Sun Myung Moon: “Zmiana Linii Krwi. Prawdziwe Doświadczenie Zbawienia przez
Mesjasza”, 13 październik 1970r, Seoul, Korea
Co jest ostatecznym celem BoŜej opatrzności? Jest nim osiągnięcie pełni
zbawienia, czyli doskonałości. Nikt nie lubi tego, co niedoskonałe.
Ludzie upadli i odziedziczyli szatańską linię krwi. Kim jest Szatan? Szatan jest
wrogiem miłości BoŜej. Bóg stworzył Adama, aby uczynić go Swoim doskonałym
substancjalnym odzwierciedleniem. Adam miał stać się substancjalnym ciałem Boga.
Nikt inny, tylko Bóg Stwórca moŜe całkowicie panować nad wszystkimi rzeczami. Aby w
pełni panować nad wszystkim, trzeba mieć absolutną wiedzę. Tylko Bóg zna całkowicie
wszystkie rzeczy i dlatego tylko On moŜe w pełni nad nimi panować. Adam został
stworzony, a istoty stworzone nie mogą mieć zupełnego panowania nad stworzeniem.
Bóg stworzył więc Adama na Swój obraz, aby móc w nim mieszkać. Innymi słowy,
BoŜym zamiarem było postawić Adama w pozycji BoŜego rezonatora i przez niego
bezpośrednio kontrolować wszechświat.
W jaki sposób Bóg mógłby pracować przez osobę Adama? Bóg stworzył
wszystkie rzeczy nadając im formę, lecz niewidzialny Bóg sam nie posiada formy. W
kategoriach wielkości Bóg jest niezmiernie wielki, a w kategoriach małości niezmiernie
mały. Rzeczy materialne, niezaleŜnie od tego, jaką formę posiadają, nie mogą znaleźć
się pod bezpośrednim panowaniem Boga. Dlatego teŜ w stworzonym przez siebie
świecie materialnym Bóg ustanowił człowieka władcą, obdarzając go osobowością i
duchem. Bóg musi panować nie tylko nad wszystkimi rzeczami ziemskimi, lecz równieŜ
nad nieskończonym światem duchowym. Archaniołowie i inne duchowe istoty są bytami
niewidzialnymi, ale rzeczywistymi. Potrzebna jest więc osoba centralna, która mogłaby
panować nad rzeczywistym światem niewidzialnym. Kto moŜe być tą postacią? Tylko w
Adamie Bóg moŜe ją znaleźć. Bóg chciał panować zarówno nad światem duchowym, jak
i fizycznym poprzez Adama, który miał zająć centralną pozycję. Taki był cel stworzenia.
Aby panować nad wszystkimi rzeczami, Bóg musiał mieć substancjalną relację z
substancjalną osobą, Adamem.
Doskonałość Adama miała reprezentować doskonałość BoŜego Hyung Sang
(widzialna forma zewnętrzna). Ciało Adama, jego osobowość czy dusza są na
podobieństwo Boga, który jest centrum świata bezcielesnego. Nie posiadający kształtu
Bóg nie mógłby panować nad światem kształtu. Dlatego teŜ Bóg stworzył Adama.
Drugim celem było osiągnięcie doskonałej jedności między Bogiem i Adamem.
Co ich łączy? Człowiek jest horyzontalnym reprezentantem Boga, który jest bytem
wertykalnym. Centralnym punktem tego połączenia, który nazywany jest miłością, jest
nić łącząca ludzi z nieskończonością. Celem istot ludzkich posiadających ciała jest
fizyczne zjednoczenie się z Bogiem w miłości. Gdy ten cel zostanie osiągnięty, ludzie
zjednoczą się z nieskończoną miłością, ciesząc się niewyobraŜalnym szczęściem.
Idealny świat czy teŜ świat dobra jest królestwem szczęścia. Taki świat jest w całkowitej
jedności z Bogiem.
Ludzkość tęskni za pierwotnym ideałem stworzenia, za światem harmonii. To
pragnienie jest ześrodkowane w miłości. Aby je wypełnić, musisz więc Ŝyć w środowisku
miłości. Musisz odczuwać miłość i doświadczać jej przez całe Ŝycie. I taki właśnie cel
Bóg dał człowiekowi: zjednoczenie z Nim w miłości. Tylko w miłości Bóg i człowiek mogą
się połączyć. I to jest BoŜym celem stworzenia.
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BoŜym zamiarem było, by męŜczyźni i kobiety kochali się nawzajem. Bóg chciał,
aby oni doskonale wypełnili cel stworzenia i doświadczyli miłości w wolny i naturalny
sposób. Dlatego pragnął zjednoczyć się z człowiekiem, ześrodkowując się w miłości.
Przez upadek człowiek wybrał przeciwną drogę, a centralny punkt zjednoczenia został
zagarnięty przez archanioła. W rezultacie cały wszechświat popadł w wielki chaos.
Punkt centralny, czyli miłość, który powinien być połączony z Bogiem, został zagarnięty
przez Szatana. Motywacja zjednoczenia stała się zupełnie przeciwna motywacji BoŜej.
W wyniku tego sumienie człowieka i pragnienia jego ciała przeczą sobie nawzajem.
Ludzie Ŝyją w społeczeństwie ześrodkowanym w miłości pochodzącej od Szatana, a nie
od Boga.
Ludzkość cierpi od 6000 biblijnych lat i czeka na wyzwolenie z więzów
szatańskiej miłości. Bóg nie mógł dotrzeć bezpośrednio do wewnętrznego umysłu ludzi,
aby uleczyć ten centralny problem, lecz musiał posługiwać się pośrednimi metodami
dotarcia do ludzkiej świadomości. Przez całą historię wysyłał więc proroków, świętych i
mędrców mając nadzieję, Ŝe poprzez nich upadły człowiek otrzyma BoŜą miłość i
prawdę. Na tym do dzisiaj polegała historia odnowy. BoŜa opatrzność jest
ześrodkowana w uzdrowieniu miłości. Jej celem jest odnowa ludzi, których sumienie jest
mieszkaniem Boga. DąŜy ono do zjednoczenia poprzez BoŜą miłość.
Bóg stworzył wybrany naród Izraela i prowadził wybrany lud przez 4000 biblijnych
lat. Potem w oparciu o ich wiarę judaizm który zajmował pozycję Abla w stosunku do
narodu izraelskiego nauczał ich, by oczekiwali przyjścia Mesjasza. Naród i judaizm
razem mieli ustanowić podstawę wiary i podstawę wcielenia. Gdyby w oparciu o
podstawę wiary i podstawę wcielenia została osiągnięta jedność na poziomie narodu,
wówczas w sposób naturalny powstałaby podstawa przyjęcia Mesjasza. Bóg bardzo
cierpiał przez 4000 lat, mając nadzieję, Ŝe podstawa ta zostanie osiągnięta. Wybrany
naród Izraela równieŜ wyczekiwał fundamentu na poziomie narodowym.
Z punktu widzenia Zasady, Bóg musiał zesłać Jezusa w odpowiednim czasie, nie
zwaŜając, czy podstawa została przygotowana. Gdyby judaizm i Izrael zjednoczyli się,
wówczas dzięki osiągniętej rzeczywistej podstawie przyjęcia Mesjasza, Jezus mógłby
zajać pozycję Prawdziwych Rodziców. Lecz skoro nie mógł zająć tej pozycji, nie mógł
takŜe w oparciu o nową miłość dokonać zmiany linii krwi. Takie wyjaśnienie podaje
Zasada.
Dlaczego potrzebujemy Mesjasza? Jaki cel ma on do spełnienia? Mesjasz
przychodzi, by dać zbawienie. Aby człowiek mógł zostać zbawiony, musi zawrócić do
punktu, który połączy go z miłością BoŜą. Jak moŜna to osiągnąć? Ludzie odziedziczyli
szatańską krew i stali się rzeczywistymi istotami, które nie mają nic wspólnego z BoŜą
linią krwi. Jesteśmy całkowicie obcy królestwu BoŜej miłości i musimy za to zapłacić
odszkodowanie. NaleŜy usunąć grzech pierworodny, pochodząca od Szatana linia krwi
musi ulec zmianie. Upadły człowiek nie moŜe dokonać tego sam, potrzebny jest mu
Mesjasz.
Kto moŜe wyeliminować szatańską linię krwi, która tkwi głęboko w człowieku,
przekazywana z pokolenia na pokolenie? Tylko Prawdziwi Rodzice mogą tego dokonać.
Prawdziwi Rodzice muszą zjednoczyć się z miłością BoŜą, ustanowić dobry standard
wymiany wzajemnej z Bogiem i kochać świat tak, jakby do nich naleŜał. Nie ma innej
drogi usunięcia upadłej natury i grzechu pierworodnego. Rodzice zła i rodzice dobra
walczą i współzawodniczą ze sobą w zdobywaniu miłości, lecz przetrwa tylko miłość
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Prawdziwych Rodziców. Szatańska miłość zostanie usunięta z człowieka, linia krwi
ulegnie zmianie.
Zamiarem Jezusa było osiągnięcie tego celu. Dlatego juŜ na początku swej
trzyletniej publicznej działalności oświadczył:
"Kto kocha ojca lub matkę bardziej niŜ Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha
syna lub córkę bardziej niŜ Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyŜa, a
idzie za mną, nie jest Mnie godzien." (Mt. 10: 3738)
Mesjasz ma moŜliwość usunięcia szatańskiej linii krwi, lecz aby mógł tego
dokonać, musisz go słuchać i iść za nim.
KaŜdy musi nieść swój własny krzyŜ. JeŜeli nie będziesz w stanie osiągnąć tego
standardu, nie będzie dla ciebie zbawienia. Musisz być gotowy na spotkanie śmierci.
Poprzez ustanowienie tego absolutnego standardu twoja skalana linia krwi będzie mogła
zostać oczyszczona. Aby to nastąpiło, musimy aktywnie pracować, a nie tylko o tym
mówić, czy teŜ to odczuwać. Musimy podejmować bardzo usilne wysiłki, takie jak
modlitwa czy post, i w ten sposób przechodzić przez granicę Ŝycia i śmierci.
Pierwsza bitwa Jezusa polegała na przekroczeniu tej granicy, na większym
umiłowaniu miłości BoŜej niŜ własnego Ŝycia i osiągnięciu pozycji, w której nie mógł być
oskarŜany. Jezus musiał przeŜyć okrutne prześladowania w rodzinie Józefa, musiał
pościć i modlić się przez 40 dni. Mimo Ŝe wciąŜ było w nim Ŝycie i uczucia, to
niesamowita droga, którą przeszedł doprowadziła go na krawędź śmierci. Będąc w
samym środku walki między Ŝyciem a śmiercią, przez cały czas musiał być w stanie
całkowitej jedności z miłością BoŜą. Przetrwał wszystkie cierpienia z absolutną
determinacją wypełnienia wszystkiego do końca. Osiągnął zwycięstwo na poziomie
jednostki, ale jego wyzwaniem było pokazanie, w jaki sposób połączyć to z historią
ludzkości i jak moŜna odwrócić wszystkie dotychczasowe wydarzenia i osiągnąć
zwycięski fundament, płacąc odszkodowanie za wszystkie błędy przeszłości, aby stanąć
jako Mesjasz.
Gdzie dokonuje się zmiana linii krwi? Człowiek musi przekroczyć granicę Ŝycia i
śmierci na poziomie jednostki. Szukając Boga i przyszłej godności ludzkiej musimy
przejść przez tę granicę. Taki jest standard wiary.
Bóg stworzył człowieka, aby zgodnie z pierwotnym ideałem mógł zjednoczyć się
całkowicie z BoŜą miłością. Człowiek musi tęsknić za tą miłością, zapominając nawet o
swoim własnym Ŝyciu. Dopóki nie odczujesz serca pełnego takiej miłości, nie będziesz w
stanie przekroczyć tej granicy. Z tego powodu doskonała religia zaczyna nie od
afirmacji, lecz od zaprzeczenia. Całkowitego zaprzeczenia! JeŜeli chcemy konfrontacji z
Szatanem, Ŝycie powinno być dla nas czymś, co ma bardzo małą wartość. Wszyscy,
którzy chcą Ŝyć Ŝyciem wiary, muszą przejść tę drogę.
Lecz w przypadku Jezusa nie wystarczyło stanąć na poziomie jednostki. On, aby
zmienić bieg historii, musiał stanąć takŜe na jej poziomie i przejść przez całą jej drogę.
Nie dostał w spadku Ŝadnego zwycięskiego fundamentu. Historia mogła być odnowiona
jedynie poprzez jego publiczną działalność. Przez 30 lat Jezus rozwijał standard
"publicznego serca" i ustanowił podstawę miłości ześrodkowanej w Sercu Boga
obejmującym cały świat. Pracował nad odnowieniem podstawy miłości utraconej w
czasach Adama.
Miłość wzięła początek od rodziców zła. Musi więc być odnowiona przez cofnięcie
się do idealnych Rodziców Prawdziwych ześrodkowanych w Bogu. Aby tego dokonać,
Bóg wybierał w całej historii osoby centralne na etapach kształtowania, wzrastania i
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doskonalenia, aby reprezentowały historię i świat. Historia musiała rozwijać się zgodnie
z tą odwrotną drogą.
Co oznacza ta historia? Człowiek rodzi się przez męskie nasienie przechodzące
od męŜczyzny do kobiety. Gdzie rozpoczyna się odwrotna droga? W łonie kobiety. Musi
jednak zostać spełniony warunek, aby w łonie kobiety nastąpiło odwrócenie historii.
Początkiem całkowitej odnowy jest nasienie, które istnieje w ciele męŜczyzny. Musi
zostać ustanowiony warunek, dzięki któremu nasienie męŜczyzny będzie zjednoczone z
miłością BoŜą. Bez spełnienia tego warunku nie moŜna osiągnąć całkowitego
odwrócenia linii krwi. Aby doprowadzić do poczęcia czystego dziecka, Bóg pracował
poprzez pewne rodziny.
Religia musi naśladować BoŜą drogę. Dlatego teŜ religia o poziomie światowym
musi nauczać o konieczności ponownych narodzin. Chrześcijaństwo stało się światową
religią zarówno w pojęciach, jak i w rzeczywistości. Naucza ono, Ŝe kaŜdy musi narodzić
się powtórnie, tak jak Jezus powiedział Nikodemowi:
"Jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie moŜe ujrzeć królestwa BoŜego." (J 3:3)
Podstawa zmartwychwstania do tej pory nie była dobrze rozumiana. Musicie
spełnić warunki, aby odziedziczyć serce historii; inaczej nie będzie punktu
początkowego i motywacji, która rozpocznie proces zmartwychwstawania. Musicie to
zrozumieć.
Aby nastąpiła zmiana linii krwi, musi być spełniony warunek, aby nasienie, z
którego ma się narodzić dziecko, wniknęło do szpiku kości Adama i połączyło się z BoŜą
miłością. Nie ma innej drogi powtórnego narodzenia się jako dziecko Boga. Nauka ta
pochodzi z Biblii, która jest słowem Boga.
Chrześcijanie wiedzą, Ŝe Jezus jest Panem i źródłem miłości. Dlatego pragną
zjednoczyć się z nim i doznać jego miłości. Nie moŜna tego osiągnąć jedynie przez
studiowanie Biblii. Tylko tęskniąc za Jezusem i prawdziwie pragnąc być z nim mogą stać
się jego częścią. JeŜeli rzeczywiście są blisko Jezusa, wówczas odczuwają smutek,
kiedy on jest smutny. Emocje i odczucia człowieka mają wpływ na nasienie znajdujące
się w jego ciele. Gdy człowiek jest szczęśliwy, wówczas uczucie szczęścia przechodzi
na nasienie. Podobnie, gdy człowiek jest smutny, to uczucie smutku wywiera na nie
wpływ.
Co jednak w rzeczywistości oznacza wiara w Jezusa? Jezus jest człowiekiem. Był
pierwotnym Adamem sprzed upadku. Lecz przede wszystkim Jezus jest ojcem
duchowym. Bez zjednoczenia z ojcem nie moŜesz się powtórnie narodzić.
Chrześcijaństwo jest jedyną religią, która uczy ludzi tęsknoty za Jezusem, uczy kochać
go i witać tak, jak oblubienica wita oblubieńca. Powinniśmy pragnąć poznać Jezusa, aŜ
do szpiku kości.
Nauka ta ma bardzo głębokie znaczenie i posiada dwa aspekty. PoniewaŜ
wszyscy powstali z nasienia Adama, bardzo wiele osób pragnie powrotu do pierwotnego
Adama. Duch Święty jest Ŝeńskim aspektem Boga, który zachęca nas do powrotu do
Jezusa, nieupadłego Adama. Tak więc wszyscy chrześcijanie, aby mogli stać się
dziećmi Jezusa odrodzonymi przez Ducha Świętego, muszą stać się częścią nasienia w
jego ciele.
Jak wielu chrześcijan posiada taką wiarę? Nigdy tego nie rozumieli i nawet o tym
nie śnili. Nauczają oni, Ŝe jedynie przez bezwarunkową wiarę w Jezusa moŜna wejść do
Królestwa Niebieskiego. Lecz z punktu widzenia Zasady odnowa jest znacznie bardziej
skomplikowana. Nawet jeŜeli ludzie mówią, Ŝe chcą powrócić do Jezusa i robią z niego
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idola, to nie jest to wystarczające; muszą stać się częścią jego ciała i częścią szpiku
jego kości. Pomyśl, jak trudno było Bogu osiągnąć to w toku całej historii.
Jest tak wiele szatańskich królestw, legiony wrogów blokują Boga, nie
pozwalając, by wypełniła się Jego wola. Bóg nie moŜe od razu po konać szatańskiego
królestwa, lecz krocząc przez pole walki musi poświęcać się krok po kroku. Jak wielu
ludzi ma taką wiarę, która pozwoliłaby im wejść w osobę i ciało Jezusa? Nie moŜesz
wejść w Jezusa inaczej, jak poprzez serce i miłość. Nie prawda, nie prawość, lecz
jedynie miłość moŜe nas z nim połączyć. Miłość jest przed Ŝyciem. Człowiek rodzi się
przez rodzicielską miłość. Bez tej miłości nie ma niczego, co pozwoliłoby nam połączyć
się z Bogiem, lecz dzięki niej staje się to moŜliwe. Miłość wznosi się ponad historię,
góruje nad czasem i przestrzenią.
Dlaczego mówię wam o tym tak wyraźnie? W drodze odnowy nadszedł czas,
abyście, ześrodkowani w Sercu Boga, uczynili pierwszy krok w kierunku nowego świata.
Jest to bardzo waŜny czas, nie tylko zmiany linii krwi, lecz takŜe czas zmiany waszego
Ŝycia. Musisz zrobić ten pierwszy krok na fundamencie pełnego zrozumienia, inaczej
będziesz oskarŜany przez Szatana, który zapyta cię: "Skąd przychodzisz?". Ty musisz
być w stanie odpowiedzieć mu: "Przychodzę z ogrodu Eden sprzed upadku, przychodzę
z łona Boga." Musisz być w stanie dać następujące świadectwo: "Sam z siebie nie
jestem wart, by stać tutaj, lecz dzięki zgodzie osoby, która tutaj stała, dzisiaj ja tutaj
stoję. Ten budynek został wybudowany przez światowej sławy architekta, lecz prawa
własności mogą być przekazane. Teraz ja jestem dziedzicem." JeŜeli będziesz
rozmawiał z Szatanem w ten sposób, będzie musiał się poddać.
Musimy podąŜać za Jezusem i połączyć się z BoŜą miłością, aby w ten sposób
wypełnić warunek, który pozwoli nam zjednoczyć się z ciałem Prawdziwych Rodziców.
Musisz podąŜać ścieŜką miłości Jezusa i Ducha Świętego kochając i tęskniąc za nimi.
Nie ma innej drogi odrodzenia. Duch Święty zajmuje pozycję małŜonki Jezusa. Aby
dziecko mogło otrzymać odrodzenie, musi najpierw przejść przez miłość rodziców
duchowych. Jedynie przez ścieŜkę miłości między męŜczyzną i kobietą moŜe nastąpić
narodzenie lub teŜ odrodzenie. Nie ma co do tego Ŝadnych wątpliwości. Dlatego teŜ
Duch Święty musi cię natchnąć, byś poczuł wielką miłość i przywiązanie do Jezusa. Na
tym polega jego działanie. Jezus jest oblubieńcem, a Duch Święty oblubienicą. Poprzez
doświadczenie radosnego zjednoczenia, pierwotna miłość, która została utracona, moŜe
być odnowiona i moŜliwe jest doświadczenie zmartwychwstania. Jest to bardzo waŜne.
Bóg pracuje nad tym przez całą historię; jest to przyczyna, dla której Jezus wziął
na swe ramiona krzyŜ. Z powodu wielkich trudności związanych z odnowią trwa ona juŜ
6000 lat, w przeciwnym wypadku nie zajęłaby nawet 6 dni. Człowiek sam opierając się
na własnym wewnętrznym pragnieniu musiał szukać tej prawdy i odnowić swój osobisty
autorytet w świecie. Nie ma innej drogi powrotu do Boga.
Czy jesteś szczęśliwy, Ŝe człowiek taki jak Prawdziwy Ojciec narodził się w tym
świecie rozpaczy? Ja nie jestem tak radosny. Zawsze walczyłem ryzykując własnym
Ŝyciem; nie wolno ci o tym zapomnieć. W tym świecie zwykle moŜna osiągnąć trudny cel
robiąc w tym kierunku jakiś wysiłek, lecz to, do czego dąŜyłem, nigdy nie było łatwe do
osiągnięcia; nie moŜna było tego zdobyć siłą fizyczną czy przemocą. Musiałem
postępować zgodnie z Zasadą, która jest Ŝelaznym prawem.
Bardzo cięŜko jest wycelować w jeden punkt odnowy i iść do niego bez Ŝadnych
odchyleń. Odnowa jest o wiele trudniejsza niŜ pierwotne stwarzanie nieba i ziemi.
Ustanowiłem warunek odszkodowania dla wewnętrznego fundamentu, o którym wam się
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moŜe nawet nie śniło; teraz istnieje juŜ królestwo pokoju, które moŜecie zdobywać
nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Aby do tego doszło, musiałem osiągnąć
zwycięstwo na poziomie wszechświata, poświęcając się przez całe Ŝycie.
Królestwo całkowitej doskonałości nie moŜe zaistnieć bez warunku odnowy
upadłej Ewy. Duch Święty i Jezus, ześrodkowani w pierwotnej miłości, muszą przynieść
odrodzenie. Aby mógł się narodzić Jezus, Bóg w Swej opatrzności przygotował pewien
historyczny fundament serca. Ta opatrzność musiała obejmować łono kobiety. To
właśnie tam naleŜy znaleźć rozwiązania problemów historii, tam musi dojść do walki i
zmagań. W wyniku upadku historia rozpoczęła się od walk.
W rodzinie Adama walczyli Abel i Kain. W procesie odnowy Kain powinien zająć
miejsce młodszego brata. Dopóki starszy brat nie stanie się młodszym bratem, dopóty
nie będzie mogło nastąpić oddzielenie od Szatana. Tak więc w procesie odnowy musi
dojść do zmagań. Ezaw i Jakub takŜe musieli walczyć ze sobą. Udało im się osiągnąć
zwycięstwo poprzez ustanowienie odpowiedniego warunku podporządkowania się, lecz
ich walka zaczęła się, gdy byli juŜ osobami dorosłymi, mieli około 30 czy 40 lat. Bóg
wciąŜ jednak potrzebował zwycięstwa osiągniętego przed wiekiem dojrzałości. Walka
musiała zacząć się juŜ w łonie matki.
JeŜeli zrozumiecie historię Tamar, zrozumiecie całą Zasadę. Z kim Tamar miała
stosunek? Ze swoim teściem. Dlaczego dziecko narodzone w ten sposób mogło
odziedziczyć linię krwi Izraela?
Matką króla Salomona była Batszeba, która była pierwotnie Ŝoną Uriasza, zanim
wykradł ją król Dawid. Dlaczego dziecko z tego związku mogło zostać królem
Salomonem? Batszeba zajmowała opatrznościową pozycję Ewy w ogrodzie Eden przed
upadkiem. Dawid zajmował pozycję Adama, a Uriasz pozycję archanioła. Archanioł
oszołomił Ŝonę Adama miłością, wykradł ją i doprowadził do upadku. Aby odnowić ten
czyn, konieczne jest odwrócenie procesu; dlatego teŜ osoba w pozycji Ŝony archanioła
musiała zostać odnowiona do pozycji Ewy. Dlatego teŜ dziecko, które narodziło się na
fundamencie tego odwróconego procesu, mogło narodzić się jako dziecko niebiańskiej
miłości, jako dziecko chwały. Takim dzieckiem chwały był Salomon.
Kobieta imieniem Tamar miała stosunek ze swym teściem Judą. Zgodnie z
ówczesnym prawem kobieta, która popełniła nierząd, była skazywana na śmierć przez
ukamienowanie. Pierwszy mąŜ Tamar zmarł, zmarł równieŜ jej drugi mąŜ, lecz ona
wiedziała, Ŝe Bóg kocha linię krwi jej męŜa. Wiedziała, Ŝe musi ochraniać i kontynuować
tę linię. Dla Tamar nie liczyła się jej osobista godność. Troszczyła się jedynie o
zachowanie linii krwi, którą kochał Bóg. PoniewaŜ kochała tę linię krwi, stała w
opatrznościowej pozycji i była w stanie ustanowić odpowiedni warunek serca. Z takim
nastawieniem miała stosunek ze swoim teściem. Poczęła bliźniaki. W czasie porodu
pojawiła się najpierw rączka jednego dziecka, lecz szybko się wycofała. Dwaj chłopcy
walczyli ze sobą i drugie dziecko narodziło się jako pierwsze (Rdz 38:2730). Historia ta
reprezentuje zwycięstwo młodszego brata nad starszym w łonie matki, jeszcze przed
narodzeniem.
Standard zwycięstwa osiągnięty w łonie Tamar był przekazywany z pokolenia na
pokolenie przez tradycję Izraela, przez potomków, którzy wierzyli w judaizm. Dlaczego
musieli oni zbudować podstawę przyjęcia Mesjasza na poziomie narodowym? PoniewaŜ
w tym czasie istniało juŜ wiele narodów w szatańskim świecie, Bóg musiał zbudować
narodowy standard, z którym mógłby pracować. Strona Boga musiała zająć pozycję
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Abla na poziomie narodu. Bóg prowadził więc Izraelitów i pomagał im rozwijać zwycięski
fundament do poziomu narodu.
Była jeszcze jedna dziewczyna, która uwaŜała, Ŝe historyczne znaczenie jej
postępowania było waŜniejsze od godności osobistej czy teŜ opinii środowiska. Na
pierwszym miejscu postawiła wolę Boga. Dziewczyną tą była Maryja. Maryja zachowała
poziom zwycięstwa i Szatan nie miał prawa jej oskarŜać. Na fundamencie zbudowanym
przez Maryję poczęty został Jezus. Jedynie dzięki tej zwycięskiej podstawie Jezus mógł
narodzić się z Boga. Ktoś, kto nie stoi na takim historycznym fundamencie, nie moŜe
stać się Mesjaszem.
Dlatego Jezus powiedział:
"Ja jestem drogą i prawdą, i Ŝyciem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko
przeze Mnie." (Jan 14:6)
PoniewaŜ narodził się z unikalnej, zwycięskiej linii krwi, mógł stać się
jednorodzonym synem, umiłowanym przez Boga. To jest logiczne. JeŜeli nie wierzycie w
Jezusa, nie moŜecie powrócić do Boga. To jest absolutna prawda, lecz do tej pory nikt
nie był w stanie zrozumieć jej rzeczywistego znaczenia. Istnieje wiele religii, lecz jedynie
chrześcijaństwo moŜe stanąć w absolutnej pozycji prawdziwego syna. Inne religie
zajmują pozycje sługi lub adoptowanego syna.
Skoro Jezus narodził się w ten sposób, to czy mógł być oskarŜany przez
Szatana? Nie. Dlatego teŜ zarówno w niebie, jak i na ziemi zostali zmobilizowani
aniołowie, by go powitać i słuŜyć mu od chwili jego narodzin. Od tego momentu zaczął
się nowy świat. Na wewnętrznej płaszczyźnie religijnej judaizm zajmował pozycję
archanioła, a na zewnętrznej płaszczyźnie narodowej w pozycji archanioła stał Poncjusz
Piłat. Gdyby rodzina Jezusa w pełni wspierała go do samego końca, a szczególnie
gdyby Jan Chrzciciel, który był znany jako prorok, poszedł za nim, wówczas judaizm
mógłby zjednoczyć się całkowicie z Jezusem. Gdyby wszyscy współpracowali, gdyby
judaizm i naród Izraela zjednoczyli się całkowicie z Jezusem, wówczas zyskanie wpływu
na Rzym nie stanowiłoby problemu. Gdyby uczniowie Jezusa zbudowali naród, mogliby
wywrzeć wpływ na całą cywilizację rzymską. Cały basen Morza Śródziemnego mógłby
być prowadzony przez Jezusa. Gdyby to nastąpiło, następnym krokiem byłoby
zjednoczenie całego świata.
Jezus chciał zbudować w ten sposób Królestwo Niebieskie na ziemi, lecz nie
przygotowano dla niego odpowiedniego fundamentu. W rezultacie tak wiele trzeba było
poświęcić w ciągu ostatnich 2000 lat, aŜ nadszedł czas Powtórnego Przyjścia.
Chrześcijaństwo zajmuje dzisiaj pozycję drugiego Izraela, lecz nie posiada
swojego narodu. śydzi takŜe cierpieli prześladowania w ciągu ostatnich 2000 lat.
Zadaniem śydów było zbudowanie, w oparciu o Jezusa, kraju ześrodkowanego w Bogu.
Ale oni tego nie uczynili. Dlatego zostali rozproszeni po całym świecie i przeszli okrutne
prześladowania. Część mojej misji polega na uratowaniu ich. PoniewaŜ 12 apostołów
opuściło Jezusa, śydzi muszą teraz odnieść zwycięstwo w konfrontacji z ponad 12
krajami islamu.
Jezus urodził się w kraju Izraela, lecz chrześcijaństwo nie ma własnego państwa.
Bóg stworzył całą ziemię, lecz czy istnieje choćby jeden kraj, który naleŜy do Boga? Nie.
Wszystko, co zostało zbudowane przez pierwszy Izrael, upadło i zostało utracone. śydzi
zostali wypędzeni i rozproszeni. Chrześcijaństwo takŜe musiało cierpieć
prześladowania.
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Jest wiele sfer Ŝycia politycznego i kulturalnego, lecz nie ma na ziemi wspólnych,
jednoczących wartości kulturowych. Chrześcijanie byli prześladowani przez rządy i
mocarstwa tego świata, poniewaŜ nie istniało prawo, które mogłoby ich ochronić. Religia
została oddzielona od polityki. Pierwotnie jednak religia i polityka miały być zjednoczone.
Rozdzielenie religii i polityki stało się konieczne dla ratowania religii. Lecz teraz jest
wiele problemów, które czekają na rozwiązanie.
Bóg chciał pozostawić na ziemi ślady Swoich stóp. NiewaŜne, jak ogromny jest
wszechświat, waŜny jest punkt początkowy. Bóg musi zacząć od jakiegoś punktu i teraz
jest na to czas. Dlatego teŜ wybrałem i pobłogosławiłem Święte Ziemie (Holy Grounds),
gdzie chodzimy modlić się i składać ofiary.
Bóg stworzył świat przez Swój absolutny autorytet. Pomyślmy o powrocie do
punktu początkowego. Świat miał być stworzony w imię Boga i Prawdziwych Rodziców;
więc wszystko zaczęło się od Adama i Ewy, którzy mieli być pierwotnymi Prawdziwymi
Rodzicami i jednością z Bogiem. Mieli mieć autorytet przed aniołami i mieli Ŝyć w
nieustannym szczęściu. Dlatego i my musimy stać się jednością ześrodkowaną w
Prawdziwych Rodzicach.
Musisz
być
zarejestrowany
jako
obywatel
odnowionego
państwa
ześrodkowanego w Bogu, lecz taki kraj nie istnieje. Nie ma Ŝadnej podstawy, która
pozwoliłaby ci zadeklarować przed szatańskim światem, Ŝe posiadasz własny kraj.
Musisz to zrozumieć. Masz zostać zarejestrowany jako obywatel Nieba. To królestwo
moŜe być duŜe lub małe, lecz czy będzie tak duŜe jak Ameryka, czy teŜ bardzo małe, to
zawsze waga jednego głosu pozostanie taka sama.
Członkowie Kościoła Zjednoczeniowego są jak Izraelici; są wybranym narodem
bez własnego kraju. Dlatego muszą cierpieć; lecz to nie ma znaczenia, ich zadaniem
jest pokonanie i zajęcie pierwotnego narodu. Musimy stworzyć jeden kraj pod
przewodnictwem Boga; lecz aby to osiągnąć, musimy iść drogą cierpienia.
Co jest naszą nadzieją? Naszą nadzieją jest odbudowanie pewnego dnia
Królestwa BoŜego i stworzenie kraju, z którego będziemy dumni i którego obywatelami
mamy zostać. Jak szybko moŜemy to osiągnąć? Musimy oddać wszystko, co mamy, by
wypełnić ten cel; to jest Zasada. Gdy będziemy zarejestrowani jako obywatele,
powinniśmy chcieć oddać wszystko, co posiadamy, naszemu narodowi. Nasza pozycja
będzie określona kolejnością rejestracji. Ci, którzy zostaną wciągnięci na listę jako
pierwsi, będą stać w pozycji pierwszych przodków; ci którzy zostaną zarejestrowani jako
drudzy, zajmą pozycję drugich przodków, itd. Oni stworzą rząd w tym odnowionym
królewskim kraju.
Jak będzie wyglądał mieszkaniec tego kraju? Czy Japończycy będą jego
mieszkańcami? A co z Amerykanami? Musicie pomóc Kościołowi Zjednoczeniowemu w
rozwoju. Japonia została wybrana jako naród Ewy, lecz nie będzie mogła stać się
narodem Ewy, jeŜeli nie będzie robiła Ŝadnych wysiłków. Aby moŜliwy był rozwój,
wszyscy muszą zjednoczyć się w patriotycznym duchu. Gdyby ten fundament został
wybudowany w czasach Jezusa, to czy konieczna byłaby jego śmierć? Gdyby Jezus
przyszedł mając fundament, który Kościół Zjednoczeniowy dziś posiada, na pewno nie
zostałby ukrzyŜowany.
Jezus zmarł nędzną śmiercią, w tragiczny sposób. Nasienie w szpiku jego kości
było połączone duchowo z Bogiem i dawało duchowe zbawienie, lecz z punktu widzenia
Zasady Jezus musi przyjść powtórnie, by wypełnić swą misję do końca. Mesjasz
absolutnie musi ponownie przyjść na świat. Chrześcijaństwo na poziomie światowym
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jest podstawą dla jego przyjścia. Bóg pracował przez całą historię i przygotowuje teraz
świat demokratyczny, aby zajął czołową pozycję w walce ze światem komunistycznym.
W świecie demokracji chrześcijaństwo zajmuje duchową pozycję drugiego Izraela
na poziomie świata. Taki jest punkt widzenia Zasady. W oparciu o światowe
chrześcijaństwo i inne religie, włącznie z judaizmem, został wybudowany BoŜy
fundament.
Fundament chrześcijaństwa powstawał przez trzy etapy. Pierwszym był
katolicyzm, lecz nie wypełnił on swej misji, więc pojawił się protestantyzm zajmując
pozycję na etapie wzrastania. Z punktu widzenia Zasady katolicyzm jest wiarą typu
Starego Testamentu, natomiast protestantyzm jest wiarą typu Nowego Testamentu.
Protestantyzm podkreśla znaczenie słów prawdy. Co jest głównym celem tych słów?
Jest nim wskazanie Pana Powtórnego Przyjścia. Dlatego teŜ słowa te są nauczane na
poziomie światowym. Ale istota prawdy musi być przepojona sercem, inaczej nie moŜe
stanąć przed Bogiem. Ci, którzy zajmują centralną pozycję w tradycji chrześcijańskiej w
tym czasie, muszą posiadać chrześcijańską prawdę, lecz równieŜ znać istotę serca. To
jest właśnie Kościół Zjednoczeniowy.
Aby Kościół Zjednoczeniowy mógł zbudować fundament na poziomie światowym,
musi być przyjęty przez protestantyzm, który posiada odpowiedzialność typu Nowego
Testamentu. Gdy protestantyzm przyjmie Kościół Zjednoczeniowy i osiągnięta zostanie
jedność, wówczas stworzona wcześniej podstawa zostanie przeniesiona z etapu
kształtowania poprzez etap wzrastania na etap doskonalenia. Gdy kościoły
chrześcijańskie zjednoczą się, będzie to tak, jakby Izrael i judaizm zostały zjednoczone
w jedno państwo. Gdy więc chrześcijaństwo zjednoczy się, w naturalny sposób
zjednoczą się kraje demokratyczne. Świat wejdzie w sferę zbawienia.
14 lat po pierwszej wojnie światowej komunizm stał się problemem światowym.
Dlaczego 14 lat? Gdy problem nie zostanie rozwiązany w ciągu 14 lat, to pojawią się
jeszcze większe problemy i 7 lat walki. Gdy patrzysz na sytuację polityczną świata z
punktu widzenia Zasady, jest to bardzo interesujące, ale nie będę o tym mówił
szczegółowo.
Moją osobistą misją było zbudowanie podstawy do zjednoczenia z
protestantyzmem, lecz w przeszłości nie mogłem tego dokonać. Kościół protestancki
przeciwstawiał się mi. Historia ludzkości zaczęła się od zabicia młodszego brata przez
starszego. Aby młodszy brat mógł być przyjęty, starszy brat musi wierzyć w Boga i
poznać Go prawdziwie. Jeśli będziesz kurczowo trzymać się tradycyjnej nauki, będziesz
mieć trudności z zaakceptowaniem nowego wyraŜenia prawdy. Znalazłem się w pozycji,
w której byłem zwalczany przez kościoły, była to taka sama sytuacja, w jakiej znalazł się
Jezus odrzucany przez przywódców religijnych. Stałem w tej pozycji, by odziedziczyć
misję Jezusa, i dla dobra sprawiedliwości musiałem podąŜać drogą cierpienia. Przez
ostatnie 20 lat musiałem walczyć, by odnowić historię ostatnich 2000 lat.
Gdzie mogłem zacząć płacić warunki odszkodowania? Nie mogło się to dokonać
w południowej części Korei, musiałem iść na północ. Pójście do Korei Północnej
oznaczało pójście do głównej bazy Szatana. Przygotowany na śmierć musiałem iść do
świata komunistycznego, do królestwa Szatana. MoŜna to porównać do
chrześcijaństwa, które próbowało przeniknąć do Rzymu i nawrócić go. Po
prześladowaniach, jakich pierwsi chrześcijanie doznali z rąk przywódców judaizmu,
rozproszyli się po całym Rzymie i po 400 latach walki zdominowali go. Chrześcijaństwo
zbudowało w Rzymie horyzontalny fundament wolności.
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W ten sam sposób ja musiałem iść na północ, by walczyć z komunizmem.
Zbudowałem tam fundament i przyprowadziłem do prawdy wiele osób. Musiałem
doświadczyć wielu trudności, jak na przykład uwięzienie. Gdy byłem w więzieniu,
wiedziałem o tym, Ŝe moi uczniowie nie mogą być tacy sami jak uczniowie Jezusa; oni
nie mogli mnie opuścić bez względu na to, jak straszny byłby rząd komunistyczny.
Musiała być pewna grupa uczniów, którzy mieliby taką determinację.
W momencie uwięzienia Jezusa Królestwo Niebieskie na ziemi zostało utracone.
Dlatego teŜ będąc w więzieniu musiałem odnowić uczniów i ustanowić fundament dla
odnowy misji Jezusa. Jezus w swej misji miał odnowić nie tylko jednostki; pierwotnie
uczniowie Jezusa, poczynając od trzech pierwszych apostołów, mieli załoŜyć własne
rodziny. Celem przyjścia Jezusa nie było więc jedynie zebranie apostołów. Uczniowie
byli konieczni, by zrekompensować warunki do udoskonalenia się Kaina w trzech
epokach, reprezentując trzy epoki, w których archaniołowie przeciwstawiali się BoŜej
opatrzności.
Jezus zajmował pozycję Abla. Piotr, Jakub i Jan zajmowali pozycję Kaina i do
nich naleŜało odnowienie upadku Kaina, który nie był posłuszny Bogu. Gdyby ci
apostołowie ofiarowali swe Ŝycie wraz z Jezusem, wówczas Jezus nie musiałby umrzeć
i przejść do świata duchowego tak wcześnie. Mógłby pracować dalej na ziemi razem z
Duchem Świętym. Gdyby tak się stało, chrześcijaństwo rozprzestrzeniłoby się na cały
świat w ciągu 600 lat. Lecz Jezus umarł. Gdy mąŜ przechodzi do świata duchowego,
wówczas Ŝona musi modlić się z wielkim oddaniem, inaczej nie będzie mogła spotkać
się z oblubieńcem. Gdyby Jezus nie umarł na krzyŜu i gdyby uczniowie Jezusa
zjednoczyli się z nim, wówczas powstałaby sytuacja odpowiadająca zjednoczeniu Kaina
i Abla, którzy wspólnie mogliby powitać Boga. To jest Zasada. Oni mogliby zbudować
fundament dla Boga tu na ziemi.
Jezus chciał zrekompensować ból Boga, który przeŜył wielką udrękę w chwili
upadku Ewy. Jezus przyszedł, by w oparciu o Maryję odnowić tę sytuację, lecz niestety,
nie mógł doprowadzić swojej misji do końca. Bóg utracił kobiety trzech generacji: babcię,
matkę i Ŝonę. JeŜeli te trzy generacje kobiet nie zostaną odnowione, to równieŜ nie
będzie dzieci, które w oparciu o Prawdziwych Rodziców byłyby prawdziwie zjednoczone
jako Kain i Abel. Dlatego teŜ konieczne jest, aby trzy kobiety w tych samych pozycjach
spłaciły warunek odszkodowania. Bez zbudowania horyzontalnego fundamentu narodu
Ewy odnowa nie będzie mogła się wypełnić. Jezus musiał umrzeć, poniewaŜ warunek
ten nie został zrealizowany. Japonia takŜe musi wypełnić ten warunek, inaczej jej
odnowa przeciągnie się bardzo w czasie.
Dwadzieścia lat temu wróciłem na południe wraz z trzema kobietami i jednym
męŜczyzną Wielebnym Won Pil Kimem. W tym czasie dałem nowy początek Kościołowi
Zjednoczeniowemu. Zasada nie jest czymś, co po prostu mamy w umysłach. Musi mieć
oparcie w praktyce. Uciekłem ze świata komunizmu i zacząłem od początku, budując
fundament na południu. W ten sposób powstał i zaczął rozwijać się Kościół
Zjednoczeniowy.
PoniewaŜ Jezus był odtrącony przez przywódców judaizmu, więc przez tę samą
drogę musiał przejść Kościół Zjednoczeniowy, osiągając jednak zwycięstwo. Odnowa
musi odwrócić błędy przeszłości, musimy więc zbudować fundament dla rodziny.
Istniejące kościoły chrześcijańskie odrzuciły nas. Pragnąłem ustanowić pozycję Abla w
sferze chrześcijaństwa. Kościół Zjednoczeniowy narodził się jako drugi, a więc w pozycji
Abla. Abel wyrósł i dzisiaj ma zewnętrzny fundament, na podstawie którego moŜe
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spotkać starszego brata. Kościół Zjednoczeniowy pragnie zjednoczenia z istniejącymi
kościołami chrześcijańskimi i ma zamiar odnowić więzi braterskie, które zostały zerwane
20 lat temu. Gdy starszy i młodszy brat zjednoczą się, w naturalny sposób zjednoczy się
takŜe cała rodzina. Dlatego ja wiele przecierpiałem, by zbudować indywidualny
fundament Abla.
Kroczyłem drogą poświęcenia i cierpienia. Idąc zwycięsko tą drogą i ochraniając
ją, dojdziemy do punktu, w którym zostaniemy rozpoznani przez nasz naród. Obecnie,
niezaleŜnie od tego, jak bardzo kościoły chrześcijańskie będą nas prześladować, stoimy
w wyŜszej od nich pozycji. Kościoły chrześcijańskie w Korei zajmują pozycję judaizmu
sprzed 2000 lat i dziś zmieniają swą postawę w pozytywnym kierunku. Jest to symbolem
Izraelitów ześrodkowanych w judaizmie, jednoczących się z Jezusem.
Rząd koreański coraz lepiej z nami współpracuje, więc wyciągamy ręce w
przyjaźni. Ruch Zjednoczeniowy musi promować działalność Zwycięstwa Nad
Komunizmem (VOC). Korea musi być zaangaŜowana w tę pracę. Naród koreański musi
zjednoczyć się z nami dla tego wspólnego celu; jest to jedyny sposób, aby ten kraj
przetrwał.
Drogę odnowy zacząłem od pozycji sługi sługi, jak Ŝebrak w więzieniu. Odnowa
musi zaczynać się od pozycji Ŝebraka lub więźnia. Z najniŜszej, najbardziej nędznej
pozycji musimy dotrzeć do tego punktu. Dopóki nie osiągniemy poziomu narodu, dopóty
nie będę pojawiał się oficjalnie w miejscach publicznych.
Z punktu widzenia Zasady muszę najpierw zbudować fundament odszkodowania
na poziomie narodu. Stałem się zwycięskim człowiekiem, więc od tego momentu
będziemy mogli zobaczyć horyzontalny fundament na poziomie kraju. Ten horyzontalny
fundament musi być zbudowany przez Japonię; tak wynika z Zasady.
W przeszłości wielu proroków i pionierów w Japonii poświęcało się. Dlaczego?
Jest to oczywiście konieczne, aby stworzyć kraj w pozycji męŜczyzny, lecz ich
poświęcenie miało na celu zbudowanie kraju Ewy. Kraj Ewy powinien być wypełniony
wdzięcznością za moŜliwość cierpienia dla kraju Adama. Takie jest historyczne zadanie
Japonii.
Kto ma kwalifikacje, by zmienić waszą linię krwi? Nikt inny nie moŜe tego
dokonać. Musicie wiedzieć, Ŝe aby zyskać te kwalifikacje, musiałem dźwigać krzyŜ
serca, niewyobraŜalnie cięŜki krzyŜ. Lecz teraz, gdy fundament jest zbudowany,
moŜecie go odziedziczyć bez większych cierpień czy wysiłków. Otrzymujecie
Błogosławieństwo, co oznacza, Ŝe wprowadza się was na drogę do nowej linii krwi.
Stoicie na fundamencie tysięcy lat cierpień Boga oraz moich cierpień. W chwili zawarcia
małŜeństwa zostajecie zaszczepieni; przez to przeszczepienie otrzymujecie inną linię
krwi. To jest to, czego dokonałem do tej pory.
Wielu ludzi narodziło się w przeszłości i odeszło juŜ do świata duchowego. Jak
wielka jest róŜnica między nimi a nami? Jest to ogromna róŜnica w kategoriach
standardu wiary; róŜnica tak wielka jak niebo i ziemia. Przez Błogosławieństwo
otrzymujecie najbardziej cenną, niebiańską łaskę, lecz jeśli jej naduŜyjecie, nie
znajdziecie miejsca, dokąd moglibyście pójść, nawet Szatan będzie zajmował wyŜszą
pozycję niŜ wy.
Szatan stał się Szatanem na etapie wzrastania. W waszym przypadku, gdy
upadniecie na etapie doskonalenia, Szatan powie wam: "Musisz stać się moim sługą."
W ten sposób będzie was sądził. Jest to najgorsza sytuacja, trzeba więc być bardzo
powaŜnym. Wasze małŜeństwo nie jest po prostu normalnym małŜeństwem z tego
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świata. Jest dalekie od tego. Jest najbardziej cenne, ześrodkowane w sercu nieba i
ziemi. Ześrodkowani w BoŜej miłości, musicie doskonalić w rodzinie wasze serca,
musicie doskonalić w chwale i radości waszą osobowość. Doskonały męŜczyzna i
doskonała kobieta muszą zjednoczyć się, aby wypełnić swą odpowiedzialność i swój cel.
Podczas wypełniania celu, cokolwiek będziecie robić, róbcie to z wdzięcznością.
Pierwotny świat byłby światem serca i wdzięczności. JeŜeli staniecie na takiej
podstawie, upadek nie będzie moŜliwy.
Ci z was, którzy stoją na fundamencie odnowy, powinni iść do przodu, by
wypełnić cel świata. W dniach, które są przed wami, musicie doświadczyć uczuć i Serca
Boga z okresu przed stworzeniem świata. Powinniście z wdzięcznością iść do przodu ku
wypełnieniu celu stworzenia. Być moŜe będziecie cierpieć, lecz cierpienie nie jest celem
samym w sobie. Idąc drogą cierpienia otrzymacie więcej błogosławieństwa, które jest
gromadzone w niebie. Dlatego bądźcie wdzięczni.
MąŜ i Ŝona, zjednoczeni z sercem miłości, muszą zbudować rodzinę poświęconą
celowi przyszłości, przewyŜszając wszystkie standardy z przeszłości. Inaczej nie
będziecie mogli wejść do wiecznego Królestwa Niebieskiego, gdzie mieszka Bóg. To
jest ostateczne zadanie i BoŜy cel stworzenia. Wszystko to brzmi jak sen, lecz jest do
wykonania. Musicie więc obiecać mi, Ŝe pójdziecie do tego celu, jakim jest idealna
rodzina. Ci z was, którzy tego pragną, niech podniosą obie ręce i ślubują.
Pomódlmy się.
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