
Bok 11

Ekumeniska initiativ

Människan lever i djup okunnighet om 
frågor som rör andlig verklighet eftersom
våra hjärtas anslutning till Guds är av-
skurna på grund av våra första förfäders 
syndafall. För att övervinna denna andli-
ga okunnighet och slutföra frälsningen 
etablerade Gud religioner. Gud har 
uppväckt mänskligheten genom religio-
ner, vars grundare uttryckte läror som 
lämpar sig för människorna i sin tid och 
kultur. Framväxten av Sanna Föräldrar 
på jorden har öppnat tidsåldern av mo-
der-religionen. Följaktligen med hjärtat 
hos föräldrar, har Sanna Föräldrar ägnat
hela sitt liv att upprätta enhet mellan reli-
gioner och skapa allianser bland dem för
att förverkliga Guds vilja.

Sanne Far började utveckla ekumeniska
initiativ i mitten av 1960-talet, som arbe-
tade för enighet och försoning mellan 
Enighetskyrkan och de etablerade kore-
anska kristna samfunden. På 1970-talet,
vägledde Sanne Far Enighetskyrkan att 
delta i interreligiösa verksamheten inom 
föreningen av religioner i Korea (ARK). 
Han såg dessa ekumeniska aktiviteter 
och interreligiösa aktiviteter som två 

komponenter i arbetet med att leda reli-
giösa människor i Korea mot enighet 
och harmoni.

På denna grund, efter att ha gått utöver 
nationell nivå, utvecklade Sanne Far, på 
1980-talet och i senare decennier, inter-
nationella initiativ för fred mellan religio-
ner genom organisationer han inrättat 
för detta ändamål, bland annat New 
Ecumenical Research Association (New 
ERA), International Religious Founda-
tion, the Assembly of the Worlds Reli-
gions, the Council for the Worlds Reli-
gions, the Youth Seminar on World Reli-
gions, the Religious Youth Service, the 
Inter-Religious Federation for World 
Peace, the Interreligious and Inter-
national Federation for World Peace, 
och the Universal Peace Federation.

Det slutliga målet för Sanna Föräldrars 
arbete att bilda allianser bland religioner 
är att ge pånyttfödelse till alla människor
som Guds barn. De har förverkligat detta
genom att genomföra internationella och
inter-religiösa äktenskaps-välsignelser, 
som överskrider religiösa skillnader. En 
av de mest betydelsefulla av dessa var 



144 000 par interreligiösa äktenskaps-
välsignelse för präster som genomfördes
i Washington, DC år 2002. Paren som är
förenade i dessa interreligiösa välsignel-
ser bryter naturligtvis ner murar mellan 
religioner. Genom detta arbete binder 
Sanna Föräldrar världen samman som 
en familj under Gud, för att till sist 
förverkliga världsfreden.

Sanna Föräldrar har kunnat leda sådana
interreligiösa fredsinitiativ på grund av 
deras direkta förståelse av den andliga 
verkligheten och deras djupa erfarenhet 
av Guds hjärta. Deras absoluta över-
tygelse om att en värld av fred kommer i 
framtiden att härstamma från denna inre
upplevelse.

Sanna Föräldrar förstår att både ande-
världen och den jordiska världen har 
blockerats av otaliga hinder som har 
byggts upp under historien förlopp. 
Följaktligen, eftersom de ständigt nått 
framgång i försynen under återupp-
rättelse genom gottgörelse, bröt de ner 
dessa hinder lager för lager, både i den 
andliga världen och i den fysiska värl-
den. På detta sätt öppnade de vägen för
befrielsen av andevärlden och förbe-
redde grunden för himmelriket på jorden 
och i himlen. Till slut kunde proklamera 
en tid präglad av Cheon II Guk — 
tidsåldern för den enade sfären av den 
fysiska världen och den andliga världen. 
Eftersom denna nya tidsålder utvecklar 
sig, kommer Gud att kunna regera över 
den andliga världen och den fysiska 
världen som han önskar, och jordiska 
människor kommer att kunna 
kommunicera fritt med dem i 
andevärlden.



Kapitel 1

Ekumeniska och interreligiösa initiativ

Avsnitt 1. Meningen och syftet med  
                 religion

Undervisning om Gud

När Sanne Far började sin offentliga 
förkunnelse vid Koreas självständighet 
1945, föreställde han sig att på grund av
religion, skulle han leda försynen till värl-
dens frälsning och fred. Följaktligen vi-
sade han ett stort intresse för den reli-
giösa situationen och de roller religion 
skulle spela. När han arbetade oupp-
hörligen för att skapa harmoni mellan 
religionerna, säger han att en sann reli-
gion är en som ger människor en stark 
medvetenhet om Guds existens och 
noggrant lär dem om Hens natur och 
varelse.

1 Det finns många religioner över hela 
världen. Vilka är dessa religioner tänkta 
att undervisa? Den första prioriteringen 
för någon religion är att lära människor 
på rätt sätt om Gud. En religion som lär 
om Gud på ett vagt eller tvetydigt sätt 
lämnar oss osäkra. Om Gud verkligen 
existerar, och det gör Hen, så måste en 
sann religion lära vilken typ av varelse 
Gud är, vad Hens kärlek är, och så 
vidare. Bland världens religioner har 
kristendomen dykt upp som en som har 
denna djupa, inre kvalitet.

Kristendomen lär att Gud är vår Fader. 
När Jesus dök upp på jorden, prokla-
merade han att han var den ende Guds 
Son och att i en värld av människor, var 
han den enda som hade fötts som Guds 



Son. Att födas som son till en far innebär
att ha fått hans benmärg från födseln, 
hans kött och hans blod. Sambandet 
mellan far och son är sådan att den inte 
kan avskiljas genom regler eller lagar. 
Den kan inte förnekas, även när man 
står framför den mest imponerande 
myndighet. Ur detta perspektiv, när 
Jesus var på jorden och kallade Gud sin 
Fader, gjorde han klart för hela skapel-
sen att han kom med den centrala 
missionen att för evigt regera över värl-
den med Guds auktoritet. 
(018-108, 1967/05/28) 

2 1900-talets avancerade materiella 
civilisation skapades av människor som 
endast söker synliga, materiella till-
gångar. Att ändå söka enbart materiella 
värden genom att studera enbart den 
synliga, materiella världen är inte männi-
skors ursprungliga önskan. Religion lär 
oss att Gud existerar i den osynliga, 
(fysiskt) okroppsliga värld som över-
skrider den materiella världen. 
Perspektivet hos religion är att grupper 
skulle dyka upp och inte bara grupper, 
utan folk, nationer, även hela mänsklig-
heten — som hoppas att stå i närvaro av
den okroppsliga Gud och att viljan att 
bara utföra Hens vilja. Tillsammans med 
sådana människor kommer Gud att 
skapa en ny värld, en som kommer att 
överskrida 1900-talets materiella civili-
sation och vars värden kommer att ba-
seras på Guds osynliga värld. 

Allteftersom människor fortsätter att 
undersöka den materiella världen, kom 
de att inse att dess första orsak var 
energi. När de undersöker vidare, kom-

mer de att anlända till den osynliga 
världen bakom den energin. Detta är 
den osynliga världen som Gud styr. Den 
synliga världen och den osynliga världen
existerar i en ömsesidig relation. Det är 
därför om ni ber hårt och offrar uppriktig 
hängivenhet fokuserad på världen som 
är osynlig, kommer ni att uppleva den 
smärtsamma historia som är gömd i 
Guds, Jesus och den Helige Andes 
hjärtan. På detta sätt kommer ni att 
kunna upptäcka alla himlens sanningar. 
(002-238, 1957/06/02) 

3 Det är ett absolut faktum att religionen 
inte bara handlar om människor. Reli-
gion undervisar om Gud. Gud är källan 
till alla religiösa läror. Eftersom Gud är 
ursprunget och roten till religion, kan vi 
inte tala om religion bortsett från Gud. 
Det är därför de fyra stora helgon som 
grundade världens stora religioner hed-
rade Guds vilja och introducerade Hens 
hjärta. De som lever i sfären av religion 
och gör likadant kan uppnå samma nivå 
som dessa helgon. Vem gjorde dessa 
religiösa grundare till helgon? Om män-
niskor hade upphöjt dem till positionen 
av helgon, skulle deras läror har kretsat 
kring människan. Men i själva verket 
finner vi att dessa läror var Gud-centre-
rade. Således kan vi förstå att det är 
Gud som upphöjde och betraktade 
dessa människor som helgon. På detta 
sätt kan vi säga att Gud skapade värl-
dens religioner och de kultursfärer som 
växt fram ur dem. (038-183, 1971/01/03)

4 Nuförtiden lägger vissa religioner fram 
fantasifulla ideal och humanistiska fanta-
sier om kärlek. Men en sann religion 



måste tränga in till kärnan av det mänsk-
liga problemet. Det måste bestämt plan-
tera en medvetenhet om Gud, som 
ingen som upplever det någonsin kan 
förneka. Detta är vad en sann religion 
gör. Dess värde är mer värdefull än 
något annat i världen. Det kan inte bytas
ut mot något, inte för alla de stora män 
och helgon igenom historien till-
sammans. 

En sann religion börjar med en person 
som har en tydlig medvetenhet om exi-
stensen och Guds natur. Från denna 
punkt, kan han bli början på en ny histo-
ria, som sedan kommer att expandera 
från individen till nationen, världen och 
kosmos. I Enighetskyrkan talar vi om 
Guds hjärta. Det finns inget högre än 
detta. Det finns också frågor om hjärtat 
som uppstår i vårt dagliga liv, i det vi 
kallar föräldra-kärlek, kärleken mellan 
man och hustru, och kärleken mellan 
syskon. Men när det kommer till Guds 
hjärta, talar vi om en annan dimension. 
(033-231, 1970/08/16) 

5 När man tittar på alla kulturer i världen 
och deras historia, finner vi att bakom 
dem och stödjande dem är religion. 
Mänsklighetens historia och religion är 
anslutna och delar ett gemensamt öde. I
olika epoker har religioner ibland gått 
före historia och ibland fallit bakom det, 
men religioner har fortsatt att existera 
oavsett. Detta beror på att religion är 
den grund på vilken Gud kan uppnå den 
ideala världen och Hens ideal av 
himmelriket. Nyckeln i religiös 
undervisning är Gud och Hens kärlek. 
Det är därför religioner lär människor att 

älska Gud. Människors ursprungliga 
sinne vill söka och finna Gud, som 
skapade dem och kosmos. Det är därför 
religion måste lära principer om hur 
människor kan älska Gud och ta emot 
Hens kärlek. 

På koreanska är jong-gyo, ordet för 
religion. Det första kinesiska tecknet 
jong betyder "trägolv." Det andra tecknet
gyo  betyder "undervisning." Därför, det 
vi kallar religion är undervisning som 
hjälper människor att bli en plattform, 
eller till och med pelaren som stöder 
underifrån. Om så är fallet, vad kan vara
viktigare än att undervisa om Guds 
kärlek? Finns det någon undervisning är 
större än detta? Människans mest 
brinnande önskan är att äga Guds 
kärlek. Religion lär oss hur man når 
denna topp. Det är därför desto mer vi 
betonar Gud och desto mer lär om Hens
kärlek, leder oss att stå i vördnad inför 
den absoluta Skaparen av universum, 
desto högre en religion är. 
(023-126, 1969/05/18) 

6 Existerar den absolute Gud? Detta är 
en avgörande fråga. Att hitta svaret har 
varit strävan för hela mänskligheten. 
Intellektuella och helgon, tidigare och 
nuvarande, har försökt besvara denna 
fråga. Det har varit sökandet av 
människor i alla åldrar igenom historien. 
Vissa människor intar en ideologisk 
filosofisk metod att söka Gud. Andra 
intar en teologisk inställning. De kan 
börja med ett möte med Gud. Från den 
utgångspunkten utvecklar de sina idéer 
om hur människor kan leva med Gud 



och finna lyckan med honom i denna 
värld. 

Religion sökeren värld där inte bara 
individer lever med Gud, utan familjer, 
samhällen, nationer och världen också 
lever med honom. Men för att 
globalisera konceptet att leva med Gud 
kräver en religiös undervisning som 
bekräftar att alla människor måste leva 
tillsammans med Gud, och som 
samtidigt omfattar alla skillnader i 
människors kulturer; inklusive deras 
olika geografiska regioner, historiska 
bakgrunder och seder. 

Titta på shamanism. Anledningen till att 
den blev full av vidskepelse är att den 
saknar läror som kan vägleda människor
att bilda en relation med Gud. Hade den 
väglett oss till Gud, skulle shamanism ha
utvecklats till en stor religion, 
vägledande människors liv på olika 
nivåer från individen till familjen, folket, 
nationen och världen. 
(240-261, 1992/12/13) 

7 Religion existerar inte enbart på 
grundval av sanning. Vad folk kallar 
"Vägen" är inte bara sanning. Ideologier 
och filosofier är begränsade till sanning, 
men religion har en annan komponent. 
Religion betecknar också hjärtat. Däri 
ligger skillnaden. Det finns inget utrym-
me för hjärtat i ren ideologi eller filosofi. 
En förälder och ett barn älskar varandra 
utan att ens tala om det. Något liknande 
är inbäddat i religion. Den innehåller nå-
got som överskrider logik och flyttar bor-
tom de yttre förutsättningarna. Genom 
detta skiljer sig religion från ideologi, 

som bygger på en organisatorisk ram 
snarare än på hjärtat. 

Vi är som maraton-löpare som rusar mot
mållinjen. För att nå målet måste vi vara 
utrustade med kunskap om den väg vi 
vandrar. Detta innebär att vi måste ha 
en klar uppfattning om våra faktiska om-
ständigheter i denna tid. Förutsatt att vi 
förstår situationen där vi vandrar, kom-
mer vi att kunna fortsätta till mållinjen.

 Följaktligen när vi går framåt mot him-
len, ibland med risk för våra liv, måste vi 
förstå Guds hjärta i historien, i nuet och i
framtiden. Om vi kan känna hur hårt Gud
har sliter för att bereda vägen och skapa
denna väg, så oavsett vilka svårigheter 
vi kan stöta på, kommer vi att kunna fort-
sätta och bryta igenom alla hinder. 
(007-140, 1959/08/09)

8 Om det finns något i den mänskliga 
världen som går utöver denna fysiska 
världen, som förbinder himmel och jord, 
är det religion. Det finns inga mänskliga 
föreställningar som är större än religiösa
övertygelser. Religiösa övertygelse gör 
det möjligt för oss att ha en relation med 
den osynliga Skaparen. De gör det möj-
ligt för oss att säga att han är vår Fader 
och vi är Hens söner och döttrar. Ut-
gångspunkten för religion är att vi finns i 
en oskiljaktig förälder-barn relation med 
Gud. Detta är grunden för vårt värde 
som människor. 

Det är också anledningen till en sann 
religion inte förbli enbart på nationell 
nivå som tron hos ett folk, utan ser fram-
tiden för nationer, världen och kosmos. 
Skaparen har agerat för att bli ett med 



människor och med jorden. Den idea-
liska skapelsen är bildandet av en 
treenighet som består av Gud, män-
niskan och jorden. 

Religion är metoden att återupprätta 
denna relation med honom. Det är därför
reli-gionerna inledningsvis betonade en 
mästare-tjänare relation. Med tiden etab-
lerade de rätt ordning för relationer — 
vad som är framför och vad som följer 
bakom, vad som kommer först och vad 
som kommer efter. Genom att göra så, 
har de förklarat vår relation med himlen. 
(004-098, 1958/03/16) 

9 Det finns bara en uppsättning av 
Sanna Föräldrar för evigt. Adam och 
Eva, våra första förfäder, skulle inte ha 
förblivit två personer, utan skulle varit en
kvinna och en man förenad som en. 
Dessa mänsklighetens förfäder skulle ha
blivit Sanna Föräldrar, men på grund av 
syndafallet blev de istället falska föräld-
rar. Om inte läget för de absoluta Föräld-
rarna återvinns, kan Guds skapelseideal
aldrig förverkligas. Genom denna logik, 
är en religion inte en sann religion om 
inte dess läror vägleder oss att bygga 
sanna familjer sanna ideala nationer, 
och en sann ideal värld centrerad på 
Guds älskade brud och brudgum. 
Eftersom det inte funnits några sanna 
föräldrar, måste en sann religion för-
kunna att vi inte kunde bygga sanna 
familjer förrän efter Sanna föräldrar hade
anlänt. (257-131, 1994/03/14)

Reparationsverkstaden

Uppdraget för religion är att återvinna 
fallna människan som Guds barn och att
återupprätta den ursprungliga världen av
Guds skapelse. Fallna människor blev 
som trasiga maskiner. Sanne Far sa 
därför att religion måste uppfylla upp-
draget av en verkstad som bygger om 
trasiga människor.

10 Religion lär oss att följa moraliska 
principer som är i linje med den grund-
läggande Principen om att Gud skapade
himmel och jord. Religion lär ut att en 
varelse, Gud, skapade allt i himmel och 
på jord, och att en Gud har stadigt flytta 
försynen framåt mot att förverkliga värl-
den som uppfyller Hens enda syfte.

Följaktligen lär religion att vi också mås-
te gå i den riktningen och anser att detta
kräver att vi avstår från ett liv baserat på 
fysisk bekvämlighet. Detta är vad både 
buddhismen och kristendomen under-
visar. Ju högre nivån hos en religion, 
desto mer ihärdigt befaller den oss att 
förneka vår träldom till den materiella 
världen. Bibeln lär detta.

Vi fallna människor kan inte bli ett med 
Gud precis som vi är. Vi måste först vara
helt befriade. Vi måste bli nya männi-
skor, och detta kräver att vi driva ett syf-
te Gud över allt annat. Det är därför vi 
behöver religion.

Vi får inte leda ett religiöst liv blint. Gud 
genomför alltid sin försyn enligt en for-
mel. Därför måste vi förstå Hens formel. 
Enighetskyrkan är där folk kan lära sig 
detta. Denna formel-väg definieras av 
återupprättelsens princip. Enighets-
principerna undervisar tydligt hur försy-



nens historia har utvecklats från det 
förflutna fram till nutid. Detta är en myck-
et viktig aspekt av Enighetskyrkans läror.
(016-118, 1966/01/02)

11 Religionens roll är att åter-skapa 
människor. Hur gör den det? Den väg-
leder oss att lösa den till synes ändlösa 
konflikten mellan kropp och sinne och nå
ett tillstånd av fred där det för evigt inte 
finns någon kamp. Religion vägleder oss
också att bli Guds motsvarigheter, som 
är kvalificerade att representera kosmos 
herravälde. Den lär oss hur vi kan mani-
festera Guds karaktär i våra relationer 
med andra, så att Hen kommer att 
kunna glädja sig över oss som männi-
skor av evigt, oföränderligt värde. 
Religion guidar oss att sträva efter att 
uppfylla denna uppgift inte ensamt ge-
nom våra mänskliga ansträngningar, 
utan i samarbete med Gud. 
(086-034, 1976/03/04)

12 Gud är den ursprungliga Skaparen av
människor. Han är den absoluta varel-
sen i enighet. Vårt ursprungliga sinne 
tillhör Gud, och därför dras vi som en 
magnet mot Gud, som är vår subjekt 
partner. Detta är anledningen till att vi 
människor vörda det som är högt och 
heligt, och varför vi längtar efter det 
absoluta väsendet. Religionen har tagit 
ansvar för detta område. På samma 
sätt, är religionens uppgift att hålla 
sinnet i position av subjekt, och hålla det
starkare än kroppen så att det helt kan 
underkuva kroppen. 
(085-310, 1976/03/04)

13 Om vi bara hade Guds sanna kärlek 
levande i oss, skulle vårt sinne och 

kropp naturligtvis vara i total enighet. 
Gud etablerade religioner för att rädda 
människor som grundar sig på denna 
princip. Den religiösa världen är som en 
verkstad att laga människor som är tra-
siga. Religion producerar nya delar och 
lagar det som är trasigt. Religiösa läror 
strävan mot målet förening av sinne-
kropp.

Oavsett hur allvarliga vi är om religion, 
studerar dess läror och utövar själv-
disciplin, är alla fåfänga ansträngningar 
om vi inte förenar vårt sinne och vår 
kropp. Om vi uppnår sinne-kropp enhet, 
kommer tio år av studier och praktik, 
även 1000 års studier och praktik, att 
vara förgäves. Hur kan vi förena vårt 
sinne och vår kropp? Ingen av de stora 
religiösa grundarna kunde helt lära ut 
detta. Jag säger att det är Guds sanna 
kärlek som gör det möjligt för oss att 
uppnå sinne-kropp-enhet. Därför är den 
primära frågan att förstå varför vi inte 
helt har kunnat stanna kvar i Guds 
sanna kärlek. (199-343, 1990/02/21)

14 Människan inte uppfyllde Guds 
skapelseideal. Även på väg att förverk-
liga den ideala världen, föll de och blev 
trasiga varelser. Människan sedan har 
tillbringat sina liv vandrar i förvirring, 
utan att veta vart man vänder sig, som 
att följa, eller vilken typ av värld de bör 
sträva efter att uppnå. Detta tillstånd 
beskriver dagens mänskliga samhället. 
Människan har fallit till en position där 
deras värde är lägre än det för Guds 
tjänare och lägre än de saker i skapel-
sen. Vi kan inte återupprätta vår 
rättmätiga ställning genom att agera 



slumpmässigt eller blint. Vi behöver 
reparera fallen historia genom Principen 
om åter-skapande. Religion skapades 
som verk-staden att återuppbygga 
trasiga män-niskor. Det är att 
återupprätta oss fallna människor till vårt
ursprungliga skick. Vi måste gå till 
verkstaden och skapas på nytt. (101-
139, 1978/10/29)

15 Faktum är att ni är alla trasiga män-
niskor. När en radio går sönder, får ni 
statiskt brus eller inget ljud alls. På 
samma sätt, när en person är trasig, kan
han eller hon inte gå där Hens eller hen-
nes hjärta vill gå. Om Gud existerar, 
kommer han att ha kunskapen för att 
laga trasiga människor. Om han inte har 
en sådan plan, kunde han lika gärna inte
existera. Men frågor uppstår: Varför 
hamnade Gud med att upprätta en 
reparationsverkstad för att åtgärda 
trasiga människor? Varför måste Gud 
sända tekniker, och är de i stånd att 
genomföra dessa reparationer? Verk-
staden är religion. Omedelbart efter 
syndafallet, började religioner att utveck-
las, med början i shamanistiska religio-
ner. Med utgångspunkt från dessa mind-
re verkstäder, uppstod högre religioner 
och etablerades som reparations-
verkstäder på världsnivå. 
(039-277, 1971/01/15) 

16 Världens kultursfärer är sfärer som 
etablerades genom det religiösa tänkan-
det och utvecklades först som religiösa 
kultursfärer. Religion är grunden för alla 
civilisationer. Civilisationer uppstå på 
grund av religion. Det är därför som 

kultursfärer för de fyra stora världs-
religionerna täcker hela världen. 

Religioner har tagit rollen och ansvaret 
som verkstäder. Men ingen existerande 
religion kan reparera människan fullstän-
digt. Det är som om verkstaden hos en 
religion tillverkar bara ben, en annan till-
verkar bara armar, en annan hals och en
annan huvuden, men de måste fort-
farande monteras ihop. 

Därför behöver vi en fabrik som kan 
samla alla dessa delar och göra män-
niskor hela. Den fabriken är Enighets-
kyrkan. Med tanke på rådande omstän-
digheter, är det anmärkningsvärt att vi 
har dykt upp och satt upp en skylt som 
anger att vi kommer att förena alla 
religioner. Detta är därför människor 
som trodde på buddhismen, kristen-
domen och konfucianismen, såväl som 
icke-troende, ansluter sig till 
Enighetskyrkan. Det beror på att 
Enighetskyrkan är en religions-syntes. 
Den utför en omfattande montering av 
hela människan. Det är ett omfattande 
reparationscenter i namn och i 
verklighet. (039-278, 1971/01/15) 

Herravälde över en själv

Sanna Föräldrar lär att konflikter och 
tvister mellan människor uppstår ur 
kampen mellan deras sinne och kropp, 
som delades på grund av det mänskliga 
fallet. Därför, levde Sanne Far enligt det 
personliga mottot, "innan du söker att ha
herravälde över universum, måste du 
först ha herravälde över dig själv" 
Kroppen, som söker sin egen 



bekvämlighet och njutning, måste 
underordnas sinnet, som är anslutet till 
Gud och Hens ideal. Därför lär religion 
som sinne-kropp enhet, där fokus i 
sinnet är det högre syftet, den 
nödvändiga grunden för ett liv i sann 
kärlek, som kommer genom att 
självuppoffrande tjäna andra. Den 
kroppens enhet med sinnet är det 
nödvändiga första steget på vägen mot 
att förverkliga det slutliga målet med en 
värld under God.

17 "Ni måste uppnå sinne-kropp enhet." 
Folk har ropat efter detta genom 
historien, som evangeliets evangelium. 
Om ni inte kan uppnå detta tillstånd, 
kommer även er kärlek att vara förgä-
ves. Utan det har du ingen grund för att 
säga något om vad det innebär att vara 
människa. Oavsett er argumentation, om
det inte grundar sig på detta grundläg-
gande fundament inom er själva, har det
ingenting att göra med verkligheten. Av 
denna anledning måste ni kunna bevisa 
att ni har uppnått fullständig sinne-kropp 
enhet. Men kan någon av er säga detta 
med tillförsikt? 

Gud lär oss att sättet att få vårt sinne 
och kropp i enighet är genom sann 
kärlek. Gud förblir i total enhet av sinne 
kropp, eftersom levande i kärlek, är 
Hens sinne och kropp lever av hänsyn 
till varandra. Gud existerar för evigt 
eftersom Hens sinne och kropp investe-
rar i något bortom sig själva — kroppen 
till förmån för sinnet och sinnet till för-
mån för kroppen. Detta är den logiska 
grunden för evigt liv. Den har sitt ur-
sprung i verkligheten hos varelser som 

investerar i varandra och sedan inves-
terar mer. (210-239, 1990/12/23)

18 "Innan ni försöker att få herravälde 
över universum, måste ni först få herra-
välde över er själva." Detta är vad 
kristna och andra troende människor 
behöver förstå. Alla vill bli beundrade 
som stora, men vad innebär det att vara 
stor? Genvägen till att få andra se er 
som stora är att först räta ut er. Ert sinne
och kropp kämpar varje dag, oförmögna 
att skapa en vapenvila. Detta är ett 
tillstånd som har fortsatt och kommer att 
fortsätta från generation till generation 
— från era mor- farföräldrar till era 
föräldrar, från era föräldrar till er och 
sedan från er till era söner och döttrar, 
sedan till era barnbarn, och så vidare. 

Otaliga helgon och vise har kommit och 
gått utan att kunna lösa detta problem. 
Jag har dock löst det. Jag kan gå in i 
den sfär där mitt sinne och min kropp är 
i resonans, förenade i sann kärlek. När 
jag är där, även utan att gå vägen av 
disciplin kan jag förstå allt. Det fanns 
omständigheter där jag drevs ut och 
förföljdes, men jag överlevde bland de 
virvlarna. Hur? Det är därför jag förstod 
den väg jag var tvungen att följa. När jag
går in detta tillstånd av resonans, står 
jag direkt under Guds vinkelräta linje. 
Därför förstår jag vilka åtgärder att ta. 
Eftersom jag förstår detta, kan jag fort-
sätta på min avsedda väg oberoende av 
protester mot mig. Detta är anledningen 
till att jag inte har kommit för att förstöra 
även om människor påstår att jag skulle.
(248-277, 1993/10/03) 



19 Ni är delade som individer. Ert sinne 
och er kropp är delade. Ert sinne, ståen-
de i position som Abel, måste offra sig 
för er kropp. Det har arbetat för er hela 
livet, investerat och glömt och investerat 
om igen och glömt. Nu är det dags för er
kropp i position av Kain att förena sig 
med er. När de blir en, kommer Gud i 
detta tillstånd att vara med er. 

På det segrande fundamentet, står ni 
därefter i en Kain-Abel relation som man
och hustru. Återigen, när två av er blir 
en, kommer Gud ner och lever med er. 
Tills ni återställt relationen mellan Kain-
Abel och fastställt deras enhet baserad 
på kärlek, kan ni inte gå vidare till nästa 
nivå. Vi måste etablera seger grund av 
Kain-Abel enhet från individuell nivå till 
nivåerna av familj, stam, folk och nation. 
Först då kan vi åstadkomma befrielsen 
av Gud, liksom befrielsen av Adam och 
Eva och deras barn. 
(207-318, 1990/11/11) 

20 Religion gör två saker: För det första,
stimulerar den ert sinne och stärker dess
makt. Om ni har religiös tro, kommer ert 
sinne att stimuleras till en sådan ut-
sträckning att dess syfte blir ert enda 
fokus. När tro påverkar ert sinne så 
starkt att ni glömma allt om er kropp, då 
kommer ni för första gången att inse att 
Gud verkligen existerar. Nu måste ni 
åter tillämpa stark makt över alla delar 
av ert sinne, så att ni skapar en absolut 
beslutsamhet, "Min Herre är Gud en-
sam. Min kropp kommer endast att ge 
sig till Gud, inte djävulen." När ni känner 
att konflikten mellan ert sinne och er 
kropp, är kraften i ert sinne och kraften i 

er kropp nästan lika. Men om ni stärker 
er tro att ingjuta i er tre till fem gånger 
mer energi än den nu har, kan ert sinne 
segra över hela kroppen. 

Den andra saken religion gör är att ge er
kraft att slå kroppen och hålla kroppen 
under kontroll. Att slå kroppen och 
leverera stark makt till sinnet är de två 
effekterna av religion. Samtidigt som 
den gör ert sinne starkare, måste den 
förmå er kropp att lyda er. Gör detta i tre
år. Eftersom kraften i ert sinne och kraf-
ten i er kropp är ungefär lika, måste ni få
er kropp att lida tills den bara kapitulerar.
Det är därför religion säger, "Fasta. Var 
tålmodig och ödmjuk." Genom att säga 
saker som "var tålmodig och ödmjuk" 
och "offra" förmår religion kroppen att 
underkasta sig sinnet. Av samma skäl, 
lär religion er att acceptera lidande. 
(085-310, 1976/03/04) 

21 Sinne och er kropp måste bli ett, som
subjekt och objekt partner. Detta är vad 
som orsakade mig att lida som mest när 
jag tvingade mig genom andlig disciplin. 
Sinnet och kroppen blir inte ett så lätt. 
De största utmaningarna är sömn och 
föda. Om jag kände hunger, blev mitt 
sinne förvirrat. Om jag kände sömn, 
lyssnade mina ögon inte på mig. Där-
efter, som en man, var jag tvungen att 
övervinna min fysiska längtan efter 
kvinnor. Dessa är de tre stora fienderna 
för alla människor. Så om ni inte över-
vinner dem, kan ni inte gå till Guds rike. 
Eftersom vi alla konfronteras med dessa
typer av svårigheter, har min personliga 
motto varit "Innan ni försöker få herra-
välde över universum, måste ni först ha 



herravälde över er själva." Även om jag 
kunde förena och styra universum, om 
jag inte kan uppnå enighet inom mig 
själv, skulle jag förlora allt. 
(232-123, 1992/07/03)

22 Vilken typ av religion behöver värl-
den? Det är en som visar vägen till fred. 
Det kan inte vara en religion som står 
bredvid medan vi betraktar oss som 
betydelsefulla, eller som stöder begrep-
pet självcentrerad ägande, eller lär oss 
att vi kan agera utifrån själviska begär. 
Om så vore fallet skulle vi aldrig kunna 
undkomma omständigheter där män-
niskor domineras av sina egna subjek-
tiva begrepp om vad som är rätt för dem,
deras folk och deras hemland. Vi måste 
övervinna detta. Därför lär oss religion 
att offra oss. Så länge världen fortsätter 
sin historia av personer som ägnar sig åt
sin egen fördel, kan det aldrig komma 
bort från krig. 

Himlen vet detta, och säger: "Offra er! 
Förneka er!" Dessutom berättar himlen 
för oss att när vi står i positionen av en 
subjekt partner får vi inte fullfölja vår väg
som subjekt för vår egen skull. Istället 
måste vi välja den väg som kommer att 
gynna vår objekt partner. Vi måste ta 
vägen av en religion som betonar offer, 
att tjäna andra, och självförnekelse. 
(172-143, 1988/01/10) 

Avsnitt 2. Frälsning och befrielsen 
                 av Gud

Hela mänsklighetens frälsning

Syftet med religion är att återupprätta 
människor till sitt ursprungliga, ofallna 
tillstånd genom frälsning. För detta än-
damål har Sanna Föräldrar arbetat både
i Enighetskyrkan och i den bredare reli-
giösa världen. I vår kyrka har de upp-
fostrat familjemedlemmar genom kärlek 
och sanning. I den större religiösa värl-
den har de spridit sanningen genom 
interreligiösa initiativ.

1 Vad vill människor mest uppnå? Om vi
har en viss önskan, bör denna önskan 
inte vara till förmån för oss själva. När vi 
har inympats till Gud, bör vi börja om på 
nytt med önskemålen som är anslutna 
till Guds önskan. Vi bör finna vad Gud 
vill och gå hela vägen för att uppfylla vad
han önskar. Eftersom vi arbetar med ab-
soluta värden, bör vi utöva det inte från 
vår egen synvinkel, utan med tanken 
som uppstår i vår relation med Gud, den
absoluta varelsen som styr oss.

Om inte fallna människor intar denna 
position, kan de inte bryta sig loss från 
sin bindning till syndafallet. Om vi inte 
bryter oss loss från detta band, hur 
mycket vi än vill etablera alla villkor för 
lycka, kommer vi aldrig att kunna uppnå 
denna eviga lycka. Tillsammans med 
Gud måste vi bli människor som kliver 
fram starkare än vad den onde som 
skapade den fallna världen. Om vi inte 
gör det, finns det inget sätt att lösa det 
mänskliga dilemmat.

Alla människor är i denna eländiga 
position. Men Gud, genom Hens med-
känsla, tar ansvar för detta, genom att 
genomföra frälsningen i varje tidsålder 



av historien och lära folk om vägen till 
frälsning. (032-094, 1970/06/28)

2 I slutändan har historien sökt kär-
lekens väg. Eftersom människan började
från Guds kärlek har Gud utlovat att 
människor kommer till världen för kärlek 
och enighets skull. Men det är de som 
styr mänskligheten på den vägen som 
avgör framgång eller misslyckande. Jag 
vet att detta är rätt väg i livet. Eftersom 
jag förstår detta, rapporterar jag tryggt till
er mina personliga erfarenheter av den 
kamp som jag har utfört för denna strä-
van med risk för mitt liv.

När vi tittar in i religionshistorien, finner 
vi att Guds frälsnings har genomförts 
mitt i de många upp- och nedgångar i 
mänsklighetens historia. Eftersom fräls-
ning kommer att fortsätta fram till de 
yttersta dagarna, måste det finnas en 
huvudfåra i religionsutövning. Slutdes-
tinationen är att hitta vägen till Guds 
kärlek och bygga familjen av Hens 
kärlek. Därigenom är det möjligt att etab-
lera Hens kärleks stam och därefter na-
tionen för Hens kärlek. 
(136-212, 1985/12/29)

3 Denna fallna värld är ockuperad av 
ondska. Hur kan goda människor fostras
i den här typen av värld? Om Herren 
som skapade himmel och jord finns, 
måste detta vara en svår utmaning för 
Hen. I själva verket, att fostra goda män-
niskor är vad Gud har gjort medan han 
genomför jordens frälsning. Gud skapa-
de religioner som Hens sätt att vårda 
goda människor. Människan har behövt 
religioner alltsedan den dag de föll.

Även om människan föll, har de fortfa-
rande ett sinne för godhet djupt inom 
sig. Det är därför Gud begåvat dem med
ett ursprungligt sinne som kan driva reli-
gion och tro på Gud. Gud etablerade 
standarden på godhet i människan före 
ondska uppstod, och detta är den stan-
dard genom vilken de kan uppfylla Guds
syfte med skapelsen.

Det innebär att vi alla har en ursprunglig 
karaktär genom vilken Guds syfte med 
skapelsen kan förverkligas. Vår ur-
sprungliga natur strävar alltid för Guds 
syfte med godhet. Den är medfödd och 
fungerar naturligt inom oss. Den funge-
rar genom samvete som inriktar oss på 
ett sådant sätt att vi oundvikligen kom-
mer att avancera mot godhet. 
(016-108, 1966/01/02)

4 Syftet med religion är frälsning. Det är 
att rädda oss från tillstånd av konflikt. 
Frälsning innebär att gå bortom en värld 
av konflikter in i en värld av fred. Efter-
som roten av ordet "frälsning" betyder att
"rädda" kan vi förstå att som ursprung-
liga människor var vi inte tänkta att vara 
i ett tillstånd av konflikt.

Om ni blir inlagda på ett sjukhuset, när 
ni återfår er hälsa och släpps ut säger ni,
"Jag är botad." Helande innebär att 
återupprätta personen från ett skadat 
tillstånd till sitt ursprungliga tillstånd. 
Följaktligen eftersom mänskligheten föll, 
måste vi återvinna vårt ursprungliga 
ofallna tillstånd. Vad händer när vi 
kommer tillbaka till den positionen? 
Förhållandet mellan Gud och oss kan 
bildas på nytt. (273-213, 1995/10/29)



5 Gud etablerade religioner att omvand-
la de fallna människorna i världen, som 
är vilda olivträd. Uppdraget för religioner 
och religiösa människor är att omvandla 
dessa vilda olivträd i sanna olivträd som 
kan uppnå fullkomlighet. Eftersom män-
niskan föll bort från Gud och blev syn-
dare strävar religion att föra oss tillbaka 
till Gud.

I själva verket är religionens uppgift att 
föra hela mänskligheten tillbaka till Gud. 
Detta är frälsning. Hittills har religiösa 
människor lever ett liv i tro och tänkt: 
"Det räcker om jag tror på religion och 
får ta emot min frälsning." Den rätta 
vägen för människor i tro är emellertid  
att nå längre än detta; det är att rädda 
hela mänskligheten, och hjälpa alla 
människor återvända till Gud. Därför bör 
sanna religiösa människor tänka, "Anle-
dningen till att jag tror på religion är att 
återvända min nation till Gud och åter-
föra världen till Gud. Innan jag räddar 
mina egna söner och döttrar och ätt-
lingar, kommer jag först att rädda min 
nation och världen. " Genom att göra 
detta, när vår nation tar emot frälsning, 
kommer vår familj också att frälsas. 
Likaså när världen får frälsning, uppnår 
vår egen nation också frälsning. Det är 
därför en sann religion försöker frälsa 
hela mänskligheten, och människor i 
sann tro återvänder till Gud, så länge de 
strävar efter att föra hela mänskligheten 
med dem. (080-201, 1975/10/23) 

6 Är det Guds önskan och hoppas att 
lyfta upp kristendomen till sig själv och 
sopa bort alla andra religioner som 
skräp? De som tror på det sättet missar 

Guds syn på frälsning. Gud vill rädda 
hela världen, inte bara krista. När Gud 
därför förenar kristna med Sig själv, 
kommer Hen att sträva efter att också 
förena alla andra religioner med Sig 
själv. Mer än så, är Guds frälsnings att 
rädda inte bara jorden utan hela kos-
mos. Han vill rädda alla människor i det 
förflutna, nuet och framtiden. Han vill 
rädda alla människor som en gång levde
på jorden och är nu i andevärlden, även 
de människor som hamnade i helvetet. 
Om Gud är den verkliga ägaren och 
subjektet av sann kärlek och medkänsla,
skulle han efter att ha förenat alla reli-
gioner i världen, skulle han fortsätta att 
få hela världen förenad och frälsa varen-
da själ utan att misslyckas. 
(209-067, 1990/11/27) 

7 Religion söker Guds rike, den Guds-
centrerade nationen. Under historien, 
har även människan sökt Guds rike, 
som måste byggas i denna värld. För att
åstadkomma detta måste vi placera Gud
i centrum. Vi föddes för att bygga en så-
dan värld; vi är tänkta att leva för det och
dö för det. Om vi gör detta kommer vi 
verkligen att  vara patrioter i Guds na-
tion. Inte bara det, vi kommer att vara 
vördnadsfulla barn inför den himmelska 
Föräldern. Vi bör leva efter denna 
undervisning, så att vi kan ge mänsklig-
heten en genväg som alla kan ta för att 
komma in i Guds rike. Vi är pionjärer på 
den väg som världens människor all-
mänt längtar att följa. Det är den väg 
genom vilken enighet kommer att börja. 
Från individ till familjens frälsning förkun-
nade Sanna Föräldrar att den grund-
läggande enheten i det mänskliga sam-



hället är familjen, inte individen. De lärde
att vi måste upprätta Guds-centrerade 
familjer, och sedan utvidga omfattningen
av frälsning från familjen till hela världen.
Därför måste religioner, som hittills har 
försökt rädda individen ta upp arbetet 
med att rädda familjen. Detta är hur de 
kan ta ledningen för att återupprätta 
världen. 

För att betona vikten av familjens fräls-
ning, bytte Sanna Föräldrar 1994, 40 år 
efter det att kyrkan grundades som Holy 
Spirit Association for the Unification of 
World Christianity (HSA-UWC), namn till 
Familjefedertionen för världsfred och 
enighet ( FFWPU). 
(034-346, 1970/09/20) 

8 Religioner har fram tills nu huvudsak-
ligen tjänat i syfte att fullfölja individers 
frälsning. Religioner har försökt att gå 
över den enda kulle, individuell frälsning,
ända sedan början av historien. Men 
efter att ha gått över kullen av individuell
frälsning, har vi kommit till nästa kulle, 
kullen för familjens frälsning.

Enighetskyrkan är inte en kyrka som 
söker målet att frälsa individen. 
Religionen har fokuserat på individuell 
frälsning under 6000 år. Dock bör reli-
gionens syfte nu ändras till familjens 
frälsning. Detta är den historiska uppgift 
som Enighetskyrkan har åtagit sig och 
löser. 

Hittills har ingen religion uppstått som 
gjorde familjens frälsning till sitt mål. 
Eftersom målet för de många religioner 
som hittills har uppkommit och utveck-
lats igenom historien frälste individen, 

kunde de inte stiga till nivån för upprät-
tandet av Guds nation. De hade inte 
samhällets frälsning och nationen som 
mål. 

Därför har Enighetskyrkan antagit utma-
ningen att frälsa familjen. Ingen enskild 
kan gå över denna kulle av familje-
frälsning ensam. Oundvikligen måste två
människor gå igenom det tillsammans. 
Medan en man och hustru går över 
denna kulle tillsammans, bör de ha en 
relation av vänster och höger, inte fram 
och bak. Detta beror på att syndafallet 
inträffade när Eva följde ärkeängeln och 
Adam följde Eva. Därför bör en man och
hustru stå sida vid sida med samma 
rang. På så sätt kommer de att kunna 
frälsa varandra genom deras inbördes 
relation. (031-010, 1970/04/08) 

9 Fram tills nu i kyrkans tidsålder, har 
fokus legat på att rädda individen. Men 
nu har en providentiell tidsålder börjat 
där fokus ligger på att rädda familjen, 
ledd av familjer som har tagit emot 
Välsignelsen. När familjer förenas med 
Gud, kommer vi att flytta in i en provi-
dentiell tidsålder för att frälsa klanen och
nationen. När ledarna för klanen tar 
emot Välsignelsen, kommer hela klanen 
att räddas. I nästa tidsålder vi går in, om 
ledaren av en nation tar emot Välsig-
nelsen så kommer hela nationen att ta 
emot frälsning. Nivån på frälsning kom-
mer att ta ett språng framåt. Kyrkans 
tidsålder passerar.

Fallet av två personer, Adam och Eva, 
vände familjen, klanen, nationen och 
världen upp och ner. Vi måste återupp-
rätta allt. Sinne och kropp måste bli före-



nade med Gud, familjen måste bli en 
med Gud, nationen måste bli en och 
världen måste bli en. Alla måste förenas 
som en i Guds kärlek. 

I Adams familj, drogs allt isär när det 
blev anslutet till satans släktlinje, en 
avvikande släktlinje. Med uppkomsten 
av Sanna Föräldrar har vi ändå nu kom-
mit fram till en tidsålder av enighet när 
världen kommer att gå mot jämlikhet. 
Tack vare Sanna Föräldrar kan familjer 
komma att vara under ledning av makar 
och hustrur som har upprättat enhet 
mellan sinne kropp, och tack vare dessa
familjer kan hela världen återupprättas. 

Sanna Föräldrar har fört fram den sanna
släktlinjen där individens sinne och 
kropp kan förenas med Gud. På grund-
val av detta kan en man och en kvinna 
som har fullkomlig enighet inom sig bilda
en perfekt förening i deras äktenskap 
och familjeliv. Den värld som expanderar
horisontellt från dessa fullkomliga famil-
jer är himmelriket där Gud regerar. 
(285-167, 1997/05/01)

10 Med individuell frälsning som mål, 
har befintliga religioner visat individer 
vad de behöver göra för att räddas från 
det onda. Men religionen världen behö-
ver i framtiden är inte en religion som 
fokuserar på individen, utan en som 
frälser familjen. För detta kommer den 
att behöva förbereda ett fundament. Den
nya rörelsen som skall frälsa familjen 
som måste uppstå, måste uthärda och 
övervinna alla typer av svårigheter för 
kunna att stå i den position som är fäst 
vid himlens vilja och offentligt erkänd av 
mänskligheten. Både Gud och männi-

skor måste förenas i detta erkännande. 
När detta sker, kommer rörelsen att växa
och expandera över hela världen. 

Rörelsen för att frälsa familjen kommer 
inte att begränsas till en viss nation, 
Korea till exempel; snarare kommer det 
ideal den främjar för familjen, att över-
brygga varje särskild nation eller folk. 
Religionen som uppstår att engagera sig
i denna typ av rörelse kommer definitivt 
att bli den religion som världen behöver 
från denna tid framåt. 
(032-199, 1970/07/15)

11 Det är inte vår avsikt att arbeta för 
individuell frälsning. Vi är här för att 
skapa fundamentet för familjens fräls-
ning. Gudfruktiga familjer är en hörnsten
för att bygga ett gudfruktigt samhälle och
en gudfruktig nation. Det är därför sanna
familjer måste skapas. 

Varelser vars natur är sann förenas med
andra som är sanna, även om de är till-
sagda att inte göra det. Å andra sidan, 
oavsett hur mycket vi försöker förena det
som inte har karaktären att förena, olja 
och vatten till exempel, kommer de 
aldrig att förenas utan förblir åtskilda. I 
själva verket, ju mer vi försöker, desto 
mer motstånd möter vi. Om vi blir famil-
jer med den viktiga egenskapen som 
kan locka andra familjer att harmonisera 
och förena sig med oss, kan vi bli deras 
förebilder, och vi bör kunna bilda en 
stam som delar samma viktiga kvalitet. 

Familjen som jag talar om skiljer sig från 
andra familjer som lever i enlighet med 
de vanliga sätt som de ärvt från sina 
förfäder. De skiljer sig från familjer som 



uppfyller dagens samhälle och dess 
normer, och som planerar sina liv och 
vidtar åtgärder i enlighet med sina för-
hållanden i världen. Jag talar om att bli 
modell-familjer annorlunda än dagens 
samhälle och miljö, och överskrider 
dem. (035-130, 1970/10/11)

12 Fram tills nu hade människor tro för 
att få frälsning som individer. Vår tro 
måste vara fundamentalt annorlunda. 
Dess substans måste vara annorlunda. 
I andra religioner, säger människor på 
trons väg, "Mer än vad som händer med 
världen — min nation, min stam, även 
min familj, är av största vikt min egen 
frälsning. Om det behövs, skulle jag 
även separera från min familj hellre än 
att riskera min egen frälsning." Å andra 
sidan, i Enighetskyrkan borde vår väg 
visa att jag existerar som en individ för 
att rädda min familj, som finns för att 
rädda vår stam och vår stam existerar 
för att rädda vårt folk. Likaså existerar 
vår nation inte för sin egen skull utan för 
att frälsa världen. Detta bör vara inställ-
ningen hos  medlemmar i Enighets-
kyrkan. Detta är fundamentalt annor-
lunda än troende i andra religioner. 

Familjen är grunden för att bygga Guds 
nation. Eftersom det är vårt mål, foku-
serar vi inte på enskild frälsning utan 
snarare på familjens frälsning. Förr i 
tiden när folk skapade en relation med 
Gud, fokuserade de främst på sin verti-
kala position inför Gud. Men i denna tid, 
måste vår relation med Gud omfattar 
mer än bara vår vertikala position inför 
honom. Det uteslutande vertikala fokus 
är begränsat till individnivå. 

Hittills har ett liv i tro begränsats till 
individen. Men nu efter att ha fastställt 
att den vertikala aspekt av er relation 
med Gud, måste ni bli en objekt partner 
som gör påtagligt frukten av ert vertikala 
förhållandet av enighet i era relationer 
med andra på horisontalplanet. Ni måste
bygga den grunden av enighet både ver-
tikalt och horisontellt. Detta skiljer sig 
från trons liv som andra troende har 
utövat. Idag måste vi i Enighetskyrkan 
sträva efter att stå i en position som är 
helt annorlunda än den position som 
traditionella religioner hittills har sökt. 
(045-061, 1971/06/13)

13 Det finns mängder av människor i 
världen, och vi kan dela in dem i män 
och kvinnor. Vår grundläggande syftet är
att söka hemligheten som gör det möjligt
för mannen och kvinnan att bli en. När vi
hittar det, kommer den ursprungliga fa-
miljen som gick förlorad i början att fram-
stå som frukten av historien. Hittills den 
ursprungliga familjen inte dykt upp, trots 
människans långa sökande efter den. 
Men när detta ursprung visas och spri-
der sina frön, kommer det att bli ett nytt 
träd. Detta är innebörden av välsig-
nelsen i Enighetskyrkan. 

En klok person tänker på hur man kan 
hoppa från enskilt steg till familje-sce-
nen, och sedan hur man hoppa från 
familje-stadiet till stam-scenen. Männi-
skor som gör det kan rädda familjen, och
när sådana familjer bildas, kan de frälsa 
stammen. På samma sätt måste stam-
men övervinna hinder för att rädda män-
niskor, människor måste övervinna 
hinder för att rädda nationen och natio-



nen måste övervinna hinder för att rädda
världen. På detta sätt kommer återupp-
rättandet av världen vara enkel. Vi 
måste gå över sju steg, som för den 
enskilde, familjen, stam, folk, nation, 
värld och kosmos. När vi går utöver 
dessa sju steg och stiger till åttonde 
etappen når vi Guds nivå. 
(031-191, 1970/05/31) 

14 Jesus sa: "Gud är min Fader, och jag
är Hens enfödde Son." Den enda Guds 
Son är som en Gud Fadern älskar full-
ständigt. På detta sätt, visade Jesus 
tydligt relationen mellan Gud och sig 
själv, som är tillämplig på alla män-
niskor. Som Guds ende Son och den 
första att ta emot Guds fullständiga 
kärlek, avslöjade Jesus kärnan i rela-
tionen mellan himmel och jord. Därför 
finns det ingen som förstår Guds kärlek 
till människor så som Jesus gör. Vidare 
kallas Jesus själv brudgummen och 
hänvisade till oss som hans brudar. Att 
vara hans brudar innebär att vi är alla 
hans motsvarigheter i kärlek. I själva 
verket finns det ingen relation mer intim 
än mellan bruden och brudgummen. 
Även Jesus kallade oss sina bröder och 
systrar. Vad han här talar om är familjen 
som bildas av Guds vilja och viljan hos 
människor tillsammans. Endast kristen-
domen har diskuterat denna fråga. Vi 
människor längtar efter att vara en del 
av den familjen. Därför är vägen att 
forma det en hoppets väg. 

När en man och en kvinna skapa en 
familj tillsammans, bör deras familj inte 
bara bli ett paradis för människohjärtat, 
utan även en fristad för himlens hjärta. 

Jesus sökte för en sådan familj, som 
skulle vara centrerad på Gud liksom på 
människor, en familj där man och hustru,
och Gud skulle vara förenade. Först när 
Gud och människan blir ett kött kan den 
ideala världen förverkligas.
(039-261, 1971/01/15)

Förälder-typ av religion

Syftet med religion är inte bara att befria 
mänskligheten från lidande och ondska. 
Genom att återvinna den ursprungliga 
värld som Gud skapade, är dess yttersta
mål att befria Gud. Gud lider i bitter sorg 
och smärta från att ha förlorat sina barn. 
Det är därför som Sanna Föräldrar 
erbjuder allt vad de utfört under hela 
deras liv för att befria Gud. Denna 
livslånga insats fullbordades den 13 
januari 2001, då de genomförde 
Kröningsceremonin för Guds konunga-
skap. Därmed var Gud äntligen befriad.

Under historiens lopp, verkade många 
religioner i världen. Enligt utvecklingen 
av historia i samband med återupp-
rättelsens försyn, hade religioner i varje 
tidsålder olika kallelser från Gud. Sanne 
Far lärde att historien, som leds av reli-
gion, passerade genom en tidsålder av 
tjänare, tidsålder av adopterad son, och 
tidsålder som son. När dessa tidsåldrar 
passerat, har nu religionen som förälder 
dykt upp. Sanne Far betonade att Enig-
hetskyrkan måste uppfylla rollen som 
religionen av föräldrar som fullföljer 
syftet med religionen genom att förena 
alla religioner och föra alla människor att
förenas centrerat på föräldrar, skapel-
sens ursprungliga ideal.



15 Vi bör inte tro på religion bara att ta 
emot frälsning som en individ. Vi ska 
inte tro på Islam eller Kristendom bara 
för att söka vår egen frälsning. Vi bör ha 
tro för att befria Gud. Muhammad vill att 
vi ska älska mänskligheten och Gud 
(Allah) mer än oss själva. Jesus vill att vi
ska älska Gud och mänskligheten mer 
än vi älskar oss själva. Också, som San-
ne Far, lär jag er att älska mänskligheten
och Gud mer än er själva. Ni måste 
älska mänskligheten mer än er själva 
och Gud mer än människor. Detta är en 
järn-klädd (absolut) regel. Ur detta per-
spektiv bör religiösa människor ha siktet 
inställt på vad de kan göra för att befria 
mänskligheten och befria Gud. 
(210-140, 1990/12/17)

16 Återupprättelsen slutar inte med 
återupprättande av individen. Med indi-
vider som frön bör vi återupprätta famil-
jen. Därefter, med återupprättade famil-
jer som frön, måste vi återupprätta 
stammen. När vi har återupprätta en 
stam kommer stammen att ligga till 
grund för arbetet med att återupprätta 
folket, nationen, världen, och vidare, 
återupprätta kosmos. När vi har slutfört 
alla dessa kommer befrielsen av Gud 
ske.

Ännu har vi inte kunnat befria Gud. 
Historien har ännu inte nått den punkt 
där Gud kan se slutförandet av Hens 
ursprungliga plan, förverkligandet av 
skapelsens ideal på den kosmiska 
nivån. Även om Gud uppfyllde sin del vid
skapelsen, har vi människor underlåtit 
att uppfylla vad Gud avsåg för oss att 
uppfylla. Det är därför som Gud inte har 

varit fri. När därför människor är befriade
från denna typ av misslyckande, 
kommer även Gud att vara befriad för 
första gången.

Så medan religionens uppgift varit att 
befria människan, bör dess mål inte 
sluta där. Detta beror på att vi fortfa-
rande måste befria Gud. När Guds vilja 
för mänskligheten är uppfylld, kommer 
det att vara tidpunkten för Hens egen 
uppfyllelse också. Det kommer att vara 
början av lycka för hela mänskligheten 
på jorden och alla i hela kosmos, med 
Gud i dess centrum. Denna grund-
läggande princip gäller även för natio-
nen, stammen, familjen och individen. 
(227-305, 1992/02/16)

17 Ingen har hittills förstått syftet med 
frälsning. Ingen kunde definiera det. 
Men mitt i världens förvirring presenterar
Enighetskyrkan en tydligt definitionen av
frälsning. Det vill säga, frälsningens 
försyn är åter-skapandets försyn. Ter-
men "åter-skapande" är en fantastisk 
upptäckt. Den säger att vi ska återgå till 
världen före Adam och Eva begick synd,
världen där de skulle ha kunnat ta emot 
Guds kärlek fullständigt.

Av denna anledning, är Guds syfte att 
erbjuda frälsning, Messias syfte att 
öppna vägen till frälsning och vårt syfte 
att ta emot frälsning, ett och detsamma. 
Vårt syfte med att tro på religion är inget 
annat än att finna en värld fri från synd, 
den ursprungliga värld där de första 
människorna levde tillsammans med 
Gud. Messias syfte är för oss, alla 
människor i världen, att bli förenade som
bröder och systrar och tillsammans åter-



vända till världen av Guds kärlek. Vidare
är Guds syfte att förverkliga sitt ideal där
vi alla återvänder till Hen. Så målet för 
Gud, Messias och mänskligheten är en. 
Dessa tre kan och bör vara förenade.

Detta är vad vi försöker uppnå. Vi strä-
var efter att befria Gud, befria Messias, 
befria mänskligheten och skapa en värld
av kärlek, där vi alla kommer att finna 
lycka tillsammans. Enighetskyrkan har 
hittills utvecklats utifrån detta perspektiv.
Det är därför vi i Enighetskyrkan strävar 
efter att förena religioner. Alla religioner 
på jorden måste komma i samklang med
varandra och med Guds vilja.
(080-203, 1975/10/23)

18 Mitt liv har varit en besvärlig väg. De 
motgångar och den kamp som jag möter
på min väg kan verkligen inte beskrivas i
ord. Det fanns många tidpunkter när jag 
var på randen av att död och tänkte: 
"Det här är slutet." Det faktum att jag 
fortfarande lever är i sig ett mirakel. Det 
fanns ett ögonblick i mitt liv när jag kom 
till den djupa insikten att den levande 
Guden är min Fader. Ända sedan dess 
har jag levt varje sekund av varje minut 
utan att uppmärksamma något eller 
någon annan än Gud ensam, med mål-
medveten, absolut beslutsamhet att 
åstadkomma min himmelske Faders 
Vilja. 

Gud älskar faktiskt oss människor med 
samma slags målmedvetna hän-
givenhet. Reflektera över detta, hur få är
antalet människor på jorden som verk-
ligen känner Hens kärlek. Gud brinner 
faktiskt med passion för att göra hela 
mänskligheten glad och bygga himmel-

riket här på jorden. Guds ursprungliga 
natur är sann kärlek, och det 
ursprungliga förhållandet mellan Gud 
och människan är förhållandet mellan en
förälder och barn. Men människor ge-
nom historien har inte bara varit okun-
niga om detta; De har drivit spikar i Hens
hjärta med sitt ständiga o-vördnadsfulla 
beteende. Jag upptäckte att vår him-
melske Fader verkligen är hela mänsk-
lighetens förälder. Han är som en föräl-
der vars barn försvinner och vars brust-
na hjärta är fyllt med bitter smärta och 
sorg. Ända sedan jag lärde känna den 
djupa, värkande bitterhet på insidan av 
Gud, gjorde jag det mitt syfte i livet att 
lindra Hens sorg. Att befria Gud från 
denna sorg, ensamhet och ångest har 
varit syftet med mitt liv fram tills idag. 
(198-162, 1990/02/01) 

19 Religion bör ansluta oss till en värld 
av hjärta — Guds hjärtas värld. I denna 
process måste religion lär oss i detalj att 
Gud är den mest eländiga varelsen i 
hela kosmos. Gud är inte lycklig  i Hens 
storhet. Tvärtom känner sig Gud olyck-
lig, full av smärta, bitterhet och sorg. 
Han är upprörd över de otaliga situa-
tioner när han var smärtsamt illa be-
handlad. En religion måste visa sig som 
undervisar om Guds hjärta i detalj. 
Människor som inte förstår att Gud är 
sorgsen tenderar att tro att Gud bara 
dömer människor. De vet inte att han 
behöver befrias lika mycket som vi 
människor. Därför kallar Gud för fram-
växten av en religion som kan lära 
människorna i denna tid om Guds hjärta 
genom historien. När en religion fram-
träder som kan undervisa om Guds 



hjärta och ansluta människor till sitt 
hjärta, kommer den att uppfylla 
missionen för dagens religionen och för 
all framtid. Och genom att göra det möj-
ligt för människor att trösta Gud och 
även att representera Hens hjärta, är det
säkert att denna religion kommer att 
förbli i de yttersta dagarna. 
(151-128, 1962/10/28) 

20 Religion existerar på olika nivåer och 
för olika ändamål, de av tjänaren, av 
adopterat barn, av direkta barnet och, 
slutligen, av föräldrarna. 

Anledningen människor behövt religion 
och en frälsare beror på syndafallet. Om
de första människorna inte hade fallit, 
skulle varken en frälsare eller religion ha
varit nödvändigt. Människor skulle ha 
blivit ett med Gud utan problem. De 
skulle ha levt i den eviga kärleken till 
Gud medan de levde på jorden. Alla 
barn och ättlingar till den ursprungliga 
modern och fadern skulle ha utgjort 
himmelriket. De skulle ha bott i himmel-
riket på jorden och sedan gått till 
himmelriket i himlen. 

Därefter, genom vilken standard kan vi 
avgöra vilken som är den bästa religio-
nen? Vi kan avgöra det baserat på stan-
darden för principiella kvalifikationer som
krävs för människor att stå som Guds 
objekt partners. Dessa kvalifikationer är 
det de första människorna skulle ha haft 
om de inte hade fallit, utan haft kvar 
relationen till Gud, skapelsens Herre, i 
tillståndet av ursprunglig godhet. Vi kan 
identifiera fyra krav: de skulle ha en 
relation med Gud som deras son eller 
dotter, de skulle ha blivit en kropp med 

Gud, de skulle ha utövat sin förmåga 
som medskapare, och de skulle ha 
upplevt glädjen att ärva Hens skapande 
arbete. Religioner kan rangordnas base-
rat på i vilken utsträckning de överens-
stämmer med dessa förutsättningar. 
Dessa är de kriterier enligt vilka en 
religion ställning kan avgöras. 
(053-296, 1972/03/04) 

21 Även om det finns många religioner i 
världen, är den sista religionen religio-
nen av föräldrarna. Det är religionen 
som kan ge oss pånyttfödelse och föra 
oss till fullständig enighet genom princi-
perna av Guds ursprungliga karaktär. 
Enighetskyrkan strävar efter att utföra 
uppdraget som moder-religion. Den ar-
betar för att till fullo fullborda denna 
mission. För detta måste den först 
slutföra det ouppfyllda uppdraget hos 
tjänarens religion, adoptivbarnets 
religion och barnets religion. 

Enighetskyrkan har vuxit fram i Guds 
vilja som en allomfattande religion, 
föräldra-religionen. Det är bara genom 
denna religion som vi människor kan 
uppnå vårt hopp. Den ger möjlighet till 
enighet. Eftersom alla människor ärvt en
ond släktlinje från de fallna föräldrarna 
måste goda föräldrar uppstå som helt 
kan återupprätta allt genom gottgörelse. 
Efter att ha återupprättat allt, kommer de
att kunna föra oss tillbaka oss till Guds 
släktlinje, så att vi kan visa Guds ur-
sprungliga karaktär. Fram till denna 
ursprungliga standard är helt fullbordad, 
kommer människor med medfödd 
fullkomlighet, vars ande och kropp 



naturligtvis inte är i konflikt, inte att visa 
sig. (056-304, 1972/05/18) 

22 Vart måste religioner gå? De måste 
försöka skapa ett band med Sanna 
Föräldrar. Det yttersta syftet med religion
är att passera genom dörren till Guds 
kärlek och återupprätta våra 
ursprungliga band med Gud och vår 
position som Guds barn genom att hitta 
de ursprung-liga Sanna Föräldrar. Bland
religionerna är kristendomen närmast att
fullfölja detta mål. Det är därför som 
Kristen-domen blev en världsomfattande
reli-gion. Eftersom den ändå inte har 
accep-terat Sanna Föräldrar kunde i 
verklig-heten Kristendom inte bli den 
globala religion att leda världen till en 
global kultur i de yttersta dagarna. Vad 
värre är, i dess mitt uppstod en ideologi 
som hävdar att Gud inte existerar. 

Vi Enighetskyrkans medlemmar strävar 
efter att uppfylla vårt ansvar genom att 
bli ursprungliga män och kvinnor 
centrerade på Guds kärlek och genom 
att länka människor som har gått vilse, 
till Sanna Föräldrar. Om vi gör detta, 
oavsett hur mycket människor hävdar att
de har enat världen, kommer det inte 
riktigt vara enad i egentlig mening. Vår 
religion måste föra människor till den 
ursprungliga människan från före fallet, 
som är centrerad på Guds kärlek. Vi 
måste kretsa kring den man som är 
ansluten till Guds inre hjärta och stödja 
Hens äktenskap med en kvinna som 
Gud kan dela glädje med. Detta är vad 
vi måste göra för att slutföra arbetet med
att inviga Sanna Föräldrar på denna 
jord. Om vi inte blir en sådan religion 

kommer vi inte att kunna förena alla 
religioner i världen. Inte heller kommer vi
att kunna förena hela mänskligheten. 
(022-010, 1969/01/01) 

23 Gamla Testamentets tidsålder var 
tidsåldern för att göra materiella offer. 
Nya Testamentets tidsålder var tids-
åldern för att erbjuda älskade söner och 
döttrar. Med andra ord, Gamla Testa-
mentets tidsålder beredde vägen för 
söner och döttrar att leva baserat på 
materiella offer, medan Nya Testa-
mentets tidsålder offrade dessa söner 
och döttrar för att bereda vägen för 
Herrens återkomst. Anledningen Sanna 
Föräldrar har följt en väg av offer på 
deras historiska väg är för att tjäna och 
delta med Gud i världen. För första 
gången har jag visat att dessa är de 
vägar som religionerna måste gå under 
frälsningens försyn. Det vill säga, på 
vägen religionerna har trampat finns 
religioner på samma nivå som tjänare, 
adoptivbarn, styvbarn och legitima 
barnet. På dessa grunder har religionen 
av föräldrarna kommit och går framåt 
mot det fredliga himmelriket. 
(206-098, 1990/10/03)

Avsnitt 3. Rörelsen som överskrider 
                 religion

Gud är en varelse

Kristendomen följer den absoluta Gud, 
men är uppdelad i ett flertal samfund. 
Den ekumeniska rörelsen säger att alla 
samfund ska hålla händerna under en 
Gud och fokusera på sina gemensamma
intressen. Faktum är Sanna Föräldrar 



betonade att överskrida samfund och 
delta tillsammans med Gud är den 
viktigaste plikt och mission för alla relig-
iösa människor. För att åstadkomma 
detta, utvecklade Sanna Föräldrar en 
ekumenisk rörelse.

1 Gud som skapade himmel och jord, är 
inte två varelser. Om det är Gud som är 
två varelser, då förväntar vi att det också
finns två syften av skapelsen. Vi kan inte
säga att skapelsen, som gjordes av en 
Gud, har två olika syften. Gud, som är 
en unik varelse, etablerat ett syfte med 
skapelsen, och skapade allt för att slut-
föra det enda syfte. Hen genomförde 
skapelsen samtidigt som han strävade 
efter ett syfte. Som den ende Guden 
gjorde han allt i himmel och på jord 
centrerat på ett syfte, men oavsett vilka 
virvlar och turbulens som kan uppstå 
längs vägen, kommer Hens arbete 
avancera framåt mot uppfyllandet av 
detta mål. (016-108, 1996/01/02)

2 Den Gud, som mänskligheten tror på 
är min Gud och samtidigt allas Gud. Han
är vår Gud, hela världens Gud, och Gud 
över himmel och jord. Dessutom är Gud 
den universella Föräldern. Det finns 
många samfund i världen som före-
språkar Gud. Men vi behöver inte längre
den Gud vars enda förespråkare är de 
som finns inom något samfund. De enda
som verkligen kan kalla Gud "Fader" är 
de som överskrider samfund och förstår 
att Gud är centrum för himmel och jord 
och som representerar allt. Sådana 
människor kan delta med Gud på jorden.
(001-344, 1956/12/30)

3 Gud leder försynen för världens fräls-
ning genom att etablera religioner på 
jorden; därför bör religioner vara univer-
sella. Vi bör söka efter den religion som 
presenterar undervisning att förverkliga 
en värld. Den världen kan inte vara 
annat än en relation med Gud. Den reli-
giösa undervisningen bör göra det möj-
ligt för oss att förverkliga enighet i him-
len och på jorden med Gud som subjekt 
partner.

Undervisningen bör inte strida mot andra
religioner och ideologier, utan måste ha 
kapacitet att omfatta dem som subjekt 
partner. Den måste ha förmågan att om-
famna människor inte bara från en enda 
kulturell bakgrund, utan också männi-
skor från andra kulturer, även de som 
tror på motsatta läror. Den bör omfatta 
inte bara de människor som är överens; 
dess innehåll ska vinna hjärtan till och 
med hos fiender och förespråkar oro för 
dem. Gud önskar denna slags levande 
religion.

Jesus Kristus kom med en sådan under-
visning. Icke desto mindre har dagens 
kristendom blivit uppdelad i många sek-
ter. Om kristendomen hade varit mer in-
tresserad av att älska och rädda hela 
världen och kosmos, skulle den inte vara
så splittrad som den är idag. 
(093-200, 1977/06/01)

4 När ni ber, måste ni säga, "Eftersom 
Gud älskar hela världen, kommer jag 
som Guds barn, också att älska hela 
världen." Hur smärtsamt det måste vara 
för Gud när folk bara ber för sitt eget 
land. För att tillgodose en sådan situa-
tion skulle hundratals gudar behöva 



existera. Men är Gud är en Gud för hela 
världen. Eftersom Gud är den som vill 
omfamna världen inom området för 
Hens enda kärlek, om ni säger att ni inte
älskar Sydkorea (till koreaner 1969), 
kommer jag inte hysa någon bitterhet. 
Gud kommer att välja världen, även om 
han måste överge Republiken Korea. 
Således kommer den person som älskar
världen och kämpar för dess skull, även 
om hans eller hennes land förgås, att 
kunna ärva världen och återuppliva sitt 
eget land. (022-138, 1969/02/02)

5 När Gud räddar världen, frälser Hen 
inte de goda människorna och kastar 
bort alla onda människor. Han förmår 
goda människor att frälsa onda männi-
skor. Om Gud bara sparar kristna och 
dödar alla andra, skulle Gud vara en 
vilde och brutal Gud. Gud är den ur-
sprungliga substansen i sanning och är 
en resonabel Gud. Ändå brukar kristna 
tänka att Gud bara hör till dem. Men 
Gud är inte bara Gud för en viss grupp 
av människor, Hen är Gud för oss alla. 

Därför skall vi överskrida religioner med 
Sanna Föräldrar som upprättat Syd-
korea som Abel-typ nation, som skulle 
delta med Gud, genom att enighet mel-
lan Abel-sfärens Enighetskyrka och 
Kain-sfärens kristna samfund. Med detta
syfte utvecklades den ekumeniska rörel-
sen i mitten av 1960-talet. Säkrade sin 
plats som en modell av harmoni och 
enighet bland samfund, var rörelsen 
som en frisk fläkt i den koreanska 
religiösa världen. (085-183, 1976/03/03)

6 Abel måste lägga det påtagliga 
fundamentet genom att vinna Kains 

hjärta och föra Kain till naturlig kapi-
tulation. Abel måste lägga villkoret att 
återupprätta barn samtidigt med att 
återupprätta föräldrar. Abel bör inte göra
detta ensam, utan snarare först bli ett 
med Kain. Ur denna synpunkt, måste 
Kristendom, som är Kain-typ religiös 
grupp, bli ett med Enighetskyrkan, som 
är Abel-typ religiös grupp. Vi utvecklar 
en ekumenisk rörelse för att lägga vill-
koret för Kain och Abel att bli ett. 
(021-013, 1968/08/13) 

7 Vårt behov att föra den ekumeniska 
rörelsen framåt blir alltmer akut. Enig-
hetskyrkan har nått standarden för Abel, 
men vår position är som Jakobs när han 
var tvungen att fly från Esau, och Josef 
när han såldes av sina bröder. Så små-
ningom vi stiger från denna position av 
utkastade. När Jakob återvände till sin 
hemort, återställdes allt till det tillstånd 
den befann sig i innan han lämnade. När
Josefs bröder kom till Egypten och sökte
hjälp tog Josef hand om dem med sina 
egna tillhörigheter och vad som var 
under hans kontroll. På grund av Josefs 
kärlek, kunde han befria sina bröder från
alla dessa svåra omständigheter. Efter 
att ha gett ett erbjudande så här, avsåg 
Josef att ta emot arvet från himlen, från 
sin far, precis som Jakob var avsedd att 
motta välsignelsen från sin far. Det var 
meningen. När äldre bröder glädja sig 
över sin yngre bror tar emot ett sådant 
arv, är världsliga material inte längre ett 
problem. Om de yngre bröderna vinner 
över sina äldre bröder, kan allt material i 
satans värld komma till dem. Det ingår. 
Detta är hur allt återställs genom gott-
görelse. (157-279, 1967/04/10) 



8 Tiden har kommit då vi kan möta Kain,
vår äldre bror. Eftersom vi nu kan möta 
kristendomen, måste vi avancera den 
ekumeniska rörelsen. Precis som Jakob 
arbetade för att rädda sin äldre bror ge-
nom att materiella uppoffringar måste vi 
göra materiella uppoffringar i det här lan-
det för att rädda Republiken Korea. Om 
vi inte betonar principiella villkor och 
beta-lar gottgörelse, kommer vi att dri-
vas ut. Detta är anledningen till att vi 
genomför den ekumeniska rörelsen. 

Vi behandlar kristendomen som vår 
äldre bror. När Jakob, som hade tagit sin
tillflykt till Haran, återvände till sin he-
mort, erbjöd han Esau all egendom och 
tjänare han hade förvärvat genom sina 
21 år av hårt arbete. Således kom Esau 
att äga materiella ting och Guds väl-
signelse. Även om jag går i skuld, kom-
mer jag att göra samma sak som Jakob. 
(157-175, 1967/04/02) 

9 Nu, måste även religiösa grupper 
ansluta globalt; filosofer måste också 
ansluta till världens filosofiska standard, 
och politikerna måste ansluta med glo-
bal styrning. Vi bör upprätta och göra 
denna standard nationellt påtaglig. Om 
vi inte gör det, kommer himlen att attack-
era oss istället för att försvara oss. För 
att göra detta måste Enighetskyrkan 
samla många religioner, inklusive kris-
tendomen. För att åstadkomma detta, 
arbetar vi med den ekumeniska rörelsen
under 1966. Genom att lära känna vår 
rörelse, bör andra kommer att erkänna 
att vår position har mycket gemensamt 
med deras, och att Enighetskyrkans lära
omfattar och omfattar alla läror av Kore-
as religioner. (019-080, 1967/12/29) 

10 Medan jag bär mitt historiska och 
kosmiska ansvar, har jag plågats över 
hur vi kan bli ett med folket i denna 
nation, och med kristendomen. Vi måste
bli ett. I återupprättelsens försyn, när 
Gud sände människor att axla tids-
ålderns mission, var problemet alltid hur 
man etablerar en startpunkt för herra-
välde genom enighet med nationen och 
dess etablerade religioner. Vi bör finna 
en riktning som etablerade reli-gioner 
kan välkomna. Vi måste bli ett. 
(031-079, 1970/04/19) 

11 Denna ekumeniska rörelsen är för 
den skull att frälsa alla kyrkor. Vi måste 
återupprätta forna tiders Kain, som 
dödade hans yngre bror Abel. Om Abel 
slår Kain kommer Abel att gå under. Vi 
måste anamma med kärlek. Detta är 
rörelsen av Enighetskyrkan. Därför utför 
jag detta även medan jag ådrar mig 



skulder. Vår uppgift är att samla 
religioner tillsam-mans. Det handlar om 
ett känslomässigt lidande som ni inte 
kan förstå. Om peng-ar behövs, måste 
jag förbereda grunden, även om jag går i
skuld. Redan innan jag älskar mina barn
måste jag utgjuta mig tills mina fiender 
kapitulerar. Genom att sätta mina 
älskade barn bakom, måste jag först 
älska mina fiender. Jag måste vara i en 
position där jag har äl-skat mina fiender 
mer än jag har älskat mina barn. När jag
gör det, kommer fri-görelsens portar att 
öppnas. Enighetskyrkan har försökt att 
göra detta fram till nu. (031-082, 
1970/04/19) 

12 Ursprungligen skall Messias fullborda
den påtagliga grunden med kyrkan och 
med sfären av människor. Således, om 
Judendomen och Israels folk hade 
kunnat ta emot Jesus, skulle försynen 
ha nått fullkomlighets-nivån av tillväxt-
steget. Av detta följer att Enighetskyrkan
måste ge nya impulser både till nationen
och Kristendomen. Genom att göra så, 
kommer vi att uppnå den standard där 
Jesus och Judendomen blir en, och 
Jesus och Israels folk blir ett. Historiskt 
sett tog Judendomen och Israels folk 
ställning genom att angripa Jesus, men 
det skall inte ske nu. Vi måste fullborda 
positionen där Jesus får inflytande över 
Judendomen och nationen Israel. Vårt 
ekumeniska engagemang och en sam-
manslutning av religiösa aktiviteter tjänar
detta uppdrag. (063-198, 1972/10/14) 

13 Vi måste övertyga kristna medan vi 
säger, "Tror vi inte alla på Gud som vår 
Fader? Det finns en liten skillnad mellan 

oss, liksom mellan odlade vinrankor och 
vilda vinrankor. Förutom detta så är vi 
lika?" Om vi gör det, kommer vår 
ekumeniska rörelse och rörelsen för 
sammanslutning av religioner att 
utvecklas. Efter att ha blivit ett med 
kristna måste vi ta icke-troende till tro på
Gud. När vi tar ledarrollen måste vi vittne
till icke-troende. För detta ändamål när 
kristna håller väckelser måste vår kyrka 
vittna med dem. I själva verket måste vi 
utföra aktiviteter som skapar vänskap 
med dem. (033-203, 1970/08/12) 

14 De människor som är inblandade i 
den ekumeniska rörelsen var 
ursprungligen mina fiender. Vi hade bara
råd att äta kokt korn, men hur stort det 
är att vi kunde känna medkänsla för 
dem. Hur stora är inte människorna som
känner medkänsla och ber för sina 
fiender. Om religiösa människor inte gör 
detta, vem kommer att göra det? 
Således när Gud säger om mig, "För 
första gången i historien har jag funnit 
en person jag kan älska," kommer jag att
svara, "De är överväldigande ord Låt 
mig dra mig tillbaka i bakgrunden, älska 
denna Enighets-grupp först." Detta är 
mitt perspektiv, "Även om jag inte får din
kärlek, är det okej." Detta är också Guds
filosofi och Jesus Kristus filosofi. 
(108-262, 1980/10/16) 

15 Vi står vid delningspunkten mellan 
gott och ont. Vi måste alltid tänka på 
detta. Jag återvänder. Därför, vilken är 
den snabbaste vägen? Genom att älska 
era fiender kan ni ändra dem 180 gra-
der. Jesus förstod djupt denna typ av 
hjärta. Eftersom jag utforskade allt i an-



devärlden, och undersökte och tog fram 
i ljuset allt om mänskligt liv från topp till 
botten, förstår jag sanningen, de djupa 
inre anslutningarna av den sanna värl-
den. 

Därför offrar jag mer kostnader till för-
mån för Kristendomen, till förmån för 
ekumeniskt arbete, än för Enighets-
kyrkan. Även när våra medlemmar är 
hungriga och lidande, gör jag detta. 
Varför skulle jag göra det? Genom att 
älska de etablerade kyrkorna och natio-
nens fiender, växer sig vår gemen-
samma bas bredare. 
(109-306, 1980/11/02)

16 Ur kristendomens perspektiv står 
Judendomen i positionen av den äldre 
brodern; ur Enighetskyrkans är Kristen-
domen i position äldre bror. Om Kristen-
domen och Judendomen kunde ha blivit 
en, skulle dagens värld inte vara så 
olycklig. 

Centrerat på Jesu vilja, efter att ha be-
talat priset med hjälp av stora  historis-
ka offer, ingå begreppet återkomsten i 
det offentliga medvetandet. Enighets-
kyrkan ses som en ny religion i denna 
ålder och har blivit ett bekymmer för 
Kristendomen och världen, men ingen 
ska någonsin tro att det började med 
tanken hos en individ. Utan tvekan ar-
betade Gud i bakgrunden. Varje gång 
jag har upplevt svårigheter, där jag inte 
kunde nå mitt mål, passerade jag genom
de kritiska ögonblicken genom att an-
passa och följa lösningar som kom direkt
från himlen. 
På detta sätt har Enighetskyrkan 
uthärdat. Judendom, Kristendom och 

Enighetskyrkan går vägen för att 
uppfylla Guds vilja. 
(110-212, 1980/11/18) 

Rörelse mot enhet

En serie av tre seminarier, där repre-
sentanter för Enighetskyrkan, den Pres-
byterianska kyrkan och Metodist-kyrkan 
dök upp som talare, hölls i Seoul med 
start 15 augusti 1966. Med denna möj-
lighet, grundade Sanna Föräldrar ett 
kristet ekumeniskt kontor den 11 novem-
ber, 1966, och invigde Supra-Denomi-
national Christian Association 1974. Den
28 mars 1981 grundade de International
Christian Professorer Association (ICPA)
och den 14 augusti 1981, International 
Christian Student Association (ICSA). 

17 Den 9 september 1968 vid Christian 
Academy House, höll Enighetskyrkan en
dialog med ett 40-tal kristna ledarna vid 
ett möte med titeln "aktuell forskning om 
nya religioner." Bland deltagarna fanns 
de högsta ledarna för den kristna värl-
den, människor som hade motsatt mig 
under många år. För dem verkade jag 
värdelös, men när mötet fortsatte, såg 
de att jag inte var vad de hade förväntat 
sig. Jag har kommit för att visa ett hjärta 
av verklig medkänsla för dem. 

Det faktum att de samtyckte att träffa 
mig och kunde höra sanningen om Enig-
hetskyrkan var bevis för att de hade 
uppnått ett stadium där de kunde tänka 
om. Vi hade väckt extra intresse i hela 
Korea. De sa, "Enighetskyrkan skräm-
mer oss. Vi kan aldrig matcha deras 
teorier." Mitt i förföljelse, banade Enig-



hetskyrkan väg för återupprättelse. Även
om hela landet står upp för att motsätta 
sig oss, kommer jag att uttrycka kärlek 
så bred som havet för att omfamna och 
välkomna alla. (022-196, 1969/02/02) 

18 Om Enighetskyrkan skall kunna bli 
Abel måste den återupprätta Kain-
kyrkorna. Vi måste utgjuta allt i vår 
förmåga för Kains skull, inte för Abels. 
Detta är an-ledningen till att 
Enighetskyrkan har hållit seminarier om 
Enighets-Principerna för kristna pastorer
sedan 1971. För att fullända Abel måste 
vi återupprätta Kain-sfären. 
Underlåtenhet att göra detta in-nebär att 
vi inte kan återvända till vår seger-
position som Abel. Således kan 
Enighetskyrkan inte existera bara för sig 
själv. Detta är dess historiska öde. 

På grund av misslyckandet hos de första
Kain och Abel, sprids cancern av synda-
fallet. Vi kan inte gå tillbaka om vi inte 
löser detta. Så Enighetskyrkan, som 
Abel-grupp måste trycka på tills Kain-
gruppen accepterar frivilligt. När Kain 
och Abel förenas och går framåt i sam-
ma riktning, kommer de tillsammans att 
absorbera Korea, som kommer att bli 
Abel-typ land. På fundamentet av att 
Kristendom och Enighetskyrkan blir en 
och går framåt i samma riktning, kom-
mer vi att kunna absorbera Sydkorea 
och göra det till Abel-typ nation. På 
fundamentet av att Kristendomen och 
Enighetskyrkan blir en, kommer natio-
nen och människor att inta centrum och 
tillsammans kommer vi att kunna ta 
ansvar för Abels mission. 
(046-122, 1971/08/13) 

19 Enighetskyrkan har hittills mött häftigt
motstånd, men nu i slutet av 1971, är 
det en sådan situation att personer i le-
dande ställning som representerar en 
överstepräst kommer för att studera 
Principerna och skriver efteråt konfiden-
tiella rapporter. Många säger att de 
kommer att gå med i vår förening. 
Kristendomen har förändrats. Pastorer 
som brukade utbrista i ilska om Enig-
hetskyrkans troende så mycket som ens 
dök framför deras kyrkodörr välkomnar 
nu våra medlemmar. Det finns många 
som välkomnar oss. Dessa dagar säger 
de att de vill att våra religiösa arbetare 
skall hålla offentliga presentationer om 
Principerna inte bara för pastorer, utan 
även för lekmanna-pastorer. 
(051-255, 1971/11/28)

20 Omkring 100 pastorer har hört Enig-
hetskyrkans Principer. De var rörda och 
sa saker som "Under lång tid förstod jag 
inte vilken sorts person pastor Moon är."
De sa att i det förflutna de inte visste 
något om oss, och försökte bli av med 
denne Moon. Världen har förändrats. 
Nu, kan pastorer inte ens i sina predik-
stolar varna människor att besöka Enig-
hetskyrkan. Vördade pastorer besöker 
själva Enighetskyrkan. Om de lär sig 
Principerna, kan de verkligen inte upp-
mana sina medlemmar att inte besöka 
Enighetskyrkan. (041-296, 1971/02/17) 

21 Nyligen föreläste en berömd kore-
ansk teolog om oss i en kyrka i Seoul. 
Efter att han var klar, kom publiken att 
inse att Enighetskyrkan inte kommer att 
försvinna, och en grupp av deltagare 
blev även rädda för oss. Men kristna 



ledare blir mycket intresserade av vår 
ekumeniska rörelsen. Eftersom vi har 
kommit i denna position måste vi snabbt 
utveckla verksamheten vid kristna uni-
versitet, även en universitetsstudent-
rörelse. Från det ideologiska perspek-
tivet, måste vi få till stånd medvetenhet 
om Enighetskyrkan över hela landet. Nu 
måste sången om enande gå ut runt om 
i världen. (027-135, 1969/12/03) 

22 Dagen gryr när vi kan välkomnas i 
hela landet. Därför kommer vi att arbeta 
för att röra upp en frisk bris. Det snab-
baste sättet är genom att hålla semi-
narier. Om vi håller dessa i Seoul, kom-
mer vinden att sprida sig till hela landet. 
Om vi inte kan hålla dem i Seoul, då 
måste vi hålla dem i varje distrikt. Även 
om vi har dem i en enda provins, måste 
vi koncentrera oss på denna plats och 
utföra en rörelse för att få harmoni mel-
lan våra medlemmar och kristna. Det är 
det enda sättet nationen och världen kan
överleva. Försynens riktning kan be-
stämmas från en enda punkt. När Korea 
blir den punkten, kan vi ta upp en ban-
deroll som meddelar världen att vi har 
slutfört uppdraget i vårt hemland. 
(122-161, 1982/11/02) 

23 Om kristna studenter bara hör Prin-
ciperna en gång, blir de elittrupper för 
himlen. Vanliga människor däremot 
behöver spendera sex månader till ett 
och ett halvt år för att lära sig Princi-
perna. Nu är frågan, vem som kan på-
verka kristna i universitetsstäder? Hittills 
har arbetar att påverka professorer ge-
nom PWPA och studenter genom CARP
inte fungerat så bra. Men när vi koncen-

trerade på de kristna på universiteten, 
och förena de kristna professorerna och 
kristna studenterna, kommer vi att kunna
påverka icke-kristna professorer. 
(115-230, 1981/11/19) 

24 När jag berättade för stora kristna 
ledare att jag skulle sponsra en pilgrims-
färd till det heliga landet, bröt ett uppror 
ut i kristna kretsar. Jag arbetar till förmån
för att återuppliva kristendomen. När 
kyrkans äldste eller pastorer lyssna till 
mina ord, även för bara åtta timmar, 
kommer de till vår sida. De erbjuder inte 
några motargument, utan säger att det 
är allt bra. På sätt och vis, för dem håller
solen redan på att gå ner och natten 
kommer, medan ljusstrålar lyser på 
Enighetskyrkan. Människor i tro kommer 
inte att finna något alternativ som är lika 
vårt. I denna mening ser vi att 
kristendomen och Enighetskyrkan når 
en korsningspunkt . Denna förändring i 
kristendomen är ett viktigt tillfälle i 
historien. Vi har inte haft något annat än 
en andlig grund, men vi går in i tidsålder 
där vi kan ärva ett fundament i denna 
fysiska världen. (115-150, 1981/11/08)

Avsnitt 4 Religiös samling och    
                världsfred

Gudscentrerad religiös samling

Sanna Föräldrar klargjorde att det cen-
trala vilken varje religion tror på är en 
gudomlighet, Gud. I enlighet med detta, 
grundade Sanna Föräldrar en rörelse för
religiös dialog och allians baserad på 
Gud. För att uppnå sitt syfte att uppnå 
fred i världen, sa de att vi måste korrekt 



förstå Gud, och sluta fokusera på doktri-
ner genom vilka samfund separerar, 
som har arbetat bakom alla religioner.

1 Kristendom, Islam, Buddhism och 
Konfucianism är dagens stora globala 
religioner. Egenskaperna hos folk i olika 
geografiska regioner bestäms av deras 
unika kulturer, så dessa religiösa tradi-
tioner var tvungna att dyka upp för att 
bilda vägar som kan ansluta dessa 
kulturer som en värld. Efter att ha 
utvecklats inom sina egna kulturella 
sfärer måste dessa religioner vidare 
skapa en värld av fred. Därför centrerat 
på försynen av den absoluta Gud, 
eftersom de sista dagarna nalkas, vågar 
troende komma ut och ansluta med hjälp
av en rörelse för religiös samling. 
(149-083, 1986/11/17)

2 Idag uppstår idealister som bedriver 
en enhetlig, fredlig värld. Ändå har tro-
ende fortfarande inte kastat av sig sina 
splittrande konfessionella läror. Sett ur 
Guds vilja, är deras position bakåt-
strävande och meningslös. Gud behöver
trots allt, inte en mängd olika religioner. 
Efter religioner förenas baserat på Hens 
vilja, förväntar sig Gud att gå framåt i 
harmoni för att befria världen, avskaffa 
det onda på jorden, och skapa en värld 
av godhet. Han vill inte ha samfund som 
argumenterar med varandra över läran. 
Sett ur detta perspektiv, mer inklu-
derande kulturer införlivar smalare — 
detta inte sker med våld, utan naturligt. 
Eftersom vi vill förbättra oss själva och 
världen, är det oundvikligt. 
(093-200, 1977/06/01)

3 Eftersom Gud är absolut, kan det inte 
finnas två världar som Gud vill se exi-
stera. Det kan bara vara en. Därför bör 
alla historiska riktningar som har fort-
skridit enligt Hens plan från skapelsen 
hittills ha anpassats som en, men det 
har inte varit fallet. Varför är det så? Det 
är på grund av fallet, vilket har orsakat 
oss att röra oss i spridda riktningar med 
motstridiga syften. När man frågar vad 
som kan förena mänskligheten i en ge-
mensam riktning mot ett enda mål, fin-
ner man att det är Guds försyn, som 
försöker att rädda oss från vår tragiska 
förvirring och lidande.

Gud kallas med olika namn i olika reli-
giösa traditioner. Men den centrala va-
relse i vilken alla tror på är samma Gud. 
Riktning och syfte som religioner alltid 
lär ut är en. Religioner satte upp en 
riktning och ett mål som standard. Så 
småningom kommer därför alla reli-
gioner att välkomna en stor tidsålder av 
reformation efter att ha satt sina egna 
hus i ordning. (140-010, 1986/02/01)

4 Det finns många religioner i världen. 
Mänskligheten är uppdelad, så det är 
naturligt för religioner att avvika med 
etnisk grupp. Eftersom olika människors 
historia, miljö, kulturell bakgrund, seder 
och bruk är alla så olika, måste det fin-
nas många religioner. De finns för att 
dra samman människor och fokusera 
dem på ett enda syfte.

Vi kan jämföra detta med en flod. Reli-
gioner är som biflöden till en flod. All-
teftersom floden strömmar nedströms, 
minskar antalet biflöden och alla kombi-
neras så småningom till en enda flod. På



samma sätt kombineras världens många
religioner i slutändan i en gemensam 
som kommer att stanna kvar på den 
plats där alla deltar Gud med sitt hjärta 
och ockuperar Guds kärlek. 
(023-127, 1969/05/18)

5 Syftet med religion är inget annat än 
fullbordandet av Guds vilja. Religion 
måste bidra till att åstadkomma detta. 
Många religioner talar om godhet och 
om kärlek, men de får inte begränsa 
godhet och kärlek till deras etniska, 
nationella eller religiösa egenhet. Efter 
att ha uppnått dessa måste varje tro 
ansluta till den plats där vi söker godhet 
och kärlek för hela mänskligheten.

Det har funnits många människor som 
har drivit den inre världen av religionen 
själv, men det har inte funnits många 
som har tänkt att de måste frigöra sig 
från sina kulturella läror, ta ansvar för att
förena religioner i en och rädda världen. 
Religioner måste gå längre än de be-
gränsningar som ges av deras nationella
karaktär, men trots detta är Guds vilja 
och önskan har de fastnat i deras kultur 
och nationalitet. Efter att ha varit oför-
mögen att frigöra sig från de begräns-
ningarna i sina egna läror, begränsar 
religionerna sitt slutliga mål till att uppnå 
sina troendes individuella frälsning. På 
grund av detta kan Gud inte göra annat 
än samla världen externt och religio-
nerna internt och leda utvecklingen av 
historien i riktning mot en enad värld. 
(093-199, 1977/06/01)

6 När vi ser på Mount Everest ser vi ett 
dominerande berg som är en del av en 
rad mindre, anslutna toppar. På samma 

sätt, är alla religioner i världen som 
bergstoppar som står i deras position i 
en bergskedja, och har bidragit till tids-
åldrarnas historia och såg upp till en 
central punkt. Om det inte finns någon 
huvudtopp i bergskedjan kan enskilda 
toppar försöka hävda sig — men ingen 
kan bli den centrala punkten. 

En ny tro måste leda providentiell tids-
ålder, och förena alla religiösa sfärer 
tillsammans som en. Det kommer inte att
vara en som ansluter sig en vag och 
begreppsmässig Gud, som vi ofta sett 
genom historien. Det blir en tro med 
religiösa bakgrund för att leda och styra 
det dagliga livet genom att sätta män-
niskors inre motivation i ordning. Den 
kommer att utöva en ledande roll bland 
lärarna i alla världsreligionerna. Denna 
nya tro kommer att uppnå frigörelse från 
religion. Även termen "religion" kommer 
att försvinna. Vi måste höja vår standard
för att föreställa oss hur religion kan 
bära denna ideala frukt. Himmelriket på 
jorden kommer att förverkligas när värl-
den rör sig i en riktning mot Gud. 
(205-277, 1990/10/01) 

7 Gud har etablerat den globala standar-
den av samvete, och detta kan ligga till 
grund för alla människor i världen att 
samlas på en enda destination. För att 
göra detta måste någon bygga en rörel-
se för att ställa upp ett världs-forum för 
att diskutera religiösa idéer, en rörelse 
för religiös syntes. Men protestanter 
säger alla bör förenas med protestan-
tismen som centrum, medan romerska 
katoliker säger att alla ska bli ett med 
katolicismen som centrum. Vi observerar



att de helt bortser från principen att vi 
alla måste bli ett med Gud som centrum.
(164-026, 1987/05/03) 

8 Gud inspirerar en rörelse för att samla 
hela världen i enighet. Den största mar-
drömmen för satan är en enad värld. Om
vi förverkligar en värld, kommer alla 
människor att dras bort från satans 
grepp. För att förhindra detta, föresprå-
kar satan ateism som förnekar Guds 
existens. Därefter planerar han religions-
krig, med förstörelsen av religionen som 
sitt slutliga mål. För närvarande föro-
renar han världen med kommunistiska 
ideologiska systemet. Kommunismen 
uppmuntrar i hemlighet religiös division 
och främjar religiösa krig. Eftersom värl-
den dessutom domineras av vita män-
niskor, som är kärnan i den traditionella 
kristna kultursfären, förvärrar satan ras-
klyftan mellan svarta och vita. Nu är fa-
ran på global skala. Gud förstår den 
historiska tidsåldern och de krafter som 
driver mänskligheten i denna tid, så Hen
formar en rörelse för att förena alla 
religioner. 

Hen kan inte låta bli att sträva efter kris-
ten enhet och ras-försoning, som ett sätt
att försvara sig mot kommunism och ras-
och religiösa uppviglare. Gud har inget 
annat val än att skapa en rörelse för en-
het som kommer att föra denna värld till 
enighet. En rörelse bortom samfund, en 
som överskrider alla kristna gruppe-
ringar och alla andra religioner och 
försvarar mot den globala kommu-
nismen, måste dyka upp i dessa yttersta
dagar. Annars kommer det att finnas 
något sätt för himlen att råda. 
(161-238, 1987/02/22) 

Korea och Amerika

Den 15 april 1970, gick Enighetskyrkan 
med i Association of Religions i Korea, 
som förbinder med Koreas etablerade 
religiösa samfund. Sanna Föräldrar 
bildade International Religious Founda-
tion (IRF) för att skapa ett enat inre 
fundament med den ekumeniska rörel-
sen. Genom att ansluta denna inre 
grund till den yttre grunden av rörelsen 
Victory Over Communism - segern över 
kommunismen, började Sanna Föräldrar
förbereda ett enat nationellt och globalt 
fundament. 

Sanna Föräldrar insåg att om kristna 
samfund i Amerika, det andra Israel, inte
blir en, kommer enandet av världens 
religioner att vara omöjlig. Därför ägna-
de de enorma ansträngningar att samla 
amerikanska kristna präster och etable-
rade American Clergy Leadership Con-
ference (ACLC) i maj 2000. Detta är en 
ekumenisk organisation som skapar en 



sfär genom vilken amerikansk kristen-
dom kan ta ledningen för att förverkliga 
världsfred. 

9 Enighetskyrkan gick med i Association
of Religions i Korea den 15 april 1970. 
Världens sju ledande religioner är med-
lemmar. Först motsatte sig tre kristna 
samfund oss kraftigt och drog sig ur 
rådet, motiverade av deras dogmatism. 
Men till slut kom de alla tillbaka. Vi bil-
dade relationer med dessa sju stora 
religioner och Enighetskyrkan anslöt sig 
till rådet som den åttonde stora tros-
traditionen. 
Vi måste delta oavsett vilka sociala 
aktiviteter rådet utför. 
(031-082, 1970/04/19) 

10 Vi genomför verksamhet genom 
Association of Religions i Korea och 
International Federationen for Victory 
Over Communism eftersom den mest 
brådskande frågan i den religiösa värl-
den är behovet av att alla världens reli-
giösa grupper förenas och den mest 
akuta frågan i nationen är behovet av 
antikommunistiskt arbete. 
Enighetskyrkan utför det antikommu-
nistiska arbetet inte bara för Koreas 
skull, utan för världens. Alla människor 
bör erkänna att Enighetskyrkan arbetar 
både med religion och samhälle på det 
här sättet. Vi kommer att stöta på många
svårigheter, bland annat materialförlust 
och mänskligt lidande, men vi är bered-
da på det. Våra ansträngningar är inte 
bara för Enighetskyrkan, utan för natio-
nen och världen. (032-306, 1970/07/26) 

11 Vi ställde upp tre mål för Association 
of Religions i Korea på 1970-talet, vilket 

gjorde nationell räddning det centrala te-
mat. Vad är kärnan i nationell frälsning? 
Det är möjligt för oss genom teorin 
Victory Over Communism. Vi måste stå 
upp mot det kommunistiska partiet, 
kämpa mot dem och vinna. Om vi gör 
detta, kommer den interna grunden, som
vi förberedde baserat på Association of 
Religions i Korea, kommer att slutföra ett
yttre fundament med medlemmar från 
var-je religiös grupp. I slutändan, kom-
mer den interna standarden i kyrkan, 
centrerad på Association of Religions, 
och den externa nationella standarden, 
centrerad på Internationella Federation 
for Victory Over Communism, bli ett med
varandra, den interna och externa kom-
mer att vara perfekt i linje. 

Därefter, allteftersom vi utbildar fler män-
niskor kommer vårt antal att öka. Med ti-
den kommer vi att utvecklas globalt i 
sam-arbete med Association of Relig-
ions i Korea. Vår tillväxt kommer att vara
mycket större än det återupplivande av 
kristendomen som för närvarande pågår.
Vid den här tiden är jag engagerad i ex-
terna aktiviteter genom International 
Federation for Victory Over Commu-
nism, medan internt jag undervisar 
nationell räddning genom Association of 
Religions i Korea. Vi måste uppnå en 
återförening av Nord- och Sydkorea, 
som är vårt nationella hopp och männi-
skors länge närda önskan. Religiösa 
ledare måste stå upp för en återförening 
av Korea. (033-198, 1970/08/12) 

12 1960-talet var en tid för att individuellt
betala gottgörelse. men 1970-talet är ti-
den vi kommer att betala gottgörelse 



som familjer. Det innebär att det är den 
tid då vi måste etablera Abel på familje-
nivå. Efter det, när vi etablera stam-nivå 
Abel sfär centrerat på familjenivå Abel 
måste vi älska Kristendomen, som finns i
familje-nivåns Kain-sfär. De flesta män-
niskor vet inte, men på grund av detta 
spenderar jag en massa pengar till för-
mån för Kristendomen. Även om jag inte
kan mata min hustru och mina barn, och
även om jag orsakar Enighetskyrkan 
medlemmar att lida och inte kan föda 
dem, måste jag älska Kristendomen. 
Återupprättelse kommer inte att ske om 
det inte finns förutsättningar för att ge 
upp det som jag älskar mest.

Jag utför detta arbete eftersom återupp-
rättelse inte kommer att ske om jag inte 
är beredd att ge även mitt liv. Vi sam-
lade många religioner och leder verk-
samheten i Association of Religions i 
Korea. Om vi kommer att samla ett stort 
antal religiösa grupper i en, måste vi stå 
i den position där vi älskar var och en av
dem mer än någon annan älskar dem. Vi
måste älska dem från en position att ge 
våra mest värdefulla saker som offer. 
Om vi älskar till denna grad, kommer vi 
att bli förenade baserat på Guds vilja. 
Människor kommer att dras till oss och 
kommer att delta i vårt arbete. 
(034-280, 1970/09/13) 

13 Eftersom vi måste gå framåt till för-
mån för Guds vilja, kan vi inte stoppa 
eller retirera. En tillfällig paus är möjlig 
för att kunna avancera framåt senare, 
men vi får inte stoppa permanent. 
Enighetskyrkan måste avancera. Kristna
säger att vi hindrar deras arbete. Men 

detta är inte att säga att vi skulle backa 
före dem. Tack vare Enighetskyrkan är 
alla kristna stimulerade att avancera. I 
denna mening, är jag övertygad om att 
jag gör ett bidrag till Kristendomen och 
Guds vilja. 

Naturligtvis säger vissa människor att 
eftersom Association of Religions i 
Korea tillät Enighetskyrkan att gå med, 
har sociala problem utvecklats. Men 
eftersom jag och Enighetskyrkan ger en 
stimulans till Kristendomen, är det möj-
ligt att avancera mer som en ny religion 
än som en traditionell tro. I denna me-
ning, även om det fanns en kostnad för 
oss ekonomiskt, jag tycker att vi gör ett 
gott arbete. (036-131, 1970/11/22) 

14 Enighetskyrkan bedriver verksamhet 
för att få de högsta religiösa ledarna att 
enas genom Association of Religions i 
Korea och tidskriften, Weekly Religion. 
För att skapa ett klimat för denna enig-
het att utvecklas, måste vi skapa en 
ideologisk grund på vilken alla religiösa 
grupper, från en ekumenisk position, kan
ta ansvar att skydda Korea från hotet 
från de kommunistiska krafter, som är 
fiende till religion. Därför finns det inget 
mer angeläget än upprättandet av en 
antikommunistisk hållning från en eku-
menisk position som överskrider sam-
fund.

Naturligtvis är våra enskilda missioner 
viktiga, men vi tar ansvar för helheten. 
Därför måste vi lösa de svåraste prob-
lem som är förknippade med detta eku-
meniska arbete. Därför är drar vi även 
Association of Religions i Korea med 



oss, och har skapat tidskriften Weekly 
Religion. (046-127, 1971/08/13) 

15 Weekly Religion etablerades inte 
som en veckotidning bara om Enighets-
kyrkan. Den skapades som en tidskrift 
om religion i allmänhet. Jag har många 
planer för den. Dagens religiösa grupper
är självgoda, och säger att det finns 
inget annat sätt att nå himlen utom ge-
nom sitt eget samfund. Om de fortsätter 
att göra det, kan ingenting göras. 

När vi ser från vår nuvarande position, 
står vi ansikte mot ansikte med det 
kommunistiska Nordkorea över den 
demilitariserade zonen, vi behöver inter-
religiös enighet mer än någonsin. Vi ser i
norr kommunismen som både Gud och 
alla människor beklagar. Religiösa män-
niskor måste samarbeta i harmoni med 
varandra och ta itu med denna större 
fiende, den gigantiska fienden som 
återstår. Nordkoreanska kommunismen 
är en fiende mycket större än någon 
annan vår nation står inför. Därför måste
religiösa människor arbeta på ett foku-
serat, samordnat sätt, och någon måste 
skapa klimatet där detta kan ske. 
(045-275, 1971/07/04) 

16 I Seoul, finns det många ställen som 
används för missionsarbete av grupper 
som tillhör Association of Religions i 
Korea. Jag tänker skapa ett system för 
att göra praktisk användning av dessa 
platser. Jag gjorde ett förslag i denna 
riktning vid mötet på 22-årsdagen av 
grundandet av Association of Religions i 
Korea. Eftersom jag bad om organisatio-
ners stöd, främjade ordföranden i före-
ningen generöst detta. De kommer att 

utveckla utbytesverksamhet där kristna 
sammanträder på buddhistiska platser 
för att utföra buddhistiskt missionsar-
bete. Dessutom kommer buddhistiska 
lärare utför kristet missionsarbete på 
kristna platser. Efter att alla religioner 
sammansmälter måste de försvara sig 
mot kommunismen och ge ledning och 
inriktning för ateister. 
(198-049, 1990/01/20) 

17 Ner genom historien fram till den 
senaste tiden, fanns det ingen mening i 
någon nation att dess folk är världsmed-
borgare. Men efter andra världskriget 
formades världen i block av nationer 
som bildades som öst och väst kvad-
rater mot varandra i det kalla kriget. Vi 
gick in i modern tid genom en intensiv 
världsomspännande tävling. I tidigare 
epoker, var det tillräckligt att leva med 
endast en nationell eller lokal med-
vetande, men nu är den tidsålder då 
man måste gå längre än nationen och 
leva som en världsmedborgare. 

Icke desto mindre har stam-tänkande 
blivit ett problem i dag, inte bara för de 
politiska ledarna, utan också för religiösa
ledare. Samma problem som plågat 
religioner som var välsignade att expan-
dera till världsnivå tack vare pionjär-
arbetet av de fyra stora helgonen 
(Jesus, Konfucius, Buddha, Muham-
med). Tiden har kommit när vi inte kan 
gå framåt och samtidigt hålla en regio-
nal, kulturell medvetenhet eller ett smalt,
konfessionell medvetande. Eftersom jag 
insåg att vi måste få till stånd försoning 
mellan religionerna, har jag genomfört 
aktiviteter med Association of Religions i



Korea som en inter-religiös rörelse un-
der många år. Nu måste vi utöka asso-
ciationen globalt. (212-148, 1991/01/06) 

18 Även som Jesus dog på korset, sa 
han att vi måste älska våra fiender. Rom
var den stora fienden för Israel på sin 
tid, men Jesus sa att ni måste älska 
romarna ändå. Han visste att ingen kan 
komma in i himmelriket utan att älska 
sina fiender. Genom att göra så flydde 
han satans fälla. Amerika har förklarat 
sig vara min fiende. Men i stället för att 
söka hämnd, älskar jag Amerika. När 
Gud låter Sig slås, är Hen sedan i stånd 
att ta tillbaka det som är Hens. 
Enighetskyrkan lever enligt denna prin-
cip, absorberar förföljelse och fortsätter 
sedan utveckla och utvecklas. Jag kom 
till Amerika för att rädda landet från att 
gå under. Därför har satan ingen förut-
sättning för att förtala mig. Jag skapade 
Americans Freedom Coalition (AFC), 
inter-denominationella konferenser för 
präster (ICC) och Unification Theological
Seminary (UTS) i USA. Jag skapade 
dem eftersom jag älskar Amerika. 
(243-281, 1993/01/28) 

19 Vi genomför en kampanj i Amerika 
som uppmanar kristna pastorer att ta ner
korset i sina kyrkor. Om vi gör det i 
namn av American Clergy Leadership 
Conference, kommer en väg att öppnas 
genom vilken Jesus kommer att kunna 
komma in i Israel som dess Frälsare. Vi 
kommer att kunna fortsätta som ACLC. 
Jag ber de kristna samfunden att ta ner 
korset. Om vi gör det och hissa fanan för
American Clergy Leadership Confe-
rence, så kommer Amerika att återupp-
livas. (399-336, 2002/12/26) 

20 För att arbeta för att skapa den 
American Clergy Leadership Con-
ference, reste 120 högt uppsatta ledare 
från 44 religiösa grupper i Amerika till 
Cheongpyeong  Training  Center. Vi 
skapar en enad Kristi kropp. Om vi gör 
en kropp, kommer vi att kunna återupp-
liva Amerika. Om vi låter kyrkorna förbli 
delade älskar vi inte nationen. Att bråka 
leder inte till enhet. Vi måste bli en, och 
så därför etablerar vi denna kyrko-
förening. Genom att göra detta kommer 
vi att bilda en Kain-typ av kropp i 
förhållande till Enighetskyrkan. Vi har 
inlett en strategi för att skapa denna 
sammanslutning av 144 000. 
(322-190, 2000/05/11)

 21 Hur ska vi befria Amerikas 50 stater?
För att göra detta, måste jag, efter att de
120 religiösa ledarna rest till Korea, 
komma och förklara att jag kommer att 
skapa American Clergy Leadership Con-
ference för 144 000. Om detta inte görs 
kommer bråk mellan samfund att leda till
total förlust av familjen, våra söner och 
döttrar, och hela samhället. Våra söner 



och döttrar kommer att förgås eftersom 
religioner slåss. Om Amerika dör, 
kommer vi att se att det gjorde det 
eftersom de kristna samfunden stred 
mot varandra. Konflikten mellan kristna 
samfund och bland religioner har hindrat
Guds försyn och upprepat syndafallet in-
för satan. Vi måste avsluta denna oenig-
het. (323-108, 2000/05/31) 

22 Om vi etablerar en sammanslutning 
bestående av 12 kristna samfund cen-
trerat på pastorer som besökte Korea 
med American Clergy Leadership Con-
ference, och sedan skapade en ekume-
nisk församling av 144 000 personer 
kring dessa pastorer så kommer politi-
kerna att kunna stå upp för Guds-cent-
rerad värden och rädda Amerika. Om 
Amerika förbereder ett sådant funda-
ment, kommer det att ta en ledande 
ställning överskridande samfund och 

religion. Om det åstadkommer det kom-
mer Amerika att kunna rädda världen. 
(323-324, 2000/06/03)

Kapitel 2

Den interreligiösa fredsrörelsen 
och Välsignelsen

Avsnitt 1.  IRF och församlingen

Skapandet av IRF

Sanna Föräldrar etablerade International
Religious Foundation (IRF) 25 april 
1983. Två år senare, från 15 till 21 
november 1985, sponsrade IRF det 



inledande mötet av Assembly of the 
World's Religions at the Americana i 
Great Gorge Resort i McAfee, New 
Jersey. Syftet med mötet var att skapa 
en integrerad rörelse av världens 
religioner. Sanna Föräldrar sa att i en 
värld präglad av plötslig förändring, för 
att kunna leda mänskligheten i rätt 
riktning, måste religioner samarbeta för 
att bygga Guds vilja på jorden.

1 Tidsåldern för enskilda nationalstater 
har passerat. Om nationer inte ingå 
allianser med andra länder, kan de inte 
överleva. (EU 2017?) Det är detsamma 
för religioner. Vetenskap, teknik och nya 
sätt att tänka förvandlar snabbt 
samhället. Så om ni håller fast vid läran 
hos något religiöst system, kommer ni 
absolut inte att kunna hålla jämna steg 
med hastigheten av plötslig social 
förändring. Ni kommer ständigt lämnas 
efter.

Allt eftersom samhällets syn utvecklas 
och expanderar, bör därför de olika relig-
iösa grupper sluta sig samman i en 
skyddande häck i norr, söder, öster och 
väster för att överleva och inte förlora sin
position. Den religiösa världen borde bil-
da en enad front. Oavsett hur mycket 
ledarna för en viss tros-tradition insis-
terar på att de är de bästa eller att de 
representerar en konservativ tradition 
som inte behöver samarbeta med andra 
religioner, flyter ändå världen på mot 
enighet. Religioner omprövas och för-
kastas kontinuerligt, och om de inte kan 
arbeta med andra, kommer de att vackla
och falla i onåd hos ungdomar och intel-
lektuella.

Mänskligheten är sammanvävd och vi är
beroende av varandra. Vi är i ett skede 
där vi inte kan överleva om vi inte har 
möjlighet att bedöma globala frågor och 
ändra riktning utifrån ett helhetsper-
spektiv. Att motarbeta kommunism eller 
ta bort djupt inbäddad korruption är den 
typ av arbete som inte kan utföras utan 
att bilda allianser. Det är därför jag ska-
pade International Religious Foundation.
(174-064, 1988/02/17)

2 Jag grundade International Religious 
Foundation för att föra den religiösa 
världen tillsammans, även om vissa har 
kallat detta arbete dumt. De har avfärdat
mig i deras sinnen, säger: "Under tusen-
tals år har Kristendomen aldrig kunnat 
smälta samman, så hur tror pastor Moon
tror att han kan förena alla religioner i 
världen?" Medierna har inte visat något 
intresse, men mina resultat i det här är 
fantastiska, och på en global nivå.

Nu måste ni starta en religiös koalitions-
rörelse på universitetsområden, med 
fokus hos er energi på professorer och 
universitetsstudenter, samt grundskole- 
och gymnasieelever. Detta är en tid 
präglad av den yngre generationen, och 
om vi fokuserar på unga och skapar 
energi med en religiös samlings-rörelse 
kommer alla religioner börjar förlora sin 
förmåga att bidra till det goda i mänsklig-
heten. Därför måste det stora, allomfat-
tande syfte kring vilka religioner kan 
förenas vara tydligare och mer överty-
gande än det som erbjuds av enskilda 
samfund. Om vi kan göra detta fram-
gångsrikt, kommer religioner att dras till 
detta syfte. (205-276, 1990/10/01)



3 Jag har betonat att harmoni bland 
religioner är en nödvändig förutsättning 
för förverkligandet av världsfred. Till 
denna dag har det varit omöjligt för 
någon religion för att tala för hela Guds 
vilja, med resultatet att de olika reli-
gioner oundvikligen har olika uppfatt-
ningar. Men vi är bröder och systrar i en 
stor familj under en Himmelsk förälder 
och konflikt och hat bland religioner är 
fel.

Jag har redan träffat Gud i andevärlden, 
liksom grundarna av de stora religio-
nerna. Jag har talat med dem många 
gånger på min väg av andlig utforskning.
Till denna dag, upplever jag Guds när-
varo och har djup inspirerande kom-
munikation med honom i mitt dagliga liv. 
Om Gud inte existerar, hur kunde en 
sådan person som jag, som föddes i en 
avlägsen by, bland ett svagt, förtryckt 
och utsuget folk, skapa en världsom-
fattande andlig grund bland missförstånd
och outsäglig förföljelse? Hur kan jag 
komma att sammankalla möten med 
världens främsta religiösa ledare och stå
här och tala till er? Syftet och medlen för
Enighetsrörelsen beslutades och fördes 
till förverkligande baserat på riktlinjer 
som ges av Gud. Vår verksamhet och 
det tydliga innehållet i våra läror kom 
från Gud.

International Religious Foundation pla-
nerar att hålla Assembly of the Worlds 
Religions 1993 till minne av 100-års-
dagen av parlamentet för världsreli-
gioner som hölls i Chicago 1893. En 
serie av händelser kommer att förbereda
för denna globala, inter-religiösa händel-

se genom att klargöra den universella 
principen inneboende i alla levande va-
relser och grundligt upplyfta många av 
dess uppenbarelser. Syftet med parla-
mentet för världsreligioner är att främja 
den värld av fred som alla människor 
önskar. (133-275, 1984/08/13) 

4 Syriens stormufti har arbetat i 40 år för
att förmå Judendom, Kristendom och 
Islam att förenas. Under detta arbete 
blev han motsatt och avskräckt. Han led 
fängelse flera gånger och var oförmögen
att utföra sin vision. När han hörde om 
Council for the Worlds Religions som jag
genomförde med samma arbete, bad 
han att träffa mig. Han blev överraskad 
av omfattningen av Guds vision för 
världens religioner och sa saker som 
"Säkert kan ett sådant arbete utföras om
denna person tar ledningen." Vid en 
samling av 25 000 personer, meddelade
han, "Eftersom fader Moon redan för-
verkligat planen för återföreningen av 
religioner som jag har utvecklat under 40
år, ber jag alla människor som följer mig 
att mobilisera fullt ut och stödja fader 
Moon!" Detta är hur världen förändras. 
(205-216, 1990/09/02)

5 Att förena Judendom, Kristendom och 
Islam är inte lätt. Vad måste vi göra för 
att få dem att förenas? Vi måste ut-
härda, och hela tiden bibehålla ett 
föräldra-hjärta och ha ett kärleksfullt 
sinne större än Jesus, Muhammed, 
Moses och Abrahams. Hur man ska 
kunna hålla ut är den viktiga frågan. En 
ledare måste dyka upp som kan säga: 
"Jag älskar Muhammed och Islam. Jag 
älskar också Jesus och Kristendomen. 



Och dessutom, jag älskar Moses och 
Israels folk." Om en sådan person inte 
visar sig kommer världens religioner inte
att kunna bli förenade. Vi höll den andra 
Assembly of the Worlds Religions med 
start den 16 augusti 1990. Varför tror ni 
att jag skapade denna organisation, som
rörde upp kontroverser i den religiösa 
världen? Eftersom vi inte kan hitta enig-
het ens inom ett samfund, kommer jag 
med min envishet att skapa en enighet 
av världens religioner ur ett perspektiv 
som överskrider vissa religioner fick det 
att verka som om jag hade förlorat mitt 
förstånd. 

Även om jag är helt engagerade i arbe-
tet med att harmonisera religioner, be-
höver de flesta medlemmar runt om i 
världen fortfarande lära sig mer om vik-
ten av detta. För religioner att förenas, 
måste det finnas gemensamma viktiga 
punkter inom de olika synpunkterna från 
olika religioner. Det måste finnas sådana
viktiga utgångspunkter, filosofiska läror 
som alla religioner delar. Jag måste 
beväpna medlemmarna i Enighets-
kyrkan med sådan förståelse, vilket ger 
dem övertygelsen om att de kommer att 
kunna övervinna de svårigheter de mö-
ter i världen. För att bestämma hur man 
gör detta, var jag tvungen att gå hela 
vägen till Guds tron, källan till idéer. 
(210-120, 1990/12/17) 

New ERA

Sanna Föräldrar bjöd in 280 teologer 
och respekterade religiösa lärda till New 
York i januari 1981 till förmån för att 
skapa en global inter-religiös rörelse, 

som de kallade New Ecumenical Re-
search Association (New ERA). I de-
cember samma år, höll de en konferens 
i Hawaii med titeln "God: The Contem-
porary Diskussion" ( "Gud; den samtida 
diskussion"), i närvaro av 160 teologer, 
religiösa forskare och filosofer. På 
grunden för att diskutera Gud utifrån 
olika religiösa perspektiv, uppfyllde 
denna konferens för första gången 
Sanna Föräldrars önskan om religiös 
solidaritet. 

År 1982 bjöd Sanna Föräldrar ungdomar
som representerade 12 religioner att 
delta i en träning, med målet att skapa 
energi för religiös samling. Vid detta 
första ungdomsseminarium för världens 
religioner, där dessa ungdomar gjorde 
en pilgrimsfärd till de heliga platserna 
inom sina olika religioner, Sanna Föräld-
rar lärde dem värdet av harmoni och 
förståelse mellan religioner. Dessutom 
vägledde Sanna Föräldrar 1985 
utvecklingen av religiösa ungdoms-
tjänsten (RYS), en ny rörelse där unga 
människor från alla religioner arbetade 
hand i hand för att utföra offentliga ser-
viceaktiviteter inom områden med be-
hov.

6 Nu i USA, fungerar New ERA som en 
inter-religiös rörelse. Vi arbetar snabbt 
för att samla så många framstående 
teologer som vi kan, i hopp om att akti-
vera så många som 1000. Hur annor-
lunda detta är från de årliga mötena med
amerikanska teologer där, 1975 och 
1976, Enighetskyrkans forskare inte var 
tillåtna att delta! Människorna i den ko-
reanska teologiska världen som mot-



satte sig oss kan nu inte förstå hur, på 
några korta år Enighets-teologi stigit för 
att hålla en sådan respekterad position 
och hur vi har kunnat sälja så många 
volymer kyrkans böcker. 

Varför utför vi denna typ av arbete? Om 
ni frågar Gud, "Vad är din förhoppning 
om denna värld?" skulle han svara, "Min 
förhoppning är att ni kan samla alla reli-
giösa ledare och teologer som kämpar 
med varandra, och förena dem, så att de
ska kunna utföra min vilja." Eftersom jag 
förstår verkligheten i denna Guds ön-
skan, utför jag detta arbete utan uppe-
håll, även när jag jagas och förföljs och 
som anklagelser om kätteri slungas mot 
mig. Gud behöver någon att öppna vä-
gen till religiös harmoni. 
(121-305, 1982/10/30) 

7 Jag grundade God Conference – 
Guds-konferensen 1981. Som indikeras 
av dess titel, är detta en samling där 
människor uppmanas att tala om Gud. 
Det är där utövare av buddhismen, kon-
fucianismen, kristendom, islam, hindu-
ism och judendomen samlas för att dis-
kuttera Gud. Vi skapade Gud-konferen-
sen ur insikten att mänskligheten kom-
mer att kunna uppfylla Guds försyn en-
dast om vi kan överskrida gränserna för 
våra respektive religioner. 

Låt oss borra ett hål genom vilket den 
religiösa världen kan passera så att vi 
alla kan arbeta tillsammans i harmoni. 
För att ta ställning bortom särskilda 
religiösa traditioner, måste vi ta bort 
hinder. Vi behöver ansluta till en inter-
religiös, inter-samfund standard för att 
kunna rädda världen och slutföra Guds 

försyn. Det är oviktigt för mig hur mycket
jag misshandlas eller anses säga något 
dumt, längs vägen. Jag har förstått att 
någon måste bana väg för uppfyllandet 
av Guds vilja. Jag har gjort detta, och 
jag var beredd på de enorma uppoff-
ringar som krävdes. Genom detta har 
jag vunnit ryktbarhet även inom den 
religiösa världen. (121-307, 1982/10/30) 

8 Enighetskyrkan är religionen som finns
för att rädda världen. Vi har dykt upp 
med en tradition av tänkande att vi 
måste rädda världen, även om vi måste 
offra kristendomen och Amerika. Det 
enda vi undervisar om i Enighetskyrkan 
är Guds traditionen. Det är ditt öde att 
ärva Gus tradition och tradition av föräld-
rar. Vägen till denna tradition är vägen 
till himlen. 

Oavsett hur mycket kristendom säger sig
tro på Jesus, kommer enbart det inte att 
få oss dit. Samma sak gäller för anslut-
ning till någon annan viss religion. Det är
därför jag gör en enorma investeringar 
för att hålla inter-samfunds konferenser 
för präster, samt konferenser genom 
International Religious Foundation. Jag 
offrar stora ansträngningar för att förena 
kristendomen och alla religioner. Om jag
inte gör detta arbete på jorden, kommer 
så småningom ledarna för alla religiösa 
grupper, alla samfund och hela ande-
världen att anklaga mig. För att åstad-
komma detta arbete, samlar jag ett stort 
antal forskare som representerar värl-
dens folk. (130-240, 1984/01/29) 

9 Vid utgången av 1981, höll vi vår 
första internationella samling av teolo-
ger, med titeln "Gud: The Contemporary 



Diskussion" ( "Gud: den samtida konfe-
rensen"). Vi överskrider alla hinder från 
många religioner och samfund över hela
världen. Vi tog tillsammans kristna, 
hinduer, judar, muslimer, buddister och 
konfucianer över barriärerna av tro. Vi 
bjöd in världens stora lärda. Det var 
första gången i historien för en konfe-
rens av denna omfattning att hållas. 

Syftet med Guds-konferenserna var att 
diskutera om Gud. Baserat på temat av 
dessa interreligiösa konferenser, gjorde 
jag ett uttalande "The Hinduiska grupper
delas och kämpar sinsemellan. Liknande
situationer förekommer inom andra 
religioner, såsom judendomen, kristen-
domen, islam, buddhism och konfucia-
nism. Om det finns en konferens för att 
föra dem samman, kommer jag person-
ligen att ge ekonomiskt stöd." Naturligt-
vis skulle skämmas om de skulle gräla 
med varandra vid en konferens som 
denna. Det vore en skam, så att de inte 
skulle kunna se varandra i ögonen. 

Medan vi höll Gud-konferensen skapade
vi en världsomfattande ungdoms-
organisation med aktiviteter för att 
erbjuda multireligiösa ledare till ungdo-
mar under deras sommarsemester. När 
de unga människor kommer till Mellan-
östern, kommer vi att samla de mest 
kända forskarna inom Islam att hålla 
föredrag, och när de kommer till Asien, 
kommer vi att erbjuda framstående 
buddhistiska och konfucianska lärda. 
När de kommer till Amerika, kommer vi 
att inspirera dem genom att de mest 
respekterade judiska och kristna 
forskare att tala med dem. Om denna 

typ av rörelse slår rot, kommer konflikter 
mellan religiösa grupper och bland 
samfund gradvis att minska. När topp-
skiktet av världens forskare har deltagit i
samlingen av världens religioner, kom-
mer en tid präglad av konfessionella och
religiösa stridigheter att passera. 
(117-046, 1982/01/31) 

10 Vid det här laget, eftersom jag har 
hållit forskar-konferenser, såsom ICUS, 
är det få som inte har lärt känna mig. 
Jag byggde ett fundament som syssel-
sätter och stöder talanger av utmärkta 
forskare. Nu har jag samlat forskare 
inom  det religiösa området och hållit 
Gud-konferensen där jag bad dem att 
dela vad de hade att säga om Gud. För 
att återupptäcka Gud tillsammans, börjar
vi med den mest grundläggande frågan 
"Finns Gud?" Då kan vi kommentera 
historiska händelser och processer från 
perspektivet försynens historia och ge 
teoretiska stöd för påståendet att Gud 
lever och är involverad i världens nuva-
rande situation. Vi måste också upplysa 
de teologer som tror Gud inte existerar. 
Detta tillsammans med anslutande le-
dande forskare från alla världens reli-
gioner, är en del av arbetet i Gud-
konferensen. 

Efter detta började vi föra samman unga
ledare och intellektuella, som kommer 
att ärva framtidens värld. Vi erbjuder ett 
utmärkt pedagogiskt tillfälle för 160 unga
ledare varje sommar. Vi väljer 20 stu-
denter från var och en av de stora 
världsreligionerna, studenter som re-
kommenderas av sina professorer. De 
deltar i pilgrimsfärder inte bara till sitt 



eget heliga land, utan till varje religions 
heliga länder. (126-171, 1983/04/19) 

11 Jag grundade New Era och Gud-
konferensen som två ekumeniska 
projekt som kommer ut ur Unification 
Theological Seminary i USA. Resultaten 
bekräftar att dessa insatser för att främja
harmoni och enande bland kristna sam-
fund och bland andra religioner kan 
lyckas genom tålamod, offer och den na-
turliga processen av sann kärlek. Jag 
grundade Assembly of the World's 
Religions and the Council for the 
World's Religions för att förverkliga en 
värld av fred och att avancera Guds vilja
på jorden med hjälp av en allvar dialog 
för att bygga harmoni bland anhängarna 
av varje religion. Det visar sig att dessa 
organisationer uppnår mirakel inom den 
ofta stillastående religiösa världen. Jag 
grundade Youth Seminar on the World's
Religions and the Religious Youth 
Service för att bidra till att skapa en per-
fekt värld av fred i Guds namn, och för 
att förhindra ras-motsättningar och reli-
giösa konflikter bland ungdomar. Genom
dessa organisationer och konferenser, 
presenterar jag en alternativ väg för sa-
marbete och harmoni inom den religiösa
världen. (167-099, 1987/06/30) 

12 En rörelse för religiös samling måste 
uppstå i universitets-grupper, där ledan-
de unga forskare kommer tillsammans 
som en. När de har uppnått enighet med
varandra, passerar de över i linje med 
deras olika trostraditioner, måste de 
kliva framåt och leda skapandet av en 
religiös samling. Genom verksamheten i 
Youth Seminar on the World's Religions 

and the Assembly of the World's Reli-
gions, stimulerade vi fantasin hos relig-
iösa ledare. 

Titeln för det andra mötet var "Trans-
mitting Religious Tradition to Society 
and the Next Generation. – Sprida 
religiös tradition till samhället och nästa 
generation." Den nuvarande eran är inte 
en där nästa generation och samhället 
som helhet lätt kan acceptera religion. 
Vem tar ansvar för att utbilda människor 
och lösa detta problem? Det är inte 
ledarna för religiös status quo, utan 
lekmän och barn till de som har makten 
inom varje religion. Därför, under åtta år 
med början 1982, utplacerade vi på 
strategiska platser, intelligenta ungdo-
mar vars hjärtan var påverkade genom 
ungdomsseminarier. Genom dem har vi 
nu relationer med ledare inom varje av 
de stora världsreligionerna. Riktningen 
har ställts in. (205-271, 1990/10/01) 

13 Jag initierade konferenser för New 
ERA,  1977 för att förhindra ett raskrig. 
Vi började utbilda studenter 1982, med 
början i ungdomsseminarium för värl-
dens religioner. Seminariet inleddes 
med en veckas utbildning om världs-
religionerna, följt av pilgrimsfärder till 
heliga platser runt om i världen, bland 
annat min födelseplats Jeongju i Nord-
korea. De unga vuxna i 20- och 30-års-
åldern är intelligenta människor som en 
dag kommer att vara ledarna inom deras
tro. Under de senaste tio åren har dessa
människor kommit att förstå vem jag är 
och varför jag gör detta. De bland dem 
som strävar efter att vara religiösa leda-



re måste ha samma hjärta som jag gör. 
(214-174, 1991/02/02)

14 Vad har Youth Seminar on the 
World's Religions - ungdomsseminarium
för världens religioner, en mångreligiös 
koalition av 12 religioner vid sin kärna, 
gjort under de senaste åtta åren? Dessa
seminarier har hjälpt universitetsstuden-
ter som medverkat, att inse att det ålig-
ger religiösa grupper att rädda världen. 
Många av dessa unga intellektuella från 
olika trostraditioner har uttryckt att deras
religiösa ledarnas åsikter och deras läror
skiljer sig från våra, men de hoppas 
ändå att anamma begreppet överskrida 
sin egen religiösa grupp och för att 
rädda världen så som jag försöker göra. 

Jag byggde denna grund, och den 
utvecklades till Assembly of the World's 
Religions - församlingen av världens 
religioner. Om religionerna förenar sig i 
harmoni, de så småningom att kunna 
eliminera de aktuella trenderna mot po-
larisering och misstro i världen och gå 
mot en värld av fred. Den absoluta Gud 
har en vilja, inte två. Som ideala familjer 
centrerade på Gud, låt oss lämna bakom
på jorden modellen av en enad familj, 
mönstret för himmelriket. 
(210-127, 1990/12/17)

World Scripture - Världsskrifter

Ledande teologer och religiösa ledare 
deltog i hela världen som medlemmar av
redaktionskommittén och rådgivande 
kommitté för publicering av World Scrip-
ture: En jämförande antologi av religiösa
texter, 160 teman som är gemensamma 

för skrifterna i de olika religionerna. 
Dessa teman samlades till en enhetlig 
religiös text. Den publicerades först i en 
engelsk upplaga den 15 augusti 1991, 
och efter att ha presenteras för Sanna 
Föräldrar, publicerades den koreanska 
den 1 maj 1994. Senare publicerades 
den också på japanska. Den andra voly-
men, World Scripture och Sun Myung 
Moons läror, som inkluderade fler utdrag
från Sanne fars predikningar, publice-
rades 28 januari 2009.

15 16 augusti 1990, kommer Second 
Assembly of the Worlds Religions att 
hållas. Syftet är att stödja inter-religiös 
enighet i varje nation. Med en sådan 
harmoni, kan de leva som bror och 
syster religioner, fastställande en stan-
dard för en enad nation. Om rådet för 
världens religioner skulle utfärda visum 
skulle dessa visum göra det möjligt för 
människor att gå överallt. Så, vad gör vi 
nu? Vi skapar en skrift för enighet av alla
religioner. För att göra detta behöver vi 
ett historiskt perspektiv. Det är viktigt att 
organisera innehållet på grundval av en 
enhetlig doktrin, ett ordentligt teoretiskt 
och filosofiskt system som kan avslöja 
det grundläggande problemet som 
mänskligheten möter. 
(202-045, 1990/05/01)

16 Religionen har ingen nation. Det finns
inget sådant globalt land. Var hittar ni 
nationsägaren för alla religioner? Ge-
nom Assembly of the World's Religions, 
föreslog vi ett inter-religiöst perspektiv 
som skulle smälta den onda ideologin av
humanism, som förstör moral, och även 
kommunismen, vilket utesluter religiös 



sanning. Vi måste vända om och gå 
upp. En skrift som visar enigheten av 
alla religioner krävs för att uppfylla en 
sådant stort ideal. Eftersom vi har så 
många olika heliga skrifter, slåss vi mot 
varandra. Låt oss därför sammanställa 
en världs-skrift genom att identifiera de 
moraliska principerna av den himmelska
lagen inom varje skrift och utvinna kärn-
lärosatserna ur de stora religioner. Låt 
oss göra dessa grundläggande principer
grunden för detta enda gemensamma 
skrift-arbete. (191-086, 1989/06/24)

17 Vi måste skapa en skrift av enighet 
till förmån för att avstyra konflikter mel-
lan religioner. Vi måste skapa en ge-
mensam skrift. Under de senaste sex 
åren, från 1985, samlade vi framstående
teologer från alla religioner som identi-
fierade kärn-läror och texter i deras tro. 

Efter att ha avslutat förberedelserna för 
denna gemensamma skrift-text, på-
började akademiska specialister arbetet 
som sakkunniga för fyra år sedan. Under
deras överinseende, kommer vi att publi-
cera en skrift som främjar enighet. Det är
inte bra att det finns så många skrifter. 

Muslimer bör inte bara känna till om 
Islam. Den islamiska sfären måste förstå
den kristna kultursfären också, och vice 
versa. Befolkningen inom religionernas 
sfärer  består av två tredjedelar av hela 
mänskligheten. Ni måste förstå att det är
dags för Gud att kunna råda över jorden.
Vi måste snabbt skapa en sådan värld. 
(206-277, 1990/10/14)

18 Jag förespråkade att publicera World 
Scripture. Detta projekt tillkännagavs i 

slutet av den första församlingen av 
världens religioner i 1985, och det 
kommer att publiceras i 1991. Som 
ledare av Islam, bör ni veta om andra 
religioner och inte bara Islam. Ni måste 
också förstå Kristendom, Konfucianism, 
Buddhism, Judendom och Enighets-
kyrkan. Om så är fallet, varför föreslår 
jag att ni lär er läran i Enighetskyrkan 
först? Jag föreslog detta och ber er att 
lära er detta först eftersom, sett ur upp-
rätthålla en sammanhängande världsbild
är Enighetskyrkan i framkant.

Jag tänker aldrig på att konvertera er 
och göra er till troende i Enighetskyrkan.
Om det finns någon bland gruppen som 
säger att de vill bli medlem Enighets-
kyrkan, skulle jag vara den första perso-
nen att skicka tillbaka dem. Tror ni att 
det är en lätt sak att publicera ett skrift 
för enighet av världens religioner? När ni
hade skapat en global kommitté forskare
från varje religion, sa jag, "Vi samman-
ställer en global skrift som kommer att 
omfatta era religiösa trossatser, så vi ber
er att välja allt innehåll som ni vill att vi 
ska presentera." Vi har sammanställt 
texter till World Scripture med kärn-
innehåll som vem som helst skulle 
uppfatta att vara rättvis och lämpligt. 
(210-125, 1990/12/17)

19 Den 16 augusti 1990, på det andra 
mötet för Assembly of the World's 
Religions, som samlades i San Fran-
cisco, presenterade jag den nyligen 
publicerade World Scripture. Ett Guds-
centrerat syfte kommer från den abso-
luta väsendet och tillämpningen av 
denna absoluta Varelse kan inte vara 



motstridiga. Guds vilja kan inte vara i 
konflikt med sig själv; det finns bara en 
Guds vilja. Ur detta perspektiv är det 
försynens uppfattningen att vi bör fort-
sätta en idealisk andlighet baserad på 
Gud som den absoluta väsendet.

Om vi tror det, då är utbildning med alla 
medel nödvändig. Skriften är som läro-
böcker och läroböcker kan inte vara i 
konflikt med varandra. Så vi har förberett
denna globala lärobok de senaste sex 
åren. Under de första fem åren, frågade 
jag globalt hyllade forskare av alla reli-
gioner att välja ut det bästa innehållet 
från sina egna skrifter, innehåll som de 
trodde inte skulle uteslutas från World 
Scripture. Efter publicering kan den 
testamenteras till världen. Alla kommer 
att uppleva djupet av förkunnelsen och 
deras likhet med varandra. 
(212-322, 1991/01/11) 

20 Andliga skrifter är till förmån för alla 
människor. Jag erkände officiellt World 
Scripture som ett projekt som åter-
speglade noggrann övervakning av 
religiösa ledare, framstående forskare 
och professorer. Under deras över-
inseende, skedde många korrigeringar 
för att utvecklas till ett skrift av enighet. 
De gjorde det genom att samla repre-
sentativa skrifterna från totalt 12 reli-
gioner, däribland Buddhismen, Konfu-
cianismen och andra religioner. De 
skrifter som hittills funnits har varit 
obestämda om början och slutet av 
mänskligheten. Därför ordnade vi denna 
sammanställning baserad på Enighets-
kyrkan världsbild, som erbjuder en logisk
förklaring utgående från världens ska-

pelse och rör sig genom alla stadier i 
historien. Eftersom detta är fallet, kan vi 
omöjligen utesluta Enighetskyrkans 
förkunnelse från sammanställningen. 
Världsberömda teologer var ansvariga 
för att sammanställa denna text, och de 
erbjöd den till mig den 15 augusti 1991. 
(224-242, 1991/11/24) 

Avsnitt 2. IRFWP and IIFWP 

Inter-Religious Federation for World 
Peace

Den 27 aug 1991, etablerade Sanna 
Föräldrar Inter-Religious Federation for 
World Peace (IRFWP) i Seoul vid ett 
evenemang med 2000 religiösa ledare 
från 34 länder. Sanna Föräldrar gav 
IRFWP uppdraget att förena religioner 
och leda mänskligheten på vägen till 
fred. Omedelbart efter det samlade de 
tidigare och nuvarande presidenter och 
premiärministrar från 51 nationer och 
grundade Federation for World Peace. 
Sanna Föräldrar uppgav att Inter-
Religious Federation for World Peace, 
som representerade den religiösa sfären
och Federation for World Peace, som 
representerade den politiska sfären, 
måste bli som en kropp och ande och ta 
ledningen i att förverkliga världsfred.

1 I Hens försyn att rädda världen, 
grundade Gud olika religioner bland 
folken från olika kulturella bakgrunder. 
Vissa är religioner av tjänare-typ och 
andra är barn-typ religioner. Folk har 
inte förstått detta. Dessa religioner mås-
te bli ett med en föräldra-typ religion. 
Därför är tjänaren-typ religion som krävs



för att lära oss hur man tjänar i hus-
hållet. När tidsålder förälder-typ religion 
kommer, måste barnet-typ religion lära 
oss hur man blir en kropp med föräld-
rarna i hushållet. Därför måste vi komma
att delta i Gud som vår förälder. Att tjäna
framstående religiösa ledare är förbe-
redelse för att delta med Gud som vår 
förälder. 

När ni ser på läran om olika religioner, 
märker ni att de har liknande grund-
principer. Det är ett misstag att tro att 
den äldsta religionen är bäst. Förälder-
typen av religion uppträder för att samla 
människor i världen. Varför tjänar de 
troende i varje religion sina grundare? 
Det är att få utbildning för att tjäna 
föräldrar. Den undervisning vi erbjuder 
kan leda till en revolution av en högre 
dimension inom det religiösa området. 

Med detta har vi öppet proklamerat att 
min hustru och jag är de som tog emot 
himlens uppmaning att företräda religio-
nen för Sanna Föräldrar. Religiösa le-
dare undertecknade ett uttalande som 
lanserade Interreligiösa Federation for 
World Peace. Fram till idag, trodde 
ingen att religioner skulle kunna kombi-
neras inom en ram. Detta är en historisk 
händelse. (205-272, 1990/10/01)

2 Hittills har politik och vetenskap mot-
satt sig religion, men nu för första gång-
en är enandet av det mänskliga tänkan-
det möjligt centrerat på Sanna Föräldrar.
Sfärerna av religion, politik och veten-
skap går samman. Vi kan se från en 
extern synvinkel att kommunism och 
demokrati, som representerar Kain och 
Abel, kämpar om kontrollen över den 

politiska världen. Vi grundade Inter-
Religious Federation for World Peace 
centrerat på den religiösa sfären och 
Federation for World Peace centrerat på
den politiska sfären, att föra oss in i den 
tidsålder då Kain och Abel kommer att 
avsluta sin konflikt. 
(215-065, 1991/02/06) 

3 Ur synvinkeln av Guds vilja, är de 
flesta av de saker som jag har att utföra 
klara. Resten ska göras av Federation 
for World Peace för den yttre världen 
och Inter-Religious Federation for World 
Peace för en inre världen. IRFWP repre-
senterar den standard som sinnet kan 
åstadkomma sinne-kropp-enighet. I 
Guds försyn framskred historia baserad 
på uppoffringar i krig som involverar 
religion och politik. 

Dessa två bör sträva efter att uppnå 
enighet. Uppfyllandet av detta syfte är 
nära till hands. Vem kan föra samman 
de religiösa och politiska världarna? Det 
måste finnas en nation och ett folk i 
stånd att göra det. Detta bör ske anting-
en genom ett land eller en koalition av 
religiösa organisationer. Denna uppgift 
ligger fortfarande framför oss. 
(208-043, 1990/11/15) 

4 Föräldrar är nödvändiga för världens 
religioner. Judendomen har konflikter 
med Islam, Buddhismen kämpar med 
rivaliserande religiösa grupper och 
kristna har samfund strider med varan-
dra. Vi observerar att människor i dessa 
religioner kommer att sluta slåss när de 
deltar tillsammans i evenemang och 
odlar relationer. Men om Sanna Föräld-
rar inte initierar möten som detta är det 



helt omöjligt med sådant relations-
byggande. Därför har kända forskare 
och regeringschefer insett att utan 
Sanna Föräldrar kan ingenting åstad-
kommas. Med fokus på denna verklig-
het, förde vi samman dessa ledare och 
den 27 augusti 1991 skapade vi den 
globala institution som kallas Inter-
Religious Federation for World Peace. 
(248-174, 1993/08/03) 

5 Religioner har utvecklats från tjänare -
religioner, till adopterade-barn religioner,
styvbarn religioner och barn religioner till
en moder religion och föräldra religion. 
Moder-religion är kristendom, och 
föräldra-religion är Enighetskyrkan. Den 
började som fader-religion och blev 
sedan Sanna Föräldra-religion. 

För att undervisa om teorin bakom detta,
samlade vi ledarna för religiösa grupper 
för att skapa Inter-Religious Federation 
for World Peace. Vi måste lära detta 
teoretiska perspektiv för alla, eftersom 
länder och deras ledare inte vet hur man
ska gå vidare. Politik och religion står i 
konflikt, vilket återspeglar sinne-kropp- 
delningen förorsakad av människans 
syndafall, med politik som representerar 
kroppen och religion sinnet. Om vi inte 
kan förena dem, kommer det inte att 
finnas något sätt att uppnå fred i värl-
den. (236-220, 1992/11/08)

6 För att avsluta separationen av sinne 
och kropp till följd av det mänskliga syn-
dafallet, uppstod Sanna Föräldrar ur om-
rådet för religion, representerande hjär-
tat, och har nu förlängts sig in i området 
för politik. Den 27 augusti 1991 konsta-
terade Inter-Religious Federation for 

World Peace att politiken traditionellt har
offrat religion, precis som kroppen trot-
sar sinnet. Det sägs att hittills i världen 
har kroppen alltid dominerat sinnets 
värld, men nu måste sinnets värld forma 
kroppens värld. Eran gryr när världen av
sinnet kan påverka världen av kroppen. 
När vi tar kontroll över vår kropp med 
vårt sinne som centrum, kommer vägen 
till fred att veckla ut sig inför våra ögon. 
Detta måste ske inom sfären för vår 
vardag. Genom historiens väg, kunde 
religion, vetenskap och politik inte har-
moniseras. Vi måste kunna föra dem till 
enhet. (219-227, 1991/09/08)

7 Det bör inte vara oförenliga vägar till 
världsfreden. Politik och religion måste 
komma att röra sig i samma riktning. Det
är en grundläggande princip att sinnet, 
styrs av den religiösa sfären, som ska 
styra kroppen. Därför måste religion 
leda. Inter-Religious Federation for 
World Peace grundades den 27 augusti 
1991, och inkluderade 12 stora religio-
ner. Därefter skall religiösa represen-
tanter från mer än 40 länder ingå. Vi 
måste sätta segel för en fredens värld 
under resan på Inter-Religious Fede-
ration for World Peace. 
(219-075, 1991/08/25)

8 För att lösa den bittra sorgen i 
historien som ett resultat av uppdel-
ningen av sinne och kropp, måste vi 
ansluta den kommunistiska världen till 
den demokratiska världen och göra dem
till en. Religionen representerar sinnets 
värld och politik representerar kroppens 
värld. Genom att tydliggöra de stora 
moraliska principerna i den himmelska 



lagen och avsluta kampen mellan sinne 
och kropp, kommer vi centrerat på 
sinnet att etablera den absoluta enighe-
ten av den mänskliga naturen och vär-
deringar centrerat på fulländad Adam. 
Genom Adam som äger dessa värden, 
kommer vi att etablera en fulländning av 
Eva och ett enhetligt värde-perspektiv. 
Detta skapar en lugn ordning på 
familjenivå. 

Centrerat på ett globalt perspektiv, som 
är anslutet till det nationella perspektivet 
och ett nationellt perspektiv, som är 
anslutet till folks perspektiv och folkets 
perspektiv som är anslutet till stammens 
perspektiv och stammens perspektiv, 
vilket är centrerad på subjekt-partner 
perspektiv, kommer vi som fredliga familj
att binda samman kosmos med hjälp av 
påtagliga förhållanden av kärlek. När en 
sådan värld och kosmos är en realitet, 
kommer vi naturligtvis att leva efter 
offentliga lagar och sociala system av 
kärlek och sann frihet. 
(208-152, 1990/11/17) 

Interreligious and International 
Federation for World Peace

Sanna föräldrar grundade Interreligious 
and International Federation for World 
Peace (IIFWP) 6 februari 1999, för att 
ansluta vårt internationella fundament, 
centrerat på FN med vårt inter-religiösa 
fundament. De interreligiösa och interna-
tionella visionerna slogs samman till ett 
genom inrättandet av organisationer för 
att höja FN:s arbete, med grundandet av
Interreligious and International Peace 
Council (IIPC) 3 oktober 2003, och Uni-

versal Peace Federation (UPF) 12 sep-
tember 2005.

9 Sanna Föräldrar har inte ens haft en 
vilodag. Vi arbetar för att även återupp-
rätta FN. Vi fick en global utmärkelse 
kallad World Peace Award från en global
sammanslutning av icke-statliga organi-
sationer (NGO). Som ett resultat av sin 
forskning av våra 40 års arbete, kom 
sammanslutningen att respektera Sanna
Föräldrar och dess personal erbjöd sig 
att delta i konferensen IIFWP i FN den 
17 augusti i år (2000). 

Termen "inter" i sitt namn betyder "bor-
tom religiösa" uppmanar oss att etablera
en standard som överskrider religion. 
"Internationell" betyder likaledes "gräns-
överskridande", eftersom den kallar FN 
att arbeta bortom nationalitet. Således 
har Sanna Föräldrar en önskan att sam-
la in och bygga upp världens mest fram-
stående religiösa personer och politiska 
ledare. Genom att göra så, kommer vi 
säkert att hjälpa dem utmärka sig i sina 
kallelser. (331-231, 2000/09/03) 

10 Termen "inter" passar inte med reli-
gioner som de har existerat hittills. Vi 
måste presentera en ny global väg för 
religioner. "Internationell" eller "trans-
nationell" är en term som inte passar 
med det politiska klimatet av FN som det
har varit hittills. Dessa ord betyder "över-
skrida nationalitet och religion." På 
samma sätt har jag förberett en institu-
tion som tar oss bortom nuvarande me-
dia och finansiella strukturer för att 
påverka världens riktning. 



Med detta i åtanke har vi skapat en insti-
tution för att länka till FN, eftersom vi har
namnet Inter och International Federa-
tion for World Peace. Nu måste vi samla
icke-statliga organisationer inom olika 
områden och höja FN:s arbete. FN:s 
medlemsländer har välkomnat våra 
möten, vår konst och våra vetenskaps-
konferenser; de vet FN behöver dessa 
insikter.  (324-165, 2000/06/23) 

11 Det är uppenbart att FN behöver ett 
rådgivande organ som består av reli-
giösa ledare som överhuset, och ett råd-
givande organ av politiska ledare som 
underhuset. Deras roll skulle vara att 
samarbeta, inte att konfrontera varandra
som om de vore ett styrande parti och 
ett oppositionsparti. För närvarande 
finns det en tydlig åtskillnad mellan reli-
gion och politik. Om vi skapar ett över-
hus och ett underhus i FN, kommer den 
religiösa sfären naturligtvis att påverka 
den politiska sfären. 

I framtiden kommer vi att överträffa det 
nuvarande dysfunktionella systemet av 
val. Genom god utbildning kan vi gå 
längre än konflikter rotade i religiösa 
fraktioner och politisk korruption. Våra 
ideal överskrider religioner och nationer. 
Religioner och nationer är inte i position 
av fiender utan måste älska varandra 
och uppnå harmoni. 
(329-217, 2000/08/09)

12 För närvarande kan FN inte kasta av 
sig nationalism, och detta innebär att FN
inte heller kan överbrygga religiösa grä-
nser. Det kräver läran om Sanna Föräld-
rar, reflekterande Gudism och head-
wing - huvudflygel tanken. I framtiden 

kommer ett FN som inte kan gå längre 
än nationalism och religiösa gränser, att 
misslyckas kapitalt. För FN skall kunna 
överskrida dessa begränsningar, behö-
ver den vår hjälp. Det är därför jag etab-
lerade Abel-type Federation of Island 
Nations for World Peace, Federation of 
Peninsular Nations for World Peace and
Federation of Continental Nations for 
World Peace. Centrerat på dessa skapar
jag Abel-FN. (326-257, 2000/07/14)

13 Det amerikanska mottot "En nation 
under Gud" måste upphöjas av Abel-FN 
"One World under God – en värld under 
Gud." Om detta händer, kan allt ingå 
naturligt. "En nation under Gud" tillåter 
fortfarande risken för nationalism och 
dominans av svagare nationer av star-
kare. Efter andra världskriget försökte 
det internationella systemet påverka 
världen med ett system som bygger på 
krigets segrares tänkande. Men efter-
som systemet definierades av dessa 
länder, kan det inte utvecklas till över-
skrida nationalitet med en transnationell 
världsbild. Därför grundade vi Inter-
religious and International Federation for
World Peace. 

Vi måste överskrida även det nuvarande
FN. Det är tanken bakom World Asso-
ciation of Non-Governmental Orga-
nizations (WANGO). FN bör fungera 
som en utökad familj. Den bör bli en 
med hjälp av familje-moral och etik, som 
Gud formade som skapelsen ideal. Vår 
undervisning kommer att ansluta allt 
detta tillsammans. 
(341-094, 2000/12/31) 



14 Med början av det nya millenniet, går 
vi snabbt mot en värld. Vi lämnar bakom
oss en tid präglad av "en nation under 
Gud" och går mot "ett kosmos under 
Gud." Världen av en stor familj och en 
global by, som jag förklarade växer 
redan fram. Det finns dock två allvarliga 
hinder för att förverkliga detta ideal: 
rasdiskriminering och religiös splittring. 

I synnerhet konflikter mellan religioner 
representerar det allvarligaste hindret för
en fredlig värld. Gud skapade inte sam-
fund och sekter. Religion i sig är en bi-
produkt av syndafallet. Rörelsen för att 
bryta ner alla sorter nationella gränser 
och gå mot en värld av fred, som jag 
redan deklarerat i FN, håller snabbt på 
att utvecklas. IIFWP tar ledningen, och 
på den grunden expanderar Wango 
snabbt sitt inflytande från FN:s hög-
kvarter på fem kontinenter och sex hav. 
(347-169, 2001/07/04) 

15 Det finns tusentals icke-statliga 
organisationer i världen. Ett visst land 
kan ha mer än 3000. Så IIFWP kan 
organisera bolagsstämmor och mobi-
lisera icke-statliga organisationer. 
Wango är ett globalt nätverk som över-
skrider FN. Womens Federation for 
World Peace (WFWP) var den första av 
fyra organisationer där vi tillhandahåller 
utbildning under 2000-talet. Inga natio-
ner kommer att motsätta förslagen från 
WANGO, IIFWP, WFWP och Family 
Federation for World Peace and Unifi-
cation. Dessa organisationer finns i mer 
än 160 länder. Vi har brutit igenom nor-
mala begränsningar och ingen kan 
förneka det. (343-035, 2001/01/15)

Avsnitt 3. Inter-religöst äktenskap och
                 Mellanöstern

Fyrtio dagars undervisning för muslimer 
vid Second Assembly of the Worlds 
Religions som öppnade i San Francisco 
den 16 augusti 1990 föreslog Sanna 
Föräldrar upprättandet av Interreligious 
Leadership Seminars som ett internt 
utbildningsprojekt som skulle binda 
samman världens religioner. Ansluten till
det följande år hölls en 40-dagars 
workshop under 40 muslimska ledare 
från Syrien på New Yorker Hotel i New 
York City från 2 december 1991 fram till 
den 10 januari 1992. Sanna Föräldrar 
bad de närvarande ledare att sträva 
efter att lösa de långvariga hindren 
bland judendom, Kristendom och Islam 
och ta ledningen i förverkliga fred i 
Mellanöstern.

Middle East Peace Initiative – 
fredsinitativ för mellanöstern (MEPI) 
förde tusentals kristna ministrar och 
religiösa ledare från USA till 
Mellanöstern. De började som inter-
religiöst försoningsarbete mellan kristna 
och judar, och utvecklades till insatser 
att förena judar och palestinier, inklusive
fredsmarscher i Jerusalem och att 
proklamera fred bland Abrahams 
religioner.

Den 22 december 2003 i enlighet med 
Sanna Föräldrars vägledning samlades 
tusentals människor, däribland religiösa 
ledare från hela världen, och höll histo-
riska möten för fred i Israel och Pale-
stina. Detta lade grunden för Sanna 



Föräldrar att senare genomföra ceremo-
nin för Total enighet, som skapade en 
segerrik sfär där Första, Andra, Tredje 
och Fjärde Israel kan förenas.

1 Innan Enighetskyrkan skapades år 
1954, sa jag att kommunismen inte 
kunde pågå i mer än 73 år. Kommun-
istisk expansionism är inte längre ett 
problem. Nu måste vi flytta vårt fokus till 
frågan om religiösa konflikter. Under 50 
år har jag talat om vem som ska stoppa 
striderna mellan Judendom, Kristendom 
och Islam. Mina förberedelser för att 
lösa denna konflikt började för femtio år 
sedan. 
I Matteusevangeliet säger Jesus: " Sali-
ga är de som skapar frid , för de ska 
kallas Guds barn." Sedan början av his-
torien har det funnits bara en person 
som försökte förena religioner och som 
ägnade sig åt detta arbete trots förföl-
jelse från individer, familjer, religioner 
och nationer. Denna person är jag. Men 
jag var inte ensam. Tillsammans med 
Gud. (225-019, 1992/01/01)

Jag har lagt grunden för att förena den 
religiösa världen. Detta är inte bara en 
teori eller klassrums-övning. Det som 
händer sker i den verkliga världen, i 
(världs)-historien. (225-019, 1992/01/01)

2 I ett meddelande på Assembly of the 
World's Religions i San Francisco, ena-
des deltagarna om att samarbeta i att 
förena sina pedagogiska insatser. Detta 
skulle vara i syfte att utveckla inre enhet,
och jag klev upp för att ta ledningen. Alla
närvarande förband sig att delta genom 
att lyfta sina händer. Som vi har lovat, så
måste vi genomföra det.

Den första fasen var att utbilda muslimer
från Syrien. De får nu utbildning i New 
York City under en 40-dagars undervis-
ning som började 2 december. Under 
Islams 1500-åriga historia är detta utan 
motstycke. Ledare från Mellanöstern 
som representerar muslimska länder an-
sluter för utbildningsändamål med Enig-
hetskyrkan, som världen har motsatt sig.
Deltagarna kallar mig "Fader Moon." Jag
föreslog inte detta; de kom på detta på 
egen hand.

Dessa muslimska ledare är bättre än 
medlemmarna i Enighetskyrkan. Jag 
berättade för dem som deltar i semi-
nariet "Nu när ni har fått utbildningen, 
vet ni att läran inte är ett problem. Viljan 
är frågan, så om du har hittat upplysning
i Enighetskyrkans läror och vill följa min, 
Välkomna." (210-206, 1990/12/23)

3 Jag är en person som förstår historien 
mycket väl. Islam och Kristendom har 
va-rit fiender alltsedan korstågen. Men 
nu är det dags att lösa detta. Varför tog 
syriska muslimska ledare emot utbild-
ning i Principerna? Om de inte hade fått 
det, skulle världen som vi känner den 
har kommit till ett slut. Nu har Irak inva-
derat Kuwait, och om muslimer centrerat
på Irak går samman för att bekämpa 
kristna kommer det att leda till ett världs-
krig, ett religiöst krig. Min livs mission 
har ägnats åt att förhindra detta. Spor-
rade av Irakfrågan, säger muslimer: 
"Kristendomen är vår fiende. Låt oss 
hämnas vad vi har drabbats av från 
1100-talets korståg fram till idag," den 
muslimska världen kommer att förenas 
och kämpa. De syriska muslimska le-



dare får Princip-utbildning vid denna tid 
just när explosiva världs-omständig-
heter korsade farligt. Utbildningen kom-
mer att inspirera stora arbete uppmuntra
fred att slå rot. (210-129, 1990/12/17)

4 I mitten av kristendomen är inte Israel 
utan USA. Därför har jag i  33 år bedrivit 
verksamhet med fokus på USA. Vi går 
nu in den 34:e året. Vi bör förbereda oss
för en stund av massiv förändring, sam-
ma som vid den tidpunkt då den 33-åri-
ge Jesus skulle ha kommit att styra värl-
den som en kunglig person från sitt 34:e 
till 40:e år.

Vi förstår betydelsen av denna tid i för-
synen, så vi arbetar utifrån freds-FN. 
Islam, Kristendom och Judendom 
härstammar från en människa, Abra-
ham, och tragedi uppstod från döden av 
en man, Jesus. Den ursprungliga planen
var att Jesus skulle blivit kung i Israel, 
men han kunde inte uppnå detta efter-
som han dödades. Som ett resultat 
sepa-rerades världarna av sinne och 
kött. Guds vilja att bygga ett globalt, 
fredligt kungadöme i köttet på jorden 
väntar fortfarande på uppfyllelse när 
Jesus återvänder. Uppenbarligen kan 
ingenting åstadkommas på jorden om 
Herren återvänder på skyarna. 

Vi måste förstå allt om detta, och vi må-
ste betala gottgörelse och lösa alla miss-
lyckanden kring tiden för Jesus. Vi löser 
bitter smärta genom återupprättelse ge-
nom gottgörelse. För att komma vidare i 
denna uppgift, kom 3000 personer från 
Enighetskyrkan till Israel från norr, sö-
der, öster och väster. Deras uppsökande
arbete förde många människor till  en 

fredsmarsch till Gaza och Israel 22 
december 2003. Det var en märklig 
händelse att närvara. Det var svårt att få
3 000 flygbiljetter för våra medlemmar i 
slutet av året. Det var mirakulöst. Det är 
svårt att röra sig med tre personer vid 
den tiden på året, men 3000 kom. 
(431-039, 2004/01/11) 

5 Grundandet av det tredje Israel, där 
Gud och Adams nation blir ett och lever 
horisontellt och vertikalt, har misslyckats.
Därför måste vi förena Nord- och Syd-
korea för att fastställa de kombinerade 
positionerna i första Israel, andra Israel, 
Amerika och den tredje Israel, Korea. 
Om vi lyckas kommer världen av konflikt 
att naturligt förvandlas till ett fundament 
för fred. 

Eftersom jag vet att detta blir resultatet, 
uppmanade jag för en fredskonferens i 
Gaza och samlade folk från Juden-
domen, Kristendomen och Islam. Vilken 
relation har Judendomen, Kristendomen 
och Islam med mig? Utifrån Guds vilja är
jag en förfader som sammanfogas med 
dem i ett blodsband, och jag har ett an-
svar för dem. Jag utför detta försonings-
arbete för att ersätta brister i samband 
med Adam, Eva och Jesus, och lägga 
villkor för människor att komma in i him-
melrikets herravälde.

Efter andra världskriget, om vi tänker på 
USA, Storbritannien och Frankrike som 
en familj, så var Storbritannien Eva, USA
var Abel och Frankrike var den återupp-
rättade ärkeängeln, som alla besegrade 
satans sida, företrädd av Japan , Tysk-
land och Italien. Baserat på detta borde 
de ha etablerat fredsriket centrerat på 



Korea. De misslyckades med detta, men
vi har återupprättat detta misslyckande 
genom att betala gottgörelse och har 
återlöst Guds brist på framgång i den 
kampen med satan i vår tidsålder, och 
etablerat en ny era av segerrikt herra-
välde. 

Jesus skulle ha blivit fredens konung i 
Gaza, men kunde aldrig uppnå detta. 
Sedan den tiden kunde ingen bygga 
grunden för det första, andra och tredje 
Israel. Genom att bygga och ansluta 
dessa fundament för första gången, 
kommer Återkomstens Herre att stå i 
positionen av Sanna Föräldrar. 
(429-016, 2003/12/23)

Inter-religiös äktenskaps-Välsignelse

Sanna Föräldrarna sa att om väggarna 
mellan religionerna försvinner, kommer 
en värld av fred att anlända. De under-
strök att den inter-religiösa äktenskapets
välsignelseakt är det mest effektiva sät-
tet att bryta ner dessa väggar i ett enda 
slag och möjliggöra säker ankomst av 
fred. Således övervakade de ett antal 
inter-religiösa Välsignelser inklusive 144 
000 par inter-religiös välsignelse för 
prästerskapet, som hölls på 27 april 
2002 i Washington, DC.

6 På den Inter-Religious Federation for 
World Peace (IRFWP) konferensen i 
New Delhi 1 februari 1993, meddelade 
jag att vi måste skapa en rörelse för att 
kombinera alla religioner genom bland-
äktenskap. Som högste representant för 
religion, säger jag att religion måste ta 
initiativet genom att upprätta familjens 
moral över hela världen. Vi måste för-

verkliga detta genom gemensamma 
ansträngningar av alla religioner. Jag 
föreslog att IRFWP:s representanter 
organiserar gemensamma vigslar inom 
och mellan deras religiösa grupper. Jag 
erbjöd mig att välsigna alla par själv, 
oavsett antal. Genom att förklara detta 
globalt uppfyllde jag mitt ansvar som 
den person som skapade IRFWP. 
(246-025, 1993/03/23)

7 Den nya tiden, som kallas en tidsålder 
av Cheon II Guk, har öppnat. Det är en 
tidsålder där alla människor i den and-
liga världen och i den fysiska världen, 
vänster och höger, muslimska och krist-
na lever tillsammans som en familj. 
Detta är innebörden av Cheon II Guk. 
Den värld av fred kan uppstå när väg-
garna mellan religioner försvinner. Våra 
barn kan bygga en värld av fred genom 
interreligiösa och internationella äkten-
skap. Barnen till judar och muslimer 
måste gifta sig med varandra; barn till 
kommunister och den fria världen måste 
gifta sig med varandra, och i slutändan 
måste alla människor bli en familj. 

Tänk på ögonblicket Kain dödade Abel. 
Som ett resultat av denna händelse, i 
dag har Guds hjärta målats av tårar och 
fyllts med ångest. Ursprungligen skulle 
den äldre son har älskat sin yngre bror, 
men han mördade honom. På den tiden 
var Guds hjärta otroligt olyckligt. 

Sedan dess har han längtat efter avslut-
ningen av religion. Judendomen skulle 
ha blivit mänsklighetens slutliga religion. 
Men eftersom Jesus dödades på korset, 
uppstod Kristendomen och har fortsatt 
fram till idag. Tidsåldrarna för Adam och 



Jesus, som var den första och andra 
Adam, har passerat. Nu är det en tids-
ålder för slutförandet, tiden för den 
återvändande Herren, den tredje Adam. 
Uppdraget för den återvändande Herren 
är att fullkomna tre generationer i sann 
kärlek, sant liv och sann släktlinje. 
Genom välsignelsen kommer han såle-
des att inympa människor som stick-
lingar från det sanna olivträdet för att 
skapa släktlinjen för  alla människor kysk
och ren. (2003/03/02)

8 Vi måste åstadkomma en värld av en 
familj tillsammans med Gud. Det enkla-
ste sättet att göra detta är bland-
äktenskap mellan judar och muslimer, 
och mellan människor av kommunistiska
och fria världar. Till exempel om barn 
från Nordkoreas ledare gifter sig med 
barnen av Sydkoreas president, kommer
inte bara deras fiendskap att tas bort 
utan en fredlig värld med den koreanska
halvön som centrum kommer att för-
verkligas. Om FN bjuder in Sanna 
Föräldrar som är mästare i interreli-
giösa, inter-ras och internationella 
förbindelser, att välsigna hela mänsklig-
heten, skulle det inte ens ta en vecka. 
Upplösningen av alla mänskliga problem
är inte långt borta, utan ligger nära till 
hands. 

Om vi blir välsignade familjer, kan vi 
välsigna våra syskonbarn och alla våra 
släktingars söner och döttrar. Om detta 
sker, kommer Välsignelsen att sprida sig
som en löpeld i ett torrt område. Nu 
måste vi utöva kraft för att välsigna våra 
släktingars söner och döttrar. Om ni 
frågar varför vi gör detta, är det verkligen

för deras skull. Senare, när de kommer 
att förstå den verkliga innebörden av 
Välsignelsen, kommer de att tacka oss. 

Om jag föreslog er här att vi håller tvär-
kulturella bröllop mellan ledarna för 
Judendomen, Islam och Kristendom, 
skulle ni gå med på det? Om ni är osä-
ker, skicka någon i ert ställe. Efter en 
40-dagars undervisning kommer den 
personen att hålla med 100 procent. 
Detta är vad Gud, våra förfäder och de 
religiösa grundarna önskar. (2003/03/02)

9 Traditionerna inom varje huvud-
religion berättar för oss att det heligaste 
sättet är att leva är ett liv i celibat. Men 
en person kan inte komma in i himlen 
ensam. Vi kan komma in först efter att 
ha åstadkommit sfären av tre genera-
tioner baserat på släktlinje. Det är därför 
jag välsignar äktenskap. Efter att ha fått 
Välsignelsen för att komma in i himmel-
riket behöver man bara slutföra grunden 
av tre generationer genom sann kärlek, 
sant liv och sann släktlinje av den sanne
Gud. Endast Enighetskyrkan genomför 
Välsignelser för alla att visas upp i den 
jordiska världen som är bindande i him-
len och på jorden. 

Utifrån den jordiska synvinkeln, vad har 
den arabiska sfären att göra med mig? 
Vad är förhållandet mellan en korean 
och en arab? Vi kan relatera till varandra
eftersom vi har en gemensam hängi-
venhet till Gud. Eftersom Guds hopp 
förkroppsligas genom detta bör vi tro på 
det otroliga, göra det omöjliga, och även 
ta emot förföljelse med entusiasm. 



Vem bland deltagarna i IIFWP Middle 
East Peace Seminar trodde på mig efter 
vårt första möte? Jag är den person som
alla har motsatt sig. Hur mycket har inte 
religiösa ledare- muslimer, judar och 
kristna — hatat Enighetskyrkan? Hur 
mycket har inte präster och nunnor hatat
den? En fredlig värld bör gå utöver grän-
serna. Värld av fred skall komma endast
när sönerna och döttrarna till fiender kan
gifta sig med varandra. Enighetskyrkan 
är den enda grupp i den religiösa värl-
den som kan utföra tvärkulturella äkten-
skap. Endast Enighetskyrkan. Om jag 
gifter muslimer och judar i tvärkulturella 
äktenskap kommer krig i Mellanöstern 
att försvinna. (406-025, 2003/03/02) 

10 Himmelske Far, jag är verkligen 
tacksam att jag kan ge fördelen med 
Välsignelsen, tillåten av himlen, till 144 
000 utvalda ledare från 189 länder, med 
enighet i hjärta, enighet i kropp och enig-
het i tanke. Vår käre himmelske Fader, 
genom Enighetsrörelsen kommer vi att 
återfå den sanna kärleken, det sanna 
livet och den sanna släktlinjen som förlo-
rades i Eden, skapelsens ideala träd-
gård. Ditt skapelses ideal, med ditt 
fundament av släktlinje i centrum, är 
slutförandet av en familj i linje med 
skapelsens princip. 

Du skapade Adam och Eva, och du 
längtade efter att omfamna dem, fylld 
med ideal, kosmisk kärlek och längtan 
efter dem att bli ett fullkomligt par. Utö-
ver detta, har du längtat efter dem att bli 
fullkomliga föräldrar och föda barn cen-
trerat på dig, så att de första, andra och 
tredje generationen skulle fullbordas 

genom deras barnbarn i Guds familj. 
Detta skulle ha etablerat familje-funda-
mentet där du önskar att finna enighet 
genom kärlek, liv och släktlinje. 

Från den dag då felet drabbade de ur-
sprungliga mänskliga förfäderna under 
tillväxtperioden, lämnade fällan av syn-
dafallet på denna jord oss med smärta 
och elände. På grund av detta, gick för 
våra förfäder och även för oss, en värld 
av befriande glädje förlorad, och ham-
nade i sorg. Genom 6000 år, etablerade 
Du Gamla Testamentet, Nya Testamen-
tet och Fullbordade Testamentets tids-
åldrar, som är vägen av återupprättelse 
för att gottgöra människans synd. 

Jag är väl medveten om hur mycket 
arbete det tog att söka och finna stan-
darden på den frigjorda, återställt, 
segrande, enhetlig herraväldet Eden. 
Med alla religiösa ledare stående här, 
genom nåden av den förenade Välsig-
nelsen av himmel och jord, slutföra före-
ningen av släktingar som har enighet i 
hjärta, enighet i kropp och enighet i 
tanke, måste vi hitta och åteupprätta det 
ursprungliga hjärtats rike från individen 
till familjen, stam, folk, nation, värld, 
kosmos och även Gud som hade 
förlorats inför Dig. (376-225, 2002/04/27)

11 Himmelske Fader, till förmån för 
sinne-kropp-enighet för den enskilde, 
enighet mellan man och hustru, enighet 
mellan föräldrar och barn, enighet bland 
syskon och enighet av stammen, nation 
och världen, krossar vi väggarna och 
hindren som restes av satan och skakar 
av oss fiende-liknande beteende. På fa-
miljenivå av grundvalen av älskande 



barn, som ofallna syskonen Adam och 
Eva, har vi genomfört formen av en sann
släkt centrerad på Gud, som har blivit 
vår Sanna förälder. 

Vi har också genomfört Välsignelse-
ceremonier som går utöver stam, nation,
värld och kosmos. Genom att göra så 
har vi etablerat sfären av ett rike på 
jorden och sfären av enande i himlen. Vi
har tagit bort skiljelinjen mellan den 
andliga världen och den fysiska världen 
och avskaffat gränsen mellan satans 
värld och himlens värld. På detta sätt 
centrerat på sann släktlinje och den 
ideala familjen, har hela mänskligheten 
välkomnat Välsignelsens tidsålder, där vi
kan åstadkomma familjär kärlek som går
utöver nationen och bortom standarden 
för religion, som barnen Kain och Abel 
vilka Gud har hoppats på. Jag ber Dig 
att denna Välsignelse-ceremoni, som 
hölls i en anda av internationell, etnisk 
och inter-stam, med enhet i hjärta, enhet
i kropp och enhet i tanke, kommer att 
vara ett acceptabelt offer inför vår him-
melske Fader. (392-098, 2002/09/14)



Kapitel 3

Förena den andliga och fysiska världen och
befria andevärlden

Avsnitt 1. Andevärlden och 
                 Sanna Föräldrar

Förekomsten av andevärlden

Sanna Föräldrar har kontinuerligt inve-
sterat uppriktiga hängivenhet till förmån 
för att klargöra verkligheten och struk-
turen hos andevärlden och för att befria 
dem i andevärlden. Under 43 dagar 
kamp i andevärlden, beslutade Sanne 
Far om många frågor att göra med 
sanningen och hans mission. När han 
fick Guds gudomliga sigill, ledde han 
både i himlens och på jordens försyn 
mot enande och frälsning av den jor-
diska världen och andevärlden.

1 Religion startar från Gud. Denna prin-
cip gäller för Enighetskyrkan också. Men
Enighetskyrkan byggdes inte upp av 
evangelisation. Jag har inte lockat så 
många människor genom evangeli-
sation. Dom kom eftersom människor 
med hög andlig känslighet kom. De kom 
för att andevärlden vägledde dem.

Människor som styrs på detta sätt kan 
inte förneka Guds existens. Människor 
som inte har haft sådana upplevelser 
kan inte erkänna att Gud existerar. 
Många människor upplever verkligheten 
Gud samtidigt som de lever ett liv i tro 
under en lång tid. Sådana människor 
kan inte ens drömma om att förneka 



Guds existens. De med de känsligaste 
antenner känner den platsen av enhet. 
De vet centrum. Efter att dessa slags 
människor spontant samlades i centrum 
började de Enighetskyrkan. Enighets-
kyrkan startade från en direkt relation 
med Gud. (250-012, 1993/10/11)

2 Ni kan absolut inte förneka existensen 
av den eviga världen, med andra ord, 
den andliga världen. Om ni frågar varför,
är det eftersom ni enkelt kan uppleva det
genom att göra en liten ansträngning. 
Om ni bara gör en liten ansträngning, att
uppleva den är inte så svårt. De männi-
skor som har varit i Enighetskyrkan un-
der en lång tid har alla upplevt det. Utan 
sådana upplevelser, vem skulle kunna 
tro på Enighetskyrkan bland all oppo-
sition och förföljelse den tar emot? Men 
om ni inte tror efter att ha haft sådana 
upplevelser får ni plågande attacker från
andevärlden. Det är därför ni fortsätter 
tro. På grund av detta kan ni inte förneka
att andevärlden existerar. 
(024-329, 1969/09/14)

3 Jag har en bakgrund som ni inte kan 
tänka er. I min bakgrund är kärnan av 
världens historia. Jag har upplevt den 
andliga världen, och oavsett hur mycket 
någon förklarar att varken Gud eller den 
andliga världen finns, har jag obegrän-
sad bevismaterial som de inte kan för-
klara något annat sätt. Detta material 
har inte dyker upp från anslutningar i 
samband med det dagliga livet, där ni 
har utfört er existens fram till nu. Det 
uppstod efter dagar på knä med ansiktet
mot marken i böne-andakt. När jag kän-
de vår Faders plågade hjärta, grät jag i 

fullkomlig desperation, tiggande att få 
veta hur jag skulle kunna rädda vår 
älskade Fader, Gud, från Hens outhärd-
liga lidande. Under dessa tider, grät jag 
mer tårar än någon annan i historien. 
(026-015, 1969/10/14)

4 Jag tala inte om vissa aspekter av 
andevärlden, även om jag känner dem 
väl. Jag ser ut som en person som inte 
vet. Jag är själv-kontrollerad när jag 
bedömer problemen i min väg. Eftersom 
jag kan välja min riktning och skonings-
löst hålla fast vid den, kan jag övervinna 
alla andliga galenskaper i denna kao-
tiska tid. Livets stormar avhåller mig inte 
från att följa den rätta vägen. Jag har 
passerat genom en tidsålder av kaos på 
det personliga planet, familjenivå och 
nationell nivå, och jag avancerar nu 
vidare till global nivå. Låt oss vara fan-
bärarna på denna väg för att rädda hela 
denna kaotiska värld. 
(071-050, 1974/04/28)

5 De vars personlig karaktär samman-
faller med den andliga aspekten av det 
gudomliga är nyfiken på andliga ting. 
Jag var född sådan. Jag tycker det är 
mycket intressant att prata om Gud. Jag 
tycker att höra om Gud 24 timmar om 
dygnet, och glömmer att äta.

Man ska inte tala om sådana saker i ett 
ensidigt sätt, utan förstärka den med 
sanningen. Ni måste ge både ande och 
sanning. Varje person vet sin egen per-
sonliga karaktär och natur. Så var och 
en av er måste utveckla båda aspekter-
na som ett kompletterande par. Ni måste
undersöka sanningen om det gudomliga 
och uppleva andan av det gudomliga. Ni



måste ägna er åt bön och studier. En 
andlig person måste stärka sitt funda-
ment för att bekräfta genom sanning vad
han eller hon redan känner andligt och 
en intellektuell människa måste stärka 
sin erfarenhets grund genom att andligt 
komplettera den intellektuella sidan. Om 
ni gör det, kommer ni att ha en grund för
att utveckla ett evigt fundament på kär-
nan av vem ni är. Eftersom det är svårt 
att göra detta ensam, bli vän med dem 
som har egenskaper som kompletterar 
er och samarbeta med varandra, eller lär
av en lärare. Detta är den rätta vägen. 
(076-141, 1975/02/02)

6 Efter att ni gått till andevärlden, måste 
ni agera på ett sådant sätt att även Gud 
erkänner er. Om ni studerar Principerna,
kommer ni att förstå allt. Ni måste upp-
täcka allt om andevärlden, inklusive det 
system genom vilket det fungerar. 
Jag har gjort det och har lärt det till er. 
Ingen har hittills kunnat hantera denna 
gigantiska värld. Efter noggrant ha 
packat upp historiens bunt av slitna 
kläder, måste ni kunna organisera den 
stora världen till den grad att konungen 
kan välja från er garderob, klä sig och ha
glädje av sitt besök. Följaktligen måste 
ni agera så att Gud kommer att kunna 
säga: "Sedan början av historien, är du 
den första person som är bättre än jag" 
Efter att ha gjort det kommer ni att få 
Guds stämpel av godkännande som 
förkunnar att den enda segerrika perso-
nen är ni. (203-299, 1990/06/27) 

7 Ni måste finna det andliga tillstånd där 
ni kan höra rösten av ert sinne. Det skil-
jer sig från ett samtal med Gud genom 

bön. Om ni går in i detta tillstånd, kom-
mer ni att prata om innehållet av ett 
möte som kommer att äga rum i ett par 
dagar eller mer. Ni behöver inte sova på 
natten, istället deltar ni i mötet djupt inne
i ert sinne. Mor förstår detta. Ni hamnar 
att tala med er själva även när ni reser 
på ett tåg. Det är så när ni går in i det 
andliga tillståndet. Precis som om ni 
lyssnar på en radiosändning, framträder 
en röst från roten av ert sinne som gen-
ljuder med det stora universum. Andra 
ljud är inte hörbara. Ni måste behålla 
den frekvensen, den våglängden. 
(558-126, 2007/03/06) 

8 Det fanns en tid när jag kämpade med 
många i andevärlden under 43 dagar. 
Även Jesus och hans 12 apostlar er-
kände mig inte. Människorna i ande-
världen trodde att jag försökte förstöra 
andevärlden. Kampen för att klargöra 
vad som var sant och vad som var falskt 
varade under 43 dagar. På den tiden 
dömde Gud inte. Gud intog positionen 
att sanningen skulle uppstå genom 
kamp. Varken de i andevärlden eller jag 
gav efter. Eftersom det såg ut som om 
kampen skulle fortsätta under tusentals 
år, tog Gud en position där han var tvu-
ngen att döma. Gud dömde baserat på 
himmelsk lag. Jag gick segrande ur 
denna kamp. Därför lyssnade så små-
ningom många människor på vad jag 
förkunnade. Jag har nu möjlighet att 
påverka andevärlden. Eftersom jag 
uppfyllt villkoret att förena andevärlden, 
arbetar jag nu för enande på jorden. 
(019-154, 1968/01/01) 



Herravälde över andevärlden

Som Sanna Föräldrar har sagt i sina 
offentliga samtal, de är mästarna när det
gäller kunskap om andevärlden. Sanner-
ligen är de högsta experter inom detta 
område. Genom utbyte med ande-
världen, grävde de i alla vinklar och vrår 
av den bittra sorg som Gud och män-
skligheten haft sedan mänskliga förfä-
dernas syndafall. Baserat på detta har 
Sanna Föräldrar visat vägen till befriel-
sen av Gud och har lärt hur människan 
måste leva på jorden som förberedelse 
för evigt liv.

9 Du kanske inte förstår andevärlden så 
bra, men jag är en expert. Det finns do-
kumenterat att: "Pastor Moon är grunda-
ren som efter att ha öppnat portarna till 
andevärlden, belyser den teoretiska 
grunden och systematiska läror som 
förklarar den världen."Jag kallas Sann 
förälder och gör inga misstag, orden 
"Sanna föräldrar" är fruktade ord. Om 
det finns Sanna Föräldrar måste de ta 
hand om en sann familj. Om det finns en
klan fäst vid den familjen, måste det 
vara en sann klan. När detta utvidgas till 
ett folk, måste Sanna Föräldrar ta hand 
om sanna människor, och när det 
utvidgas till nationen och världen, måste 
de ta hand om nationen och även värl-
den. När det expanderar till den andliga 
världen och den fysiska världen, det vill 
säga himmel och jord måste Sanna 
Föräldrar kunna ta hand om dem. 
(203-325, 1990/06/28)

10 Världen behöver Sanna Föräldrar. 
Detta gäller inte bara den jordiska 

världen utan också andevärlden. Ett 
palats av kärlek i andevärlden kommer 
att byggas, men det finns ingen person 
som kan göra det. Varken Gud eller 
ande personer kan göra slottet i ande-
världen. Sanna Föräldrar måste göra 
det. Kärlekens palats i andevärlden 
kommer att starta från Sanna Föräldrar. 
Efter att vi går till andevärlden, kommer 
vi att förkunna: "Vi skapar ett palats här."
Baserat på den proklamationen, kommer
alla i andevärlden samlas där. Eftersom 
detta ansvar kvarstår, är jag absolut 
nödvändig även i andevärlden. 
(205-257, 1990/09/09) 

11 När ni går till andevärlden, om ni ut-
brister, "Far!" så kan ni omedelbart träffa
mig, var som helst. Oroa er inte över det.
Om ni är i samklang med kärlekens 
hjärta, har ni rätt att delta tillsammans, 
att leva tillsammans, och att hålla sam-
ma position i kärlek. Om ni ropar på mig,
kan ni träffa mig omedelbart. Jag kom-
mer att ge en sådan person en rundtur i 
hela andevärlden. 
(229-165, 1992/04/11) 

12 Far känner till den enorma möjlig-
heterna av aktivitet i landet efter döden, 
där ni direkt kan resa hundratals miljoner
km utan ett flygplan. Kärlekens kraft har 
den högsta hastigheten. Om ni ropar på 
någon ni längtar efter med ett hjärta av 
kärlek, kommer den personen omedel-
bart visa sig. De enorma avstånden är 
inga problem. Om ni går till andevärlden,
vart ni än går är platsen fylld med blom-
mor och med skratt och dans. Blom-
morna skapar också musik när de väl-
komnar er, presenterar olika former som



uttrycker standarden på er kärleks 
fullkomlighet. 

Vid den tidpunkten, kan ni förstå stor-
heten i den kärlek Far har undervisat om
och undrar varför ni inte kände igen 
detta tidigare. Ni kommer att förstå att ni 
har insett detta för sent. Ni måste vara 
utbildad så att ni kan passera den värl-
dens examen och komma i samklang 
med dess frekvens och uppnå harmoni 
där. (227-100, 1992/02/10) 

13 Vad jag är stolt över är att jag förstår 
Gud. Jag förstår mer än de i ande-
världen gör. Eftersom jag förstår Guds 
hjärta, älskar Gud mig mest. På grund 
av detta, vill Gud följa mig runt överallt 
jag går. Eftersom Gud vill följa mig, vill 
alla människor i andevärlden följa mig. 
Om jag går till andevärlden, kommer jag 
att sitta vid deras toppmöte. Även om 
jag inte vill sitta där och i stället gå till en 
låg plats, kommer jag att dras tillbaka till 
toppen. För ni att vara här i dag och 
lyssna på ord som dessa är en historisk 
händelse. (146-334, 1986/08/10) 

14 Jag är en person som förstår nuet. 
På grund av detta har jag vågat att göra 
det ingen annan i världen kunnat göra. 
Hur förstår jag nuet? Jag har en antenn 
som ni inte har. På grund av detta, kan 
de som kommunicerar med andevärlden
och upplever alla tre dimensionerna inte 
ignorera mig. Detta beror på att jag är en
expert. Även om ni bara säger ett ord, 
vet jag redan hela situationen som tio 
ord skulle behövas för att beskriva. Ni 
förstår inte sådana saker. De som inte 
förstår måste följa och få vägledning från
en som vet. Det är det enda sättet ni kan
överleva. (071-328, 1974/05/05) 

15 Vetenskap börjar med en hypotes. 
Om resultaten efter experiment, bek-
räftar hypotesen så sägs hypotesen vara
vetenskapligt bekräftad. Slutsatserna 
från Enighetskyrkan är mer trovärdiga 
än så. De är inte baserade på en hypo-
tes. Vi har innehåll baserat på påtaglig 
verklighet och resultat, eftersom Enig-
hetskyrkan är en religion som agerar. 
Jag börjar med att förstå helt klart den 
väg jag måste ta, och sedan går jag. Jag
förstår även vad som är på väg att 
hända i världen. Jag kan ta itu med alla 
typer av filosofisk eller teoretisk fråga. 
Jag är väl insatt om även den mystiska 
världen. Jag kallas expert om ande-
världen. Detta är anledningen till att 
Enighetskyrkan, i enlighet med sitt 
namn, kan förena kyrkor och religioner. 
(079-347, 1975/09/28) 

16 Det finns många andar anslutna till 
varje person på jorden. Dessa andar 
kommer ner till den här världen för att 
hjälpa till i framtiden. Dessa ande-



personer mobiliseras till fullo för min 
skull. Skriv de tre bokstäverna i mitt 
namn och ge dem till en person som 
kommunicerar med en högsta nivån 
andevärlden och bed honom/henne, " 
bed över denna person." Medan hen 
ber, kommer den personen att utbrista 
"Oj!" och buga. Det är så det är. Genom 
att vara en expert, förstår jag detta 
mycket väl. Utan att förena andevärlden 
kan jorden inte bli förenad. Den person 
som står här framför er, har förmågan att
ena andevärlden. Det är inte bara att jag
har förmågan, jag arbetar redan på det. 
Det är därför andarna samarbetar med 
mig. När en buddhist kom till mig och 
bugade till mig och sa att Buddha hade 
uppenbarade sig för honom och instrue-
rat honom att be för mig i 24 timmar. 
Detta är en indikation på att andevärlden
samarbetar med mig. 
(082-308, 1976/02/01) 

17 Ni måste skapa barn och allt i skapel-
sen på uppdrag av Gud. Och ett steg 
längre, ni måste skapa positionen av en 
förälder. Ödets väg är vägen för åter-
upprättelse, vägen av åter-skapande. 
Om en produkt som ni precis köpt går 
sönder, så kan ni ta den tillbaka till 
butiken för reparation eller utbyte. 
Samma princip gäller här. Trodde du att 
Gud skulle säga, "Åh! Jag kommer att 
ha en fest i luften och uppnå min vilja" 
som kristna tror? Det är en fantasi. Det 
kommer absolut inte att hända. Jag 
mötte både Jesus och Gud. Jag är en 
som känner alla vinklar och vrår i ande-
världen. (092-179, 1977/04/03) 

18 Det finns människor som säger: "När 
jag dör, kommer jag att få vets huruvida 
andevärlden och himmelriket finns." När 
ni dör, kommer ni definitivt att veta att 
den andliga världen existerar. Ni kanske 
inte vet vad den andliga världen är vid 
denna tid, eftersom ni inte har upplevt 
den. Men jag fick särskild nåd från him-
len och blev en expert när det gäller 
andevärlden. Så fort en spiritualist kom 
till mig, kapitulerade den personen. Efter
att ha blivit en expert på andevärlden, 
jag etablerade Enighetskyrkan, och nu 
är jag väver jag min väg genom världen. 

Andevärlden existerar verkligen. Efter att
ha fått den där speciella nåden och sam-
tidigt dykt ner i den världen, var jag in-
tresserad av organiserandet av himmel-
riket. När jag trängde in och sökte den 
världen ordentligt, fann jag att den har 
en enkel organisation. Himmelriket är 
den plats där bara människor som har 
levt för andras skull kan komma in och 
bo. (077-325, 1975/04/30) 

19 Jag har tagit ledningen i att förstöra 
alla satans hemliga vapen. Satan och de
onda andarna har ödelagt världen, men 
jag har undersökt allt detta noggrant. 
Jag är mästare i laga varje plats som 
satan besökt. Inte bara det, hela ande-
världen har varit i kaos fram till nu, men 
jag har gått igenom allt och vävt ihop 
det. Dessutom träffade jag med dem 
som kallar sig ledare i andevärlden och 
segrade över dem i strider om 
Principerna. (100-025, 1978/10/04) 

20 De som har träffat mig på jorden, 
levde med mig och älskade och respek-
terade mig mer än någon annan,  är de 



som kommer att vara nära mig när de 
går till andevärlden. Således, om en 
familj som en gång varit trogen mot-
sätter sig mig, måste jag samla dem 
trots att de har fallit bort. Eftersom hjärtat
av sann kärlek är evigt, måste jag söka 
upp och befria även dessa människor. 
Jag söker även upp och befriar mördare.
Älskade inte ärkeängeln först Adam och 
Eva i Edens lustgård? Eftersom mitt 
sinne är att återvinna det, måste jag 
befria både mördare och helgon och 
Kain och Abel, på ett ställe. 

Detta beror på att det finns en standard 
som de avvek från. Den standarden 
existerar byggd på idealet av familjen, 
som skulle etablera positioner av lika 
värde, som en man och hustru. Därför 
måste jag älska satan och Kain. Endast 
med sann kärlek kan allt frigöras och 
utan sann kärlek kan frälsningens försyn
inte uppnås. (314-307, 2000/01/14) 

Enhet av himmel och jord

Sanna Föräldrar öppnade tidsåldern då 
den fysiska och den andliga världen är 
en förenad enhet. Genom denna hand-
ling av enande, har vi kommit till en 
tidsålder av Guds och Sanna Föräldrars 
direkta herravälde. Följaktligen har 
Sanna Föräldrar sagt att vi kan få hjälp 
genom samarbete med den andliga 
världen och den fysiska världen om vi 
offrar mycket uppriktig hängivenhet till 
ättlingar genom att lära dem tydligt om 
andevärlden. Detta är den tid då den 
andliga världen och den fysiska världen 
blir en, och er uppgift är att mobilisera 

och styra era förfäder och skapa en miljö
där era förfäder andligen vägleder män-
niskor till er, så att ni kan förena dem 
med Sanna föräldrar.

21 Om inte andevärlden förenas, kom-
mer vi inte att kunna förena jorden. 
Hittills har andevärlden hjälpt i bak-
grunden allteftersom jag följde denna 
väg. På grund av detta, vittnar alla 
religioner om mig. Omedelbart efter 
andra världskriget, om den kristna 
kultursfären i hela världen hade förenat 
sig med mig från den tiden, kunde den 
andliga och fysiska världen ha uppnått 
enhet. Men detta ägde inte rum, så jag 
har återigen utfört arbetet med att bygga
en enad grunden genom ett 40-års 
lidande. Det arbetet är nu klart. Genom 
att förena standarden på jorden med 
den i himlen, kan utbyte mellan den 
andliga världen och den fysiska världen, 
som hittills hade blockerats, äntligen 
starta. (260-106, 1994/04/28) 

22 Ni måste mobilisera andevärlden. 
Om ni ska mobilisera andevärlden, 
måste ni stå framför den och offra mer 
uppriktig hängivenhet än någon av era 
förfäder gjorde. Ni måste vara mer än en
hängiven son eller dotter och lojalt sub-
jekt. Genom att representera tre genera-
tioner, måste ni bli ett med era förfäder 
och era föräldrar. Därefter måste ni 
utbilda er. (275-190, 1995/12/08) 

23 Det mest minnesvärda jag upplevt 
samtidigt som jag levde i fängelse var 
svält. Ju mer jag omfamnade livet där vi 
fick så lite, ju mer kunde jag uppleva den
andliga sfären av resonans i mitt sinne 
bli alltmer akut. Jag gjorde tunga arbete 



som vanliga människor inte kan uthärda,
och även om min kropp arbetade, arbe-
tade inte mitt sinne. En sådan utmaning 
öppnar en upp för andliga upplevelser, 
som befriar den fysiska kroppen från 
trötthet. 

Ni behöver verkligen uppleva detta. Om 
ni inte har denna erfarenhet, när ni går 
till andevärlden, kommer ni inte att bli en
resonerande varelse. Ni måste an-
stränga er så att ni får sådana erfaren-
heter. Om ni gör det, kommer ni att möta
mig oftare, när ni är i ett tillstånd mellan 
sömn och vaka. Ju hårdare ni arbetar, 
desto mer vidgas ert andliga inre. 
Medan ni tar en tupplur, kommer ni att 
vara medveten om vad jag gör. Även om
ni är hemma fem, kommer ni in en värld 
av liv där ni deltar med Sanna Föräldrar.
Om ni anstränger er, öppnas automa-
tiskt andevärlden. Detta är inte en illu-
sion; det är på riktigt. Förutsatt att ni gör 
det och är aktiva, kommer den andliga 
världen fritt att samarbeta, och det arbe-
te ni utför kommer att expandera 
horisontellt. (102-049, 1978/11/19)

24 Religioner har hittills utvecklats 
genom att bilda relationer i den fysiska 
världen efter att grundaren gick till den 
andliga världen. Enighetskyrkan har 
däremot anslutit världen till Guds vilja, 
medan Sanna Föräldrar är levande )på 
jorden). På denna punkt är vi olika. När 
Jesus och andra religiösa grundare gick 
till andevärlden, kom ande-personer till 
jorden för att samarbeta med anhäng-
are, men vi är olika. Sanna Föräldrar 
lever (1968) och sprider Guds vilja både 
genom människor som redan har gått till

andevärlden och genom er. Den Enig-
hetskyrkan kan uppnå sitt mål genom att
ha påtagliga människor på jorden påver-
ka andevärlden. 

Det är på grund av vår far-son relation 
med Gud. För att etablera en far-son 
relation måste vi dela vår livsmiljö och 
besvara varandra. Om vi inte gör det 
kan vi inte relatera som far och son, 
eftersom far-son relation innebär att leva
tillsammans inom sfären av det dagliga 
livet, där vi alla har samma känsla och 
samma miljö. 

Ni måste be att få uppleva en sådan in-
tim relation i sfären av ert dagliga liv. 
Våra församlingsmedlemmar som deltar 
personligen med Sanna Föräldrar säger 
att det är som om de lever i himmelriket. 
I själva verket borde ni alla avancera till 
denna position. För närvarande följer 
många av Enighetskyrkans familje-
medlemmar den här vägen. För att göra 
det, ber de hårt och offrar uppriktig 
hängivenhet. (021-238, 1968/11/24) 

25 Arbeta utan att klaga och med ett 
tacksamt sinne. När ni ber så här efter 
hemkomsten från jobbet, kommer säkert
Sanna Föräldrar att visas i era drömmar 
att undervisa er. Era andliga ögon öpp-
nas. Om ni gör det, vilka typer av feno-
men kommer att inträffa? Eftersom ni 
kommer att vara angelägna om att se 
Sanna Föräldrar, kommer ni även att 
glömma att äta. Eftersom ni också vill se
dem, kommer ljudet av deras röster att 
höras inifrån er. De kommer att manifes-
teras till den grad att ni inte kan äta eller 
sova. Er uppriktighet öppnar era andliga 
ögon. 



När ni passerar genom det sinnestill-
ståndet, kommer Sanna Föräldrar att 
leva tillsammans med er. Sådana feno-
men förekommer. Vid den tiden, behö-
ver ni inte avundas någon, inte ens 
miljonärer och miljardärer. Detta är 
verkligt. Det är därför jag undervisar 365
dagar om året. Jag gör detta arbete 
eftersom jag förstår dessa saker. Jag 
förstår allt, även vilken typ av person jag
kommer att träffas i morgon, och förbe-
reder mig för det. Denna typ av värld 
existerar. 

Därför blir den världen verklig inte bara 
av att ni hoppas på det, utan ännu vikti-
gare genom att investera er uppriktighet.
Ni måste investera er uppriktighet för att 
världen så som Sanna Föräldrar har 
gjort. Ni bör investera er uppriktiga hän-
givenhet allvarligt. Allt ni investerar kom-
mer att bära frukt i era liv. 
(090-266, 1977/01/03) 

26 Kärlek är evig. Eftersom kärlek är 
evig, är läran att de som äger Guds kär-
lek har evigt liv en logisk och naturlig 
slutsats. Eftersom Gud är evig, kommer 
de som bildar en evig första kärlek att 
leva för evigt med Gud. Om Adam och 
Eva lever för evigt, kommer deras söner 
och döttrar att fästas till roten av evig 
kärlek och även de kommer att leva för 
evigt. Detta är logiskt, och Enighets-
kyrkan investerar denna kraft i er. 

Ju närmare roten ni kommer, desto mer 
allvarligt tänker ni på Sanna Föräldrar 
och ju mer kommer ni att undervisas av 
andevärlden. Även om vi lever åtskilda 
från varandra, på motsatta sidor av värl-
den, om ni längtar efter oss till den grad 

att ni inte kan sova och glömmer att äta, 
kommer vi att kommunicera med er ge-
nom andevärlden. Ni kommer att se allt 
vi gör. (283-273, 1997/04/13) 

27 Ni måste verkligen längta efter Sanna
Föräldrar. Om ni gör det kommer ni att 
kunna träffa oss i drömmar och genom 
uppenbarelser. Sådana fenomen har 
aldrig tidigare skett i världen. Sanna 
Föräldrar styr omgivningen bortom tid 
och rum. Hur är det möjligt? Vi gör det 
med hjälp av Gud. Bland alla antenner 
är Guds antenn den högsta. En hög 
antenn utstrålar en signal till var som 
helst i världen. 

Gud informerar er genom andevärlden. 
Gud undervisar missionärer ordentligt. 
Utan undantag, undervisar Gud mitt i 
förföljelse. Om någon kommer att förfölja
er, så kommer Gud att lära er hur man 
svarar. En person som har haft sådana 
upplevelser, även när hen dör kan hen 
inte föreställa sig att Gud inte existerar. 
En person som har upplevt detta inom 
den påtagliga sfären kan leva tillsam-
mans med Gud i Hens eller hennes 
innersta. (257-306, 1994/03/16)

Avsnitt 2 Frälsning och befrielsen  
                av andliga världen

Portarna till himmelriket 

Sanna föräldrar kom till jorden för att 
bryta den falska släktlinjen hos fallen 
mänsklighet. De vann segrar i alla ske-
den av återupprättelsens försyn. De tog 
bort gränserna som blockerade anslut-
ningar mellan jorden och andevärlden, 



och de förberedde en motorväg som 
sträcker sig från den jordiska världen till 
den himmelska världen. Tack vare detta,
sa Sanna Föräldrar att om vi älskar dem 
och kommit att älska mänskligheten 
ännu mer än vi älskar Sanna Föräldrar, 
kommer vi att kunna resa på den direkta
vägen som sträcker sig från jorden till 
himlen. Sanna Föräldrar anlände säkert i
den ursprungliga centrala position där 
de kan förverkliga Guds skapelseideal. 
De har öppnat vidöppen porten till him-
melriket på jorden och himmelriket i 
himlen.

1 Gud har inte kunnat arbeta direkt i 
andevärlden. Istället motiverade Gud 
änglar, helgon och goda förfäder att 
utföra Hens verk. Om Hen kunde ha 
agerat direkt skulle syndafallet aldrig ha 
hänt. Sanna Föräldrar är de som bygger 
bron som gör möjligt för Gud att kunna 
arbeta direkt. Sanna Föräldrar kom till 
jorden och upplöser helt verkligheten av 
falska föräldrar. Gud kommer ner till jor-
den på fundamentet av denna rening 
från individnivå till den kosmiska nivån, 
och Hen genomför sin verksamhet 
centrerat på det fullbordade funda-
mentet. (323-232, 2000/06/03)

2 Vid Återkomsten är den som kommer 
den fulländade Adam. Förutsatt att Eva 
blir absolut en centrerat på den fullända-
de Adam, kommer hon att bli en fullän-
dad Eva. Mor har kommit och hon gör 
det andliga arbetet med gottgörelse för 
att uppfylla denna uppgift själv. Sanna 
Föräldrar avslutade skapelsen av Adam 
och Eva på världsnivå, så med alla män 
som står i mannens ställning och alla 

kvinnor som står i kvinnans ställning, går
vi in i en tidsålder av den ideala familjen 
där de är lika, centrerat på kärlek.

Allt som blockerade himmel och jord och
öst och väst har tagits bort, och vi har 
återvänt till den medfödda, ursprungliga 
standarden. Nu finns det bara en väg ni 
måste ta. Ni har bara en väg att komma 
in i himmelriket; Det är genom att följa 
Sanna Föräldrar. Satan kapitulerade och
alla hinder i satans världen har försvun-
nit. När ni blir en och påverkar nationen 
kommer himmelriket på jorden och i him-
len att uppnås genom er enhet med 
Sanna Föräldrar inför Gud. 
(310-286, 1999/07/27)

3 Adam och Eva är den enda son och 
enda dotter som representerar oräk-
neliga generationer inför Gud. Även i 
vårt samhälle, efter döden av en enda 
son som kommit efter sex tidigare gene-
rationer av endast söner, sänder den 
koreanska regeringen en gåva för att 
trösta den sörjande familjen. Men fram 
tills nu har någon tröstat Gud, som 
förlorade sin ende son och dotter i all 
evighet? Endast jag tröstar Gud, som 
bär sorgen av syndafallet, medan Hen 
säger: "Följ mig. Följ den väg Jag tar."

Efter att ha banat den vägen, måste ni 
bryta ner helvetets portar och öppna 
portarna till himlen. Ni måste göra det så
att Gud fritt kan komma och gå. Ni 
måste helt bryta ner helvetets murar, 
platsen av bitter sorg. Ni måste befria 
Gud. Jag förstörde helt blockering av 
helvetet som spärrade vägen mellan den
himmelska världen och jordiska världen. 
Nu måste ni bygga en motorväg. 



Upprätta standarden för detta, inte bara 
på jorden utan också i andevärlden. Det 
måste finnas standard som fastställts för
familjen, stammen, folk, nation och hela 
kosmos. Det kommer att ske genom 
män och kvinnor som skapar familjer. 
(302-227, 1999/06/14)

4 Eftersom Välsignelsens nåd har nått 
från topp till botten, hela vägen ner till 
jorden, ansluter vi till en tidsålder av 
andevärldens Välsignelse. Förutsatt att 
vi ansluter himlen till jorden kommer 
återupprättelsen att vara möjlig. Fram till
nu, efter en kärleksfull make och hustru 
slutade livet på jorden, blev de sepa-
rerade när de gick till andevärlden. Var 
och en gick in i andevärlden enligt hans 
eller hennes individuella standard.

Efter att ha gått till andevärlden, när de 
tryckte på en videoknapp avslöjas allt 
om hur de levde på jorden. Allt spelades
in. En ängel skulle ta dem till den plats 
som motsvarade deras andliga stan-
dard. Om tio medlemmar i en familj hade
olika andliga normer, var de tvungna att 
separera. De kunde inte träffa varandra.

Nu har de befriats från det. De i ande-
världen som en gång älskade varandra 
på jorden kan nu ta emot välsignelsen. 
Vi har gett välsignelsen till andliga per-
soner. Grinden har öppnats och på 
grund av detta är det möjligt att befria 
helvetet. På detta sätt har vi etablerat 
standarden där vi kan säga att vi har 
slutfört fotfästet i himmelriket genom att 
skapa en enkelriktad väg till himmelriket,
den medfödda, ursprungliga, ofallna 
världen.

Så vi gräver upp alla individer och famil-
jer som delades på jorden och väver 
ihop dem globalt. Efter att sfären av 
enande av himmelriket på jorden och 
himmelriket i himlen genomfördes med 
hjälp av passa ihop dem alla på en 
gång, har tidsåldern kommit när Gud 
kan befrias. (283-146, 1997/04/08) 

5 Jag älskade mina fiender igenom hela 
mitt liv. Jag gjorde det på nivåerna av 
individ, familj, stam, folk, nation och värl-
den, och slutligen på kosmiska nivån. 
Varför blev jag tvungen gå till fängelset i 
Danbury? Det fanns en barriär som 
blockerar både den andliga världen och 
den fysiska världen. Jag var tvungen att 
bana vägen inte bara till den högsta 
sfären av andevärlden, utan också till 
helvetet, att reda ut vad fallna föräldrar 
trasslad till. När jag därför var i Danbury,
etablerade jag förhållanden genom att 
utföra särskilda böner med Mor. 

Sedan dess har väggar som omger 
helvetet förstörts och vägen har uppstått
genom vilket alla som gör ansträng-
ningen kan nå upp till himmelriket. Om ni
har goda andar bland era släktingar i 
andevärlden så kan ni utbilda dem, dra 
upp dem och skicka iväg dem. Den roll 
andarna spelar i frälsningen har satts i 
rörelse. Frälsarens roll existerade bara 
på jorden, men genom att förbereda 
denna direkta väg, är vägen nu öppen 
för goda andar i andevärlden att utbilda 
onda andar som är i helvetet. Dessa 
goda förfäder spela en roll i Frälsarens 
roll, och vägen är öppen där onda andar 
helt kan uppstå. (136-187, 1985/12/22) 



6 I en generation, banade jag väg för en 
motorväg till andevärlden från individ-
nivå till världsnivå. Den 1 februari 1985 
proklamerade jag i Danbury, Dagen för 
öppnandet av portarna till himlen. Vi 
måste öppna porten som ansluter en 
motorväg från världen på jorden till den 
himmelska världen. Den motorvägen 
måste byggas med start längst ner, från 
den svåraste plats. 

Den nya ursprunget till all historia startar
från fängelset. Det är så även i denna 
värld. Revolutionärer öppna nya vägar 
medan de är i fängelse. På samma sätt 
måste vi bygga motorvägen från mycket 
botten av fängelse. Om det finns hel-
vete, kommer en väg att uppstå som en 
man och en kvinna kan gå, även från 
helvetet. Det är samma på jorden. 
Sanna Föräldrar öppnar vägar som hade
blockerats och avskärmats genom de 
falska föräldrarna. Blockeringar skapade
genom släktlinjer, baserat på kärleken 
hos de falska föräldrarna, öppnas 
genom att ärva släktlinjen av den nya 
Välsignelsen, baserad på Sanna 
Föräldrars kärlek. (166-243, 1987/06/07)

7 Medan i Danbury fängelse, öppnade 
jag vidöppna dörrarna till himmel och 
helvete, och öppnade brett även dör-
rarna av helvete på jorden. När jag 
lämnade Danbury-fängelset kunde alla 
länder — norr, söder, öst och väst — 
ansluta, centrerad på Enighetskyrkans 
familj och mig. I avsikt att skapa den 
grunden, blev jag tvungen att sända min 
älskade son Heung-jin, Sanna Föräld-
rars son till andevärlden för att rädda 
andevärlden. I position som ett offer 

centrerat på himmel och jord, fanns 
ingen annan än Heung-jin som kunde gå
till andevärlden från sfären av Sanna 
Föräldrars kärlek. 

Samfund som bygger på Jesus har 
delats upp enligt etnicitet. Heung-jin 
förstörde dessa väggar och drog en linje
längs vilken människor kan samlas. 
Precis som vatten samlas på ett ställe 
och strömmar längs en väg genom ett 
hål till en annan plats, så besöker även 
den andliga världen jorden genom kärle-
kens väg som skapats genom Jesus och
Heung-jin. Ursprungligen skulle goda 
förfäder i andevärlden följa vägen av 
ursprunlig, medfödd kärlek och nu har 
bryggan dykt upp så de kan komma och 
gå genom den kärleken. 
(169-204, 1987/10/31)

8 I den naturliga världen, vägleds ni på 
vägen till himmelriket inte bara av Sanna
Föräldrar, utan också av änglar. Sanna 
Föräldrars ledning är inte bara genom 
Principerna. Eftersom Sanna Föräldrar 
förberett vägen, gjorde de det så att ni 
kan följa denna väg baserat på er kärlek 
till Sanna Föräldrar. När ni följer den 
vägen, om ni kommer att älska män-
skligheten mer än ni älskar Sanna 
Föräldrar, från positionen att älska 
Sanna Föräldrar, kommer allt att gå bra 
för er på den vägen. Ni kommer inte att 
stöta på några hinder, och det kommer 
inte vara en smal väg. Ni kommer att ta 
hjärtats huvudled som leder till motor-
vägen, och ni kommer att tillåtas att gå 
till himmelriket direkt från jorden. 
(140-058, 1986/02/01) 



9 Vilken gåva kommer ni att ta till Gud 
när ni går in i andevärlden? Det är en 
fråga också jag står inför. Ni arbetade 
inte bara för landet som Gud ville, utan 
också för världen. Du levde till förmån 
för nästa generation, som kommer att 
kunna bygga det ideala samhället och 
den ideala världen. Ni älskade som Gud 
älskar. Eftersom ni gjorde det, även när 
ni går till andevärlden, kommer det att 
vara naturligt. Det kommer bara att bli 
en förlängning av ert fysiska liv; ni 
kommer att leva på samma sätt som 
tidigare. Ni gör det arbete som Gud gör, 
och eftersom Gud gör detta arbete, re-
sultat fram. Precis som ni, för att gå till 
en plats nära Gud, måste även göra 
detta arbete. Då Gud kommer även att 
säga, "Mitt land är ditt land." 
(205-212, 1990/09/02) 

10 Sanna Föräldrar städar upp allt som 
de falska föräldrarna skapat. Före 
Sanna Föräldrar in i andevärlden, måste
de skapa villkoret som gör att allt blir 
bättre. De måste fastställa villkoren för 
att befria från synderna hos alla brotts-
lingar i den jordiska världens fängelser 
och andevärldens. De måste öppna hel-
vetets portar i den jordiska världen och 
öppna vägen för andarna där för att kun-
na gå till den himmelska världen. När ni 
går till andevärlden, kommer ni att 
utbildas i enlighet med ert samvete och 
graden av er tro. Sanna Föräldrar måste
upprätta ett system i andevärlden att 
undervisa om Principerna och den 
ideala världen. De som känner till båda 
dessa är utbildade och återställs snabbt 
inom några dagar, baserat på den 
gruppnivå som de tillhör. Som ett resul-

tat av detta kommer världen att enas. 
Himmelriket på jorden och himmelriket i 
himlen börjar. Även satan måste befrias.
(293-273, 1998/06/02) 

11 Sanna Föräldrar måste förstöra väg-
garna i hat och förbittring bland män-
niskor genom historien. De gör inte detta
arbete samtidigt som sitter på troner 
som härskarna av en nation. Eftersom 
mänskligheten lever i helvetet på jorden,
och människor lider i helvetet i ande-
världen, måste Sanna Föräldrar öppna 
alla helvetets portar på jorden och i 
andevärlden, ansluta individer till natio-
nen och världen, och bygga en väg så 
människor kan gå från jorden till den 
himmelska världen. NI måste skapa en 
anslutande motorväg, en väg, som är 
huvudväg. 

Ert  sinne och er kropp ska bli en, och 
från den standarden av enighet, när ni 
passerar genom de olika stadierna av 
familjen, stammen, folket och nationen, 
och går utöver det för världen och in i 
himmelska sfären, bör det inte finnas 
några väggar. Vi måste förstöra alla 
barriärer. 

Öppnandet av helvetets portar i ande-
världen, och portarna till himmelriket är 
det sista problemet. Efter att ha gått till 
det bittra slutet av jordiskt helvete, öpp-
nar ni portarna där. Om efter att ha stått 
vid helvetets portar i andevärlden ni inte 
öppnar dessa portar, kommer ni inte att 
kunna komma in i himmelriket. Endast 
personer som segrar över helvetet kan 
komma in i himmelriket. 



Med vilka medel segrar de? Inte med 
hjälp av bön. De måste vinna seger 
genom att ha Guds kärlek. Om de inte 
gör det, kan de inte komma in i himmel-
riket. För att hjälpa er, efter att ha passe-
rat genom jorden kommer in via Guds 
kärlek och öppnar även helvetets portar i
den himmelska världen, har jag banat 
väg från jorden till himlen. 
(140-043, 1986/02/01) 

12 Det finns ingen annan väg än Sanna 
Föräldrars läror som kan lösa era grund-
läggande problem, som har kommit till er
genom historiska händelser. Ni kommer 
aldrig att lösa dem utan utbildning. Gå till
andevärlden för att se om jag ljuger. Jag
undervisar vad ert samvete redan vet. 
Jag har åstadkommit och vunnit seger i 
allt genom tillkännagivandet av Sanna 
Föräldrar och det Fullbordade Testa-
mentets tidsålder. 

Eftersom jag konfronterade satan och 
tvingade honom att ge upp, kan satan 
inte längre vistas i världen där Sanna 
Föräldrar är. En utjämning , en anslu-
tande process sker från individnivå till 
familjen, stammen, folk, nation, världen 
och kosmos, direkt till himmelriket i 
andevärlden. När vi ansluter efter att ha 
utjämnat alla dem, kommer vi att vara i 
himmelriket på jorden. Människor och 
deras anhöriga som lever i himmelriket 
på jorden kommer naturligt övergå till 
himmelriket i himlen, precis som de är. 
Himmelriket i himlen är vårt ursprungliga
hem. (256-025, 1994/03/12)

13 Principerna är sanningen som kan 
förena den andliga världen och den fy-
siska världen. Himlen är medfött i plus-

läge, medan jorden är ursprungligen i 
position av minus. Total utveckling är 
möjlig från den position där dessa två 
blir ett. Ingen har förstått begreppet 
världshistorien ur en försynens syn-
vinkel. Efter Sanna Föräldrar kom till 
jorden, arbetade de med att grundligt 
rensa upp världen av den fallne Adam, 
fullkomna den och ansluta den till 
himmelriket. 

Guds förening med Adam är den ur-
sprungliga och medfödda grunden. 
Denna förening bestämmer det utvalda 
folket Israel. Israels folk måste expan-
dera och sprida sig till hela mänsklig-
heten. Familjen uppstår därifrån. Så 
snart Adams familj  är etablerad kommer
de fallna familjerna att kollapsa. 

Det finns inget annat än Välsignelsen 
som kan orsaka denna förändring. När 
familjer som har fått Välsignelsen är 
etablerade på jorden, kommer deras 
förfäder och föräldrar att delta i Väl-
signelsen. När ideala familjer bosätta sig
på jorden och expandera över hela värl-
den, kommer det att vara himmelriket på
jorden. När himmelriket på jorden är full-
bordat, kommer himmelriket i himlen 
automatiskt att ha förverkligats. 
(292-214, 1998/04/17) 

14 Endast Sanna Föräldrar kan rensa 
upp andevärlden och den jordiska 
världen och fullborda idealet, himmel-
riket på jorden och i himlen. En tid präg-
lad av Guds allseende, allestädes närva-
rande, allmakt och all-immanens. Vi kan 
skapa en allmän organisation för världen
såväl som för varje land. Satans värld, 
som var allsmäktig, är helt ineffektiv inför



Guds auktoritet, och vi passerar in i en 
tid präglad av Guds absoluta auktoritet 
och makt. Sanna Föräldrar är de som 
gör det. Den utgår från Sanna Föräldrar.
(293-326, 1998/06/07) 

15 Ni måste leva tillsammans med föräl-
drar till himmel och jord. Den andliga 
världen och den fysiska världen är inte 
två skilda världar. De är en värld där ni 
lever efter att harmonisera er kropp och 
själ. När ni skapar himmelriket på jorden
på detta sätt uppnås himmelriket i him-
len automatiskt. När du träder in, kan er 
familj och nation träda in. Med hjälp av 
många befriade nationer, kommer ni att 
kunna leva med Gud, nationens ägare. 
(393-088, 2002/09/29) 

16 Sfären av Sanna Föräldrars verksam-
het är inte begränsad till jorden. Efter-
som jag är bekymrad över den stora 
andevärlden, även till ändarna av denna 
värld, om det finns en skugga av satan 
någonstans måste jag utrota den. Det är
inte tillräckligt för att betala gottgörelse 
på samma sätt som tidigare. Nu behöver
Sanna Föräldrar verkligen göra upp 
räkningen. Jag måste återupprätta 
Adam och Evas misslyckande, 
misslyckanden på Jesu tid, de kosmiska 
misslyckan-dena, och allt som orenats 
av satan. Efter att ha förmått satan att 
kapitulera, kommer jag att ge 
kommandot som kan avveckla dessa 
skulder. Vid den tid-punkten kommer det
fulländade himmel-riket på jorden och i 
himlen att bli möjligt. Det är logiken av 
sann kärlek. 
(397-208, 2002/11/24) 

17 Kröningsceremonin för Guds ko-
nungaskap uppfyllde hoppen från den 
religiösa världen. Den uppfyllde alla 
målen för frälsningens försyn. Den idea-
liska skapelsen skall uppnås, åter-skapa
alla ting, pånyttföda män och kvinnor, 
som producerar välsignade familjer och 
förverkligar en ideologi av en sfär fri från
fallet, himmelriket på jorden och i him-
len. Det är inte bara vissa individer eller 
familjer, utan alla människor som blir 
befriade, välsignade centrala familjer. 
Det tomma himmelriket kan fyllas på en 
gång. Med andra ord kan alla de histo-
riska misslyckanden återupprättas i 
enlighet med den övergripande 
standarden. Denna återupprättelse 
kommer lappa ihop de tomma platserna.
Det ideala himmelriket byggs på jorden 
och i himlen. Gud kan kliva över hela 
ande-världen och jorden som han vill. 
(346-239, 2001/07/01) 

Befria och välsigna människor i 
andliga världen

På fundamentet för den kosmiska se-
gerns sfär genom Heung-jin nim och 
Daemonim i andevärlden, genomförde 
Sanna Föräldrar avlägsnande av onda 
andar genom den andliga arbete på 
Cheongpyeong som inleddes den 19 
januari 1995. De skänkte nåd genom 
befrielsen av människor i andevärlden 
från 12 februari 1999 och nåd genom 
förfäders välsignelse från den 12 de-
cember 1999. Med hjälp av Välsignelsen
som likviderar släktlinjen från synda-
fallet, för andar har hela mänskligheten 



kommit att leva i en tidsålder av kosmisk
befrielse.

18 Ett stort antal andar går in i kroppen 
av varje person. Det andliga arbetet i 
Cheongpyeong tar bort dessa andar, 
och strålar av ljus genom Sanna Föräld-
rar vägleder dessa andar, så att de kan 
stiga uppåt från helvetet i andevärlden. 
Vem som helst kan följa dessa strålar av
ljus. Alla goda andar kan göra det. Jag 
öppnar vägen där de kommer att kunna 
stiga uppåt. Jag tar helt bort dessa väg-
gar och villkor, öppna dörrar för frigö-
relse. På grund av detta, har andar möj-
lighet att gå till himmelriket på kort tid. 
Nu, eftersom många människor kontak-
tar onda andar och lider skada, måste vi 
helt bryta denna möjlighet och sopa bort 
alla onda andar. Genom Adams familjs 
fall, blev det en ond familj. Vi måste utfö-
ra det andliga arbetet med att återskapa 
våra förfäder. Vi måste skapa familjer 
som är i samma position som goda ärke-
änglar. Vi går in i en ålder av befriande 
och ger Välsignelsen till dem i ande-
världen. Vi ger många Välsignelser av 
enormt värde. (298-212, 1999/01/08)

19 Cheongpyeong Training Center är 
basen som kommer att befria er från 
onda andar. Detta träningscenter existe-
rar även i andevärlden. Genom det 
måste ni lösa de synder ni begått på 
jorden som ännu inte gottgjorts. Om ni 
blir ett med Sanna Föräldrar och gottgör 
era synder, behöver ni  inte gå till trä-
ningscentret när ni går till andevärlden, 
utan kommer direkt in i himmelriket. Ni 
måste bli föräldrar som föder barn som 
kan komma in i himmelriket, vilket ska-

par människor som kan gå direkt till 
himmelriket. 

Nu har jag helt betalat gottgörelsen för 
återupprättelsens tidsålder. Från och 
med nu, eftersom era söner och döttrar 
måste gå direkt till himmelriket, om era 
barn inte kan gå dit, kommer ni också att
behöva vänta utanför på tröskeln. Ni 
kommer att vänta tills skulden orsakad 
av synd är helt betald. Det är problemet. 
Istället för helvetet, kommer ett fängelse 
för välsignade familjer att formas i ande-
världen. Paradiset kommer att uppstå 
där välsignade familjer som inte kan 
passera över tröskeln för att komma in i 
himmelriket kommer att vänta. Ni kom-
mer att få vänta tills tiden när ni befriat i 
andevärlden från synder era barn har 
begått. Trots välsignad, kan en syndig 
människa inte komma in i himmelriket. 
Skulden som orsakas av era synder 
måste först vara helt betalad. Allt jag 
säger om andevärlden är korrekt. Vi 
måste leva våra liv på rätt sätt; ursäkter 
tillåts inte. (424-104, 2003/11/04) 

20 När ni åker till Cheongpyeong 
Training Center, måste ni delta i era 
förfäders befrielse-ceremonier och 
Välsignelse-ceremonier. Förutsatt att era
förfäder befrias och snabbt Välsignas, 
så kommer de som välsignade förfäder i 
ängla-världen att utföra arbetet med att 
skydda välsignade familjer på jorden. 
Följaktligen kommer det inte finnas 
några svårigheter på jorden och ni 
kommer att fly från sfären där satan kan 
invadera. Om ni inte gör det, kan ni inte 
fly, och ni kommer att vara som ni är i 
satans värld. (320-118, 2000/03/31) 



21 Ni välsignade familjer är stam-mes-
sias. Ni måste befria era släktingar i 
andevärlden och den fysiska världen. Ni 
har det ansvaret. För era förfäders skull, 
etablera samma typ av gottgörelse-vill-
kor som när ni gifte er. Om ni inte gör 
det kommer ni inte att kunna mobilisera 
änglarna eller kalla på era förfäder. Vi 
drar folk ut ur helvetet. Änglar har 
skickats för att dra ut dem.
(310-097, 1999/06/06) 

22 Ni måste tänka på att ni själva 
kommer att gå till andevärlden och 
rapportera så som min älskade Heung-
jin har gjort. Andevärlden och jorden 
frigörs när ni och Heung-jin bli en som 
syskon på jorden. Ert liv på jorden är 
värdefullt. Ni känner verkligheten i 
andevärlden, där han sändes, och ni vet 
att ni måste städa upp era konton på 
jorden. Det innebär att erbjuda gott-
görelse. Andevärlden är min och jorden 
är också min. Sanna Föräldrar och 
Heung-jin blev en, och ni och Heung-jin 
blir en som syskon. Räta upp ande-
världen genom er enhet med Sanna 
Föräldrar. När Gud, Heung-jin och 
andevärlden blir ett, kan välsignade 
familjer bosätta sig på jorden för första 
gången. Från denna enade grupp kom-
mer det att växa en stor familj av 
himmelriket på jorden. 
(424-100, 2003/11/04)

23 Ni måste skynda er att befria och 
välsigna era förfäder. Först då kommer 
era förfäder och min älskade Heung-jin 
kunna komma tillbaka till jorden och 
samarbeta med er. Eftersom en linjära 
standarden finns upp till 16 års ålder, 

baserat på Adam före fallet, samtidigt 
som ni välsignar era förfäder blir 
änglavärlden återställd och den fallna 
världen helt befriad. Eftersom 
ärkeängeln gjort ett misstag i position av
den äldre brodern, måste vi omvända 
det som orsakade förstörelsen av 
familjen och passera platsen av 
gottgörelse. Vi måste ta emot 
samarbetet med andevärlden. Vi måste 
omvända positionerna för den äldre 
brodern och den yngre brodern; så att 
den äldre brodern blir yngre bror. 
(424-102, 2003/11/04)

24 Alla människor härstammar från 
Adam, men på grund av fallet, gick de till
andevärlden med släktlinjen från 
ärkeängeln. Vi bör inte överge ande-
personer som skapades i Kain-formen. 
Vi måste välsigna alla. Efter att ha 
välsignat dem, måste vi etablera den 
horisontella släktlinjen. Vi bör samla och 
välsigna människor som dog innan de 
kunde gifta sig. Även andar som dött 
som spädbarn bör växa upp och bli 
välsignade. Ungdomar 16 och äldre som
går in i andevärlden utan att ha varit 
gifta skall också bli välsignade. I 
andevärlden, har vi Sanna Föräldrar 
välsignat 1,6 miljarder par bland dem 
som dog ung eller dött singel. Antalet 
personer som har fått välsignelsen ökar. 
Till exempel har vi utfört välsignelser för 
1 miljard par, 10 miljarder par och 12 
miljarder par. Vi ger välsignelsen på 
fundamentet av ogifta män och kvinnor 
på jorden. 

Precis som onda andar blir fästa vid och 
går in i (och besätter) människor på 



jorden, går även goda andar in i män-
niskor och vägleder dem. Vi kan driva ut 
onda andar som har besatt män och 
kvinnor, så att goda andar som fått 
Välsignelsen kan övervaka jorden och 
skydda oss. Tack vare detta, så snart ni 
hör talas om Välsignelsen kommer unga
människor att ta emot den. Ni måste 
skapa en miljö som inspirerar och lockar
dem att göra det. (301-211, 1999/05/01)

25 De andliga verken i Cheong-Pyeong 
är återförena ärkeängeln och Adam och 
Eva som separerades i Edens lustgård. 
Vi genomför en rörelse för att rena 
satans fallna släktlinje. Eftersom de 
människor som har gått igenom den 
andliga processen vid Cheongpyeong 
renas, ger vi dem andlig Välsignelse. 
Sedan välsignelsen av 3,6 miljoner par, 
har min älskade Heung-jin och Daemo-
nim givit välsignelsen vid Cheong-
pyeong Training Centrum. De gav väl-
signelsen från positionen som andliga 
föräldrar. 

Eftersom detta arbete lämnades oav-
slutat av Jesus, som arbetar från den 
påtagliga ärkeängelns sfär, rensar jag 
allt som har att göra med Adam och 
Eva, som fallit bort från den andliga 
standarden, och återställer påtagligt den
andliga standarden. Vi gottgör Adams 
kropp blivit satans kropp, insvept i den 
ärkeängelns stora sfär, vid 16 års ålder.

Inympade genom kärlek, är vi kroppen 
av Sanna Föräldrar. Historiskt sett ut-
vecklades oren kärlek, men vi håller på 
att etablera ett jakande standard av 
kärlek. Heung-jin gör detta arbete. Jesus
kunde inte ansluta till Sanna Föräldrars 

kärleken, men Sanna Föräldrars barn i 
andevärlden befinner sig i en intern 
position att ansluta det som delades på 
grund av att Jesus inte kunde gifta sig. 
Daemonim utför också det arbetet ge-
nom samarbete moder-son. Hennes 
position är som Marias som födde 
Jesus. Eftersom Marias ansvar nu upp-
fylls, kan vi ge nytt liv till Jesus. 
(290-178, 1998/02/22)

26 Eftersom jag proklamerade Realm of 
Cosmic Sabbath – sfären av kosmisk 
sabbat för av föräldrarna över himmel 
och jord, kan vi skapa ett hem på jorden 
och leva. Eftersom det är en individuellt 
hem, ett familje-hem, ett stam-hem, ett 
folkets hem, ett nationens hem, världens
hem, och hem för himmel och jord, kan 
vi leva här. Om vi fullföljer denna 
verksamhet, och om vi beslutar att föra 
hela jordiska världen till en global nivå 
av frigörelse, kommer Gud ner. 

Efter att ängla-sfären kommer ner, 
kommer vi att leda våra goda förfäder. 
Våra goda förfäder är äldre syskon i 
ängla-position. Änglar har inte en (fy-
sisk) kropp eller en familj. Den fallna 
Satan har ingen familj. Men era förfäder 
skiljer sig från ärkeängeln. De ärver 
Adams kropp, och vi har kommit in i en 
tidsålder där de kan ha en familj. 
Således ger vi välsignelsen till våra 
förfäder i himlen tillsammans med 
välsignelse på jorden. 
(305-011, 1998/03/29) 



Avsnitt 3. Större ceremonier och 
                 proklamationer för enhet     
                 mellan de två världarna

Försyn viktiga proklamationer och 
ceremonier

Sanna Föräldrar etablerade segerrikt ett 
flertal påtagliga gottgörelsevillkor under 
deras liv, genom vilken de befriade dem 
i andevärlden och enade andevärlden. 
En serie proklamations-ceremonier de 
genomförde genom många stadier av-
slutade återupprättelsens försyn. Allra 
viktigast de åstadkom Guds befrielse.

Dessa proklamations-ceremonier, som 
vecklades ut steg för steg och föregicks 
av Sanna Föräldrars investering i hjärta 
och ansträngning, med fokus på åter-
upprättelsens försyn och befriande av 
Gud: Ceremony of Total Liberation (May
1, 1975, Cheongpyeong Training 
Center), Unification Ceremony (January 
31, 1976, Cheongpa-dong), Ceremony 
to Proclaim the Unity and Liberation of 
the Moon Tribe and the World Tribe 
(November 2, 1978, Cheongpyeong 
Training Center), Spirit World and 
Physical World Unification Ceremony 
(February 22,1982, East Garden), 
Proclamation of the Day of Opening the 
Gate to Heaven (February 1, 1985, 
Danbury Prison), Proclamation of the 
Foundation Day of the Nation of the 
Unified World (October 3, 1988, II Hwa 
Yongin Factory), Proclamation of the 
Parents of Heaven and Earth (February 
27, 1990, Hannam-dong house), 
Proclamation of the Liberated Realm of 
the Spirit World (November 17, 1990, 
Hannam-dong house), Proclamation of 

Chil II Jeol (7-1 Day), the Day of Guds 
Eternal Blessing (July 1, 1991, Hannam-
dong house), Proclamation of the 
Unification of the Cosmos (October 26, 
1992, Kodiak, Alaska), Proclamation of 
Complete Liberation for the Cosmic 
Expansion of the Marriage Blessing and 
the Rooting Out of Satan's Lineage 
(January 8, 1999, Punta del Este, 
Uruguay), Proclamation of the Liberation
of the Cosmos (May 14, 1999, Pantanal,
Brazil), The Total Liberation Chuseok 
(September 12, 2000, East Garden), 
Ceremony for the Unification and 
Liberation of the Spirit World (October 
14, 2000, Cheongpyeong Heaven and 
Earth Training Center), Proclamation of 
the Abolition of Paradise and Hell and 
Registration in the Kingdom of Heaven 
(December 3,2000, Punta del Este, 
Uruguay), Proclamation of the Total 
Unity of the Spirit World and the 
Physical World (March 1, 2002, Kona, 
Hawaii), Ceremony for Dissolving Guds 
6,000-Year History of Bitter Sorrow 
(April 4, 2002, East Garden and 
Cheongpyeong Heaven and Earth 
Training Center), Proclamation of the 
Realm of Unity and Secure Settlement 
of the Parents of Heaven and Earth 
(June 11, 2002, Cheongpyeong Heaven 
and Earth Training Center), Holy 
Burning Ceremony for the Peace, Unity 
and Liberation of Heaven and Earth 
(October 18, 2002, Hannam-dong 
house), Ceremony for Total Unity 
(December 21, 2003, Hannam-dong 
house), Proclamation of the Foundation 
Day of the Unified Nation for the 
Liberation of the Cosmos (October 
3,2004, Central Training Center, Guri), 



and The Chuseok for the Liberation of 
Heaven and Earth (September 18,2005, 
East Garden).

Efter tillkännagivandet av Dagen för 
Guds eviga välsignelse den 1 juli 1991 
(Chil II Jeol) var vägen fram till att åstad-
komma enhet i hjärta, enhet i kropp och 
enhet i harmoni med Gud verkligen en 
pilgrimsfärd genom blod, svett och tårar.

Uttalanden i detta avsnitt ska ses mot 
bakgrund av andra viktiga händelser på 
kosmisk nivå i försynen. Således, två 
dagar efter Sanna föräldrar genomförde 
den första välsignelseakten för ande-
personer vid internationella äktenskaps-
Välsigneslen  för 40 miljoner par den 29 
november 1997 proklamerade de öpp-
ningen av porten till äktenskaps-Välsig-
nelse i andevärlden (1 december).

Den 15 maj 1998 proklamerade de hel-
vetets befrielse och öppnandet av porten
till himmelriket. Den 2 juni 1998 sa de att
vi måste fullända ett system för att un-
dervisa Principerna till ande-världen. 
Den 13 juni 1998 proklamerade de före-
nad välsignelseakt för den andliga och 
fysiska världen och höll den första fasen 
av den internationella äktenskaps-Väl-
signelsen av 360 miljoner par, även 
bland dem de största helgon (Jesus, 
Muhammad, Buddha, Konfucius) och 
mest fruktansvärda ogärningsmän som 
(Hitler, Stalin …).

Med hjälp av dessa uttalanden och 
instruktioner, började de 12 februari 
1999 befrielse-ceremonier för förfäder, 
proklamerade Dagen för satans natur-
liga besegran den 21 mars, och höll 

ceremonin att förkunna befrielsen av 
kosmos den 14 maj.

Genom att proklamera Gu Gu Jeol (9-9 
Day) den 9 september 1999, vilket 
innebar den kosmiska frigörelsen och 
enande genom Föräldrar över himmel 
och jord, Sanna Föräldrar; revs murarna 
mellan det jordiska och himmelska 
världar som hade blockerats som ett 
resultat satans inflytande. 

Nästa morgon, den 10 september kl 
10:10, dedikerad Sanna Föräldrar 
siffrorna 1-10 till himlen genom Sam 
Shib Jeol (3-10 dagar). De förklarade att
detta helt klarats upp och återställts 
genom gottgörelse av tidsåldrarna 
Gamla Testamentet, Nya Testamentet 
och Fullbordade testamentet. Den 23 
oktober 1999, förkunnade Sanna 
Föräldrar Dagen för välsignelse och 
befrielse av hela himmel och jord, och 
den 24 oktober, ankomsten av tidsåldern
för den fjärde Adams auktoritet. Från 
positionen för den fulländade Adam som
uppnådde en kropp med Gud, 
den 7 november, tillägnade de stora 
salen i Cheong-Pyeong Training Centre 
som Cheonseong Wanglim Palace. Den 
12 december 1999 började befrielse-
ceremonier för förfäder. 

Den 29 juni 2000, proklamerade Sanna 
föräldrar Cosmic Restoration Ceremony 
– Kosmisk återupprättelse ceremoni. På 
den grunden, genomförde de 13 januari 
2001  kröningsceremonin för Guds 
konungaskap. Den 12 september 2005 
invigde de Universal Peace Federation 
på fundamentet för att ha proklamerat 
befrielsen och fullständig frihet för ängla-



världen 10 april 2004 och Eran efter 
himlens ankomst på Ssang Hab Shib 
Seung II den 5 maj 2004. Den 13 juni 
2006 genomförde de Cheon Jeong 
Gung Palace ingångs-ceremoni och 
kröningen av Sanna Föräldrar som 
kungen och drottningen av fred i himlen 
och på jorden. På denna grund inledde 
Sanna Föräldrar 3 april 2007, en talturné
över världen och proklamerade Gryning-
en av den nya civilisationens  universella
fred. 

Därefter, den 8 juli 2010 proklamerade 
de att de hade åstadkommit komplett 
enhet med Gud och förverkligat fulländ-
ningen av Gud som Guds påtagliga 
objekt partners — detta var Cosmic 
Assembly for the Settlement of the True 
Parents of Heaven, Earth and Human-
kind - den kosmiska mötet för etable-
randet av Sanna Föräldrar över himmel, 
jord och mänskligheten, som Guds 
förkroppsligande att förkunna ordet. 

På den 3:e dagen i den 7:e månaden av 
den himmelska kalendern (2 augusti) 
2011, förkunnade de fullgörandet av det 
yttersta målet för återupprättelsen och 
på 17:e och 18:e dagen i den 11:e må-
naden (11 och 12 december), Dagen för 
att fira högsta segern av Cheon II Guk 
meddelade de officiellt till världen fullbor-
dandet och slutförandet av Guds åter-
upprättelses försyn.

1 Om Jesus hade gått till den romerska 
senaten och proklamerat: "jag är Mes-
sias!" skulle han inte ha förföljts. Romar-
na kunde inte ha motsatt honom. Hade 
de gjort det, skulle det ha blivit en global 
fråga, större än någon opposition Rom 

kunnat skapa. Om de hade motsatt sig, 
skulle de ha drabbats av straff. Därför 
var jag tvungen att göra proklamationer. 
Om jag inte gjorde dem medan jag 
klättrade uppåt, kunde jag ha rasat ned. 
Det är därför jag hela mitt liv alltid har 
gjort proklamationer. Jag förseglar mina 
prestationer. Jag måste försegla dem så
att vattnet inte sipprar ut. 

Eftersom jag proklamerade Ceremonin 
att gratulera Föräldrarna av himmel och 
jord för deras kosmiska nivå av seger, 
kunde ingen invända när jag förkun-
nade, "Gud är befriad!" Jag hade förtjä-
nat rätten att säga det. Jag uppfyllde 
befrielsen av Sanna Föräldrar och be-
frielsen av alla människor, och öppna en
tidsålder av Guds totala auktoritet. 
Därför har Satan ingen befogenhet att 
förneka min proklamation. Han kan inte 
anklaga mig inför Gud. Min myndighet 
har ingenting att göra med satans 
herravälde, vilket är lägre än sfären av 
herravälde baserat på prestationer 
genom Principerna. Det är därför jag 
kunde proklamera att vi går in i den 
tidsålder då Gud är all-överskridande 
och all-närvarande med all auktoritet och
all makt. Det var nödvändigt att jag 
förkunnade det. (310-142, 1999/06/15) 

2 Som Sanna Föräldrar måste vi förkun-
nar den tidsålder då Gud kan råda ge-
nom kärlek. Om vi inte gör det, kommer 
vi inte att kunna återhämta vad satan 
har stulit. Vi måste förankra dessa ögon-
blick ordentligt så att Gud kan bekräfta 
sitt herravälde av kärlek över riket, base-
rat på prestationer genom Principerna, 
ett herravälde som satan har kontrol-



lerat. Om vi inte förankrar dem i marken,
kan vi inte åstadkomma återupprättelse. 

Det är Sanna Föräldrar som för tillbaka,  
vad den falske föräldern satan förstörde,
till standarden himlens kärleks herra-
välde. Om vi inte upprätta sådana dagar,
kan vi inte stå där Gud kan ersätta 
falska föräldrars förstörelse. Eftersom 
Adam och Eva föll igenom falsk kärlek, 
centrerat på Sanna Föräldrars kärlek 
måste jag förkunna att vi har gått från 
sfären där satan dominerar till sfären där
Gud dominerar. (132-097, 1984/05/20) 

3 Jag måste sätta upp skyltar som för-
klarar Guds segrar under försynens 
historia. Jag måste förkunna dem. För 
att människor ska kunna skilja mellan 
två länder, måste platsen för gränsen 
vara tydlig, och sedan måste före-
komsten av denna gräns tillkännages. 
På samma sätt måste Sanna Föräldrar 
komma till den plats där Gud och satan 
kämpar och köra ner en gränsmarkering 
i marken. Satan kan inte ta bort den 
markeringen; inte heller Gud kan. Base-
rat på detta, leder vi en rörelse för att 
utöka vårt territorium, med himmelsk 
lycka som mobiliserar andevärlden och 
den religiösa sfären på jorden för att 
förbereda miljön. Dessa insatser 
kommer att leda till omvandlingen av 
historiens strukturer. 
(319-076, 2000/03/17) 

4 Vi har som Sanna Föräldrar, gjort 
många proklamationer. När en prokla-
mation gjorts, kan satan inte invadera 
den. Genom att göra dessa uttalanden 
har jag kommit till centrum. Jag förkun-
nade att jag har bundit samman himmel 

och jord. Även Gud kunde inte göra det. 
Om Gud kunde ha gjort det, skulle han 
ha gjort det för länge sedan. Eftersom 
Adam inte kunde uppfylla sitt ansvar, 
uppfyller Sanne Far det, som den fullän-
dade Adam. När namnet Sanna Föräld-
rar är fäst vi det, kommer ingen att 
kunna ta bort det. (330-011, 2000/08/12)

5 Satan kan inte blockera det jag, Sanne
Far har proklamerat. Han måste erkänna
det som en auktoriserad faktum. När jag 
förkunnar klart något är en gräns som 
skapats som blockerar Satan och hans 
värld inte kan infiltrera den gränsen. Gud
garanterar det. Därför har jag gjort 
många proklamationer och på grund av 
dem Satan är klar. 
(383-280, 2002/06/29) 

Ceremoni för total befrielse

6 Tiden har kommit när vi kan ansluta 
nationer och världen. När vi, baserat på 
detta fundament på världsnivå, kan 
koppla det fundamentets andliga aspekt 
till andevärlden, kommer andevärlden 
slutligen att anslutas. 

I andevärlden har koreaner och japaner 
inte kontakt. Folk där tillhör sin egen 
nation, och även om ni vill att de ska ta 
en global väg och berätta för dem att gå 
någonstans, kan de inte ta den vägen. 
Om inte detta är löst på jorden, kommer 
det inte att rensas bort i andevärlden. 
Därför, förblir japaner och koreaner 
fiender i andevärlden. Japaner och 
kineser är också fiender. Med detta i 
åtanke, hur många andar är fiender till 
varandra? 



Det är därför jag den 1 maj 1975 
genomförde ceremonin av total befriel-
se. Det var en ceremoni för att frigöra 
och förlåta alla. Den öppnade även en 
väg att befria satan. Genom ceremonin 
av total befrielse bör ingen ha fientliga 
relationer längre och alla måste förlåta 
varandra. Därför bör det inte finnas 
några fler fiender. Tiden för enighet har 
kommit. 

Vad händer när jorden och andevärlden 
blir ett? Fallet ledde till ett tillstånd där 
andevärlden och jorden separeras. 
Detta beror på att Gud och Adam och 
Eva blev åtskilda i hjärtat. Det är därför 
det är logiskt att säga att när Adam och 
Evas familj, klan, stam, nation och värl-
den blir en på jorden och i andevärlden, 
kommer den globala sfären av enighet 
att skapas. (083-110, 1976/02/05)

7 Eftersom Gud nu kan gå ner till jorden 
som Hen önskar, kan alla de i ande-
världen kommer direkt till jorden. Därför 
finns det ingen opposition. Fram tills nu 
på grund av deras olika religioner och 
samfund, har de alla blockerat varandra 
från att komma in i deras riken. Portarna
öppnas och folk kommer att kunna röra 
sig horisontellt och vertikalt, men det kan
bara ske när de i höga positioner avgör 
frågan och meddelar det. Det hade inte 
gjorts. Men nu, efter ceremonin av total 
befrielse, kommer både Gud och Sanna 
Föräldrar att kunna komma på samma 
gång. Då kommer bra kungar och trons 
ledare i andevärlden att kunna komma. 

Satan har varit på den onda sidan, men 
det kommer att förändras. Eftersom alla 
andar vet att den som motsätter oss 

kommer att för evigt förbli i helvetet, 
kommer de inte längre gå emot oss, 
utan sträva efter att komma till himlen. 
Alla av dem är skyldiga att lämna sina 
vapen bakom sig och befria till och med 
satan. Följaktligen kommer hans onda 
suveränitet kollapsa, även utan hans 
vetskap om det. 

Av denna anledning, under denna tredje 
sju års-perioden, svepte jag över hela 
USA, sporrande den andliga lyckan hos 
världskristendomen. Jag har nu återvänt
till Korea. Jag har gått längre än natio-
nell andlig nivå, uppnått global nivå, och 
har fört den lyckan med mig. Nu kan jag 
ansluta den till den fysiska nationella 
nivån. Sedan bygger på grunden för 
världsomfattande andlig seger, kan jag 
ansluta den till den globala fysiska 
grunden och förbereda en startpunkt i 
världshistorien att helt ersätta allt andligt
och fysiskt. På detta sätt kan vi gå upp i 
en ny nivå. (078-224, 1975/05/25)

Enighets-ceremoni

8 Jag höll Enighets-ceremonin den 1:a 
dagen av 1:a månkalender-månaden 
1976. Under återupprättelsen, måste vi 
fullända individen, familjen, stammen, 
folket, nationen och världen. Vi måste 
anpassa dem alla i en rak linje. Jag 
utförde det arbetet baserat på nivåerna 
av individen, familjen, stammen, folket, 
nationen på jorden, men andevärlden är 
inte ansluten till dem. Den har inte varit 
ansluten till och grunden för Enighets-
kyrkans familjer. Även om en väg var 
skapad, var den inte kopplad till ande-
världen. Därför var jag tvungen att 



ansluta den, först till andevärlden och 
sedan till jorden. Endast genom att göra 
det, kunde jag genomföra Enighets-
ceremonin. (083-109, 1976/05/02)

9 I januari 1976, kom jag till Korea för att
gottgöra hela historien. Således var 
Enighets-ceremonin den 1:a dagen i en 
1:a månkalender-månaden. Hittills har vi
människor inte kunnat få startpunkten av
enighet som skulle göra det möjligt för 
någon nation att utgå från en segerrik 
grund, antingen i den andliga världen 
eller i den fysiska världen. Jag kom till 
Korea för att hålla den ceremonin.

Det finns människor i världen som kallar 
sig själva Guds folk, eller Guds barn. De 
har dock aldrig kunnat välkomna Sanna 
Föräldrars födelsedag. Detta beror på att
de inte haft behörighet att ta emot en 
sådan dag. Även andarna i andevärlden,
lämnade den här världen utan att ha 
kunnat välkomna den dagen. Eftersom 
detta är fallet, kan de inte kalla sig folket 
av himmelriket. Inte ens änglarna i 
änglavärlden har haft möjlighet att delta i
sfären av den fullkomlige Adam, efter-
som de inte har kunnat ta emot Sanna 
Föräldrars födelsedag. Det är därför jag 
höll ceremonin som gav alla människor i 
den andliga och fysiska världen en 
privilegierad att fira Sanna Föräldrars 
födelsedag, med Sanna Föräldrar i 
centrum. Sanna Föräldrars födelsedag 
skapade den möjligheten. 
(084-152, 1976/02/22)

Ceremonin att förkunna enigheten 
och befrielsen av Moon-stammen och
världs-stammen

10 Fram till nu har jag rivit ner många 
väggar i andevärlden. Baserat på Guds 
kärlek har jag också rivit ner väggar som
delar folk och raser på jorden. Den 1:a 
dagen i den 1:a månkalender-månaden 
1976 öppnade jag portarna mellan alla 
religioner och religiösa samfund i ande-
världen. Nu är det dags att öppna portar-
na mellan nationer.

Portarna mellan religionerna har öpp-
nats, men en port förblev oöppnad. Det 
är porten till stammen. Jag hade inte 
öppnat portarna mellan stammarna. Så 
jag var tvungen att hålla ceremonin att 
befria Moon-stammen och alla världens 
stammar, i syfte att förena och befria 
dem från deras bittra sorg. Därmed 
öppnade jag portarna bland de många 
stammarna liksom sfärerna av tro. Med 
öppnandet av portarna mellan stammar, 
kommer portarna mellan nationer auto-
matiskt att öppnas. Den tiden kommer.

Med öppningen av dessa portar, kan 
andliga siare från förr och ande-
människor som hade avvikit under 
religiös tro kan samarbeta med Abel-
sfären, från positionen av ärkeängeln, 
för återupprättelsens försyn på jorden.

Dessa verk var tidigare endast möjligt 
inom vissa religioner; men genom att 
riva ner väggarna i den fysiska världen 
och bredda omfattningen till att omfatta 
också andra religioner, öppnades vägar-
na som alla andar, troende och icke-
troende, kan komma till jorden och leda 



sina ättlingar till godhet. 
(105-264, 1979/10/26)

11 Vi expanderar arbetet med gottgörel-
se på uppdrag av världen från individ-
nivå till familjen, stammen, folket, natio-
nen och världen. Detta sker i tre steg: 
Det första utformning, baserat på paret. 
Den andra är tillväxt, baserad på famil-
jen. Den tredje är fullkomlighet, baserat 
på stammen. Ur hemkyrkans perspektiv,
ser vi stammen som utformnings-steget, 
människorna som tillväxt-steget och na-
tionen som fullkomlighets- steget. Detta 
innebär att genom att göra homechurch-
hemkyrka, kommer medlemmar att åter-
upprätta alla nationer.

Därefter ur nationens perspektiv, finns 
det tre steg — nationen, den fysiska 
världen och den andliga världen. Vi 
måste återupprätta dessa världar i tre 
steg. Principerna lär ut talet tio uppnås 
genom att passera genom de tre stegen 
utform-ning-, tillväxt- och fullbordan, 
med tre steg — första, andra och tredje 
inom varje steg. Sanna Föräldrar utföra 
arbetet av återupprättelse genom gott-
görelse med en sådan förståelse i deras 
sinnen.

Detta har varit missionerna genom 
vilken Sanna Föräldrar leder återupp-
rättelsens försyn. Efter att ha lagt gott-
görelsevillkor för dessa missioner, åter-
vände de till Korea. Det är därför vi gör 
arbetet i Korea, eftersom det är grunden 
för att uppfylla alla nödvändiga villkor. 
Därför höll vi den 2 november 1978, 
ceremonin att förkunna befrielse av 
Moon-stammen och alla världens stam-
mar. Med denna ceremoni ansluter vi er 

alla. Med alla hinder borta kan alla andar
resa fritt. Med hindren borta, kan de gå 
vart de önskar och ingå ömsesidiga 
relationer. 

Att mobilisera andar till jorden är er upp-
gift. Människor på jorden är som Adam 
och människor i andevärlden är som 
ärkeänglar. Nu måste ni ge order till de 
goda andarna bland era förfäder därför, 
som ni vet, har de ansvaret för änglarna.
Ni är förfader till dessa förfäder, och 
detta är deras återupprättelse. Det börjar
med er, eftersom ni är deras förfader. 
Återupprättelse av era förfäder sker 
genom er. Du är deras begynnelse. 
Eftersom ni är deras förfader, måste ni 
ta ansvar för dem. Ni ansvarar för det 
förflutna, nuet och framtid. Ni är person-
ligen ansvarig för de tre tidsåldrarna. 
(102 till 030, 1978/11/19) 

Enighets-ceremoni för andliga 
världen och fysiska världen

12 Jag utförde Enighets-ceremonin för 
den andliga världen och fysiska världen, 
med början i den inre sfären av kristen-
domen. Detta skedde den 22 februari 
1982. Den omfattade en period av 33 år 
sedan min fängelsetid i Nordkorea den 
22 februari 1948 efter vilken jag gick in i 
Sydkorea i december 1950. Så vi börjar 
därifrån. Dessa 33 år är likvärdiga med 
33 år av Jesu liv. Efter gottgörande av 
detta var vi tvungna att etablera sig i 
världen det andliga fundamentet och det
fysiska fundamentet. För detta var vi 
tvungna att etablera standarden för 
gottgörelse både i köttet och anden. Vi 



måste gå längre än den nationella nivån 
och göra det på global nivå. Dagen vi 
gjorde detta var 22 februari 1982. Det 
34:e året betyder tiden om Jesus inte 
hade dött, skulle ha börjat på nytt. Vi går
in i sfären av hans uppståndelse. Efter-
som jag helt gottgjorde detta kommer 
förföljelsen snart vara borta. 
(117-260, 1982/03/28)

13 Allt måste fullbordas inom sju år från 
1982. Då vi måste övervinna även kom-
munist-världen. I den demokratiska värl-
den, kommer kristendomen att uppväcka
en rörelse för att rekonstruera moral och
etik. Ni kanske inte är medvetna om det,
men jag har utfört alla nödvändiga 
förberedelser. 

När är en bra tid för medlemmar i Enig-
hetskyrkan att bli förenade i hjärtat? Alla 
medlemmar måste vara förenade i hjärta
och sinne som vi står inför domstols -
strider i USA. Efter det kommer vi att gå 
in i tidsålder där vi kan motverka den 
från en ledande position när andra 
motsätter sig oss. (117-262, 1982/03/28)

Proklamerandet av dagen för att 
öppna porten till himlen

14 USA sände mig till fängelset i Dan-
bury. Inne i fängelset, den 1 februari 
1985, etablerade jag Dagen för att öpp-
na porten till himlen. Om jag inte hade 
åkt till USA, skulle jag inte ha kunnat 
öppna portarna till himlen och helvetet. 
Dessutom kunde jag inte ha gjort det om
jag inte hade gått till fängelse. Satan 
satte mig i fängelse och trodde att han 
hade åstadkommit sitt mål, men jag ville 

inte dö. Istället öppnade jag portarna till 
himlen och helvetet och gjorde det möj-
ligt för dem att ansluta. 

Men detta betyder inte att människor i 
helvetet kan gå till himlen som de vill. 
Det betyder att nu existerar ett sätt för 
de goda förfäderna i himlen att komma 
ner till helvetet på jorden, utbilda sina 
ättlingar och dra dem till himlen. Väggar 
omger helvetet, och goda förfäder i him-
len kunde inte att gå dit, men nu en väg 
öppnad. Jag bröt ner murarna som 
blockerade vägen — väggen som 
blockerar sinnet från kroppen hos 
individer, och väggen som blockerar 
vägen mellan man och kvinna. Jag rev 
ner alla dessa väggar, som hade sina 
rötter i satans kärlek. Jag tog ner dem 
med Guds ursprungliga kärlek. Därför är
porten till familjen, porten till klanen och 
porten till stammen är nu öppen. 
(140-036, 1986/02/01) 

Tillkännagivande av invigningsdagen 
för nationen av en enad värld

15 När ni ansluter era bröder och systrar
i er hemort med dina kyrko-bröder och 
systrar i varje land i världen kommer 
världen att automatiskt kopplas sam-
man. Korea och Japan måste ta led-
ningen i detta. Adam och Eva måste bli 
en. För denna enhet, måste Japan och 
Korea först bli en. Därefter måste även 
USA och Korea, och Tyskland och Sov-
jetunionen, bli en. Dessa fyra nationer 
etablerade fundament på både Kain och 
Abel-sidor, som frukten av Sanna Fö-
räldrars arbete på världsnivå. Det är där-



för den segrande grunden för himmel-
riket slutligen kan etableras. 

Det första steget är enheten mellan 
Korea och Japan; och den andra är 
enheten mellan USA och Korea, och 
Tyskland och Sovjetunionen. Då kom-
mer en enad värld börja dyka upp 
genom enheten i amerikanska kristen-
domen och den koreanska Enighets-
kyrkan. Detta är det tredje steget. Den 
fjärde är att kristendomen och den krist-
na kultursfären, kan vara i position är 
Abel måste vinna över den kommu-
nistiska världen med sin dialektiska 
materialismens och förenas med världen
som känner igen den mänskliga anden. 
Den femte är enheten i andevärlden och
den jordiska världen, genom att förena 
dem. Det sjätte steget är att uppfylla 
ansva-ret för gottgörelsens försyn, som 
vi har uppfyllt som Sanna Föräldrar. 

När dessa skyldigheter uppfylls, kommer
familjen att kunna komma in i sfären av 
fullkomlighet. Därmed kan satans värld 
inte längre existera. På dessa grund-
valar av den befriade världen kan fullän-
dade familjer slutligen formas. Inte bara 
det, sfären av fulländade stammar, folk, 
nationer och värld formas. Satan kom-
mer inte att finna något värde i sin exis-
tens, vilket innebär att världen kommer 
att vara helt befriad. Det är därför det 
sjunde steget är början på himmelriket 
på jorden, och det åttonde steget är 
början på förverkligandet av himmelriket 
på jorden och himmelriket i himlen på 
nivåerna av familjen, nationen och 
världen. Slutligen kommer en idealisk 
värld där två blivit en i kärlek att ut-

vecklas i himlen och på jorden. Därför 
deklarerar jag på denna dag den 3 okto-
ber 1988, invigningsdagen för nationen 
av en enad värld, baserat på hela inne-
hållet i Enighets-konventionen. 
(181-311, 1988/10/03) 

Proklamationen av Föräldrarna över 
himmel och jord

16 Sanna Föräldrars familj är som den 
ursprungliga stammen. Ni måste förena 
er med denna ursprungliga stammen, 
som kommer från den ursprungliga 
roten. Hädanefter ska ni inte ympas till 
det som är annorlunda, utan ympas till 
samma sort. Genom att inympas i sam-
ma sort, kommer ni att tillhöra samma 
klan. 

Förr i tiden, var Kain och Abel av olika 
sort. Kain var avskuren från himlens ut-
säde, medan Abel, på himlens sida var 
ansluten till att bli utsäde genom att in-
ympas. Så deras klaner var olika. Men 
nu kan alla människor bli släktingar, 
medlemmar av samma klan. Barnen kan
inympas från sina föräldrar. Inympning 
är lätt. Så länge de inte motsätter sig 
det, kan både föräldrar och barn förenas
omedelbart. Frön från vilda olivträd och 
frön från sanna olivträd är olika, och där-
med var inympning svårt. Men nu är det 
lätt att ympa bland riktiga olivträd. De 
kan på naturligt sätt anslutas till varand-
ra. Det är därför jag den 27 februari 
1990, deklarerade att Sanna Föräldrar 
är föräldrar till himmel och jord. Vi måste
förkunna detta i hela landet och sedan 
hålla en ceremoni för att deklarera den 



kungliga myndigheten. Det är så vi kan 
etableras. När vi etableras i denna posi-
tion, kommer en fantastisk tid att anlän-
da. 

Välsignade familjers förfäder i ande-
världen, som är som änglavärlden, 
kommer snabbt och sammarbeta med 
dem. De är tänkta att komma och skyd-
da dem. I himmelriket, i den ursprungliga
världen av Guds skapelseideal, skulle 
ärkeänglarna alltid sammarbetat med 
Adam. Likaså när jag förklarar den kung-
liga myndigheten i himmelriket, kommer 
vi att träa in i en tidsålder där goda an-
dar alltid kommer att sammarbeta med 
den kungliga klanen och satan kommer 
att försvinna. (200-342, 1990/02/27) 

Proklamerandet av den befriade 
sfären av andliga världen

17 Vad bad jag för den 17 november 
1990, det 31:a firandet av Barnens dag, 
markerande fulla 30 år efter den bilda-
des? Jag bad, "Nu har allt befriats." Jag 
proklamerade befrielsen av andevärl-
den. När Sanna Föräldrar förkunnar 
något, är det väsentligt. Fram tills nu har
vi levt i den tidsålder då andevärlden i 
position av Kain kunde dra fördel av den
fysiska världen, Abels. Därför utnyttjade 
människor som kommunicerade med 
andar eller på annat sätt var i kontakt 
med den andliga världen Abels sfär, den
fysiska världen.

Men eftersom vi, Sanna Föräldrar, ska-
pade ett segerrikt fundament enligt Prin-
cipen om återupprättelse genom gott-
görelse och återställde myndigheten hos

äldste sonen, är nu Abel i samma situa-
tion som den äldre brodern. Ärkeängeln 
skapades först, men han var i position 
att underkasta sig Adam och skydda 
honom. På grund av människans synda-
fall, hävdade djävulen myndigheten hos 
den äldre sonen och har fått sin väg 
med en värld av omogna människor på 
jorden. Det är därför de i andevärlden tar
kontakt med jorden för att dra nytta av 
deras jordiska ättlingar. Detta inkluderar 
Kain som dödade Abel och gjorde 
honom till ett offer. 

Den tidsåldern har nu passerat. Nu när 
Adam åter har ledningen som äldste 
son, har tidsåldern kommit när ande-
världen måste underkasta sig Adams 
auktoritet. För att detta ska ske, baserat 
på fundamentet att ha etablerat san-
ningen och min påtagliga seger i kam-
pen för att få andevärlden till underkas-
telse, var vi tvungna att göra en offer 
inför Good. Det offret var tillkänna-
givande av den frigjorda sfären i ande-
världen, som jag gjorde under löftet i 
morse. Det var vad jag bad om. 

Tiden har kommit när strömmen mellan 
andevärlden och den jordiska världen 
som flöt i fel riktning måste rättas till. 
Eftersom himlen åter har ledningen 
genom äldste sonen, är den yngre 
sonen nu och yngre son som ännu inte 
fötts, i sfären av myndigheten hos den 
äldste sonen som har återställts till den 
yngre sonen. I en tidsålder av myndig-
heten hos den yngre sonen, tillåter 
himlens lag inget utrymme för djävulens 
verksamhet att bli förlåten. 



Hittills har alla andar utnyttjat Abels sfär 
på jorden. Den första sonen dödade den
yngre sonen och erbjöd honom som ett 
offer i omvänd ordning. Men nu med 
ledning av äldste sonen återställd, 
kommer Abel-sfären hos den äldste 
sonen på jorden att leda till och med 
andevärlden. Andarna kommer att 
kunna ta emot himlens välsignelser när 
de arbetar för att hjälpa oss, om de 
motsätter oss, ju mer de gör det, desto 
mer kommer de att falla i ett bottenlöst 
hål. Det är dags för Guds lycka att 
snabbt förändra situationen. 
(208-153, 1990/11/17) 

Proklamerande av Chil Il Jeol (7-1 
dagen), Dagen för Guds eviga 
välsignelse

18 Nu när Adam har återupprättat 
ärkeängelns gärning, som tillskansat sig 
äldste sonens auktoritet kommer vi in i 
den ursprungliga värld där änglavärlden 
vårdar Adam till mognad. Andevärlden 
kommer inte längre att kunna utnyttja 
den mänskliga världen. Hur mycket har 
den inte utnyttjat och exploaterat 
mänskligheten! Det har orsakat hela 
mänskligheten att bete sig precis som 
Adam och Eva när de föll. 

Jag kommer att ena andevärlden och 
den mänskliga världen, så att ande-
världen inte längre har behörighet att 
göra det. Allt kommer bli i nivå; Sanna 
Föräldrar och Gud kommer att vara de 
enda som kan stiga till positionen av 
denna auktoritet. Därför kommer ande-
världens makt att utnyttja jordiska 

människor att försvinna. Låt andevärlden
uppbåda all sin styrka; Den kommer 
bara att kollapsa. 

Det är därför jag behövde utropa Dagen 
för Guds eviga välsignelse. Varande i 
dess centrum, behövde vi Föräldrarna 
göra detta. Eftersom den falska föräl-
dern har styrt världen, var Sanna Föräl-
drar tvungna att göra en kungörelse som
binder den andliga världen och den 
fysiska världen på det här sättet. Detta 
är vad vi gjorde den 1 juli 1991, när vi 
förkunnade Dagen för Guds eviga väl-
signelse. (218-033, 1991/07/01) 

19 Den andliga världen och den fysiska 
världen har gjort lite som de velat. Men 
från och med nu kommer de att gå i 
samma riktning. Det är dags för dem att 
återvända till den rätta vägen. Det fak-
tum att Gud har förlåtit satan, betyder att
vi har kommit in i tidsåldern för Guds 
suveränitet. Det är därför jag prokla-
merade världen av Guds seger och 
Sanna Föräldrars härlighet har nu an-
länt.

Sanna Föräldrar höll ceremonin att 
förkunna Dagen för Guds eviga välsig-
nelse. Det var en proklamation att tids-
åldern av Guds seger och Sanna Föräld-
rars härlighet kommer att anlända. 
Eftersom Gud har segrat, kommer det 
att bli känt som tidsåldern för Sanna 
Föräldrars härlighet. Eftersom jag har 
proklamerat det inför himmel och jord, 
blir det lag och andevärlden kommer att 
styras av den. (218-056, 1991/07/01)



Kungörelse av föreningen av kosmos

20 När Jesus var 33 år gammal, borde 
himmel och jord ha förenats med 
honom, och nationen Israel borde ha 
förenat sig med honom. Det skulle ha 
skett för en ny start, men det skedde 
inte. Den nya värld som inte skedde 
hände slutligen på 33:e Barnens Dag 
1992. Detta markerade Sanna Föräld-
rars befrielse. Mer än så fördes allt som 
hade hänt på jorden i en tidsålder av 
gottgörelse centrerat på Sanne Far till 
seger, och baseras på den grunden 
erbjöd jag Sanna Mor till världen.

Detta är vad som händer på mötena för 
Women's Federation for World Peace 
som äger rum i Korea, Japan och USA. 
Nu är Mor i Los Angeles och jag är i 
norr. Men eftersom vi är partners till 
varandra, kan vi länka det mötet till 
Asien, med mig i centrum.

Därför är idag också den dag då vi kan 
fira den symboliska anslutning av sub-
jekt partners och objekt partners, och av 
öst och väst. De slutliga saker som vi 
bad för dag skulle förkunna enigheten 
mellan alla varelser i den andliga värl-
den och den fysiska världen och förkun-
na enighet med Sanna Föräldrar på 
jorden. (235-339, 1992/10/26)

21 Nu går till och med era barn över 
världsnivån av försynen, som represen-
terar Jesus. Jag gör denna påtagliga 
proklamation baserat på era familjer 
som tog emot Välsignelsen. Det är där-
för i dag den 26 oktober 1992, är en 
viktig dag som himmel och jord kan fira. 
Detta är den dag då föräldern i himlen 

och föräldrar på jorden blir ett, baserat 
på Jesu 33 års liv på jorden.

Jag förkunnar att baserat på det funda-
ment vi Sanna Föräldrar, har lagt i natio-
nen och i världen, kan ni leva i enlighet 
med standarden av barn som represen-
terar Jesus och avancerar mot att bli 
representanter för himmel och jord. 
Genom denna förkunnelse av enandet 
av himmel och jord, kan människor som 
har levt som de önskade, i familjer och 
en värld i förvirring, förenas och gå mot 
att fullkomna en ny, fullkomlig värld. 
Ingen vet exakt när våren kommer. Trots
det börjar den på ett ställe och sprider 
sig sedan snabbt till hela världen. 
Detsamma kan ske i historien. 
(235-339, 1992/10/26)

Kosmisk-nivå Sa SaJeol (4-4 dagen) 
och Kungörelsen av fullständig 
befrielse för den kosmiska expansion 
av äktenskaps-Välsignelsen och 
utrotandet av satans släktlinje

22 Mottot för 1999 är "kosmiska 
expansionen av äktenskapet välsignel-
sen och utrotandet av satans släktlinje." 
Den första delen av mottot innebär att 
oavsett vem jag välsignade någonstans i
himlen eller på jorden kan ligga till grund
för fullkomlighet och kan expandera och 
ansluta var som helst. Den andra delen 
är "utrotandet av satans släktlinje." Men 
om sinne och kropp inte förenas, är det 
inte möjligt att utrota rötterna.

I strävan efter sinne-kropp-förening, kan 
människor bara avskära delar av trädet. 
De skar av grenar och blad. Det var 



möjligt att skära av en tredjedel av trä-
det. Men den här gången kommer vi att 
skära ner hela trädet, vi kommer att dra 
upp det med rötterna.

Rötterna måste dras upp i familjen. 
Genom sinne-kropp-förening, make-
maka enighet, och enighet bland barn, 
kommer vi att bilda absoluta familjer. 
Detta var betydelsen av den andra av de
fyra Jardim-deklarationerna. Det fanns 
också en tredje och fjärde Jardim-
deklaration. Sedan kom deklarationen 
av Sa Sa Jeol (4-4 dagen).

Adams familj uppnådde inte fullkomlig-
het och etablerade inte fyra positioner-
nas grundval. Därför kan deras söner 
och döttrar inte etablera sig. Det är 
därför nu när 4-4 dagen har passerat, 
måste vi komma in i himmelriket genom 
att gå igenom familje-utbildning i Jardim.
För att fortsätta framåt under detta år, 
måste vi lösa att göra det. Vi måste upp-
nå denna seger, så att vi kan hurra för 
Gud och hurra för vår familj. Efteråt kan 
vi göra vad som helst, eftersom det 
kommer att bli en tidsålder att leva med 
Gud, vars all-närvaro, all-auktoritet och 
makt är fullständig. 
(298-057, 1999/01/01)

23 Framåt på vägen tar vi Sanna Föräl-
drar, tar den värld där helvetet har be-
friats från vilken satan har försvunnit, där
det inte finns några spår av satan. Vi har
öppnat porten till himmelriket. Men öpp-
ning av porten betyder inte att vem som 
helst kan gå in som de är. Även i ande-
världen måste människor få utbildning i 
Principerna. Detta har börjat ske i ande-
världen. Det är därför jag kommer att 

behöva gå till andevärlden. Där måste 
jag starta en revolution, förstöra och 
utvisa vad som är fel i ett svep.

Den första fasen av 360 miljoner par 
Internationella heliga äktenskaps-Välsig-
nelse, som hölls på 13 juni 1998, var 
möjlighet att välsigna mänskligheten, 
inklusive å ena sidan de stora religiösa 
grundare och å andra sidan Hitler och 
Stalin, de värsta mördarna i historien. 
Där kunde jag förkunna den kosmiska 
expansionen av äktenskaps-Välsig-
nelsen och utrota av satans släktlinje. 
Detta skulle ha varit omöjligt i den 
sekulära världen.

I Adams familj, när Kain och Abel käm-
pade och Kain dödade Abel, hur för-
tvivlad måste inte Gud och Adam och 
Eva ha känt sig! Nu genom välsignelse, 
ingår inte bara religiösa grundare utan 
även ökända mördare i Guds familj på 
högsta nivån i världen. 

Saker och ting kan inte sättas i ordning 
genom att mäta ut straff. Det vore att 
utvisa och förstöra satan. Men inte heller
kan den ursprungliga formen av den 
ideala skapelsen etableras om satan 
krossas med våld. Vi måste anamma 
och befria honom och förmå honom 
komma under alla människor och sätta 
honom i stånd att skydda mänsklig-
heten. (315-271, 2000/02/05) 

Befrielsen av kosmos

24   21 mars 1999 var den dag då satan,
ursprungligen med namnet Lucifer, kapi-
tulerade inför Gud, Sanna Föräldrar och 



mänskligheten. Varför? Han svarade på 
Guds ledtråd: "Du är på väg att komma 
att förstöra och finna dig själv i en grav 
där du kommer att klaga i tusentals år, 
så skulle det inte vara bättre för dig att 
ångra dig innan det är dags." Han gav 
inte ett kommando, men han gav honom
en blick. Satan förstod vad det innebar 
och kapitulerade. 

Innan dess har många andar jag 
välsignade, inklusive ledarna av andra 
världskriget som Hitler och hans 
anhängare, liksom Stalin och andra 
ledande kommunister, varit som en 
ogenomtränglig fästning mot Satan. 
Därför kunde han inte invadera 
medlemmar som fått Välsignelsen. I 
själva verket, vad du bör vara mest stolt 
över under solen är att ni är Välsignade 
medlemmar. Om ni är stolta över det och
vittnar om det, kan satan aldrig invadera 
er, inte för evigt. Det är därför som tiotals
miljoner välsignade familjer i 
andevärlden, som går utöver deras 
religioner, kämpar mot satans styrkor. 
Detta krig pågår hela kosmos. 
(346-080, 2001/06/21) 

25 Hittills har vi välsignat 400 miljoner 
par. Vi höll 400 miljoner pars Välsignelse
baserat på talet 4; som ett resultat, blev 
det enkelt för alla familjer i satans värld 
att ansluta sig till familjen av fulländade 
Adam och gå in i sfären av Välsignelsen.
De som är rena och ännu inte 
välsignade är som Guds okorrumperade
barn, som Adam och Eva före fallet.

När vi går in den tid då vi kan välsigna 
dem genom Sanna Föräldrar, vad hän-
der med de par som fortfarande är i den 

fallna sfären? Efter en tidsålder präglad 
av denna välsignelse kommer en tid 
präglad av den fjärde Adams sfär att 
komma. Slutligen kommer Gud, den 
vertikala Sanna Föräldern, och vi, de 
horisontella Sanna Föräldrarna, att tillåta
er att skicka er okorrumperade ur-
sprungliga släktlinje era egna söner och 
döttrar. Detta är den ursprungliga stan-
darden. Genom att etablera det på 
jorden, kan ni ansluta den ursprungliga 
standarden för ofallen Adam till världen. 

Genom att etablera denna standard i 
hela den andliga världen och fysiska 
världen, skapas himmelriket på jorden 
och i himlen. Båda världarna har varit 
tomma sedan Adams tid, men nu kom-
mer de att fyllas på en gång. Då kommer
allt som helvetet att försvinna. Innan jag 
går till andevärlden, måste jag ordna det
så att inga spår av fallet finns kvar på 
jorden. 

Vid den tidpunkten kommer allting i ska-
pelsen, som hade varit i jämmer, för 
första gången att kunna prisa Sanna 
Föräldrar. Till skillnad från den falska 
föräldern, satan, som gjorde världen 
som den är, bör de kunna prisa Sanna 
Föräldrars seger. Satan, alla varelser i 
himlen och på jorden, och även Gud 
skulle kunna prisa Sanna Föräldrar. 
Varför? Det beror på att falska förälder 
fann fel även hos Gud. 

För att utrota den falska föräldern och 
fullständigt befria allt — Gud, bör även 
den religiösa sfären, även Gamla 
Testamentet, Nya Testamentet och 
Fullbordade Testamentets sfärer, som 
har existerat i världen under satans 



suveränitet och alla helgon och kloka i 
en andevärlden och deras ättlingar på 
jorden — kunna prisa Sanna Föräldrar. 
Ni är ättlingar som representerar ätt-
lingar till de tre tidsåldrarna, Adams 
ättlingar, Jesu efterkommande, och 
ättlingar till Återkomstens Herre. 
(302-021, 1999/05/14) 

26 Som den återvändande Herren, är 
jag den som står som den fulländade 
Adam och fulländade Jesus, och som 
också fullbordade familjen. Därför har 
jag befogenhet att befria Adams fallna 
barn och Jesu andliga barn. Efter att ha 
gjort det, eftersom jag deklarerat att allt 
har befriat, är den återstående frågan 
hur man kan omvandla andevärlden till 
en värld av Välsignade familjer. Således,
baserat på er välsignade familjer som 
stam-messias, välsignade jag era för-
fäder i andevärlden fram till den fjärde 
generationen, och nu har jag utökat 
välsignelsen för den sjunde gene-
rationen. Jag öppnar vägen för att 
frigöra sju generationer och ge dem 
Välsignelsen. En tid präglad av Sanna 
Föräldrar och det Fullbordade Testa-
mentets tidsålder är inte begränsat till att
återupprätta endast 120 generationer. 
Genom att ge Välsignelsen till upp till 
180 generationer kommer alla männi-
skor bli befriade. Alla förfäder kommer 
att frigöras. Vi har inte gjort detta ännu 
eftersom världen inte känner Guds 
försyns Vilja. Men genom att snabbt 
sprida kunskap om den genom radio, TV
och Internet, kommer vi att kunna förkor-
ta tiden och övervinna avstånd, för att 
skapa enighet att bygga himmelriket på 

jorden och himmelriket i himlen. 
(302-022, 1999/05/14)

Den totala befrielsen Chuseok

27 Vilken är den totala befrielsens Chu-
seok? Ursprungligen var skapelsens 
ideal att vi människor skulle hedra våra 
förfäder, ärva våra förfäders lycka och 
sprida den horisontellt. På grund av 
syndafallet, ändrades detta. Istället kom 
de dödas gravar att existera, som har 
utseendet av ett lock som ligger på plan 
mark.

Bibeln säger att i de yttersta dagarna 
kommer alla gravarna öppnas och 
kropparna kommer att stiga upp. De 
måste bli befriade. Detta är ceremonin 
för att göra det. Andevärlden består av 
tre riken, hög, mellersta och lågt. Hel-
vetet har också tre riken, höga, mel-
lersta och låga. De två världar är sepa-
rerade från varandra, med väggar som 
ytterligare delar var och en av dem. Alla 
dessa väggar finns på grund av fallet, 
och vi måste riva ner dem. Så befriade 
jag alla förfäder på första Chuseok (den 
koreanska helgen att hedra förfäder) när
jag blev 80 år gammal. 
(332-119, 2000/09/12)

28 Återkomstens Herre är den sista per-
sonen som himlen skickar till satans 
värld. Han är kulmen på alla Abel-per-
soner med position som äldste son, 
förälder och kung. När han utför allt 
enligt Guds vilja, måste han ta bort 
saker som gravar från den andliga 
världen och den fysiska världen. Han 
måste göra detta i åtta steg både 



vertikalt och horisontellt, baserat på Pal 
Jeong Shik (Ceremoni för avveckling av 
de åtta stegen) och öppna breda portar-
na på alla sätt. Därför idag, på Chuseok 
år 2000, vid en ålder av 80, ansluter jag 
alla välsignade familjer till denna cere-
moni, inom samma en gräns som rep-
resenterar alla.

Allt har blivit blockerad på grund av 
falska äktenskap. Dock är sfären av 
välsignelsen som förenar himmel och 
jord nu komplett, baserat på sfären av 
nytta inom Sanna Föräldrars Välsig-
nelse. Det har passerat genom tids-
åldrarna av individen, familjen, stam och
folk och tidsåldrarna i Gamla testa-
mentet, Nya testamentet och Full-
bordade testamentet. Denna befrielsens 
sfär bör vara öppen för alla. Sedan kan 
hjärtat och sfären av fjärde Adam börja 
från Sanna Föräldrar, centrerat på väl-
signade familjer. Följaktligen är det inte 
längre en tidsålder av bön, utan en tids-
ålder av rapporteringen. 
(332-119, 2000/09/12)

Ceremoni för enhetliga och befrielsen
av andevärlden

29 Efter att ha utfört ceremonin för enig-
heten och befrielsen av andevärlden 
idag, kan alla de i andevärlden som blev
make/makar med människor på jorden 
genom Välsignelsen nu komma till jor-
den. Vi går in i en tid då människor på 
jorden kommer att kunna kommunicera 
med sina partners i andevärlden genom 
bön. Jag ger dem möjlighet att leva med 
varandra. För att göra det, måste de 
dela samma vision och perspektiv. På 

detta sätt, baserat på dessa välsignade 
familjer omfattas den andliga världen 
och den fysiska världen av ett system 
som är möjligt eftersom Sanna föräldrar 
ansluter deras prestationer på jorden till 
andevärlden.

Förfäder i andevärlden är i samma 
situation som ärkeängeln. Sedan fallet 
har de varit i de fallna ärkeängelns sfär; 
Därför kunde de inte ta emot Välsignel-
sen. Men de som fick Välsignelsen på 
jorden är nu ättlingar till den fulländade 
Adam. De är bundna till Sanna Föräld-
rars släktlinje. Därför kan deras förfäder 
som gick till andevärlden tidigare än 
dem bli välsignade familjer i position av 
ärkeänglar.

Vad som kan hända i fortsättningen som
ett resultat av att hålla denna ceremoni 
för enande? Vi går in i tidsålder då förfä-
der kan komma till jorden och samarbeta
med välsignade familjer. Precis som 
ärkeängelns uppgift var att vårda med-
lemmarna i Adams familj och delta med 
dem för att hjälpa dem alla in i himlen, 
kommer förfäder i andevärlden som nu 
tar emot Välsignelsen kommit till jorden 
för att skydda välsignade familjer. Därför
kommer satans ättlingar i den jordiska 
sfären inte att kunna urskillningslöst 
attackera individer, familjer, stammar 
och nationer i världen av välsignade 
familjer. (336-276, 2000/10/14)

30 Nu kan  den andliga världen och den 
fysiska världen, vilket har slitits i många 
bitar, sammanföras som en. Nu när jag 
har nått det 50:e året efter att ha lämnat 
Heungnam fängelset, kan jag göra detta.
Det är därför jag förklarade Ceremonin 



för enigheten och befrielsen av ande-
världen. Med mig var de sanna barn och
välsignade medlemmar som är i ande-
världen, inklusive de fem världsnivå-
helgonen som fick Välsignelsen —
Jesus, Buddha, Konfucius, Muhammed 
och Sokrates. Vi går in i en tidsålder av 
den stora revolutionen för det nya befria-
de himmelriket på jorden. De fem stora 
helgonen, mina barn och välsignade fa-
miljer samlades och höll Ceremoni för 
enigheten och befrielsen av ande-
världen. Enighet kräver bildandet av en 
familj. (395-009, 2002/10/14)

Kungörelse av avskaffandet av 
paradiset och helvetet och 
registrering i himmelriket

31 Himmelske Fader, vi måste förstå hur
värdefullt det är för varje välsignad familj
att förena sig med andra enligt din vilja. 
Vi förstår att individer inte bör leva för 
sig själva utan bör utgöra familjer som 
lever för helheten, för himmel och jord. 
Vi förstår också att genom att ansluta till 
dig genom Välsignelsen ansluter vi alla 
kommande generationer till din släktlinje.
Inom välsignelse-löften, blev vi en del av
din kärlek, i enighet med roten, urspru-
nget; blev vi en del av samma träd av 
kärlek. På samma sätt bör alla män-
niskor bli dina grenar, baserat på roten 
och stammen, och sedan producera 
blommor, blommor av kärlek och bära 
kärlekens frukter. Vi vill fylla världen med
dessa frukter och ideal av en familj 
genom att bygga himmelriket. För frigö-
relse, i ditt namn och Sanna Föräldrars 
namn, vill vi etablera oss med mottot, 

"High-noon etablering" utan någon skug-
ga. Därför avskaffar jag nu paradi-set 
och helvetet, som var grunderna för din 
sorg. Må du acceptera det med glädje. 

Jag har deklarerat  att Sanna Föräldrar, 
deras familj och släkt, grundarna av 
världsreligionerna, och alla andra 
helgon, är befriade från de begräns-
ningarna hos deras religioner och sam-
fund. Dessutom har Lucifer, som var 
ledare för satans värld, redan kapitu-
lerat. Som ett resultat hävdar alla välsig-
nade familjer i den religiösa sfären alla 
baser som en gång tjänade hans styrkor
mot oss. Vi som följer en huvudström 
centrerad på Guds ledning välkomnar 
tidpunkten för välsignelse som öppnar 
nåden av befrielse som ansluter från 
tronen av Guds hjärta till det kungliga 
palatset på jorden. Vi kan alltså vara 
pionjärer den direkta vägen för att befria 
paradiset och helvetet på jorden och i 
himlen och länka dem till himmelriket. 
Med allt detta på plats, Fader, välsigna 
oss. (339-017, 2000/12/03) 

32 Vid genomförandet av Välsignelse av
de onda, är jag en enastående strateg. 
Baserat på grundläggande principer, 
gjorde jag vad inte ens Gud kunde göra, 
och ingen annan ens tänkt att göra. Låt 
oss se om jag är den som kommer att 
besegras, eller andra kommer att beseg-
ras. Låt oss se om vad jag försöker göra
kommer att uppfyllas eller inte. Eftersom 
jag gjorde det med en klar idé, kan jag 
göra det. 

Den 3 december 2000, avskaffade jag 
paradiset och helvetet. Hur avskaffade 
jag dem? Jag öppnade portarna som 



leder ut ur helvetet och paradiset och till 
himlen, men ändå fanns det grupper i 
helvetet och paradiset som hindrade 
vägen. Så jag gav dem alla välsig-
nelsen. Genom att ge dem välsignelsen 
avskaffades den religiösa sfären och 
med avskaffandet av religion, upphöjdes
helvetets sfär under till paradiset. Men 
jag avskaffas också paradis, och det 
togs bort. När jag därför säger att allt 
ansluter till himmelriket, är det vettigt. 
När jag tar ledningen, kan Gud utan 
förbehåll resa till helvetet, himlen, eller 
var som helst han vill. Tidigare kunde 
Gud bara komma och gå på vertikal-
planet; nu, genom att följa mig, kan han 
gå varhelst i världen han önskar. 

Nu när jag har öppnat den nya väg har 
Gud obegränsad tillgång, kan kärleken 
spridas jämnt på varje nivå. Jag menar, 
det är dags när vem som helst tar emot 
mina läror, vare sig i himlen eller helve-
tet, kan bli lika nedsänkt i himmelrikets 
kärlek. Återigen, vad jag säger är att det 
är dags när kärlekens vatten, som tidiga-
re var reserverad för dem på ett ställe, 
kan nu duscha på alla lika överallt. Nu 
när sfären av befrielse och frihet har 
anlänt, måste vi till och med befria Gud; 
Han behöver kräva sin ursprungliga 
position. (341-021, 2000/12/29) 

33 I slutet av 2000, hade alla i hela reli-
giösa sfären av andevärlden fått Välsig-
nelsen. På grund av denna grund, kunde
jag befria helvetet; Jag fick också möjlig-
het att befria paradiset, nivån under him-
len. Hur tror ni att jag befriade helvetet 
och paradiset? På vilka grunder kan jag 
göra det? Jag kunde göra det eftersom 

jag befriade den religiösa sfären, och 
sedan kunde jag öppna porten till hel-
vetet. 

Inför Sanna Föräldrar kan ingen port 
blockera åtkomst till helvetet. Framför 
dem, kan det inte finnas paradis efter-
som Sanna Föräldrar kommer att gå till 
himmelriket. 

Även på jorden, kan oppositionen mot 
Sanna föräldrar pågå under en begrän-
sad tid. Satan kan motsätta sig dem när 
de är inom sfären som satan dominerar, 
men när de övervinna den nivån, kan 
satan inte längre utöva sin makt över 
dem. Den nivån är Förenta Nationerna. 
FN är toppen av världens nationer. Det 
är därför jag förespråkar en vision för FN
som överskrider religioner och nationer. 
Den är baserad på sant föräldraskap 
och Gudism.

Skulle Sanna Föräldrar stå under styr-
ningen av satans värld? Skulle Sanna 
Föräldrar vara under styrningen av en 
nation? Skulle Sanna Föräldrar vara 
under styrningen av FN? Det är därför 
Principerna överskrider religion, nationer
och FN. Det är därför de är bortom dem,
varför de når toppen. 

Mina läror, inklusive sant föräldraskap 
och Gudism, bygger på Principen om 
sann kärlek, som är att leva helt för 
andra. När mänskligheten inser denna 
princip, kommer allt att fullbordas. Sant 
föräldraskap innebär Principen att leva 
helt för andras skull. Inom sin barm, 
kommer världen att smälta. Allt kommer 
att smälta. (341-016, 2000/12/29) 



Tillkännagivande av den totala enighet 
mellan den andliga och den fysiska 
världen

34 Om vi Sanna Föräldrar representerar 
jorden, representerar vår älskade 
Heung-jin andevärlden. Som den and-
liga världen och den fysiska världen 
passerar över slutpunkten av ålderdom 
och anger den nya tiden, kan de behöva
en käpp eller några andra verktyg. Ni 
måste förbereda dessa. Hittills arbetade 
andevärlden på egen hand och jorden 
arbetade på egen hand, separade från 
varandra. Dock är det dags när de kan 
samarbeta med varandra som en, dela 
ett gemensamt mål, eftersom vi har gått 
in i en ålder av frigörelse, baserat på en 
seger för den självständiga nationen 
Cheon II Guk. Därför är det dags när vi 
alla måste enas och samarbeta med 
varandra i jakten på samma mål. Den 
andliga världen och den fysiska världen 
har separerats och deras led har kastats
om. Men nu kommer deras led att 
korrigeras. Adam kommer att gå upp 
och ärkeängeln kommer att gå ner. 
Därför är det dags för välsignade familjer
i andevärlden för att bidra till att skapa 
Cheon II Guk - Adams värld på jorden. 
Vad gäller de i änglavärlden, som fallit, 
har de inte kunnat ha en blodsband 
genom Välsignelse. Därför måste de nå 
Välsignade familjer på jorden, genom att
hjälpa dem. På detta sätt kan de bli en 
kropp. (371-248, 2002/03/01) 

35 Vad gör vår älskade Heung-jin på 
Cheongpyeong Training Center? Som 
befälhavare för andevärlden repre-
senterar han alla de stora religiösa 

grundarna. Han genomförde seminarier 
som han förberett en grund för att bli 
deras medlare. Vi måste göra arbetet för
att direkt ansluta hans fundament till 
jorden. Detta arbete kommer att vara 
144 000 pars välsignelse, som kommer 
att genomföras i USA. 

Välsignelse kommer inte att vara ett verk
av enbart den fysiska världen. Det kom-
mer att bli ett samarbete mellan den 
fysiska världen och den andliga världen. 
Andevärlden är inte en annan värld, inte 
heller är det en plats vars folk har en 
annan släktlinje än vår. Det är vårt hem 
och vår nation. Att återupprätta den är 
ett arbete av vår familj och vår nation; 
Det är mycket arbete som jag har gjort i 
dag. Det är också något som ni bör delta
i, i färd med att uppfylla Guds eviga 
Vilja. Det är den uppgift som vi, som är i 
en självständig nations sfärs seger, 
måste åstadkomma i denna tid av 
frigörelse. Eftersom den andliga världen 
och den fysiska världen ska vara på 
samma väg, bör ni ta initiativ och påver-
ka andevärlden, i stället för att styras av 
den. 

Befälhavaren för andevärlden, som har 
förändrats från den tid då Jesus var 
ansvarig, är (nu) Heung-jin. Sanna 
Föräldrar är i samma position som Gud, 
och Heung-jin är i samma position som 
Jesus. Heung-jin, gick i denna position 
till andevärlden och arbetar nu för att 
upprätthålla Sanna Föräldrars önskan. 
Det är därför jag säger att förhållandet 
mellan de två måste vara korrekt. 

Jag kom till jorden för att gå vidare till 
den seger som kommer att etablera 



himlens överhöghet. Gud kan inte vara 
högsta så länge den andliga världen och
fysiska världen är uppdelade; Hens 
överhöghet måste baseras på sfären av 
enighet i föräldra-barnrelationen. 

Det är därför jag måste förklara detta. 
Detta kan dock inte kungöras av den 
ansvarige här eller en ansvarig för 
Cheongpyeong Training Center. Gud 
kan inte direkt ta ansvar för allt. Gud var 
tvungen att göra en begäran från Sanna 
Föräldrar och Sanna Föräldrar var tvu-
ngen att göra deklarationen, vilket jag 
gjorde. Det är så det blev möjligt att 
öppna porten för Gud att resa till helve-
tet och frälsa människor där. 
(371-249, 2002/03/01) 

Ceremoni för att lösa upp Guds 6000-
åriga historia av bitter sorg

36 När individer och familjer inte har 
hinder på horisontalplanet, kommer de 
att kunna växa och bli upphöjda till att 
omfatta hela världen. Detta är ett verk av
våra tvärkulturella äktenskap. Satan har 
blockerat allt. Det är därför för att skapa 
en ny släktlinje, vi genomför tvärkultu-
rella äktenskap välsignelser. I syfte att 
skapa en släktlinje som är jämn och 
nivå, etablerade vi som Sanna Föräldrar,
sfären av frigörelse på åtta steg, från 
sfären för befriade individer till sfären av 
befriade familjer, stammar, folk, natio-
ner, världen och kosmos och nu även 
sfären där Gud befrias. När vi etablerar 
detta kan himmel och jord gå in i en tid 
då de kommer att förenas i harmoni 
baserat på den ursprungliga standarden.
Eftersom Satan inte finns där, kommer 

det att vara en tid då alla kan förenas 
automatiskt. Den stora Ceremonin för att
lösa upp Guds 6000-åriga historia av bit-
ter sorg som ägde rum den 4 april 2002 
förbinder oss till den tidsåldern. Nu när 
denna ceremoni för att befria hela histo-
rien har skett, måste satan retirera och 
lämna den mänskliga världen. Också, 
alla de som fick välsignelsen i himlen 
måste komma till jorden och stå i front-
linjen för att återupprätta det ursprung-
liga hemlandet och nationen. 

Vi anser oss vara Adam och Evas familj,
där Abel ska vara i position som äldre 
bror. När ni därför står i förgrunden och 
går framåt, måste du absolut lyda er le-
dares anvisningar, trots att han är yngre 
än er. Alla måste förenas, och det är så 
det görs. När ni uppnår enighet i hjärtat, 
i kroppen, i tanken och i sinnet med ab-
solut tro, absolut kärlek och absolut lyd-
nad, kan himlen röra sig fritt och him-
melska lycka kan flöda fritt.

Allt ni behöver göra är att köra mot slut-
destinationen. Vi, föräldrarna av himmel 
och jord, som är tydligt kopplade till den 
huvud-ideologin (head-wing) erbjöd se-
ger på våra villkor och fundament så att 
ni kan uppnå det målet. Vi byggde redan
motorvägen som ansluter var som helst 
och överallt. Vart ni än reser, kommer ni 
inte att hitta några hinder; så länge ni 
reser, kan ni resa med hög hastighet. Ni 
kommer inte att ha några svårigheter att 
göra det. (374-055, 2002/04/05)

 



Proklamerandet av sfären av enighet 
och säker etablering av Föräldrarna över
himmel och jord

37 Jag proklamerade enighet och säker 
etablering av Föräldrarna över himmel 
och jord, så att inte bara föräldrarna över
himmel och jord utan alla människor 
som fått välsignelsen kan komma fram 
till säker etablering. Därefter kan en bro 
byggas genom vilken nationer och värl-
den kan bli en på denna plats av eta-
blering. Ett stort konstruktions-arbete 
måste ske. För detta kommer ett stort 
antal andar, inklusive de heliga i ande-
världen, komma och bygga en bro mel-
lan den himmelska världen och jordiska 
världen. De skall komma, var och en ba-
serad på sin egen nation, för att rädda 
världen och bygga en nation av hela 
världen. Det är dags att göra det till en 
världsnation, precis som kropp och själ 
förenas som en. (381-105, 2002/06/11) 

38 Det är dags för er att etablera er 
centrerad på föräldrar till himmel och 
jord. För detta behöver ni alla ärva plikt-
troget sätt för ett vördnadsfullt barn i 
familjen, en patriot i landet, ett helgon i 
världen, och ett gudomligt barn i himlen 
och på jorden. Detta är i familje-löfte 
nummer två. Recitera inte bara familje-
löftet. Ni måste skära in orden i era ben 
och kött, som om de vore era sista ord. 
Härefter, i alla aspekter, måste ni leva 
med föräldrarna över himmel och jord. 
Ni måste leva med dem som era objekt 
partners på alla sätt. Ni måste på nytt 
inse värdet som välsignade familjer som 
Gud kan leva med. Hen vill leva med 
välsignade familjer som har ärvt sann 

kärlek, sann liv och sann släktlinje 
centrerad på de vertikala och horison-
tella Föräldrarna över himmel och jord. 

Ännu har dock inte välsignade familjer 
Guds nation. Därför behöver välsignade 
familjer lägga grunden för den nationen 
genom att bära frukten av Adams familj. 
Det vill säga, i er position, måste ni ge 
välsignelsen. Om ni är en Kim bör ni ta 
alla medlemmar av Kim-klanen; om ni är
en Pak, Pak-klanen, så måste ni välsig-
na alla era släktingar. 

Ett folk består av 12 eller fler stammar. 
Blandade i det koreanska folket är blod 
från folken av många nationer. Strängt 
taget är det koreanska folket inte ett 
homogent folk. Koreaner är från många 
olika blandade släktlinjer på grund av sin
tragiska historia med många krig och 
strider. Släktlinjer av åtminstone 12 folk 
måste blandas för att bilda en nation. En
nation bildas av anslutningar på fem ni-
våer — individer, familjer, stammar och 
folk bildar en nation. 
(382-137, 2002/06/21) 

39 Genom Välsignelsen, har Gud 
blodsband till andar i andevärlden och 
Sanna Föräldrar har blodsband till 
människor på jorden. De är grunden för 
att kunna ge Välsignelse att förena 
andevärlden och att göra detsamma på 
jorden. Den enigheten är grunden för att 
Sanna Föräldrar säkert kan etableras 
som föräldrar över himmel och jord. 

Detta innebär att himmelriket på jorden 
och himmelriket i himlen kan starta, och 
vi kan nu gå in i en ny tidsålder. Baserat 
på detta, utropade jag enighet och säker



etablering av föräldrar över himmel och 
jord. Om ni är en Kim, tro inte att ert 
arbete att välsigna Kim-klanen bara är 
som en representant för den Kim-
klanen. Ni är en representant för hela 
den goda andevärlden, med alla dess 
helgon och kloka, som förenas att utföra 
detta arbete på uppdrag av himmel och 
jord. De har alla blivit en, centrerad på 
de fem världsnivå-helgonen, däribland 
Sokrates. Därefter kommer jag att till-
kännage enhet för förfädernas till den 
kommunistiska världen, enhet för för-
fäderna i Korea, Japan och USA, och till 
och med kungar och deras traditioner. 
Därför bör välsignade centrala familjer 
alltid tänka på andevärlden med ut-
gångspunkt från denna tradition på 
världsnivå. Nu är den himmelska natio-
nen, inte den fallna världen, objekt part-
ner. Den ursprungliga världen har 
uppstått; Den har uppstått med värdig-
het som subjekt. (382-140, 2002/06/21) 

Helig bränningsceremoni för freden, 
enigheten och befrielsen av himmel 
och jord

40 Jag måste bli ägaren av kärlek, äga-
ren av sann kärlek. Jag måste vara en 
representant för Gud. Eftersom jag 
förstod detta för länge sedan, har döden 
för mig aldrig varit ett problem. Oavsett 
vad som hände, var jag tvungen att upp-
nå den nivån. Det är därför människor 
över hela den andliga världen och den 
fysiska världen har beslutat att de vill 
delta med mig som Messias, Frälsaren 
och Sanna Föräldrar. Jag öppnade den 
vägen. Även för Gud, var någon tvungen
att öppna den. 

Att gå igenom de åtta stegen och nå 
Gud, där jag blir ägare till kosmos. Jag 
kommer att erbjuda allt till honom och 
sa: "Det är på mig som alla varelser i 
skapelsen är beroende, jag erbjuder 
dem nu till er." Då kommer Gud att åter-
lämna dem till mig. Han kommer att 
säga: "Jag testamentera till den ur-
sprungliga skapelsens värld. Du har 
arbetat hårt för det." 

På detta sätt kommer vi att få dem till-
baka. Om detta inte sker kan vi inte göra
anspråk på äganderätt. Det är samma 
sak med familjen och med nationen. Vi 
måste vinna över satans värld. Vi måste 
gå längre än satans värld. Först efter vi 
gör det kan vi delta med Gud, ägaren av
kärlek, liv och släktlinje, och bli ägare av 
familjen, nationen, världen och kosmos. 

Detta är anledningen att jag genomför 
den heliga brännelse-ceremonin för fred,
enighet och befrielse av himmel och 
jord. Ni gör det medan ni är vid liv på 
jorden. Ni bör återuppstå under er livstid.
(395-120, 2002/10/18) 



41 Vi lever i en tidsåldern för befrielsen 
av den fjärde Adam, när himmelriket på 
jorden och himmelriket i himlen förenas. 
Ni bör ha i åtanke hur fantastiskt och hur
dyrbart detta är. Mötet för harmoni och 
enighet av himmel och jord, där det pro-
klamerades är ansluten till den heliga 
brännelse-ceremonin för fred, enighet 
och befrielsen av himmel och jord. Det 
är en av de sista villkor ni måste upp-
fylla. Från och med nu ska ni gå framåt 
med tanken att vad ni löser i ert sinne 
och hjärta kommer att forma er livsväg 
och historia. (395-246, 2002/10/21) 

42 Om man tittar på återupprättelsens 
försyn utifrån att bygga den himmelska 
nationen, är det oktober 2002 dags att 
betala alla konton. Det sker genom 
Mötet för harmoni och enighet av him-
mel och jord. Enighet är möjligt eftersom
den andliga och den fysiska världen har 
blivit en och himmel och jord är enade 
och i harmoni. De fem stora helgonen i 
andevärlden är centrerade på Sanna 
Föräldrar. De, och de hundratals miljo-
ner människor i andevärlden som följer 
dem, och välsignade människor på 
jorden, kommer att samlas och besluta 
att bli ett med Gud i centrum. 

Om ni fortfarande bär gammalt bagage 
från det förflutna, måste ni bränna det. 
Allt gick förlorat i Edens lustgård — 
Moder, Fadern, sönerna, döttrarna och 
allt i skapelsen. Därför måste ni samla 
allt och avsluta det. På grundval av detta
bör ni kunna säga: "Jag har ingenting 
som är mitt eget. Allting tillhör himlen" 
Tre generationer av Sanna Föräldrars 
familj och tre generationer av era famil-

jer måste bli en. Vi måste ha en nation 
som tillhör Gud. För att nå standarden 
att förena hela mänskligheten, måste vi 
uppnå detta mål, oavsett vad. Nu kom-
mer Kain att samarbeta, ärkeängeln 
Lucifer kommer att samarbeta och ande-
världen kommer att samarbeta. Vi kan 
förena alla nationer baserade på Guds 
nation. 

Nu har Sanna Föräldrar kommit in i era 
där de kan befria nationerna i satans 
värld, Kains värld. Det är dags att förena
allt som har delats och separerats från 
varandra. Det som avgjorde denna fråga
var den Helige brännelse-ceremonin för 
fred, enighet och befrielsen av himmel 
och jord. (395-254, 2002/10/30) 

43 Jag genomförde alla de villkor som 
krävs för att etablera sfären av Guds be-
frielse. Det är därför jag den 5 augusti 
2002, proklamerade Enighet och säker 
etablering av föräldrar över himmel och 
jord i sfären av det dagliga livet. Jag ge-
nomförde ytterligare helig brännings-
ceremoni för fred, enighet och befrielsen
av himmel och jord vid ett möte på Sun 
Moon University. Det firade att vi uppnått
harmonisk enhet mellan den andliga 
världen och den fysiska världen. Vi gick 
över den kullen genom att bränna allt 
som hör till den fallna världen. 

Jag deklarerade Cheon II Guk, den kos-
miska nationen av fred och enighet. Det 
är nationen i vilken den fysiska världen 
och den andliga världen är på lika plan. 
Således har helvetets portar, paradiset 
och himlen öppnats i alla riktningar, så 
att det finns en färdig väg för er att gå in 
i Cheon II Guk när ni får Välsignelsen. Ni



kan inte gå in som individer. Vidare mås-
te ni efter att ha fått Välsignelsen åter-
upprätta de folk som satan har kontrolle-
rat, erbjuda dem och gå in tillsammans 
med dessa länders människor. 
(399-095, 2002/12/19)

Ceremoni för total enighet

44 Vad är Ceremonin för total enighet? 
Det fjärde Israel är ännu inte i enighet 
med det första, andra och tredje Israel. 
Första Israel kunde inte etablera Guds 
nation. Därefter, baserat på fundamentet
av Kristendomen, blev USA det andra 
Israel. USA ledde befrielsen av Korea, 
den tredje Israel. Men även om USA är 
det andra Israel, förstår dess folk inte 
andevärlden; Därför har de inte kunnat 
förena den andliga och den fysiska värl-
den. Därför måste någon som känner 
den andliga världen och den fysiska 
världen och som förstår misstaget som 
Adam och Eva gjorde, komma och 
förena dem i namn av Sanna Föräldrar. 

Det är Sanna Föräldrar som kan rädda 
världen. De vet hur världen blev sjuk. 
Dessutom, även om ni inte förstår det, 
vet de vilken typ av sjukdom som drab-
bar religion, nämligen att den inte förstår
hjärtats värld.

Jesus kom till nationen Israel och dog på
korset. Eftersom han lämnade genom 
korset, var han tvungen att komma igen i
form av ett kors. Nu när den återvän-
dande Herren har lämnat platsen för 
korsdöden, måste han etablera standar-
den av jämlikhet i kosmos genom att 
uppföra en pelare som kommer att 

fungera som en riktig hörnsten mitt i 
gungflyet av denna fallna värld. För 
detta syfte välkomnar vi nu det avgöran-
de ögonblicket när vi deklarerar fred. 
Här, i mitten av detta slagfält, den 21 
december 2003, genom att förklara ce-
remonin för Total enighet, planterar vi 
det fjärde Israel. Det är vad Gud ville 
plantera. Genom att göra så, blir det 
möjligt för Jesus som hade dött att stå 
inför nationen av det fjärde Israel som 
den uppståndne Jesus, och represen-
tera Guds kungliga myndighet och 
skydda den. (428-264, 2003/12/21) 

45 Himmel och jord har förenats sedan 
2004, och Gud gick in i den tid då han 
kan göra som han önskar. Därför får 
våra familjer som fått Guds välsignelse, 
nu förmånen att komma in i himmelriket. 
Men först måste vi etablera Cheon II 
Guk. Mot bakgrund av det, vad skall vi 
göra som representanter för Cheon II 
Guk? Vad måste vi åstadkomma för att 
komma in i himmelriket? Alla människor 
och änglar i andevärlden, inklusive de 
människor som bodde i Gamla Testa-
mentets tidsålder, Nya Testamentets 
tidsålder och Fullbordade Testamentets 
tidsålder, måste bli ett med välsignade 
familjer på jorden. Alla välsignade famil-
jer i himlen och välsignade familjer på 
jorden måste bli ett. Ni välsignade famil-
jemedlemmar på jorden står idag i sam-
ma situation som den tredje genera-
tionen, som Guds barnbarn. Eller, om 
Sanna Föräldrar anses vara den första 
generationen, är ni som den andra 
generationen, och era barn den tredje 
generationen. Eftersom jag gav Välsig-
nelsen till dessa tre generationer kunde 



den andliga och den fysiska världen bli 
en. (428-245, 2003/12/21) 

Tillkännagivande av Grundandet av 
dagen för enad nation, för befrielsen 
av kosmos

46 Från och med idag, 3 oktober 2004, 
är det inte längre Grundandet av dagen 
för nationen av en enad värld; Det är 
Grundandet av dagen för enad nation 
över himmel och jord. Det är bortom 
denna fysiska världen. Det handlar om 
kosmos -himmel och jord. Hur kunde 
föräldrarna för kosmos, föräldrarna över 
himmel och jord, och föräldrar över 
himlen, jorden och mänskligheten börja?
De kunde inledas därför Sanna Föräld-
rar gottgjorde och återställde den förlo-
rade standard som skulle ha skapats av 
Adam och Eva, efter att ha uppnått mog-
nad, hade fått välsignelsen av osynliga 
Gud som Hens förkroppsligande.

Gud är den harmoniserade varelsen av 
tvåfaldiga karaktärer; när det gäller 
position till människor, är han objekt 
partner. Adam och Eva dök upp som 
Hens kroppar. Det står skrivet att Gud 
skapade Eva från ett revben från Adam. 
Efter att de på så sätt delats, ska de 
växa till mognad. Då skulle kosmos 
förälder, i position av sinnet i den enade 
sfären av andevärlden, kunna ge Väl-
signelsen till Adam och Eva, Hens för-
kroppsligande i position av hans kropp. 
Då skulle de ha blivit Sanna Föräldrar. 
Men detta skedde inte. 

Hur mycket Adam än var i position som 
subjekt partner, måste det finnas fulländ-

ning av hans objekt partner, Eva. Men 
inte bara var hans objekt partner ofullän-
dat; även Adam själv misslyckats med 
att nå fullkomlighet som subjekt partner. 
Därför kunde de inte etablera sig på 
jorden. Följaktligen, även om familjer 
som fått Välsignelse på jorden skall 
kunna komma in i himmelriket, har por-
ten genom vilken de kan komma in i 
himmelriket helt blockerats. Följaktligen 
måste detta redas ut. Därför har Gud nu 
proklamerat Välsignelsen för alla; för att 
befria hela andevärlden inklusive para-
dis och helvete. (471-208, 2004/10/03) 

Chuseok för befrielsen av himmel och
jord

47 Vår älskade Heung-jin, himlens rep-
resentant och den himmelska generalen 
över himmel och jord, rapporterade till 
Sanna Föräldrar i ett meddelande han 
skickade från andevärlden till den plats 
där vi minns och firar denna dag, den 18
september 2005. Jag delar Hens rapport
med er. Som företrädare, vänligen ta 
emot denna Chuseok för befrielsen av 
himmel och jord. Jag förkunnar vad han 
sände för er skull, och för andevärldens 
och den fysiska världens skull. Förstå att
denna förklaring är en speciell nåd med 
vilken ni kan bli ett med Heung-jin. Då 
kan alla välsignade familjer, samtliga 
jordiska och himmelska världar, och 
resten av mänskligheten också delta i 
samma nåd. 

Vid denna tid, baserat på fundamentet of
Guds seger har Föräldrar över himmel 
och jord vunnit högsta seger för alla ge-
nerationer. De har etablerat den grund 



på vilken all-närvarande, alls-mäktige 
Gud kan utöva sin makt och myndighet 
över hela skapelsen. På denna dag av 
firande, symboliserar ni en grupp män-
niskor som erbjuder er som ett levande 
offer med största uppriktighet, med ett 
hjärta, en kropp och ett sinne, på en 
offentlig tillställning där familjemed-
lemmar är närvarande inifrån och utan-
för kyrkan och andra som symboliserar 
många nationer och världen. Kom för 
evigt ihåg att ni har deltagit i denna 
ceremoni för att befria himmel och jord 
och uppfylla ert ansvar för detta 
ändamål. (508-114, 2005/09/18) 

48 Ni står på fundamentet av enigheten i
himmel och på jord, världens enighet, 
och enigheten av Guds nation. Med 
andra ord, ni står på ett fundament utan 
ett spår av satan. Därför, för första gång-
en är det möjligt, att avskaffa alla hinder 
och nationsgränser och gå in i sfären av 
frigörelse och fullständig frihet. Detta 
kommer att ske när ni uppfyller er din del
av ansvaret och ärver Guds kreativa na-
tur och auktoritet av ägande. 

Chuseok för befrielsen av himmel och 
jord, den 18 september 2005 är det 
tillfälle som vi kan fira en helt ny morgon,
på en helt ny dag när vi står i den ur-
sprungliga positionen före fallet. Detta är
den dag då Gud på nytt skapar solen, 
månen och jorden, och sedan vatten och
allt i skapelsen. Han skapar dem i riket 
av frigörelse och fullständig frihet, där 
inga hinder förekommer någonstans, 
vare sig i andevärlden eller i den fysiska 
världen, baserad på Hens förenande av 
hela kosmos. 

Om ni hävdar äganderätt över alla ma-
teriella ägodelar, om ni inte betraktar allt 
ni äger tillhöra kyrkan, betyder det att 
hinder och gränser fortfarande existerar 
för er. 

Mänskligheten är fortfarande behäftad 
med barriärer och nationsgränser. Men 
om ni vill leva med ohämmad frihet och 
gå överallt utan hinder och nationella 
gränser, gör ni bara ingenting som skulle
besudla din släktlinje. Innan ni kan häv-
da er, måste ni vara av samma blod som
föräldrar över himmel och jord. När er 
position är inom samma sfär av släktlinje
som för föräldrar över himmel och jord, 
bör ni återupprätta namnet kunglig son 
eller kunglig dotter över himmel och jord.
De som gör så är från den ursprungliga 
kungliga familjen, den kungliga familjen 
av Adams barn. 

När ni blir en i hjärtat i sfären av den 
kungliga familjen, bör ni också kunna 
förkunna kosmiska riket av fred och 
välkomna tidsåldern av befrielse och 
fullständig frihet för kosmos — den 
jordiska världen och den himmelska 
världen, där det finns inte finns 
nationella gränser eller hinder. Detta 
kosmiska riket av fred är Cheon II Guk. 
När ni eliminera alla hinder och natio-
nella gränser för förste Adam, den andre
Adam och tredje Adam, kan ni ärva 
Cheon II Guk och sedan gå över till 
tidsåldern för fjärde Adams hjärtas rike. 
(508-120, 2005/09/18) 

Avsnitt 4 Stor revolution i andliga 
                världen



Organisationen att ansluta jorden till 
andevärlden

År 2009 proklamerade Sanna Föräldrar 
tidsåldern av Organisationen för att an-
sluta jorden till andevärlden. Efter att ha 
öppnat en tidsålder av enighet mellan 
den andliga världen och den fysiska 
världen, kan vi för evigt och fritt kom-
municera mellan den andliga världen 
och den fysiska världen medan vi deltar 
med Sanna Föräldrar över himlen, jor-
den och mänskligheten. Sanna Föräldrar
har sagt att tidsåldern närmar sig där 
andevärlden och den jordiska världen 
kommer under Guds och Sanna Föräld-
rars herravälde och interagerar direkt.

1 Vad är Organisationen för att ansluta 
jorden till andevärlden? Den förenar den
jordiska världen med andevärlden; den 
binder ihop de två världarna. Nu, genom
att helt fästa de två världarna som av-
skiljts från Gud, på ett sätt som inte kan 
avskiljas, kan vi förena dem till en. Jag 
valde att kalla detta "Organisationen för 
att ansluta jorden till andevärlden" i 
Guds närvaro.

Vi har detta uttryck, eftersom det nu är 
tid för en släktlinje och en nation av fred 
som inte kan delas. Det koreanska fol-
ket, som har förespråkat Gudism, plund-
rade aldrig ens någon annan nation. 
Förutom Korea, har inget annat land del-
tagit med Gud och upprätthållit en tradi-
tion av fred från början av sin historia. 
Detta är anledningen till att ägarna av 
fred, Sanna Föräldrar, uppstod där. 
Dessutom är de ägare till släktlinje, 
eftersom ingen utom Sanna Föräldrar 
har förmågan att förena släktlinjerna 

centrerade på Gud. Om de blir ägare, 
genom vilken släktlinje och fred blir en, 
kommer de att åstadkomma den under-
bara återupprättelsen av hemlandet. 
Jorden själv blir hemortens land, där 
hemort och hemland, som Gud och de 
barn som tillhör Guds hemland kan vara 
stolta över. (2009/12/22)

2 Om det hade funnits en ägare av fred 
tills nu, skulle Gud ha varit dess ägare. 
Annat än Korea, har inget land känt och 
tjänat bara den Gud. Sedan historiens 
begynnelse har det koreanska folket 
aldrig invaderade ett annat land. De har 
aldrig kämpat mot eller brutit mot ett 
annat land. De har förespråkat fred. Gud
är ägare av verklig fred. Eftersom det 
koreanska folket har tjänat den Gud är 
den slutliga landningsplatsen civilisa-
tionens våra fäders hus, där Gud rege-
rar, och det är där vi måste samlas. 
Eftersom vi behöver samlas vid Guds 
fötter, använder vi uttrycket "jorden är 
ansluten till andevärlden." Följaktligen är
denna värld ansluten till andevärlden. 
Det är en förening, inte en federation. 
(2010/01/05)

3 Eftersom vi behöver lära känna Gud, 
har jag undervisat om sambandet mellan
jorden och andevärlden. Det kinesiska 
tecknet för "ansluta", yeon, är bildad 
genom att sätta samman sa tecknet för 
"tråden" med ee tecknet för "öra." Det är 
inte den vanliga karaktär yeon, som 
betyder "gå", utan det tecken som bety-
der "ansluts" som verkligen kan förena. 
Sy ihop andevärlden och den fysiska 
världen tillsammans som med söm och 



förena dem är vad som menas med 
namnet på denna organisation.

Enighetskyrkan kom till genom att 
ansluta den jordiska världen med ande-
världen inför Gud. Enighetskyrkan är 
den enhet som kan förbereda sig för 
detta och kan uppnå detta tillstånd.

Efter det finns det "shin ae in", "kärlek 
mellan Gud och människor." Hittills har 
andevärlden och den fysiska världen, 
men eftersom jag nu har etablerat ett 
system för att förena dem, växer nu 
Guds Ande fram. Guds position växer 
fram, och ägaren av sann kärlek växer 
fram. Det är därför jag säger, "kärlek 
mellan Gud och människor." Människor 
som kan hantera den sanna kärleken till 
Gud växer fram. Efter "kärlek mellan 
Gud och människan" kommer sann 
kärlek. (2009/12/01)

4 Andevärlden är oändlig, en osynlig, 
oändlig värld av rymden. Gud vill följa 
oss och leva i en sådan värld. Gud har 
inte en kropp. Om jag ger kommandot 
kommer alla människor, precis som de 
är, som har dött under loppet av tusen-
tals år, att kunna komma in i sfären av 
Välsignelsen som söner eller döttrar. På 
grund av detta, återvänder de alla till jor-
den. Därför har jag skapat Organisatio-
nen för att ansluta jorden till ande-
världen. (2009/10/10)

5 Gud måste återgå till att vara det ab-
soluta, unika, oföränderliga och eviga 
ägare. Eftersom det koreanska folket 
framkom att förbereda den platsen 
externt, förde Enighetskyrkan den reli-
giösa sfären tillsammans och skapade 

sedan Organisationen för att ansluta 
jorden till andevärlden.

Därefter kommer de familjer som har fått
Välsignelsen, efter att ha förenat den 
andliga världen och den fysiska världen 
som rot och stam, att inympa religioner, 
baserat på koreansk tradition. Eftersom 
konungars konung i himmelriket på 
jorden och i himlen blir ett med Organi-
sationen att ansluta jorden till ande-
världen, kommer en grund att uppstå på 
vilken Gud kommer att vara helt fri från 
begränsningarna i den andliga världen 
och den fysiska världen. Läroböckerna 
och undervisningsmaterial är klara; 
baserat på denna fasta struktur, måste 
ni gå bortom era gränser.

Eftersom fredens värld av är territoriet 
för Guds hemort och hemland, när den 
existerar ensam, kommer den att förbli 
under alla generationer som den högsta 
platsen av seger. Detta territorium är 
hemort och hemland för alla nationer. 
Guds hemort och hemland är där him-
mel och jord har blivit en, och Gud, män-
niskan och ärkeänglarna bli en. Allt kom-
mer att slutföras när vi erbjuder och 
ägnar familjen åt den platsen, och inves-
tera vår lojalitet och barns vördnad där. 
(2010/01/19)

6 Det koreanska folket har deltagit med 
Gud tills nu för att delta med fredens 
konung. Sanna Föräldrar gottgjorde all 
providentiell historia sedan fallet. 
Eftersom släktlinjen av Kain och Abel 
blev förändrad, måste Sanna Föräldrar 
rätta till det. Från toppen av himlen till 
jordens ändar måste Sanna Föräldrar 
fullkomna, avsluta  och fullborda sitt 



ansvar tillsammans med Gud, som 
fullkomnar, avslutar och fullbordar Sitt 
ansvar. 

Eftersom Gud är konungen av fred, vad 
måste Sanna Föräldrar göra för att bli 
fredens konung och drottning? På upp-
drag av Abels offer och seger över Kain-
världen, medan Kain deltar med främsta 
Abel, måste Sanna Föräldrar ansluta 
dessa bröder till Gud och med sig själva.
Nu finns det ingen Kain. Sanna Föräl-
drar har helt tvättas bort historien i sam-
band med Kain, som spillt hans yngre 
broders blod och som måste delta med 
hans yngre bror, som nu är i samma 
position som den äldre brodern före 
syndafallet. Som företrädare för Sanna 
Föräldrar och den sanne Gud, måste 
Kain, den äldre brodern, delta med sin 
yngre bror.

Därför måste vi upprätta Organisationen 
för att ansluta jorden till andevärlden 
inför de segerrika Sanna Föräldrar och 
Guds segerrika överlägsenhet, centrerat
på fred som inte existerar utanför en 
persons inre enighet. Efter att ha skapat 
seger genom att placera Gud i centrum 
och förena med Kain, deltar Abel med 
Gud och Sanna Föräldrar, som hade 
helt utvisats från jorden. Plötsligt har 
tidsåldern förändrats. Nu kan den äldre 
brodern delta från positionen av den 
yngre brodern. (2010/02/07) 

En andlig revolution centrerad på 
Sanna Föräldrar

Medan Sanna Föräldrar fulländade, 
avslutade och åstadkom försynen på 

jorden, kopplade de också kontinuerligt 
försynen till andevärlden. Sanna Föräld-
rar avslutade arbete som först måste 
utföras på jorden. Perfektion av de jor-
diska och himmelska världar var möjlig 
endast med Sanna Föräldrar i centrum. 
De sa att när de går till andevärlden, 
måste de leda en stor revolution för att 
kunna ställa andevärlden i ordning.

7 Som ni vet, är livet kort. Innan ni går, 
måste ni klargöra vilken typ av arbete ni 
måste göra till förmån för denna jordiska
värld och förstå att ni förbereder en ny 
väg för landet där människor kan bo i 
den himmelska nationen. Ni bör förbe-
reda er för att skapa en stor revolution 
innan du går till andevärlden. Ni måste 
göra detta med entusiasm större än jag 
har haft när jag arbetade för Guds vilja. 
Ni måste skapa en revolution för att göra
världen påtaglig i sin ursprungliga form, 
en värld som har fortsatt under tusentals
år. Varken Gud eller änglarna kunde 
genomföra denna revolution. 

Helgon och vise har kommit och gått. De
upplevde begränsningar av fängelse-
livet, så hur skulle de kunna förvandla 
den miljön till himmelriket i himlen, en 
värld som är som en fyr i den välsignade
fredens land? Där revolutionära förvänt-
ningar, större och mer komplexa än i 
denna världen, väntar. 
(563-047, 2007/05/08) 

8 Människor som mötte mig för 50 år 
sedan har inte kunnat få så mycket 
förändring som jag har fått under dessa 
50 år. Om barn i våra andra och tredje 
generationen griper tag i min under-
visning och kommer att förstå verklig-



heten i andevärlden, kommer de att vara
extatiska. Även om jag nu skakar dam-
met från mina händer och går denna 
värld, är grunden sådan att ni inte kan 
be för mig att komma igen. När Korea 
och USA vänder om, är mitt arbete fär-
digt. Efter att jag går till andevärlden, 
måste jag alltså börja en annan 
revolution där.

Jag har ansvaret för att upprätta den 
ideala traditionen från positionen av den 
första förfadern, ofallne Adam, en posi-
tion som motsvarar den centrala Mes-
sias för alla nationer. Adam kunde inte 
uppfylla det. Han kunde inte närvara 
med Gud och som en filial son, patriot, 
helgon och gudomlig son skapa en familj
som skulle ha fungerat som en bro. Jag 
måste gå framåt för att slutföra revolu-
tionen i samband med den jordiska 
världen. När jag lämnar ofullkomlighet 
bakom mig och går till den nationen där 
borta, kan ofullkomlighet inte följa och 
gå in med mig. Också, eftersom upp-
draget att skapa en ny revolution är 
kvar, måste jag skynda framåt på vägen 
jag måste ta. (574-181, 2007/09/03) 

9 Inklusive min älskade Heung-jin, har 
jag skickat fyra av mina barn till andliga 
världen. Kommer de att se fram emot 
min övergång till andevärlden? Kommer 
de själva se fram emot att komma till 
jorden? Kommer jag att se fram emot 
deras ankomst till jorden? Om jag lär att 
jag kommer att närvara med Gud efter 
uppståndelsen, kommer de att säga att 
det är bra? Tror ni att de kommer att se 
fram emot något? 

Eftersom de har rollen av barnen, kan 
de inte uppfylla rollen som sina föräldrar.
De observerar jorden, i hopp om resultat
och hjälper. Eftersom de inte kunde del-
ta i med vår himmelske Förälder i den 
himmelska världen på grund av proble-
men på jorden, om jag inte etablerade 
den väg som de barn som förenar sig 
med mig kan följa, kommer Guds befriel-
se och Återkomstens Herres inte att 
åstadkommas i den himmelska världen. 
Därför måste jag för er skull, snabbt gå 
till andevärlden. När jag går till ande-
världen, eftersom jag förstår dessa 
frågor kommer jag starta en revolution. 
Satan kan inte kräva något av de famil-
jer som kommer in i andevärlden efter 
att ha avslutat återupprättelse genom 
gottgörelse. Därför kan de skapa en total
revolution under mitt kommando. Jag 
kan ta människor som är i helvetet till 
himmelriket. (503-124, 2005/08/03) 

10 I andevärlden, hoppas alla att jag 
skall komma snabbt och göra saker rätt. 
De väntar. Ni tycker det skulle vara bra 
om jag kunde leva länge på jorden, men 
i andevärlden tänker de inte så. Nu är 
mitt arbete på jorden klart. Jag förstår 
också andevärlden. Gilla det eller inte, 
jorden är som ett instrument genom 
vilket vi passerar. När jag går till ande-
världen, kommer jag att leda en total 
mobilisering. 

Nu när jag har lagt jorden i god ordning, 
sätter jag himlen i god ordning. Eftersom
jag har lagt jorden i ordning, även om 
jag dör nu, kommer det inte vara något 
problem. I himlen har de 100 procent 
avslutat förberedelserna, så att de kan 



ta emot mig. De väntar. Fullkomnande 
av jorden och fullkomnande av himlen är
möjliga baserat på mig. De saker jag 
talar om låter som en dröm, men de är 
verkliga. (247-265, 1993/05/09)

11 Vad ska jag göra när jag går till ande-
världen? Efter att ha nått den position 
där jag åstadkommit vad som var ofull-
bordat före fallet, måste jag när jag går 
till andevärlden återigen leda en revo-
lution och få till stånd en enad värld i 
himlen och på jorden, vilket innebär en 
ny himmel och en ny jord. För att så 
skall ske bör ni säkert förena er medan 
ni är på jorden, och sedan måste ni före-
na er med Sanna Föräldrar. Först då 
kommer far-son relationen, som delades
centrerat på två, att bli helt en. Far och 
son delades även i den himmelska värl-
den, men genom denna enhet, kommer 
satan helt och hållet att försvinna. Efter 
att ha nått den ideala positionen, enat, 
original, medfödd form av skapande, 
kommer de att lappa ihop saker. Ett ärr 
kommer att finnas kvar, men efter att de 
möts, kan de göra en ny start. 
(573-035, 2007/08/20)

12 Jag vet inte när jag kommer att gå. 
För mig, har jag markerat 80 procent 
(2003) av den väg jag kommer att ta, 
vilket indikerar hur man ska leva. Även 
om jag inte har lärt 20 procent, eftersom 
jag fortfarande måste vara pionjär för 
vissa saker för att räta ut försynens väg, 
finns det inget att oroa sig för. 

När jag går till andevärlden, kommer jag 
att avslöja alla de komplicerade frågor, 
hitta länge glömda människor och om-
skola dem. Om jag misslyckas med det-

ta, kommer de att betrakta mig som en 
fiende i andevärlden. De kommer att 
sända propaganda som säger att jag är 
en falsk förälder, inte den Sanne 
föräldern. Men om de har glömts bort, 
kommer jag att göra det så att en dag 
kommer de att bli ihågkomna för sitt 
högre värde. Jag kommer inte att 
glömma mina moraliska förpliktelser. Jag
kan glömma vad andra är skyldiga mig, 
men jag kommer att återbetala hundra-
tals, kanske tusentals gånger, mina 
moraliska skyldigheter. 
(408-243, 2003/06/09) 

13 En person som inte känner till om 
andevärlden befinner sig i ett bedrövligt 
tillstånd, helt bedrövligt. Jag kan inte 
skälla på individer av denna typ. Hur 
kommer de att gå vidare och navigera 
längs sin väg, genom lager på lager av 
hinder? När jag går till andevärlden, 
kommer jag att skapa en stor revolution 
där. Jag kommer att skära en väg 
genom hinder, och om en väg är blocke-
rad, kommer jag att starta  på den vägen
eller till och med borra en tunnel. Männi-
skor i andevärlden hoppas jag kommer. 
När jag så småningom kommer, kommer
tusentals år av historia att tvättas bort. 
De som inte känner mina läror kommer 
att förlåtas, men de som kände min un-
dervisning men låtsades de inte kände 
dem kommer att behöva ta ansvar för 
vad de har gjort. Graden av djupet och 
bredden av deras kunskaper om Him-
lens höga och dyrbara perspektiv kom-
mer de som låtsades inte känna mina 
läror ha svårare att gottgöra för sina 
misstag. (591-326, 2008/06/02) 



14 Ni vet inte någonting om ande-
världen, den plats ni kommer att gå till 
efter era liv på jorden. När jag går till den
världen, kommer jag att skapa en 
revolution. Ni kan inte hålla jämna steg 
med mig här på jorden, men vad jag har 
gjort här är litet jämfört med vad jag 
kommer att göra i den andra värIden. En
revolution väntar, där jag kommer att 
rusa, passera över ett flertal steg, 
hundratals steg. För detta kommer jag 
att skicka till jorden människor som hade
gått till andevärlden, men som måste 
igen passera genom den jordiska värl-
den. (594-088, 2008/06/24) 

15 När jag så småningom går till ande-
världen, kommer jag inte lämna den 
världen som den är. En stor revolution 
kommer att spridas. När revolutionen 
sprider sig, vad som kommer männi-
skorna i andevärlden att göra? Ni måste 

stå i spetsen och röra upp den typen av 
stormvind. Ni förstår inte hur stora prob-
lemen är. 

I andevärlden, väljer de entusiastiska 
Enighetskyrkans troende. De som står i 
spetsen konkurrerar om ledande positio-
ner. Det måste finnas konkurrens. När vi
ser på försynen, ser vi att vi befinner oss
i en miljö där vi kan gå längre än den na-
tionella standarden, Vi har gått in i en 
tidsålder där vi kan hantera mer än 70 
procent som vi önskar. Därför ger vi 
välsignelsen till våra släktingar. 
(386-291, 2002/07/18)


