Sun Myung Moon: „Ponowne Pojawienie się Powtórnego Przyjścia i Epoka Spełnionego
Testamentu”, 10 stycznia 1993r, Belvedere
Ponowne pojawienie się jest związane z faktem, Ŝe Mesjasz przyszedł 2000 lat temu. Te 2000
lat, które od tego czasu minęły, były powtórnym odszkodowaniem. Powtórne Przyjście Mesjasza miało
miejsce na końcu II wojny światowej. Jednak poniewaŜ podczas ostatnich 40 lat musiał on zapłacić
odszkodowanie za historię chrześcijaństwa, więc proklamacja jego przyjścia ma miejsce dopiero teraz.
Wszyscy wiemy, Ŝe gdyby wola Boga została wypełniona zaraz po akcie stworzenia, nie
byłoby potrzeby Powtórnego Przyjścia, poniewaŜ nikt nie potrzebowałby zbawienia. Cel stworzenia
mógłby zostać osiągnięty w tamtym czasie. W naturalny sposób powstałoby Królestwo Niebieskie na
ziemi i w niebie, i nie byłoby potrzeby historii odnowy. To Królestwo Niebieskie zaczęłoby się od jednej
rodziny, a następnie rozszerzyłoby się na ród, społeczeństwo, naród, świat i świat duchowy. Rodzina
Adama tworzyła cały ówczesny świat. Ta rodzina stanowiłaby centrum rodu, społeczeństwa i świata.
Gdyby rodzina Adama osiągnęła doskonałość, to doskonały ród, społeczeństwo, naród i świat
zaistniałyby naturalnie, bez specjalnych wysiłków. Doskonałość rodziny Adama była więc wzorcem dla
wszystkich doskonałych istot. Kim jest więc Adam i kim jest Ewa? Adam i Ewa są królem i królową,
którzy reprezentują niebo i ziemię. MoŜemy zauwaŜyć, Ŝe wszyscy męŜczyźni i kobiety pragną sami
stać się królami i królowymi. Jest tak, poniewaŜ tacy zostali stworzeni. To królowanie zaczyna się od
króla rodziny i prowadzi poprzez króla rodu, narodu i świata do króla świata duchowego. Kto
odziedziczy pozycję króla? Starszy syn. Rodzina jest jedną komórką i wraz ze wzrostem liczby rodzin
rośnie równieŜ Królestwo. Rodzina jest cegiełką budującą Królestwo.
Pamiętając o celu Boga moŜemy spojrzeć na przełom pomiędzy epokami Starego i Nowego
Testamentu i obecne przejście do epoki Spełnionego Testamentu. Wszystkie te wydarzenia miały
miejsce na skutek upadku. Ten dość skomplikowany proces zbawienia nie byłby konieczny, gdyby
rodzina Adama nie upadła.
Co stało się z rodziną po upadku? MęŜczyzna i kobieta opuścili Boga i przeszli na stronę
Szatana. Stracony został ideał Królestwa Niebieskiego. Bycie zbawionym oznacza zmianę linii krwi.
Bez tego Bóg nie moŜe mieć udziału w Ŝyciu upadłego człowieka i całego stworzenia. Lamentujemy
dzisiaj nad całym złem, które widzimy. Dlaczego doskonały Bóg pozwala, aby się to działo? To
wszystko dzieje się z powodu upadku człowieka. Szatański świat powstał z szatańskiego początku.
Celem zbawienia jest zrobienie wszystkiego, co niezbędne, aby odnowić skutki upadku na kaŜdym
poziomie.
PoniewaŜ męŜczyzna i kobieta nie zakorzenili się w linii krwi Boga, więc nie mieli podstawy do
połączenia się z Nim. Szatan był w centrum, Adam podąŜył za Szatanem, Ewa za Adamem, Kain za
Ewą, Abel za Kainem. Ale to, co dzisiaj widzimy w Prawdziwych Rodzicach, to Adam podąŜający za
Bogiem, Ewa za Adamem, Kain za Ewą, Abel za Kainem. Te dwa wzorce są zupełnie przeciwstawne,
róŜne o 180 stopni. Jeden jest piekłem, drugi niebem.
Kiedy spoglądamy na dzisiejszy świat, co widzimy? Piekło. Czy jest to świat Boga czy
Szatana? Szatana. A co z wielkim narodem amerykańskim? Znajduje się on w świecie Szatana.
Zamiast prawdziwej miłości, rządzi w nim miłość fałszywa. Gdzie jest prawdziwa miłość i prawdziwa
linia krwi? Nigdzie nie moŜemy jej odnaleźć. Linia krwi wypływa z miłości pomiędzy męŜem i Ŝoną.
Celem zbawienia jest więc postawienie Adama i Ewy w ich prawdziwych pozycjach. Aby uleczyć
chorobę, musicie chorą osobę poddać operacji. Dla Boga ta operacja jest niczym innym, jak tylko
metodą wyprostowania linii krwi, jej zmiany i napełnienia prawdziwą miłością.
W Biblii widzimy Boga i Adama, ojca i syna. Szatan odebrał Bogu Ewę, odebrał Bogu Adama,
a potem zagarnął dzieci. Musimy to odnowić poprzez zapłacenie ceny. Szatan zagarnął Ewę i poprzez
dzieci wtargnął do głębi. Odnowa musi zacząć się od Abla, ostatniego w linii. Bóg zatrzymał dostęp do
Abla i rozpoczął Swoją strategię odnowy. Co to jest za strategia? Polega ona na działaniu
bezpośrednio przez Abla w celu pozyskania Kaina. Po upadku bracia stali się wrogami. Jako skutek
upadku wszyscy członkowie tego, co miało być zjednoczoną rodziną, stali się wrogami.
Celem Szatana jest rozdzielenie i podtrzymywanie podziałów, tak aby mógł on panować.
Celem Boga jest zjednoczenie jeden świat złoŜony ze zjednoczonych rodzin. Świat Boga wyglądałby
jak organizm jednego, wielkiego człowieka. Szatan zniekształcił go i podzielił tak bardzo, jak tylko było
to moŜliwe. Czyniąc to, powstrzymał Boga i utrwalił swoje własne złe panowanie. Poprzez całą historię
zamierzenia Boga i Szatana były zupełnie przeciwstawne. Szatan popierał separację i walkę. Bóg
próbował zachęcić ludzi do miłości pełnej poświęcenia i jedności. To są zupełne przeciwieństwa. Co
zobaczymy w Dniach Ostatnich? Świat Szatana stanie się bardzo jawny na poziomie rodziny, rodu,
narodu, świata i świata duchowego. Jest to całkowicie wbrew Bogu, to jest coś, czego Bóg nienawidzi.
Poprzez pierwszą, drugą i trzecią wojnę światową Bóg oddzielał na poziomie światowym to,
co jest po Jego stronie, od tego, co jest po stronie Szatana. Dzięki temu Bóg rozszerzał Swoje
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panowanie. Spoglądając na historię moŜemy wyraźnie zauwaŜyć, Ŝe Szatan atakował jako pierwszy.
Ale wtedy Bóg, który przyjmował pierwsze uderzenie, ostatecznie zwycięŜał. Sposobem Szatana jest
"zaatakować jako pierwszy", sposobem Boga "dać się uderzyć i odnieść ostateczne zwycięstwo". W
codziennym Ŝyciu teŜ to moŜna zaobserwować. JeŜeli starszy brat lub siostra uderzy jako pierwszy
kogokolwiek spośród rodzeństwa, wówczas kaŜdy, takŜe rodzice, stanie po stronie osoby uderzonej.
Bóg jest zawsze po stronie tego, który jest uderzany. W trzech wojnach światowych przegrywali ci,
którzy uderzali pierwsi.
Musimy zrozumieć, Ŝe chrześcijaństwo odgrywało tutaj waŜną rolę. W obydwu: pierwszej i
drugiej wojnie światowej Anglia i Ameryka zostały zaatakowane jako pierwsze. We wszystkich trzech
wojnach światowych wydawało się, Ŝe agresorzy wygrają, ale ostatecznie przegrywali, poniewaŜ Bóg
nie był z nimi. MoŜemy jasno zobaczyć, Ŝe Bóg jest uderzany jako pierwszy i potem zwycięŜa. W
szkole moŜna znaleźć osobę, która jest prześladowana i cierpi, chociaŜ nic złego nie czyni. Jednak na
końcu dobro zawsze wygrywa. MoŜemy wyciągnąć jeszcze jeden logiczny wniosek: lepsze religie są
bardziej prześladowane, poniewaŜ Szatan nie chce, aby one istniały. Bóg próbuje pozbyć się Szatana
poprzez te waŜne religie. Szatan takŜe wie, Ŝe te religie kontynuują dzieło odnowy, więc próbuje je
zatrzymać.
Skąd wywodzi się wzór tej walki i zmagań? Pochodzi on od umysłu i ciała człowieka. Umysł
stoi po stronie Boga, a ciało po stronie Szatana. Walka przenosi się z jednostki na rodzinę, ród, naród
i świat, a świat jest podzielony na sferę religijną i niereligijną. Symbolizują to dwaj złoczyńcy
ukrzyŜowani wraz z Jezusem. Reprezentują oni lewe i prawe skrzydło, które walczą ze sobą.
Barabasz, który uniknął ukrzyŜowania, reprezentuje islam, który walczył przeciwko chrześcijaństwu.
Chrześcijaństwo stanęło na prawym skrzydle, a islam na lewym. Ten wielki podział pojawia się w
Dniach Ostatnich. Podział na lewe i prawe skrzydło widzimy w Korei, na Bliskim Wschodzie zaś
istnieje podział pomiędzy religiami. Znalezienie sposobu przezwycięŜenia tych podziałów i
zjednoczenia powaśnionych stron jest zadaniem na światowym poziomie. Szatański świat musi się
skończyć. Kiedy to nastąpi, musi rozpocząć się świat Boga. Oznacza to, Ŝe Bóg musi przejąć kontrolę
i na nowo zorganizować ten świat.
Bazą świata Szatana są szatańskie rodziny i narody. Weźmy na przykład Amerykę. Typowa
rodzina składa się z trzech generacji dziadka, ojca i syna. Ale my widzimy, Ŝe te trzy generacje
walczą ze sobą. Rodzina jest prawie zupełnie zniszczona. Sam kraj jest bardziej podzielony niŜ
zjednoczony. Powoli jest redukowany do całkowitego indywidualizmu. Indywidualizm opiera się na
jednostce, która nie troszczy się o narod, ród, rodzinę. Na końcu zaczyna nawet zaprzeczać swojemu
własnemu celowi. To jest to, co ku naszemu przeraŜeniu widzimy w Ameryce. Dla lu dzi
zdesperowanych i zbuntowanych nie istnieje ani świat, ani rodziny, a to w ostateczności doprowadza
ich do samobójstwa. Swoboda seksualna jest powszechna. Tego Bóg nienawidzi najbardziej. On
stworzył męŜczyznę i kobietę, aby w tej kwestii byli wyjątkowo zdyscyplinowani. MoŜna to określić jako
kierunek o 180 stopni róŜny od tego, który zamierzył Bóg. Pozycje pana i sługi są odwrócone. Sługa
stał się królem, a król stał się sługą. Tak było w przypadku komunizmu. Oni nadawali komuś złe imię
burŜuj i wtedy próbowali go zniszczyć.
Istotą Boga jest miłość. Centralnym punktem miłości są głębokie uczucia i emocje. Swoboda
seksualna zaprzecza temu. Ludzie angaŜują się w fizyczną, mechaniczną miłość pozbawioną uczuć.
Skrajnością jest kazirodztwo, zachowanie, które według ideału Boga jest gorsze niŜ zachowanie
zwierząt. Dziadek współŜyje z Ŝoną własnego wnuka. Bóg nie moŜe sobie tego wyobrazić, to jest
całkowicie wbrew ideałowi Boga. To, co Bóg popiera, Szatan próbuje zniszczyć. Homoseksualizm,
alkohol i narkotyki degradują miłość nie ma dla nich miejsca w Królestwie Niebieskim. Ten świat jest
naprawdę piekłem. JeŜeli nie potraficie sobie wyobrazić nieba, to pomyślcie o zupełnym
przeciwieństwie tego świata, który jest piekłem. Tańce z węŜowymi ruchami są narzędziem Szatana.
To jest prawda, a nie powód do śmiechu. Sprawiają, Ŝe ludzie zachowują się w szalony sposób.
Szatan chełpi się tym, co osiągnął, i wyśmiewa Boga mówiąc: "Jak zdołasz uczynić z tego Twoje
Królestwo?"
Teraz wiemy, jaką drogą podąŜa Bóg zupełnie przeciwną do drogi obranej przez Szatana.
Szatan zachęca ludzi, by pili więcej alkoholu, palili więcej nikotyny, brali narkotyki i oddawali się
wolnemu seksowi, by "uŜywali Ŝycia". Czy członkowie Kościoła Zjednoczeniowego praktykują wolny
seks? (Nie) W jakim procencie "nie"? (100 procent nie!) Jest to bardzo mocne stanowisko. A co z
homoseksualizmem? (Nie!) Jakie podejście do homoseksualizmu ma nowy prezydent USA? (Popiera
go) Nieświadomie, z ignorancji popiera Szatana. Droga, która pozwoliłaby Ameryce przetrwać i
doprowadziła ją do pomyślności, wiedzie w przeciwnym kierunku. Przeciwny kierunek jest kierunkiem
Boga.
KaŜdy w Ameryce pragnie przechodzić przez Ŝycie bez trudności i cierpień, ale tu, w Kościele
Zjednoczeniowym, wszyscy cięŜko pracują, cierpią i chcą zapłacić więcej odszkodowania. Czy jest to
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dobre czy nie? (Dobre) Ale wy nie moŜecie cieszyć się BoŜym Narodzeniem i witać Nowego Roku w
tradycyjny sposób. Nie lubicie tego, co czyni świat Szatana. Wydajecie się być bardzo głupi, ale czy
jesteście mądrzy czy nie? (Mądrzy) Świat obraca się przeciwko nam i krzyczy: "Moonie, Moonie!" Ale
jeŜeli przestaniecie o tym myśleć, to czy to, co Ojciec Moon zrobił w Ameryce, jest aŜ takie złe? Ludzie
najpierw sądzą, Ŝe on musiał zrobić coś złego, ale tak naprawdę to on niczego złego nie zrobił.
MoŜemy wyciągnąć słuszny wniosek, Ŝe drogami Boga podąŜają ci, którzy idą wbrew szatańskiemu
światu. Sytuacja Boga jest dramatyczna, bo Szatan i cały świat przeciwstawiają się Mu. PoniewaŜ
kaŜdy szatan mówi: "Ojciec Moon jest złą osobą", więc moŜna wydedukować, Ŝe Ojciec Moon jest
tym, którego Bóg kocha najbardziej. W taki sposób spogląda na to historia.
Były czasy, kiedy było bardzo trudno odróŜnić Boga i Szatana, ale dziś jest to bardzo łatwe.
Oni uŜywają całkowicie przeciwnych metod. Kościół Zjednoczeniowy znajduje się w centrum
opatrzności Boga. Gdybyśmy byli naprawdę źli, to byłoby nas coraz mniej, ale jest nas coraz więcej. Z
czyją pomocą? (Z pomocą Boga) Kiedy jako błogosławione rodziny jedziemy do naszych miejsc
rodzinnych, mamy bardzo jasny kierunek. Nie pijemy alkoholu, nie palimy tytoniu, nie szukamy
wolnego seksu, lecz próbujemy prowadzić ludzi ku Bogu. Jest to dla nich coś nowego, ale jakoś są w
stanie to polubić.
Świat Szatana nie ma nadziei, ludzie w tym świecie są zupełnie zdezorientowani, nie
rozróŜniają wschodu od zachodu. Korupcja narasta coraz bardziej, w wielu róŜnorakich formach.
Kiedy ludzie widzą rodzinę z Ruchu Zjednoczeniowego, otwierają szeroko oczy. Są oczarowani.
Ciągle powtarzają "Nie idź za Moonies", ale my jesteśmy jedynymi, którzy idą do nieba. Wszyscy po
stronie Szatana idą w przeciwnym kierunku, do piekła. Kościół Zjednoczeniowy niewzruszenie dąŜy do
nieba. Świat podąŜa ku piekłu. Pomyślcie o tej strasznej chorobie, o AIDS. Czy ludzie są podatni na
AIDS? (Tak) Czy członkowie Kościoła Zjednoczeniowego zaraŜają się AIDS? (Nie)
Szatan uderza, ale Bóg naprawia. Kościół Zjednoczeniowy pracuje, aby naprawić to, co
zostało zniszczone przez świat szatański. To jest takie proste; w jedną godzinę wyjawiamy istotę
szatańskiej historii. Ale jeŜeli brakuje wam tej wiedzy, nie będziecie mogli rozwiązać tego problemu
przez milion lat. To jest bardzo smutne. W jednej szkole przeprowadzono sondaŜ dotyczący
doświadczeń seksualnych. Tylko jeden młody człowiek nie współŜył seksualnie i okazało się, Ŝe było
to błogosławione dziecko. On wyjaśnił swój punkt widzenia i zdobył szacunek większości klasy. To jest
smutne, ale tak dzisiaj wygląda sytuacja.
Co zamierza zrobić Kościół Zjednoczeniowy? Zamierza zjednoczyć lewicę i prawicę, świat
chrześcijański i islamski. Nikt inny, tylko Ojciec Moon i członkowie Kościoła, mogą wejść pomiędzy
dwoje ludzi i pojednać ich. Reprezentująca prawicę Ameryka uderzyła Ojca Moona. Lewica, tak jak
chrześcijaństwo i islam, równieŜ uderzyła Ojca Moona. PoniewaŜ zrobili to bez Ŝadnych powodów,
więc stawia ich to po stronie Szatana. Co za ironia, ten chrześcijański naród uderzył Ojca Moona i jest
teraz po stronie Szatana. Tego nigdy jeszcze nie było. To znaczy, Ŝe oni uderzają Boga.
Kto bardziej nienawidzi Ojca Moona, chrześcijanie czy śydzi? Nie ma wątpliwości, Ŝe
komuniści stoją po stronie Szatana, ale teraz nawet religijni ludzie są po stronie Szatana. śydzi i
chrześcijanie stanęli przeciwko mnie i Bogu. Oczywiście, te 2000 lat cierpień, przez które przeszło
chrześcijaństwo, wyniosło je na wysoką i silną pozycję. Ale dlaczego w ciągu 40 lat oni podupadli i
stali się zupełnie bezsilni? PoniewaŜ zaatakowali Ojca Moona. Spoglądamy na wspaniałe kościoły i
synagogi, ale są one teraz wypełnione wiernymi tylko w 1015%. Znajdziemy tam głównie starszych
ludzi; oni wkrótce odejdą z tego świata. Wtedy nie będzie nikogo. Odnosi się to do wszystkich religii.
Co więc robią członkowie Kościoła Zjednoczeniowego? Zamierzamy odnowić rodzinę i naród.
JeŜeli odnowimy rodzinę i ród, wtedy zostanie odnowiony naród. Tam chcemy uderzyć. Kiedy
odnowimy rodzinę i ród, wtedy automatycznie odnowiony będzie naród. Jest wiele krajów
posiadających mniej niŜ 10 milionów mieszkańców. Kiedy będziemy mieli modelowy kraj pod
panowaniem Boga, to czy podąŜy za nim pozostałych 160? (Tak)
Jak to się stało, Ŝe Ameryka, wychowana przez Boga i taka praworządna, upadła w ciągu 40
lat? PoniewaŜ przeciwstawiła się Ojcu Moonowi i Bogu. Ojciec Moon ustanowił historyczny rekord
znoszenia cierpienia i prześladowań. O czym on myśli i mówi? Czy modli się do Boga: "Proszę,
powstrzymaj te prześladowania"? Nie. Ojciec Moon wiedział i powtarzał to kaŜdej niedzieli: "Świat
pochyli się ku upadkowi i zginie, ale nie dotknie to Ojca Moona i Kościoła Zjednoczeniowego. My
ocalejemy i będziemy prosperować poprzez wypełnianie woli Boga."
Więc Ojciec myślał o zniszczonym świecie i przygotowywał się do odnowienia go. Jednostka,
rodzina, ród, klan, naród i świat przychodzili i uderzali mnie. To zdarza się podczas prześladowań.
Zostać uderzonym, a potem odziedziczyć. Gdziekolwiek byśmy nie poszli, do Nowego Jorku czy do
Waszyngtonu, moŜemy łatwo zauwaŜyć, Ŝe społeczeństwo jest bliŜsze Szatanowi niŜ Bogu.
Członkowie Kościoła Zjednoczeniowego nie noszą makijaŜu, ale ich twarze jaśnieją pięknem. Nie
musicie zadręczać się podejmowaniem decyzji z kim zawrzeć związek małŜeński. Im bardziej
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jesteśmy wszechobecni, tym bardziej Szatan drŜy, a nadzieje Boga stają się coraz większe. Kiedy
Szatan zniknie z tego świata, dobrobyt Boga zostanie odnowiony. Amen.
Jest to skutkiem faktu, Ŝe byłem uderzany i prześladowany tak wiele razy, Ŝe juŜ w ogóle o to
nie dbam. (Dziękujemy Ci, Ojcze) AŜ dotąd ludzkość była pogrąŜona w ciemności; nie rozumieli
swojego upadku. Weźcie pod uwagę komunizm; był bezlitosny i straszny, sięgał szczytów tego świata.
Mały Ojciec Moon powiedział im: "Zostaniecie zniszczeni i przestaniecie istnieć." I tak stało się,
nieprawdaŜ? Teraz Ojciec proklamuje wobec całego szatańskiego świata: "Przestaniecie istnieć." To
jest dzisiejsza proklamacja Ojca.
Nie moŜna zaprzeczyć istnieniu Szatana. Wiemy, Ŝe istnieje i przechadza się po ziemi. Wiemy
równieŜ, Ŝe Bóg idzie w ślad za Szatanem próbując poprawiać sytuację i budować lepszy świat. Nie
ma ani jednej osoby, rodziny, rodu lub kraju, który nie przeciwstawiałby się Ojcu Moonowi. KaŜdy to
robił. Na skutek tego Bóg teraz odziedziczy cały ten fundament, weźmie go w Swoje panowanie i
uczyni go prawym. PoniewaŜ Ojciec nie moŜe pozwolić, by świat uległ zagładzie, mówiąc, Ŝe on nie
ma z nim nic wspólnego. Dlatego pracował, by wszystko było z nim połączone. Zapłacił wszystkie
warunki, by tylko ludzie przetrwali. Spełnił wszelkie moŜliwe warunki, by połączyć wszystko na powrót
z Bogiem, kaŜdego człowieka, i sam za to zapłacił. Ma relację z kaŜdym członkiem Kościoła, tak aby w
przypadku ich śmierci czy popadnięcia w szatański świat, móc później przywrócić ich Bogu. Jesteście
dobrze zabezpieczeni.
Czy kiedyś przestaliście być zdumieni faktem, Ŝe nie ma takiej rzeczy, której Ojciec nie
zrobiłby? Nie ma takiej rzeczy; on dokonał wszystkiego. Wiemy, Ŝe są to zjawiska Dni Ostatnich. Więc
jaki wniosek z tego wyciągniemy? Nie zwracajcie uwagi na nic innego, trwajcie tylko przy Ojcu
Moonie. Dlatego jeŜeli Ojciec nadaje kierunek, moŜemy z zaufaniem odpowiedzieć "Tak". Nie
dyskutujemy nad tym, po prostu idziemy naprzód, poniewaŜ wiemy, Ŝe ta droga daje nam więcej. Jest
bardzo wielu japońskich członków, którzy są przyzwyczajeni do podąŜania za starszymi japońskimi
liderami, ale teraz Ojciec wyznaczył jednego lidera koreańskiego i nakazał, by wszyscy podąŜali za
nim. Amerykańscy członkowie chcieliby, by Ojciec wybrał innego lidera. Wybór Ojca jest bardzo
kolorowy, ale kolor nie odgrywa roli.
Znamy podstawy historii i podstawy pracy Boga, którymi są historia odnowy i zbawienia.
Dlatego zastanówmy się teraz nad głównym zagadnieniem, powtórnym pojawieniem się Mesjasza.
Sytuacja Boga była taka, Ŝe nie mógł On powiedzieć o ani jednej kobiecie czy dziecku, Ŝe stoją po
Jego stronie. Bóg koncentruje się na Ewie, Kainie i Ablu, czyli matce i dzieciach, podczas gdy Szatan
panuje nad Adamem. (W tym czasie Ojciec rysował schemat na tablicy.)
Szatan skusił Ewę i doprowadził do upadku. My musimy odwrócić upadek; pójść przeciwną
drogą. Pojawiła się upadła miłość i upadła linia krwi. Musimy stworzyć prawdziwą miłość i prawdziwą
linię krwi. W epoce Starego Testamentu odszkodowanie było płacone na zasadzie "oko za oko, ząb za
ząb". Było to odszkodowanie "jeden za jeden", po prostu odszkodowanie równowaŜne. Gdzie w
Starym Testamencie mamy z tym do czynienia? W przypadku Jakuba i Ezawa oraz ich matki Rebeki.
To było odszkodowanie za upadek. Tak jak podczas upadku, kiedy Bóg Ojciec został oszukany,
ojciec tej rodziny, Izaak, teŜ został oszukany. Rebeka oszukała go dla dobrego celu i odnowiła
upadek. Później Jakub wypełnił rolę prawdziwego Abla i podporządkował sobie Kaina. Od tego
momentu zaczęła się prawdziwa droga odnowy.
Ale Ezaw i Jakub byli dorosłymi ludźmi; odnowa, której dokonali, nie sięgała korzenia, łona
matki. Dlatego dalszym etapem była odnowa w łonie matki, którą dokonali Tamar, Perez i Zerah.
Tamar oszukała swojego teścia, Judę, i zdradziła jego syna, a swojego męŜa. Urodziła bliźnięta,
Pereza i Zeraha. Poprzez to nastąpiła odnowa w łonie matki. Ten, który miał być starszym synem, stał
się młodszym, a ten, który miał być młodszym, stał się starszym co całkowicie odnowiło pozycję
starszego brata w oczach Boga. Była to odnowa poprzez odszkodowanie.
Wracając do łona matki starszy syn został odnowiony. Od tej chwili mówimy o Izraelu,
zwycięzcy. Do dzisiaj jest to dla ludzi zagadką. Wielu znawców mówi, Ŝe oni po prostu byli niemoralni.
Ale właśnie stamtąd, od Judy, wywodzi się rodowód Jezusa. Nikt nie znał planu Boga, ale my moŜemy
zobaczyć go tak wyraźnie. To była odnowiona linia krwi, linia krwi Boga. Wtedy rzeczywiście zaczęła
się historia Izraela. Rozrośli się w wielki naród. W jaki sposób stali się zwycięzcami? Poprzez
oczyszczenie swojej linii; ich krew została oczyszczona. "Izrael" znaczy "zwycięzca".
Minęło kolejne 2000 lat. Aby zniszczyć zło i odnowić dobro potrzebujecie czystej krwi, krwi
Boga. 2000 lat później Maryja poczęła i urodziła Jezusa. Była w pozycji Ewy, Rebeki i Tamar. Ale stała
nie na poziomie rodziny czy rodu, lecz narodu. W podobny sposób Maryja zdradziła swojego teścia i
męŜa. Nie rozumiała, dlaczego musi to zrobić i począć dziecko; ale dała Ŝycie Jezusowi. To nie była
prosta rzecz. To, co ona zrobiła, groziło w tamtym czasie ukamienowaniem. Józef był wystarczająco
prawy, by ją ochronić. Znaczy to, Ŝe ochraniał ją Adam. Kiedy urodził się Jezus, Szatan nie miał prawa
do niego ze względu na jego pochodzenie i tamte warunki odszkodowania. My wiemy, kim na skutek
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tego został nazwany Jezus pierworodnym, umiłowanym Synem. On jest pierworodnym, umiłowanym
synem, poniewaŜ poprzez niego, po raz pierwszy w historii, krew człowieka mogła być zupełnie
oczyszczona i wszyscy ludzie mogli być powtórnie połączeni z Bogiem. Doprowadzenie do tego zajęło
Bogu 4000 lat wysiłków, tak tajemniczych dla nas.
Maryja miała doprowadzić do zjednoczenia Jezusa z Janem Chrzcicielem, co oznaczałoby
jedność pomiędzy Ablem i Kainem. To było jej misją. Jan był w pozycji Kaina, a Jezus w pozycji Syna
Boga. Ale wiemy, co się wydarzyło. Czy oni zjednoczyli się? Nie, zawiedli. Gdyby Maryja doprowadziła
do tego, Jezus na pewno nie musiałby umrzeć. Zwycięsko dąŜyłby do wypełnienia swojej misji. Ale
zamiast tego został ukrzyŜowany i świat podzielił się na lewą i prawą stronę. Znaczy to, Ŝe na całym
świecie trwał podział pomiędzy Kainem i Ablem. Religia Kaina islam i religia Abla chrześcijaństwo
walczyły ze sobą wiele razy. Lea i Rachela powinny były się zjednoczyć i Maryja miała zrobić to samo.
Lea i Rachela nie zjednoczyły się i stało się to źródłem podziału Izraela na 10 i 2 plemiona; był to
takŜe początek islamu.
Maryja miała w bardzo konkretny sposób szybko zaaranŜować małŜeństwo Jezusa. Kto miał
być jego oblubienicą? Siostra Jana Chrzciciela. Maryja musiała wziąć kobietę ze strony Kaina i
zaprowadzić ją do Jezusa. Nie było kobiety po stronie Abla, więc musiała poszukać jej po stronie
Kaina. Gdyby Maryja włoŜyła w to cały swój wysiłek, na pewno dopięłaby swego. Wtedy mogłaby się
pojawić oczyszczona krew i nowa linia krwi. Odnowa postępowałaby bardzo szybko.
Poprzez to matka i syn zjednoczyliby się i odnowili błąd Ewy. Gdyby Abel zjednoczył się z
Kainem, wtedy matka zostałaby odnowiona do pierwotnej pozycji. To jest tragedia historii Izraela. Były
dwie moŜliwości: albo matka doprowadzi do jedności pomiędzy braćmi, albo bracia zjednoczą się i
odnowią swoją matkę. Mogło się to dokonać na te dwa sposoby. Na poziomie narodowym religia
Ŝydowska była w pozycji Abla, a naród izraelski w pozycji Kaina; tu teŜ miała zapanować jedność.
Wtedy na poziomie narodowym Kain i Abel odnowiliby matkę. Misją Izraela było doprowadzenie do
jedności pomiędzy Kainem i Ablem, odnowienie pozycji matki. Odnowa musi odwrócić upadek.
Naród wybrany musi przygotować się na przyjście Pana. Bóg stworzył wszystkie rzeczy, a
następnie Adama. Na wzór Adama stworzył Ewę. Gdyby Kain i Abel zjednoczyli się i odnowili matkę,
Ewę, Adam mógłby osiągnąć doskonałość. Adam nie moŜe być odnowiony dopóki to nie jest
spełnione. W taki właśnie sposób zawiodła rodzina Adama; utracili oni pozycję króla na poziomie
rodziny. Teraz musi to być odnowione na poziomie narodowym, a w odpowiednich pozycjach muszą
znaleźć się pewne kraje. O tym mówi Stary Testament; to jest misja Izraela, poziom narodowy. Kiedy
przyszedł Mesjasz, nastąpił koniec epoki Starego Testamentu i podsumowanie pracy na poziomie
narodowym. Era Nowego Testamentu, której Jezus nie dopełnił, jest erą poziomu światowego.
Gdyby epoka Starego Testamentu została zakończona zwycięstwem, Jezus mógłby odnowić
naród i świat w ciągu 40 lat. Z powodu ukrzyŜowania Jezusa duchowa odnowa świata zajęła aŜ 2000
lat. Na skutek ukrzyŜowania zaistniało wiele podziałów i walk: lewica i prawica, islam i
chrześcijaństwo. Podział pojawił się wraz ze śmiercią Jezusa i dlatego zanim on powróci, musi zostać
odnowiony. Właśnie nad tym pracuje Ojciec. Międzyreligijna Federacja na rzecz Pokoju Światowego
(Interreligious Federation for World Peace IFWP) i Federacja na rzecz Pokoju Światowego
(Federation for World Peace FWP) mają zjednoczyć lewicę i prawicę, chrześcijaństwo i islam, i
sprawić, by istniały one w harmonii.
Teraz moŜemy zrozumieć opatrznościowe znaczenie drugiej wojny światowej. Bóg miał
swojego Abla i Kaina wśród Aliantów, a Szatan miał swojego Abla i Kaina wśród państw Osi. Wszyscy
wiemy, kto był kim. Znaczenie tej wojny wyznacza fakt, Ŝe na jej skutek wszyscy się zjednoczyli. Na
poziomie światowym Kain i Abel zjednoczyli się. Zaistniała jedność pomiędzy umysłem i ciałem, sferą
duchową i fizyczną. Druga wojna światowa doprowadziła do tej jedności. Był to owoc pracy Boga. Po
raz pierwszy w historii upadła strona została pokonana, a strona Boga wygrała, ześrodkowana w
chrześcijaństwie.
Nastąpiło powtórzenie pozycji: Anglia jako matka, Ameryka jako Abel, Francja jako Kain. Tak
jak Rebeka i Jakub, Anglia i Ameryka powinny się zjednoczyć. Anglia urodziła Amerykę. Anglia jest
wyspą, a Ameryka kontynentem. Matka Anglia dostała się pod wpływ i panowanie swojego syna, aby
Pan mógł przyjść. Ameryka była w pozycji Abla, a Francja Kaina, tak jak Jan Chrzciciel. Poprzez
zwycięstwo w drugiej wojnie światowej wszyscy się zjednoczyli, chociaŜ historia pokazała, Ŝe tylko na
krótki czas. Mimo Ŝe upadek nastąpił na poziomie rodziny, to teraz musi być odnowiony na poziomie
świata. Matka i jej dwóch synów, Abel i Kain, muszą poszukać jej męŜa, Adama. Adam jest Panem
Powtórnego Przyjścia.
Spójrzmy na czasy Jezusa, on był Mesjaszem. Państwo Izrael, jako Kain, i judaizm, jako Abel,
musiały się zjednoczyć ze swoją matką. Razem mieli poszukać Jezusa. Przyjrzyjmy się, czy to
nastąpiło. Co by było, gdyby Jezus urodził się nie jako cieśla, ale jako ksiąŜę? A gdyby był synem
rabina? Wtedy byłby połączony z linią krwi Szatana. Drzewo genealogiczne Jezusa było proste, nie
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miał zbyt wielu krewnych. Był pasierbem, a nie pierworodnym synem. Maryja nie powinna była Ŝyć z
Józefem. Tak mało o tym wiemy, ale spróbujmy sobie wyobrazić tę sytuację sprzed 2000 lat. Oni
powinni zachować to dla siebie jako najpilniej strzeŜoną tajemnicę. Ale ktoś wiedział i mówił: "Ty
trzymasz u siebie swoją Ŝonę, która urodziła nieślubne dziecko." Czy sądzicie, Ŝe o tym nie
rozpowiadano w całej ich rodzinie i rodzie? Tak, oni nie mogli wykorzenić tej informacji. NiewaŜne, co
Jezus mówił, albo jako kto się deklarował, wszyscy wiedzieli, Ŝe był nieślubnym dzieckiem. JakŜe
nieślubne dziecko moŜe być Mesjaszem?
Uczniowie Jana pytali Jezusa: "JeŜeli jesteś Mesjaszem, to gdzie jest Eliasz?" Najpierw miał
przyjść Eliasz. Zakładali, Ŝe Mesjasz przyjdzie na obłokach. Czekali na kogoś, kto spłynie z nieba.
Więc chociaŜ Bóg zesłał Jezusa jako Króla Królów, poniewaŜ Eliasz nie przyszedł i poniewaŜ Jezus
był nieślubnym dzieckiem, czy sądzicie, Ŝe łatwo było ludziom podąŜać za nim? Nie, to było trudne.
Spójrzcie jak potoczyła się historia, bądźcie sędziami. Nawet dzisiaj śydzi nie wiedzą, co się
wydarzyło. Tylko 8 10% śydów zostało chrześcijanami. Jezus był dla nich typowym heretykiem i
pozostał takim do dzisiaj. Gdyby przyszedł 2000 lat później, nie uwierzyliby w niego, jak mogli
uwierzyć w tamtym czasie? Gdyby Jezus został zaakceptowany, kiedy przyszedł, odnowa zajęłaby w
przybliŜeniu 40 lat. Historia byłaby zupełnie inna. Ale on umarł i musi powrócić.
Pod koniec drugiej wojny światowej świat został zjednoczony pod auspicjami Ameryki, Anglii i
Francji. Wtedy przyszedł Ojciec Moon. Czy łatwo było im się o tym dowiedzieć i uwierzyć w niego? W
oparciu o historię czasów Jezusa, której przyjrzeliśmy się, czy te wielkie narody mogły pójść za nim?
Celem Kaina, Abla i Ewy jest odnalezienie Pana. Ale on nie przychodzi z nieba; przychodzi jako
ludzka istota. Tak jak i w czasach Jezusa, musieli przejść próbę wiary. Mądrzy ludzie z tych narodów
powinni byli pójść do Ojca Moona i zaofiarować swoją słuŜbę i oddanie. Ale oni nigdy tego nie zrobili;
nie mieli pojęcia, Ŝe Bóg tego od nich oczekuje. Dokładnie tak samo jak w czasach Jezusa, ludzie
spoglądali w niebo. Teraz juŜ rozumiemy, dlaczego oni przeciwstawiali się Ojcu. ChociaŜ Ojciec Moon
nie został fizycznie ukrzyŜowany, to było równoznaczne, poniewaŜ kaŜdy mu zaprzeczał.
Te narody powinny były zjednoczyć się z Ojcem. Gdyby tak się stało, prawie natychmiast
zostałoby osiągnięte niebo na ziemi. Odnowa ideału zajęłaby tylko 7 lat. Ale został powtórzony błąd
sprzed 2000 lat. Tak jak wyparto się Jezusa, tak wyparto się Ojca Moona. Co więc go czekało? Bóg i
Ojciec Moon zostali wypędzeni na pustynię. Bóg tak cięŜko pracował przez 6000 lat, aby osiągnąć
zwycięstwo. Wszystko zostało z dnia na dzień stracone. Wszystko zostało zagarnięte przez Szatana,
a Ojciec Moon został wypędzony na pustynię. Nikt prócz Ojca nie wiedział o tym. Cała ludzkość była w
zasięgu ręki, przygotowana na to, aby ją zbawić, ale nikt nie przyszedł. Z dnia na dzień cały
fundament przygotowany przez Boga wpadł w ręce Szatana, a jedna osoba, Ojciec Moon, razem z
Bogiem, musiał stworzyć jakiś plan, by zapłacić odszkodowanie za cały ten fundament.
Kiedy zwalczano Ojca Moona, po czyjej stronie stał Bóg? Po stronie Ojca Moona. Wyobraźcie
sobie cały fundament 6000 lat starcony w jednej chwili. Ojciec Moon pozostał jedynym, który wiedział,
czego świat potrzebuje i co on miał zrobić. Bóg przyszedł do Ojca Moona tylko dwie nędzne postacie
na całym świecie. Całą resztę zagarnął Szatan. Szatan podniósł głowę, robił wszystko, co chciał, Bóg
był całkowicie bezbronny. Tak jak Jezus, który miał złoczyńców po swojej lewej i prawej stronie. Ojciec
Moon musiał równieŜ znaleźć rozwiązanie. Więc Ojciec stworzył Kościół Zjednoczeniowy i,
pozostawiając z boku całe chrześcijaństwo, pracował, by zapłacić odszkodowanie za cały fundament.
Znaczy to, Ŝe musiał zapłacić odszkodowanie za ery Starego i Nowego Testamentu.
Ojciec nie mógł odziedziczyć Ŝadnego fundamentu. Musiał odnowić epokę Starego
Testamentu. Gdy zostało to wypełnione, dokładnie 14 lat po oswobodzeniu Korei przy końcu drugiej
wojny światowej, w 1960 r., odbyło się Wesele Baranka, Błogosławieństwo Ojca. PoniewaŜ ludzkość
weszła w poziom doskonałości etapu wzrastania, w czternastym roku, małŜeństwo mogło mieć
miejsce. Wtedy Ojciec rozpoczął trzy siedmioletnie drogi. Były one ześrodkowane w Ameryce i zostały
dopełnione w 1981 r. Było to spełnienie epoki Nowego Testamentu.
Wybrane przez Boga kraje Anglia, Ameryka, Francja zawiodły pod koniec drugiej wojny
światowej. Ojciec musiał ponownie zapłacić odszkodowanie i wybrał Japonię, Amerykę i Niemcy.
Niemcy i Japonia były bardzo zniszczone i dlatego były w tej samej sytuacji, co Ojciec Moon. Bóg nie
mógł ponownie wybrać Ameryki, ale Ojciec mógł i zrobił to. Bóg jest w pozycji pierwszej generacji,
Ojciec w pozycji drugiej generacji. Ojciec mógł zgodnie z prawem wybrać Amerykę powtórnie, chociaŜ
ona wcześniej zawiodła. Dlaczego Ameryka jest taka waŜna? Nie ma drugiego takiego kraju jak ten.
Jest unikalny w tym sensie, Ŝe obecny tam jest Stary i Nowy Testament. Więc Ojciec wyrozumiale lecz
zdecydowanie wybrał Amerykę. Gdyby tego nie zrobił, Ameryka upadłaby straszliwie. Członkowie
Kościoła Zjednoczeniowego są dla tego kraju ostatnią deską ratunku. Spójrzcie na Koreę i Japonię,
dwa wrogie narody, podobnie jak Ameryka i Japonia oraz Ameryka i Niemcy. To wszystko są wrogie
sobie kraje. Wszystkie one zawiodły Boga. Ale Ojciec Moon zaczął pracować nad odnową tych ludzi.
Jak trudne i niemoŜliwe to było. Bóg i Ojciec musieli dawać wszystko z siebie, aby tego dokonać.
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Ojciec rozesłał misjonarzy z Ameryki, Japonii i Niemiec na cały świat. Powiedział im, Ŝe
muszą się zjednoczyć bez względu na wszystko. Gdyby to osiągnęli, kaŜdy kraj mógłby być
odnowiony duŜo szybciej. Wiecie, co się stało z tymi misjonarzami. Japończyk mówił: "Jestem
najdłuŜej w Kościele, więc musicie podąŜać za mną." Amerykanie mówili: "Nie, bądźcie realistami.
Ameryka jest teraz w centrum." Niemcy teŜ nie dawali za wygraną: "ChociaŜ jesteśmy trzeci, to
przyjrzyjcie się naszej technologii, jesteśmy narodem perfekcyjności." Były niesamowite spory; czynili
tyle hałasu, co szatański świat, wcale nie mniej. Ojciec to dobrze rozumiał, on dostawał resztki, więc
takie były rezultaty. Szatan zabierał to, co najlepsze.
Amerykanie mówili "Po co nam Koreańczycy i Japończycy? Dlaczego Ameryka jest narodem
archanioła?". To nie jest tylko interpretacja Ojca Ameryka mówi sama za siebie. Swoboda seksualna i
homoseksualizm nie są cechą Adama czy Ewy, ale archanioła. Aniołom nie wolno mieć partnera.
PoniewaŜ nie wolno im mieć kobiety, więc często szukają męŜczyzn. RównieŜ własność osobista jest
w oczach Boga w duŜym stopniu wątpliwa. Bogactwo Ameryki ma słuŜyć światu. JeŜeli Amerykanie
będą zachowywali je dla siebie, podupadną.
To jest bardzo proste i prawdziwe nie tylko dla Ameryki. Spójrzcie na Cesarstwo Rzymskie.
Izraelici uwaŜali siebie za wybrany naród i myśleli, Ŝe kiedy Bóg da im zwycięstwo, cały świat będzie
pod ich panowaniem i będzie ich czcił. Nigdy im nie przyszło na myśl, Ŝe Bóg poświęci ich dla odnowy
całego świata. Spójrzcie na Imperium Brytyjskie; był taki czas, kiedy słońce nigdy nie zachodziło nad
jego terytorium. Brytyjczycy uwaŜali, Ŝe powinni być czczeni i szanowani przez cały świat. Ale wypadki
potoczyły się inaczej. To samo jest z Ameryką. Amerykanie nie uwaŜają, Ŝe Ameryka istnieje dla
całego świata.
Ameryka jest jedynym krajem Abla. Kraje katolickie są w pozycji Kaina. Ameryka jest jedynym
niepodległym państwem protestanckim. Ameryka będzie cierpieć, jeŜeli Amerykanie nadal będą
sądzić, Ŝe świat istnieje dla nich. Przyjrzyjmy się sobie. JeŜeli będziemy myśleć, Ŝe wraz ze wzrostem
autorytetu Ojca wszyscy powinni czcić nas coraz bardziej, wtedy Kościół Zjednoczeniowy będzie
cierpiał w taki sam sposób. Nie myślcie: "Jestem jedną z pierwszych pobłogosławionych osób;
wszyscy powinni troszczyć się o mnie." Nie myślcie, Ŝe teraz, kiedy jesteście pobłogosławieni, Bóg
zamierza Ŝyć z wami. Nie zostaliście pobłogosławieni z pewnej przyczyny. Po to, by poprzez was Bóg
mógł dopełnić odnowy. Musimy słuŜyć Bogu z oddaniem, a nie osiąść i myśleć: "Jestem centrum
wszechświata." Nie takie jest Serce Boga. JeŜeli będzie musiał, Bóg poświęci nas dla odnowy całego
świata. Kiedy Ojciec rozesłał nas jako mesjaszy rodowych, nie chciał, byśmy zajmowali wysokie
pozycje, byli szanowani i wspierani przez innych. Planem Ojca było, abyśmy zostali sługami i poszli
zbawiać ten świat. Pozycja mesjasza rodowego jest taka sama jak pozycja Jezusa. JeŜeli będziemy
szukali wygód upadniemy.
Co oznacza "ponowne pojawienie się" w zwrocie "Ponowne pojawienie się Powtórnego
Przyjścia"? Pan Powtórnego Przyjścia miał pojawić się w 1945 r, ale poniewaŜ tamten fundament
został utracony, więc teraz musi pojawić się ponownie. Od 1945 do 1952 r. upłynęło 7 lat, a od 1952
do 1992 40 lat, podczas których Ojciec zapłacił za wszystko odszkodowanie. Dlaczego 40 lat? Ojciec
musiał odnowić 4000 lat historii judaizmu i chrześcijaństwa. Ale nie mógł on Ŝyć 4000 czy nawet 400
lat, więc jedyną moŜliwością dla niego było dokonanie tego w 40 lat. W ciągu tych około 40 lat Ojciec
zapłacił odszkodowanie za całe 4000 lat Starego i Nowego Testamentu. Wszystkie sfery jednostki,
rodziny, rody, narody i cały świat przeciwstawiały się mu. Bóg i Ojciec zostali wypędzeni na pustynię,
na kaŜdy mur wspinali się cal po calu, obalali kaŜdą zaporę poprzez 8 sfer, od poziomu jednostki do
poziomu świata.
Ojciec Moon szedł prosto, nie wybierając bocznych dróg. AŜ dotąd wszyscy amerykańscy
członkowie nie chcą okazywać, Ŝe są z Kościoła Zjednoczeniowego. Ale to nie jest zgodne z
pragnieniami Boga. Kiedy walczymy, musimy proklamować. Kościół Zjednoczeniowy rozwijał się,
poniewaŜ nie ukrywaliśmy naszej toŜsamości. Jak Bóg moŜe nam pomagać, jeŜeli skrywamy nasze
imię? Powinniśmy być jak Dawid proklamujący swoje imię przed Goliatem. Kiedy Ojciec szedł do
więzienia, mówił: "Jestem przywódcą Kościoła Zjednoczeniowego." AŜ dotąd nie wszyscy liderzy
Kościoła Zjednoczeniowego ujawnili, Ŝe są jego członkami. Postępowaliśmy jak ci, którzy zostali
pokonani. Ojciec prowadził całą walkę i bez jego wysiłków nie byłoby nas tutaj. Musimy odczuwać
głęboką skruchę za to, co zawdzięczamy Ojcu.
Ojciec proklamował mesjaństwo nie ignorantom, ale ludziom o najwyŜszym statusie w tym
świecie. Musimy teraz po prostu nauczać: Mesjasz jest tutaj, musimy podąŜać za nim. Z nauczaniem,
które usłyszeliście tego ranka nie moŜe rywalizować nauczanie nawet setki uczonych. Jak bolesne i
przykre doświadczenia miał Ojciec poprzez swoje Ŝycie. ChociaŜ moŜemy tylko je sobie wyobrazić,
powinniśmy to zrobić. Zwracamy się przeciwko Ojcu, jeŜeli nie proklamujemy naszej toŜsamości.
RozwaŜcie całe odszkodowanie, które było zapłacone przez historię i porównajcie je z 40 latami
cierpienia i dotkliwego bólu Ojca.
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O ileŜ łatwiej jest podąŜać drogami Boga po dowiedzeniu się i nauczeniu wszystkiego, co
moŜna poznać poprzez Ojca? Nie musimy posuwać się zygzakiem, nie musimy wahać się czy
walczyć; wystarczy z tym jasnym zrozumieniem podąŜać tylko drogą prawości, która jest drogą Boga.
Wyobraźcie sobie przeszłość, kiedy Bóg próbował dokonać czegoś, ześrodkowując się w jakiejś
osobie, i ta osoba nie miała jasnego zrozumienia, a Bóg nie mógł jej nauczać. Trudno było Bogu
pracować poprzez tę osobę, ona często zawodziła, Bog musiał wybierać kogoś innego, i jeszcze
innego. Spójrzcie na Ojca, on sam wszystko odkrył i sprawił, Ŝe Bogu znacznie łatwiej jest teraz
pracować.
Spójrzcie, co zrobił Ojciec; przy normalnym tempie opatrzności Boga osiągnięcie tego
wszystkiego, co on zrobił, zajęłoby setki lat. ChociaŜ nigdy nie było to łatwe, on zrobił to w ciągu 40 lat.
Pojawiało się setki razy więcej Kainów niŜ w całej dotychczasowej historii i Ojciec musiał przez to
wszystko przejść, poniewaŜ on zna Zasadę. Dzięki Ojcu wszyscy znamy Boską Zasadę, nie
zapłaciliśmy ceny, ale dostaliśmy ją. Dlatego bez większych problemów moŜemy zrobić to, co inaczej
zajęłoby nam 10000 lat w świecie duchowym. Z naszą wiedzą moŜemy przeskoczyć jednym susem
tysiące lat w świecie duchowym.
Dla niektórych z nas to nadal moŜe brzmieć tylko jako koncepcja. JeŜeli tak jest, musicie
odczuwać za to skruchę. Ojciec Ŝyje w oparciu o Boską Zasadę przyjmując tyle bólu i dąŜąc do
zrealizowania wszystkiego w swoim Ŝyciu. Jest to tak, jak gdybyśmy byli w Afryce otoczeni przez
nieprzeliczone nieobrobione diamenty, wszędzie tak powszechne i łatwe do znalezienia, Ŝe byłyby one
dla nas bezwartościowe. Ojciec posiada jednak wykształcony umysł i potrafi dostrzec, co jest
diamentem, a co tylko kawałkiem szkła. To jest analogia; taka jest róŜnica pomiędzy Ojcem a nami.
Musimy zacząć doceniać Boską Zasadę. Ojciec zna jej wartość, bo ją odkrywał. Musimy poczuć tego
poranka silny wstrząs związany z koniecznością zrozumienia przez nas Boskiej Zasady i tego, jak ona
do nas dotarła.
Było osiem etapów i Ojciec zwycięŜył na kaŜdym z nich. 21 lat z 40 letniej drogi
odszkodowania płacił Ojciec tu, w Ameryce. Ściągnął tu wrogów tego kraju Japończyków, Niemców i
nakłonił ich do pracy na rzecz tego kraju. Zrobił to, chociaŜ w oczach Boga Ameryka na to nie
zasługiwała. Ten kraj tak bardzo zawiódł Boga, Ŝe On nie chciał nawet na niego patrzeć. Taka była
sytuacja Ameryki. Szczególnie kościołów chrześcijańskich w tym kraju. Ojciec jeszcze raz wziął za nie
odpowiedzialność. Wiedząc, w jak bardzo nieszczęsnym połoŜeniu się znajdują, Ojciec nadal, bez
wahania, przez 20 lat inwestował w nie wszystko, co posiadał.
Mimo Ŝe to robił, liderzy chrześcijańscy w Ameryce i na całym świecie mówili, Ŝe nie moŜna
przewidzieć, jak potoczą się losy świata w przyszłości. Nie mieli ani nadziei, ani perspektyw. To jest
sytuacja Ameryki, całkowite zamieszanie. Jak Ameryka moŜe przewodzić światu? Ten kraj nie ma
wizji. Kto ją ma? Ojciec Moon. Dlatego drogą przetrwania kościołów chrześcijańskich w Ameryce jest
podąŜanie za Kościołem Zjednoczeniowym. On moŜe wyjaśnić znaczenie całej Biblii, objaśnić ją jasno
i całkowicie oraz rozwikłać problemy, które tam są. Wielu amerykańskich chrześcijan dokonało zwrotu
w swoim Ŝyciu i zaczęło podąŜać w zupełnie nowym kierunku tylko po jednokrotnym wysłuchaniu
Zasady. Taką siłę mamy w Zasadzie. Czy rozumiecie? (Tak, tak!) Mocno, mocno.
Bez względu na inteligencję ludzie całkowicie zmieniają się po jednokrotnym zetknięciu z
Zasadą i Rev. Moonem. Spójrzcie na przywódców komunizmu; w ciągu 4 5 dniowego seminarium oni
zupełnie przechodzą na stronę Boga. To nie jest problem. Spójrzcie na młodzieŜ w byłych państwach
socjalistycznych. Oni zupełnie przeszli na stronę Ojca Moona. AŜ dotąd młodzi Amerykanie byli mi
przeciwni, mówili: "A, Ojciec Moon, ten heretyk, nie podoba nam się to, co on robi." To jest takie
nieszczęście, Ŝe młodzieŜ poszła w takim kierunku. Ale ja mam ciągle nadzieję. Zawieźliśmy do
Moskwy studentów amerykańskich, nawet ze znanych uniwersytetów, aby mogli tam przez dwa
tygodnie studiować Boską Zasadę nauczani przez rosyjskich studentów. Czy rozumiecie? Jak
wstydliwa jest sytuacja Ameryki! Powinniście teraz dalej kontynuować tę strategię.
Ojciec walczył przeciwko złu w Ameryce i wygrał, walczył przeciwko komunizmowi i wygrał,
walczył przeciwko Kim Il Sungowi i wygrał. Odniósł wszystkie zwycięstwa i fundament powraca teraz
do jego rodziny. Musicie wiedzieć, Ŝe od tego momentu, przez długi czas nikt nie będzie miał
prawowitej bazy, by sprzeciwiać się Ojcu Moonowi albo nam. Nikt nie moŜe intelektualnie temu
zaprzeczyć; ani świat nauki, ani świat ekonomii, ani świat polityki. Oni nie mają wizji. Ojciec Moon jest
jedynym, który moŜe przedstawić wizję dla polityków, wizję, bez której nie będą mogli utrzymać
swojego dotychczasowego znaczenia. Tak samo jest w świecie religii; nie ma sfery, która mogłaby
przetrwać bez nauczania Ojca Moona.
Na początku, wiele lat temu, Ojciec przybył do Waszyngtonu. W tamtych czasach ludzie nie
wierzyli mu, poniewaŜ nie rozumieli jego nauczania i nadal uwaŜali siebie za jakieś lepsze istoty od
niego. Lecz dzisiaj jest zupełnie inaczej. Kiedy Ojciec jedzie do Waszyngtonu, jest juŜ inaczej witany.
Wieść o tym, Ŝe Ojciec jest w mieście, rozchodzi się bardzo szybko. JeŜeli Ojciec Moon nie jest taką
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waŜną postacią, to dlaczego ludzie zawracają sobie głowę takimi rozmowami? W Japonii, Rosji,
gdziekolwiek Ojciec Moon się pojawia, ludzie nasłuchują i śledzą wszystko z uwagą. To samo jest w
Chinach i Północnej Korei ostatecznie Matka pojedzie do Korei Północnej i będzie tam przemawiać.
(Oklaski)
Masowy ślub 30.000 par wywarł wielki wpływ w wielu róŜnorakich miejscach, poniewaŜ bez
względu na narodowość czy kulturę, wszyscy rodzice wiedzą jak trudno jest wpływać na dzieci i
kontrolować je, wiedzą, Ŝe dzieci nie są posłuszne rodzicom. Ale Ojciec Moon pobłogosławił w ciągu
kilku dni za jednym razem 30.000 par. To przemawia milionami słów do nich, oni stwierdzają: "O, to
jest siła Ojca Moona". śaden przywódca religijny ani prezydent jakiegokolwiek kraju nie moŜe pokusić
się o taki wyczyn; to jest niebywałe. Nawet Kim Il Sung, który jest największym i najzdolniejszym
dyktatorem, nie moŜe sprawić, by inni tak go słuchali. Ale Ojciec nie jest dyktatorem; 30.000 par
pojechało do Korei i zawarło małŜeństwo z własnej woli, z entuzjazmem i radością. (Oklaski) Celem
Ojca jest Błogosławieństwo 360.000 par za trzy lata i my go wypełnimy. Wtedy prawdopodbnie nie
będziemy musieli za duŜo robić; świat sam zatroszczy się o siebie.
Z drugiej strony kaŜdy kraj ma swoją państwową religię. Niektóre państwa
południowoamerykańskie są katolickie; kaŜdy podąŜa za swoją państwową religią. Gdyby
Unifikacjonizm został przyjęty jako religia państwowa a Rosja jest krajem, gdzie się o tym myśli to
wystarczy; to jest koniec. Wtedy w jednym czasie moŜe być pobłogosławionych ponad 3.600.000 par.
Gdzie, poza Kościołem Zjednoczeniowym, mogą pójść młodzi ludzie poszukujący sensu Ŝycia i
prawdy? KaŜdy powinien co najmniej wetknąć głowę w Kościół Zjednoczeniowy i zobaczyć, co robimy.
A ci, którzy powaŜnie myślą o małŜeństwie, muszą kiedyś zerknąć tutaj. Kiedy choć raz to zrobią, to w
małŜeństwie i innych aspektach Ŝycia znajdą nieprzemijające wartości. (Oklaski)
Jesteśmy na drodze do zjednoczonego świata. Mamy tendencję do myślenia, Ŝe jeszcze setki
lat będziemy musieli tak pracować. Nie, zjednoczony świat jest w naszym zasięgu, jest bardzo blisko,
znacznie bliŜej niŜ nam się wydaje. Ojciec stworzył to pomimo takiej opozycji, która dzisiaj juŜ osłabła.
Pobłogosławiłem juŜ wiele par, tysiące par z całego świata, tworząc w ten sposób światowy
fundament. Ojciec jest tylko człowiekiem z jedną rodziną i stworzył ten fundament w ciągu 40 lat. Ile
czasu zajęło mu stworzenie tego fudamentu na świecie? Nie tak duŜo. Czy rozumiecie? To nie był
długi okres czasu! Teraz wszędzie jestem witany.
To nie jest koncepcja, to jest rzeczywistość. Historyczna epoka, o której mówił Ojciec, jest
teraz rzeczywistością. Spójrzcie gdziekolwiek, wszędzie to jest obecne. Ojciec nie mówi o czymś
odległym, to jest blisko, zaraz za następnymi drzwiami. Ta koncepcja realizuje się w konkretnej
rzeczywistości poprzez to, co się dzieje. Jak odległy jest zjednoczony świat? Nie tak odległy. Spójrzcie
gdziekolwiek. Szatański świat upada; nie ma Ŝadnej nadziei, upada, upada, starzeje się, wszędzie.
Szatański świat dobiega swego kresu na ziemi; świat Boga jest przeznaczeniem i ostateczną nadzieją.
Czy nadąŜacie za mną? (Tak!)
Po zwycięskim przekroczeniu szczytów świata, kraju i rodu Ojciec wraca teraz do rodziny.
Gdzie leŜy ostateczne rozwiązanie tej zagmatwanej, skomplikowanej, upadłej historii? Nie na
poziomie państwa, ale na poziomie umysłu i ciała, człowieka, rodziny. Tu leŜy klucz do rozwiązania
problemu, poniewaŜ upadek Adama nastąpił w rodzinie. Więc teraz, jak Ojciec ciągle to powtarzał,
czas dawania świadectwa przed jednostkami minął; musimy dawać świadectwo na poziomie
rodzinnym, przed całymi rodzinami. Poprzez całą historię, aŜ do dzisiaj, było bardzo trudno podnieść
się z poziomu rodziny na poziom rodu, z rodu na poziom narodu i tak dalej. Ale teraz runęły wszystkie
mury. Ojciec zburzył je. Więc Bóg moŜe bez przeszkód poruszać się z Ojcem i jego rodziną. Wracamy
do rodzin, odnawiamy je, a nie jednostki. Dlatego wracamy do domów z misją mesjaństwa rodowego.
Porównajcie to z sytuacją sprzed 2000 lat, gdy Jezus wstępował do nieba. Teraz, 2000 lat
później, w Dniach Ostatnich, Pan Powtórnego Przyjścia, jako Prawdziwi Rodzice, wyprowadzi i odnowi
setki tysięcy, a nawet miliony rodzin na poziomie horyzontalnym. Oczywiście, będziemy postępować w
taki sposób, aby w końcu odnowić cały świat, ale nie musicie zajmować się problemami świata, one są
zbyt wielkie. Wszystko, co musicie zrobić, to skupić się na swoim rodzie. Wtedy na bazie zwycięstwa
Ojca odziedziczycie prawo do wpływania na naród i świat. Ojciec ma klucz do zwycięstwa. On
zwycięŜył na wszystkich poziomach: królestwa Adama, królestwa rodzinnego, królestwa narodowego,
królestwa światowego. Wszystko, co musimy zrobić, to troszczyć się o swój ród i prowadzić go, wtedy
świat zostanie odnowiony.
Oto analogia: Ojciec nie tylko odnowił historyczne błędy ludzkości, ale takŜe stworzył
niewzruszony fundament. To jest dobre drzewo, z doskonałym korzeniem, ale nie ma konarów i
gałęzi. Centralny korzeń, centralny pień i centralny pąk są połączone z Ojcem, więc my musimy tylko
stworzyć gąszcz konarów i gałęzi. Na całość składają się: centralny korzeń, pień, gałąź i centralny
pąk. Według tej analogii, naszą rolą jest tylko dołoŜenie gałęzi. To jest doskonałe drzewo. Czy
nadąŜacie? JeŜeli raz nastąpi połączenie, wtedy wszyscy zmartwychwstaną. Wszystko, co było
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stworzone w ciągu dziesiątków tysięcy lat na całej ziemi, w krótkim czasie zmartwychwstanie i będzie
znowu Ŝyło.
Gdy pojawi się Pan Powtórnego Przyjścia, znowu znajdzie naród Ewy naród Kaina i naród
Abla. Anglia, Francja i Włochy są wrogami, ale Ojciec to odnowi. Po raz pierwszy w historii te narody
przyjadą do Ameryki, pomogą jej i bardziej ją zjednoczą. Nigdy dotąd nie doświadczyliśmy tego w
historii. Nigdy dotąd Ŝaden naród nie zbawiał swojego wroga tak, jak te narody zbawiały Amerykę.
Dlatego Ameryka stoi teraz przed cenną szansą, aby odnowić wszystko, co miało być
zrobione, ale nie zostało, i to nie tylko raz, ale dwa razy. Teraz Ameryka moŜe zostać odnowiona i
prosperować dalej. Wszyscy znamy ruch USA, Zjednoczeni w SłuŜbie Ameryce (United to Serve
America) i Federację Kobiet na rzecz Pokoju Światowego (WFWP). Ameryka reprezentuje cywilizację
chrześcijańską; to jest kraj i religia oblubienicy. Wszyscy często słyszeliśmy, Ŝe chrześcijaństwo jest
religią w pozycji oblubienicy, która ma spotkać oblubieńca. Oblubieńcem jest przychodzący Pan
Powtórnego Przyjścia. Mieli jedną szansę, by go spotkać, ale zawiedli. Teraz nadszedł czas, gdy mają
jeszcze jedną szansę i tym razem postąpili lepiej.
Czy robiąc to Amerykanie odnowili misję, w której zawiedli słuŜyć całemu światu. Teraz, gdy
wypełnili swoją misję i ciągle pracują dla świata, oŜyli na nowo. Mają teraz drugą szansę. Ameryka w
większym stopniu poznała prawdziwe znaczenie i wartość Kościoła Zjednoczeniowego i robi to
ześrodkowana w Prawdziwej Matce. Ona odtworzyła i odbudowała fundament, który Bóg,
ześrodkowując się w Ameryce, stworzył w 1945 r., pod koniec zwycięskiej drugiej wojny światowej.
Fundament zawiódł, ale teraz jest odtwarzany. Cały świat moŜe teraz zetknąć się bezpośrednio z
Ojcem Moonem. AŜ dotąd Matka szła jak cień za Ojcem. Teraz cały świat jest we właściwym miejscu i
czasie, aby spotkać oblubieńca; wszystkie oblubienice chcą go spotkać. Jesteśmy w tej
toŜsamościowej epoce. Teraz Matka stoi wraz z Ojcem, nie depcze mu po piętach jak cień, nie
podąŜa za nim, ale stoi na tym samym fundamencie. Dlatego Ojciec ustanowił Federację Kobiet na
rzecz Pokoju Światowego (WFWP) i proklamował równość i wyzwolenie kobiet. Podczas tych 40 lat od
1952 do 1992r., Matka, jak Ojciec, zbudowała cały zjednoczony fundament, by wyjść na poziom
całego świata.
Wydaje się to być banalną rzeczą, jak gdyby w kaŜdej chwili Ojciec mógł powiedzieć:
"Wyzwolenie kobiet". Ale proklamowanie wyzwolenia kobiet oznacza, Ŝe teraz kobiety wypełniły swoją
misję. Dopiero po odnowieniu fundamentu, który chrześcijanie utracili 40 lat temu, kobiety mogły
spotkać oblubieńca. Spotkanie oblubieńca kwalifikuje kobiety do uzyskania wyzwolenia. Ojciec mówi,
Ŝe to zostało ustanowione.
Ojciec przez 40 lat bezustannie modlił się za 7 głównych narodów w opatrzności Boga: Koreę,
Japonię, Amerykę, Niemcy, Włochy, Anglię i Francję. Tę część odnowy podjęła Matka przemawiając w
siedmiu narodach i ześrodkowując w nich odnowę. Religia oblubienicy zawiodła w wypełnieniu
zadania wszczepienia się, ale teraz Matka odnawia to. Odwiedziła te narody, zaszczepiła je na nowo i
zbudowała podstawę, którą powinna stworzyć religia oblubienicy. Dopiero po wypełnieniu tego przez
Matkę mogło nastąpić wyzwolenie kobiet. (Oklaski)
Po drugiej wojnie światowej wszystkie oblubienice oczekiwały na spotkanie z oblubieńcem.
Teraz znowu jesteśmy w tej sytuacji. One zbliŜają się do niego. Gdziekolwiek Matka nie pojechała,
wszędzie była witana. Kobiety kaŜdego kraju znały swoją pozycję. RównieŜ w komunistycznych
krajach: Rosji, Chinach, a w marcu w Korei Północnej. Matka pojedzie tam i będzie mówiła o Bogu.
Pierwsze spotkanie odbyło się 10 kwietnia 1992 r. i w ciągu jednego roku, do końca marca 1993 r.
Matka zwycięsko wypełni tę misję. Ona zaszczepi to, na co ludzkość straciła szansę w 1945 r.
Teraz moŜemy wrócić i proklamować mesjaństwo w naszym własnym rodzie i w naszym
własnym domu. Wykrzykujemy to i mówimy o tym częściej niŜ sięgaliśmy po jedzenie w naszym
dotychczasowym Ŝyciu. Powinniśmy częściej wypowiadać proklamację tych czasów niŜ Ŝuć pokarm.
Ojciec chce, byśmy poruszali ustami. On nie troszczy się o wasze Ŝycie, ale o setki tysięcy ludzi, które
muszą być przez was zbawione. Oczywiście robiąc to, teŜ będziemy Ŝyli.
Mówcie, mówcie, nawet podczas snu, mówcie o Mesjaszu i proklamacji Prawdziwych
Rodziców. Nagramy na taśmę tekst mówiący, Ŝe musimy uwierzyć w Mesjasza i spotkać go zanim
będziemy mogli urodzić się na nowo; inaczej zginiemy. Ciągle módlmy się o to, 24 godziny na dobę.
"Oni mówią, Ŝe nadchodzi nowy Mesjasz; dowiedzcie się o tym!" To są Prawdziwi Rodzice "PR" i
Prawdziwy Naród "PN". By zrozumieć moŜliwość zbawienia narodu, musimy zrozumieć naszych
rodziców. To jest synonim: ponowne pojawienie się Pana Powtórnego Przyjścia oznacza, Ŝe teraz on
osiągnął doskonałość swojej rodziny. Wraz z tym automatycznie nadchodzi nowa epoka.
Nowa rodzina, rodzina Adama w ogrodzie Eden, miała zacząć się i rozwinąć wzdłuŜ prostej
drogi do nieba, ale tak się nie stało. Teraz pojawiła się nowa rodzina, pierwotna, doskonała rodzina; i
zaczęła się nowa epoka. MoŜemy ją nazwać Epoką Spełnionego Testamentu na poziomie światowym.
Czy nadąŜacie? (Tak) Jak moŜemy sobie to wyobrazić, Szatan staje się coraz bardziej sparaliŜowany.
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Jest świadkiem pojawiania się coraz większej ilości błogosławionych rodzin. MoŜemy mieć 36
milionów, nawet 360 milionów; dla Ojca to nie ma znaczenia. Upadły świat jest usuwany, odnowiony
świat dopełnia się; znaczy to, Ŝe róŜnica pomiędzy teraźniejszością i przeszłością jest całkowita, a
gdziekolwiek pójdziemy, tam jest niebo. Najpierw musimy szybko zmienić linię krwi, przenieść prawo
własności i przemienić sferę serca z szatańskiego na Boską.
Prawdziwa miłość jest głównym fundamentem. Poprzez nią Ŝyjemy bardziej dla innych niŜ dla
siebie. W szatańskim świecie kaŜdy Ŝyje dla siebie. Czy nasze Ŝycie jest takie, czy inne? (Inne) Dla
kogo Ŝyjemy? (Dla innych) śycie dla innych oznacza, Ŝe rodzina Ŝyje dla rodu i dla plemienia, które
zawiera setki tysięcy rodzin, i dla narodu, który zawiera wiele plemion, i dla świata, który zawiera
mnóstwo narodów, a w związku z tym miliony milionów rodzin. Więc rodziny poświęcają się dla rodów,
rody dla plemion i narodów, plemiona i narody dla świata. W ten sposób mniejszy poświęci się dla
większego w Bogu.
Cały świat duchowy praktykuje to, bez wyjątku; jeŜeli nauczymy się tego tutaj, naturalnie
będziemy robić to tam. Gdziekolwiek pójdziemy, tam będzie nasza posiadłość, poniewaŜ jest to
posiadłość Boga. Czy wy, amerykańskie błogosławione rodziny, chciałybyście, by Ojciec odwiedził
wasz dom? (Tak) Odwiedził, czy pozostał w nim? (Pozostał) Dlaczego? (Bo kochamy go) Tak,
poniewaŜ kochacie Ojca, ale jak go pokochaliście? Nie jesteście aŜ tak dobrzy. PoniewaŜ Ojciec tak
was pokochał. Czy wiemy o tym czy nie, Ojciec otworzył drogę dla nas, nie tylko dla jednostek, ale dla
rodzin, rodów, narodów. Bóg ukochał świat, więc zesłał Mesjasza. Mesjasz jest mi potrzebny, jest nam
potrzebny, na ziemi i w świecie duchowym. Więc wszyscy podąŜamy w jednym kierunku.
Przekroczyliśmy Nowy Testament, poniewaŜ mur mesjaństwa rodowego został pokonany,
teraz moŜemy tego dokonać. Epoka Spełnionego Testamentu oznacza, Ŝe bez jakiegokolwiek
dodatkowego odszkodowania Ojciec moŜe rozesłać mesjaszy rodowych. KaŜda osoba i rodzina moŜe
powrócić do Boga, powrócić do Królestwa Niebieskiego i współuczestniczyć w królowaniu Królestwa
Boga poprzez zjednoczenie z mesjaszem rodowym. CóŜ za zdumiewające rzeczy się dzieją. KaŜdy w
naszym domu moŜe być odnowiony i mieć udział w Królestwie Niebieskim; nawet nasi rodzice, którzy
dali nam fizyczne Ŝycie, ale nadal pozostają w upadłym świecie, mogą być momentalnie połączeni z
samym Bogiem. Gdziekolwiek pójdziemy moŜemy do tego doprowadzać, bez płacenia
odszkodowania.
Teraz juŜ nic nie przeszkadza Bogu w pojawianiu się, moŜe pójść, gdzie tylko pragnie,
wszędzie podąŜając za rodowymi mesjaszami. Tego nigdy nie było w historii, Bóg moŜe przychodzić.
Po raz pierwszy od stworzenia rodziny Adama Bóg moŜe tutaj Ŝyć; jeŜeli chce, to moŜe pozostać,
jeŜeli pragnie, moŜe pójść dalej; moŜe podróŜować do woli, po dowolnym kraju. MoŜe czynić to z
kaŜdym mesjaszem rodowym. Znaczy to, Ŝe moŜe pójść wszędzie, gdzie tylko pragnie; moŜe
panować nad wszystkim Swoją absolutną miłością i rozciągać wszędzie swoją dominację.
Bóg jest teraz wszędzie, więc wszędzie musi powstać Królestwo Niebieskie. Zjednoczony
świat ześrodkowany w Bogu moŜe łączyć się na kaŜdym poziomie: zjednoczone rodziny, narody,
świat i kosmos. Czy rozumiecie? Bóg moŜe w sposób dowolny przechodzić przez ten wspólny punkt.
Do tej pory Szatan wznosił wiele murów, osłaniając swój własny świat. Teraz moŜemy zburzyć te
mury, na całym świecie, zburzyć je i być zupełnie wolni. Po tym, jak Bóg wszędzie dotrze, wszystkie
rodziny złączą się, ześrodkowane w mesjaszach rodowych połączonych ze swoimi rodami. KaŜda
rodzina i kaŜda jednostka będzie połączona, wszędzie. To jest pierwotny ideał Boga na ziemi. Teraz
On formuje ciało idealnego narodu. W jak cudownym czasie Ŝyjemy! Amen! (Amen! Oklaski)
NajwaŜniejsze jest, Ŝe moŜemy w wolny sposób Ŝyć z Bogiem. Istnieją 4 sfery serca i 3
królestwa. Jak moŜemy stworzyć rodzinę? To jest misja błogosławionych par. To jest ostatni dworzec,
nasze przeznaczenie. Więc to jest wyjaśnione. To moŜe w dowolnym miejscu połączyć się z Bogiem,
od poziomu jednostki, do rodziny i całego świata, równieŜ w niebie. To jest spełnienie wyzwolenia.
Ci, którzy mogą stworzyć znakomite błogosławione rodziny w nowej epoce Spełnionego
Testamentu, niech podniosą ręce. To nie jest problemem i wszystko teraz rozumiecie. (Tak) Kiedy juŜ
zrozumiecie, realizacja nie jest problemem. To jest wasza misja, a nie Ojca. (Tak!) Do tej pory Bóg i
Ojciec pomagali wam. Teraz rozumiecie, więc moŜecie to zrobić, nie ma problemu. Nie potrzebujecie
Boga, nie potrzebujecie... (Śmiech) To prawda! Uwolnijcie Boga i Prawdziwych Rodziców. Czy
rozumiecie? (Tak!) Jasne, jasne.
Pułkownik Han modli się: Zebrania Federacji Kobiet odbyły się we wszystkich stanach,
nieprawdaŜ? (Tak!) Pani Spurgin, musimy rozpocząć pracę na poziomie stanów. Po poziomie stanów
zejdziemy w dół na poziom gmin i rodzin fizycznych. Rodzina obejmuje ojca i dzieci. MęŜczyzna jest w
pozycji archanioła, więc ojciec i dzieci powinni się zjednoczyć. Mamy naszą Prawdziwą Matkę oraz
dzieci, Kaina i Abla powracających do łona matki i ostatecznie jednoczących się z Ojcem. Wtedy, na
podstawie tego warunku, Ojciec będzie miał nowych, pierwotnych synów i córki, czyli nas. Ostatecznie

www.smmoon.pl

11

„Ponowne pojawienie się...

powracamy do miejsca, gdzie się znajdujemy. Musimy najpierw zjednoczyć się z Prawdziwą Matką,
potem pójdziemy do Ojca i ostatecznie powrócimy do naszej obecnej pozycji.
Musimy powrócić do miejsca, gdzie moŜemy odrodzić się do pozycji odpowiadającej
fizycznym dzieciom Ojca. Fizycznie oczywiście nie jest to moŜliwe, ale warunkowo, tak, a Bóg
zaakceptuje ten warunek w oparciu o prawdziwą miłość. To tak, jak byśmy powracali do ciała Ojca,
jeszcze przed naszym poczęciem. Czy rozumiecie? Cofamy się i powracamy. Wtedy będziemy
połączeni z prawdziwą miłością. To jest jak prąd, który z generatora płynie wokół obwodu, tam i z
powrotem. Musimy to raz uczynić. To jest prawdziwe znaczenie "bycia narodzonym na nowo" w
prawdziwej miłości i Prawdziwym Ojcu.
Później Ŝona i dzieci będą posłuszne męŜowi. To musi się wydarzyć zanim naprawdę
będziemy mogli wejść do Królestwa Niebieskiego. To będzie dominujący wzór w Kościele
Zjednoczeniowym w przyszłości: dzieci jednoczą się ześrodkowane w matce, docierają do ojca i
powracają. Komórką są rodziny, a nie jednostki. Zostać pobłogosławionym, pójść jako mesjasz
rodowy, połączyć ich jak dzieci do matki i powrócić do Ojca. Prawdziwa Matka jest więc prawdziwym
Duchem Świętym, ale ona nie jest duchem, ona jest fizyczną matką.
Teraz wszyscy moŜemy Ŝyć na powierzchni ziemi. Jak Ojciec ostatnio powtarzał, to nie jest
niezwykłe, ale zadziwiające, Ŝe nawet syn premiera Deng i młode pokolenie w Chinach są jak Ojciec.
Nikt ich tego nie uczył; nikt im nie mówił, aby to robili. Syn Kim Il Sunga nie jest wyjątkiem. To
wszystko jest według Zasady. Kobiety nie powinny odpoczywać, mimo Ŝe do tej pory cięŜko
pracowały. Dotąd męŜczyźni odgrywali główną rolę w opatrzności, ale teraz jest czas na kobiety, co
jest znacznie waŜniejsze. MęŜczyźni panowali nad światem i zawsze robili tylko zamieszanie. Według
Zasady teraz jest czas, aby kobiety naprawdę zaczęły pracować i zmieniać ten świat. JeŜeli
zjednoczymy się z Ojcem, moŜemy to osiągnąć; kobiety osiągną sukces. To jest prawdziwe
rozwiązanie problemów tego świata. Boska Zasada wskazuje na jeden kierunek; wszystko jest
logiczne.
Zjednoczenie zaczyna się w kaŜdym z nas, w relacji pomiędzy umysłem i ciałem. Na
podstawie waszej wiary moŜe pojawić się pokój, szczęście i wolność. Członkowie z Ameryki powinni o
tym wiedzieć. Wolność umysłu i ciała z jakiego rodzaju wolnością moŜemy stworzyć podstawę dla
wolności? Umysł i ciało muszą się zjednoczyć. Problemem jestem "ja". Świat idealny jest światem
zjednoczonym. W tym idealnym świecie zyskacie wolność i pokój. Kościół Zjednoczeniowy powinien
nauczać tego wszystkich ludzi.
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