Sun Myung Moon: „Droga Ŝycia dla księciów i księŜniczek Boga”
12 maja 2000r., Stadion Olimpijski, Seul, Korea Południowa
Szanowni międzynarodowi goście, rodacy, panie i panowie – wy , którzy zebraliście
się tutaj na rzecz zjednoczenia Północy i Południa ! Nowe tysiąclecie, które dopiero
rozpoczęliśmy jest dla nas okazją, aby zmazać pozostałości podziału i walki pozostawione
przez poprzedni wiek i zrealizować ideał jednej rodziny, jednej światowej wioski pokoju i
jedności. Modlę się, aby błogosławieństwa nowego tysiąclecia były z kaŜdą z waszych,
reprezentowanych tutaj dziś, rodzin.
Po pierwsze, pozwólcie mi podziękować za wasz przyjazd z całego świata aby
gratulować mi z okazji mych 80-tych urodzin. JednakŜe bardziej niŜ cokolwiek chciałbym
ofiarować tę chwałę Bogu; to On był moim stałym towarzyszem i opiekunem i to On umoŜliwił
nastanie tego dnia.
Patrząc wstecz na moje Ŝycie widzę,Ŝe nigdy nic nie było w nim spokojne i ciche.
Szedłem drogą cierpienia wraz z ludźmi tego narodu, narodu którego historia widziała wiele
zmagań i udręk, umieszczonego tak jak tutaj, pomiędzy wielkimi światowymi potęgami. Od
czasu, gdy nagle wszedłem w kontakt z Wolą Nieba, podczas modlitwy w wieku piętnastu
lat, poświęciłem moje Ŝycie i oddałem całe moje myśli i cały mój wysiłek na rzecz dokonania
wypełnienia Woli Boga. Odkryłem iŜ pierwotną przyczyną ludzkiego cierpienia był upadek
przodków ludzkości w stan ignorancji spowodowany zepsuciem i Ŝe wynikiem tego było
przecięcie relacji pomiędzy nimi i Bogiem.
Rezultatem tego upadku stała się niewiedza ludzkości wobec tak podstawowych
rzeczy jak fakty dotyczące relacji z Bogiem, Ŝycia i wszechświata. W ciągu mego Ŝycia
przemawiałem publicznie ponad 10.000 razy przedstawiając prawdziwe spojrzenie na świat,
na Ŝycie, na historię bazujące na zasadach Bogizmu. Ta treść, we wszystkich jej aspektach,
została przetłumaczona na dwanaście róŜnych języków i opublikowana w serii 300 tomów.
Nie została ona wydobyta na światło dzienne w rezultacie pewnego rodzaju obszernych
badań literackich lub opracowań akademickich lecz zawiera fundamentalne i esencjalne
odpowiedzi, które znalazlem podczas swobodnego przemierzania obu światów : widzialnego i
niewidzialnego. Dzisiaj z wdzięcznością chciałbym skorzystać z okazji i mówić o
podstawowym rozwiązaniu problemu zjednoczenia pólwyspu koreańskiego – zjednoczeniu,
które jest największym pragnieniem naszego narodu, jak teŜ ostatnim aspektem zimnej wojny
oczekującym na rozstrzygnięcie. Chciałbym zatytułować to przemówienie „ Droga Ŝycia dla
księciów i księŜniczek Boga”.
Szanowni goście ! Jakiego narodu jesteście obywatelami? Wielu z was jest
obywatelami Korei. Korea jest dla was ojczyzną, prawda? A gdzie jest ojczyzna Boga?
Obecnie Bóg nie ma ojczyzny. Gdzie mają swój początek wszystkie narody świata? Czy mają
swój początek w Bogu, czy teŜ znajduje się on gdzieś indziej? Historyczne pochodzenie
narodów świata jest wielkim pytaniem.
Wszystkie narody tego świata zostały podzielone lub utworzone w rezultacie
konfliktów. W wielu przypadkach gdy dwa narody są podzielone granicą, ta granica jest silnie
bolącą urazą. Wszyscy znamy historyczną rzeczywistość, iŜ najbardziej zagorzałe walki i
więcej krwi zostało wylane na sąsiednich granicach niŜ, dla przykładu, na granicach kraju
trzeciego lub czwartego. Pokazuje nam to, Ŝe bariery pomiędzy dwoma narodami oraz bariery
pomiędzy dwoma grupami etnicznymi są najwyŜszymi z barier. Konflikty nie są zawsze
walkami podczas wędrówek przez tysiące mil. Od czasów staroŜytnych wojny toczyły się na
granicach pomiędzy sąsiednimi krajami. To jest przyczyna, która wyjaśnia dlaczego nawet ty
sam walczysz z tymi sąsiadami bądź ludźmi, którzy są najbliŜej ciebie. Dlaczego? PoniewaŜ
ludzkość upadła. W rezultacie ludzkiego upadku walki mają tendencje do wybuchania
przeciwko sąsiadom.
Czym jest upadek? Jest to niezgodność pomiędzy Bogiem i ludzkością. Jest to
erupcja konfliktu pomiędzy Bogiem i Szatanem i erupcja konfliktu pomiędzy ludzkością i
Szatanem. Dlatego moŜemy wywnioskować, Ŝe fakt iŜ w historii tej małej planety było tak
wiele narodów świadczy o tym, Ŝe było takŜe wiele konfliktów.
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Dokąd idą powstałe w ten sposób narody? Wszystkie narody dąŜą do świata pokoju,
ale czy są w stanie tam dojść? Pytanie to odnosi się do jednego wspólnego zadania, które
dzisiaj stoi przed całą ludzkością. Patrząc na wszystko w ten sposób moŜemy zrozumieć, Ŝe
jeŜeli będziemy nadal Ŝywić wrogość wobec sąsiedniego narodu usprawiedliwiając sie tym, iŜ
jest to nasz historyczny wróg, nigdy nie osiągniemy świata pokoju. Bez względu na to jak
bardzo pragniemy naszego ideału, jedynie mówiąc jak bardzo maszerujemy ku temu,
niemoŜliwe jest osiągnięcie naszego celu. Aby zanegować motywy dające impet do tych
konfliktów i zetrzeć naszą zdeformowaną, niefunkcjonującą historię potrzebujemy ruchu, który
poprowadzi i ucieleśni rzeczywistą treść przeciwnego kierunku.
Szanowni goście ! Wy sami jesteście dokładnie tacy sami jak ludzie bez narodu. Czy
w przeszłości posiadaliście naród? Czy kiedykolwiek w historii istniał taki naród, który
mogliśmy nazwać „naszym narodem”? Nigdy nie mieliśmy takiego narodu. Czy jest tak
poniewaŜ nikt nigdy nie próbował zbudować takiego narodu? Nie. Przyczyną dla której nigdy
nie posiadaliśmy takiego narodu jest to, Ŝe ludzie pragnący tego w historii nigdy nie byli w
pozycji umoŜliwiającej jego zbudowanie. Nie byli w stanie zbudować takiego narodu poniewaŜ
czasy w których Ŝyli nie umoŜliwiały w pełni rozwiniętego i spełnionego standardu,na
podstawie którego taki naród mógłby być zbudowany. Ojczyzna,którą musimy zbudować, nie
jest narodem z pewną określoną historią i tradycją, które istnieją w dzisiejszym świecie.
Posiada raczej zupełnie inny wymiar niŜ narody istniejące w dzisiejszym świecie.
JeŜeli pragniemy odziedziczyć taki inny naród musimy się stać ludźmi posiadającymi
ideologiczną świadomość, która to umoŜliwia. JeŜeli istnieje absolutny stwórca taka ideologia
i myśl powinny być takie same jak ideologia i myśl Stwórcy. Gdyby absolutna istota pragnęła
narodu, pragnęłaby takiego, w którym obywatele mogą być całkowicie zjednoczeni wokół
narodowej suwerenności. Musimy posiadać taki narodowy charakter i musimy posiadać taki
narodowy wzór.
Aby powstał naród potrzeba suwerenności, ludzi oraz narodowego terytorium. Naród
Boga jest taki sam. Rodzice reprezentują suwerenność, synowie i córki reprezentują ludzi a
kraj reprezentuje narodowe terytorium. Takie jest niezmienne prawo; Ŝaden z tych elementów
nie moŜe być pominięty. Co więc jest w takim razie rzeczą najcenniejszą? Jest nią Ŝyć dla
narodu i świata. Tak długo, jak długo tak Ŝyjesz nie moŜesz popaść w ruinę. Miejsce w którym
nie moŜe pojawić się ruina jest punktem ostatecznym.
Osoba umierająca podczas pracy dla narodu stanie się obywatelem tego narodu
nawet pomimo tego, Ŝe umiera. On lub ona będzie trwać tak długo jak długo będzie istniał
naród. Aby utworzyć naród potrzebujemy narodowego terytorium, ludzi oraz suwerenności.
Czym więc jest suwerenność? Jest to połączenie i więź z Bogiem, podstawą i
pierwowzorem. Ludzie, którzy rządzą w narodzie muszą stworzyć swoje połączenie z Bogiem
a potem rządzić. W ten sposób rządzący powinni być w jedności z ludźmi. Powini się
zjednoczyć z ludźmi i myśleć, Ŝe wszystko to, co posiadają istnieje nie dla nich ale dla
narodu. JeŜeli potrafią to uczynić, naród będzie prosperować. Patrząc w ten sposób, gdy
rozwaŜasz fakt realizacji królestwa niebieskiego na ziemi, kto jest właścicielem nieba? Kim
jest panujący? Bez wąpliwości Bóg jest panującym. Kim są wobec tego ludzie? Ludźmi są
wszyscy ludzie świata.. A gdzie jest narodowe terytorium? Terytorium narodowym jest
planeta Ziemia. Kogo więc odzwierciedla Królestwo Niebieskie na Ziemi? Odzwierciedla
„mnie”. Gdy spojrzysz na jakikolwiek naród, z czego się składa? Suwerenności, ludzi i
terytorium narodowego. Jest to takie same jak pojedyńcza istota ludzka.
Kogo odzwierciedla Królestwo Niebieskie na Ziemi? „Mnie”. Odzwierciedla „mnie”.
Osoby takie jak ja są zebrane razem i to tworzy naród. Podobnie jak ja posiadam własny
umysł, naród musi posiadać suwerenność. Podobnie jak ja posiadam osobistą toŜsamość,
muszą być narodowi ludzie. I podobnie jak ludzie oddziaływują nawzajem ze stworzonym
wszechświatem, tak i naród musi posiadać narodowe terytorium.
Według tej podstawowej zasady ludzie kontrolują narodowe terytorium a
suwerenność kontroluje ludzi. Tak właśnie jest. To narodowe terytorium, ludzie i suwerenność
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to trzy esencjalne elementy tworzące naród. Patrząc na ludzi widzimy, Ŝe podstawową
zasadą jest to, iŜ nasz umysł kontroluje nasze ciało a nasze ciało kontroluje naturę. Dzięki tej
zasadzie, patrząc na cały świat, definitywną konkluzją jest Ch’eon Ji In ( Niebo, ziemia,
ludzkość – uwaga tłumacza : koncept zawarty takŜe w Neo-konfucjaniźmie, który uwaŜa te
trzy elementy za podstawowe w kosmosie). Czym jest Niebo, co stwierdziliście? Jest takie
samo jak ludzki umysł, tak więc jest takŜe takie samo jak suwerenność. Ludzkość jest
kolektywem obywateli narodu a ziemia jest stworzonym światem. Kogo ostatecznie
odzwierciedla naród? To wszystko odzwierciedla moją osobę.
Bez względu na to, jak duŜe jest społeczeństwo, jak wielki jest naród, muszą one
odzwierciedlać istotę ludzką. Jest tak dlatego, Ŝe Bóg lubi rzeczy odzwierciedlające jego
obraz. A co ludzie lubią najbardziej? Rzeczy odzwierciedlające ich własny obraz. Co więc
powinien odzwierciedlać idealny naród? Powinien odzwierciedlać istotę ludzką a takŜe
Ch’eon Ji In (niebo, ziemia, ludzkość).
W terminologii Kościoła Zjednoczeniowego ojczyzna nie odnosi się do konkretnego
narodu jak np. Republika Korei, ale do globalnego narodu. Właściwie słowo „globalny” jest
słowem uŜywanym w tym zepsutym, upadłym świecie i bardzo go nie lubię. Nauczanie lub
„izm” dąŜący do takiej ojczyzny nazwany jest Ch’eonju jui (kosmos-izm).
Ojczyzna to nie Republika Korei. Bóg nie chce Republiki Korei, ani Stanów
Zjednoczonych, ani narodów komunistycznych. Ojczyzna to ta, której pragnie Bóg i poniewaŜ
tak jest, musimy stworzyć kulturę tej nowej ojczyzny oraz jej historię. Musimy określić nowy
standard, tak aby być w stanie ustanowić nową i idealną ojczyznę. Tak więc powinniśmy
zmienić nasz styl Ŝycia, poniewaŜ taki świat jest zupełnie inny od tego, który mamy teraz.
Słowa i język są róŜne. Czy ludzie w dzisiejszym świecie rozumieją znaczenie tak waŜnych
wyraŜeń jak
„sfera panowania Zasady”, „podstawa wzajemna”, „wspólna podstawa”,
„opatrzność dla podstawy odnowy”? Oznacza to, Ŝe jest róŜny język. JeŜeli juŜ taki
upragniony przez Kościół Zjednoczeniowy naród zostanie ustanowiony, będziemy musieli
zdjąć i zdemontować szyld Kościoła Zjednoczeniowego. A gdy zostanie zrealizowany świat
upragniony przez Kościół Zjednoczeniowy, będziemy musieli zdemontować ustanowiony
przez Kościół Zjednoczeniowy naród. Musimy być w stanie odrzucić taką religię, która istnieje
jedynie na rzecz kultury i charakteru ludzi Republiki Korei. Jedynie taka religia, która istnieje
dla świata będzie w stanie kontynuować w przyszłości.
Szanowni goście, panie i panowie ! Jak przypuszczacie, w obronie czego powinna
występować osoba dąŜąca do odziedziczenia Woli Boga? Absolutnie niemoŜliwe jest, aby on
lub ona mogli powiedzieć ludziom tego świata, Ŝeby po prostu poszli drogą, w której znajdują
przyjemność. W rzeczywistości on lub ona musieliby powiedzieć ludziom tego świata, aby
poszli w przeciwnym kierunku. Powiedzeniem wyraŜającym to jest motto „ Kochaj swoich
wrogów sercem prawdziwej miłości „ „kochaj swoich wrogów !”. Słowe te mogą odwrócić
naszą fałszywą historię; są jak kotwica i łańcuch kotwicy statku rzuconego na ryczący tajfun.
JednakŜe w czasie historii opatrzności odnowy nie było nikogo, kto by rzeczywiście
praktykował te słowa. Gdyby byli ludzie, którzy byliby w stanie kochać swoich wrogów,
musielibyśmy wynieść ich na scenę światową uŜywając pewnych form systematycznej
organizacji. PoniewaŜ jest logiczny wniosek, kaŜdy z was powinien zrozumieć, Ŝe Bóg
właściwie musi zaprezentować taki ruch światu i Ŝe ruchy religijne, które pojawiły się w historii
są tego odzwierciedleniem.
Kim jest osoba, którą Bóg mógł pokochać najbardziej w historii? To Jezus. Jezus
zaprezentował nowy kierunek ku takiemu pozbawionemu konflików światu. Stworzone są
wysokie bariery pomiędzy uciskającymi i uciskanymi narodami, tak jak pomiędzy Rzymem i
Izraelem patrzącymi przez nie jak na wrogów. Filozofią Jezusa była potrzeba zniszczenia tych
barier. Jezus myślał, Ty w Rzymie chcesz zdobyć mnie siłą, ale Ja zdobędę cię w przeciwny
sposób – miłością. Dlatego, wisząc na krzyŜu, starał się nawet o błogosławieństwo dla swoich
wrogów.
Musimy przyznać, Ŝe Jezus mówiąc o rzymskich Ŝołnierzach „ Przebacz im,bo nie
wiedzą co czynią” wyraŜał taką właśnie wspaniałą filozofię. PoniewaŜ Jezus wypowiedział tę
prośbę stał się modelem i pierwowzorem dla wszystkich narodów świata,aby patrzeć na
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siebie inaczej niŜ wrogowie a takŜe aby wznieść się ponad barierami pomiędzy dwoma
narodami.
Jezus wiedział, Ŝe osobiści wrogowie nie są jedynymi wrogami. Wiedział, Ŝe
wrogowie rodzinni, klanowi, etniczni, narodowi i globalni otaczali go z kaŜdej z czterech stron.
Oznacza to, Ŝe na tych którzy pragną podąŜać jego drogą czycha wielu wrogów. Oznacza to
takŜe, Ŝe jeŜeli podąŜasz drogą rodzinną, czekają wrogowie rodzinni, jeŜeli podąŜasz drogą
klanową, czekają wrogowie klanowi. MoŜesz oczekiwać srogiej bitwy, ale musisz kochać tych
wrogów gdziekolwiek się na nich natkniesz. JeŜeli posiadasz takiego ducha, któregoś dnia
zwycięstwo będzie twoje.
Od jakiego momentu idealny naród Boga będzie realizowany? Gdzie odnowa
ojczyzny będzie miała miejsce? Rozpoczyna się od jednostek Ŝyjących filozofią kochania
swoich wrogów. Dlatego, tak długo jak Bóg istnieje, chrześcijaństwo w Ŝaden sposób nie
moŜe uniknąć stania się religią globalną, poniewaŜ to chrześcijaństwo oferuje ruch
przełamujący miłością narodowe bariery, przekraczający wszelkie środowiska i bariery
kulturalne a nawet obejmujący własnych wrogów. JeŜeli zasadzisz fasolę, zbierzesz fasolę,
poniewaŜ natura fasoli pochodzi z natury nasienia fasoli a czerwone kwiaty kwitną z nasienia
czerwonych kwiatów. W ten sam sposób, jeŜeli zasadzisz szatańskie nasienie, nasienie
odpłacania się swoim wrogom, otrzymasz drzewo zła – drzewo odpłacania się swoim
wrogom. Ale jeŜeli posadzisz nasienia dobra, nasienia kochania swojego wroga, otrzymasz
drzewo dobra, drzewo kochania swoich wrogów. Taka jest naturalna zasada.
Gdzie, powiedziałem rozpoczyna się ojczyzna Boga? Na jakiej drodze powstaje?
Powstaje na drodze kochania swoich wrogów. Powstaje na drodze pozostawiania za sobą
tradycji kochania osobistych wrogów, kochania wrogów rodzinnych, kochania wrogów
klanowych, kochania wrogów narodowych i globalnych. Wy wszyscy musicie zrozumieć, Ŝe
ojczyzna Boga moŜe pojawić się tylko tą drogą.
Spójrzmy. PoniewaŜ USA przeciwstawia się mi, poniewaŜ Departament Stanu
sprzeciwia się mi, poniewaŜ Kongres sprzeciwia się mi, któregoś dnia odbiorę świadectwo
uznania mówiące, Ŝe byłem zwycięski w Kongresie, Ŝe byłem zwycięski w Departamencie
Stanu, Ŝe byłem zwycięski w Stanach Zjednoczonych. Nawet w Departamencie Stanu, który
mi się sprzeciwia, zdobywam przyjaciół. Jest juŜ zdecydowane, Ŝe zwycięstwo w końcu do
mnie przyjdzie.
Nawet jeŜeli nie mam takich przyjaciół, posiadam przekonanie, Ŝe mogę pokonać
wszelką opozycję i kroczyć ku zwycięstwu. Im bardziej ktoś mi się przeciwstawia, tym
większa staje się moja miłość do mego wroga tak więc nie potrzebuję się obawiać większej
opozycji.
Prawa natury dyktują, Ŝe jeŜeli w jednym miejscu pojawi się niskie ciśnienie, wysokie
ciśnienie będzie gdzieś indziej. JeŜeli jedno miejsce rozwinie wysokie ciśnienie inne rozwinie
niskie. JeŜeli wysokie miejsce jak Departament Stanu USA przeciwstawia się mi,będzie się
musiało mi poddać jeŜeli ja rozwinę pole niskiego ciśnienia, podobnieŜ jak w sposób
naturalny wysoko-ciśnieniowa okolica jest absorbowana przez nisko-ciśnieniową.
Nawet gdy w przeszłości byłem zmuszony przyjąć wszelkiego rodzaju zniesławienia,
gdy nie walczyłem i zamiast tego kochałem ich, w końcu stali się moimi przyjaciółmi. Pojawiły
się rodziny, które stały się przyjaciółmi, klany, które stały się przyjaciółmi, narody, które stały
się przyjaciółmi.
JeŜeli pojawi się naród złoŜony z ludzi, którzy mają ducha kochania swoich wrogów,
taki naród moŜe być ideałem, którego Bóg pragnie i moŜe być ideałem, do którego moŜe
wejść cała ludzkość. Musicie to zrozumieć. Nie ma nic przystojnego we mnie, Wielebnym
Moonie. Czy to nie prawda? Wy tutaj tego nie powiecie,ale ludzie na świecie uwaŜają, Ŝe
jestem bardzo brzydki. Ale Bóg kocha mnie najbardziej. Nawet jeŜeli świat uwaŜa, Ŝe jestem
najgorszym facetem, Bóg uznaje mnie, tak więc mogę iść przez świat śmiało i otwarcie.
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Nie moŜecie powiedzieć nic przeciwko, jeŜeli w swoim sercu kochacie swych
wrogów. Dlaczego? JeŜeli Bóg powie, Ŝe człowiek jest przystojnym facetem to jest on
przystojnym facetem. JeŜeli On powie, Ŝe to jest fajny kumpel, to jest to naprawdę fajny
kumpel. JeŜeli On powie, Ŝe człowiek jest śmiały i gwałtowny, to on jest śmiały i gwałtowny.
Tak więc jeŜeli tak myślę, odbieram to jako chwałę i mogę to wziąć ze sobą w świat z
przekonaniem. JeŜeli się tak przekonam i pracuję sam, wiecie co się stanie? Pojawią się
młodzi ludzie, młodzi męŜczyźni i kobiety, rodziny wszystkich ras, wszyscy ludzie, ludzie,
których pojawienie się będzie prawdziwą radością dla Boga i świt ojczyzny Boga będzie
moŜliwy.
PoniewaŜ Jezus powiedział, Ŝe mamy kochać naszych wrogów, oznacza to, Ŝe
musimy kochać nawet najgorszą osobę. JeŜeli nawet najbardziej przystojny męŜczyzna jest
połączony w małŜeństwo z najbrzydszą kobietą, powinien kochać ją nawet bardziej niŜ kocha
swoich wrogów. Gdy dochodzi w tym świecie do kochania wrogów, taka osoba jest
kandydatem na to aby maszerować z przodu niosąc flagę najwyŜszego księcia. Pomyśl jak
arystokratyczna jest taka osoba. Taka osoba moŜe po prostu przejść ponad narodowymi i
rasowymi granicami.
Musicie zrozumieć, Ŝe w dniu w którym będziecie Ŝyć jedynie kochającym sercem,
przełamane zostaną wszelkie bariery, historia opatrzności odnowy będzie skrócona a Niebo
tak bardzo się przybliŜy. Moja filozofia jest prosta. Nie ma niczego takiego, czego bym nie
robił. Byłem rolnikiem. Byłem robotnikiem. Próbowałem wszystkiego co tylko moŜna. Byłem
rybakiem i łapałem tuńczyka. Przez całe moje Ŝycie, Ŝyjąc w ten sposób myślałem, Ŝe jestem
całkowicie sam ale gdy spojrzałem wokół odkryłem podąŜających za mną Brytyjczyków,
Amerykanów, ludzi z całego świata podąŜających za mną. Nawet jeŜeli powiem im, aby
odeszli i kopnę ich moją nogą i spróbuję pójść, oni wciąŜ wracają i idą za mną. Idą tą drogą,
idę tamtą drogą ale oni wciąŜ idą za mną. Tak właśnie jest, tak więc bez względu na to jak
bardzo będziecie badać Kościół Zjednoczeniowy, zawsze jest nawet więcej do poznania.
Szanowni goście, panie i panowie ! Jaką drogą powinniśmy teraz podąŜać? Bez
względu na to jakiego rodzaju klan ustanowicie, jeŜeli będzie kontynuowane istnienie
szatańskiego narodu, wszyscy będziecie ludźmi bez narodu. Czy ten kraj tutaj jest wasz? Nie
posiadacie kraju ! Bez względu na to, jaki posiadacie klan, jeŜeli suwerenność nie jest
suwerennością skoncentrowaną w Niebie, klan moŜe być wymordowany po prostu w ten
sposób. Czy nie jest tak? Dlatego właśnie musimy wyjść na zewnątrz w poszukiwaniu narodu,
którego Niebo moŜe przyjąć z otwartymi ramionami. To co mówimy o sferze pierwszego
Izraela w dzisiejszym świecie oznacza, Ŝe ląd musi się połączyć tak aby całe Niebo mogło go
przyjąć, ląd który jednostka moŜe przyjąć, rodzina moŜe przyjąć, klan, rasa i kościół moŜe
przyjąć. Ale patrzycie na to skupiając się na Kościele Zjednoczeniowym lub skupiając się na
chrześcijaństwie lub skupiając się na Republice Korei,a czy one kiedykolwiek stały w pozycji,
która moŜe być przyjęta przez całość? Nie mogły. Inny jest kierunek. Inny. Droga, którą
podąŜa Republika Korei, jest drogą zewnętrzną. CzyŜ nie jest tak? Jest to podąŜanie do
przodu nie w skoncentrowaniu na Bogu, lecz na świeckim społeczeństwie. Ten kraj nie
posiada głównej myśli lub filozofii.
JeŜeli nie moŜemy więc połączyć tego narodu z Bogiem w skoncentrowaniu na
narodowej głównej myśli ideologicznej, aby stworzyć nowy koncept narodowy wyposaŜony w
nową trójwymiarową lub dwuwymiarową treść, wziąć ten koncept narodowy i wyjść do przodu
z nim jako konceptem idealnym,
skoncentrowanym na narodach dzisiejszego świata, to nie będziemy w stanie ujrzeć
świtu ojczyzny.
Wyzwolenie, które mamy dzisiaj jest pierwszym wyzwoleniem. Teraz, w Kościele
Zjednoczeniowym, potrzebujemy drugiego wyzwolenia. Republika Korei takŜe potrzebuje
drugiego wyzwolenia. Ludzie tutaj i ten naród tutaj mogą spełnić ich pełne pragnienia jeŜeli
Republika Korei podda się drugiemu wyzwoleniu, ale Kościół Zjednoczeniowy potrzebuje
takŜe trzeciego wyzwolenia. W ten sposób to się bedzie odbywało. Republika Korei uzyskała
swój obecny model narodowy poprzez pierwsze wyzwolenie, ale teraz nadszedł czas gdy
wymagane jest drugie wyzwolenie. Północ i Południe muszą być zjednoczone.
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Jakim krajem jest ten naród? Ten kraj powinien być narodem, którego ludzie przeszli
w historii drogę cierpienia, którego narodowy charakter ma moŜliwość połączenia się z
zasadami odnowy przez odszkodowanie i który odziedziczył historyczną tradycję. Jakiego
rodzaju krajem powinien być? Powinien być narodem całkowicie zjednoczonym. Tak więc, co
powinna zrobić dzisiejsza Republika Korei jeŜeli chce stać się takim narodem?
Aby wznieść się do standardu takiego narodu, powinna zjednoczyć północ z
południem. Podobnie do podzielonych północnych dynastii Izraela i południowych dynastii
Judy, podzielona północ i południe Korei powinny się zjednoczyć. Podobnie do narodów typu
Kaina i narodów typu Abla, północ i południe były podzielone i jeŜeli nie będą zjednoczone,
zwycięski naród Izraelitów nie pojawi się.
Tak więc w tym kraju, w skoncentrowaniu na Republice Korei, w jaki sposób Korea
Północna i Korea Południowa muszą się zjednoczyć? Nie mogą być zjednoczone bez nowej
ideologii na poziomie światowym. Ideologia Zjednoczeniowa, w imieniu której wypowiada się
Kościół Zjednoczeniowy, została przygotowana właśnie na ten czas. Czy rozumiecie?
Jesteśmy teraz w pozycji wymagającej od nas uczynienia dwóch rzeczy. Musimy dokonać
zjednoczenia ludzi, z którymi nie moŜna porównać Ŝadnego narodu tego świata a potem
musimy utworzyć zjednoczony naród z jedną wiarą tak nieposkromioną, Ŝe nie moŜna jej
porównać z Ŝadną inną wiarą na świecie. Koncentrując się na takiej ideologii, Północ i
Południe muszą się stać zjednoczonym narodem. Bez dokonania tego, naród Boga, a
konkretniej suwerenność narodu niebiańskiego, którą moglibyśmy z dumą proklamować
całemu światu, nie narodzi się. Musicie zrozumieć, Ŝe jest to dla nas obecnie priorytetowy cel
na ziemi.
JeŜeli nie moŜemy ustanowić ojczyzny, nie będziemy w stanie mieć narodu z centrum
w Bogu, który przewyŜszałby narody szatańskiego świata. Bez takiego narodu, nie moŜemy
poskromić szatańskich narodów świata. Nie moŜemy ich wypchnąć. Nie moŜemy tego
dokonać jedynie z religią, z Kościołem Zjednoczeniowym. Naród musi ustanowić swój
kierunek w skoncentrowaniu na ideologii Unifikacjonizmu, a potem iść do przodu. Musicie
zrozumieć, Ŝe ta sprawa wciąŜ pozostaje do rozwiązania.
Z tego punktu widzenia, uwaŜając Ŝe Kościół Zjednoczeniowy jest jak Judaizm w
dzisiejszej Korei, myśl Kościoła Zjednoczeniowego stanie się przewodnią myślą Korei,
podobnie jak Judaizm był duchowym filarem narodu Izraelitów. W przyszłości nastanie czas,
gdy będzie musiał się stać religią narodową. Tak mówią niektórzy ludzie. Mówią tak nawet
członkowie Zgromadzenia Narodowego.
JeŜeli myśl Kościoła Zjednoczeniowego stanie się religią państwową, partia
komunistyczna nie będzie problemem. Panie i Panowie ! Ludzie, którzy Ŝyją dzisiaj na rzecz
Nieba są milsa Nieba zesłanymi do świata szatańskiego.( uwaga tłumacza angielskiego :
„Milsa” – emisariusz. Byli to specjalni posłowie wysyłani przez króla staroŜytnej Korei aby
zorientować się w sytuacji kraju, naprawić błędy lub prowadzić tajną dyplomację.) KaŜdy
moŜe być inny, milsa moŜe być duŜy lub mały, gruby lub chudy, wysoki lub niski, ale styl Ŝycia
które prowadzi nie moŜe odbiegać od stylu Ŝycia emisariusza poniewaŜ jest z tym zawsze
związana kwestia Ŝycia lub śmierci. Jest on zawsze w sytuacji gdzie nawet najmniejszy błąd
moŜe zdeterminować sprawę Ŝycia wiecznego.
Dlatego, jeŜeli duch emisariusza pracującego dla ojczyzny, ojczyzny która moŜe
wspierać i ochraniać Ŝycie wieczne, jeŜeli jego duch nie jest sto razy silniejszy od środowiska,
nie moŜe Ŝyć jako tajny emisariusz. Musi być w stanie zignorowć obecną sytuację myśląc, jak
bardzo będą się radować ludzie świata gdy wszelkie urazy zostaną wymazane. Musi patrzeć
na chwałę ojczyzny, a tworząc nową historię myśleć, Ŝe wszystkie jego wysiłki będą znane i
uznawane w dniu, w którym będzie oglądał narodziny ojczyzny. Bez takiego myślenia, nie
moŜe prowadzić tajnej misji emisariusza. Innymi słowy, w jego umyśle musi być zawarta
nadzieja na świt ojczyzny, będąca tysiące razy, tysiące razy większa niŜ jego nadzieje na
obecną rzeczywistość, aby być w stanie pokonać wszelkie urazy i wykonać swoją tajną
misję.
Nawet jeŜeli zdarzyło się, Ŝe zginął w nieszczęśliwym wypadku podczas
wykonywania swej odpowiedzialności, Bóg moŜe wysłać w to samo miejsce nowego
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emisariusza, który przejmie tą odpowiedzialność. ChociaŜ zginął ,dla ludzi pojawi się nowy,
który moŜe stać się ich przyjacielem i sojusznikiem. PoniewaŜ zginął w sytuacji, w której
moŜe się stać wzorem, ludzie którzy mogą się stać jego sojusznikami pozostaną, nawet
pomimo tego, Ŝe sam stał się ofiarą poświęcenia. Tak długo, jak długo ci ludzie będą, na tej
podstawie Bóg ma moŜliwość wysłać kogoś innego na miejsce emisariusza. JednakŜe w
przypadku jego śmierci w innej sytuacji, bez względu na to jak wiele osiągnął, wszystko się
zatrzyma.
Patrząc w ten sposób, jaką pozycję musicie wy wszyscy przyjąć stawiając czoło
nowej erze? Wasze przekonanie o nadejściu nowej ojczyzny powinno płonąć w waszej piersi
bardziej niŜ cokolwiek innego. Innymi słowy powinniście czuć dumę stając się nosicielem
flagi, budując ojczyznę, za którą Bóg tęsknił przez 6000 lat. Powinniście podjąć chwałę
niesienia odpowiedzialności tej niesamowitej, pionierskiej misji jako członek wojsk
szturmowych stojących w pierwszej linii. Wielu ludzi z przeszłości marzyło o tej misji ale
pomimo tego nie było takiej moŜliwości. Powinniście posiadać uroczyste poczucie
świadomości podjęcia tej uprzywilejowanej jedynej, jednorazowej misji.
Tak więc kaŜdy aspekt waszego Ŝycia, jedzenie i spanie,przychodzenie i
wychodzenie, powinien być na rzecz ustanowienia ojczyzny. Jak myślicie jak bardzo Bóg
pragnie abyście wystąpili naprzód i z radością, ochłonąwszy zadeklarowali, iŜ podejmiecie się
tej misji jako emisariusz wysłany specjalnie przez samego Boga? AŜ do tej pory, Bóg był
bezlitośnie wypychany, wyganiany. On musi ustanowić wolę Nieba, wolę której nigdy nie mógł
ujawnić, wolę, która pokazuje całą swą treść na bazie kompletnej narodowej podstawy, wolę,
która jest w stanie ustanowić ojczyznę. Nigdy, ani razu, nie mógł wypełnić tej woli.
JednakŜe teraz jest moŜliwe ustanowienie tej ojczyzny. Ojczyzna ta ma
suwerenność, terytorium narodowe oraz ludzi. Jest więc tam rodowód jednorodnej grupy
etnicznej połączonej z tą ziemią oraz jest historia, której Ŝadni inni ludzie nie mogą posiadać.
Na rzecz takiej ojczyzny musimy podjąć się misji jako milsa (emisariusze). JeŜeli moŜecie
wypełnić tę misję wcześniej, dobrowolnie, wtedy podstawa dla świtu ojczyzny nastanie tak
samo wcześniej, dzięki wam. Płacenie ceny potu i krwi stwarza podstawę ujrzenia świtu
ojczyzny o tyleŜ wcześniej. Myśląc o tym fakcie, to wy musicie wyjść na świat z determinacją
aby Ŝyć i wypełnić tajną misję emisariusza. JeŜeli nie, to nie będziemy w stanie otrzymać
bezprecendesowego błogosławieństwa i szczęścia, które Bóg przygotowuje aby nam dać.
Musimy skonstruować Niebo na tej ziemi. To co mówię zawiera się w tym, Ŝe z
pewnością ma sens, Ŝe aby móc podnieść nasze głowy przed naszym Ojcem musimy
ustanowić ten naród na tej ziemi, zjednoczyć się z tym narodem i w tym niebiańskim
narodzie Ŝyć, a potem umrzeć ze standardem na który Niebo ma nadzieję.
Ale czy wy ludzie macie naród? Gdy pomyślicie o fakcie, Ŝe nie macie, wtedy nie
moŜecie umrzeć nawet gdybyście chcieli. JeŜeli umrzecie to gdzie zamierzacie pójść? JeŜeli
pójdziecie, to jak zamierzacie uniknąć poczucia wstydu lub zaŜenowania, tego uczucia bólu?
Długość mego Ŝycia jest ograniczona i jak myślicie, jak bardzo jestem zajęty aby wszystko
zrobić w tym okresie? W dodatku szatańskie, złe środowisko jest przeciwko nam, nie sądzicie
Ŝe nasi wrogowie będą próbowali blokować naszą drogę? Aby przebić się przez to i
wysforować do przodu nie moŜemy uniknąć niespokojnego stylu Ŝycia specjalnego
emisariusza.
Moje nadejścia i odejścia są wszystkie na rzecz budowy tego narodu. Podejmuję się
misji aby stać się prawdziwym obywatelem-załoŜycielem na rzecz świtu ojczyzny. Otrzymuję
moje ordery jako Niebiański emisariusz i wchodzę do dzisiejszego świata zła, aby zgodnie z
tym prowadzić moją pracę. Powinniśmy Ŝyć z tą myślą jako najwaŜniejszą w naszym umyśle.
Bez uczynienia tego nie będziecie mogli ustanowić waszej godności i autorytetu jako
obywatele narodu, który nadchodzi. Czy chcecie się zmienić jako jednostka? Czy chcecie
wpływać na rzeczy jako rodzina? Narodowo? Globalnie? W jaki sposób chcecie dokonać
zmiany? Chcecie zmiany globalnej, czyŜ nie tak? JednakŜe jeŜeli chcecie się wznieść do
poziomu globalnego sami nie będziecie w stanie tego zrobić. Potrzebujecie narodu. Ale moje
pytanie brzmi, gdzie jest wasz naród?
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Słusznie. Tak więc jemy, śpimy na rzecz narodu, dzień i noc z powodu narodu. Czy
rozumiecie, Ŝe musicie Ŝyć, ślubując przed nieben i ziemią, Ŝe to było powodem waszych
urodzin? Gdy śpicie powinniście wyobraŜać sobie, Ŝe zebraliście razem łóŜka milionów ludzi z
całego świata i Ŝe śpicie tam umiejscowieni na samym szczycie. Nawet gdy patrzycie na stół
z obiadem, powinniście mieć takie myślenie. Gdziekolwiek pójdziecie powinniście myśleć, Ŝe
nie siedzicie sami, Ŝe wszystkie, róŜne rasy świata są zebrane razem, zgromadzeni na kupę i
Ŝe wspieliście się na szczyt i tam siedzicie na swoim miejscu. Synowie nieba muszą czynić
takie rzeczy.
KaŜdy z was musi zrozumieć, Ŝe styl Ŝycia synów i córek Boga wymaga zdolności do
postawienia się w pozycji przekraczającej władzę świata szatańskiego, wymaga zdobycia i
zachowania pozycji chwały na drodze Ŝycia. Jeśli Bóg pragnie kochać Swoich synów i Swoje
Córki, to takich synów i takie córki powinien kochać, nie sądzicie? JeŜeli kocha synów i córki,
którzy nawet nie dorównują Szatanowi, to tak naprawdę przecieŜ nie moŜe zachować
godności swego ojcostwa, czyŜ nie? Chciałbym abyście wszyscy zachowali to przekonanie w
umyśle i złoŜyli nowe postanowienie, Ŝe w kaŜdym dniu waszego Ŝycia będziecie szli do
przodu, ręka w ręke z całym światem. W taki sposób to widzę, tak właśnie zdeterminowana
jest podstawa dla zjednoczonego frontu walki.
„ChociaŜ nawet Ŝyję w samym środku szatańskiego świata, jestem tajnym agentem
Nieba. Jestem ambasadorem Nieba”. Tak właśnie powinniście myśleć. Droga kontaktów
milsy pozwala mu na bezpośredni kontakt z królem narodu. Inni nie znają jego sytuacji, on
musi posuwać się naprzód z przekonaniem, iŜ Ŝyje misją i autorytetem emisariusza. KaŜdy z
was musi to jasno zrozumieć. Nawet król narodu oczekuje na raport od emisariusza.
PodobnieŜ, gdy wypełniamy naszą misję na ziemi, Bóg oczekuje na nasze raporty a takŜe na
nasze prośby.
Tak więc gdy ja, w pozycji milsy, wysyłam prośbę, Ŝe pilnie potrzebuję tego i tego, nie
sądzicie, Ŝe stawi czoło problemom i trudnościom z kaŜdego sektora, aby wysłać to do mnie?
Tak samo gdy wy macie przekonanie i uświadamiacie sobie, Ŝe jesteście synami i córkami
specjalnej chwały Boga, mówicie „Tego właśnie potrzebuję Ojcze; proszę spraw aby było to
moŜliwe”, wtedy będzie to zrealizowane. W ten sposób, moŜecie odkryć Boga, który Ŝyje i
zobaczyć Go przy pracy.
Aby zostać liderem musicie być w stanie to zrobić. JeŜeli będą chorzy ludzie,
będziecie mogli ich uzdrowić, jeŜeli natkniecie się na trudności, Bóg będzie mógł wam pomóc
bezpośrednio. Idąc tą drogą Ŝycia musicie nauczyć się wielu rzeczy aby zachować pewność
siebie, mieć przekonanie i przebić się przez wszystko co będzie na waszej drodze.
Szanowni goście ! Gdzie jest to miejsce do którego zmierzamy? Naszym celem nie
jestodszukanie jednostki. Nie jest teŜ nim obecnie odszukanie rodziny. Droga, którą musimy
pójść prowadzi do odnalezienia narodu. Czy rozumiecie? Bez względu na to, czy jesteście
tatą czy mamą czy czyimś dzieckiem, nie macie wyboru, musicie to zrobić. Ale dzisiejsi
uczniowie Kościoła Zjednoczeniowego, rodziny, które zostały pobłogosławione, osoby ze
sfery klanu, wszyscy oni mówią „Phi ! Naród? Kościół? Mnie nie pytaj !” JeŜeli tak będzie
nadal, to będzie to poraŜka kaŜdego, niepowodzenie kaŜdego. Tak to wygląda z punktu
widzenia Zasady.
DąŜycie do narodu aŜ do dnia waszej śmierci, poświęcając na to kaŜdy szczery
wysiłek. Tylko wtedy moŜe nadejść dzień święta i śpiewania triumfalnej pieśni z okazji świtu
Niebiańskiego narodu. Spomiędzy wszystkich nauczań Jezusa, to akurat musicie znać. Nie
pokazano wam dwóch kierunków tylko jeden. Gdyby powiedział wam „Chodźmy”
poszlibyście. To prawda. CzyŜ nie? Tak więc jeŜeli powie, „ Poświęć przebywanie ze swoim
męŜem, poświęć przebywanie ze swoją rodziną i idź,” powinniście pójść czy nie? Nie robicie
tego dla Kościoła Zjednoczeniowego, ale musicie być w stanie zrobić to dla narodu.. Wtedy to
zadziała.
Obecnie w Północnej Korei rodziny są rozbijane i ponownie tworzone. Wiecie
dlaczego? Szatański świat robi wszystko pierwszy. Musicie być gotowi wystąpić naprzód
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odsuwając na bok waszego męŜa, Ŝonę, rodziców, dzieci, kogokolwiek, na rzecz narodu.
Inaczej nie ustanowimy narodu ucieleśniającego nasze nadzieje. Gdy taki naród zostanie
ustanowiony, w tym samym czasie odnajdziecie teŜ swoich rodziców. JeŜeli nie ustanowicie
takiego narodu, będziecie musieli usiąść i patrzeć jak przelewa się krew waszych rodziców,
waszej Ŝony, waszych dzieci. Czy jest coś gorszego od takiej sytuacji? Dlatego zanim
odnajdziemy ten naród, nie mamy prawa kochać naszych Ŝon, naszych rodziców, naszych
dzieci. To jest droga, którą chrześcijanie powinni podąŜać, droga, którą powinien podąŜać
Koścół Zjednoczeniowy.
Powinniście stać się ludźmi, którzy potrafią zaprzeczyć samym sobie i Ŝyć dla narodu
i tego celu. Bez względu na to w jak trudnej sytuacji się znajdziecie, musicie być ludźmi
potrafiącymi walczyć i przezwycięŜać myśląc o nadziei pokładanej w was przez waszych
ojców. Musicie się stać takimi ludźmi, zanim będzie moŜna was nazwać prawdziwymi synami
i córkami Boga. Tak więc, jaka osoba moŜe budować kraj Boga? Taka, która moŜe
zaprzeczyć samej sobie i patrzeć na Niebo z bolącym sercem. Ktoś, kto zaprzecza samemu
sobie i Ŝyje dla społeczeństwa i ludzi, dla narodu i dla świata jest osobą, która moŜe budować
kraj Boga. Idąc dalej, osoba Ŝyjąca na rzecz Nieba, nawet jeŜeli oznacza to wyrzeczenie się
narodu i świata, jest osobą która moŜe budować królestwo Nieba. TakŜe osoba, która
bardziej czuje smutek wobec społeczeństwa i narodu, wobec świata a nawet wobec Nieba niŜ
wobec siebie bez względu na to z jak trudną i przykrą sytuacją się spotyka, jest osobą, która
moŜe budować kraj Boga.
Nie tylko to, powinniście być takŜe ludźmi odnoszącymi zwycięstwa a nie
przegrywającymi w walce z Szatanem podczas ustanawiania narodu Boga i BoŜego celu. Tak
więc, poczynając od jednostki, musicie połączyć rodzinę, społeczeństwo, ludzi, naród i świat
w jedno. Innymi słowy powinniście być w stanie walczyć i zwycięŜyć nad Szatanem w
jakiejkolwiek sytuacji się znajdziecie. JeŜeli wejdziecie w społeczeństwo musicie być w stanie
walczyć i zwycięŜyć nad Szatanem w jakimkolwiek środowisku zaoferowanym wam przez to
społeczeństwo. JeŜeli wejdziecie w naród musicie być w stanie wystąpić naprzód, wziąć
odpowiedzialność za najgorszy problem tego narodu, potem walczyć i zwycięŜyć nad
związanymi z tym siłami szatańskimi.
Sądzicie, Ŝe Szatan, który był sprawcą tak trudnych sześciu tysięcy lat dla Boga,
zamierza po prostu cicho powiedzieć „ O rany, co ja zrobiłem. Chyba powinienem przestać”
spuści oczy i odejdzie czołgając się? Czy sami nawet nie oceniacie za bardzo wyprane
ubrania zamiast je wyrzucić? Zanim je wyrzucicie prawdopodobnie wywracacie je,
sprawdzacie, nawet wąchacie. To co chcę powiedzieć przez to, iŜ Szatan tak po prostu się
nie podda i nie odejdzie. Dlatego właśnie podtrzymuje on tą upartą walkę. Tak więc musimy
połączyć się z centrum. Nawet Wielebny Moon z Kościoła Zjednoczeniowego byłby oderwany
i wyrzucony w dniu w którym odsunąłby się od centrum. JeŜeli kierunek nie jest prawidłowy,
wtedy nie moŜesz robić Ŝadnych postępów. Przyczyną dla której dąŜymy do narodu jest być
w stanie odnaleźć świat a przyczyną dąŜenia do świata jest świat duchowy. A gdy to juŜ
zrobimy, co będziemy robić potem? Potem będziemy słuŜyć Ojcu Niebieskimu i wrócimy na
ziemię, chwycimy się naszego miejsca, naszej pozycji i słuŜąc Bogu ze wszystkimi narodami
świata, będziemy maszerować aby zadedykować i zwrócić Mu chwałę zwycięstwa. Aby
wykonać wszystko prawidłowo, musicie zrozumieć, Ŝe misja Kościoła Zjednoczeniowego
oznacza dla nas walkę w takiej
bitwie.
Musimy wystąpić na przód bosą stopą aby zbudować wieczną ojczyznę. Czy moŜliwe
jest abyśmy zbawili ten naród jedynie tym, co pozostało po zaspokojeniu naszych potrzeb?
Czy moŜesz tracić swą energię zamartwiając się tym co załoŜysz na siebie, kiedy coś zjesz,
jak dojedziesz? Musimy oczyścić drogę i podąŜać jak pionierzy naszą gołą stopą i gołymi
rękoma. Takie właśnie rzeczy robimy w Kościele Zjednoczeniowym.
Czy jesteście ludźmi „Yeongsa” (waleczni,odwaŜni ludzie, bohaterowie), którzy
powinni stać z przodu ustanawiając ojczyznę czy teŜ jesteście tymi, którzy doprowadzają do
niepowodzenia? Mówiąc yeongsa mamy na myśli kogoś, kto moŜe reprezentować naród i
podejmuje się rzeczy zbyt trudnych dla innych. Nie uŜywamy słowa bohater wobec tych,
którzy czynią to, co kaŜdy moŜe dokonać. Tacy ludzie są nazywani Ŝołnierzami. JeŜeli jego
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towarzysze nie są w stanie wykonać zadania i są zmuszeni wycofać się a on wykonana ich
zadanie, to jest kimś, kogo nazywamy bohaterem. Chińskie wyraŜenie Yeong oznacza szybki,
prędki. Biega szybciej niŜ ktokolwiek inny, potrafi nawet uciec pociskom. Nie moŜemy uŜywać
słowa bohater, wobec tych którzy czynią to, co kaŜdy moŜe dokonać.
Kto jest awangardowym generałem, który musi być bohaterem aby prowadzić i
torować drogę budowania narodu? Gdzie jest miejsce na ustanowienie narodu? JeŜeli
chcecie ustanowić naród potrzebujecie suwerenności, obywateli i terytorium narodowego.
Patrząc więc na ten problem z punktu widzenia Królestwa Niebieskiego, gdzie jest miejsce
godne roli terytorium narodowego? To mogą być jedynie posiadłości kościelne, prawda?
A następnie, jacy ludzie mogą zostać obywatelami Królestwa Niebieskiego? Ludzie
ze wspólnoty, uczniowie. A kim są panujący? Wy. To wy jesteście reprezentantami
przywódcy wioski, reprezentantami przywódcy rodu, reprezentantami przywódcy hrabstwa i
reprezentantami gubernatora prowincji. Ludzie, czy staniecie się podmiotami, centrami? Gdy
przyjdzie ktoś ze świata szatańskiego niosąc bombę, to wy musicie być pierwszymi, którzy
skoczą do przodu. Czy rozumiecie? Czy czujecie, Ŝe moŜecie tego dokonać? A jeŜeli macie
pieniądze, nawet jeŜeli jest to tylko jeden grosz wydajecie to na rozwój kościoła. Wydajecie
to, aby poszerzyć posiadłości narodu oraz zjednoczyć ludzi. Zarządzający kościołem jest
reprezentantem panującego. Reprezentuje szefa wioski, reprezentuje ojca i matkę.
Powinniście pozostawić po sobie taką tradycję i filozofię. My sami nie mamy nic.
Jaki naród zamierzamy ustanowić tutaj w Korei? Gdy rozpoczniemy dystrybucję dóbr
i komunikację, czy załoŜymy naród komunistyczny, czy będziemy kontynuować tak jak teraz
Republika Korei, czy teŜ będziemy dąŜyć do nowego narodu, który nie jest Ŝadnym z nich?
RozwaŜając wszystko w tym świetle zaczyna się odczuwać, Ŝe nasz czas jest coraz bliŜej.
JeŜeli jesteście Unifikacjonistami, którzy powinni utrzymywać stabilność i brać za to
odpowiedzialność, jak bardzo odczuwacie poczucie odpowiedzialności za tę sytuację i jak
bardzo jesteście zdeterminowani na poświęcenie za to? O to właśnie pytam. Czy posiadacie
pewność siebie? Będziemy musieli pójść na północ, przekroczyć 38-y równoleŜnik i
przygotować nasze bazy w miastach i hrabstwach pięciu prowincji Północy. Powinniście juŜ
teraz, gdy brakuje nam ludzi, myśleć o tym, kto będzie mógł podjąć się odpowiedzialności za
Jeongju na Północy. Czy staliście się ludźmi, którzy inwestują swój szczery wysiłek i którzy
mogą przygotować się na wzięcie 10 lub 20 lat odpowiedzialności, koncentrując się na okolicy
Jeongju a jeŜeli nie da się tego zrobić, po śmierci pozostawiając instrukcje pouczające
waszych potomków o tym aby pilnie studiowali, cięŜko trenowali i cięŜko przygotowywali się,
stając się tymi, którzy biorą odpowiedzialność w miejsce Nieba w Jeongju? O tym właśnie
myślałem i przygotowywałem się aŜ do dzisiaj.
Myśląc o tym, czy w porządku jest aby młodzi przyjaciele po prostu powrócili do
swych miast rodzinnych, uśmiechając się i chichocząc wspólnie ze swoimi Ŝonami i dziećmi?
Jest to w porządku czy nie? Nawet gdybyś miał umrzeć, musisz ustanowić ten naród i dopiero
potem odejść; nawet gdybyś miał umrzeć, musisz zbudować ten naród dla swoich dzieci i
dopiero potem odejść. To co próbuję wam powiedzieć, to to, Ŝe aby wszystko szło właściwie
musicie mieć nową determinację. Musicie postanowić „ Pójdę tam nad granicę rosyjską i
mandŜurską i rzucę wyzwanie partii komunistycznej. W samym środku strzelaniny, dzień i
noc, wezmę na siebie odpowiedzialność, będę placówką na rozdzieleniu granicy narodowej.
Nawet jeŜeli mój kraj nie wie, bez względu na to, Ŝe nikt nie wie, nawet jeŜeli w trakcie będę
musiał oddać swe Ŝycie, moje serce, moja lojalność wobec tego narodu nie zmieni się”. To
jest właśnie to, czego potrzebujemy.
To, Ŝe świat ignoruje was jest bez znaczenia. Gdy wejdziecie do świata duchowego,
wszystko będzie ujawnione. W ten sposób działa wszechświat. Wiedząc o tym aby wszystko
działało musicie zrozumieć, Ŝe brakuje nam ludzi. Czy rozumiecie? Musicie zrozumieć, Ŝe
potrzebujemy więcej ludzi. Nawet jeŜeli jakiś facet jest chudy jak strach na wróble, moŜemy
wyposaŜyć go w trąbę lub skonstruować jakiegoś robota i kazać im chodzić wokół Północy
dmuchając w trąby. To jest właśnie to co chciałbym zrobić i co Bóg chciałby zrobić. Mówienie,
Ŝe nie moŜesz nauczać Zasady, jeŜeli urodziłeś się jako człowiek, z ustami i wszystkim, z
uczuciami, z umysłem i ciałem mając 20 lub 30 lat, po prostu nie ma sensu. Musisz cięŜko
studiować, nawet jeŜeli śpisz tak mało, Ŝe gałki oczne ci ropieją i pękają. Musisz się
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przygotowaś, nawet jeŜeli jesteś tak głodny, Ŝe pozostały ci jedynie skóra i kości. Wtedy ten
wynędzniały, chudy worek kości będzie całkowicie gotów na przyjęcie miłości Nieba. Próbuję
powiedzieć, czy nie sądzicie, Ŝe Bóg moŜe zawrzeć wszystkie swoje oczekiwania w tym
jednym człowieku, nawet jeŜeli jest on szczupły i wątły?
Jezus takŜe przyszedł aby ustanowić naród. JeŜeli nie ma ojczyzny, sytuacja jest
Ŝałosna. Ludzie religijni zawsze byli w Ŝałosnej sytuacji poniewaŜ nie mieli ojczyzny. JeŜeli
sąd ma nadejść, to jednostka, klan rodzinny, ludzie, naród i świat muszą dostosowaś się do
niezmiennego standardu a wtedy sąd dokona się na bazie owego standardu. Ojczyzna jest
ostateczną nadzieją. Ludzie, klan, rodzina i jednostka , wszyscy zawierają się w ojczyźnie.
Czy te 3 000 li (długość półwyspu koreańskiego) stało się Ojczyzną? Nie, i musimy
uporządkować tę sprawę. KaŜdy z nas powinien pracować z jednomyślnym oddaniem aby
stworzyć ojczyznę, której pragnie Bóg, Jezus i Duch Święty.
Czym jest dobro? Dobrem jest poświęcenie się jednostki dla rodziny, rodziny dla
klanu, klanu dla świtu ojczyzny. Wszyscy są poświęceni dla odnowy ojczyzny a gdy ojczyzna
jest odnowiona
wszyscy stają się lojalnymi i ukochanymi patriotami. JeŜeli lojalne oddanie jest
ofiarowane na poziomie narodowym i standard narodowy jest ustanowiony, zostajecie uznani
takŜe jako ci, którzy zbudowali podstawę dla rodzimy a takŜe klanu. Standardem drogi jest
absolutne lojalne oddanie Bogu. Wtedy całej treści tej drogi przyznane jest uznanie.
Jak mamy to zrobić, aby wszystko było dobrze dokonane? Jezus powiedział,
„Ojcze,wszakŜe nie moja, lecz twoja wola niech się stanie.” Tutaj „moja wola” to wola świata,a
„twoja wola” to wola Boga. Wy członkowie Kościoła Zjednoczeniowego, czegoście wy
dokonali? Czy ustanowiliście drogę lojalnych patriotów i czy wystąpiliście naprzód z
rzeczywistymi rezultatami w rękach? Powinniście spełnić drogę synowskiej poboŜności a
potem zaprezentować siebie z rzeczywistymi osiągnięciami i postanowić walczyć na poziomie
indywidualnym, rodzinnym, klanowym, narodowym i światowym. Jezus przyszedł z misją
oferty. Wy wszyscy musicie budować etniczną podstawę idąc do przodu, walcząc na
poziomie światowym. Musicie być wyposaŜeni w wartość równoznaczną wartości Mesjasza.
Podczas gdy lider toruje drogę globalną, ci którzy są prowadzeni, czyli wy, muszą
przygotować drogę grupy etnicznej. Wielu ludzi, mając nadzieję na drogę ku wyzwoleniu,
zginęło. Odeszli na zawsze wierząc, Ŝe któregoś dnia będzie to zrealizowane, chociaŜ nie
wiedzieli kiedy.
Unifikacjoniści przygotowali podstawę od jednostki poprzez grupę etniczną aŜ
poziomu narodowego. Teraz musimy zmobilizować całą ludzkość i wszystkie narody świata.
Powinniśmy dąŜyć do dnia, gdy nasza ojczyzna będzie zrealizowana, dnia wolności, pokoju i
szczęścia i powinniśmy iść nawet gdy droga jest trudna. W ten sposób patrzę na wszystko i
taki jest teŜ standard Boga. Jezus umarł dąŜąc do tego standardu. Musimy cierpieć i szybko
posuwać się do przodu na drodze ustanawiania ojczyzny. Musimy wziąć odpowiedzialność za
Koreę. Powinniśmy znieść wzmocniony ból i udrękę otaczające fakt iŜ, ojczyzna Jezusa,
ojczyzna Ducha Świętego, ojczyzna wszystkich świętych, własna ojczyzna Boga nigdy nie
została zbudowana. JeŜeli tego nie zrobimy, w Ŝaden sposób nie moŜemy podnieść głowy.
Tym co musimy zrobić jest odnalezienie naszej ojczyzny.. Aby to odnaleźć, musimy
na rzecz tego Ŝyć. JeŜeli nie Ŝyjemy dla naszej ojczyzny, nie będziemy w stanie jej zbudować.
Jak więc powinniśmy Ŝyć aby było to Ŝycie dla naszej ojczyzny? Postaw sobie świat jako
swoją ojczyznę i Ŝyj na rzecz świata. Taka osoba jest w stanie stworzyć ojczyznę. Jedzenie i
spanie, chodzenie po ulicy, twoje całe Ŝycie i wszystkie twoje czyny muszą być dla stwarzania
ojczyzny.
Dlatego właśnie walczymy, przygotowani nawet na atak mieczem ze strony
komunistów w biały dzień. Gdy ludzie Korei nie mogą tego zrobić, my jesteśmy tymi, którzy
muszą tego dokonać. PoniewaŜ ludzie nie mogą pójść, my musimy iść. Aby być w stanie tego
dokonać, musimy kochać naszą ojczyznę bardziej niŜ ktokolwiek inny. To co próbuję wam
powiedzieć : jeŜeli musicie jeść, jedzcie na rzecz ojczyzny. Gdy wychodzisz za mąŜ i idziesz
połączyć się ze swoim męŜem, rób to na rzecz ojczyzny. Teraz jest grupa, która moŜe się
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podnieść gdy wypowiem słowo, grupa która moŜe się zmobilizować gdy wskaŜę kierunek, ale
nie jestem takim człowiekiem, którego by to satysfakcjonowało. Będę kontynuował budowę i
rozwój podstawy, która zagwarantuje świt ojczyzny, nawet jeŜeli musiałbym poświęcić na to
podstawę Kościoła Zjednoczeniowego. Musi istnieć religijny porządek, ludzie i naród które
mogą przyjąć rodzinę, która została ustanowiona jako główny cel opatrzności sześciu tysięcy
lat.
Podstawa na przyjęcie Boga była przygotowana i BoŜym pragnieniem było, aby
wszyscy jednocześnie byli z nią połączeni, ale została ona rozbita i roztrzaskana tak więc
zadanie powiązania tego ponownie, pozostało. Aby ponownie połączyć wszystko razem
musimy stanąć na przodzie i biec. Gdy się ściemnia i nadchodzi czas spania, musisz zasnąć
z narodem nadziei. Chcę wam powiedzieć, Ŝe oczywiście ten naród obecnie nie istnieje ale
jako członek jego obywateli, idź spać na rzecz tego narodu a gdy się obudzisz, obudź się jako
jeden z robotników, pracujących aby stworzyć ten naród. A wszystkie twoje zmysły, takie jak
wzrok, słuch, dotyk, nie uŜywaj, jeŜeli nie moŜesz tego robić z myślą o tym narodzie. Dopóki
ten dzień nie nadejdzie, nawet nie umieraj. Dopóki ten dzień nie nadejdzie , czas nalega. Aby
spełnić to zadanie, musimy pokonać kaŜde cierpienie i kaŜdą niepomyślność.
JeŜeli masz coś do zrobienia, musisz to zrobić, nawet jeŜeli musiałbyś pracować do
późna w nocy. To znaczy gdy jedynym sposobem na ustanowienie ojczyzny jest dołoŜenie do
cięŜaru ofiary z owieczki bazując na opatrznościowym terminie a ty masz odpowiedzialność
uŜycia tego czasu na dołoŜenie, nawet jeŜeli to będzie zaledwie jedna kropla, do ofiary z
owieczki złoŜonej z łez i potu, czy uwaŜasz , Ŝe będzie w porządku jeŜeli wygodnie się
wyśpisz , obudzisz się rozciągając się i ziewając? W rzeczywistości jak tylko się obudzisz
powinieneś zrobić pokłon i modlić się : „Ojcze, nie mogę odczuwać nic poza smutkiem z
powodu tej samotnej, nędznej drogi którą kroczę, drogi ku podstawie naszego zwycięskiego
narodu, drogi ku miejscu odpoczynku i bezpieczeństwa, do którego zawsze dąŜyłeś, drogi ku
narodowi, poprzez który moŜesz utworzyć świat, taki który zawsze chciałeś zrealizować.
Ojcze, jeŜeli ja odczuwam taki smutek, co musisz odczuwać Ty i niebo?”.
Nie moŜesz się tak po prostu połoŜyć, bo jesteś zmęczony a nawet jeŜeli umierasz
powinieneś umierać dla narodu. Dlatego gdy się zestarzeję i zacznę odczuwać zmęczenie
jedyną rzeczą, którą chciałbym być w stanie pozostawić po sobie jest ostatnia wola i
testament:” Zrobiłem wszystko co mogłem dla Nieba. Zrobiłem wszystko co mogłem dla
narodu.”
Jezus powiedział :”Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo : Co
będziemy pić? albo : Czym się będziemy przyodziewać? Bo tego wszystkiego poganie
szukają (…) Ale szukajcie najpierw Królestwa BoŜego i sprawiedliwości jego”. Pokazuje to, Ŝe
przewodnią myślą Bibli jest Królestwo (naród). Filozofia ta mówi o dąŜeniu do narodu. Nie
mówi o dąŜeniu do swego szczęścia. JeŜeli narodziłaś się jako obywatel tego narodu i masz
męŜa, wtedy ten mąŜ reprezentuje ten naród, tak więc powinnaś kochać ten naród, zanim
pokochasz swego męŜa. śona takŜe reprezentuje naród, powinieneś kochać ten naród,
zanim pokochasz swoją Ŝonę. Powinieneś być w stanie poprosić jego lub ją o to, aby
umierając potrafili powiedzieć: „Zrobiłem wszystko co mogłem, nie mogłem nic więcej zrobić”.
Nie jest dobrze jeŜeli umierasz powiedziawszy, „Powinienem był spróbować to lub tamto”.
Dlatego właśnie jesteśmy bardzo zajęci pomimo tego, Ŝe uzyskaliśmy juŜ pewne rezultaty.
JeŜeli przeszedłeś juŜ drogę, powinieneś nadal iść. Gdy wszyscy inni śpią, powinniśmy robić
krok do przodu. „Hej, szatański świecie ! Nie wysilaj się ! Wy kolesie, jak chcecie to
odpoczywajcie cały dzień ! Wyruszamy na poszukiwanie tego narodu.” Tak właśnie
powinniście powiedzieć.
Koledzy rodacy, wy wszyscy, którzy dąŜycie do zjednoczenia Północy i Południa !
Chcę przede wszystkim powiedzieć, Ŝe waszą misją kobiety, jest odnowa młodych męŜczyzn
i kobiet a misją studentów jest bycie prawdziwymi dziećmi poprzez prawdziwą edukację. To
jest to, co musicie zrobić.
A poza tym matki i dzieci powinny się zjednoczyć aby ustanowić standard, tak aby
mogli być wychowani i wyedukowani męŜowie, aby stać się prawdziwymi synami Nieba.
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Następnie podąŜając za Prawdziwymi Rodzicami i słuŜąc Bogu odnawiać ideał Królestwa
Niebieskiego na Ziemi.
Kończąc, pragnę powiedzieć, Ŝe jest moją gorącą nadzieją, Ŝe te słowa dzisiaj
pomogą wam zbudować ruch narodowy, aby przybliŜyć dzień w którym Północ i Południe
spotykają się w prawdziwej miłości.
Niech BoŜe błogosławieństwo pozostanie z wami i waszymi rodzinami. Dziękuję.
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