Sun Myung Moon: „Zwycięscy Prawdziwi Rodzice”
28 styczeń 1993r, World Mission Center, Nowy Jork
Ogłosiłem następujące motto na ten rok: "Nowa Rodzina i Zjednoczenie Ojczyzny". Ponadto
ogłosiłem, Ŝe rok 1993 zapoczątkowuje epokę Spełnionego Testamentu. Poprosiłem absolwentów
Seminarium, aby uczestniczyli w dzisiejszej i jutrzejszej konferencji. Proszę, aby absolwenci
Seminarium wstali. Wiem, Ŝe jest około ośmiuset absolwentów. Tutaj jest was być moŜe kilkuset.
Ukończyliście Zjednoczeniowe Seminarium Teologiczne (UTS). Czy zrobiliście dobrą, czy złą
rzecz? [Dobrą.] Absolwenci UTS są waŜni, poniewaŜ królestwo niebieskie potrzebuje przywódców,
którzy mogliby kierować ludźmi i narodami. Bez przywódców nie byłoby narodów. Na przykład armia
bez przywódców jest pozbawiona znaczenia. Kościół Zjednoczeniowy jest niebiańską armią i bez
przywódców nie ma on znaczenia.
W ciele człowieka są dwa rodzaje komórek krwi, czerwone i białe. Jedne słuŜą jako obrona, a
drugie jako atak; są one jak armia ciała ludzkiego. Pełnią one misję wojska i policji, które chronią
wasze ciało przed obcą inwazją. Taki jest cel białych i czerwonych krwinek.
Podobnie członkowie Kościoła Zjednoczeniowego są jakby policjantami, chroniącymi nasze
społeczeństwo przed obcym najazdem lub interwencją. Członkowie naszego kościoła są jak czerwone
krwinki, policjanci, a wy, absolwenci UTS, jesteście jak białe krwinki. Wy macie dowodzić walką. Jedni
bronią, drudzy atakują. Morale kaŜdego narodu obniŜa się, kiedy podupada jego armia. W obliczu
wszechogarniającej korupcji naród upada, gdyŜ nie ma nikogo, kto by go chronił. Nie ma Ŝadnej
róŜnicy między ludzkim ciałem a Kościołem Zjednoczeniowym. Musimy mieć mocne czerwone krwinki
i białe krwinki, abyśmy mogli trwać i rozwijać się, inaczej społeczeństwo ulegnie zwyrodnieniu.
Obecnie wielkim problemem tego kraju jest homoseksualizm w wojsku. "Dlaczego nie
pozwolić im na to?" mówi prezydent Clinton. Białe krwinki są jak oficerowie w wojsku, którzy
poświęcają całe swoje Ŝycie, aby walczyć za ojczyznę. Kiedy białe ciałka krwi w bunkrach i okopach
prowadzą rozwiązłe Ŝycie i dopuszczają się perwersyjnych czynów, armia z pewnością podupadnie.
Kiedy walczymy na linii frontu, starając się odeprzeć nacierającego wroga, nie moŜemy romansować.
To samo odnosi się do homoseksualizmu w szeregach wojska. Czy armia moŜe walczyć, kiedy
męŜczyźni romansują z męŜczyznami a kobiety z kobietami? Nie. Ta sprawa stawia w dramatycznej
sytuacji ten naród, jego kierownictwo oraz pozycję jego sił zbrojnych. Dlatego teraz jest czas, aby
absolwenci Seminarium, białe ciałka krwi nie tylko naszego społeczeństwa, ale całego narodu,
powstali, walczyli w tej bitwie i zwycięŜyli.
Nie macie pojęcia, jak wielu prześladowań doświadczyłem, aby stworzyć Zjednoczeniowe
Seminarium Teologiczne. Walczyłem w najbardziej beznadziejnych bitwach, ale nigdy się nie
poddałem. Posuwałem się stale naprzód i ustanowiłem tradycję. Teraz rok po roku grupa absolwentów
kończy Seminarium. Dałem wszystkim członkom Kościoła Zjednoczeniowego moŜliwość studiowania
w Seminarium i otrzymania stypendium. Aby dać wam nadzieję oraz moŜliwość studiowania, wielu
członków Kościoła Zjednoczeniowego na całym świecie poświęciło czas i energię dla was, dla waszej
edukacji. Jesteście bardzo zadłuŜeni wobec nich. Co więcej, tak wiele kobiet w przeszłości prowadziło
nędzne, beznadziejne Ŝycie, błądząc w ciemności. Macie wobec nich dług. Wy, studenci UTS, nie
wiecie, jak wiele odszkodowania one zapłaciły. One nie poświęciły się dla was. One zrobiły to dla o
wiele większej sprawy, większej zasady dla kraju i dla świata, dla ludzkości i dla opatrzności Boga.
One oddały swoją energię, abyście wy mogli ukończyć Seminarium i zostać przywódcami
społeczeństwa. Chciałbym, abyście to zrozumieli.
Poprosiłem, aby studenci UTS przyszli na tę szczególną uroczystość. Patrzę na was jako na
przywódców tego społeczeństwa oraz członków naszego ruchu białe krwinki, prawdziwą elitę. Wasza
sprawa jest sprawą publiczną, sprawą niebiańską. Stańcie się ofiarą na rzecz większych osiągnięć i
większego zwycięstwa. Wasze zwycięstwo stanie się zwycięstwem waszego społeczeństwa,
zwycięstwem Ojca i Matki, zwycięstwem nieba.
W roku 1975 musiałem wyselekcjonować członków, których miałem wysłać na misje na cały
świat. Tak wiele krajów potrzebowało zdolnych misjonarzy. JednakŜe myślałem, Ŝe dla przyszłości
waŜniejsze jest UTS. Dlatego poświęciłem bardzo waŜnych przywódców spośród tych, którzy zostali
wyznaczeni na misje, i wysłałem ich na studia do Seminarium. Wasza pozycja jest niesamowita i w
pewnym sensie straszna, poniewaŜ tak wielu bohaterów i championów pracowało w świecie zamiast
was, dokonało niewiarygodnych cudów i odniosło zwycięstwo dla Ojca i dla całego społeczeństwa.
Teraz stoicie tutaj jako przywódcy naszej rodziny wykształceni w UTS. Wasza misja jest
najwspanialsza, a zarazem straszna. Jesteście kadrą i najwaŜniejszymi przywódcami naszej rodziny,
pochodzącymi bezpośrednio od Prawdziwych Rodziców. Dlatego odbieracie rozkazy od Prawdziwych
Rodziców, wypełniacie je i składacie nam z tego raporty. Jesteście jak armia słuŜąca bezpośrednio

www.smmoon.pl

1

„Zwycięscy Prawdziwi Rodzice”

Prawdziwym Rodzicom, specjalnym oddziałem naleŜącym do nas. Ci, którzy rozumieją moje
przesłanie i serce, proszę, aby podnieśli ręce.
Wszyscy wiemy, Ŝe historia ludzkości była upadłą historią. Nie miało się tak stać, ale upadek
człowieka spowodował, Ŝe cała historia człowieka znalazła się pod panowaniem Szatana. Od tamtej
pory aŜ do teraz ludzkość ponosi konsekwencje upadku. KaŜdy dorastający męŜczyzna i kobieta ma
wiele fundamentalnych pytań Dlaczego powstał człowiek? Dlaczego istnieją męŜczyźni i kobiety? Są
to pytania bardzo filozoficzne, a jednocześnie bardzo powszechne, uniwersalne, pierwsze pytania,
jakie kaŜdy człowiek pragnie zadać.
Ludzkość składa się z męŜczyzn i kobiet. Dlaczego istnieje taki podział? Tu, w Stanach
Zjednoczonych, istniały ruchy na rzecz praw kobiet. Kobiety zawsze były w pozycji uciskanych,
prześladowanych i mniej uprzywilejowanych. W ciągu całej historii kobiety czyniły rozpaczliwe wysiłki,
aby wyzwolić się i być równymi męŜczyznom. Być moŜe sytuacja kobiet amerykańskich jest nieco
inna, ale ogólnie mówiąc kobiety na świecie wymyślały samym sobie i obwiniały swoich rodziców za
to, Ŝe urodziły się kobietami. Nie jest zbyt wiele kobiet, które byłyby zadowolone z tego, Ŝe są
kobietami. Tutaj, w Stanach Zjednoczonych, istnieją prawa gwarantujące równość między
męŜczyznami i kobietami. Czy jednak kobieta moŜe zwycięŜyć męŜczyznę walcząc z nim sam na
sam? A dwie kobiety jednego męŜczyznę? [Fizycznie czy umysłowo?] W obu aspektach. Jest to
truizm, Ŝe kaŜda kobieta myśli: dlaczego nie urodziłam się męŜczyzną?
Ogólnie mówiąc, w historii stroną pokrzywdzoną są kobiety. Kobiety zawsze były ofiarami. W
przypadku przestępstw popełnionych wobec płci przeciwnej czy więcej jest kobiet atakujących
męŜczyzn, czy męŜczyzn atakujących kobiety? Ofiarami ponad 90% przestępstw są kobiety. W
sercach kobiet zawsze istnieje pewne niezadowolenie czy Ŝal, Ŝe pozycja kobiet nie jest w pełni równa
pozycji męŜczyzn. Dlaczego większość kobiet nosi pewien Ŝal w sercu?
Zawsze pojawia się pytanie, Ŝe jeŜeli Bóg istnieje, to dlaczego nie moŜe On natychmiast,
automatycznie rozwiązać tych problemów, dlaczego juŜ dawno tego nie zrobił? Dlaczego ludzkość
cierpiała przez całą historię i dlaczego zawsze istniała nierówność? Wielu ludzi dochodzi do wniosku,
Ŝe gdyby naprawdę istniał Bóg, wszechmocny Bóg, to całkowicie zlikwidowałby On wszystkie
problemy, nie tylko między męŜczyznami i kobietami, lecz takŜe wiele innych fundamentalnych
problemów. W naszym społeczeństwie istnieje tak wiele problemów, Ŝe wielu ludzi stwierdza: "Do
licha z tym, nie ma niczego takiego jak Bóg."
Pytanie jest więc takie czy Bóg potrafi całkowicie rozwiązać te problemy? JeŜeli tak, to jaki
jest Jego plan? Kiedy to nastąpi?
Bóg jest doskonałością. Czy jednak istnieją na ziemi doskonali męŜczyźni i kobiety? Nikt nie
jest doskonały, dlatego Bóg nie moŜe nad nikim bezpośrednio panować ani sprawować kontroli.
Boska Zasada mówi, Ŝe do bezpośredniego panowania Boga dochodzi wtedy, gdy człowiek osiąga
doskonałość. Dlaczego więc istnieje niedoskonałość? Z powodu upadku człowieka.
Wy, męŜczyźni, urodziliście się dla kobiet, prawda? Czy tak? Czy kobiety rodzą się, aby Ŝyć
dla kobiet? [Nie.] Więc dla kogo? Dla męŜczyzn. MęŜczyzna rodzi się dla kobiety, a kobieta dla
męŜczyzny. Na samym początku męŜczyzna i kobieta urodzili się dla siebie nawzajem. Dlaczego w
ogóle istnieje taka zasada? Dla spełnienia miłości. Kobieta ma spełnić cel miłości męŜczyzny, a
męŜczyzna ma spełnić cel miłości kobiety. Spełnienie miłości jest celem kryjącym się za twórczym
planem Boga. Celem planu Boga jest spełnienie miłości.
Nikt nie moŜe osiągnąć doskonałości ześrodkowując się w sobie samym. Adam i Ewa po
upadku posiedli egoistyczną naturę. MęŜczyźni i kobiety rodzą się, aby spełnić miłość, nie moŜna
jednakŜe spełnić miłości będąc egoistą. Upadek odwrócił pierwotną koncepcję o 180 stopni i zamiast
starać się spełnić miłość przez Ŝycie dla innych, ludzie upadli usiłują znaleźć egoistyczną
przyjemność. Ten egoizm jest dokładnym przeciwieństwem pierwotnego planu stwórczego.
Bilblia mówi, Ŝe ludzie upadli spoŜywając owoc z drzewa poznania dobra i zła. Akt jedzenia
nie ma takiej mocy, aby unicestwić cel miłości. Zjedzenie owocu nie miałoby takich straszliwych
konsekwencji. Dzisiaj ludzie zamiast dawać miłość, aby uszczęśliwić drugą osobę, usiłują przyciągnąć
miłość, ciągnąc wszystkich w swoim kierunku, aby sami mogli doznać zaspokojenia. To jest o 180
stopni przeciwne pierwotnemu stwórczemu planowi Boga. Zasadą Boga jest Ŝycie dla innych.
Akt miłości ześrodkowany jest w narządach rozrodczych. Jest to kulminacja wyraŜenia miłości.
Tutaj teŜ doszło do najbardziej niszczącego aktu. Kiedy ciągniesz wszystko w swoją stronę, nie
powstaje Ŝadna twórcza energia. Wszechświat nie moŜe funkcjonować i rozwijać się w ten sposób.
Bóg zainwestował kaŜdą uncję Swojej energii na rzecz Swojego stworzenia. Taki był plan Boga.
Zasadą Boga jest inwestować, tworzyć i dawać Ŝycie. Ludzie, którzy usiłują brać wszystko dla siebie,
nie tylko sprzeciwiają się zasadniczemu prawu Boga, ale w końcu doprowadzą do zniszczenia samych
siebie. Miłość, która ma taką samą naturę jak miłość Boga, jest altruistyczna i prowadzi do nieba,
podczas gdy miłość egoistyczna prowadzi do piekła.
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Opatrzność zbawienia jest odnową. Aby się odnowić, musicie przejść przez drogę
odszkodowania i oczyścić przeszłość. W epoce Starego Testamentu prawo odszkodowania wymagało
stuprocentowej odpłaty oko za oko, ząb za ząb, Ŝycie za Ŝycie. JeŜeli wymagana jest stuprocentowa
odpłata, niemoŜliwe jest spełnienie opatrznościowej odnowy. Zamiast tego odnowa jest odtworzeniem
kiedy odtwarzacie coś, moŜecie to odnowić.
Są trzy rodzaje odtworzenia: (1) odtworzenie środowiska; (2) odtworzenie obiektu; (3)
odtworzenie wzajemnej relacji między podmiotem i obiektem. Cały wszechświat jest stworzony w
oparciu o system par. Wszędzie istnieje podmiot i obiekt, plus i minus, męskość i Ŝeńskość,
począwszy od świata minerałów aŜ po ludzkie społeczeństwo. BoŜa zasadą podmiotu i obiektu
przenika całe środowisko. Kiedy wstępujecie do Kościoła Zjednoczeniowego, automatycznie powstaje
relacja podmiotu i obiektu. Kiedy ja jestem podmiotem, wy wszyscy jesteście w pozycji obiektu.
Podmiot i obiekt oddziaływują ze sobą i jednoczą się. NajwaŜniejszym celem Kościoła
Zjednoczeniowego jest, aby obiekt naśladował podmiot i zjednoczył się z nim.
Nasza droga jest odzwierciedleniem twórczego planu Boga, którego centralnym punktem jest
prawdziwa miłość. Kościół Zjednoczeniowy jest polem treningowym prawdziwej miłości. NajwyŜszy
podmiot, Ojciec, stanowi centrum. Wy wszyscy nawiązujecie relacje między sobą ześrodkowując się w
centrum, którym jest prawdziwa miłość. W tej sali znajduje się pięć róŜnych kolorów skóry. Poprzez
relacje między podmiotem i obiektem poszukujecie większego podmiotu i większego obiektu,
oczekując większej wymiany wzajemnej. Dlatego struktura człowieka jest podwójna, składa się z dwu
warstw. Wszystkie relacje, wertykalne i horyzontalne, zachodzą w sferze fizycznej i duchowej. W ten
sposób moŜliwe są róŜne rodzaje oddziaływań i relacji.
Tam, gdzie przecinają się linia horyzontalna i wertykalna, moŜecie znaleźć cztery kąty po 90
stopni. Prawdziwa miłość porusza się po najkrótszym dystansie. Linia wertykalna i horyzontalna
tworzą najkrótszy dystans pomiędzy dwoma punktami. Gdzie te dwie linie spotykają się, tam musi
istnieć kąt 90 stopni. Tylko prawdziwa miłość przecina się pod kątem 90 stopni. Miłość wypaczona,
fałszywa, nigdy nie przecina się pod kątem 90 stopni.
Wasze sumienie narodziło się z wertykalnych rodziców, a wasze ciało z horyzontalnych
rodziców. Dlatego wasze sumienie jest najbliŜszym niebu umysłem istniejącym w was. Wasze
sumienie jest wertykalnym "ja", a wasze ciało horyzontalnym "ja". Wasze wertykalne "ja" i
horyzontalne "ja" łączą się, aby uczynić was doskonałymi. MoŜecie posługiwać się tą skalą do
mierzenia i oceniania całego wszechświata.
Wasze oczy są umieszczone na linii horyzontalnej, a wasz nos i usta na linii wertykalnej. W
waszym ciele istnieje wertykalna linia, po której porusza się jedzenie. Powietrze równieŜ przemieszcza
się wertykalnie przez układ oddechowy. W swoim własnym ciele macie więc linie wertykalne i
horyzontalne.
Wasz narząd rozrodczy znajduje się na samym dole linii wertykalnej, tak u męŜczyzn, jak i u
kobiet. Pokazuje to, Ŝe jest on połączony z niebem. Narząd męski jest wertykalny i zawiera coś
horyzontalnego. Dlatego męŜczyźni ucieleśniają aspekt wertykalny i horyzontalny i reprezentują cały
wszechświat. Dlatego Ŝycie bierze początek od męŜczyzny. Wy, kobiety, choćbyście były bardzo
wielkie, nie macie w sobie nasienia Ŝycia.
Reprezentując absolutne dobro i doskonałość, idę do miejsc, które są siedliskiem zła, takich
na przykład jak kasyna. Niebiański podmiot moŜe wejść do jakiegoś miejsca i natychmiast ocenić, jak
znieść jego atmosferę i jak je zdobyć. My mamy moc przemienienia zła w dobro.
Jest tutaj dzisiaj z nami trzech wielkich księŜy. Chciałbym wam zadać pytanie. Bóg jest
wszechmocny i wszechpotęŜny. Czy On moŜe złamać prawo prawdziwej miłości? [Miłość jest
ucieleśnieniem Boga i Jego najwaŜniejszym aspektem.] Ta odpowiedź jest w połowie poprawna.
Jednak nawet absolutny Bóg musi iść za absolutną prawdziwą miłością. Bóg stworzył męŜczyzn i
kobiety, aby zjednoczyli się, ześrodkowani w prawdziwej miłości. Miłość jest absolutnym punktem
spotkania. JeŜeli dzieci zapytają: "Co z Tobą, Ojcze?", Bóg im odpowie: "Ja takŜe zjednoczę się w
prawdziwej miłości. Ja naleŜę do prawdziwej miłości." Wtedy dzieci powiedzą: "Dobrze, będziemy Cię
słuchać." JeŜeli jednak Bóg powie: "Musicie być posłuszni temu prawu, ale ja będę przestrzegał
innego rodzaju praw", dzieci nie będą słuchać takiego rodzica. Jedność nie moŜe istnieć bez
uniwersalnego prawa.
Bez jedności nie moŜe istnieć szczęście ani radość. Radość oznacza wolność, szczęście,
pokój, nadzieję; wszystko oparte jest na zjednoczeniu. Bez zjednoczenia nie moŜemy stworzyć
idealnego świata wolności, pokoju i harmonii. Ja dokładnie wiem, jak moŜna stworzyć jedność, dlatego
kościół, który załoŜyłem, nazywa się Kościołem Zjednoczeniowym.
Mamy dwoje oczu. JeŜeli nie mogą one się połączyć i stworzyć jedności, czy moŜemy Ŝyć
bezpiecznie? Nie. Nie byłoby wolności, szczęścia ani pokoju. Wszystko oparte jest na harmonii i
jedności. Wszystko posiada równowagę i jedność i jest stworzone tak, aby funkcjonować w harmonii.
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MęŜczyźni i kobiety są równieŜ zharmonizowani w sposób horyzontalny. NajwaŜniejszą rzeczą we
wszechświecie nie jest ani władza, ani wiedza, ani pieniądze. Tylko prawdziwa miłość jest
wszechmocna. Prawdziwa miłość ma moc, aby skupić wszystkie nasze pięć zmysłów. Kiedy pojawi
się prawdziwa miłość, wszystkie pięć zmysłów całkowicie skupi się na prawdziwej miłości. Zakochani
ludzie posiadają niesamowitą energię; są ślepi na inne rzeczy, koncentrując się wyłącznie na
ukochanej osobie.
Prawdziwa miłość jest sferyczna, ma harmonijny kształt. JednakŜe, kiedy jest ona spychana w
dół, rozciąga się w nieskończoność; a kiedy jest popychana w górę, sięga do nieba. Kiedy mąŜ i Ŝona
spotykają się i obejmują po latach rozdzielenia, ciało kobiety wzlatuje do nieba, a ciało męŜczyzny
rozprzestrzenia się na cały horyzont. Miłość nie ma Ŝadnych granic.
MęŜczyzna Ŝyje dla kobiety, a kobieta dla męŜczyzny z powodu miłości. Wasi dziadkowie,
wasi rodzice, wy sami, wasze dzieci, potomkowie wszyscy Ŝyją ześrodkowani w prawdziwej miłości.
MąŜ i Ŝona jednoczą się ześrodkowani w narządach płciowych. Wasi dziadkowie i rodzice Ŝyli według
tej tradycji, wy czynicie to samo jako małŜeństwo i wasi potomkowie będą robić to samo.
Narządy płciowe są pałacem miłości, pałacem Ŝycia i pałacem rodowodu. Zostały stworzone,
aby być najwaŜniejszym, najwartościowszym miejscem. Kiedy te pałace znajdą się całkowicie pod
panowaniem Boga, ten świat stanie się niebem. Te cenne pałace miłości znalazły się pod
panowaniem Szatana. Najcenniejsza rzecz w niebie stała się rzeczą najbardziej trywialną i najbardziej
wyśmiewaną na ziemi. Najtragiczniejszą konsekwencją upadku jest to, Ŝe staliśmy się ofiarami
szatańskiej miłości, szatańskiego Ŝycia i szatańskiego rodowodu. Szatan zaatakował dziewiczego
męŜczyznę i dziewiczą kobietę i zamienił ich w swoje dzieci. Szatan jest cudzołoŜnikiem i wrogiem
Boga. KsięŜa chrześcijańscy głoszą nauki co niedzielę, ale nie wiedzą o tym fundamentalnym punkcie.
Dr [Robert] Grant, Biblia mówi, Ŝe z powodu upadku Adam i Ewa zostali wypędzeni z ogrodu
Eden, czy tak? [Tak.] Czy Adam i Ewa mieli dzieci zanim zostali wypędzeni, czy później? [Później.] W
ile lat po wypędzeniu z ogrodu Eden mieli pierwsze dziecko? [Nie byłem tam, więc nie wiem.] JeŜeli
zastanowicie się nad tym, będziecie w stanie to zrozumieć. [Dziewięć miesięcy później.] Odpowiedź
jest taka: po wypędzeniu z ogrodu Eden byli oni bardzo samotni. Nie mieli przyjaciół i musieli polegać
na sobie nawzajem, dlatego bardzo szybko mieli dzieci. Kiedy jednak Bóg wypędził Adama i Ewę, czy
podąŜył za nimi i pobłogosławił ich jako męŜa i Ŝonę, czy teŜ pobrali się oni z własnej woli? Poza
ogrodem Eden nie ma sfery panowania Boga, więc kiedy Adam i Ewa zostali z niego wypędzeni,
zostali zabrani przez Szatana.
Czy byli oni dziećmi Boga? [Nie.] Szatan stał się rodzicem upadłej ludzkości. Rodzic oznacza
tego, który zasiał miłość, Ŝycie i rodowód. Dzieci Adama i Ewy otrzymały szatańską miłość, szatańskie
Ŝycie i szatański rodowód. JednakŜe nie było to zgodne z planem Boga. Bóg chciał mieć Swoje
własne dzieci w ogrodzie Eden. Dlatego ideał Boga nadal pozostaje niespełniony. Idealny świat Boga
świat prawdziwej miłości, prawdziwego Ŝycia i prawdziwego rodowodu ogród Eden, musi zostać
odnowiony. Matka zabrała Kaina i Abla do świata szatańskiego, dlatego Bóg ma zamiar odnowić
matkę i dwoje dzieci i przywrócić ich do pierwotnego ideału.
W odnowie istnieje wzajemna relacja między podmiotem a obiektem. Abel jest plusem, a Kain
jest minusem; muszą oni zjednoczyć się i odnaleźć swoją matkę. Ci troje są najniŜszymi elementami,
ale kiedy się zjednoczą, staną się gigantycznym minusem i połączą się z gigantycznym plusem,
Adamem. Ześrodkowany w Bogu, doskonały Adam, jest najwyŜszym, gigantycznym plusem. Kiedy
Kain, Abel i ich matka zjednoczą się i połączą się z udoskonalonym Adamem, stworzą jeden wielki
krąg jedności.
Szatan zawsze stwarza granice między umysłem a ciałem. Wy jesteście ofiarami tych granic.
Niebo i piekło są rozdzielone w waszym ciele wasz umysł jest po stronie nieba, a wasze ciało po
stronie piekła. Do tej pory ludzie nie rozumieli swojej sytuacji. Znajdujecie się na granicy na prawo jest
strona Boga, na lewo strona Szatana. "Myślenie o dobru ogółu" naleŜy do strony niebiańskiej.
Wojna między umysłem i ciałem jest gorsza od kaŜdej wojny światowej. Nie moŜna jej wygrać
bez zrozumienia mojej nauki. Jest tylko jedna broń, która moŜe przynieść zwycięstwo w tej wojnie.
Czy Bóg rozwija się, czy teŜ jest taki, jak był na początku? Nawet Bóg podlega procesowi
rozwoju. PoniewaŜ Bóg istnieje dla miłości, musi wchodzić w relację między podmiotem a obiektem.
Doświadcza On tego poprzez relację ze Swoimi dziećmi; zakosztowuje prawdziwej miłości poprzez
wzajemną wymianę z człowiekiem. Jest to proces wzrostu, którego rezultatem są dla Boga nowe
doświadczenia. Ma to doskonały sens, poniewaŜ miłość jest dla Boga wszystkim. Bóg jako podmiot
miłości potrzebuje obiektu miłości, z którym mógłby nawiązać relację.
Gdybyśmy nie upadli i nie stali się częścią szatańskiego rodowodu, bylibyśmy w stanie wydać
na świat dzieci Boga. Nie byłoby religii, zbawienia, kościoła. Te rzeczy nie byłyby potrzebne. Wy, jako
synowie i córki Boga, bylibyście w stanie dać Ŝycie dzieciom Boga. Biblia mówi, Ŝe Bóg jest w was, a
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wy jesteście w Nim. Kiedy taki męŜczyzna i taka kobieta dają Ŝycie dziecku, wtedy z całą pewnością
jest to bezgrzeszne dziecko Boga.
Szatan zagarnął cały świat pod swoje panowanie i chciałby zatrzymać swoje ofiary na zawsze.
To jest wola Szatana. Wolą Boga natomiast jest odebranie Szatanowi tego, co naleŜy do Boga, i
przywrócenie tego na zawsze niebu, tak aby Szatan nie miał szans odebrania tego na powrót. Cele
Boga i Szatana są o 180 stopni przeciwne. Jeden kierunek prowadzi do piekła, a drugi do nieba.
Jeden świat ześrodkowuje się w umyśle, a drugi w ciele.
Świat Boga rozciąga się od jednostki do rodziny, rodu, plemienia, narodu, świata i kosmosu.
Tak samo jest ze światem Szatana. W końcu świat został podzielony na dwa bloki. Z punktu widzenia
ideologii czy filozofii świat szatański charakteryzuje się świeckim humanizmem i komunizmem.
Ideologia ześrodkowana w Bogu przejawia się w dobrych religiach świata. Jeden świat jest niereligijny,
a drugi jest bardzo poboŜny. Jeden świat prowadzi Ŝycie skorumpowane, materialistyczne i
dekadenckie, drugi ześrodkowany jest w umyśle duchowym i duszy człowieka.
Druga wojna światowa podzieliła świat na dwa obozy. Wszystkie religie i wszystkie ideologie
zostały podzielone na dwa obozy. Jak moŜemy zjednoczyć te dwa obozy? Tylko przez Mesjasza.
Mesjasz ma moc i prawdę zdolną do stworzenia jedności między umysłem i ciałem. Na tej podstawie
moŜna zjednoczyć rodzinę, ród, plemię, naród, świat i kosmos. Mesjasz przemienia ten świat oparty
na szatańskiej fałszywej miłości, Ŝyciu i rodowodzie w prawdziwą miłość, prawdziwe Ŝycie i prawdziwy
rodowód pochodzący od Mesjasza. Zbawienie oznacza stworzenie jedności. Jest to prosta formuła
odnowy ludzkości. Świat upadły jest bezradny aŜ do momentu przyjścia Mesjasza.
Mesjasz nie moŜe przyjść metaforycznie na obłokach z nieba. Mesjasz musi urodzić się jako
człowiek w ciele. Amen? [Amen.] W waszym środowisku istnieją aspekty plus i minus. Wasz umysł
jest plusem, a ciało minusem. JednakŜe, w konsekwencji upadku wasze ciało stało się plusem. Kiedy
przychodzi miłość Szatana, plus walczy z plusem w was samych. Ktoś musi przyjść i złamać
szatańskie prawo, zlikwidować walkę między dwoma plusami i stworzyć harmonię między plusem a
minusem. Dopóki ktoś nie zrobi tego za was, nie moŜecie stać się prawdziwymi ludźmi ani stworzyć
prawdziwych rodzin. Święci, przywódcy religijni i filozofowie nauczali wielu rzeczy o wszechświecie
niemniej jednak nie zdołali odkryć zasadniczej prawdy. W przeciwieństwie do nich Prawdziwi Rodzice i
Kościół Zjednoczeniowy nauczają tej prawdy.
JeŜeli nie istnieje doskonałość indywidualna, jak moŜna oczekiwać doskonałości na poziomie
rodziny, rodu, czy narodu? Bez doskonałości indywidualnej nie moŜe pojawić się większa
doskonałość. Wasze ciało jest najbardziej przeraŜąjącym szatańskim królem i potworem
straszliwszym niŜ szatańskie moce, pokonane w II Wojnie Światowej. Wasze szatańskie ciało, ten
wróg miłości, moŜe być pokonane tylko tutaj, na ziemi. Nawet będąc dobrym człowiekiem, jeŜeli
umrzecie nie rozwiązawszy tego dylematu, jak moŜecie wiecznie doświadczać prawdziwej miłości?
W ogrodzie Eden Bóg, Adam i Ewa byli zjednoczeni w BoŜej miłości. Jednak archanioł nie był
częścią tej jedności. Gdyby archanioł był posłuszny Adamowi, to kiedy Adam i Ewa osiągnęliby niebo,
archanioł automatycznie zasłuŜyłby sobie na to samo. Archanioł musi otrzymać miłość Boga i miłość
Adama, aby zyskać prawo do wejścia do nieba razem z Adamem. Taka jest Boska Zasada
Stworzenia. Archanioł musi kochać Boga i Jego dzieci, aby wejść do Królestwa Niebieskiego równieŜ
dzieci Boga muszą kochać archanioła, aby osiągnąć niebo. Szatan zawsze wydaje ostateczny
werdykt, czy zasługujecie na niebiańskie obywatelstwo. Zawsze stoi u bram nieba. Kiedy tam
przyjdziecie, zapyta was: "Czy kochałeś mnie tak, jak Bóg pierwotnie chciał, aby Adam i Ewa mnie
kochali? Przed upadkiem byłem archaniołem. Dopóki nie będziesz mnie kochał w tej pozycji, nie masz
prawa wejść do nieba."
Przykazanie miłości nieprzyjaciół ma głębokie znaczenie. W rzeczywistości uwalniacie siebie,
gdy kochacie upadłego archanioła tak, jakby nie był upadły. Nawet wielcy duchowni nie są zwolnieni
od praktykowania tej zasady.
Moi wrogowie to Stany Zjednoczone Ameryki, a w szczególności świat chrześcijański. Stany
Zjednoczone są połączone ze światem chrześcijańskim, nieprawdaŜ? Są przeciwko nam. Świat
chrześcijański i Stany Zjednoczone połączyły się przeciwko mnie. Oznacza to, Ŝe cały wolny świat jest
moim wrogiem. Walczę nie po to, aby ich zniszczyć, ale aby kochać ich prawdziwą miłością. BoŜą
metodą jest zawsze najpierw być uderzanym, a potem zwycięŜać. Kościół Zjednoczeniowy rozwinął
się zgodnie z tą zasadą. Na całym świecie nie ma człowieka, który by mi się nie sprzeciwiał. Nie
odczuwam nienawiści do ludzi, którzy występują przeciwko mnie, poniewaŜ jest to prawie naturalne.
Kiedy Mesjasz przychodzi, aby zawładnąć światem i przekształcić go w świat niebiański, naturalnie
cały świat chwyta za broń przeciwko niemu. Po czyjej stronie stoi Bóg, Szatana, czy mojej? Nawet
gdyby cały szatański świat wystąpił przeciwko mnie, zwycięŜę.
Nie przyszedłem tu, aby zemścić się na Ameryce. Nie, przyszedłem tu, aby ją zbawić.
Pojechałem do byłego Związku Radzieckiego nie po to, aby zniszczyć tamtejszych ludzi, ale aby ich
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zbawić. Pojechałem tam, aby praktykować miłość do wroga. Udałem się na spotkanie z Kim Ir Senem,
najgorszym komunistą Ŝyjącym na tej ziemi; objąłem tego najgorszego szatana, poniewaŜ było to
ostateczne spełnienie miłości do wroga. KaŜdy szatan u bram nieba będzie musiał mi się pokłonić. Nie
mogą mnie oskarŜać o niedostateczną miłość do nich. Jestem modelem miłości.
Przyjechałem do Ameryki, aby zbawić ten naród. Aby to osiągnąć, stworzyłem wiele
organizacji, takich jak Amerykańska Koalicja Wolności, Amerykański Komitet Konstytucyjny, Rada
Pokoju Światowego. Przyjechałem tu jako cudzoziemiec, ale rzuciłem wam wyzwanie, abyście kochali
Amerykę bardziej niŜ ja. Bądźcie bardziej ofiarni niŜ ja, znieście więcej prześladowań niŜ ja. Inaczej
komu będę mógł przekazać to dziedzictwo?
Amerykanie powinni stać na samym przedzie, reprezentując mnie, przemawiając w moim
imieniu. Ja się wycofam, aby Amerykanie mogli przejąć odpowiedzialność. Przeforsowałem wybór
George'a Busha na prezydenta cztery lata temu, jednak on takŜe miał własną odpowiedzialność do
spełnienia, z której się nie wywiązał. Jedyną nadzieją dla republikanów jest zjednoczenie się ze mną.
Pokładam wielkie nadzieje w Ameryce.
Jednak jeŜeli Ameryka nie będzie zwaŜać na moje Ŝyczenia, alternatywą jest były Związek
Radziecki. Wszystkie byłe państwa komunistyczne będą moimi obiektami i będę działał przez nie.
Ostatecznie takim czy innym sposobem moje Ŝyczenia zostaną spełnione. Do tej pory
zainwestowałem niesamowitą energię, pieniądze, czas i środki w Stanach Zjednoczonych. Gdybym to
wszystko zainwestował w Rosji lub Chinach, mógłbym osiągnąć dziesięć, sto lub nawet tysiąc razy
większy rezultat. Białych ludzi jest 850 milionów, Ŝółtych 3,2 miliarda. Przyjechałem tu, aby zbawić ten
świat, ale teraz moim wyzwaniem jest tamte 3,2 miliarda ludzi.
Przeznaczyłem pieniądze, które nie zostały zarobione w tym kraju, aby kształcić Amerykanów
w Zjednoczeniowym Seminarium Teologicznym. To jest kolejny wyraz mojej miłości do nieprzyjaciół.
Amerykańskie kościoły chrześcijańskie występowały przeciwko mnie tak twardo, Ŝe postanowiłem
wykształcić Amerykanów i zastąpić nimi chrześcijan, tworząc nowy chrześcijański świat w imieniu
Kościoła Zjednoczeniowego. CięŜko pracowałem, aby stworzyć konserwatywną administrację w
Ameryce, angaŜując wiele energii i środków. Były Związek Radziecki, Europa Wschodnia i nawet Kim
Ir Sen znaleźli się pod moimi skrzydłami.
Na czym polega zwycięstwo Prawdziwych Rodziców? Aby zlikwidować świat szatański, Bóg
powołał naród wybrany. Celem Epoki Starego Testamentu było przygotowanie na przyjęcie Mesjasza.
Cztery tysiące lat trwał proces oczyszczania splamionego rodowodu ludzkości. Ewa zdradziła Boga i
Adama i przeszła na stronę Szatana. Bóg musi wszystko odzyskać. Po upadku wszystkie stosunki
stały się wrogimi stosunkami. Umysł i ciało stały się wrogami. Kain i Abel muszą zjednoczyć się ze
sobą oraz ze swoją matką, stając się wielkim minusem. W czasach Jezusa naród izraelski
reprezentował Kaina, a judaizm reprezentował Abla. Ci dwaj muszą się zjednoczyć i zostać odnowieni,
a następnie pójść do matki i zjednoczyć się z nią.
Przypomina to sytuację, jaka miała miejsce w czasach Jakuba. Rebeka zjednoczyła się z
Jakubem, podporządkowała sobie Kaina i oddzie liła się od Szatana. Szatan został całkowicie
pokonany, a Kain i Abel całkowicie się zjednoczyli. W czasie upadku Ewa oszukała Boga w pozycji
ojca i Adama w pozycji syna. Rebeka musiała odwrócić czyn Ewy, aby odnowić upadek. Oszukała ona
swojego męŜa, który był w pozycji ojca, oraz swojego starszego syna, będącego w pozycji Kaina, i
zjednoczyła się z Jakubem. W końcu Jakub i Ezaw, którzy byli wrogami przez dwadzieścia jeden lat,
zjednoczyli się całkowicie w miłości, oddzielając się od Szatana.
JednakŜe, mimo Ŝe Jakub spełnił swoją opatrznościową rolę, droga odnowy nie została
ustanowiona dla nikogo młodszego od niego. Tamar przebrała się i oszukała swojego ojca i syna, a
następnie poczęła bliźniaki. Dzięki temu proces odnowy Kaina i Abla dokonał się w łonie kobiety. Ze
świeckiego punktu widzenia Tamar popełniła niemoralny czyn, poniewaŜ oszukała swojego teścia,
udając prostytutkę. Bóg jednak pobłogosławił jej, poniewaŜ jej czyn odnowił proces upadku. Bóg
wybrał Tamar jako opatrznościową postać, która miała odnowić wydarzenia w ogrodzie Eden. W
czasie porodu pojawiła się rączka jednego z bliźniąt i połoŜna zaznaczyła ją czerwoną wstąŜeczką, ale
rączka zaraz potem zniknęła. Zmiana pozycji Kaina i Abla dokonała się w łonie matki i drugie dziecko
urodziło się jako pierwsze, stając się starszym bratem. Mesjasz narodził się z tej oczyszczonej linii.
Dwa tysiące lat temu dziewica Maryja była w pozycji Tamar oraz w pozycji Rebeki. Oszukała
ona swojego ojca i narzeczonego, Józefa, aby począć dziecko. Dlatego nawet w łonie matki Szatan
nie miał prawa powiedzieć: "To jest moje dziecko, które pochodzi z mojego rodowodu." Jezus urodził
się oddzielony od panowania Szatana. Dlatego Jezus jest uwaŜany za jednorodzonego Syna BoŜego.
Rodowód jest waŜny. Aby oczyścić rodowód, Bóg czynił przygotowania przez tysiące lat,
zaczynając ten proces od Rebeki, kontynuując go poprzez Tamar i kończąc poprzez dziewicę Maryję.
W lesie dzikich drzew oliwnych narodziło się jedno prawdziwe drzewo oliwne, którym był Jezus. Kiedy
raz narodzi się prawdziwe drzewo oliwne, moŜe być ono zaszczepione do wszystkich dzikich drzew
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oliwnych, przemieniając je w niebiańskie drzewa oliwne. Przez zjednoczenie z Jezusem w absolutnej
wierze chrześcijanie otrzymują Ŝycie Jezusa i zostają wszczepieni w jego ciało. Poprzez taki proces
wszczepienia droga zbawienia ma zostać udoskonalona i spełniona. JednakŜe z powodu
ukrzyŜowania Jezusa nie nastąpiło zbawienie fizyczne i Bóg mógł dać ludzkości jedynie
błogosławieństwo zbawienia duchowego. Z tego powodu Pan Powtórnego Przyjścia jest absolutnie
konieczny. Przychodzi on, aby zostać wszczepionym we wszystkie dzikie drzewa oliwne i aby uczynić
je prawdziwymi drzewami oliwnymi.
Wraz z Jezusem ukrzyŜowani zostali dwaj złoczyńcy, jeden po prawej, a drugi po lewej stronie
Jezusa. Barabasz został uwolniony i Jezus został skazany na śmierć. Gdyby nie doszło do
ukrzyŜowania i Jezus zostałby przyjęty przez naród izraelski i judaizm, nie byłoby juŜ potrzebne dalsze
zbawienie. Z powodu ukrzyŜowania opatrzność musiała zostać przedłuŜona. Jezus miał oŜenić się i
wraz ze swoją oblubienicą osiągnąć pozycję Prawdziwych Rodziców. Wtedy poszedłby do Cesarstwa
Rzymskiego i podbiłby je prawdziwą miłością. Odnowione zostałoby jedno państwo po drugim. W ten
właśnie sposób Bóg planował urzeczywistnienie Swojego królestwa w czasach Jezusa.
Nawet po ukrzyŜowaniu Jezusa, gdyby jego uczniowie poszli do Cesarstwa Rzymskiego w
duchu Jezusa i podbili je, a następnie poszli na Wyspy Brytyjskie i do Ameryki, chrześcijaństwo
stałoby się światową religią, gotową do opanowania całego świata.
Gdyby Jezus całkowicie wypełnił BoŜą opatrzność w czasie swojego Ŝycia, jak szybko
mogłoby się to dokonać! Nie doszłoby do podziałów, takich jak pomiędzy rzymskim katolicyzmem a
protestantyzmem. Wszystko, co było potrzebne, to Jezus i jego rodowód. Cała ludzkość mogłaby stać
się częścią jednego rodowodu syna BoŜego, jednorodzonego syna. Nie byłoby potrzebne stare i nowe
chrześcijaństwo. Nie byłyby potrzebne katolicyzm i protestantyzm. Nie byłby potrzebny papieŜ. Po co
papieŜ, kiedy mielibyśmy Ŝyjącego syna BoŜego?
Z powodu ukrzyŜowania Jezusa rozpoczęła się epoka Nowego Testamentu. JednakŜe epoka
Nowego Testamentu nie posiada ciała fizycznego, zawiera tylko zbawienie duchowe. Cały ruch ma
charakter duchowy. W epoce Starego Testamentu istniał przynajmniej fizyczny naród, przez który Bóg
mógł pracować. Jednak w epoce Nowego Testamentu nie było takiego narodu. PoniewaŜ stracone
zostało ciało Jezusa, utracony został naród.
Przez dziewiętnaście stuleci proces odnowy przeszedł przez wiele komplikacji. Po prawej
stronie, stronie złoczyńcy, który uwierzył w Jezusa, znajdował się Bóg, wspierając ideologie
ześrodkowane w Bogu. Po lewej stronie znajdował się Szatan popierający ideologie odrzucające
Boga. Ideologia islamu była w pozycji Barabasza.
W czasie II Wojny Światowej Anglia znajdowała się w pozycji matki. Ameryka była w pozycji
Abla, a Francja w pozycji Kaina. W szeregach przeciwnika znajdowały się: Japonia, Niemcy i Włochy.
Zbieramy to, co posialiśmy. Zasiany został problem i na całym świecie zbieramy jego owoce.
Niebiańskie szeregi starły się z szatańskimi szeregami w wielkiej bitwie. Potem cały świat
chrześcijański zjednoczył się, ten jedyny raz w historii. Anglia była w pozycji matki, poniewaŜ jest
krajem wyspiarskim. Wyspa zawsze tęskni za kontynentem, który ma aspekt męski. Anglia urodziła
Stany Zjednoczone, które były Ablem. Dzięki pokonaniu szatańskich szeregów siły alianckie spełniły
formułę Kaina i Abla jednoczących się i łączących się ze swoją matką, w skali światowej. W tej
jedności i z tym zwycięstwem dąŜyli oni do nieba.
Na tym fundamencie nastąpiło Powtórne Przyjście. Był to czas pojawienia się Mesjasza. Mimo
Ŝe Kain i Abel zjednoczyli się i zaakceptowali matkę, świat nie przyjął automatycznie nowego Ŝycia i
prawdziwego rodowodu Boga. Mesjasz jest jedynym człowiekiem, który moŜe zapoczątkować
prawdziwy rodowód. Mesjasz przychodzi jako Prawdziwi Rodzice, aby zmienić trzy rzeczy szatańską
miłość w prawdziwą miłość, szatańskie Ŝycie w prawdziwe Ŝycie i szatański rodowód w niebiański
rodowód. Tylko Mesjasz moŜe to uczynić.
Kto jest Mesjaszem? Ojciec Moon. Czy wierzycie w to?
Czas, w którym Ŝył Jezus i czas Powtórnego Przyjścia cechują się bardzo bliskim
podobieństwem. W czasach Jezusa wszyscy oczekiwali przyjścia Mesjasza w jakiś niezwykły, święty,
cudowny sposób. Gdyby on przyszedł w taki sposób, wszystkim łatwo byłoby go przyjąć.
Chrześcijanie na całym świecie są dumni z tego, Ŝe Jezus narodził się w stajni. Dziecko urodzone w
ubogiej stajni było synem Boga i królem królów. Jak nędzna była jego sytuacja! Czy taka była wola
Boga? Absolutnie nie. Naród izraelski i religia hebrajska czekali na Mesjasza przez setki lat, ale w
ogóle nie przygotowali się na przyjęcie Eliasza, który przyszedł z nieba przed Jezusem. Sytuacja
chrześcijaństwa wyczekującego z nadzieją Powtórnego Przyjścia jest taka sama.
Jezus urodził się jako nieślubne dziecko. Krewni Maryi wszystko rozumieli. Czy oni mogli
zaakceptować takie dziecko jako Mesjasza? Jezus zajmował tak nędzną pozycję. Pracował w ubogim
warsztacie stolarskim. Czy taki młody człowiek mógł być Mesjaszem? Czy bylibyście w stanie w to
uwierzyć, gdybyście Ŝyli w czasach Jezusa? To pytanie domaga się odpowiedzi równieŜ dzisiaj.
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Popatrzcie na mnie. Czy moŜecie we mnie wierzyć? Dr Sills, brał pan udział w czterdziestodniowym
seminarium. Czy wierzy pan we mnie?
PoniewaŜ Jezus był atakowany i został odrzucony, historia przedłuŜyła się i mesjańskie
spełnienie odsunęło się o dwa tysiące lat. Jest to konsekwencja nieposłuszeństwa, odrzucenia i
niewiary. śydzi zostali rozproszeni po całym świecie. Naród izraelski został zniszczony i śydzi byli
prześladowani przez dwa tysiące lat, poniewaŜ ciało Jezusa zostało utracone.
Barabasz miał zginąć tamtego dnia. Jego Ŝycie zostało jednak zachowane i Jezus został
ukrzyŜowany. Barabasz miał ciało, miał więc fizyczną siłę i jego potomkowie opanowali cały naród
izraelski, pozbawiając mieszkania wszystkie dwanaście plemion. Przez siedemset lat panowało
ogromne zamieszanie i toczyły się walki. Naród wybrany nie mógł dać sobie z tym rady i ostatecznie
pozostał bez dachu nad głową.
Przez siedemset lat Bóg dawał narodowi izraelskiemu szansę na odczucie skruchy i powrót do
Jezusa jako Syna BoŜego. Gdyby izraelici skłonili się przed nim i zaakceptowali go jako Mesjasza, nie
powstałby islam. Bóg nie doprowadziłby do powstanie religii islamskiej. Jeszcze dzisiaj śydzi nie
uznają Jezusa za Mesjasza. W najlepszym przypadku przyznają, Ŝe był on nauczycielem lub
prorokiem. Naród wybrany znacznie zmniejszył się liczebnie. Oni sami głoszą, Ŝe wymordowanych
zostało sześć milionów śydów. Dlaczego? PoniewaŜ musiało zostać spłacone całe odszkodowanie.
Do momentu przyjścia Prawdziwych Rodziców nikt nie mógł przebaczyć narodowi izraelskiemu. Teraz
istnieje taka szansa dla narodu izraelskiego i dla śydów.
W czasie Powtórnego Przyjścia popełnione zostały takie same błędy, jak w czasach Jezusa.
Po zwycięstwie odniesionym w II Wojnie Światowej narody alianckie i chrześcijaństwo powinny były
się zjednoczyć i przyjąć Prawdziwych Rodziców. Taki był plan Boga. JednakŜe z Prawdziwych
Rodziców uczyniono największych wrogów narodów alianckich i chrześcijaństwa. Kultura
chrześcijańska jest kulturą oblubienicy. Tak było równieŜ w epoce Starego Testamentu. Kain i Abel
muszą się zjednoczyć, połączyć się z Ewą, a następnie podporządkować się Adamowi. Z powodu
odrzucenia Powtórnego Przyjścia chwała zwycięstwa w II Wojnie Światowej przeszła w ręce Szatana.
Ja zostałem wyrzucony na pustynię. Cały świat odrzucił Kościół Zjednoczeniowy i mnie. Zamiast
przyjąć mnie, świat zwrócił się o 180 stopni w przeciwnym kierunku, w stronę Szatana. Cztery tysiące
lat cięŜkiej pracy narodu izraelskiego zostało utracone. W podobny sposób utracone zostało dwa
tysiące lat cięŜkiej pracy chrześcijaństwa. Wszystko dostało się w ręce Szatana.
Gdzie moŜemy znaleźć nadzieję? Jedyną nadzieją jest sam Mesjasz. Nadzieją Boga jest
jeden Mesjasz, Ojciec Moon. Bóg zaplanował, Ŝe odrzuci chrześcijaństwo i stworzy nowy fundament w
oparciu o mnie. Bóg opuścił chrześcijan i przeszedł na moją stronę. Powinniście znać tę sytuację.
Jedynym człowiekiem w całym świecie chrześcijańskim, a nawet w całym religijnym świecie, który to
rozumie, jestem ja.
Cała wartościowa podstawa została utracona. Ludzie BoŜy, ludzie religijni, świat
chrześcijański, został utracony. Jak nieszczęśliwe było serce Boga! Wszyscy powinni byli to
zrozumieć, ale zrozumiałem tylko ja.
Teraz idziemy drogą odnowy. Wszystko zostało utracone. Świat chrześcijański i Ameryka
połączyły się przeciwko mnie i cały świat poszedł za ich przykładem. Szatan przeciwstawiał mi się, ale
Bóg objął mnie, ochraniając wszystkie cztery strony. Szatan walczył przeciwko mnie opierając się na
światowym fundamencie, ale ja pokonałem go na kaŜdym poziomie, od poziomu indywidualnego do
poziomu rodowego, narodowego i światowego. Teraz amerykańska CIA wie, Ŝe Ojciec Moon jest
potrzebny temu krajowi. Ameryka łączy się z Kościołem Zjednoczeniowym i świat chrześcijański łączy
się z członkami Kościoła Zjednoczeniowego.
Ameryka musi zrozumieć, Ŝe ja stworzyłem fundament do zniszczenia świata
komunistycznego. Nie moŜe zaprzeczyć moim zasługom. Kiedy upadł świat komunistyczny, ja
natychmiast odwiedziłem Gorbaczowa, pragnąc zbawić dwa miliardy ludzi, którzy znajdowali się po
stronie Szatana, w świecie komunistycznym. Odwiedziłem były Związek Radziecki, Chiny i Koreę
Północną, aby uwolnić tych ludzi spod panowania Szatana. Nikt nie moŜe zaprzeczyć, Ŝe stworzyłem
potęŜny fundament na całym świecie.
Zapoczątkowałem nową podstawę, opierając się nawet na uczniach szkół średnich. Narodził
się zupełnie nowy kościół, Kościół Zjednoczeniowy. Przez czterdzieści lat stworzyłem nową podstawę
w miejsce chrześcijaństwa. Praca czterech tysięcy lat została utracona. Ja nie mogłem Ŝyć fizycznie
przez cztery tysiące czy nawet czterysta lat, dlatego Bóg dał mi misję zapłacenia odszkodowania za
całą historię ludzkości w ciągu czterdziestu lat. Powróciłem do epoki Starego Testamentu i
rozpocząłem długi, samotny marsz. W ciągu czterdziestu lat musiałem odnowić zasady epoki Starego
Testamentu oraz wszystko, co zostało utracone przez ukrzyŜowanie Jezusa. Moją misją jest
stworzenie jedności między wszystkimi podziałami, które powstały po ukrzyŜowaniu.
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Teraz istnieje nowe uszeregowanie. Dzięki fundamentowi wzniesionemu w ciągu czterdziestu
lat cięŜkiej pracy wybrałem Japonię na naród Ewy i dałem Stanom Zjednoczonym jeszcze jedną
szansę bycia archaniołem. W rzeczywistości Stany Zjednoczone zasługują na gilotynę, ale ja daję im
jeszcze jedną szansę. Dlaczego? Stany Zjednoczone są całkowicie nowym, chrześcijańskim narodem.
Reprezentują one zarówno kraj Nowego Testamentu, jak i kraj Starego Testamentu. JeŜeli miałbym
opuścić Stany Zjednoczone, musiałbym porzucić Nowy i Stary Testament. W naszej opatrzności nie
mogliśmy tego zrobić. Dlatego ponownie wykorzystałem Stany Zjednoczone jako kraj opatrznościowy.
Narodem Ewy jest Japonia a narodem Adama jest Korea. Ja odnawiam wszystko, co zabrał
Szatan, jedno po drugim. Wybrałem Niemcy na naród typu Kaina po stronie niebiańskiej. W roku 1975
wysłałem do wielu krajów misjonarzy jednego z Japonii, jednego ze Stanów Zjednoczonych i jednego
z Niemiec. Reprezentowali oni Matkę, Kaina i Abla. PoniewaŜ Japonia i Niemcy zostały wybrane przez
Prawdziwych Rodziców jako nowe opatrznościowe narody, doświadczyły bezprecedensowego
postępu ekonomicznego.
Musimy doprowadzić do spełnienia tej opatrzności, inaczej nie będzie mogła zaświtać nowa
epoka. Dlatego stworzyłem Międzyreligijną Federację na rzecz Pokoju Światowego oraz
Międzynarodową Federację na rzecz Pokoju Światowego. Jezus został ukrzyŜowany, ale ja nie mogę
zginąć. Kościół Zjednoczeniowy równieŜ nie moŜe zostać zniszczony. Pozycja Jezusa musi zostać
odnowiona, a jego ukrzyŜowanie wypełnione. To jest moją misją i ja tego dokonałem.
Świat religijny i świat ideologiczny w wyraźny sposób podporządkowują się Międzyreligijnej
Federacji na rzecz Pokoju Światowego i Międzynarodowej Federacji na rzecz Pokoju Światowego. Ta
pierwsza reprezentuje świat umysłu, a druga sferę ciała. Reprezentują one podział między umysłem a
ciałem na skalę światową.
Ja usiłuję zharmonizować i zjednoczyć wszystko przez zapłacenie odszkodowania.
Dwadzieścia lat z czterdziestoletniego okresu spędziłem w Stanach Zjednoczonych. Epoka Nowego
Testamentu trwała około dwóch tysiecy lat. Ja mam zamiar odnowić wszystkie błędy i zapłacić za nie
odszkodowanie w ciągu dwudziestu lat. Epoka Nowego Testamentu oznacza świat Ewy. Kiedy Kain i
Abel zostają zjednoczeni, pojawia się matka; na fundamencie ich jedności pojawia się ojciec. W ten
właśnie sposób ja fizycznie przeszedłem kaŜdy krok, nie omijając ani jednego, w najkrótszym
moŜliwym czasie, odnawiając całą historię aŜ do przyjścia Prawdziwych Rodziców.
W 1945r. skończyła się II Wojna Światowa i ja miałem zostać zaakceptowany. Do roku 1952
opatrzność miała się zakończyć. JednakŜe została ona przedłuŜona o czterdzieści lat. 1952 plus
czterdzieści daje 1992, czyli ubiegły rok.
Do tamtej pory nie mogła pojawić się epoka matki, poniewaŜ religia oblubienicy,
chrześcijaństwo, nie przyjęło oblubieńca na poziomie światowym. Matka szła za mną przez
czterdzieści lat. Od 1960 do 1992 roku zadaniem Matki było postępowanie za mną. Kiedy jednak
zakończyło się te czterdzieści lat, Matka znalazła się w pozycji równej mojej. Siedem lat temu,
przewidując świt epoki kobiet, stworzyłem w Japonii Federację na rzecz Pokoju w Azji. W ubiegłym
roku Matka przejęła ją i wyniosła ją na poziom światowy.
Kobiety koreańskie są w pozycji starszej siostry. Dlatego wszystkie kobiety zjednoczą się ze
starszymi siostrami koreańskimi, ześrodkowując się w Prawdziwej Matce. Najpierw wszystkie kobiety
w Korei muszą wszczepić się w Prawdziwą Matkę i otrzymać od niej prawdziwe Ŝycie, następnie
zrobią to kobiety w Japonii, Ameryce, Europie, Rosji i Oceanii. W ten sposób Matka całkowicie
odnowiła pozycję oblubienicy i zjednoczyła się ze mną. Przez ustanowienie fundamentu oblubienicy
na poziomie światowym, Matka dała kobietom wyzwolenie na poziomie całego świata. Teraz kobiety
stoją obok męŜczyzn, a szczególnie Matka stoi tuŜ obok mnie.
W ten sposób odnowione zostały wszystkie warunki, jakie występowały pod koniec II Wojny
Światowej. Wszystko zostało oddane Szatanowi, ale ja to przywróciłem i odniosłem zwycięstwo.
Dlatego pojawiła się jeszcze jedna moŜliwość zjednoczenia na poziomie światowym. Matka, Kain i
Abel zjednoczyli się i poszli do Azji. Azja jest połączona z Oceanem Spokojnym. Jezus utracił swoje
ciało w Azji Mniejszej, która naleŜy do Azji. Dlatego aby odnowić jego ciało, historia i kultura skupiają
się w Azji. JednakŜe zachodnie kobiety i świat zachodni nie będą zaniedbane. Ja przyjechałem na
Zachód jako pomost, aby dać światu zachodniemu i zachodnim kobietom prawo do takich samych
przywilejów w nowowschodzącej epoce.
Misją Prawdziwych Rodziców i Kościoła Zjednoczeniowego jest doprowadzenie do
zjednoczenia na skalę światową. Nawet po upadku komunizmu w świecie pozostaje wiele podziałów,
wewnętrznych i zewnętrznych. Na przykład Korea jest podzielona pomiędzy północ i południe, a Stany
Zjednoczone są podzielone ideologicznie między świecki humanizm i szanujący Boga bogizm.
Wszędzie istnieją podziały rasowe, ekonomiczne, kulturalne, językowe. Zadaniem moim i mojej
rodziny jest stworzenie jedności. Kiedy pierwszy Izrael, drugi Izrael i trzeci Izrael (którym jest Korea)
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zjednoczą się, moŜliwe stanie się zjednoczenie całego świata. Dlatego postawiłem sobie za cel
zjednoczenie ojczyzny. Zjednoczenie Korei będzie odtąd moim głównym opatrznościowym celem.
Na półwyspie koreańskim istnieją dwa "potwory" Kim Ir Sen i Ojciec Moon. Z punktu widzenia
Szatana Kim Ir Sen jest w pozycji ojca Powtórnego Przyjścia, jako nowy mesjasz dla tego świata i tej
ideologii. Pokój Korei, Izraela i świata zaleŜy od walki między Mesjaszem Moonem i mesjaszem
Kimem. Kto pójdzie za kim? Odpowiedź jest oczywista. Droga Kim Ir Sena staje się coraz trudniejsza
kaŜdego dnia, natomiast moja droga staje się kaŜdego dnia coraz szersza i bardziej otwarta.
Usłyszeliście o zasadzie zjednoczenia we wcześniejszej części mojego kazania po pierwsze
musi zjednoczyć się jedna jednostka, następnie muszą zjednoczyć się męŜczyzna i kobieta, a w
końcu rodzina. Kiedy trzy pokolenia dziadkowie, rodzice i ty sam zjednoczą się wertykalnie,
będziecie naprawdę mieć jedną zjednoczoną rodzinę. Potrzebujecie sześciu ludzi zjednoczonych
wertykalnie i sześciu ludzi zjednoczonych horyzontalnie. Co tworzy jedność? Nie wiedza, nie władza,
nie pieniądze. Tylko prawdziwa miłość. Świat religijny się zjednoczy. Tylko prawdziwa miłość moŜe
stworzyć jedność obejmującą równieŜ świat Szatana. Z prawdziwą miłością moŜecie pójść do
ciemnego miejsca i całkowicie je wyzwolić.
Jest to zasada, do której kaŜdy musi się stosować. Czy będziecie słuŜyć swoim rodzicom i
dziadkom w tym samym domu? Czy zjednoczycie swoje dzieci i przyprowadzicie je na stronę
niebiańską? Rezultatem upadku był podział w rodzinie. Szatański element wszedł do rodziny i
spowodował podziały, dlatego teraz my jednoczymy rodziny, stwarzamy jedność między męŜem i
Ŝoną, braćmi i siostrami oraz rodzicami i dziećmi. Taka jedność jest dowodem na to, Ŝe idziecie w
dobrym kierunku.
Moja rodzina przechodziła przez tor przeszkód, na którym znajdowało się osiem głównych
barier. Kościół Zjednoczeniowy wzoruje się na modelu rodziny Prawdziwych Rodziców. Jako Kain i
Abel świat chrześcijański i świat demokratyczny idą za nami. UŜywając Prawdziwych Rodziców jako
modelu muszą one przejść przez ten tor przeszkód, krok po kroku, i osiągnąć cel. Kiedy zjednoczona
Ameryka połączy się ze zjednoczoną Francją, będziecie mieć moŜliwość zjednoczenia się z wielkim
superplusem, którym jest Bóg.
Wtedy obejmiecie Boga, aby stać się Jego ucieleśnieniem i powrócicie z Nim do
rzeczywistego świata, aby dokonać wielkiego powrotu do domu. Nie będzie juŜ więcej barier,
będziecie mogli swobodnie się poruszać. Kiedy wasza rodzina całkowicie zjednoczy się z rodziną
Prawdziwych Rodziców, wszystko będzie skończone, dokonane, całkowicie zwycięskie.
Aby osiągnąć ten cel, rozwinąłem opatrzność mesjaństwa rodowego. Jezus był
osamotnionym, prześladowanym człowiekiem. Ojciec i Matka stali się Prawdziwymi Rodzicami.
Dlatego moŜemy wysłać dziesiątki tysięcy mesjaszy rodowych. Jezus sam wstąpił wertykalnie do
nieba. Teraz Powtórne Przyjście wstąpiło do nieba i zstąpiło w sposób horyzontalny, rozsyłając
wszędzie mesjaszy. Mesjasz nie jest juŜ dłuŜej jednym, samotnym człowiekiem. MoŜe być tysiące i
miliony mesjaszy rodowych. Powiększmy terytorium.
Centralny korzeń Ŝycia naleŜy do Boga; centralny pień łączy wszystko wertykalnie z Bogiem.
W ciągu całej historii Szatan rościł sobie prawo do głębokiego, centralnego korzenia. Teraz Kościół
Zjednoczniowy posiada prawdziwy korzeń, wnikający do głębi i sięgający na niebotyczną wysokość.
Mesjasze rodowi są gałęziami. Bez mesjaszy rodowych Ojciec, Matka i Prawdziwa Rodzina pozostaje
bardzo wiotkim drzewem. Kiedy jednak mesjasze rodowi zostają rozesłani na cały świat, drzewo
zaokrągla się i wzmacnia, pokrywając cały świat. Korzeń wzrastał przez wiele tysięcy lat. Uczestnicząc
w opatrzności Prawdziwych Rodziców i stając się jedną z gałęzi tego drzewa, stajecie się częścią
uniwersalnej historii i zwycięskiej opatrzności Prawdziwych Rodziców, częścią ich drzewa Ŝycia.
Wszystkie konieczne zwycięstwa zostały odniesione do 1992 roku. Czterdzieści lat po roku
1952 wszystko zostało zakończone. Zwycięstwo Prawdziwych Rodziców zostało dopełnione w 1992
roku. Prawdziwi Rodzice odnieśli całkowite zwycięstwo. Wszystko, co wy musicie zrobić, to
zaszczepić siebie tym szczepem, stając się mesjaszami rodowymi. Czyniąc to będziecie dzielić
zwycięstwo Prawdziwych Rodziców.
Co jest misją mesjasza rodowego? (1) Odnowić swoich przodków; (2) odnowić swoje miejsce
rodzinne; i (3) zapewnić sobie prawo do wspólnego zamieszkania i odziedziczyć wszystko od Boga.
Wszystko to będzie wasze kiedy staniecie się mesjaszami rodowymi. Jest czymś niesamowitym, Ŝe
moŜecie wyzwolić i odnowić swoich przodków. Powinniście odnowić tych zmarłych przodków i
doprowadzić ich do stanu sprzed upadku. MoŜecie udoskonalić swoich rodziców, dziadków i
pradziadków. Czyniąc to ustanawiacie warunek, na podstawie którego moŜecie być uwaŜanymi za
narodzonych z bezgrzesznych, prawdziwych rodziców. Na tym polega odnowa przodków.
Józef stał się przybyszem w obcej ziemi, ale chciał być pochowanym w swojej ziemi ojczystej.
Jest to pragnieniem kaŜdego, kto Ŝyje z Bogiem. Rodzinne miejsce jest bardzo waŜne. Od teraz jedną
z waszych misji jako mesjaszy rodowych jest odnowienie swojego miejsca rodzinnego. W przeszłości
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uczyłem was, abyście oddzielili się od swojej rodziny, nie zajmowali się nią. Uczyłem was, abyście
zapomnieli o swoich rodzicach, dzieciach, małŜeństwie i słuŜyli Bogu, poniewaŜ w tamtych czasach
najwaŜniejszym celem było oddzielenie się od Szatana. Musieliście odseparować się od
jakiegokolwiek wpływu ze strony Szatana.
JeŜeli byliście po stronie Szatana, jak moŜecie uciec i odwrócić się o 180 stopni? Musieliście
zostawić za sobą świat, wasz kraj, ród i rodzinę. Musieliście pójść na pustynię i przystosować się do
nowego miejsca. Teraz zostaniecie przywitani przez rodzinę, wioskę, ród, naród i świat. Ta droga
łączy was z opatrznością Boga. Jak wiele z Ewangelii zawiera się w tej nauce! Wasza rodzina połączy
się z rodem, narodem i światem. Wyzwalamy wolny świat. Od teraz świat nie moŜe się nam
sprzeciwiać. Jesteśmy górą. W następnym Błogosławieństwie, za trzy lata, weźmie udział 360.000
par. Jest ono juŜ u drzwi.
Ten dzień nadchodzi. Wy jesteście jedynymi ludźmi, którzy rozumieją ten dynamiczny,
najbardziej niewiarygodny niebiański sekret odkryty przeze mnie. Macie przywilej bycia dzisiaj
członkami Kościoła Zjednoczeniowego. Jak bardzo dumni jesteście! Bądźcie mocni i odwaŜni. Inni
ludzie nie mają pojęcia, w jakich czasach Ŝyjemy. Ale przed waszymi oczami odkryła się cała
tajemnica. Nadszedł czas wyzwolenia, tak czy nie? [Tak.]
Teraz wy, absolwenci UTS, czy pójdziecie na zewnątrz i będziecie pracować za trzy posiłki
dziennie na rzecz odnowy i wyzwolenia nieba i ziemi? Czy naprawdę? Jesteście całkiem inni niŜ trzy
godziny temu.
Ja jestem mądrym człowiekiem. Posuwam się naprzód, krok po kroku. Szatan zobaczył to i
teraz się wycofuje. Czy podoba się wam zwycięzca? KaŜdy moŜe stać się zwycięzcą. Ja zawsze
byłem na linii frontu. Bóg, byt absolutny, idzie za mną. Czy Bóg mnie kocha? [Tak.] Gdybyście
wymyślili tę historię i opisali ją w powieści, nawet Bóg przyznałby wam nagrodę, gdyŜ jest to wielka
idea, nawet gdyby była fikcyjna. Kiedy juŜ istnieje idea, moŜna ją urzeczywistnić.
Ja zacząłem od zera. Rozpoczynając od idei, odkryłem całą prawdę i wypełniłem ją. Bóg tego
nie zrobił, ja to zrobiłem. Jest to misja Adama, nie Boga.
Wszystkie te niezwykłe osiągnięcia chcę pozostawić wam. Chcę je wam dać za darmo.
Dlaczego? Ja reprezentuję pozycję rodziców, a wy pozycję dzieci. Kiedy ojciec stwarza jakiś
fundament, dzieci automatycznie go dziedziczą. Dzieci dziedziczą to, co posiadają rodzice, a rodzice
pragną im to przekazać za darmo.
Jak dumni jesteście z Prawdziwych Rodziców? Jak dumni jesteście z tej pozycji? MoŜecie
połączyć się z Prawdziwymi Dziećmi. Posiadacie autorytet Prawdziwych Dzieci. Czy łatwo czy trudno
jest stać się Prawdziwymi Dziećmi? [Trudno.] Czy jest to drogie czy tanie? [Drogie.] Jak drogie? Za tę
wartość nie moŜna by zamienić nawet całego wszechświata. Bądźcie dumni i maszerujcie wszędzie,
od wioski do wioski i od narodu do narodu, ponad lądem i ponad oceanem.
Mottem na rok 1993 jest Nowa Rodzina i Zjednoczenie Ojczyzny. Nowa Rodzina oznacza
rodzinę Prawdziwych Rodziców. Koncepcja zjednoczenia nie ogranicza się do Półwyspu
Koreańskiego. Oznacza ona uniwersalne zjednoczenie, nie tylko w sensie fizycznym czy
geograficznym. Stosujcie się do tego modelu i pokonajcie wszystkie przeszkody, odnosząc jedno
zwycięstwo po drugim i stając się tacy jak Prawdziwi Rodzice. Waszą misją jest naśladowanie mojej
rodziny.
Doskonałość to to, czym jest Ojciec. Doskonałość przede wszystkm jako jednostka Adam, a
takŜe jako rodzina, ród, plemię i naród. Ja jestem kluczem do wszystkiego, do wszechświata i
ostatecznie do wyzwolenia Boga.
Istnieją cztery wielkie sfery serca i trzy wielkie królestwa. Wzorcem Adama są cztery wielkie
sfery serca. Serce oznacza pewną zdolność serca jako dziecko, jako bracia, jako siostry, jako rodzic i
jako dziadek. Na kaŜdym poziomie istnieje sfera relacji serca. Trzy królestwa reprezentują króla
rodziny, króla narodu i króla świata. Są to role Adama. Ja spełniłem te role. Dopóki nie zakosztujecie
smaku rodziny królewskiej i nie doświadczycie Ŝycia w miłości tej rodziny, nie wejdziecie do Królestwa
Niebieskiego. Dlaczego? PoniewaŜ Królestwo Niebieskie jest miejscem zamieszkania synów i córek
Boga. Bóg jest wszechmocnym królem. Wy musicie stać się Jego synami i córkami. Musicie stać się
królewską rodziną.
Obecnie wiele zachodnich społeczeństw połoŜonych jest w samym sercu terytorium Szatana.
Homoseksualizm, swoboda seksualna, narkomania, przestępczość i niemoralność są dziełem
Szatana. Bóg przyjmuje pozycję o 180 stopni przeciwną wobec pozycji Szatana. Wy, młodzi
Amerykanie, musicie wybrać jedyny kierunek, który jest połączony z Niebem. Wtedy będziecie mogli
przetrwać w przyszłym świecie. Sprawdźcie swoje otoczenie i obliczcie, jaki procent jest pod władzą
Szatana. Sprawdźcie, czy wasz kierunek jest właściwy. Wyjdźcie na ulice i popatrzcie, jak wiele rzeczy
musicie oczyścić przy pomocy mojej nauki. Ostatecznie dzieci muszą odziedziczyć naukę swoich
rodziców.
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To, co dzisiaj usłyszeliście, ja odkryłem i wypełniłem w ciągu wielu dziesiątków lat. W zeszłym
roku Matka odniosła niewiarygodne zwycięstwo na poziomie światowym. W 1992 roku zakończyła ona
6000 lat historii BoŜej opatrzności i 70 lat mojej opatrznościowej drogi. Matka zadeklarowała
prawdziwe rodzicielstwo, prawdziwą miłość oraz dała świadectwo o mnie wobec ludzi z sześciu
kontynentów. Czyniąc to Matka odnowiła wolny świat, utraconą dziedzinę oblubienicy oraz wyzwoliła
kobiety. Zjednoczyła ze mną całą ludzkość, dając jej kolejną szansę przeŜycia i rozwoju.
Kain i Abel muszą zjednoczyć się z matką. Szczególnie kobiety muszą prowadzić absolutnie
poprawne, moralne Ŝycie ześrodkowane w Bogu. Kobiety muszą Ŝałować za trzy niewiarygodne
rzeczy: (1) odrzuciłyście Boga i Adama w ogrodzie Eden; (2) nie spotkałyście swojego oblubieńca,
Jezusa Chrystusa, 2000 lat temu; i (3) niemal ukrzyŜowałyście Pana Powtórnego Przyjścia. Na
szczęście uniknęłyście tego ostatniego i zjednoczyłyście się ze mną. Są to trzy rodzaje błędów
popełnionych przez kobiety. Trzykrotnie w historii kobiety odrzuciły swojego męŜa w osobie Adama,
Jezusa i Prawdziwego Ojca. Matka zapłaciła odszkodowanie, aby odnowić waszą pozycję i wyzwolić
was. Teraz macie szansę być odnowionymi i szczęśliwymi amerykańskimi kobietami. Aby
odziedziczyć zwycięstwo Matki, musicie całkowicie się z nią zjednoczyć.
KaŜdy urodzony po błogosławieństwie Prawdziwych Rodziców uwaŜany jest za naleŜącego do
drugiego pokolenia. Urodziliście się jednak z rodowodu Szatana i naśladujecie jego zwyczaje, dlatego
nie róŜnicie się od grzesznych dzieci. JednakŜe jeŜeli urodziliście się po 1960 roku, macie przywilej
polegający na tym, Ŝe nie zostaliście skuszeni przez Szatana, nie współpracowaliście z upadłą Ewą i
nie staliście się spadkobiercami Szatana. Dlatego Ojciec i Matka nie uwaŜają was za nosicieli grzechu
pierworodnego, który wniknął do rodziny Adama przez Ewę, Kaina i Abla. Macie więc o wiele bliŜszą
relację z Prawdziwymi Rodzicami i moŜecie łatwo zostać odnowieni.
Ja pracowałem przez 70 lat, aby odnowić cały świat Adama. Szatan został pokonany, jego
moc przeminęła, Mesjasz skruszył jego głowę. Szatan utracił moc, gdy ustanowione zostało
prawdziwe rodzicielstwo. Dzieci, które się później urodziły, są niemal jak bezgrzeszne dzieci, które
same załoŜyły rodziny i Ŝyją na świecie. Dlatego jest tu pewna róŜnica.
Zwycięstwo w II Wojnie Światowej było danym przez Boga fundamentem dla Mesjaństwa.
Mimo Ŝe świat nie przyjął Ojca i Matki, to jednak z punktu widzenia Boga rozpoczęło się panowanie
Prawdziwych Rodziców. Ci, którzy urodzili się po II Wojnie Światowej, są pod panowaniem
Prawdziwych Rodziców i dziedziczą korzyści płynące z tego zwycięstwa. Ci, którzy mają 47 lub mniej
lat, naleŜą do drugiego pokolenia. Urodzeni po II Wojnie Światowej będą mieć pewien specjalny
przywilej. W czasie wyjścia z Egiptu w domach, których drzwi zostały zaznaczone krwią baranka,
najstarszy syn został oszczędzony przez anioła śmierci. Na tej samej zasadzie ci, którzy mają 47 lat
lub mniej, będą uchronieni przed sądem.
Teraz, kiedy zakończył się czas indywidualnego dawania świadectwa i kiedy zakończyła się
epoka rodzinna, nadeszła epoka rodowa. Naszym obecnym zadaniem jest dawanie świadectwa
wobec rodów, odnowa rodów. Naśladujcie Matkę i zjednoczcie się z nią w pełni, odziedziczcie jej
zwycięstwo. Jezus musiał mieć 120 uczniów, podobnie wy jako mesjasze rodowi dawajcie świadectwo
wobec 120 członków waszego rodu.
Bądźcie silni i męŜni, ogłaszajcie Prawdziwych Rodziców, rozdawajcie ksiąŜki "Boskiej
Zasady" i nauczajcie Zasady. Członek Kościoła Zjednoczeniowego musi mieć 30 ksiąŜek "Boskiej
Zasady". Rozdajcie je w 30 domach i zbierzcie je na powrót pod koniec miesiąca. Powtarzajcie to.
Czytanie ksiąŜki wpłynie na ludzi tak, Ŝe staną się członkami naszego Kościoła. Nie sprawi tego
nauczanie, ale ksiąŜki i taśmy video.
20 lub 30 lat temu opuściliście swoje rodzinne miejsce i znosiliście prześladowania ze strony
ludzi. JednakŜe ta atmosfera się zmieniła. Powiedzcie ludziom: "Ja zbudowałem ten fundament. JeŜeli
chcecie znaleźć jakiegoś patriotę, ja nim jestem. JeŜeli chcecie spotkać świętego, ja jestem świętym.
JeŜeli chcecie spotkać świętego syna, ja reprezentuję świętego syna. Święty syn Boga jest księciem.
Ja teraz stworzyłem taki fundament w wiosce czy w rodzie. Musicie iść za mną."
Jak moŜecie nauczać Zasady, jeŜeli nie rozumiecie szerokiego i głębokiego oceanu jej
struktury? WypoŜyczcie ksiąŜki ludziom, zbierzcie je z powrotem i dajcie je innym. Zróbcie to trzy razy
docierając do całego swojego rodu. Potem powiedzcie wszystkim: "Zbierzcie się w jednym miejscu, ja
będę was jasno nauczał." Zróbcie tak raz. Wtedy moŜecie wszystko zająć. Im więcej razy ludzie będą
czytać ksiąŜkę, tym większą będzie to miało wartość. Ludzie, którzy przeczytają ją siedem razy, nie
będą potrzebowali przywódcy ani dalszego nauczania, oni będą znali treść. Wykorzystajcie moŜliwości
współczesnych mediów, aby dotrzeć do całego świata.
Dzisiaj, w dzień Urodzin Ojca i Matki, ci, którzy ślubują, Ŝe wypełnią misję mesjaństwa
rodowego i spełnią ideał rodziny, niech podniosą ręce i powiedzą: "Tak, Ojcze i Matko. Tak, nasi
Prawdziwi Rodzice." Mansei. Niech was Bóg błogosławi.
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(Ojciec i Matka kroją ciasto. Do tej pory kroili świąteczne ciasta na wzór krzyŜa jako symbol
ukrzyŜowania Jezusa. Teraz pokroili ciasto na trzy części, reprezentujące kształtowanie, wzrastanie i
doskonalenie. KaŜda część wielopoziomowego ciasta jest krojona w ten sposób. Potem Ojciec
powiedział:)
To jest pierwotna idea stworzenia. Trzy poziomy są bardzo waŜne. W Starym Testamencie
ofiary były składane w grupach po trzy reprezentując kształtowanie, wzrastanie i spełnienie, a takŜe
epokę Starego Testamentu, epokę Nowego Testamentu i epokę Spełnionego Testamentu. KaŜdy
aspekt Ŝycia musi być zgodny z Boską Zasadą.
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