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Sun Myung Moon: Siedmiodniowy Post, 20 październik 1974r., Barrytown, Nowy Jork 
 
 

Ci z was, którzy widzą mnie po raz pierwszy, niech podniosą ręce. 
 Wysłałem oficjalne listy, więc teraz juŜ wszyscy wiecie, dlaczego jesteście tutaj. Sądzę, Ŝe z 
wyjątkiem braci i sióstr z Nowego Jorku większość z was nie robiła siedmiodniowego postu. Proszę, 
aby ci, którzy jeszcze go nie robili, podnieśli ręce. 
 W naszym ruchu kaŜdy z członków powinien odbyć przynajmniej siedmiodniowy post. 
MoŜecie pomyśleć, Ŝe jest to dziwne: "Dlaczego musimy głodzić się na śmierć, kiedy mamy co jeść?" 
Proszę, aby ci, którzy juŜ odbyli post, podnieśli ręce. 
 Z Boskiej Zasady dowiedzieliśmy się, Ŝe Ŝyjemy obecnie w świecie odległym od Zasady 
pierwotnego BoŜego stworzenia. Świat, w którym Ŝyjemy obecnie, jest światem upadku. Od czasu 
upadku ludzie nie Ŝyli z dóbr natury będących pod kontrolą Boga, ale z dóbr natury będących pod 
kontrolą Szatana. śywiliśmy się nienaturalnymi rzeczami. PoŜywienie czerpane z natury nie 
znajdowało się pod kontrolą Boga, ale pod panowaniem Szatana. śyliście w ten sposób przez całą 
historię. Z punktu widzenia Zasady musi nadejść kiedyś moment, gdy powrócimy do Ŝycia, w którym 
będziemy korzystać z naturalnych rzeczy naleŜących do Boga, a uŜywając ich, będziemy czerpać z 
nich radość. 
 DąŜyliśmy więc do osiągnięcia tego. Z tradycyjnego punktu widzenia powracamy na stronę 
Boga. Jak wiecie, Bóg stworzył człowieka w ciągu sześciu dni, w siódmym dniu miał sabat, a w 
ósmym dniu wszystko zaczęło istnieć. Dlatego powracając do pierwotnego stanu musimy przejść 
przez wszystkie te procesy, choćby warunkowo. Po przejściu przez liczbę sześć moŜemy w siódmym 
dniu odbyć sabat i tylko wtedy moŜemy rozpocząć nowe Ŝycie  nowe Ŝycie w ósmym dniu. 
 Zasada naucza, Ŝe musimy wyprostować przez odszkodowanie to, co zostało ustanowione na 
linii wertykalnej. Na poziomie wertykalnym historia ludzkości trwała 6000 lat. Wkraczając w siódme 
tysiąclecie lat sprawimy, Ŝe Bóg będzie mógł odbyć sabat, a gdy zacznie się ósme tysiąclecie, będzie 
miał miejsce prawdziwy początek. 6000 lat plus millenium Jezusa daje razem 7000 lat, a potem 
zacznie się rok 8000, który będzie nowym początkiem wszystkiego. 
 W Biblii 1000 lat oznacza doskonałą odnowę, doskonałą odnowę przez odszkodowanie. 
Oznacza to, Ŝe musimy przejść przez 7000 lat. Wszystko, co zdarzyło się w ciągu tych 7000 lat na 
poziomie wertykalnym, musi zostać odnowione na poziomie horyzontalnym. Przechodząc przez 7000 
lat  lub tylko przez liczbę 7, będącą jej współczynnikiem  moŜemy odnowić przez odszkodowanie nas 
samych na poziomie indywidualnym, poziomie rodzinnym, poziomie narodowym i poziomie 
światowym. 
 JeŜeli byłoby to w jakikolwiek sposób moŜliwe, chcielibyśmy przejść przez wszystkie te rzeczy 
od razu. JeŜeli jakaś jednostka odbędzie siedmiodniowy post, symbolizuje to 7000 lat i w ósmym dniu 
symbolicznie zacznie ona nowe Ŝycie. Odbywając siedmiodniowy post na poziomie indywidualnym, 
chcemy aby symbolizował on nasze przejście przez 7000 lat upadłej historii, by w ten sposób odnowić 
samych siebie przez odszkodowanie. MoŜe to równieŜ oznaczać, Ŝe przeszliśmy przez siedem lat 
odszkodowania. 
 W historii biblijnej bardzo waŜne są rzeczy symboliczne i warunkowe. JeŜeli nie przeszliście 
przez siedmiodniowy post, oznacza to, Ŝe pozostajecie jeszcze w świecie szatańskim. Czy rozumiecie 
mnie? (Tak.) Wielu z was moŜe zapytać: "Czy jeŜeli spełnimy te warunki w naszym ruchu, będziemy 
mogli odnowić się do pozycji, która pozwoli nam panować nad całym światem? A przynajmniej nad 
przyrodą?" Moja odpowiedź brzmi “tak”. Dlaczego? Gdyby nie było upadku, człowiek byłby pod 
kontrolą Boga, który jest sprawiedliwy. Powinniśmy być prawymi dziećmi oraz prawdziwymi dziećmi 
Boga, naszego Ojca, a takŜe dziećmi pierwszych, bezgrzesznych przodków. Wtedy moŜecie być w 
pozycji, w której macie Prawdziwych Rodziców, prawdziwych braci i prawdziwe siostry oraz prawdziwe 
dzieci. Czy to jest prawda? (Tak.) 
 W naszym ruchu musimy osiągnąć taki standard i dąŜąc do tego uŜywamy świętej soli, aby 
uświęcić siebie. Kiedy została stworzona święta sól? Święta sól została stworzona w dniu mojego 
świętego ślubu w roku 1960. W rzeczywistości wraz z przyjściem Prawdziwych Rodziców wszystkie 
stare rzeczy powinny zostać spalone i my musimy stworzyć nowe rzeczy, zupełnie nowe rzeczy, które 
będą mogły być uŜywane przez dzieci Boga. Intencją Boga nie było, aby Jego dzieci uŜywały i 
spoŜywały rzeczy splamione władzą Szatana. Bóg spaliłby te wszystkie rzeczy i stworzyłby nowe, aby 
były one uŜywanie przez Jego dzieci. Ale poniewaŜ nie moŜemy tego zrobić od razu, Bóg pozwolił mi 
stworzyć świętą sól, aby uświęcić te wszystkie rzeczy, stwarzająć warunek, na podstawie którego 
staną się one tak czyste, Ŝe będą mogły być uŜywane przez Jego dzieci. Dlatego zawsze kiedy 
kupujemy coś w sklepie spoŜywczym lub w jakimkolwiek innym sklepie na świecie, przynosimy te 
rzeczy do domu i poświęcamy je świętą solą, zanim zaczniemy ich uŜywać. Oznacza to, Ŝe będziemy 
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uŜywać uświęconych rzeczy i mieszkać w uświęconych miejscach. Na przykład kiedy 
przeprowadzamy się do nowego domu, poświęcamy całe miejsce. Tak więc, uŜywamy uświęconych 
rzeczy, jemy uświęcone rzeczy i mieszkamy w uświęconym otoczeniu. 
 Ci, którzy zebrali się tutaj, mogli nie znać wartości i znaczenia świętej soli. Od tego momentu 
musicie czuć, Ŝe zawsze musicie mieć przy sobie świętą sól. Obawiam się, Ŝe do tej pory tak nie 
myśleliście. 
 Wartość i znaczenie świętej soli polega na tym, Ŝe usuwa ona i niszczy to, co jest szatańskie, 
oraz na tym, Ŝe jeŜeli jej uŜywacie, zawsze jesteście uświęceni. Od tej pory musicie znać wartość 
świętej soli. 
 W najbliŜszej przyszłości uświęcę całe to miejsce, Barrytown. 
 Patrząc z tego punktu widzenia moŜemy wyciągnąć wniosek, Ŝe nie moŜemy wrócić do Boga, 
dopóki nie odnowimy samych siebie przez zapłacenie odszkodowania w sposób horyzontalny za to, 
co zostało zrobione wzdłuŜ wertykalnej linii historii. Czyniąc to musimy posługiwać się liczbą siedem. 
Musicie mieć silną determinację, Ŝe przejdziecie przez to. Czy tak? (Tak.) Nawet ja sam odbyłem 
siedmiodniowy post. Czyniąc to postawiłem siebie w takiej samej pozycji, w jakiej wy jesteście, 
abyście mogli iść za moim przykładem. Dlatego w tym momencie chcę, abyście usunęli z siebie strach 
przed odbyciem siedmiodniowego postu. Być moŜe myśleliście: "CóŜ, jeŜeli nic nie będę jadł przez 
siedem dni, mogę umrzeć." Musicie usunąć tę myśl. 
 Ja prowadziłem członków przez około 20 lat, wliczając w to mój pobyt w Korei Północnej, ale 
nigdy nie widziałem, aby ktokolwiek umarł w czasie siedmiodniowego postu, więc nie obawiajcie się. 
JeŜeli mielibyście umrzeć w trakcie postu, to znaczy, Ŝe jesteście Szatanem, jesteście pod silną 
władzą Szatana. Wielu ludzi odbyło trzytygodniowy post. Jest to doświadczenie wykraczające poza 
naukową logikę. Dlatego właśnie waŜne jest, aby prowadzić religijne Ŝycie wiary. 
 Jest jedna rzecz, na którą musicie naprawdę uwaŜać i chcę, abyście byli naprawdę silni. Na 
przykład większość z was będzie najpierw lekko myślało: "Ach, to nie jest nic takiego, mogę zrobić 
siedmiodniowy post." Ale po dwóch czy trzech dniach staniecie się przygnębieni. Nie będziecie mieć 
energii i wasze myśli będą coraz bardziej ponure. Nie moŜecie sobie na to pozwolić. 
 Nasza strona fizyczna jest bazą, na której moŜe działać Szatan, dlatego musisz być bardzo 
silny, aby być zawsze odseparowany od Szatana. Będziesz czuć w kaŜdym momencie swojego 
siedmiodniowego postu, Ŝe Szatan przychodzi, aby cię atakować. Bronią Szatana jest jedzenie oraz 
rzeczy codziennego uŜytku, i ty będziesz przez te rzeczy kuszony. Czy czujesz siłę tych pokus, jak 
silne one będą? Trzy lub cztery dni wyniosą cię na szczyt pokus i natychmiast zaczniesz myśleć o 
tym, jak duŜo czasu ci jeszcze zostało: "To znaczy, Ŝe zostało mi jeszcze tylko trzy dni i potem będę 
mógł jeść." Jest więc bardzo prawdopodobne, Ŝe takie rzeczy jak jedzenie, ryŜ, chleb, itp. opanują 
twój umysł. Wtedy poniesiesz klęskę, nawet jeŜeli ukończysz siedmiodniowy post. 
 Po przejściu przez trzy pierwsze dni, czwartego dnia musisz przejść przez całą drogę odnowy. 
JeŜeli zwycięsko przejdziesz przez czwarty dzień, reszta postu nie będzie problemem. Po prostu 
zachowaj pusty umysł albo medytuj o czymś innym. 
 Siódmego dnia blisko północy twoje serce będzie biło szybciej na myśl, Ŝe minuty tak szybko 
przemijają, jedna za drugą. JeŜeli w tym momencie będziesz myślał tylko o jedzeniu, poniesiesz 
klęskę. Dlatego tych kilka minut będzie bardzo waŜne. Musisz bardzo uwaŜać na swoje nastawienie. 
Musisz więc być bardzo zdeterminowany i oburzony na Szatana za to, Ŝe zwiódł naszych przodków. 
Przez odbycie siedmiodniowego postu musisz odnowić Prawdziwych Rodziców, braci i siostry oraz 
twoje własne prawdziwe dzieci  mam na myśli następne pokolenia  a takŜe prawdziwe relacje. Robisz 
to nie tylko na poziomie indywidualnym, ale dla swojej rodziny, narodu i całego świata. I kiedy 
zrozumiesz, Ŝe nie moŜesz zawieść, wtedy rzeczywiście nie moŜesz. W tej trudnej chwili musisz sobie 
wyobrazić, Ŝe potrafiłbyś przejść przez jeszcze trudniejsze rzeczy, jeŜeli miałbyś przez to zbawić 
świat. Czy rozumiecie mnie? (Tak.) Ci, którzy juŜ odbyli post nie rozumiejąc w taki sposób jego 
znaczenia, powinni być wdzięczni, Ŝe mogą go zrobić jeszcze raz. W tym wypadku powinniście czuć 
jego znaczenie o wiele bardziej niŜ inni ludzie. 
 Kiedy robicie siedmiodniowy post, musicie wyobraŜać sobie, Ŝe robicie post trzytygodniowy i 
czuć wdzięczność, Ŝe w rzeczywistości jest to tylko jeden tydzień, Ŝe te trzy tygodnie skondensowane 
są w jednym. Po zwycięskim odbyciu siedmiodniowego postu będziecie mieć pewność siebie we 
wszystkim. Gdziekolwiek się znajdziecie, w jakiejkolwiek sytuacji, nie będziecie się bali niczego, co 
was spotka. 
 Zgodnie ze zdrowym rozsądkiem nie moŜemy Ŝyć nie jedząc nic przez siedem dni. W Korei 
siedmiodniowy post był w pewnym sensie bardzo trudnym treningiem, poniewaŜ w Korei nie moŜna 
sobie tego wyobrazić  sytuacja jest tam inna niŜ w Ameryce. Jedzenie nie jest dostępne po prostu 
wszędzie. Więc kiedy nasi bracia i siostry poszli na linię frontu, aby dawać świadectwo przed ludźmi, 
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czasami musieli głodować, gdyŜ nie mieli nic do jedzenia. Dlatego nasi członkowie, którzy odbyli 
siedmiodniowy post, mogli przejść przez takie sytuacje i nie cofnąć się przed trudnościami. 
 Wy, Amerykanie, moŜecie myśleć: "Jak właściwie moŜna być głodnym? JeŜeli ktoś jest 
głodny, moŜe przynajmniej zjeść okruszki chleba." Chleb moŜna dostać za darmo na stole w 
restauracji. Problemem jest to, Ŝe w tych krajach nie ma okruszków chleba. 
 W przyszłości wyślę was do odległych miejsc, gdzie mogą na was czekać róŜne trudności. W 
przyszłości moŜecie zostać posłani na południowy kraniec Afryki, gdzie ludzie umierają z głodu, i 
musicie być na to przygotowani. Ten siedmiodniowy post jest więc najwaŜniejszym i najcenniejszym 
doświadczeniem w całym waszym Ŝyciu. 
 Czy teraz rozumiecie znaczenie siedmiodniowego postu? (Tak!) Tak? (Tak!!) Czy jesteście 
tego pewni? (Tak!) 
 Teraz wyjaśnię, dlaczego będziemy robić post przed budynkiem ONZ, a nie gdzie indziej. 
Musicie wiedzieć, dlaczego będziemy robić post przed siedzibą ONZ, gdzie odbywa się posiedzenie 
Zgromadzenia Ogólnego, i dlaczego ludzie z całego świata  członkowie naszego ruchu z całego 
świata  muszą pościć przed siedzibą ONZ z tej okazji. Doprowadzimy tu do wielkiego wydarzenia. 
Będzie to opatrznościowe wydarzenie, wielkie wydarzenie w opatrzności Boga. 
 Jeśli odbyliście juŜ siedmiodniowy post, było to dla was samych i w celu zapłacenia 
odszkodowania na poziomie indywidulanym, ale teraz to, co zrobicie, będzie zrobione dla Ameryki i 
dla całego świata. Znaczenie tego postu będzie większe niŜ znaczenie wszystkich innych postów. 
Robicie to dla całej ludzkości i cała Ameryka będzie na was patrzeć. Organizacja Narodów 
Zjednoczonych i cała światowa populacja będzie na was patrzyła, włącznie oczywiście z członkami 
naszego ruchu rozproszonymi po całym świecie, takŜe w świecie duchowym. Miriady świętych i ludzi 
w świecie duchowym, sam Bóg, a nawet Szatan, patrzą na to, co robimy. Czy rozumiecie? (Tak.) 
 Zasada uczy nas, Ŝe odnawiamy siebie przez odszkodowanie do pierwotnego stanu, 
utraconego w momencie upadku. JeŜeli zastanawiamy się nad przyczyną jakiejś rzeczy, to kiedy 
myślimy o powrocie do stanu pierwotnego, chcemy w rzeczywistości odzyskać status rodziny Adama, 
sprzed upadku. Zanim będziemy w stanie zbawić cały świat, musimy być w stanie zbawić samych 
siebie, i czyniąc to musimy odnowić siebie do pozycji braci i sióstr w rodzinie Adama. Abyśmy mogli 
odnowić siebie na poziomie indywidualnym, musimy osiągnąć pozycję Adama przed upadkiem. To 
jest punkt wyjścia i jeŜeli nie będziemy w stanie tego zrobić, nie będziemy mogli zbawić naszej 
rodziny, rodu, narodu i świata. 
 Dlatego ludzkość w upadłym świecie, nie będąc tego świadoma, miała nadzieję odnowienia 
się i odzyskania pozycji doskonałego Adama sprzed upadku. Biblia uczy nas zasady dotyczącej 
oblubieńca i oblubienicy. Oznacza to, Ŝe mamy Prawdziwego Ojca i Prawdziwą Matkę, ojcostwo i 
macierzyństwo bez upadku  to właśnie oznacza uczta weselna Baranka. To właśnie chciałby mieć Bóg 
i cała ludzkość. Cały świat, cała ludzkość, chcieliby mieć takie postacie centralne, postacie 
przywódcze. Mimo Ŝe oni mieli wszystko inne, chcieli mieć tych właśnie ludzi, takie osobowości, 
poniewaŜ bez nich nie moŜemy zostać zbawieni i tylko przez nich moŜemy powrócić do pierwotnej 
pozycji. 
 MoŜe się wydawać, Ŝe w Ameryce macie wszystko. Macie bogactwo, macie swój własny rząd. 
Macie swojego własnego prezydenta i wszystko czego potrzebujecie. Macie wszystkie rzeczy 
materialne. 
 Potrzebujecie prowadzenia przez osoby centralne zesłane przez Boga zgodnie z 
opatrznością. Czy jest to prawda? (Tak.) JeŜeli jest to prawdą dla Ameryki, odnosi się to równieŜ do 
reszty świata. JeŜeli postać centralna moŜe prowadzić was tak, abyście mogli odnowić siebie na 
poziomie indywidualnym, rodzinnym, narodowym i światowym, nigdzie indziej nie znajdziecie większej 
nadziei. 
 Nigdy nie było takiego momentu w historii ludzkości, kiedy ludzie tak bardzo gorąco tęsknili za 
przywództwem. Postacią centralną czy przywódczą jest Mesjasz. Zasady odnowy uczą nas, Ŝe 
musimy zacząć od odnowienia siebie do pozycji sług, następnie adoptowanych dzieci, i w końcu 
prawdziwych dzieci. A w końcu musimy stać się prawdziwymi rodzicami, kiedy przejdziemy drogę 
odnowy w sposób odwrotny. 
 Ogólnie mówiąc w świecie istnieją dwie wielkie ideologie  demokracja i komunizm. Są one w 
stanie wojny. Jest to walka między Ka inem i Ablem, która rozszerzyła się na poziom światowy. Jest to 
walka między braćmi, i aby pogodzić braci ze sobą, potrzebni są rodzice. Nikt inny nie moŜe tego 
zrobić. Nikt z braci nie moŜe doprowadzić do harmonii. Bracia nie są w stanie określić, co jest dobre, a 
co złe, tylko rodzice mogą to zrobić. Tylko kiedy rodzice zainterweniują, problem moŜe zostać 
rozwiązany i oboje  Kain i Abel  mogą zaakceptować decyzję rodziców. To jest jedyny sposób, w jaki 
moŜna rozwiązać problem i doprowadzić do pojednania obu braci. Czy rozumiecie mnie? (Tak.) 
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 My, członkowie Kościoła Zjednoczeniowego, nie moŜemy protestować przeciwko temu, Ŝe 
zostajemy odrodzeni, otrzymaliśmy odrodzenie przez Prawdziwych Rodziców i Ŝyjemy w harmonii jako 
bracia i siostry. Jesteśmy nowym gatunkiem ludzi odtworzonych i odrodzonych i dlatego moŜemy 
ogłosić całemu światu, Ŝe będziemy w stanie zbawić świat i sprawić, aby kaŜdy stał się taki jak my. 
 Dokąd więc dąŜymy, jaka jest nasza misja jako członków Kościoła Zjednoczeniowego? Nie 
jesteśmy tutaj po to, aby przyjemnie spędzać czas. Nie interesują nas romanse. Nie jesteśmy tutaj, 
aby walczyć o ziemskie sprawy. JeŜeli mielibyśmy walczyć, będziemy walczyć o to, Ŝeby stworzyć 
pokój na świecie. Wiemy, Ŝe nie moŜemy zbudować pokoju, dopóki nie usuniemy Szatana z tego 
świata. Dlatego musimy walczyć przeciwko Szatanowi. Musimy być w stanie rozpoznać zło na kaŜdym 
poziomie. Musimy wiedzieć, które zło jest najsilniejsze, które jest drugie w kolejności i tak dalej; 
abyśmy byli w stanie walczyć przeciwko nim. Aby wygrać bitwę ze złem, musimy to wiedzieć i umieć 
rozpoznać księcia zła. 
 Musimy na nowo uświadomić sobie fakt, Ŝe mamy taką wielką misję. W kaŜdej chwili 
walczymy z Szatanem. RównieŜ w tym momencie walczycie przeciwko sile szatańskiej. Toczycie te 
bitwy nie tylko na poziomie indywidualnym, lecz takŜe na poziomie rodzinnym i na poziomie kościoła. 
Jako członkowie Kościoła Zjednoczeniowego stoczymy w najbliŜszych dniach zaciekłą walkę z 
Szatanem. 
 Religia jest twierdzą czy fortecą Boga i jeŜeli zobaczycie, Ŝe jakiś Szatan atakuje ją, to jest to 
najsilniejszy Szatan. Musicie go rozpoznać. MoŜemy zrozumieć, Ŝe naszym najsilniejszym wrogiem 
jest komunizm, więc jest on najmocniejszym Szatanem. 
 Musi przyjść ktoś ze świata religii, aby walczyć przeciw komunizmowi i pokonać tę największą 
i najbardziej złą siłę w całym świecie. JeŜeli postać religijna nie będzie mogła pokonać komunizmu, to 
nie będzie tego mógł zrobić nikt inny.  Zanim nadejdzie dzień, kiedy cały świat zostanie zaatakowany 
przez komunizm i poddany pod jego wpływ, członkowie naszego ruchu muszą się zjednoczyć i 
stworzyć siłę, która będzie zdolna do walki przeciwko tej potędze i do pokonania jej. 
 Musimy walczyć przeciw potędze komunizmu na najbardziej wysuniętej linii frontu na naszym 
polu bitwy, a na drugiej linii musimy oŜywić i przebudzić świat demokratyczny przy pomocy 
chrześcijańskiej ideologii. Seria publicznych wystąpień, które rozpoczęliśmy w 1972 roku i które 
kontynuujemy przez trzy kolejne lata, jest przygotowaniem do walki przeciwko potędze komunizmu w 
następnym etapie. Być moŜe jestem pierwszym człowiekiem, który został zaatakowany przez 
komunistów w czasie wygłaszania przemówienia. Być moŜe jestem pierwszym człowiekiem w historii, 
który został zaatakowany przez komunistów. To zdarzyło się w Madison Square Garden, a takŜe w 
Waszyngtonie. Wolny, demokratyczny świat jest atakowany przez komunizm i w końcu zostanie przez 
niego pokonany. My, członkowie Kościoła Zjednoczeniowego, będziemy pierwszym celem ataku 
komunistów. 
 Posiadając silną ideologię moŜemy prowadzić ludzi na kaŜdym innym poziomie. JeŜeli 
jesteśmy uzbrojeni w jakąś ideologię, oznacza to, Ŝe cała nasza osoba, włącznie z naszym duchem, 
będzie manipulowana przez ideologię. Odkrywacie, Ŝe jesteście kontrolowani przez swój umysł. 
Szatan, który teŜ wie o tym aŜ za dobrze, przyjdzie, aby zawładnąć waszym umysłem kiedy Bóg 
będzie od was daleko. W ten sposób Szatan będzie chciał wlać w wasz umysł złą ideologię. Kiedy 
komunizm zawładnie waszym umysłem i duchem przez swoją ideologię, my nie mamy po swojej 
stronie silnej ideologii, która mogłaby konkurować z ideologią komunistyczną i pokonać ją. Nie 
moŜemy zrobić nic przeciwko komunizmowi. Ideologia zjednoczeniowa musi więc być silniejsza od 
komunizmu. Nie moŜemy być pokonani przez komunizm na Ŝadnym poziomie. 
 Nasz system edukacji, nasz sposób Ŝycia i sposób, w jaki trenujemy siebie  wszystko to musi 
być silniejsze od tego, co mają komuniści. Dlatego musicie być mocni i spodziewać się z mojej strony 
wielu trudności, kiedy będę was trenował. Nie moŜecie być gorsi od komunistów, musicie być gotowi 
robić wszystko z naraŜeniem Ŝycia. Trenujemy siebie robiąc ten post, aby nie lękać się Ŝadnych gróźb 
ani śmierci. JeŜeli mielibyśmy współzawodniczyć z komunizmem w poście, jestem pewien, Ŝe 
pokonalibyśmy ich. (Tak!) 
 JuŜ ustanowiliśmy rekord pracując przez całą noc bez snu. MoŜemy więc pokonać 
komunistów, jeŜeli wymagałoby to niespania i pracowania przez wiele dni pod rząd. Nasz cel jest inny 
niŜ ich. Oni robią wszystko tylko dla celu komunizmu, ale my robimy to, co robimy, dla całego świata. 
Łączymy przeszłość z przyszłością poprzez teraźniejszość. Naszym celem jest jedność z Bogiem, 
robimy więc to wszystko dla Boga i Jego opatrzności. Dla komunistów nie istnieje nic takiego jak 
przeszłość lub przyszłość, oni Ŝyją tylko w teraźniejszości i tylko dla siebie. Dla nich nie istnieje nikt 
taki jak Bóg. Tak więc, w świetle standardu dobra i prawości Kościół Zjednoczeniowy jest jedyną 
grupą, która moŜe wykonać to zadanie. 
 Było wielu wybitnych przywódców, ale na poziomie indywidualnym oni nie byli w stanie 
przeciwstawić się komunizmowi. My Ŝyjemy w świecie komunistycznym  komuniści mają silną 
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wewnętrzną organizację. Dlatego potrzeba wielu ludzi, aby walczyć przeciwko komunistom i pokonać 
ich. Jest prawdą, Ŝe musimy zjednoczyć całą ludzkość miłującą wolność  nie tylko na poziomie 
indywidualnym i rodzinnym, lecz po umocnieniu naszego fundamentu takŜe na poziomie narodowym  
aby wystąpić przeciwko komunizmowi. W komunistycznym świecie ludzie są silnie zjednoczeni według 
swoich własnych zasad, ale w naszym świecie musimy być zjednoczeni jeszcze silniej, tak mocno, Ŝe 
Ŝadna siła szatańska, Ŝadna siła komunistyczna nie będzie mogła nas zaatakować i rozbić. Czy 
jesteście tak mocni w jedności? (Tak!) Tutaj leŜy problem. 
 Jesteśmy juŜ zjednoczeni wykraczając poza bariery narodowościowe. JeŜeli sposób, w jaki 
jesteśmy zjednoczeni, będzie silniejszy od komunistycznego i jeŜeli nasz sposób działania będzie 
silniejszy od ich sposobu, wtedy Bóg będzie musiał oprzeć się na naszej grupie. Musimy mieć wiarę i 
determinację, musimy teŜ być dumni z siebie, nie podlegać oskarŜeniom Szatana, lecz być godnymi 
chwały BoŜej. 
 Jesteście zdecydowani, aby zwycięsko odbyć siedmiodniowy post, ale jeŜeli przy jego końcu 
będziecie czuć się przygnębieni, Szatan wskaŜe na was, oskarŜając was o słabość, i powie Bogu: 
"Popatrz na swoje dzieci. Ślubowały i przysięgały wobec Prawdziwych Rodziców, ale zawiodły." 
Szatan będzie śmiał się z was i oskarŜy was o słabość. 
 Jesteśmy totalnie zaangaŜowani w bitwę przeciwko Szatanowi i czynimy skrajne wysiłki, aby 
pokonać komunizm. JeŜeli jesteście oskarŜani o to, Ŝe jesteście słabsi niŜ komuniści, nie jesteście w 
stanie zachować twarzy wobec Boga. Jako dzieci Boga musicie być silniejsi niŜ tamci ludzie. 
Ryzykując Ŝyciem musicie być silni w walce przeciwko potędze Szatana, która zaatakowała waszych 
przodków, zaatakowała was w przeszłości i ciągle jeszcze was atakuje. Jako dzieci Boga będziemy 
walczyć przeciwko potędze zła ze wszystkich sił. Musicie myśleć w ten sposób: w zwykłych 
okolicznościach nie moŜecie się zjednoczyć, ale gdy Szatan chce was zaatakować, moŜecie być 
silniejsi jako bracia i siostry i zjednoczyć się w ostateczną całość, absolutną całość. Byliśmy 
torturowani przez Szatana i wiele razy spotykaliśmy się z odrzuceniem. Musimy przyjmować 
niepowodzenia jako wyzwania, musimy być zjednoczeni jeszcze mocniej, aby z nimi walczyć. Dlatego 
w naszej Rodzinie zjednoczenie nigdy nie jest niemoŜliwe. 
 Oddaliście swoje Ŝycie Bogu i tak wiele razy ślubowaliście przed Bogiem, Ŝe będziecie Ŝyć dla 
woli Boga. Robiliście to setki i tysiące razy. Czy to jest prawda? (Tak!) JeŜeli ci sami ludzie, którzy to 
robili, narzekają w drodze, jeŜeli zniechęcają się i wycofują lub słabną po drodze, nie jest to właściwe. 
JeŜeli w ogóle macie zamiar narzekać, narzekajcie na samych siebie, pytając: "Dlaczego, dlaczego 
nie mogę iść naprzód, jeŜeli złoŜyłem takie przysięgi i ślubowania?" Wtedy będziecie mogli zebrać siły 
i iść naprzód z nową energią. 
 Naszym wnioskiem jest to, Ŝe za wszelką cenę musimy zniszczyć Szatana, unicestwić go. 
Bóg uŜywa nas w celu zniszczenia Szatana. Celem i zamiarem Boga jest nie tylko zbawić was jako 
jednostki. Nie musicie tak bardzo walczyć, aby zbawić samych siebie, jeŜeli nieustannie walczycie z 
Szatanem i pokonacie go; wtedy zostaniecie włączeni w całościowe zbawienie. Ale my powrócimy i 
będziemy ścigać Szatana aŜ na koniec świata. JeŜeli Szatan jest na Biegunie Północnym, pojedziemy 
tam. JeŜeli on ucieknie na Antarktydę, pojedziemy tam za nim i będziemy walczyć, aŜ całkowicie go 
unicestwimy. 
 Jak widzę, Ameryka jest miejscem, w którym działa najwięcej sił szatańskich. Czy nie jest tak? 
(Tak.) Problemy alkoholu, wolnego seksu, przestępczości nieletnich, rozbicie rodzin  wszystkie te 
rzeczy są dowodem na to, Ŝe jesteście pokonywani przez siły Szatana. Powodem, dla którego Szatan 
skupia swoje wysiłki i uwagę na Ameryce, jest to, Ŝe te rzeczy, które właśnie wymieniłem, przynoszą 
radość Szatanowi, a nie Bogu. Bóg bardzo cierpi z ich powodu, a Szatan się cieszy. Szatan 
przychodzi więc tutaj, aby coraz bardziej podporządkowywać sobie ludzkie umysły. Czy myślicie, Ŝe 
Bóg będzie się cieszył z hippisów? (Nie.) Czy sądzicie, Ŝe będzie szczęśliwy widząc narkomanów? 
(Nie.) Czy Bóg chce, aby rodziny się rozpadały? (Nie.) Czy Bóg chce, aby społeczeństwa rozpadały 
się z powodu indywidualizmu? JeŜeli przyjrzycie się dokładniej, zobaczycie, Ŝe nawet polityka 
zagraniczna Stanów Zjednoczonych okaŜe się zawodna. Wtedy siły szatańskie zwycięŜą i wasz 
system rządów zawsze będzie przez nie oszukiwany. Czy Bóg chce, abyście byli tacy? (Nie.) 
 Jesteście przodującym narodem świata, w pewnym sensie dominującym nad całym światem, 
ale wycofujecie się i wahacie coraz bardziej. Podczas gdy wy tracicie siłę, potęga komunizmu będzie 
wzrastała i zaatakuje wasze terytorium. Czy Bóg chciałby tego? (Nie.) Teraz jest właściwy czas i 
zanim będzie za późno, musicie się zjednoczyć, aby spełnić waszą powinność, i pójść na krańce 
świata, aby objąć wszystkich w wolnym świecie. Czy wśród wielu grup religijnych w Stanach 
Zjednoczonych jest choćby jedna, która jest mocno zjednoczona w walce przeciwko tym mocom? 
(Nie.) Gdyby Ameryka była takim narodem jak kaŜdy inny, Bóg nie przywiązywałby do tego tak wiele 
wagi, ale Bóg wychowywał was i błogosławił wam, abyście stali się przodującym narodem świata i 
Jego opatrzności. Bóg będzie więc bardzo zrozpaczony, jeŜeli zawiedziecie. Nawet w Zgromadzeniu 
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Ogólnym Narodów Zjednoczonych U.S.A. są mniej lub bardziej oddzielone przez inne narody. 
Oznacza to, Ŝe jesteście pod wpływem sił komunistycznych, ścigani i atakowani, jeŜeli jesteście tak 
umniejszani. 
 Teraz misją Ameryki jest zbudowanie fundamentu, na podstawie którego będziecie mogli raz 
jeszcze oŜywić swojego chrześcijańskiego ducha i wsłuchać się w głos Boga. Grupa o takim 
charakterze powinna wyłonić się ze świata religijnego, ale jeŜeli rozejrzycie się wokoło, nie znajdziecie 
Ŝadnej takiej grupy z wyjątkiem naszej. Dlatego rozpalimy umysły ludzi i zainspirujemy ich do powrotu 
do ideologii chrześcijańskiej i spełnienia misji danej im przez Boga. Rozpalcie umysły ludzi. 
 Jesteśmy teraz w szczytowym punkcie wydarzeń i najwaŜniejsze teraz jest Zgromadzenie 
Ogólne Narodów Zjednoczonych. Przechodzimy przez historyczny punkt zwrotny dzięki zwycięskiemu 
przeprowadzeniu naszego obecnego projektu. Boska Zasada mówi, Ŝe dopóki nie odnowimy siebie na 
poziomie indywidualnym, nie będziemy mogli odnowić naszej rodziny, i dopóki nie odnowimy rodziny, 
nie będziemy mogli odnowić całego świata. 
 Teraz jesteśmy na etapie odnawiania narodu, co jest celem Boga w tym momencie historii. 
JeŜeli zrobimy wszystko, co w naszej mocy, będziemy mogli przejść przez ten etap i wkroczyć na 
poziom świata. 
 Biblia mówi, Ŝe istnieje Alfa i Omega. Musimy ustanowić standard Alfy na poziomie 
indywidualnym, rodzinnym, narodowym i światowym. Dopóki tego nie dokonamy, nie będziemy mogli 
spełnić wszystkich tych rzeczy na poziomie Omegi. Musimy podnieść ten standard historii zaczynając 
od Alfa i osiągając Omegę na kaŜdym poziomie, na jakim pracujemy dla opatrzności Boga. JeŜeli 
będziemy bardzo mocno zjednoczeni na tym poziomie, Ŝadna inna siła nie będzie mogła nas 
zniszczyć. śadna siła szatańska nie moŜe rozbić naszej jedności, mimo Ŝe posiada ona juŜ fundament 
narodu i świata. Oni nigdy nie mogą zaatakować nas i rozbić naszej jedności. Nawet sam Bóg nie 
moŜe jej rozerwać i zniszczyć. 
 Czy zatem jesteśmy silnie zjednoczeni w naszym ruchu? Dopóki nie będziemy tak mocno 
zjednoczeni, nie będziemy mogli odnowić siebie z powrotem do pozycji Adama i Ewy sprzed upadku, 
do pozycji Kaina i Abla, jaką zajmowaliby, gdyby nie było upadku, i do pozycji ludzkości takiej, jaka 
byłaby, gdyby nie nastąpił upadek. Członkowie naszego Kościoła nie mogą mieć Ŝadnej innej ideologii 
oprócz ideologii Boga. Wasz sposób myślenia, wasz sposób mówienia i wasz sposób postępowania 
musi być zgodny z wolą Boga. JeŜeli uwaŜacie, Ŝe znacie wolę Boga i Ŝe jest ona ponad waszymi 
własnymi poglądami, a jednak postępujecie inaczej, nie jest to właściwe. Dlaczego tak się dzieje? 
 Wiemy, Ŝe w ogrodzie Eden Adam i Ewa zaczęli rozmyślać o innych rzeczach niŜ te, które 
słyszeli od Boga, i zjednoczyli się z Szatanem w nieposłuszeństwie. Było to powodem upadku, dlatego 
my musimy stać się całkowicie posłuszni Bogu i nie myśleć o niczym innym, jak tylko o przykazaniu 
Boga ani nie mówić o niczym innym, jak tylko o przykazaniu Boga. Jest to jedyny sposób, w jaki 
moŜemy odnowić siebie i świat i powrócić do Boga. Czy rozumiecie mnie? (Tak.) Z tego punktu 
widzenia w Ameryce, gdzie króluje indywidualizm, trudno jest spełniać wolę Boga, nie uwaŜacie? 
(Tak.) KaŜdy człowiek powie: "Ja mam swoje własne poglądy, mam swoje własne podejście do Ŝycia i 
swój sposób Ŝycia." Musimy wykorzenić taki sposób myślenia. 
 Ameryka przoduje w indywidualizmie i w ten sposób zmierza do upadku. Jest to naturalne i 
oczywiste, Ŝe musicie stać się ofiarą Szatana. JeŜeli w Ameryce nie znajdą się ludzie, którzy będą 
gotowi umrzeć z głodu w miejsce głodujących ludzi w Afryce, jeŜeli Ameryka jako naród nie będzie w 
stanie współczuć krajom rozwijającym się, które doświadczają wielu trudności, nie będziemy mogli 
mieć nadziei, Ŝe ten naród zbawi świat. Dlatego my musimy być właśnie tacy, nawet jeŜeli mielibyśmy 
być jedynymi w całym kraju. Gdyby wszyscy mieszkańcy Stanów Zjednoczonych zrobili 
siedmiodniowy post w intencji głodujących ludzi tego świata, wtedy ten naród z łatwością wybawiłby 
kilka krajów na raz z więzów ubóstwa i nieszczęścia. Gdyby Ameryka postępowała w ten sposób, nie 
mogłaby zginąć. Nie byłoby w całym świecie narodu, który zagroziłby Ameryce czy zaatakowałby ją. 
Ale teraz w ONZ wiele narodów sprzymierza się z komunistami, aby rozbić Stany Zjednoczone. To 
zagroŜenie nadchodzi z kaŜdego kierunku. 
 Musicie zrozumieć, Ŝe jest to sąd BoŜy. Musicie być świadomi tego faktu i okazać skruchę 
wobec Boga. Wszyscy mieszkańcy Ameryki muszą odczuwać skruchę w tym momencie odnowy. 
Obecnie Bóg utracił wszystkich sprawiedliwych ludzi, których mógłby uŜywać jako Swoich 
instrumentów. JeŜeli więc my powstaniemy jak wstający świt i jeśli nasza grupa będzie mocno 
zjednoczona, wówczas będziemy wobec komunistów jak Dawid stojący przed Goliatem. Bóg będzie 
po naszej stronie, pomagając nam i posługując się nami. Wtedy będziemy mogli pokonać potęgę 
komunizmu, a nawet większe moce. 
 Dawid rzucił kamieniem i trafił Goliata w czoło tak, Ŝe ten upadł i zginął na miejscu. Nasza 
grupa nie jest liczna, jednak jeśli będziemy zjednoczeni jak kamień i rzucimy się przeciwko ONZ w 
decydującym momencie historii, wówczas ONZ padnie od tego ciosu. 
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 Teraz chciałbym wyjaśnić znaczenie ONZ w opatrzności Boga. Na początku historii pierwsza 
rodzina ludzka powinna była zjednoczyć się z Bogiem. Gdyby tak się rzeczywiście stało, nigdy nie 
doszłoby do konfliktu między Kainem i Ablem. Konflikt ten został wywołany przez Szatana, nie przez 
Boga. Szatan ukradł Bogu Jego dzieci. Pierwotnie ludzie byli stworzeniami Boga, ale teraz Bóg musi 
wydobyć ich spod panowania Szatana. Dlatego na drodze odnowy drugi syn musi podporządkować 
sobie pierworodnego syna i obaj, zjednoczeni ze sobą, muszą powrócić do swoich rodziców. Tylko w 
ten sposób mogą zostać odnowieni. W rodzinie rodzice i dzieci muszą być zjednoczeni z Bogiem. 
Tylko kiedy trzy poziomy bytów zjednoczą się, mogą pójść do Królestwa Niebieskiego. Ludzie na 
poziomie Kaina rozmnoŜyli się, podobnie ludzie na poziomie Abla, stwarzając odpowiednio świat 
komunistyczny oraz świat demokratyczny. 
 Przyczyną powstania komunizmu było to, Ŝe Szatan wiedział bardzo dobrze, Ŝe Stwórcą jest 
Bóg i prędzej czy później ludzkość powróci na Jego łono. Wtedy Szatan stałby się bezsilny, a więc 
zanim do tego dojdzie, on chce zaprzeczyć istnieniu Boga i dlatego zaszczepił taką ideologię w 
umysłach ludzi. On chce panować tak długo, jak to tylko moŜliwe. Nawet jeŜeli ludzie odrzucą Boga i 
jednocześnie odrzucą Szatana, jest to dla Szatana lepsza sytuacja niŜ gdyby ludzie uznawali Boga i 
odrzucili jego. Celem Szatana jest za wszelką cenę nie dopuścić, aby ludzie go odrzucili, gdyŜ wtedy 
ciągle będą w szatańskim świecie. Świat upadły jest w swojej istocie szatańskim światem i Szatan 
będzie chciał, aby ludzie pozostali w tym świecie. Czy rozumiecie? (Tak.) 
 Ale Bóg ze Swojej strony robi desperackie wysiłki, aby usunąć siły szatańskie z tego świata i 
odnowić Swoje dzieci, za wszelką cenę. W jaki sposób Bóg moŜe usunąć Szatana? MoŜe tego 
dokonać tylko przez znalezienie jednej rodziny, która ustanowi standard sprzed upadku. JeŜeli ta 
jedna rodzina rozrośnie się w ród, naród, a następnie objąć całą ludzkość, wtedy bazy Szatana 
zostaną zlikwidowane i Szatan będzie musiał zniknąć, zostanie usunięty. Naszym wnioskiem jest, Ŝe 
moŜemy oddzielić się od Szatana ześrodkowując się w rodzinie Adama. 
 Z powodu upadku człowieka pojawił się konflikt między Kainem i Ablem i doszło między nimi 
do podziału. To, czego chce Bóg, to Abel, który jest silniejszy od Kaina  silniejszy Abel na poziomie 
rodzinnym, silniejszy Abel na poziomie narodowym. Bóg musi czynić do tego przygotowania. Naród 
izraelski był w tym momencie narodem wybranym przez Boga. Musimy jasno rozumieć, Ŝe naród 
izraelski był narodem w pozycji Abla i gdyby zjednoczył się on z Bogiem, nie musiałby niczego się 
obawiać i mógłby usunąć Szatana. Czy rozumiecie? (Tak.) 
 Rzeczą, której Szatan najbardziej nienawidzi, jest powstanie w świecie Boga narodu, który 
moŜe stanowić mocny fundament dla opatrzności Boga. Ale z zasady Abel jest w pozycji młodszego 
brata wobec Kaina, starszego brata. Szatan najpierw uderzył w rodzinę Adama. Było to jednocześnie 
uderzenie w Boga. ZagroŜenie i zaatakowanie Boga i Abla doprowadziło do upadku, dlatego aby 
odnowić siebie oraz BoŜy świat, musimy być najpierw uderzani i atakowani. Dopiero wtedy moŜemy 
siebie odnowić. Kiedy jesteście uderzani przez Szatana, to jeŜeli w tej trudnej sytuacji zjednoczycie się 
z Bogiem i z Ablem, będziecie silniejsi niŜ atakująca was zła siła. Ta zasada jest prawdziwa. Wiemy 
to, gdyŜ widzimy, Ŝe religie rozwijają się i rozrastają jedynie wtedy, gdy są prześladowane lub 
przechodzą przez trudności. Badając historię judaizmu i chrześcijaństwa moŜemy zauwaŜyć, Ŝe gdy ci 
ludzie byli prześladowani, wtedy Bóg był po ich stronie i działał przez nich. Wtedy teŜ nabierali oni siły. 
JeŜeli pośrodku róŜnych trudności ludzie są absolutnie zdecydowani zjednoczyć się z Bogiem, 
wczepić się w Niego i nigdy Go nie wypuścić, to  jak pokazuje historia  takie grupy umacniają się i w 
końcu odnoszą zwycięstwo. 
 Upadek człowieka spowodował śmierć duchową, dlatego rozpoczynacie swoją drogę od 
punktu śmierci. JeŜeli więc jesteście zdecydowani zabić siebie, zaprzeczyć sobie dla Boga, to 
staniecie się wystarczająco silni, aby osiągnąć cel. Czy rozumiecie ten punkt? (Tak.) Na poziomie 
światowym i na poziomie narodowym taka grupa religijna i taki rząd są w pozycji odpowiednio Kaina i 
Abla. Wszystkie religie były prześladowane przez rządy, które zajmują pozycję Szatana czy Kaina. W 
ten sposób rozwijała się historia pod przewodnictwem Abla i pod przewodnictwem Kaina. Obie strony 
muszą powrócić do wertykalnej linii i połączyć się z człowiekiem zajmującym pozycję Adama w 
opatrzności BoŜej. To jest najwaŜniejsze  połączyć się z człowiekiem w pozycji Adama, to znaczy 
Mesjaszem. Musimy połączyć się z Mesjaszem, zjednoczyć się z nim, wtedy ten naród moŜe stać się 
narodem na poziomie Adama. 
 W historii Izraela pragnieniem ludzi było zobaczyć dzień, w którym będą mogli spotkać 
Mesjasza. Kiedy całkowicie zjednoczycie się z Mesjaszem, wtedy nastąpi przełom i ci w pozycji Abla 
przejdą na pozycję pierworodnego, a ci w pozycji Kaina przejdą na pozycję drugonarodzonego. 
 Według zasad stworzenia drugonarodzony ma zapanować nad pierworodnym. Pierworodny 
syn moŜe zostać zdominowany tylko przez swoich rodziców. Czy rozumiecie? (Tak.) Według Zasady 
rodzice mają panować nad pierworodnym synem i zjednoczyć się nim, wtedy pierworodny syn  tylko 
przez zjednoczenie się z rodzicami  moŜe podporządkować sobie swojego młodszego brata i 
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zjednoczyć się z nim. Czy rozumiecie? (Tak.) Dlatego bez rodziców nie moŜecie niczego zrobić. W 
świecie szatańskim Szatan w pozycji rodziców zjednoczył się juŜ z ludźmi typu Kaina, dlatego oni 
roszczą sobie prawo do swoich młodszych braci. Dlatego ci w pozycji Abla, szczególnie w świecie 
religijnym, byli prześladowani przez ludzi po stronie Szatana. W tym wypadku Bóg nie mógł nic zrobić, 
tylko patrzeć, jak Jego ludzie w pozycji Abla byli atakowani przez siły szatańskie. Czy rozumiecie to? 
(Tak.) 
 AŜ dotąd byliście bardzo sceptyczni co do tego, dlaczego Bóg nie moŜe pokonać całego 
szatańskiego świata w jednym momencie i pozostawić go. Bóg jest Bogiem Zasady i stosuje On tę 
samą Zasadę do odnowy Swoich ludzi, dlatego nie mógłby po prostu uderzyć w szatański świat wbrew 
Zasadzie. Prędzej czy później, przywracając Swoje dzieci na powrót na Swoje łono, Bóg musi 
wykorzystać w tym przedsięwzięciu Zasadę. Dopóki nie zostały stworzone odpowiednie warunki, 
zginęło wielu męczenników i innych prześladowanych ludzi, ale jeŜeli umierając będziecie mocno 
trzymać się Boga i nie wypuszczać Go, nawet w momencie śmierci, wtedy będziecie bezpieczni nawet 
w świecie duchowym. Musicie zawsze być w stanie zaprotestować i uznać siebie za synów Boga. 
Dzięki Zasadzie urodziliście się z Boga, Ŝyliście z Bogiem i umrzecie z Nim, więc jest czymś 
naturalnym, Ŝe jesteście prześladowani przez Szatana. Ale nie moŜecie dać się pokonać przez Ŝadne 
prześladowania. Dlatego w Biblii czytamy rzeczy, które wydają się paradoksalne: jeśli chcesz oddać 
swoje Ŝycie, zyskasz je, ale jeŜeli chcesz zyskać swoje Ŝycie, stracisz je. MoŜesz zyskać Ŝycie tylko 
pokonując śmierć. 
 Pragnieniem Boga jest, aby Jego strona stała się silniejsza niŜ strona Szatana. Dzięki 
zapłaceniu niewyobraŜalnego odszkodowania i prowadzeniu Swoich ludzi przez 4000, lat Bóg mógł 
zesłać Mesjasza. W tamtym czasie Mesjasz przyszedł jako postać centralna dla swojej własnej 
rodziny, dla swojego własnego rodu i dla swojego własnego narodu. Gdyby ludzie zjednoczyli się z 
nim, Mesjasz mógłby stworzyć swoją rodzinę i tylko gdyby ludzie zjednoczyli się z jego rodziną, 
mógłby rozwijać się kościół. Tylko gdyby ludzie zjednoczyli się z kościołem, cały naród mógłby 
zjednoczyć się z Bogiem i odnieść sukces w opatrzności Boga. 
 Bóg zesłał postać centralną jako Mesjasza do jego rodziny, Mesjasza do jego kościoła, do 
jego rodu, do jego narodu; i ludzie powinni umoŜliwić mu zajęcie tej pozycji. Ale kiedy ludzie nie byli 
zjednoczeni z Bogiem, zostali rozproszeni i rozbici, tak Ŝe po stronie Boga pozostał jedynie Mesjasz. 
Dlatego naród izraelski został rozproszony po całym świecie. Sprawił to Szatan. Gdyby w tamtym 
czasie ludzie zjednoczyli się z Mesjaszem, zajęliby pozycję Abla i mogliby pokonać Cesarstwo 
Rzymskie, które było w pozycji Kaina. W jedności z Cesarstwem Rzymskim mogliby zająć pozycję 
Abla i podbić cały świat, który zajmował pozycję Kaina. Ostatecznie cały świat zjednoczyłby się. 
 Według Zasady Mesjasz powinien mieć własną rodzinę, w centrum której znajdowaliby się 
rodzice. Jego rodzina odgrywałaby rolę centralnej rodziny w tym narodzie. Następnie ten naród 
zjednoczyłby się najpierw z narodami arabskimi, a potem cały naród semicki w pozycji Abla 
wchłonąłby wszystkie pozostałe narody świata. 
 Wszystko to powinno się było dokonać za Ŝycia Jezusa, ale zostało uniemoŜliwione przez jego 
ukrzyŜowanie. Po śmierci Jezus musiał pracować nad osiągnięciem tego przez 400 lat. Jego 
uczniowie musieli podbić Rzym w ciągu 400 lat, poniewaŜ pierwotnie było to misją Jezusa  Cesarstwo 
Rzymskie miało zjednoczyć się z nim za jego Ŝycia. Dlatego zadanie to przeszło po śmierci Jezusa na 
jego uczniów. PrzedłuŜenie odnowy o 400 lat  do momentu podbicia Rzymu przez ideologię 
chrześcijańską  spowodowane więc było śmiercią Jezusa. Następnie powstał świat chrześcijański jako 
narzędzie w ręku Boga. Miał on wchłonąć w siebie całą resztę świata, z Cesarstwem Rzymskim w 
centrum. Chrześcijanie w Cesarstwie Rzymskim chcieli zjednoczyć cały świat w oparciu o papiestwo. 
Mogliby oni odegrać rolę Abla jedynie wtedy, gdyby zjednali sobie świat typu Kaina tak, Ŝe 
zjednoczyłby się on z nimi. Gdyby w oparciu o papiestwo zjednoczyli się oni silnie z Bogiem w 
pozytywny sposób, wówczas zapanowałaby teokracja. Chrześcijaństwo, prowadzone przez Boga, 
mogłoby wtedy rządzić całym światem. Nigdy by nie zawiodło. Gdyby tak się stało, nie doszłoby do 
powstania komunizmu. Ale w świecie chrześcijańskim istniały podziały, dlatego w XVI wieku 
rozpowszechniła się filozofia renesansowa i humanistyczna jako reakcja na teokrację. Czy rozumiecie 
to? (Tak.) Po stronie Boga doszło do rewolucji Lutra, potem pojawili się bracia Wesley, którzy 
zainspirowali przebudzenie religijne w róŜnych formach, wprowadzając porządek. W końcu ponownie 
narodziła się demokracja z centrum w Ameryce. W Starym Świecie, w Europie, ludzie prześladowani z 
powodów religijnych uciekli na nowoodkryty kontynent amerykański, aby szukać tam wolności 
religijnej. Z drugiej strony wybuchła Rewolucja Francuska w duchu Oświecenia, a następnie narodził 
się komunizm. 
 Gdyby świat chrześcijański po śmierci Mesjasza zjednoczył się  choćby w sposób duchowy  
na poziomie rodzinnym i narodowym, wówczas nie doszłoby do takiego podziału na dwa przeciwne 
nurty. Ale poniewaŜ doszło do tego rozdźwięku, świat został podzielony na sferę Abla i Kaina. Gdyby 
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Mesjasz urodził się w takim świecie, gdzie chrześcijaństwo i wszyscy ludzie byliby zjednoczeni, cały 
świat mógłby się zjednoczyć w tamtym czasie. Ale z powodu obecnego podziału na dwa światy 
Mesjasz musi bardzo cięŜko pracować, aby wszystko na powrót uporządkować. 
 JeŜeli Mesjasz ma w ogóle przyjść w takim świecie, to naród, w którym miałby się pojawić, 
musi zawierać w skondensowanej formie cały świat, podzielony na dwie sfery. Następnie musimy 
umieścić tego rodzaju naród gdzieś w świecie. Naród izraelski utracił pozycję narodu wybranego, który 
mógłby przyjąć Mesjasza, poniewaŜ juŜ raz go odrzucił. Teraz świat chrześcijański zajmuje pozycję 
narodu wybranego w naszych czasach i na tym fundamencie przychodzi Mesjasz. Chrześcijanie 
zajmują pozycję drugiego Izraela. Ale w odróŜnieniu od Izraela w czasach Jezusa, świat 
chrześcijański istnieje tylko na poziomie duchowym. Nie jest on jednocześnie fizyczny i duchowy. 
Dlatego musi istnieć jeden naród, który moŜe odegrać rolę narodu wybranego przez Boga na poziomie 
duchowym i fizycznym. 
 Chrześcijaństwo, które powstało opierając się na osobie Jezusa w świecie semickim, 
rozprzestrzeniło się w całej Europie. Jaka jest tego przyczyna? Jezus był potomkiem z linii Seta, 
trzeciego syna Adama. W czasach Noego Bóg osądził świat przez 40dniowy potop, ale po potopie 
Bóg pobłogosławił Jafeta i jego potomków z powodu błędu Chama. Potomkowie trzeciego syna stali 
się narodem izraelskim. 
 Z punktu widzenia antropologii Europejczycy, ludzie z Zachodu, są potomkami Jafeta. 
Arabowie wywodzą się od Chama, a Azjaci są potomkami Sema. Azjaci są w pozycji pierworodnego 
syna, semici w pozycji drugiego syna, a ludzie Zachodu w pozycji Jafeta, trzeciego syna. Najpierw ci, 
którzy są w pozycji Abla, pownni panować nad wszystkimi, powinni wchłonąć tych, którzy są w pozycji 
starszego brata. Dlatego właśnie Bóg wybrał na Mesjasza Jezusa, który urodził się w świecie 
semickim. Z tego miejsca nauka Jezusa miała rozprzestrzenić się w całym zachodnim świecie. Czy 
rozumiecie to? (Tak.) 
 Cywilizacja chrześcijańska wraz z cywilizacją zachodnią muszą powrócić do pewnego 
miejsca, aby odszukać i wchłonąć w siebie tych, którzy zajmują pozycję starszego brata, wszystkich 
braci. Z powodu błędu Chama narody reprezentujące Chama zostały pozbawione błogosławieństwa, 
dlatego musi pojawić się trend myśli chrześcijańskiej, który obejmie najpierw narody azjatyckie. 
Narody azjatyckie pochodzą z rodu Sema, czy wiecie o tym? (Tak.) Dlatego przeznaczeniem 
cywilizacji zachodnich jest powrót na Wschód i znalezienie się pod wpływem Orientu. Dlatego 
chrześcijaństwo dominujące na Zachodzie jest ześrodkowane w Izraelu, ale tylko na poziomie 
duchowym. Musi więc czekać na nich coś, co obejmuje zarówno poziom fizyczny, jak i duchowy. 
 Świat chrześcijański nie spełnił swojej misji i podzielił się na dwie sfery  demokratyczną i 
komunistyczną  jest to więc jeszcze jeden test Szatana. Dlatego wola Boga nie została wypełniona. 
Bóg nie moŜe więc spełnić Swojej misji posługując się ludźmi typu Jafeta i musi wybrać do tego celu 
innych ludzi. O jakich ludziach myśli Bóg? Tak jak w przypadku rodziny Adama i rodziny Noego, Bóg 
poszukuje narodu w pozycji pierworodnego syna. Czy rozumiecie mnie? (Tak.) Dlatego w dzisiejszym 
świecie najwaŜniejszy jest Orient, a nie świat zachodni. W historii BoŜej opatrzności wkraczamy 
właśnie w okres, w którym Bóg znalazł naród, którego szukał na Dalekim Wschodzie. W tym okresie, 
prędzej czy później, zachodnia i wschodnia półkula, reprezentujące róŜne kultury, muszą się 
zjednoczyć. Który naród moŜe je zjednoczyć? 
 My dziedziczymy BoŜą opatrzność od Cesarstwa Rzymskiego, dlatego Bóg powinien wybrać 
do tego zadania kraj leŜący na półwyspie, taki jak Korea. To jest Korea. Czy rozumiecie to? (Tak.) 
Półwysep jest miejscem, w którym ląd łączy się z morzem. Zachodnia cywilizacja wywodzi się głównie 
z morza. Rozpoczęła się ona w wyspiarskim kraju, w Wielkiej Brytanii. Ludzie Zachodu, Europejczycy, 
są potomkami Ŝeglarzy. Mieli oni ambicję, aby zapanować nad oceanem, i osiedlili się głównie na 
Wyspach Brytyjskich. Następnie zaczęli zajmować kontynent europejski, a później Azję, rozszerzając 
w ten sposób swoją hegemonię. Przybywając do Azji ludzie Zachodu spotykają obecnie Japonię. 
Ameryka, reprezentująca cywilizację zachodnią, spotyka się teraz z Japonią, która reprezentuje 
cywilizację wschodnią. Bóg widział, Ŝe zjednoczenie Japonii i Ameryki jest bardzo trudne lub wręcz 
niemoŜliwe, dlatego wybrał jako mediatora Koreę, która została wyzwolona przez Amerykę. Korea jest 
jedynym narodem, w którym moŜliwe jest stworzenie wolnego środowiska, gdzie mogłoby dojść do 
zjednoczenia Japonii i Ameryki, Wschodu i Zachodu. 
 Nawet historia moŜe wam powiedzieć, Ŝe z Korei musi wyjść coś wielkiego, co zjednoczy cały 
świat. Koreę czyni wielką fakt, Ŝe ma ona co najmniej 4000letnią historię, w ciągu której była 
atakowana przez tak wiele okolicznych krajów, a jednak nie została zanieczyszczona obcymi 
wpływami i zachowała swoją własną rasę i kulturę. Korea nigdy nie atakowała innych narodów. Kiedy 
znajdowała się pod obcą okupacją i znosiła prześladowania, zawsze wychwalała Boga i patrzyła na 
wszystko z Jego punktu widzenia. Kiedy Ameryka i Japonia zaczęły walczyć ze sobą, odległą 
przyczyną tego konfliktu była Korea. Amerykańscy misjonarze pracujący w Korei byli po stronie 
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Koreańczyków i popierali ich dąŜenia do wyzwolenia się spod okupacji japońskiej. Na Dalekim 
Wschodzie Korea jest jedynym krajem, który posiada historyczne i kulturowe kwalifikacje do odegrania 
tej roli. 
 W czasie wojny między Japonią i Rosją Sowiecką, w czasie wojny między Japonią i Chinami, 
a nawet w ostatnich czasach, Korea była uŜywana jako pomost. Nawet teraz Rosja i Chiny patrzą na 
nią z uwagą. Centrum problemów światowych nie stanowi teraz Rosja ani Chiny, ale Korea. Rosja, 
Chiny, Ameryka i Japonia są połączone ze sobą w oparciu o Koreę. Rozwiązanie problemów Korei 
przyniesie rozwiązanie problemów świata. JeŜeli Stany Zjednoczone wycofają się z Korei, z 
pewnością zginą. 
 Amerykanie na ogół nie lubią prezydenta Korei, Parka, ale mimo wszystko nie mogą wycofać 
się z Korei i muszą nadal jej pomagać. Oni czują, Ŝe chcą jej pomagać z powodu BoŜej opatrzności. 
Bóg ich do tego nakłania. Kto zbawi Koreę i kto odegra rolę postaci centralnej w Korei, kto będzie 
mistrzem w Korei? Stanie się to problemem światowym. Korea jest otoczona przez Związek 
Radziecki, komunistyczne Chiny i mniej lub bardziej prokomunistyczną Japonię. Dlatego to, co stanie 
się w Korei, będzie bardzo uwaŜnie obserwowane przez cały świat. Korea leŜy na linii podziału między 
komunizmem a demokracją. Zgadza się? (Tak.) Korea Północna jest pod okupacją reŜimu 
komunistycznego, podczas gdy Korea Południowa jest nim nieskaŜona jako kraj demokratyczny. 
Cywilizacja zachodnia musi wykonać zwrot i przyjść do Korei. W ten sposób cywilizacje Wschodu i 
Zachodu spotkają się tutaj, w Korei. 
 Z drugiej strony demokracja i komunizm równieŜ się tu spotkają, dlatego jedna część Korei 
jest silnie komunistyczna, a druga silnie demokratyczna. Te dwie ideologie spotykają się i walczą ze 
sobą w tym kraju. Ten kraj jest nie tylko miejscem spotkania komunizmu i demokracji, lecz takŜe 
miejscem spotkania Boga i Szatana. Bóg i Szatan walczą ze sobą wokół Panmunjomu, strefy 
zdemilitaryzowanej. Czy rozumiecie mnie? (Tak.) Szatan i Bóg oskarŜają siebie nawzajem w świecie 
duchowym i to samo dzieje się na poziomie fizycznym w narodzie koreańskim, przedzielonym na pół 
przez Panmunjom. Panmunjom dosłownie znaczy "miejsce drewnianej bramy". Musimy stworzyć 
miejsce drewnianej bramy, miejsce złotej bramy. 
 Wszystko, co dzieje się na świecie, nie jest przypadkiem. Poza wszystkimi wydarzeniami kryje 
się wola Boga. Wszystkie cywilizacje i kultury, a takŜe wszystkie wydarzenia historyczne skupiają się i 
kondensują w późniejszych latach w jeden naród wybrany przez Boga. W jakiej pozycji jest więc 
Ameryka w BoŜej opatrzności? Ameryka jest narodym zrodzonym z Anglii, Wielkiej Brytanii. W drodze 
odnowy osoba w pozycji Adama musi zrodzić się z Ewy. Czy to się zgadza? (Tak.) Anglia jako kraj 
wyspiarski symbolizuje kobietę i z tej kobiety, która była kiedyś bardzo bogatym narodem 
chrześcijańskim, zrodziła się Ameryka, aby stworzyć nowy świat chrześcijański. Ameryka jest, jak 
wiecie, męskim krajem. Jak syn zrodzony z matki. Dlaczego Ameryka jest takim duŜym krajem, 
zrodzonym na małej wyspie. Wyspa jest jak kobieta. Wyspa chce zobaczyć ląd, wyspa tęskni za 
lądem. Dlatego wyspa tęskni za kontynentem. Kraj wyspiarski moŜna porównać do kobiety, a 
kontynent  do męŜczyzny. Kontynent amerykański mógł odgrywać wiodącą rolę w świecie dlatego, Ŝe 
narodził się z narodu Ŝeńskiego, aby stać się mistrzem nowego świata jako dziecko płci męskiej. 
Ameryka w jedności z Anglią musi być przygotowana na przyjęcie Mesjasza. 
 Teraz dowiedzieliście się, Ŝe Mesjasz powinien przyjść z kraju w pozycji Sema, a nie z kraju w 
pozycji Jafeta. Powinien to być jeden z krajów Dalekiego Wschodu. Kraj, w którym ma urodzić się 
Mesjasz, jest ojczyzną wszystkich innych krajów. Narody w pozycji Adama i Ewy w kulturze 
chrześcijańskiej, to znaczy Stany Zjednoczone i Anglia, muszą przyjść z pomocą Korei, poniewaŜ 
Korea jest krajem, w którym ma urodzić się Mesjasz. 
 Do pewnego czasu Korea była pod okupacją japońską. Japonia zajmowała pozycję Ewy, 
poniewaŜ jest ona krajem wyspiarskim. Japonia jest jedynym wyspiarskim krajem w Azji. Ten kraj 
wyróŜnia się na arenie światowej. PoniewaŜ Japonia była w pozycji Szatana na Dalekim Wschodzie, 
powstała przeciwko Ameryce  od której oddzielał ją ocean  w czasie drugiej wojny światowej. Japonia 
była krajem Szatana. Jako szatański kraj, w miejscu Boga miała boginię. Ze swoją boginią i ze swoimi 
cechami geograficznymi jako wyspa, Japonia zajmuje pozycję Ewy. Japończycy jako całość mają 
zasadniczo Ŝeńskie cechy. Ludzie na całym świecie wiedzą, Ŝe nawet męŜczyźni w Japonii mają 
większe lub mniejsze tendencje do podporządkowywania się większej, męskiej sile. Kobiety są 
niezdecydowane. Nawet sami Japończycy to przyznają. MoŜe nie w Kościele Zjednoczeniowym, ale w 
oczach świata Japończycy jako całość są mniej lub bardziej kobiecy. CóŜ, w upadłym świecie Ewa 
dominowała nad Adamem. Dlatego przez pewien czas Korea była w pozycji Adama pod panowaniem 
Ewy. 
 Jednocześnie Ameryka zajmowała pozycję Adama zgodnie z BoŜą opatrznością, a Anglia była 
w pozycji Ewy. 
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 Zarówno Ameryka, jak i Anglia, w pozycji odpowiednio Adama i Ewy, pospieszyły z pomocą 
Korei. Walczyły przeciwko Japonii, pokonały ją i wyzwoliły Koreę. Od tego czasu Korea będzie 
wyróŜniała się w kaŜdej dziedzinie. JeŜeli Korea będzie tylko trochę bogatsza od Japonii, z łatwością 
ją pokona. Ameryka i Anglia są juŜ narodami chrześcijańskimi. W dniach ostatnich Bóg wybierze jeden 
kraj z Dalekiego Wschodu, aby odegrał rolę Adama. JeŜeli Ameryka i Anglia przyjmą ten naród Adama 
i pomogą w spełnieniu BoŜej opatrzności jako przodujące narody świata, wówczas doprowadzą do 
zwycięstwa Boga. 
 Świat chrześcijański, jak juŜ powiedziałem, zajmuje pozycję drugiego Izraela lub pozycję 
judaizmu, dlatego w Korei chrześcijanie muszą przyjąć Kościół Zjednoczeniowy. Czy rozumiecie to? 
(Tak.) JeŜeli chrześcijanie w Korei odrzucą Ruch Zjednoczeniowy zamiast go przyjąć, cały świat 
chrześcijański zawiedzie i upadnie. Chrześcijaństwo na Dalekim Wschodzie i na Zachodzie chwieje 
się i podupada. Czy jest to prawda? (Tak.) Dlaczego? Dlaczego tak jest? 
 Wierzcie lub nie, ale chrześcijanie w Korei, którzy prześladowali Ruch Zjednoczeniowy, 
popełnili wielki błąd w oczach Boga i są skazani na klęskę, na zniszczenie. Nawet Ameryka, która do 
tej pory pomagała Korei, chce się wycofać. Gdyby chrześcijanie w Korei nie prześladowali Kościoła 
Zjednoczeniowego, wówczas Anglia, a nie Japonia, zajmowałaby pozycję Ewy na poziomie 
światowym, a Ameryka byłaby w pozycji archanioła wobec Korei jako Adama. 
 W ciągu krótkiego czasu 200 lat Bóg błogosławił tę amerykańską ziemię wielkim bogactwem 
materialnym. Zajmowaliście pozycję archanioła, dlatego byliście zarządcami niebiańskich dóbr. 
Dlaczego Ameryka została umieszczona w pozycji archanioła? Charakterystyczne dla waszego kraju 
jest to, Ŝe męŜczyźni odnoszą się do kobiet z duŜym respektem. Zgadza się? Oni podświadomie 
wiedzą, Ŝe Mesjasz przychodzi jako Oblubieniec, dlatego wszyscy męŜczyźni w Ameryce pomagają 
kobietom przyjąć Oblubieńca. MęŜczyźni w upadłym świecie mogą przyjąć Oblubieńca tylko przez 
kobiety. Tak więc, do tej pory kobiety w Ameryce mniej lub bardziej dominowały nad męŜczyznami. 
Nie ma w całym świecie innego takiego kraju. Pomagając kobietom przyjąć ich Oblubieńca, oni robili 
to tylko z pozycji archanioła. 
 Jeszcze jedną bardzo ciekawą rzeczą jest pytanie, dlaczego w Ameryce tak powszechna jest 
swoboda seksualna. Jest to pomnoŜenie upadłego czynu, jakiego dokonali Adam i Ewa. JeŜeli nie 
odwrócicie tego trendu, Ameryka upadnie. JeŜeli będziecie nadal tak postępować, spadnie na was 
karząca ręka Boga. Powodem upadku człowieka był akt nieprawej miłości pomiędzy Adamem i Ewą  
oznacza to wolny seks, który się tutaj rozprzestrzenił  dlatego Ameryka będzie pierwszym narodem z 
wielu, które upadną. Upadek człowieka został zasiany w ten sposób, więc w jesieni historii ludzkości, 
w dniach ostatnich, wydarzy się to samo; upadek zrodzi owoc i zostanie zebrany przez sąd. Szatan 
będzie trzymał ludzi w swoim ręku wykorzystując ideę wolnego seksu. Dlatego w Ruchu 
Zjednoczeniowym jest naszym przywilejem i powinnością odwrócić tę ideę do góry nogami lub 
całkowicie ją wyeliminować. Musimy być świadomi faktu, Ŝe całe bogactwo materialne dostanie się 
pod panowanie Szatana, jeŜeli na to pozwolimy. My wszyscy istniejemy dla tego celu, aby przywrócić 
Bogu wszystkie rzeczy i wszystkich ludzi. 
 Z tego punktu widzenia nie moŜemy zaprzeczyć, Ŝe Ameryka jest w pozycji archanioła i Ŝe w 
dniach ostatnich musicie odzyskać ją dla Boga. Czy rozumiecie mnie? (Tak.) Nie ma na całym świecie 
Ŝadnej innej grupy, która by tego nauczała. To nie są słowa wymyślone przez człowieka, ja nie 
nauczyłem się tego na studiach; to pochodzi od Boga. 
 PoniewaŜ koreańskie chrześcijaństwo nie zjednoczyło się z Ruchem Zjednoczeniowym, Bóg 
szukał innego narodu reprezentującego Ewę na poziomie światowym. Najpierw tym narodem była 
Anglia, ale później Bóg umieścił w tej pozycji Japonię. Mimo jej klęski w drugiej wojnie światowej, Bóg 
błogosławił Japonię w ciągu 20 lat, obdarzając ją bogactwem materialnym. Liczba 20 oznacza 
dojrzałość; kiedy kobieta jest dojrzała, poślubia męŜczyznę. Najpierw musi zostać przygotowana do 
małŜeństwa przez rzeczy materialne oraz duchowe. Japonia jest jak naga kobieta, wszystkie męskie 
istoty wokół niej będą na nią patrzeć. Zarówno Związek Radziecki, jak i komunistyczne Chiny mają 
ambicję, aby zapanować nad Japonią. Wiedzą one, Ŝe jeŜeli zapanują nad Adamem, będą mogły 
łatwo zapanować nad Ewą, dlatego skupiają uwagę na Korei i Japonii. To samo dzieje się z Ameryką. 
Ameryka równieŜ patrzy na Koreę i Japonię. Koreański Kościół Zjednoczeniowy obserwuje Japonię. 
Jedyną drogą dla Japonii jest przyjechać do Korei. Tak więc, Korea czy koreański Kościół 
Zjednoczeniowy nie mogą pozwolić na to, by Japonia jako kobieta poślubiła komunistyczne Chiny lub 
Związek Radziecki. Nie moŜemy jej na to pozwolić. Ona musi poślubić koreański Kościół 
Zjednoczeniowy. 
 Ja sam wraz z Kościołem Zjednoczeniowym, w pozycji Adama, mam misję pokonania Korei 
Północnej, która jest w pozycji Kaina; Japonii  w pozycji Ewy  oraz Ameryki  w pozycji archanioła. AŜ 
do czasów obecnych Ewa dominowała nad Adamem w upadłym świecie, ale teraz, na drodze odnowy, 
naród lub ruch w pozycji Adama musi zapanować nad narodem lub ruchem reprezentującym Ewę. W 
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tym wybranym narodzie koreańskim centrum Korei Południowej stanowi chrześcijaństwo, a centrum 
świata chrześcijańskiego stanowi Ruch Zjednoczeniowy. W świecie demokratycznym Ruch 
Zjednoczeniowy musi wchłonąć inne ideologie, a w Korei Północnej pozycję centralną zajmuje 
ideologia komunistyczna, która usiłuje zjednoczyć wszystkich ludzi wokół siebie. Te dwie ideologie 
przeciwstawiają się sobie nawzajem. Kim Ir Sen zajmuje pozycję Adama w szatańskim świecie. "Kim 
Ir Sen" dosłownie oznacza "stwarzanie złotych słońc". To nazwisko znaczy więc "zostało stworzone 
złote słońce". Czy rozumiecie mnie? "Stwarzać złote słońce", "stwarzać słońce ze złota". Zanim 
Mesjasz przyszedł do Korei Północnej, pojawiła się tam pseudoforma misji mesjańskiej. Kim Ir Sen 
odgrywa rolę Mesjasza w swoim własnym szatańskim narodzie. Kim Ir Sen nazywa siebie "ojcem" 
narodu. W szatańskim świecie reprezentantem całej złej siły jest Szatan, który nazywa siebie "ojcem" 
swoich ludzi, podczas gdy na południu ludzie Ŝyjący dla Boga zebrali się razem, aby stworzyć BoŜą 
rodzinę pod przywództwem Prawdziwych Rodziców. W naszej Rodzinie Zjednoczeniowej równieŜ 
uŜywamy określenia "Ojciec" wobec Prawdziwych Rodziców, Ojca i Matki. Istnieje więc dwóch ojców. 
Jeden z nich musi więc być prawdziwym, a drugi musi być pseudoformą Prawdziwego Ojca. Dlatego 
muszą oni walczyć ze sobą. 
 Znacie historię, jak prezydent Park został zaatakowany w Dzień Zwycięstwa, 15 sierpnia tego 
roku, ale opatrzność Boga nie pozwoliła mu zginąć. Zamiast niego ofiarą stała się jego Ŝona, 
poniewaŜ jeŜeli zginęłaby osoba w pozycji Adama, opatrzność nie zostałaby spełniona. Nauczyliście 
się, jak odnowić przez odszkodowanie w sposób horyzontalny to, co znajduje się na linii wertykalnej. 
W narodzie, który ma odegrać rolę narodu wybranego, musi być ktoś zajmujący pozycję postaci 
centralnej na poziomie wewnętrznym oraz ktoś w pozycji postaci centralnej na poziomie zewnętrznym. 
Od roku 1960, który był waŜnym rokiem w opatrzności, przeszliśmy przez trzy reŜimy  prezydenta 
Syngman Rhee, prezydenta Sunchon Paka i prezydenta Parka. 
 Pierwszy z nich symbolizuje Adama, drugi Ewę, a trzeci  ostatni  archanioła. Pierwszy reŜim, 
Adama, był odnowieniem niepodległości naszego państwa. W ten sposób symbolicznie Adam zaczął 
mieć trwałe oparcie. Drugi reŜim reprezentował Ewę i w czasie jego trwania kobieta była 
przywódczynią partii politycznej. Park doszedł do władzy drogą wojskowego przewrotu, jego reŜim 
zajmuje więc pozycję archanioła. W upadłym świecie, w świecie, w którym upadli Adam i Ewa, władzę 
dzierŜy archanioł. Archanioł nie moŜe nikogo poślubić, więc został samotny. W ciągu najbliŜszych 
trzech lat Korea albo moŜe stać się przodującym narodem świata, albo moŜe zostać całkowicie 
zniszczona. Znajdujemy się w bardzo krytycznym momencie. Wszystko dokona się zgodnie z Zasadą. 
 Kim Ir Sen, ręka w rękę z Japonią, mógł zaatakować Koreę, a nawet Ameryka mogła podać 
rękę obu tym krajom. Ten niebezpieczny moment jednak juŜ minął. Zgodnie z wolą Boga ja bardzo 
duŜo modliłem się za reŜim Parka i dotarłem do niego przez róŜne kanały, udzielając mu rad. "Bądź 
silny" powiedziałem, "Musisz być silniejszy od Kim Ir Sena. Musisz być silniejszy od Japonii i Ameryki." 
Powiedziałem tak dlatego, Ŝe jeŜeli Korea nie będzie w stanie tego zrobić, to nie będzie mogła nadal 
odgrywać roli Adama w opatrzności. Nigdy nie spotkałem się z prezydentem Parkiem i nigdy nie 
dostałem od niego ani grosza. Nie otrzymuję od niego Ŝadnej pomocy. Pomagam jego reŜimowi, 
poniewaŜ musi być on silny w opatrzności BoŜej. Jest to dla mnie bolesne, kiedy słyszę, jak 
Amerykanie mówią, Ŝe jestem marionetką reŜimu Parka, czy nawet CIA. Komuniści mówią, Ŝe jestem 
marionetką KCIA. Moja pozycja w opatrzności BoŜej nie pozwala na to, abym był manipulowany przez 
reŜim Parka. Ja ustawiam rzeczy we właściwym porządku w narodzie wybranym i pomagam rządowi, 
aby robił to samo. 
 Teraz znajdujemy się w bardzo waŜnym momencie, kiedy to Korea jako kraj Adama, Japonia 
jako naród Ewy i Ameryka jako naród archanioła muszą iść ręka w rękę w silnej jedności, aby odnieść 
zwycięstwo w BoŜej opatrzności. Nie myślimy o niczym innym. Z punktu widzenia Korei Japonia jest w 
pozycji Ewy, więc Adam ma zbawić naród Ewy. W szatańskim reŜimie w Korei Północnej męŜczyźni, 
którzy poślubili Japonki, oszukali je przywoŜąc je do swego kraju. Teraz one są tam bardzo źle 
traktowane i prześladowane przez reŜim. Musimy odnowić tych ludzi i sprawić, by powrócili do 
swojego kraju. Dzięki temu, Ŝe ja, będąc w pozycji Adama, zrobiłem to, wyzwoliłem te kobiety spod 
reŜimu północnokoreańskiego, otworzyłem moŜliwość podobnego wyzwolenia dla ludzi schwytanych 
przez komunizm i odnowienia ich do pierwotnej pozycji. 
 Teraz dzięki temu, Ŝe zrobimy post i zaprotestujemy przeciwko oszukaniu Japońskich kobiet 
przez Koreę Północną, ukaŜemy w jasnym świetle rzeczywistość zła, jakie dokonuje się w Korei 
Północnej i wszystkich reŜimach komunistycznych. Wtedy nasz Mistrz i Kim Ir Sen, jak wiecie, 
zaatakują się nawzajem, ześrodkowując się w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Symbolicznie 
oznacza to zabranie kobiety, a pseudoAdam i prawdziwy Adam walczą o nią. Przez odnowienie Ewy i 
przez uwolnienie jej z rąk złej siły moŜemy zlikwidować świat komunistyczny. MoŜemy zmiaŜdŜyć siły 
komunizmu. Wtedy cały świat dowie się o tym, Ŝe komunizm oszukał swoich ludzi. I wtedy wszyscy 
ludzie na świecie zaczną nienawidzić komunizm. Mistrz Kościoła Zjednoczeniowego, Ojciec Moon, 
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który poznał te wszystkie fakty, usiłował je ujawnić, i teraz właśnie znajdujemy się w kulminacyjnym 
momencie naszej działalności. PokaŜemy to Zgromadzeniu Ogólnemu Narodów Zjednoczonych, 
ujawnimy to równieŜ wobec całego świata. Ja nie robię tego jako ambitny polityk, ale w celach 
humanitarnych, zgodnie z wolą Boga. To wszystko. 
 Następną rzeczą, jaką chcę zrobić, to zyskać wszystkich wielkich polityków, na których chcą 
wywrzeć wpływ komuniści. Dzięki temu projektowi zdołaliśmy zyskać przychylność profesora 
Reischauer i pana Cohena (jak wiecie, jest to profesor Harvardu, który jako pierwszy odwiedził Koreę 
Północną), Jacka Andersona i jeszcze jednego człowieka o nazwisku Williams. Myślę, Ŝe przez tych 
ludzi komuniści chcą zyskać wpływ na Uniwersytet w Columbii, który moŜna uznać za centrum i 
siedlisko komunizmu. Zdobędziemy tych ludzi na swoją stronę, pozyskując 217 profesorów z tego 
uniwersytetu. JeŜeli dowie się o tym Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych i jeŜeli zyskamy 
przychylność wielu krajów tam reprezentowanych, wówczas stanie się to światowym problemem. 
 AŜ dotąd wiele narodów zostało oszukanych przez komunistyczną propagandę, ale teraz my 
ujawniamy złe rzeczy, jakie działy się w świecie komunistycznym. Dzięki temu oczy ludzi otworzą się i 
zyskają oni nowe zrozumienie. Wtedy oddzielą się od komunistycznych wpływów. 
 Myślę, Ŝe większość z was zna dziennikarza Jacka Andersona. Ma on zamiar napisać dla nas 
dobry artykuł. Jeśli to zrobi, artykuł ten zostanie zamieszczony w około 900 gazetach. Bez waszej 
wiedzy ja juŜ otwarłem kanały, którymi moŜna będzie dotrzeć do tych ludzi i oni wszyscy będą po 
naszej stronie. Mamy fakty i materiały dotyczące reŜimu Kim Ir Sena, o których będzie napisane w 
tych artykułach. W Kongresie członkowie naszego ruchu zachęcają senatorów do pisania listów do 
premiera Japonii Tanaki. Aby ten projekt się powiódł, postanowiłem wygłosić przemówienie przed 
Kongresem i zrobiłem to. Na tym właśnie punkcie skoncentrowałem się rozpoczynając przemówienie 
w Madison Square Garden, w Nowym Jorku, w Filadelfii i w Waszyngtonie. Dzięki sukcesowi mojego 
przemówienia w Waszyngtonie nasze plany zostaną zaakceptowane. Czuję, Ŝe jeŜeli uderzę w 
ziemię, ziemia się rozpadnie, a jeŜeli poruszę osią świata, cały świat zacznie się obracać. 
 24 października będzie Dniem Narodów Zjednoczonych. W tym czasie będziemy w środku 
naszego postu. Nie jest teŜ przypadkiem, Ŝe będzie to 24 rocznica ustanowienia ONZ. Będzie to ten 
dzień, na który tak długo czekaliśmy. Będzie to równieŜ punkt zwrotny, czas otwarcia bramy, przez 
którą pójdziemy na cały świat i będziemy mogli wywrzeć wpływ na scenę polityczną całego świata. Od 
przyszłego roku wyślemy misjonarzy do 120 krajów. W tym przypadku kraje, które są obecnie 
reprezentowane na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, otworzą kanały dla naszych misjonarzy. Ludzie na 
całym świecie dowiedzą się, Ŝe Ojciec Moon jest tym, który wybawił ich od zagroŜenia komunizmu i 
strachu przed komunizmem. 
 Korea, Japonia, Ameryka i wiele innych krajów jest pod wpływem infiltracji komunizmu. Nie 
wiedzą one, co zrobić, i jeŜeli w tym momencie nasz projekt odniesie sukces, będzie na nas czekać 
nowy wymiar pracy. Komunistyczny reŜim Kim Ir Sena wydał rozporządzenie o wycofaniu sił ONZ z 
Korei i zostało ono przegłosowane 34 głosami przeciwko 21. JeŜeli to rozporządzenie wejdzie w Ŝycie, 
będzie to oznaczało, Ŝe reŜim północnokoreański został uwolniony od piętna agresora Korei 
Południowej. A z drugiej strony, rozejm, który zakończył wojnę koreańską, został podpisany nie 
między Koreą Północną i Południową, ale między Koreą Północną a Siłami ONZ. Dlatego jeŜeli Siły 
ONZ zostaną usunięte, Korea Północna nie będzie musiała dotrzymywać warunków rozejmu. śadna 
siła w całym świecie nie będzie mogła powstrzymać ich od zaatakowania Korei Południowej. Kim Ir 
Sen wie, Ŝe kiedy wycofają się Siły ONZ, wtedy równieŜ Armia USA będzie musiała wycofać się z 
Korei i jeŜeli Korea Północna zaatakuje Koreę Południową, będzie mogła ją łatwo zająć nie łamiąc 
Ŝadnego prawa międzynarodowego. Gdyby doszło do agresji na Koreę Południową, ani Siły ONZ, ani 
Armia USA nie mogłyby przyjść z pomocą w tej wojnie. Korei Północnej łatwo byłoby więc zająć Koreę 
Południową. Ta sama ofensywa mogłaby teŜ zająć Japonię. To właśnie Korea Północna wygrywa 
większością głosów 34 do 21. Ona nie wie, co ma zrobić w tym momencie. 
 Ja wiem bardzo dobrze, Ŝe w opatrzności BoŜej Korea nie moŜe znaleźć się pod okupacją 
reŜimu komunistycznego, dlatego wiedząc, Ŝe ta ustawa niemal została uchwalona, nie mogę na to 
nie zareagować. Muszę zmobilizować moich ludzi, aby zwrócili się przeciwko Szatanowi i zwycięŜyli. 
Tak więc, za wszelką cenę, nawet za cenę Ŝycia, musimy walczyć i odnieść zwycięstwo. Ja nie chcę, 
Ŝebyście robili to dla narodu koreańskiego, ale dla całego wolnego świata. JeŜeli odniesiemy 
zwycięstwo w tym projekcie, Korea z Mistrzem w centrum, Japonia i Ameryka zjednoczą się. Oznacza 
to, Ŝe te trzy narody zjednoczą się zgodnie z wolą Boga. 
 Wiedząc to wszystko, musicie być silni i zjednoczyć się z Bogiem. Kiedy Bóg będzie działał 
przez was, nie moŜecie wycofać się z postu. Chcę, abyście naprawdę byli silni i odnieśli zwycięstwo. 
Na arenie ONZ my, członkowie Kościoła Zjednoczeniowego po stronie Boga, będziemy walczyć 
przeciwko złej sile komunizmu i nie moŜemy pozwolić sobie na poniesienie poraŜki. Musimy z nimi 
wygrać. Zmobilizowaliśmy głównie ludzi z Azji, a takŜe reprezentantów wielu innych narodów, 
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ześrodkowanych w ONZ. JeŜeli nie odniesiemy sukcesu w czasie od 21ego do 24ego października, 
nie będziemy mogli odnieść ostatecznego triumfu. Chcemy, aby do 27ego ambasadorzy z wielu 
krajów w ONZ dołączyli się do naszego projektu, aby wyszli do nas, przywitali nas i rozmawiali z nami. 
Ci, którzy wyszli, aby was powitać i rozmawiać z wami, nigdy w przyszłości nie przejdą z powrotem na 
stronę komunistów. JeŜeli Siły ONZ zostaną wycofane, ucierpi na tym godność Stanów 
Zjednoczonych. Będzie to hańba dla Ameryki. 
 My mamy zbiorową misję spełnienia tego i zatriumfowania nad złą, wrogą siłą. MoŜemy 
niemalŜe myśleć, Ŝe będzie to nasza ostateczna bitwa. Naszym mottem przez ostatnie trzy lata była 
ochrona zjednoczonego frontu. W tym okresie udowodnimy światu, Ŝe stoimy po stronie Boga i 
odnosimy zwycięstwo dla Niego. Historia nigdy nie była świadkiem podobnego faktu  Ŝe ponad 600 
młodych ludzi razem odbyło siedmiodniowy post. Przechodzimy przez liczbę sześć, oznaczającą 6000 
lat historii ludzkości, historii grzechu. Dzięki odnowieniu przez odszkodowanie liczby sześć osiągniemy 
liczbę siedem, która oznacza sabat. Musicie głęboko zrozumieć, Ŝe będzie to wydarzenie o wielkim 
znaczeniu, i musicie czuć intensywność umysłu i ciała. To wydarzenie będzie krytyczne punktem 
historii. JeŜeli skoncentrujecie się w swoich medytacjach i modlitwach, będziecie mogli zmobilizować 
wszystkich waszych przodków i świat duchowy. To, co zrobicie, będzie na długo zapisane w historii 
ludzkości. 
 Musicie spełnić swoją misję z niebiańskim autorytetem, mocą i godnością i nigdy, ani na 
moment nie moŜecie się wstydzić, Ŝe to robicie. Ludzie będą wam się przyglądali z szeroko otwartymi 
oczami i będą wątpić, czy wy rzeczywiście pościcie, czy nie. Będą podejrzewać, Ŝe jecie coś w 
sekrecie. JeŜeli ktoś odkryje, Ŝe faktycznie to robicie, wówczas wszystko, co robimy, pójdzie na 
marne. JeŜeli ktoś wykryje, Ŝe choćby jedna osoba coś zjadła, wówczas zostanie to rozgłoszone i 
wykorzystane w bardzo zły sposób. Wtedy ludzie zaczną mnie nazywać oszustem. Czy kiedykolwiek 
się nad tym zastanawialiście? Szczególnie komuniści będą mieć oczy szeroko otwarte i nieustannie 
was obserwować. JeŜeli będziecie przygnębieni, jeśli będziecie narzekać, to zostanie to 
sfotografowane przez tych ludzi i wykorzystane w celach propagandowych. Wśród dziennikarzy jest 
wielu komunistów  musicie być tego świadomi. Dlatego chcę, abyście mieli silną determinację i 
ślubowali Bogu, Ŝe nie zawiedziecie. Aby zachować godność i łaskę Boga jako Jego synowie i córki, 
musicie walczyć do końca i odnieść zwycięstwo. Musicie być szczęśliwi, Ŝe odbywacie siedmiodniowy 
post w ten właśnie sposób. Prędzej czy później będziecie robić to jeszcze raz na poziomie 
indywidualnym, więc powinniście być wdzięczni, Ŝe moŜecie robić to teraz. 
 Szczególnie wy, japońscy członkowie, robicie to dla waszego własnego kraju i dla świata. 
Powinniście naprawdę absolutnie postanowić, Ŝe odniesiecie sukces, poniewaŜ reprezentujecie 
wszystkich mieszkańców Japonii. Czy rozumiecie to? (Tak.) Musicie rozumieć, Ŝe uczestniczycie w 
historii opatrzności Boga i Ŝe od tego, czy odniesiecie sukces, czy poraŜkę, zaleŜeć będzie, czy 
projekt Boga odniesie sukces. Dlatego chciałbym, abyście ślubowali przed Bogiem i byli naprawdę 
mocni w spełnianiu tego warunku. 
 Musicie pamiętać, Ŝe nie powinniście mówić niczego z politycznego punktu widzenia. Musicie 
mówić: "Nie interesuje nas polityka. Nie robimy tego z przyczyn politycznych, ale z motywów 
humanitarnych." Jest to dla nas najlepsza szansa zrealizowania wielu celów na raz. Być moŜe któryś z 
dziennikarzy zapyta was, czy Wielebny Moon powidział wam coś o sprawach politycznych, aby was 
umotywować. Wtedy moŜecie jasno odpowiedzieć, Ŝe Wielebny Moon mówi o wszystkim z punktu 
widzenia BoŜej opatrzności i Ŝe wolą Boga jest, abyśmy robili to czy tamto, ale on nigdy nie powiedział 
nic o polityce. Nasza motywacja jest religijna i humanitarna. Dlatego właśnie to robimy. Taka powinna 
być wasza odpowiedź. 
 Muszę wam ponownie przypomnieć o fakcie, Ŝe obecnie znajdujemy się w bardzo waŜnym 
historycznym momencie BoŜej opatrzności, dlatego chcę, abyście ślubowali przed Bogiem i poszli 
przed budynek ONZ. JeŜeli będziecie ślubować Bogu, Ŝe wypełnicie tę misję z BoŜą godnością, 
podnieście ręce. Ja wam zaufam. 
 Być moŜe niektórzy z obecnych tutaj nigdy nie słyszeli o takich rzeczach, ale myślę, Ŝe teraz 
juŜ rozumiecie, Ŝe będziemy robić to zgodnie z BoŜą opatrznością i Jego wolą, dlatego chcę, abyście 
osiągnęli ten cel. Przewiduję, Ŝe zdarzy się coś wielkiego. Dzięki temu, Ŝe będziecie obiektami wobec 
Boga, nasz projekt odniesie sukces. 
 Zakończę moje dzisiejsze przemówienie modląc się do Boga, aby wam pomagał i ochraniał 
was. 
 David S.C. Kim: Pomódlmy się razem. NajdroŜszy Ojcze, w tym przełomowym momencie 
Twojej opatrzności zostaliśmy wybrani, do wykonania praktycznego zadania, by przynieść Tobie 
radość i by wypełnić głębokie znaczenie i wartość Twojej opatrzności. Są z nami nasi Prawdziwi 
Rodzice. Otrzymaliśmy jasne wyjaśnienie odnośnie strony szatańskiej, strony duchowej i strony 
niebiańskiej. Dowiedzieliśmy się o implikacjach skomplikowanej drogi Twoich pierwszych trudnych 
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kroków, które w końcu doprowadziły aŜ do tego momentu, kiedy w Nowym Jorku w czasie od 21ego 
do 27ego zakończymy wszystkie bitwy przeszłości. Doprowadzimy do kulminacji i osiagniemy szczyt, 
aby odnieść całkowite zwycięstwo nad komunizmem, Szatanem i wszelkimi siłami zła na całym 
świecie. Kiedy spełnimy nasze zadanie, będziemy otoczeni duchem mocy i prawdy. Dokądkolwiek 
pójdziemy, cokolwiek będziemy robić, kogokolwiek spotkamy, zawsze będziemy ucieleśnieniem 
prawdy, miłości, oraz Twojego ducha tak, Ŝe wszyscy, nawet dzieci Szatana, będą mogli zrozumieć, 
Ŝe przychodzimy z góry, Ŝe nasza motywacja nie jest polityczna, ale humanitarna, oparta na miłości 
do całej ludzkości, skierowana na zbawienie tego narodu, całego świata i całej ludzkości. Z taką 
determinacją jesteśmy gotowi do walki. Jesteśmy gotowi odnieść zwycięstwo i ofiarować je Tobie. 
Dziękujemy Ci, Ojcze, Ŝe mogliśmy teraz otrzymać szczegółowe wskazówki od naszych Prawdziwych 
Rodziców. Niech kaŜdy z nas będzie w stanie naprawdę odwzajemnić Ci się radością i przynieść Ci 
całkowite zwycięstwo. Prosimy o to w imię naszych ukochanych Prawdziwych Rodziców. Amen. 


