
Bok 1

Kapitel 1

Sanna föräldrars ankomst

och eran av Sanna föräldrar

Adam och Eva, de första mänskliga förfäderna, borde ha följt Guds bud:"
           Ät inte av frukten på kunskapens träd på gott och ont," och säkert passerat 

genom den tillväxtperioden. Hade de gjorde det, skulle de ha blivit fullkomliga 
människor och sedan fått ta emot äktenskapets Välsignelse som den första       

           maken och hustrun att bli de goda förfäderna till mänskligheten.

Adam och Eva kunde dock inte övervinna satans frestelse. Medan de fortfarande 
var i tillväxtperioden innan de uppnådde individuell fullkomlighet, var de på 
fullbordans-nivån i tillväxtstadiet där de åt av frukten på kunskapens träd om gott 
och ont och begick ursprunglig synd. Genom att göra det förstörde de Guds släkt.
Som ett resultat kunde Adam och Eva inte bli de goda mänskliga förfäderna. 
Istället födde de onda ättlingar, som bildade fallna familjer, fallna stammar, fallna 
samhällen, fallna nationer och den fallna världen. Detta förde helvetet till jorden 
och in i himlen. Detta var något som Gud aldrig planerat.

För att rädda den fallna mänskligheten sände Gud Jesus som Messias till det 
judiska folket som Hen hade utvalt och förberett i 4000 år. Jesus var Guds 
enfödde son och Messias, som skulle fullborda den andra Adams mission. Om 
det judiska folket hade trott på Jesus och förenats med honom, skulle han ha valt 
ut en kvinna bland dem som den andra Eva att vara hans brud. Tillsammans   

           skulle de ha fått ta emot äktenskapets välsignelse och blivit den första guds- 
           centrerade maken och hustrun och mänsklighetens Sanna föräldrar. Därmed  
           skulle de ha uppfyllt försynens mission av mänsklig frälsning.



Jesus kom som Messias, och hans sanna betydelse var att han var den andre 
Adam. När hans väg blockerades halvvägs på grund av det utvalda folkets otro, 
var Gud tvungen att genomföra försynen att åter sända Messias, den här gången 
som den tredje Adam. 2000 år av kristendomens historia var ett bevis på andlig 
frälsning. Den uppståndna Jesus och den Helige ande ledde denna försyn 
genom att utföra återfödelse-arbetet. Detta arbete lägger grunden för att 
mänskligheten skulle välkomna den tredje Adam, Återkomstens Messias.

Den återvändande Messias kommer inte att stiga ned från himlen; precis som på 
Jesu tid kommer han att vara född av en kvinna som ett barn som är Guds 
enfödde son. Precis som judarna var avsedda att komma till Jesus, är kristna 
tänkta att tro på och delta med Messias vid Återkomsten. Den återvändande 
Messias måste uppenbara och förtydliga varje detalj bakom hur de första 
mänskliga förfäderna kunde begå den ursprungliga synden. Därmed måste han 
avslöja satans identitet och ta bort roten till synd. Därefter måste den 
återvändande Messias segra över andevärldens sfär i en liv och dödskamp och 
slutligen förmå satan till frivillig underkastelse. Baserat på denna prestation, 
måste han erkännas av otaliga ledare och grundare av religiösa traditioner som 
den återvändande Messias, den Sanne fadern.

Dessutom måste Messias vid Återkomsten hitta förkroppsligandet av den Helige 
ande, Guds enfödda dotter som har varit beredd som frukten av frälsningens 
försyn. När han tar emot henne som sin brud, kan Guds vilja äntligen slå rot på 
jorden. Det som just har beskrivits är hur Gud genom Messias vid Återkomsten 
kommer att uppfylla försynen med att inviga Sanna föräldrar. För detta ändamål 
gjorde Gud det möjligt för två människor att födas på jorden. Sun Myung Moon är 
Sanne far; han är Messias vid Återkomsten och den tredje Adam. Hak Ja Han är 
den sanna modern; hon kommer som Messias brud vid Återkomsten, den tredje 
Eva och förkroppsligandet av den Helige ande.

De är båda födda i Korea, ett land med en lång historia, vars folk har behållit 
dess rika kultur och traditioner. Landets grundprincip omfattar himmel och jord, 
"Dra nytta av hela mänskligheten och omvandla världen med Principerna." 

           Det är ett land som har länge vårdat fred, och dess lidande människor har ärat  
           Gud.

Sanne far föddes på sjätte dagen i den första månkalender-månaden 1920 i 
Jeongju, norra Pyongyang provinsen (dagens Nordkorea). Gud fostrade honom 
genom hans barndom och ungdom för hans speciella mission. Sedan vid 
påsktiden, när han var 15 år, uppenbarade sig Jesus för honom och uppmanade  

          honom att acceptera Guds kallelse att ärva Herrens uppdrag vid Återkomsten.    
          Under de kommande 12 åren gick han en blodig lidandets väg för att uppenbara 



           sanningen. Slutligen upptäckte han Skapelsens principer, mänsklighetens  
           syndafall och syndens rot, människans del av ansvaret och Principerna  
           den underliggande förutsättningen för återupprättelse genom gottgörelse. Han 
           upptäckte också det trassliga förloppet av historien om frälsningens försyn.

Gud skickade den återvändande Herren som den centrala personen i försynen av
återupprättelse genom gottgörelse. Samtidigt ledde han också försyn för att 
återupprätta en tredje Eva, som skall komma som makan till den återvändande 
Herren. Runt tiden för Sanne fars födelse, började ett andligt uppvaknande i 
Korea. Sanne mors far och mor gick också med och blev en del av den rörelsen.

Sanna mor föddes den sjätte dagen i den första månkalender-månaden 1943, 
hemma hos hennes morföräldrar i Anju, södra Pyeongan-provinsen. Sanna mor 
växte upp i en familj med tre på varandra följande generationer av bara döttrar - 
hennes mormor Jo Won-mo; hennes mamma Hong Soonae (Daemonim) och 
Sanna mor - en familj som trodde att den återvändande Herren skulle födas på 
jorden. Andligt erkännande av Sanna mor inkluderade en välsignelse för henne 
när hon bara var sex år gammal, att hon skulle bli Himlens brud. Den 

           välsignelsen gavs av pastor Heo Ho-bin, från Inuti-magen kyrkan.

Strax efter att Korea återvann sin självständighet den 15 augusti 1945 delades 
det upp i norr och söder. Sanne far började sin offentliga förkunnelse med fokus 
på kristendomen i Sydkorea. På grund av misstron hos de förberedda andliga 
grupperna, måste Sanne far åka till Pyongyang i norra Korea, där han fortsatte 
att vittna. Men på grund av falska anklagelser från kommunistpartiet och 
avundsjuka hos de etablerade kristna kyrkorna, kastades han i fängelse. Sanne 
far fick två gånger genomlida ett obeskrivligt lidande. Ändå kunde han upprätta 

           en segerrik grund för återupprättelsen genom gottgörelse, både andligt och 
           fysiskt, när han släpptes från Hungnam arbetsläger under Koreakriget.

Därefter gick han söderut och grundade slutligen den 1 maj 1954 i Seoul, Holy 
Spirit Association for Unification of World Christianity. Året när Sanne far 
uppnådde åldern 33 år, lade han villkoret att gottgöra Jesu lidande liv under 33 
år. På den grunden, inledde Sanne far en ny början med en religiös organisation 
av Abel-typ för att uppfylla kristendomens försyn.

Efter grundandet av Holy Spirit Association, påverkades och flockades många 
kristna troende som hörde orden hos Principerna som Sanne far introducerade. 
Men andra kristna församlingar kände sig hotade och fördubblade sina 
ansträngningar att förfölja honom. Deras falska anklagelserna fick honom till och 
med att fängslas igen. Trots dessa problem kom hans anhängare att ha ännu 
starkare tro på Sanne far som Återkomstens Messias. Deras tro aktiverade 



honom att sätta och uppfylla villkoret för att lyckas med att föra försynen för 
återupprättelse till fullkomlighet av tillväxtsteget.

Den 11 april 1960, 14 år efter att han började sin offentliga förkunnelse efter 
befrielsen av Korea fann han därför äntligen sin brud. Hon var Sanna mor, som 
Gud speciellt hade uppfostrat och förberett att vara den Helige andes 
förkroppsligande medan Hen skyddade henne och höll henne åtskild från det 
onda. Den dagen hölls Sanna föräldrars heliga bröllop, som inrättade 
äktenskapets Välsignelse. Med detta ägde det förutspådda Lammets bröllop i 
kapitel 19 i Uppenbarelseboken slutligen rum. Den profetian betecknade Messias
heliga bröllop vid Återkomsten, när han skulle ta emot sin förberedda brud, 
förkroppsligandet av den Helige ande, och de skulle bli den sanna maken och 
den sanna hustrun.

Den historiska dagen öppnade porten till förverkligandet av skapelsens ideal som
Gud, Skaparen av himmel och jord, hade längtat efter alltsedan skapelsens 
begynnelse. Det inledde dagen då Adam och Eva, som ursprungligen 
föreställdes vid skapelsen, kunde manifesteras som Sanna föräldrar. Slutligen 
blev det möjligt för mänskligheten att få pånyttfödelsens nåd, genom vilken de 
kan bli helt av med ursprunglig synd.

1994, efter att Sanna föräldrar hade arbetat i 40 år med Holy Spirit Association 
for Unification of World Christianity, för att skapa enighet och genom gottgörelse 
uppfylla alla nödvändiga villkor för att få satan till underkastelse, grundade de 
Family Federation for World Peace and Unification för att fortsätta på dess plats.

Genom familjeförbundet förkunnar Sanna föräldrar att den ideala världen som 
ursprungligen var avsedd vid skapelsetidpunkten kommer att byggas genom 
expansionen i hela idealvärldens familjer, centrerade på Sanna föräldrar, som har
kommit till jorden som mänsklighetens Sanna förfäder.

Genom kröningsceremonin för Guds konungamakt, som hölls den 13 januari 
2001, och Cheon Jeong Gung entréceremonin och kröningen av Sanna föräldrar 
som fredens konung och drottning över himmel och jord, som hölls den 13 juni 
2006, upplöste Sanna föräldrar Guds bittra sorg genom att återupprätta Hens 
suveränitet över kosmos. På detta sätt lade de grunden för att Guds rike ska slå 
fast rot på jorden. Slutligen etablerade de den 13:e dagen av den första månad 
efter den himmelska kalendern, 2013, som grundandets dag för fredens   

           kosmiska nation och enighet (Cheon Il Guk).

I sin sista rapporteringsbön om sitt jordiska liv, 21 dagar före hans heliga 
uppståndelse den 17:e dagen i den 7:e månaden enligt den himmelska kalendern



(3 september) 2012 deklarerade Sanne far att frälsningens försyn hade 
           fullbordats. Han instruerade alla välsignade medlemmar att ta på sig missionen  
           som stam-messias som kan representera sina nationer, och han deklarerade: 
           "Allt är fullbordat."

Som Sann far och Sann mor tillsammans fullkomnade Sanna föräldrar de 
tvåfaldiga karaktärerna hos den okroppslige Gud i kroppslig form. Det är de 
modeller som mänskligheten behöver efterlikna och lära av, genom att studera 
deras liv, deras läror, de traditioner de etablerade och deras prestationer. Sanna 
föräldrar är den ursprungliga roten. De är absoluta, unika utan like, och de 
kommer aldrig att komma igen. Sanna föräldrars ljus kommer för alltid att upplysa
världen med sanning och kärlek till Gud.

Avsnitt 1. De sanna förfäderna

De fullkomnade Adam och Eva

 Gud skapade människan för att uppleva
glädje i evighet. Adam och Eva, 
människans första förfäder skapades att 
bli objekt partners till Guds absoluta 
kärlek. Mänskligheten hade sitt ursprung
från ett enda urgammalt par. Gud 
skapade kärlek att flöda i en ström, och 
det är därför han inte kan starta en 
annan ström av kärlek från någon annan
än en man tillsammans med en kvinna. 
Om Adam och Eva hade blivit 
fullkomliga genom Guds absoluta kärlek 
och förökat goda ättlingar, så kunde de 
ha förverkligat en ideal familj. Alla i den 
familjen skulle ha deltagit med Gud 
skaparen som deras vertikala, 
immateriella sanna förälder och 
fullkomnat Adam och Eva som Hens 
horisontella påtagliga sanna föräldrar på
jorden.

Adam och Evas sanna familj skulle ha 
utvidgats till Adam och Evas släkt. Deras
släkt skulle ha frodats, expanderat till ett 
samhälle och nation, och i slutändan 
skapat en värld som uppfyller Guds tre 
stora välsignelser "Var fruktsamma och 
föröka er, och råd över alla ting". Den 
världen skulle inte ha varit något mindre 
än det ideala himmelriket som Gud 
avsett att bygga på jorden.

De sanna olivträden

Vi läser i Bibeln, i 1:a Moseboken, om 
livets träd och kunskapens träd på gott 
och ont som växte i Edens lustgård. 
Dessa två träd symboliserar den 
fullkomliga fadern och modern. 
Ursprungligen skulle de mänskliga 
förfäderna Adam och Eva, fullkomliga 
och utan någonting att göra med något 
syndafall, ha varit mänsklighetens rötter.



Efter att ha vuxit från dessa rötter, var 
alla människor ämnade att leva i 
himmelriket i himlen och leva där för 
evigt.

Guds syfte med skapelsen är för 
mänskligheten att bilda en enda Guds-
centrerad familj, där alla skulle vara 
bröder och systrar, alla skulle vara släkt. 
Fallna människor är vilda olivträd, som 
härrör från vilda rötter. De måste 
inympas i de äkta olivträden, Sanna 
föräldrar, och återfödas som sanna 
människor. Genom att göra så, kan 
mänskligheten förverkliga världen enligt 
Guds ideal för skapelsen, det eviga 
ideala himmelriket som skulle ha spirat 
ur Edens lustgård. Mänsklighetens hopp
är att kunna ta emot Sanna föräldrar, 
anta de goda traditionerna av deras 
Guds-centrerade familj, överlämna dem 
generation efter generation, och därmed
bygga en enad värld av ett språk, en 
kultur och en Guds suveränitet.

Avsnitt 2. Återkomstens Herre och
den Helige andes förkroppsligande

Guds enfödde Son och Dotter

Guds hopp för Adam och Eva var att de 
skulle växa, uppnå fullkomlighet och 
bilda en sann familj. Detta är vad Hen 
ursprungligen avsett vid tiden för 
skapelsen. Gud skapade Adam som Sin 
enfödde Son och Eva som sin enfödda 
Dotter. Med absolut kärlek investerade 

Hen allt i dem, och i dem placerade Hen 
alla sina förhoppningar.

Men de föll, så i deras ställe sände Gud 
Jesus som sin enfödde Son. Enligt den 
ordning i vilken han hade skapat Adam 
och Eva planerade Gud att återupprätta 
Adam först och därefter återupprätta 
Eva genom Adam. Därför sände Gud 
först Jesus som den andre Adam för att 
ersätta den första Adam, och sedan var 
Jesus tänkt att hitta den ursprungliga 
andra Eva och förena sig med henne 
som make och hustru. Hade de lyckats 
med detta, skulle de ha blivit de enfödda
Sanna föräldrarna, mänsklighetens 
första goda förfäder. 

Frihet från ursprunglig synd

Adam och Eva, mänsklighetens första 
förfäder föll när de gav efter för satans 
frestelse. De åt av frukten på 
kunskapens träd på gott och ont, och 
begick därmed den ursprungliga synden.
Den ursprungliga synden var en otillåten
sexuell relation. Denna synd förorenade 
Guds släktlinje. Istället för att fortplanta 
Guds kärlek genom efterföljande 
generationer, förökade de ättlingar 
genom satans falska kärlek.

I Bibeln, dokumenterar Matteus 
evangelium Jesus Kristus släktlinje. Den 
bevarar ett register över hans 
härstamning, bland ättlingarna till den 
fallne Adam, separerades gott och ont 
och godhet avancerade. Den 
dokumenterar hur under den 4000-åriga 



historien av återupprättelse genom 
gottgörelse, blodets anslutning till satan 
klipptes bort, när grunden för att 
slutligen utrota den ursprungliga synden 
lades, så att Jesus skulle kunna födas 
som Guds enfödde Son.

Därmed föddes Jesus utan att ha 
någonting att göra med den ursprung-
liga synden. Som den Sanna fadern, 
kom han till jorden för att ta emot den 
Sanna modern, så att de kunde stå i 
position som Sanna föräldrar. De skulle 
föda barn med deras direkta 
härstamning, fri från den ursprungliga 
synden, och även ge pånyttfödelse till 
den fallna mänskligheten och ta bort 
deras ursprungliga synd. Men istället 
dog Jesus på korset på grund av misstro
från det Israeliska folket. Ändå lämnade 
han med löftet om att han skulle komma 
tillbaka och slutföra det arbete han 
lämnat oavslutat. Därför ärver den 
återvändande Herren, som kommer som
den tredje Adam, Jesus fundament av 
historia och tradition och både andligt 
och fysiskt, alla återupprättelsens frukter
genom gottgörelse. Detta gör att han 
kan starta från positionen som Messias 
och därifrån nå position som Sann 
förälder. När han sa att han kan fullfölja 
uppdraget att fullborda Guds ideal för 
skapelsen på jorden.

Återvändande Herre och
förkroppsligandet av den Helige ande

På grund av hans död på korset, som 
orsakas av misstro bland folket, kunde 
Jesus inte slutföra perioden som Sann 

förälder på jorden. Efter hans 
uppståndelse, måste Jesus finna en 
andlig brud, det var ingen annan än den 
Helige ande. När sedan, med Jesus som
den andlige Sanne far och den Helige 
ande, som andlige Sanna mor, kunde de
utföra frälsningens försyn på ett 
begränsat sätt, genom att ge andlig 
pånyttfödelse till fallna människor.

För att slutföra frälsningen både andligt 
och fysiskt, måste Jesus komma åter. 
Därför måste Jesus vid hans Återkomst 
födas på jorden i köttslig kropp som 
Återkomstens Herre, den tredje Adam. 
Därefter måste han få sin brud, kvinnan 
som Gud förberett som förkroppsligan-
det av den Helige ande. Tillsammans blir
de påtagliga Sanna föräldrar, som kan 
ge pånyttfödelse till mänskligheten både 
andligt och fysiskt. Sanna föräldrar tar 
bort den ursprungliga synden från 
mänskligheten. De erbjuder nåden av 
pånyttfödelse - byte av släktlinje - som 
öppnar perioden till fullständig seger i 
ande och kött.

Avsnitt 3. Slutförande av
återupprättelsens försyn

         Herre, Frälsare och Messias
Sanna föräldrar står inför den fallna 
mänskligheten som förkroppsligandet av
Guds sanna kärlek. 

Sanna föräldrar är de centrala personer 
som kommer att utföra den Återvän-
dande Herrens arbete och utföra Guds 
frälsningsarbete. De har missionen som 



frälsare och Messias, att vägleda 
mänskligheten från falsk kärlek och den 
onda släktlinjen till sann kärlek, sant liv 
och sann släktlinje, och att förena alla 
religioner.

Sanna föräldrar kommer för att bygga 
den ursprungliga världen. I den världen 
kommer människor att skapa en ny 
kultur genom att ärva traditionen av 
familjer som är centrerade på Sanna 
föräldrar. Eftersom de kommer att vara 
med Gud och engagera sig med 
varandra genom att ge och ta emot 
fullkomlig kärlek, behöver människor inte
en frälsare. Eftersom de inte har 
ursprunglig synd, kommer varje familj - 
föräldrar, make, hustru, och barn - att 
kunna leva för evigt med Gud. Detta är 
det slutliga högsta målet mot vilket Gud 
har lett försynen genom historien. När 
det gäller, kommer syftet med Guds 
återupprättelses försyn att uppfyllas och 
den ideala värld som mänskligheten 
önskar att förverkligas. 

Slutförande av Guds vilja

Gud måste fortsätta sin försyn av 
återupprättelse genom historien tills Hen
genom gottgörelse återupprättar fallne 
Adam och Eva, installerar Sanne far och
Sanne mor till hela mänskligheten - 
Sanna föräldrar. Sanna föräldrar 
kommer som den enda, centrala 
modellen. De sträcker ut sina händer för 
att rädda fallna människor och visa dem 
i vilken riktning ni måste gå. De kommer 

vid den tidpunkt när historien av Guds 
vilja bär frukt, när historien kan göras rak
och starta på nytt.

När vi ser på alla de ansträngningar som
Sanna föräldrar gjort, ser vi att de har 
återupprättad tidigare historia, enar en 
splittrad värld och bygger baserat på 
detta himmelriket. I ljuset av detta är 
Sanna föräldrar de som slutför 
återupprättelsen. Sanna föräldrar är 
mänsklighetens högsta och bästa hopp. 
När de uppstår och välkomnas av 
världen, fullbordas historiens hopp. Eran
när Sanna föräldrar uppstår i världen är 
startpunkten för avslutande av den fallna
historien.

***
Avsnitt 4. Gud förkroppsligad

Den vertikala Föräldern och 
de horisontella föräldrarna

Adam och Eva var skapade som Guds 
stora objekt partners - Adam som 
representant för Guds manlighet och 
Eva som representant för Guds 
kvinnlighet. Gud är själv-existerande 
okroppslig subjekt partner, vars 
tvåfaldiga karaktärer är i harmoni. 
I början, när han skapade de första 
människorna, en man och en kvinna, var
Hens syfte att anta en kropp, som Hen 
behövde för att relatera med den 
påtagliga världen. Gud ville fritt 
kommunicera och interagera med den 
påtagliga världen genom kropparna hos 
två människor, Adam och Eva. Så länge 
Gud var en okroppslig varelse, var Hen 
begränsad att relatera med den 
kroppsliga påtagliga världen. Därför 



hade Adam och Eva, på fundamentet av
att uppnå fullkomlighet att leva med Gud
och bli ett med Honom, gifta sig och få 
barn för att bilda en familj, skulle ha blivit
de yttre, horisontella Sanna föräldrar och
Gud skulle ha blivit den inre vertikala 
Sanne föräldern. 

 

Guds eviga manifestation

I den ursprungliga skapelsens värld, så 
skulle Adam och Eva genom att uppnå 
fullkomlighet och helt förenas i sann 
äktenskapligt kärlek, ha skapat grunden 
för Gud att kunna leva i dem och bli 
mänsklighetens vertikala Sanne förälder.
När Adam och Eva, som liknar den 
okroppslige Gud som Hens påtagliga 
objekt partners, ha blivit fulländade och 
förenade som en med Gud. Då skulle de
ha blivit Sanna föräldrar. De skulle ha 
fött barn skapat en ideal familj och 
därefter en ideal värld. När detta hade 
skett, skulle Adam och Eva, som 
fulländade mänskliga förfäder ha förenat
den andliga och den fysiska världen. När
de blev Sanna föräldrar levde sitt liv på 
jorden och gått över till andliga världen 
som fullkomliga andliga jag, skulle Gud 
ha blivit påtaglig i avbilden av Adam och 
Eva, Sanna föräldrar. Med andra ord, 
Gud ville leva genom Sanna föräldrar, 
fullkomnade Adam och Eva, och Hens 
manifestation genom dem skulle 
fortsätta i all evighet. När nu, genom 
gottgörelse, Sanna föräldrar åter-
upprättar den fallna, syndiga värld 
tillbaka till den ursprungliga skapelsens 
värld och slutför kärnan i den ideala 

världen, så har de blivit den eviga 
avbilden av Gud, på jorden och i den 
andliga världen. 



Kapitel 2

Sanna föräldrars Heliga bröllop 
och 

Sanna föräldrars era

  Avsnitt 1. Lammets bröllopsmåltid

               Det Heliga bröllopet 
Lammets bröllopsmåltid profeterat i 
kapitel 19 i Uppenbarelseboken 
uppnåddes genom Sanna föräldrars 
heliga bröllop. Det var uppfyllelsen av 
Uppenbarelseboken, där Adam och 
Evas syndafall i 1:a Mosebok, 
återupprättades. 

Messias är den återvändande Herren, 
i dessa yttersta dagar av människans 
historia, som Gud sände till jorden som 
den tredje Adam, tillsammans med 
maken Gud funnit för honom, den tredje 
Eva och den Helige ande förkroppsligad.
Sanna föräldrars heliga bröllop var den 
ceremoni där Gud välsignade dem som 

sann make och hustru och 
mänsklighetens Sanna förfäder. 
Eftersom människor blev felaktigt födda, 
måste de återfödas; för detta behöver de
absolut Sanna föräldrar. 

Tack vare Sanna föräldrars heliga 
bröllop, kunde deras återupprättelse 
genom gottgörelse fortsätta förbi toppen 
av fullkomlighets-steget under 
tillväxtperiodens nivå där Adam och Eva 
föll och blev falska föräldrar - och bortom
den punkt vid vilken Jesus mötte 
misstron från Israels utvalda folk och 
tvingades att axla korset (33år). 

 



Vändpunkten
i återupprättelsens historia

När Sanna föräldrars Heliga bröllop, 
hölls den 11 april 1960, var det historiskt
ögonblick när historien av återupp-
rättelse genom gottgörelse gick över 
berget av gottgörelse vid fullbordandet 
av tillväxtsteget. Det Heliga bröllopet av 
Sanna föräldrar var en global och 
kosmisk händelse. Sanne far, som kom 
som den fulländade Adam på funda-

mentet av den långa frälsningens 
historia, uppförde på jorden fundamentet
att kunna ta emot Sanna mor, den 
ursprungliga Eva. Sanne far represen-
terar himlen, Sanna mor representerar 
jorden, och deras förening representerar
slutligen den andliga världen och den 
fysiska världen, som hade delats. Denna
historiska vändpunkt i historien av 
frälsningens försyn uppfyllde den 
standard som bröt ner den mur som 
hade avskilt Adam och Eva från Gud. 

Avsnitt 2. Herren och hans brud 

Det Heliga bröllopet och Sanna mor

Jesus kom till jorden för att göra slut på 
historien som resulterade från Adam och
Evas fall, och återupprätta världen till 
Guds ideal för skapelsen. Men på grund 
av misstro från det utvalda folket i Israel 
och den tidens judar, var han förhindrad 
att uppfylla Guds Vilja. Han steg upp till 
himlen, efterlämnande löftet att han 
skulle komma tillbaka. Följande i Jesus 
fotspår, tog Sanne far upp missionen 
som Messias. Han började sin offentliga 
förkunnelse den 15 augusti 1945, dagen
då Korea återfick sin självständighet. 

I början av sin mission, försökte Sanne 
far skapa enighet med kristendomen. 
Men när den perioden förstördes på 
grund av kristnas misstro, måste han 
lägga grunden för en nya providentiell 
kyrka som representerar kristendomen. 
Av detta skäl fick han uthärda stora 
lidanden medan han vandrade gott-
görelsens väg för att återupprätta 
villkoren för de "tre Välsignelserna". 

Den 1 maj 1954 i Seoul, grundade han 
den Helige andes sammanslutning för 
enandet av världens kristendom (HSA-
UWC). 

Efter det gick han igenom en 7-års-
period för att genom gottgörelse 
återupprätta hela Nya testamentets 
tidsålder. Räknat från tiden för hans 
födelse, hade Sanne far betalat 
sammanlagt 40 år av gottgörelse, innan 
han lyckades separera satan från sin 
väg. Därefter, den 11 april 1960, höll 
han och Sanna mor sin ärorika Heliga 
vigsel. Därmed blev de, de första 
mänskliga förfäderna, make och hustru, 
inför Gud. 

 

     

     Sanna föräldrars Heliga bröllop

 Efter att Sanne far gått perioden av 
blod, svett och tårar att gottgöra Jesu liv,
förlovades han med Sanna mor. Hon var
den enda dottern till Hong Soons-ae 
(Daemonim), som ägnade hela sitt liv av



fullständig hängivenhet att tjäna och 
närvara med Herren vid hans Återkomst.
Förlovningen ägde rum i tidigare 
högkvarteret Cheongpa-dong, Seoul, 
klockan 4 på morgonen den 27 mars 
1960 (1 :a dagen 3 :e månaden i 
månkalendern). Fyra dagar senare, den 
31 mars, beslutade Far officiellt att hålla 
det Heliga bröllopet för Sanna föräldrar 
och Välsignelsen av de tre huvud-
lärjungarna. 

11 april 1960 (16:e dagen i den 3:e 
månaden av månkalendern), kl 10.00 vid
f.d. högkvarter kyrka i Seoul, hölls 
Sanna föräldrars historiska Heliga 
bröllop. Mer än 700 medlemmar var 
närvarande, inbjudna från varje kyrka i 
Korea. Där fanns två ceremonier: Den 
första var ceremonin för att återupprätta 
Föräldrarna genom gottgörelse, och den
andra, hölls omedelbart efter den första, 
var ceremonin för Härlighetens föräldrar.

Avsnitt 3. Sjuårs-perioden och 
sanna barnens födelse

Sjuårs-perioden 

Sanna föräldrars Heliga bröllop utfördes 
på grundvalen 14 år av gottgörelse 
under denna period. De återstående sju 
åren var den period då Sanna föräldrars 
familj måste uppfylla villkoren att vara 
fria från satans invasion och fullborda 
fundamentet av den ursprungliga familj 
som kunde beträda sfären av Guds 
direkta herravälde.

Vid det Heliga bröllopet, gick Sanna 
föräldrars familj utöver fullkomlighets-

nivån av tillväxt-steget. Under de 
följande sju åren var de tvungna att gå 
igenom fullkomlighets-steget och 
samtidigt kämpa mot och överleva 
attacker från den andliga och den 
fysiska världen. Samtidigt som 7-års 
perioden var perioden under vilken 
Sanna Mor var tvungen att lägga 
gottgörelse-villkoret av absolut lydnad till
Guds Vilja och när hon var ansvarig för 
att bli absolut ett med Sanne far. För 
Sanne far, var denna 7-års period för att 
fostra Sanna mor till fullkomlighet och 
därmed skapa grunden för ett 
partnerskap som centrerats på Guds 
vilja. Kort sagt, det var den period under 
vilken Sanne far och Sanna mor hade 
att enas i tro och kärlek, såväl som 
påtagligt i kroppen.

Det var också den period då välsignade 
familjer var tvungna att gå igenom sin 
första 7-års period. Sanna föräldrar 
ledde deras familj och välsignade 
familjer när de banade väg för den 7-
åriga perioden av fullkomlighets-steget. 
En väg som aldrig tidigare vandrats i 
mänsklighetens historia. Slutligen 
segrade de. 

När de gick genom denna 7-års period 
av inre gottgörelse, etablerade de 
Föräldradagen, Barndagen och Dagen 
av alla ting för att återvinna vad som 
förlorats på grund av mänskliga 
syndafallet. Den efterföljande dagen 
Guds dag den 1 januari 1968 
fullbordades detta segerns fundament. 

 



                   Etablerandet av
     de Fyra positioners grundval

Efter det heliga bröllopet föddes 14 
sanna barn i Sanna föräldrars familj, 
med början av den första dottern. Ye-jin 
nim och den första sonen Hyo-jin nim. 
Genom födseln av deras första dotter 
och deras första son, fullbordade Sanna 
föräldrar de Fyra positioners grundval 
som Jesus inte kunnat lägga. 
Slutförandet av Fyra positioners 
grundval i Sanna föräldrars familj var en 
milstolpe i återupprättelsen som 
människor behöver kopiera och 
förverkliga i sina egna familjer. 

Även när hon födde sitt barn, delade 
Sanna Mor samma hjärta som andra 
kyrkomedlemmar som arbetade i 
frontlinjen. Hon levde en ödmjuk liv, åt 
magra måltider av ångkokt korn blandat 
med en liten mängd ris, något som 
vanligtvis bara fattiga människor åt, 
eftersom de inte skulle ha råd med vitt 
ris.

Kyrkans medlemmar, måste som Kain-
barn, bli ett i hjärtat med Sanna barnen 
och därmed skapa villkoret för att 
återfödas på samma nivå som dem, som
om de vore tvillingar. För att få dem att 
uppfylla detta villkor, gav Sanna 
föräldrar vid hängivenhets ceremonierna
för Ye-jin nim och Hyo-jin nim, 3 sorters 
gåvor till medlemmar som 3 offervillkor, 
och erbjöd dem 3 sorters mat: ris, sjö-
gräs-soppa och mjölk. 

        Avsnitt 4. Sanna föräldrars     
         slutförande av Guds Vilja 

 Proklamationen av Sanna föräldrar

Efter det heliga bröllopet och den 
efterföljande7-åriga perioden, bildade 
Sanna föräldrar den sanna familjen och 
Fyra positioners grundval på familjenivå.
På den grunden gick de igenom de åtta 
stegen för att slutföra sin mission, och 
därmed skapa ett fundament för att 
upprätta och bygga himmelriket. 
Allteftersom återupprättelsens providens
fortskridit, lade de gottgörelse-villkor 
lämpliga för varje tidsperiod och utförde 
dem. Efter varje, genomförde en 
motsvarande proklamationsceremoni så 
att satan inte kunde invadera. 

Efter att Sanna föräldrar sålunda 
segrade i historien av återupprättelse 
genom gottgörelse, var 1992 grunden 
för den Sanna familjen tillräcklig för att 
de slutligen inför allmänheten kunde 
förkunna att de är mänsklighetens 
Sanna föräldrar. Den 24 augusti 1992, 
vid segerfesten av den 1:a World Culture 
and Sports Festival, deklarerade Sanne 
far officiellt framför de församlade 
världsledarna på Women's Federation 
for World Peace Leaders som hölls i fem
stora städer i Korea i början av juli detta 
år, att min hustru, "Dr. Hak Ja Han Moon
och jag tillsammans är mänsklighetens 
Sanna föräldrar, Frälsare, Återkomstens 
Herre och Messias."

Genom att hålla äktenskapsvälsignelser,
har Sanna föräldrar utfört det stora 
revolutionerande arbetet att ändra 
släktlinjen hos alla människor till den 



Guds sanna släktlinje. Dessa välsignel-
ser har varit ras-överbryggande, 
interreligiösa och av internationell om-
fattning. Sanna föräldrar kommer med 
sann kärlek, sant liv och sann släktlinje 
från himlen. De ensamma känner den 
providentiella tidsplanen för att hålla 
dessa ceremonier, och de fullbordar den
mänskliga frälsningen i enlighet med 
tidsplanen. 

                 Proklamationer om
   Sanna föräldrars slutliga förening 

Den 8 dagen i den 5:e månaden av den 
himmelska, kalendern (19 juni 2010) 
klockan 02:20 och den 15:e dagen i den 
5:e månaden av den himmelska 
kalendern (26 juni 2010) klockan 03:25, 
proklamerade Sanna föräldrar i Las 
Vegas att de hade uppnått vertikal 
enighet i kroppen, enighet i tanken och 
enighet i sin inre kärna med Gud, och att
de hade uppnått den högsta föreningen 
horisontellt på denna grund, de 
förklarade fullbordandet, avslutningen 
och stängningen av Gamla Testamentet,
Nya Testamentet och Fullbordade 
Testamentets tidsåldrar, och ankomsten 
av tiden då Gud är all-seende, 
allerstädes- närvarande, alls-mäktig och 
all-kapabel. 

Därefter, den 17 dagen i den 11:e 
månaden av den himmelska kalendern 
(11 december 2011), tillkännagav Sanna
föräldrar vid Cheon Jeong Gung 
palatset, "Nu när alla varelser i himlen 
och på jorden är i linje med Gud 
Skaparens ursprungliga skapelse-

standard som nu återupprättats, 
förklarar jag fullbordandet, slutförandet, 
avslutningen av hela försynen och den 
slutliga segern:" Därefter förkunnade 
Sanne far, "Allt är fullbordat!" På de 17:e
och 18:e dagarna i den 11:e månaden 
av den himmelska kalendern (11 och 
12:e december 2011) på Ocean Cheon 
Jeong Gung Palace, skrev Sanna 
föräldrar proklamationen av den slutliga 
Cheon Il Guk segern, "Gud och Sanna 
föräldrar är fullständigt en. Gud är 
komplett, fulländad och fullbordad. Aju! 
Himlen är här. Gratulerar! Sun Myung 
Moon. Aju!" 

Slutligen, den 26 dagen i den 6:e 
månaden av den himmelska kalendern 
(13 aug 2012), 21 dagar före hans 
Heliga uppstigande den 17:e dagen i 
den sjunde månaden (3 september 
2012), proklamerade Sanne far i hans 
rapport till vår himmelska Förälder, den 
senaste officiella tillkännagivandet i hans
jordiska liv, med följande ord: "Idag har 
jag returnerat den slutliga fullkomlig-
heten till dig, Far, jag vet att fram tills nu,
har jag offrat hela mitt liv till Dig. Jag 
tillbringar denna tid nu att föra mitt liv till 
dess slut, att föra den till ett slut under 
yttersta hängivenhet, i enlighet med Din 
Vilja. Må nu stam-messias kunna 
uppfylla rollen av nationella företrädare. 
Jag har uppfyllt allt för detta. Jag har 
fullbordat allt. Aju!" 

  



Avsnitt 5. perioden att bli Sanna 
föräldrar 

         Sanna föräldrar är exemplet

 Alla människor skapades ursprungligen 
för att uppnå individuell fullkomlighet 
inom Guds kärlek, bli sanna makar och 
hustrur, och sanna föräldrar, och skapa 
sanna familjer. Varje sann familj skapar 
en speciell sfär som vi kan uppleva, i en 
följd av kärlek för våra föräldrar, kärlek 
mellan syskon, kärlek som man och 
hustru, och kärlek till våra barn. Det är 
också det grundläggande fundamentet 
för att uppfylla skapelsens syfte.

Därmed är det förhoppningen av varje 
människa att skapa en sann familj. En 
medlem av en sann familj kommer att 
växa och bli ett förkroppsligande av 
sann kärlek, inte agera i strid med Guds 
vilja, skada andra eller missbruka den 
skapade världen. Sanna föräldrar har 
uppfyllt idealet av den sanna familjen för
första gången sedan Guds skapelse, 
och kan därmed föregå med gott 
exempel för alla människor hur man 
skall leva. Alla människor måste 
anpassa sig efter traditionen hos Sanna 
föräldrar över himmel och jord. Under 
hela sitt liv praktiserade de ett liv att leva
för andra genom att älska Gud, älska 
människor, älska sin nation och älskar 
alla skapade ting. 

        

     Perioden att bli sanna föräldrar

Till följd av Adam och Evas fall, måste vi 
gå perioden av återupprättelse. Det 

enda sättet att bryta vår anslutning till 
fallet är genom att följa i fotspåren av 
Sanna föräldrars modell-livsväg. Sanna 
föräldrar triumferade över miljarder av 
onda andar och påverkade dem att 
frivilligt ge upp. De lyckades eftersom de
levde ett liv i absolut tro, absolut kärlek 
och absolut lydnad inför Gud. Sanna 
föräldrar inte bara rådde på jorden; de 
uthärdade också de mest eländiga 
förhållanden som råder genom andliga 
strider i andliga världen. Därför har de i 
båda världarna blivit det största exempel
att leva för andra med absolut tro, 
absolut kärlek och absolut lydnad inför 
Gud. De tillät oss att ta emot äkten-
skaplig välsignelse, därmed överläm-
nande deras segerrika fundament till alla
välsignade familjer. Alla människor 
måste ärva Sanna föräldrars tradition av 
sann kärlek, sant liv och sann släktlinje 
och bli som ett andra jag av Sanna 
föräldrar. Därefter borde de ta sitt ansvar
som stam-messias och medborgare i 
Cheon II Guk.


