwych Rodziców. Poprzez jeden akt upadku 
zostały zniszczone trzy relacje. Dlatego waŜne jest jak według zasady odnowy przez 
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odszkodowanie moŜna równocześnie zrekompensować te trzy sfery serca i jak ustanowić 
standard, który Bóg moŜe zaakceptować.  
  Przede wszystkim musimy odnowić standard miłości prawdziwego syna lub 
córki do Boga. Potem, w pewnym wieku, po przejściu tego procesu moŜemy stać się 
męŜem i Ŝoną ześrodkowanymi w miłości Boga. Co więcej, musimy mieć dzieci czystego 
dobra, wypełniając w ten sposób podstawę czterech pozycji, co przynosi radość Bogu.  
 
  Świadomo ść BoŜego dziecka. 
 
  Kiedy po raz pierwszy wstępujesz do Ruchu Zjednoczeniowego i 
rozpoczynasz Ŝycie wiary, to twoim pierwszym krokiem jest odnowienie świadomości, Ŝe 
naprawdę jesteś synem lub córką Boga oraz odnowienie pozycji dziecka ześrodkowanego 
w miłości Boga. Dopóki nie czujesz w swoim sercu, Ŝe jesteś kochany przez Boga i dopóki 
nie jesteś tak bardzo dumny z tych wielkich słów Boga, Ŝe pragniesz je ogłosić całemu 
wszechświatu, nie moŜesz stanąć wyprostowany jako syn lub córka Boga. Musisz mieć 
absolutne zaufanie, które pochodzi z całkowitej ufności w autorytet Boga. Czy masz taki 
standard, Ŝe moŜesz zaatakować bazę szatana z pełnym zaufaniem i autorytetem jako 
niebiański syn pomimo wielu przeszkód? Czy masz ten standard, czy nie? Musisz przejść 
przez proces, dzięki któremu moŜesz podporządkować sobie Szatana, który zbeszcześcił 
Adama i Ewę. W innym wypadku nie będziesz mógł ustanowić standardu dla otrzymania 
Błogosławieństwa.  
  Co więcej, nie moŜecie stać się niebiańskimi dziećmi, dopóki nie będziecie 
mieli takiego standardu, aby poszukiwać Szatana na poziomie światowym, albo 
przynajmniej podjąć odpowiedzialność na poziomie narodowym w trzech krajach. Kiedy 
pomyślimy o tym, nie jest to łatwym zadaniem. Na szczęście idealna para, której 
poszukiwała ludzkość została ustanowiona. Bóg i całe stworzenie cieszą się z przyjścia 
Prawdziwych Rodziców o ponadczasowej wartości. JednakŜe bardzo wielu ludzi zostało 
poświęconych poprzez wieki, by połoŜyć fundament dla ich przyjścia. JakŜe oni są cenni?  
  Kiedy stajecie się męŜem i Ŝoną, Ŝona musi uwaŜać swojego męŜa za 
wcielenie Boga. W takim wypadku Ŝona będzie stała w pozycji córki swojego męŜa. MąŜ 
powinien wychowywać ją, odnawiając w ten sposób córkę, którą Bóg utracił. Z powodu 
upadku Bóg stracił 3 rzeczy. Dlatego mąŜ musi odnowić jedną z nich, a mianowicie 
pozycję córki Boga. Z punktu widzenia Ŝony, mąŜ jest jakby jej ojcem. Ona musi wierzyć 
mu bardziej, niŜ swojemu własnemu ojcu. Poprzez niego powinna odnaleŹć o wiele 
większą wartość, niŜ kiedykolwiek doświadczyła w swoim Ŝyciu. Ona nie moŜe odnowić 
idealnego, wzajemnego standardu, który zniszczył Szatan, dopóki nie odnowi takiego 
standardu serca.  
  Po drugie mąŜ stojąc przed Ŝoną musi czuć się jakby był jej synem. 
Powinien mieć wobec niej tak rozentuzjazmowane serce, jak dziecko stojące przed 
matką. ¯ ona ze swojej strony powinna odkryć matczyne serce wobec swojego męŜa, 
kochając go absolutnie, jakby był jej synem.  
  Po trzecie, nie moŜecie ustanowić warunków dla odnowy, dopóki jako mąŜ i 
Ŝona nie staniecie się zupełnie jedno i będziecie mieć takie serce, Ŝe będziecie absolutnie 
potrzebować siebie nawzajem, w dzień i w nocy, i nie będziecie mogli znieść nawet 
jednego dnia bez waszego partnera.  
  Upadek rozpoczął się od kobiety. Ile ona miała wtedy lat? Szesnaście. Była 
niepełnoletnia. Kobieta postradała standard rodziców, którym Bóg mógłby zaufać. Mówiąc 
wprost, właśnie dlatego zgodnie z zasadą odnowy osoba, która ma zostać Prawdziwą 
Matką, nie powinna mieć więcej niŜ 20 lat. To jest zasada. Z tego powodu powitałem jako 
moją Ŝonę tak młodą osobę i kochałem ją, jakby była moją córką. Z mojej strony Święty 
Ślub musiał odbyć się zanim przekroczyłbym 40 lat. Jakim więc okresem było pierwsze 7 
lat? To był okres w którym wychowywałem Matkę. Miałem uczyć ją o tradycji i prawie 
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niebiańskiej rodziny. Nie czyniłem tego w sposób niedbały, ale co wieczór przed snem 
modliłem się o to tak bardzo. Matka o tym nie wiedziała. W ten sposób odnowiłem 
substancjalnie 3 rzeczy: córkę, która została stracona w rezultacie upadku, standard jej 
odwzajemniania się oraz standard Rodziców Prawdziwych przed Bogiem. To jest droga, 
którą jako upadła osoba, kaŜdy powinien pójść.  
  MoŜesz sam decydować o ustanowieniu pewnego wzajemnego standardu, 
ale sam nigdy nie potrafisz ustanowić niebiańskiego, ziemskiego i kosmicznego 
standardu. Osoba, która ma kwalifikacje, aby ustanowić standard nieba jest Panem 
Powtórnego Przyjścia, Mesjaszem. Tym standardem jest końcowy punkt wyzwolenia, za 
którym tęsknili wszyscy ludzie poprzez całą historię. Dlatego, kiedy pojawi się osoba z 
takim standardem to ci, którzy mają kontakt ze swoim pierwotnym umysłem i mają 
czystego ducha, będą od momentu, kiedy ją spotkają, bez Ŝadnego wyjaśnienia, w 
naturalny sposób przyciągani do niej.  
 
  Trzy etapy w odnowie serca.  
 
  Pozwólcie mi powtórzyć, dopóki nie odnowimy tych trzech pozycji w sferze 
serca, standard Błogosławieństwa nie zostanie osiągnięty. Serce rodziców patrzących w 
dół na swoje dzieci, serce dzieci patrzących w górę na swoich rodziców oraz 
odwzajemniające się serca męŜa i Ŝony, którzy z ufnością zapoczątkowują te trzy aspekty 
serca są ześrodkowane w Bogu. JeŜeli ktoś po prostu oczekuje na Błogosławieństwo, to 
gwałci zasadę Boga. Ci z was, którzy myślą, Ŝe osiągnęli niebiański standard, niech 
podniosą ręce. W Japonii nie ma nikogo, kto kwalifikowałby się do otrzymania 
Błogosławieństwa.  
  Jest jedna rzecz, którą w kaŜdej sytuacji trzeba brać pod uwagę w Ŝyciu 
wiary - odszkodowanie. To jest moŜliwość dla was, aby złoŜyć ofiarę dla waszego 
zbawienia. Dlatego musimy być wdzięczni za kaŜdą szansę zapłacenia warunków 
odszkodowania.  
  Jak moŜemy je ustanowić? Nie zrozumiecie tego, jeśli nie nauczycie się ode 
mnie. Gdyby Japonia w przeszłości miała jedną osobę, która chciałaby zrozumieć 
znaczenie warunków odszkodowania i kupiłaby to zrozumienie za cenę całej Japonii, to 
osoba ta mogłaby juŜ zjednoczyć świat. Nie mogłoby być lepszej transakcji handlowej na 
całym świecie niŜ ta. Czy Japonia kupi to teraz, czy nie - to jest problem. Taką samą 
historię moŜemy zobaczyć w Biblii. Nawet jeŜeli zyskasz cały świat, ale stracisz swoje 
Ŝycie, co ci z tego przyjdzie? Nie moŜesz swojego Ŝycia z powrotem odkupić za Ŝadną 
cenę. Dlatego szukamy odpowiedzi, poniewaŜ pragniemy Ŝyć.  
  Miłosne związki między męŜczyznami i kobietami nie są dozwolone w 
naszym ruchu. Czy brakuje wam takich związków? (Nie) Powiedzcie prawdę! Czy brakuje 
wam tego? (Nie) Rozumiecie tę sprawę, chociaŜ nie znacie jej szczegółów, poniewaŜ 
wasz pierwotny umysł został wyostrzony.  
  Kiedy jasno zrozumiecie te wewnętrzne wartości, odczujecie kolosalny Ŝal z 
powodu pewnych czynów, które popełniliście w przeszłości, takich jak pisanie listów 
miłosnych własnymi rękami, poniewaŜ robiąc to wasze ręce poruszały się zgodnie z 
pragnieniem Szatana, aby odciągnąć kogoś od Boga. Jakkolwiek wiele razy byście nie 
płakali, wasze łzy nie będą miały końca. W takim czasie nie zdawaliście sobie sprawy z 
konsekwencji tego, co robicie z waszym ciałem. Ono zostało splamione brudną krwią 
Szatana. Aby to oczyścić, czujecie się jakbyście rozcinali swoje ciało, aby pozwolić wyciec 
temu, co nieczyste. JednakŜe nie moŜecie sobie pozwolić na to, aby umrzeć w ten 
sposób. Dlatego musicie wypełniać pewne warunki, aby to oczyścić. Ręce i ciało uŜywane 
przez Szatana powinny zostać odrzucone. W jaki sposób zostaniecie stworzeni na nowo 
poprzez miłość Boga? Oczywiście próba podtrzymania brudnych stosunków jest 
wykluczona/. Czy zyskaliście juŜ ten rodzaj serca?  
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  W pewnym sensie Ewa miała stać się przyszłą Ŝoną Boga. Byłoby tak 
dlatego, Ŝe gdyby Adam stał się jedno z Bogiem i Duch Boga mieszkałby w nim, wtedy 
Adam stałby się wcieleniem samego Boga. Dlatego dla Boga, Jego Ŝona została 
zbezczeszczona przez Szatana. Nie ujarzmiliśmy tego, który zranił Boga. Dlatego Bóg 
pośród głębokiego smutku przez długi czas wytrwał w nadziei na odnowienie Jego ideału 
stworzenia. Kiedy o tym myślicie, nie moŜecie po prostu ukraść Ŝony Boga dla samego 
siebie i mieć dzieci, które zupełnie nie dbają o Niebieskiego Ojca. Ale to jest 
rzeczywistość dzisiejszego, upadłego świata. Dlatego jeŜeli zdecydujesz się pójść drogą 
odnowy, to najlepiej jest zakończyć ją szybko. "Cokolwiek będzie to kosztować, chcę 
dojść do szczytu." Z takim gorejącym pragnieniem musicie być zdecydowani odnaleźć 
waszą pierwotną naturę.  
 
  Poszukujcie Bo Ŝego Serca.  
 
  Ci z was, którzy pościli tydzień, niech podniosą rękę. Ktoś, kto nigdy nie 
doświadczył postu, nie moŜe zrozumieć uczucia, jakie się ma na trzy minuty przed 
północą siódmego dnia, nawet gdyby inni starali się to objaśnić pisząc setki ksiąŜek. 
Opisywanie i objaśnianie smaku miodu nie jest tym samym, co kosztowanie go. Dlatego 
jeŜeli ktoś chce wierzyć w drogę krzyŜa, najlepiej rzeczywiście pójść tą drogą. Ktoś, kto 
nie rozumie Serca Boga, musi postawić siebie w takiej sytuacji, aby mógł Je odkryć. 
Człowiek powinien być w stanie wytrwać w obliczu kaŜdej trudności w poszukiwaniach 
BoŜego Serca. Fakt, Ŝe jesteśmy potomkami upadłego człowieka, którego serce jest 
oddzielone od BoŜego Serca jest dla Boga nie do zniesienia. Co więcej, stworzenie jakiejś 
teorii ześrodkowanej w człowieku, lub mówienie o jakiś egoistycznych standardach 
odwzajemniania itp. jest wykluczone.  
  To czego uczy nas Zasada jest dziedziną serca. Nasz standard serca 
przekracza standard naszych przodków w upadłym świecie. Dlatego po zrozumieniu 
upadku, jeŜeli ponownie go popełnicie, znajdziecie się w bardziej okropnej sytuacji niŜ 
Szatan, który upadł na poziomie doskonalenia etapu wzrastania. Nawet Szatan przeklnie 
tych, którzy to zrobią. Jak zatem oni będą mogli znaleźć zbawienie? Musicie zrozumieć, 
Ŝe jest to straszliwa zguba. Popełnienie upadku po zrozumieniu Zasady przynosi 
powtórzenie upadłej miłości w obecności Prawdziwych Rodziców i Ojca Niebieskiego. 
Upadek naszych przodków miał miejsce w czasie, kiedy nowa  historia pod panowaniem 
Rodziców Prawdziwych i Ojca Niebieskiego jeszcze się nie zaczęła. Ale upaść teraz, 
kiedy przekroczyliśmy ograniczone zrozumienie przeszłości, jest o wiele powaŜniejszą 
sprawą; dlatego, jeŜeli czynicie to, jesteście gorsi od Szatana. Jestem pewien, Ŝe właśnie 
teraz, po raz pierwszy zrozumieliście jasno ten punkt, czyŜ nie?  
  Dlatego kobiety, szczególnie kobiety muszą być bardzo ostroŜne. Pełne 
wiary kobiety w Kościele Zjednoczeniowym stoją w pozycji Ewy przed upadkiem. Im 
czystsza jest wasza wiara, tym więcej męŜczyzn z otoczenia będzie za wami podąŜało. Ci 
męŜczyźni będą pragnęli was ujrzeć, więc nie będą mogli spać - taka będzie ich tęsknota. 
W przypadku męŜczyzn, podobnie, jeŜeli mają czystą wiarę, wtedy kobiety ze świeckiego 
świata czują się przez nich przyciągane. Jest to ta sama sytuacja, kiedy Szatan zapłonął 
poŜądaniem do Ewy i kiedy upadła Ewa usiłowała skusić Adama.  
  Kiedy doświadczacie tych rzeczy, zaczynacie substancjalnie rozumieć, Ŝe ta 
zasada jest wieczną prawdą. W innym wypadku Zasada nie ma Ŝadnej wartości. Musicie 
przezwycięŜyć wszystkie pokusy do samego końca. Odkąd usłyszycie tę prawdę, moŜecie 
zrozumieć jakiego rodzaju standard posiadacie.  
  MoŜecie pomyśleć: "Teraz, kiedy przyszedł Ojciec, moŜemy otrzymać 
Błogosławieństwo. Przygotowujmy się. PoniewaŜ Ojciec jest osobą, która potrafi 
zrozumieć ludzkie sytuacje bardzo dobrze, jestem pewien, Ŝe on zignoruje moje błędy." 
MoŜecie myśleć w ten sposób, ale ja nie jestem do tego zobowiązany.  
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  Biblia mówi, Ŝe kobieta, która ma dziecko jest nieszczęśliwa. W jaki sposób 
ci, którzy mają nierozerwalny związek ze swoim męŜem, dziećmi czy rodzicami wychodzą 
z tej sytuacji? Aby uwolnić ludzi z takiego ograniczenia, Bóg pozwala na rozszerzanie się 
demokracji i liberalizmu. Powszechną praktyką ludzi w dzisiejszych czasach jest branie 
rozwodu; dzieci nie wahają się przeciwstawić się swoim rodzicom; bardzo często nie 
doceniają równieŜ cięŜkiej pracy swoich rodziców. Oczywiście Bóg nie lubi patrzeć na te 
rzeczy, ale jeŜeli to pozwala ludziom w bardziej swobodny sposób podąŜać za wyŜszym 
celem Boga bez restrykcji, to wtedy te czyny mogą być usprawiedliwione.  
 
  Wyznawanie wszystkiego  
 
  Aby otrzymać Błogosławieństwo musicie zapłacić odszkodowanie. JeŜeli 
macie coś brudnego z przeszłości, musicie to wymyć. Ale nie moŜecie tego zrobić 
waszymi własnymi rękami. Potrzebujecie pomocy. Aby otrzymać pomoc od prawnika, 
musicie opowiedzieć mu całą sytuację, ze wszystkimi szczegółami, wliczając takŜe to, co 
skrywacie na dnie serca. JeŜeli to zrobicie, prawnik będzie was bronił, zajmując waszą 
pozycję. W innym wypadku nie moŜecie zostać uratowani. Podobnie ja mogę stać się 
prawnikiem, który wstawi się za wami. Dlatego nawet jeŜeli nie chcecie mówić o tym, 
musicie wyznać mi kaŜdy sekret, nawet rzeczy o których nikt inny nie wie.  
  Czy powiecie, Ŝe macie wiele rzeczy w środku, których nie lubicie? Ja nie 
lubię ich bardziej od was. Ściśle mówiąc, nie jest moją misją zajmować się tego rodzaju 
sprawami. Ale muszę zaakceptować tę pozycję, aby dawać Błogosławieństwo. Jesteście 
splamieni, ale moŜecie otrzymać Błogosławieństwo, lecz tylko wtedy, kiedy stworzony jest 
taki warunek, poprzez który wasze plamy mogą być usunięte i moŜecie stać się czyści. W 
innym przypadku, poniewaŜ jesteście w zupełnym chaosie, nie kwalifikujesz się, by 
otrzymać coś takiego jak Błogosławieństwo. Czy nie jest to prawdą? Niebieskoocy 
Amerykanie czy ciemnoskórzy Afrykanie - wszyscy ludzie są tacy sami. JeŜeli nie przejdą 
przez taki proces, ja ich nie uznam.  
  Jestem świadomy wielu rzeczy - świat duchowy przychodzi do mnie i mówi, 
abym ich słuchał. Słuchanie ich ujawnia przykre sprawy. One wszystkie są o naduŜywaniu 
albo pieniędzy albo stosunków pomiędzy męŜczyznami i kobietami. Ja rozumiem 
wszystko. Nie chcę słuchać tego rodzaju rzeczy, ale oni pragną bym za wszelką cenę 
rozwiązywał te problemy. Tak więc sprawy, które były ukryte w ciemności są teraz 
wystawiane na światło dzienne. Oznacza to, Ŝe obóz Szatana rozpada się na kawałki. 
Dlatego moŜe być ustanowiony standard wyruszenia do nowego świata.  
  RównieŜ w Japonii problemy pomiędzy męŜczyznami i kobietami są krok po 
kroku ujawniane jako rezultat plotek o Błogosławieństwie. JeŜeli ludzie składają 
egoistyczne obietnice, ja o tym wiem. Nawet jeŜeli nie chcą tego ujawniać, to jednak 
muszą wszystko mi wyznać. Ci, którzy spoglądają na siebie, jak na kogoś więcej niŜ tylko 
brata czy siostrę, są w tej samej pozycji, co Szatan. Nigdy nie wolno wam robić tego 
rodzaju rzeczy. JeŜeli macie nawet odrobinę takiej skłonności, musicie ją odciąć.  
  AŜ do tej pory ja brałem odpowiedzialność i niosłem wasz cięŜar tak, Ŝe 
mogliście ustanowić warunki odszkodowania dla waszego Błogosławieństwa i zbudować 
prawdziwą rodzinę. ChociaŜ ja wypełniłem tę odpowiedzialność, jeŜeli wy pogwałcicie 
Niebiańskie Prawa, będzie to okropna zbrodnia, która obciąŜy dziesiątki generacji 
waszych potomków. JeŜeli ktokolwiek z was, którzy rozumiecie istotę Zasady dotyczącej 
upadku, zdecyduje się zawrzeć małŜeństwo i mieć dzieci, to kto weźmie odpowiedzialność 
za wasze złamanie standardu Zasady? Nawet Bóg nie bierze tej odpowiedzialności. W 
Starym Testamencie zabijano przez kamienowanie tych, którzy popełnili grzech 
cudzołóstwa i rozpusty. Czy jest coś co moŜemy zrobić dla ludzi, którzy są jeszcze gorsi?!  
  Kto w końcu płaci odszkodowanie? Absolutnie wy sami. Człowiek utracił 
zdolność do panowania z powodu upadku. Dlatego nie jest waŜne, jak wiele rad 
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otrzymujesz od innych, ty musisz zdecydować co jest prawdą i uczynić to. Jakąkolwiek 
drogą mogą pójść inni, ty powinieneś zająć się podąŜaniem własną drogą. Nie masz 
czasu, by rozpraszało cię to, o czym mówią ludzie wokół ciebie. W ten sposób zawsze 
powinieneś czuć nacisk nagłej potrzeby pracy dla odnowy. Nie masz czasu, aby spać w 
nocy. Nie masz czasu, aby jeść posiłki na siedząco. Powinieneś być człowiekiem, który 
ma serce tak oddane dla odnowy.  
  PoniewaŜ Bóg wytrwał aŜ do teraz, tęskniąc by odwrócić historię 6000 lat, 
nie macie Ŝadnych kwalifikacji, aby stanąć przed Bogiem, dopóki nie zapłacicie 
odszkodowania w pierwszym 7.letnim okresie. Jak moŜecie skondensować historię 
pierwszych 6000 lat w 7 lat i zrekompensować ją i jak moŜecie odziedziczyć ją sercem? 
Czy myślicie, Ŝe jest to łatwe zadanie? Odnowa jest długą drogą, której nie moŜecie 
zakończyć nawet jeŜeli od waszych młodych lat robicie wszystko, co w waszej mocy. Tak 
więc musicie duŜo studiować i robić wszystko, co w waszej mocy, aby wypełnić waszą 
odpowiedzialność.  
  Nie moŜecie sobie wyobrazić, jak wiele odszkodowania zapłaciłem, aby 
osiągnąć ten punkt. Byłem tak bardzo powaŜny. Więzienie nie jest problemem, tortury nie 
są problemem, ścięcie głowy nie jest problemem. Pracowałem cicho przez wiele lat, 
ryzykując Ŝyciem, tęskniąc za chwilą, kiedy będę mógł wszystko od razu wyjaśnić. Moja 
powaga zainspirowała Boga i On nie miał innego wyjścia, jak tylko sympatyzować ze mną. 
Dlatego nawet jeŜeli milczę, to na całym świecie zaczynają dla mnie pracować osoby, 
które są mediami. Oni mobilizują świat duchowy do przyniesienia zwycięstwa w kaŜdym 
zakątku ziemi.  
 
  Nasze masowe śluby  
 
  Pomyślmy teraz o ceremonii ślubu. Zajmowaliśmy się historią 
odszkodowania. Dlaczego organizujemy masowe śluby? Czy chcecie wiedzieć?  
  Gdyby Błogosławieństwo miało miejsce w ogrodzie Eden, byłoby to 
największe wydarzenie we wszechświecie. RównieŜ w przypadku Jezusa, powinien on 
mieć ślub celebrowany przez cały naród Izraela. My mamy masowe śluby, aby zgodnie z 
Zasadą zrekompensować to, co na poziomie kosmicznym nie mogło być osiągnięte w 
ogrodzie Eden. Dlatego podczas Błogosławieństwa 430 par, ślub ten wzbudził sensację 
na całym świecie. Kontrowersje pojawiły się wszędzie. Dlatego było to tak, jak gdybyśmy 
zorganizowali ceremonię ślubną na poziomie światowym. BoŜe ceremonie ślubne muszą 
odbywać się w ten sposób. JeŜeli pozwolimy wszystkim ludziom w Seulu oglądać nasze 
Błogosławieństwo, to tak samo jakbyśmy zaprosili dziesiątki milionów ludzi.  
  Ceremonia ślubna w Kościele Zjednoczeniowym posiada pewne warunki. 
Dotychczasowe ceremonie ślubne były ześrodkowane na nich samych, ale my musimy 
zrekompensować to poprzez publiczne ceremonie, które przynoszą radość Bogu. 
RównieŜ wśród naszych obrzędów ślubnych kaŜda część ceremonii jest specjalnym 
warunkiem odszkodowania dla celów odnowy. W świetle Zasady jest to konieczne. 
Zasada wyjaśnia jasno, Ŝe nasze Błogosławieństwo przekroczyło standard pana młodego 
i panny młodej, którego nie osiągnął Jezus oraz, Ŝe nasze Błogosławieństwo łagodzi 
urazy Nieba spowodowane upadkiem.  
  Czy znacie jeden warunek odszkodowania, który odkryłem? Jest nim datek 
dla odszkodowania. Warunek ten polega na ofiarowaniu pieniędzy, które zdobyliście 
wylewając swój pot i nie są one dawane jeden raz, ale przez cztery lata. MoŜecie 
zastanawiać się, w jaki sposób ustaliłem taki warunek. Moje zrozumienie musi być dla 
was zagadką.  
  Gdyby Bóg dał rozwiązanie, nie mogłoby to być warunkiem odszkodowania. 
Historia 6000 lat była przedłuŜona poniewaŜ Adam nie wiedział tego, co miał wiedzieć i co 
miał sam rozwiązać. Dlatego ja musiałem sam znaleźć rozwiązanie. Jest to kosmiczny i 
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historyczny sukces, Ŝe w ciągu mojego Ŝycia rozwiązałem kwestię odszkodowania, 
ustanowiłem standard historii i wypełniłem go. Dlatego jestem zwycięzcą.  
  Święci, którzy przeszli do świata duchowego, Jezus, Konfucjusz i wielu 
innych - wszyscy oni zaczęli mnie podziwiać. Dzięki temu świat duchowy zostanie 
zjednoczony. Piekło równieŜ zostanie uwolnione. Naprawdę wszystko to będzie miało 
miejsce. JeŜeli nie moŜecie w to uwierzyć, idźcie do najsłynniejszego medium w Japonii i 
zapytajcie o Wielebnego Moon'a; wtedy jasno zrozumiecie. Popierająca nas organizacja w 
świecie duchowym jest połączona z ziemią. Dlatego kiedy 1, 2 lub 3 narody wystąpią w 
imieniu Boga, to na ich fundamencie świat będzie odnowiony. Z taką nadzieją 
maszerujemy naprzód.  
  Kiedy zostajecie pobłogosławieni w małŜeństwie, to równieŜ macie 
40.dniowy okres separacji jako warunek odszkodowania. Musicie zrobić to jako 
odszkodowanie nie tylko na poziomie duchowego zmartwychwstania Jezusa, ale w celu 
wejścia w sferę zmartwychwstania w substancjalnym Ŝyciu na ziemi.  
  Musicie przejść przez pewną drogę odnowy, zanim będziecie zdolni kochać 
siebie nawzajem w pozycji męŜa i Ŝony. Aby osiągnąć zwycięstwo na tak trudnej drodze 
odszkodowania, od tej chwili nie wolno wam myśleć o posiadaniu egoistycznego stosunku 
z kimś przeciwnej płci, nie powinniście równieŜ wzbudzać takich myśli, ani inicjować takich 
rozmów. Błogosławieństwo zawsze zawiera pewne odszkodowanie. Nie ma tutaj Ŝadnych 
wątpliwości. JeŜeli chodzi o odszkodowanie, nie ma tutaj miejsca na łagodność. Dlatego 
Kościół Zjednoczeniowy jest straszliwym miejscem. To nie jest pogróŜka, ale konkluzja z 
Zasady.  
  Wewnątrz sfery Zasady nie moŜe być ani joty tolerancji dla grzechu. Plan 
Boga nie moŜe być zrealizowany, dopóki nie pokonamy grzechu. A kiedy go pokonamy, 
Szatan nie moŜe nas oskarŜać. Dlatego gdybym miał prawo, gdybym tak wybrał, to 
uderzyłbym Szatana tymi samymi środkami, które on uŜywał przeciwko dobru. Gdybym 
chciał zastosować tę samą strategię, poprzez którą Stalin oczyścił swój religijny kraj i 
gdybym postanowił przekląć 1/3 wszechświata - tak, ja mam kwalifikacje, aby to zrobić, 
ale to nie jest nasza droga. W kaŜdym razie kluczowym punktem jest to, Ŝe kaŜda osoba 
jest odpowiedzialna za swoją własną odnowę przez odszkodowanie. To jest Kościół 
Zjednoczeniowy.  


