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Familjefederationen för världsfred och
enighet och kvinnornas tidsålder

 

Sanna föräldrar deklarerarade tids-
åldern av Familjefederationen för världs-
fred (FFWP) den 1 maj 1994, exakt 40 
år efter grundandet av HSA-UWC, på 
grund av Sanna föräldrars Heliga bröl-
lop och villkoret för att fullständigt ha 
gottgjort 33 år av Jesu liv. De grundade 
FFWP i syfte att förverkliga himmelriket 
på jorden baserat på familjer, eftersom 
tidsåldern för individuell frälsning hade 
passerat. Den 30 juli 1996, proklamera-
de de detta för hela världen genom 
grundandet av Familjefederationen för 
världsfred, som hölls i Washington, DC. 
den 8 april, 1997. Sanna föräldrar tilla-
de "och förening" till namnet på organi-
sationen.

Sanna föräldrar etablerade och prokla-
merade Familjelöftet som riktlinje för alla
familjer som gick in i tidsåldern av 
FFWPU. 13 oktober1997, etablerade de 
traditionen av hoondokhae, som upp-

manar oss att läsa Sanna föräldrars Ord 
regelbundet och flitigt, och att förverkliga
dem i våra dagliga liv.

Sanna föräldrar dök upp och ledde 
frälsningen på grundval av försynen 
genom gottgörelse. År 1989 prokla-
merade de Lustgården av kärlek och Pal
Jeong Shik (etablering av de åtta ste-
gen) och förklarade att vi hade gått in i 
tid då det inte längre krävs betalning av 
gottgörelse. Tack vare Pal Jeong Shik, 
som återupprättade auktoriteten av den 
äldre sonen, öppnade Sanna föräldrar 
tids-åldern av himmelskt föräldraskap. 1 
juli 1991, proklamerade Sanna föräldrar 
Chil II Jeol  (7-1 dagen), deklarations-
dagen av Guds eviga välsignelse, som 
fullbordat historisk gottgörelse, och de 
förklarade en evig välsignelse över hela 
mänskligheten.



Före det nya millenniet, proklamerade 
de den 3 januari 1993, slutförandet av 
det Nya testamentet åldern och början 
av det Fullbordade testamentets tids-
ålder. I början av det Fullbordade Testa-
mentets tidsålder, visade de också att 
det var tidsåldern för välsignade familjer 
att leda Guds försyn, och att de ska göra
detta genom att påskynda deras stam-
messias aktiviteter i sina hemorter. Den 
10 april, 1992 förkunnade Sanna Föräld-
rar "Starten av kvinnornas globala era" 
när de som värdar grundande Womens 
Federation for World Peace (WFWP).

Sanna mor visade sig då på den offent-
liga scenen på global nivå, då hon för 
första gången turnerade runt i Korea, 
Japan, USA och andra länder för att 
globalt inviga WFWP. På så sätt, förkun-
nade hon den efterlängtade sanna frihe-
ten för kvinnor i offentliga framträdan-
den, med ett hjärta för att välsigna hela 
mänskligheten.

Under den 31:a ceremonin för Föräldra-
dagen, som hölls den 27 mars 1990 
hade Sanne Far redan deklarerat "befri-
elsen av alla kvinnor" och hade med-
delat Sanna mor som den andra grunda-
ren av Enighetsrörelsen. Den 14 juni 
1999 gav Sanne Far Sanna mor ett pris 
efter att hon avslutat en tal-turné i 80 
städer runt om i världen för den globala 
expansionen av sanna familjer. Detta 
var en allmän kungörelse att Sanna mor 
var helt förenad med Sanne Far, och att 
de gemensamt ledde hela försynen till-
sammans, att hon hade bidragit rejält till 
starten av återupprättelsens försyn, och 
att hon har segrat.



Kapitel 1

Familjefederationen för världsfred och enighet

Avsnitt 1. Bakgrund och grundandet 
                 av FFWPU

Bakgrund

Sanna föräldrar proklamerade familje-
löftet 1 maj 1994, vid firandet av 40-
årsdagen av HSA-UWC. Senare, den 
9 oktober, meddelade att de grundandet 
av Familjefederationen för världsfred, 
och den 30 juli 1996 höll de sitt konsti-
tuerande möte i Washington, DC. Den 
10 april 1997 bestämde Sanna föräldrar 
att vår organisations officiella namn änd-
ras från the Holy Spirit Association for 
the Unification of World Christianity till 
Family Federation for World Peace – 
Familjefederationen för världsfred och 
enighet. Detta var att klargöra att den
ursprungliga ideala värld som tänkt för
skapelsen kommer inte genom religion, 
utan snarare genom ideala familjer.

1 Familjefederationen för världsfred och 
enighet bildades för att samla mödrar, 
söner och döttrar, som hade kommit till 

korta i Adams familj, och leda dem till 
välsignelse. Från familjens tidsålder av 
välsignelse flyttar vi nu till stamnivåns 
tidsålder. Tidsåldern för HSA-UWC var 
till för att hitta Adams familj. Nu är vi i 
positionen att förena Adams familj och 
bygga grunden för stam-nivå. Efter före-
ningen av stammarna kan vi bygga en 
nationell nivå och slutligen ett globalt 
fundament. Vi är nu inne i en tid av stora
förändringar, så Enighetskyrkan om-
vandlas till Familjefederationen för 
världsfred och enighet. 
(284-158, 1997/04/16)

2 Enighetskyrkan har slutfört fundamen-
tet på individnivå, och efter att ha etable-
rat familjen, stammen och folket behöver
vi lösa en nation, nationen av en enad 
värld. Om Enighetskyrkan kan vägleda 
FN kommer allt att ske. Det är viktigt att 
uppnå föreningen av Nord- och Syd-
korea, och även för att förena Adam och
Eva-nationer. Den tiden kommer. 



Jag proklamerade "Sanna föräldrar och 
det Fullbordade Testamentets tidsålder" 
eftersom familjen av den ursprungliga 
Adam har dykt upp som den världsom-
spännande representativa familj som 
ingen kan motsätta sig, oavsett var i 
världen den går. Således kan vi börja 
rörelsen att förena global familj horison-
tellt med Sanna föräldrars familj i sub-
jekt position. Genom att påtagligt bilda 
den himmelska individen, familjen, stam-
men, folket och nationen på jorden, kan 
vi förverkliga det ursprungliga himmel-
riket .

Jesus försökte åstadkomma på nationell
nivå vad som förlorades i Adams familj. 
I vår tid har denna mission expanderat 
till internationell nivå. Därför, i tidsåldern 
för Återkomsten, kommer Sanna föräld-
rar att styra denna värld, som är en 
förlängning av de falska föräldrarna, 
genom dörren de har öppnat till den nya 
världen. Hittills har vi arbetat med att 
avskilja mänskligheten från satan genom
att betala gottgörelse. Vi kan gå igenom 
dörren genom att organisera familjer på 
den himmelska vägen. När sådana fa-
miljer är organiserade, kan bildandet av 
stammen, folket, nationen och världen 
att ske naturligt. Vi är i en sådan tid.

I samband med 40-årsdagen av den 
HSA-UWC har jag grundat Familje-
federationen för världsfred och enighet 
som ett sätt att välkomna den här tiden. 
(264-240, 1994/11/03)

3 Tyck inte synd om försvinnandet av 
HSA-UWC. Beröm istället inrättandet av 
Familjefederationen för världsfred och 

enighet. Hittills har fokus legat på indivi-
duell frälsning, men nu genom familje-
frälsning, kommer släkten och nationen 
att nås. Detta är oundvikligt. Nu har vi 
gått in i Fullbordade Testamentets tids-
ålder, tidsåldern för hemkyrkan. Det 
fanns ingen familj i Gamla och Nya 
testamentets tidsålder.

Därför är Familjefederationen nöd-
vändig. Det är en religion av en högre 
dimension. Efter att grunden för familjen 
kopplas ihop med hela mänskligheten, 
expanderar den automatiskt till stam-
mens hemkyrka nationens hemkyrka 
och den globala hemkyrkan. Himmelriket
och den ideala familjen finns här. Den 
idealiska stammen, den idealiska natio-
nen, den ideala världen, det ideala kos-
mos, och Guds ideal för skapelsen har 
uppfyllts på jorden och i himlen. Allt är 
klart. Till sist har även Gud befriats. 
(285-178, 1997/05/01)

4 Även om vi kan börja i liten skala, 
måste vi sluta på en himmelsk sätt. Det 
finns inget att förlora. Hittills har jag 
etablerat Federation for World Peace, 
Inter-religiösa Federation for World 
Peace, och Womens Federation for 
World Peace. Nu är jag den som leder 
dem till Familjefederationen för världs-
fred och enighet. Således kommer även 
era söner och döttrar att följa. Med famil-
jen som en modell centrerad på kärlek, 
kan vi slutföra allt.

Vi måste skapa plats av utveckling för 
skapelsens ideal, där både mannen och 
kvinnan kan existera. Vi grävde fram en 
principiell väg ut ur en historia av konflik-
ter genom att fylla i grunden där även 



barn kan bosätta sig. Jag har byggt vä-
gen med många broar som alla män-
niskor måste passera. Familjer kommer 
naturligt att nå destinationen. 
(231-313, 1992/06/21)

5 När jag skapade Familjefederationen 
för världsfred och enighet, togs termen 
"kristendom", som används i det tidigare 
namnet bort. Endast genom att centrera 
på Gamla och Nya testamentet kunde 
det Fullbordade Testamentets etableras.
Det Fullbordade Testamentets tidsålder 
var till att börja med för den återvändan-
de Herren att återskapa på jorden som 
modell som inte kunde uppnås på Jesu 
tid. Genom att ta ansvar för Gamla och 
Nya testamentets tidsåldrar, var han 
tvungen att fastställa villkor som Satan 
inte kunde anklaga. Uthärdande kristen 
opposition, fanns det inget annat sätt än 
att bära dem på ryggen.
(284-268, 1997/04/18)

6 Innan Adam och Eva föll, tillhörde 
deras kroppar Gud. Deras kärlek hörde 
också till Gud. De ägdes av Gud. I fram-
tiden, skulle de också komma att äga 
hjärtats rike centrerat på himlen. Följakt-
ligen, innan ni gifter er måste ni återupp-
rätta släktlinjen, sfären av hjärta och 
ägande. Det är den allmänna regeln att 
ni gifter er först efter att ha uppfyllt detta.

Om jag hade talat om detta för 40 år 
sedan skulle det ha varit rykten om att 
jag sväljer ungdomar hela, utan att bry 
mig. Så jag sköt upp skapandet av Fa-
milje-federationen. Nu kan jag tala 
rättframt eftersom världen kan tro på och
förstå mig. Familjefederationen är verk-
tyget genom vilket jag kommer att pas-

sera ner allt. Detta är anledningen till att 
jag måste skapa Familjefederationen för 
världsfred och enighet.

Alla ni välsignade familjer måste bli 
nödvändig personal i Familjefedera-
tionen. Ni måste se till att er inställning 
är korrekt så att ni inte blir förlorade, 
enligt standarden av Familjelöftet. Jag 
kan inte göra det åt er, inte heller kan 
Gud. Det åligger var och en av er som 
man och hustru. Efter återskapandet av 
Adams och Evas familj och att ha segrat 
i arbetet med återupprättelsen, måste ni 
gå med i sfären av blodsband i det him-
melska landet. Den principiella slutsat-
sen är att fallna människan måste åter-
upprätta detta. (264-199, 1994/10/09)

7 Familj är roten. Roten måste ligga till 
grund för den allmänna regeln om allt. 
Om vi tittar på familjen horisontellt, så 
finns det familjer på satans sida och fa-
miljer på ärkeängeln himmelska sida. 
Det finns ärkeängel-familjer som kan gå 
åt helvete, och ärkeängel-familjer som 
kommer att kunna för att gå tillbaka till 
himlens sida. De måste alla inympas i 
Adams familj.

Därför vilar den fallna människans hopp 
för framtiden på deras förmåga att an-
sluta sig till familje-federationen. Det 
största hoppet för fallna människor är att
lägga grunden för att ta emot välsig-
nelsen genom vilka de kan ärva den 
sanna släktlinjen. Antalet generationer 
som kommer att krävas för att nå denna 
punkt bestäms av grunden för deras 
rättfärdighet och moraliska principer. 
(264-204, 1994/10/09)



8 Medan vi passerade genom historien, 
sökte människor efter en tidsålder av 
fred, men de förstod inte enighet. Det 
kan inte existera varaktig fred där inget 
centrum finns. Detta innebär att för fred, 
måste det finnas enighet. Därför uppstod
Familjefederationen för världsfred och 
enighet. Den centrala familj represen-
terar världen, himmel och jord. Vi kan 
aldrig hitta centrum genom att bara söka
efter lugn horisontellt. Vad vi kallar 
centrum måste uppfylla det horisontella i
90-graders vinkel. 

Den övergripande slutsatsen av allt 
detta är inrättandet av FFWPU. Att bara 
insistera på att det måste finnas fred 
kommer inte att medföra någon lösning. 
Det måste finnas ett subjekt. Därför 
måste vi gå kärlekens väg som vörd-
nadsfullt barn, patriot, helgon, och 
gudomlig son och dotter. Utan att 
åstadkomma detta, kan föräldrarna inte 
befrias, nationen inte frigöras, världen 
inte frigöras, och himmel och jord kan 
inte frigöras. Befrielse kommer först efter
att horisontell fred uppnås med hjälp av 
vördnadsfull son, patriot, helgon, och 
gudomliga söner och döttrar.
(315-302, 2000/02/06) 

9 Det finns hinder mellan krigförande 
länder och mellan de avancerade och 
underutvecklade länder. Östra och 
västra civilisationer är olika. Den först-
nämnda har en kultur rotad i moral, och 
den senare rotad i materia. Nord och 
syd representerar rika och fattiga. På 
grund av dessa skillnader har dalar 
huggets upp, och dessa har fragmen-
terat världen. Dalar existerar bara där 

först finns berg. Hur kan vi skapa jäm-
vikt? De flesta gånger, är bergen hinder.
Hur kan vi skapa plan mark? I Enighets-
kyrkan talar vi om Familjefederationen 
för världsfred och enighet. För att förena
världen, måste vi först skapa fred. Fred 
innebär att vi jämnar ut, och vi blir ett. 
Låt oss ta jämlikhet mellan nord och syd,
öst och väst, avancerad och under-
utvecklad, framgångsrik och misslyckad,
man och kvinna, ung och gammal. Det 
börjar med att placera saker på lika plan;
men detta i sig är inte tillräckligt. Att 
skapa en värld av fred är inte tillräckligt. 
Visst måste det finnas ömsesidiga 
partners, så både värld av fred och enad
värld behövs. Världen hoppas på fred 
och enighet. Efter att uppnått en enad 
och fredlig värld, måste vi gå till Familje-
federationen för världsfred och enighet 
och där måste vi bosätta oss i familjen. 
(335-141, 2000/10/03)

Den sanna familjerörelsen och 
FFWPU

Familjefederationen för världsfred och 
enighet grundades för att uppnå fräls-
ning av mänskligheten och en fredlig 
värld på grundval av sanna familjer. 
Således expanderade Sanna föräldrar 
den världsomspännande sanna familje-
rörelsen genom heliga äktenskaps-
välsignelse, i syfte att förverkliga den 
ursprungliga ideala världen, skapelsen 
på jorden och i himlen. Konflikt och 
oenighet mellan religioner är de största 
hindren för att förverkliga en fredlig 
värld. Därför har Sanna föräldrar 



kontinuerligt utvecklat rörelsen för 
harmoni och enighet mellan religioner.

10 När ni får Välsignelsen, måste ni gå 
med i Familjefederationen för världsfred 
och enighet och ta ansvar som stam-
messias. På så sätt försvinner HSA-
UWC, och Familjefederationen för 
världsfred och enighet kommer att dyka 
upp. Vi förlorade familjen vid tidpunkten 
för syndafallet. Familjen gick till satans 
sida och helvetet. Vid denna tid, cen-
trerat på den sanna familjen, kan vi an-
sluta till sfären av direkt herravälde. Vi 
blir kompletta med Sanna föräldrar som 
centrum.

Välsignade familjer och Sanna Föräld-
rars familj måste bli ett. Hur kan de 
enas? Genom stammens messias. 
Genom att ansluta till nationen och bli ett
med Gud och Sanna föräldrar, går vi 
över från sfären av indirekt herravälde till
sfären av direkt herravälde. Detta är den
väg vi måste ta. Detta är hur enighet 
uppnås. Ni är av den fallna världens 
släktlinje tills ni får Välsignelsen. När ni 
tar emot Välsignelsen genom Enighets-
kyrkan överförs ni till Familjefedera-
tionen för världsfred och enighet. Sfären 
av direkt herravälde är skild från den hos
indirekt välde. Vi måste åstadkomma en 
förändring av hjärta och liv, och trium-
fera över och avveckla helvetets värld. 
(271-015, 1995/07/30)

11 Sanna föräldrar expanderade välsig-
nelsen med 36, 72, 124, 430, 777, 1800,
8000 och 6500 par och välsignade slut-
ligen 30 000 par. På detta fundament, 
kom den tid då välsignelsen kunde ex-
pandera horisontellt till hela världen. 

Med detta på plats efter välsignelsen av 
30 000 par, välsignade vi 360 000 par, 
och nu efter att ha gått över 3,6 miljoner 
par, välsignar vi ytterligare 360 miljoner 
par. Detta representerar att öppna 12 
pärleportar, 12 bergspass, för att hitta de
familjer som hade förlorats.

Nu, efter att ha gått över 12 höga bergs-
pass och utjämnat den globala familjen, 
har vi kommit fram till en tidsålder av 
den fria Välsignelsen, en värld utan 
skuggan av fallet. Nu är en tid präglad 
av givande och mottagande på världs-
planet. En tid präglad av den globala 
familjen har börjat. Horisontellt äger 
varje familj samma värde. Det finns inga 
nationella gränser. Välsignelsen placerar
alla på samma nivå. Denna sed, kultur 
och tradition är universell. När Sanna 
föräldrar tidigare gav välsignelse till 
familjer över hela världen, förekom det 
motstånd, men nu kan satan inte mot-
sätta sig detta.

Det är inte möjligt att etablera familjen 
med hjälp av politik, ekonomi, kultur och 
utbildning. Inte heller är det möjligt att 
använda militär makt. Sanna föräldrar är
de enda som kan lösa problemet. Nu 
kan inte människor som även desperat 
vill motsätta sig oss, göra det. En miljö 
har uppstått där vem som helst, obe-
roende av position, kan välkomna oss. 
Vi har kommit att accepteras.

Arbetet genom HSA-UWC var nöd-
vändigt tills vi tog bort satan. Eftersom 
satan nu är borta, kan Familjefede-
rationen för världsfred och enighet 
samla alla ungdomar och familjer 
internationellt, och orientera dem mot 



den ursprungliga världen. 
(287-080, 1997/08/31)

12 Alla organisationer som Sanna 
föräldrar har etablerat måste koncen-
trera sina ansträngningar på att ge 
Välsignelsen centrerat på den Sanna 
familjen. Vårt slutgiltiga mål är att ge 
Välsignelsen på familjenivå. Våra orga-
nisationer anpassa sina normer och 
inriktning på att expandera Familje-
federationen över hela landet. När vi 
etablerat stam-grunden här, kommer vi 
automatiskt att bilda stammar över hela 
landet. Detta kommer att bana en väg till
de plats där ett helt folk kommer att kun-
na leva. Även om landet förgås och dess
traditioner kollapsar, kommer det inte 
vara något problem om bara familjerna 
frodas. Vi är nu vid den tiden. 
(283-313, 1997/04/13)

13 Nuförtiden talar människor om en 
global by, men vad vi är på väg mot är 
en tidsålder av en global familj snarare 
än en global by. Idag måste vi bygga en 
värld som kan återgälda med FFWPU. 
Eftersom Familjefederationen har vuxit 
fram baserat på Guds Vilja, kan en miljö 
för att ge och ta emot uppstå i världen. 
Eftersom vi har kommit in i tid där alla är 
lika, när en sådan miljö framträder, kom-
mer den att snabbt sprida sig över hela 
världen. Jag talar inte om någon fantasi. 
Denna värld av död har ingenstans att 
gå, men Enighetskyrkan kommer att 
frodas, eftersom den är tätt kopplad till 
centrum.

Därefter, vilken typ av attityd måste vi ha
på familjenivå, om vi skall kunna ärva en
blomstrande värld? Om vi inte slutför 

sfären på global nivå som objekt part-
ners i Guds kärlek, kan vi inte harmoni-
sera med den världen. Som vi därför 
fullföljer detta, måste vi analysera allt, ta 
bort det som inte passar, och gå framåt 
och samtidigt utveckla innehållet av en 
familj och nation. Detta är syftet med 
familjelivet. (275-037, 1995/10/30) 

14 Er familj borde fastställa standarden 
och tradition av att delta med konungen 
över himmel och jord. Detta måste börja 
från Familjefederationen. Dessa är inte 
tillfälliga ord. Föräldrarna över himmel 
och jord arbetade hårt för skapelsens 
ideal. Familjer som registreras måste 
ärva det och fullständigt etablera sig. 
Där kan kärlekens fontän anslutas till 
nationen och kosmos för tusentals 
generationer. 

Lev med det i medvetandet. Ni bör förstå
att Principerna och historien om Sanna 
föräldrars liv är roten till himmelsk lag, 
och ni bör leva era liv i linje med dessa 
grundprinciper. I ert dagliga liv, vare sig i
er familj eller på högre nivåer, bör ni ald-
rig förlora detta. Ni bör inte fångas av 
era världsliga omständigheter. 

Eftersom jag blev konung i familjen, 
måste ni delta med familje-konungen, 
och därigenom frigöra konungens 
auktoritet till nivån för kungen av stam, 
land, värld, och himmel och jord. Endast 
genom regerande över allt detta, kan 
auktoriteten i konungadömet av föräldrar
till himmel och jord frigöras. Befrielsens 
sfär av epokerna; individen, familjen, 
stammen, rasen, nationen, världen, 
himmel och jord, och Gud kommer att 
uppstå. Det är därför vi tog ner 



Enighetskyrkans skylt. Nu är det 
Familjefederationen för världsfred och 
enighet. (337-242, 2000/10/27)

15 Tidsåldern för religion har upphört. 
Det är därför vi upplöste HSA-UWC. Nu 
är det en tid präglad av Familjefede-
rationen för världsfred och enighet. Det 
är inte en religion, utan Guds-centrerade
familjer som vi behöver hitta. Det finns 
ingen person som kan förneka detta. 
Jag lägger saker i ordning en efter en 
och vandrade vägen av gottgörelse. I 
sanning, har jag brutit en väg av gott-
görelse som var hundratals och tusen-
tals gånger större. Jag kunde därmed 
befria Gud. FFWPU är fäst till Gud 
genom en kedja av kärlek, vilket innebär
en oskiljaktigt förhållande. 
(351-046, 2001/08/21) 

16 Den Guds-centrerade familjen är den
plats där alla religioner blir uppfyllda. 
Religioner uppstod för att söka efter 
familjen som gick förlorad i Edens 
lustgård. Följaktligen har vi i Enighets-
kyrkan, utfört välsignelseceremonin 
centrerat på sann kärlek, sant liv och 
sann släktlinje och att därmed anslutit 
allt till Gud. 

Efter detta kommer vi överskrida reli-
gionens sfär. Därför kommer HSA-UWC 
att försvinna och vi kommer att gå framåt
på grundval av Familjefederationen för 
världsfred och enighet. När familjer 
etablerar sig centrerade på sann kärlek, 
sant liv och sann släktlinje, kommer 
ansvaret för religionen att vara slut. 
(362-156, 2001/12/12) 

17 Vi tog ned HSA-UWC skylten och 
satte upp skylten för Familjefederationen
för världsfred och enighet. För att uppnå 
fred, måste vi först förverkliga enighet —
därför har vi nu namnet Familjefede-
rationen för världsfred och enighet. 
Detta är en etableringen av Guds kärn-
undervisning. 

Om ni hoppas på att förena, måste ni 
harmonisera och förena. Fred kan bara 
realiseras när allt utjämnats och har-
moniserats. Vi söker inte bara harmoni 
kristna samfund, utan harmonin av 
världens religioner. 

Kristendomen är inte enig; kristna 
kämpar sinsemellan. Inte heller är 
buddhister eller konfucianer förenade. 
Standarden på vilken de olika reli-
gionerna och nationerna kan harmoni-
sera kan hittas i familjen, som Enighets-
kyrkan hoppas att ordentligt förankra. 
Det kallas familjen för världsfred och 
enighet. Jag försöker inte att orsaka 
konflikter mellan religioner eller sam-
fund; snarare, är jag fast besluten att 
skapa enighet, oavsett hur mycket jag 
måste lida för det. Om samfund blir 
enade, kommer världen att bli enad. 
(531-100, 2006/06/30) 

18 Familjefederationen för världsfred 
och enighet måste utvecklas till en stam 
federation och en internationell fede-
ration. När dessa är etablerade, kommer
nationen och världen att existera på 
samma plattform. Därför är stam-
federationen mycket viktig. När den är 
på plats, kommer den traditionella 
religionen inte längre att behövas. 
Familjen som lever tillsammans med 



Gud behöver inte religion. För att uppnå 
detta, måste Guds ideala familj eta-
bleras. (285-010, 1997/04/19)

19 Efter att ha rivit de grova och svåra 
hinder i dalen, har Sanne Far byggt en 
motorväg över slätten som ger oss 
möjlighet att bekvämt delta med Gud. 
Därför ser vi att religion håller på att 
försvinna. Allteftersom sanna familjer 
uppstår upplöses behovet av religion. 
När vi har en sann familj, Sanna 
föräldrar, sanna par och sanna barn, 
behöver vi inte längre traditionell reli-
gion. Jag säger att religion är inte 
nödvändigt för en familj som Gud kan 
besöka och säga, "Jag kommer att leva i
detta hem tillsammans med er för evigt 
"och ge Mitt sigill av godkännande. 
Ingen religion oavsett vilken kommer att 
bli nödvändig. (282-085, 1997/03/10) 

20 Jag mobiliserar den andliga världen 
och den fysiska världen centrerat på tre 
generationer av söner och döttrar, och 
överbryggar klyftan som delade den 
andliga världen från den fysiska världen.
Dessutom, tar jag er in i sfären av för-
delar som är förknippade med Välsig-
nelsen. Det var Jesu hopp att förena den
andliga världen och den fysiska världen, 
och ni måste förstå att jag gör det påtag-
ligt nu. 

Etablerandet av familjen är det högsta 
målet för religion. När vi etablerar famil-
jen, växer vi ur begreppet religion. Följ-
aktligen den 8 april 1997 tog Enighets-
kyrkan ner skylten HSA-UWC och den 
10 april började vi använda namnet 
Familjefederationen för världsfred och 
enighet. 

Jag talar om familjen som kan bosätta 
sig på jorden i det enade hjärtats rike 
centrerat på vad jag har undervisat. Den
familjen kommer att kunna gå direkt till 
himmelriket. Den kan gå till himlen, den 
frigjorda världen, eller världen före syn-
dafallet fanns. Det är endast möjligt 
genom att följa Principerna om återupp-
rättelse genom gottgörelse. Ni kan inte 
lyckas utan det. Ni måste ge vidare till 
era släktingar och ättlingar, relationer 
och tradition som ni har ärvt från Sanna 
föräldrar.  (378-229, 2002/05/13) 

Avsnitt 2. Starten av hoondokhae

Sanna föräldrars undervisning 

Sanna föräldrar har testamenterat till oss
många lärdomar under sitt liv. Deras Ord
utgör läroböcker om Principerna, som 
ges till hela mänskligheten. De avslöjar 
kärnan i Guds skapelse och hemligheter
till frälsning för alla människor. Sanna 
föräldrar etablerade hoondokhae 
"samling för läsning och inlärning", den 
13 oktober, 1997 och bad alla att läsa 
Sanna föräldrars Ord och göra dem till 
en del av deras dagliga liv.

1 Under denna period jag har talat om 
många saker. Jag har sagt allt som hade
att göra med omständigheterna för indi-
viden, familjen, nationen, världen och 
himmelriket. Frågan är, var har mina Ord
slagit rot? Guds Ord bör förverkligas 
genom kreativt översätta dem till påtag-
liga åtgärder. Då är frågan, var kan vi 
hitta deras konkreta förverkligande? Har 
personen som talade dessa Ord uttalat 
dem för sin egen skull, eller för världens 



skull? Jag talade dessa Ord inte för mig 
själv utan för hela världen. 

Först när orden som uttalats för världen 
kommer att ha påtaglig form över hela 
världen kan de, som Ord med detta än-
damål, komma att ha en relation med 
lyssnaren. Om inte detta uppnås, kan de
två inte bilda en relation. Det talade or-
det uppnår sitt syfte endast när dess 
källa, subjekt och dess påtagliga motpart
bli ett. Vad som talats måste därför 
göras påtagligt. (301-114, 1999/04/25)

2 Mina Ord inte kom från mig. Jag talade
dem på uppdrag av Gud. Läroböcker 
och undervisningsmaterial innehåller 
inte ens ett enda Ord från mig. När jag 
stod i position av resonans med ande-
världen, talade himlen genom mig. Så 
när jag hör dessa Ord, blir jag också 
upplyst. När jag talar, samarbetar Gud 
och andevärlden, inklusive änglavärlden,
med mig. (2010/02/03)

3 Tiden efter befrielsen av Korea var 
den mest komplicerade och händelse-
rika perioden av förändring i politiken, 
kulturen och ekonomin. Jag upplevde 
denna period kämpande min väg under 
40 år utan att en enda gång falla ner. 
Varje detalj är inspelad i predikningar av 
pastor Sun Myung Moon. Vad vi kom-
mer att möta i framtiden och alla prob-
lem i tidigare historiska tidsåldrar är 
ingenting jämfört med den väg som 
vandrades av Sanna föräldrar.

Om ni blir tillsagda, "Dessa böcker 
innehåller alla metoder för framgång, de 
är som en segerns uppslagsbok, så om 
ni studerar dessa böcker kommer ni att 

bli furste inom samhällsvetenskap," vill 
ni då studera dem eller inte? Jag har 
sagt allt om alla områden av (mänsklig) 
strävan, från vetenskap och teknik till 
politik, religion, kultur, ekonomi och så 
vidare. Varje Ord talade jag 
överflödande med vision. Ur detta 
perspektiv måste de politiska, finansiella
och intellektuella världar har en 
förbindelse med fram-tiden, världen, och
den enade ideala världen. 
Maktstrukturer måste också kunna ha ett
sätt att ansluta. Oavsett hur bra ni är, 
om ni inte gör detta kommer ni att 
förgås. Vatten blir dåligt om det inte rör 
sig. (207-070, 1990/11/01)

4 Ni måste känna Sanna föräldrar. Vilka 
är Sanna föräldrar? Ingen vet vilka de 
är. Eftersom ni inte känner Sanna Fö-
räldrar bör ni läsa predikningar. Dessa 
böcker har fantastisk innehåll. Hur kan ni
göra det innehållet till ert eget? Jag har 
redan undervisat om allt. Ni behöver 
läsa predikningar. Ni bör tänka att de är 
viktigare än ert eget liv, och mer nödvän-
digt än er familj, stam, folk, nation, värld 
och kosmos. Ni kan inte hitta sådant 
innehåll någon annanstans, inte ens i 
biblioteken i Harvard University. Oavsett 
hur mycket ni forskar på andra håll, 
kommer ni aldrig att hitta en bok som 
innehåller vad som undervisas av Enig-
hetskyrkan. Orden från den fallna histo-
rien har inte verkligt värde. De kan alla 
försvinna. Men om mina predikningarna 
är kvar, läs dessa böcker när ni kan, om 
och om igen. För detta ändamål bör man
studera hårt. De kommer att lyfta er till 
en högre dimension. 
(309-169, 1999/05/01)



5 När ni läser mina Ord, kommer ni att 
finna att det jag sa 50 år sedan är det-
samma som vad jag säger idag. Detta är
ett häpnadsväckande faktum. Jag har 
levt ett stormigt liv av extrema upp- och 
nedgångar, ett liv fyllt av lidande från 
ungdom till ålderdom, och ändå fort-
sätter jag att förverkliga de Ord jag 
talade då.

Mina Ord flyter inte bort. De behandlar 
eviga frågor, och tar upp frågor för den 
litterära världen och konstvärlden. Jag är
en fackman inom olika områden. I det 
litterära fältet jag är kapabel att skriva en
roman på en dag. Jag gjorde även så 
när jag var i fängelse. Jag är full av poe-
tiska känslor. Dessutom, vet jag hur man
använder revolutionära ord. När ni läser 
mina predikningar, kommer ni att finna 
Ord som ni inte kan föreställa hoppa ut 
till er och förena sig som nya kreativa 
idéer. De är revolutionerande. De är inte
bara teoretiska. Jag har knutit ihop dem,
ibland korsar de många kullar och hinder
och väver dem alla samman. Jag är en 
person som ser alla dessa relationer. 
(325-108, 2000/06/30)

6 Vad jag sade för 50 år sedan och vad 
jag säger nu är ett och samma. Jag har 
talat om samma saker. Gud är evig, och 
Hens Ord förblir densamma även efter 
eoner av tid. Först när jag talar samma 
Ord baserade på samma standard kan 
jag befria Gud med ledning av arvet som
hans Son. Detta är hur jag kan befria 
Hens sorg som samlats under den 
smärtsamma marschen genom 
historien. 

De är inte Ord som uttalades av mig 
själv. Jag talade aldrig självmant. Jag 
har aldrig ens öppnat min mun om inte 
Gud vägledde. Det är därför dessa Ord 
är så stora. När ni talar dessa Ord, 
uppenbaras era innersta känslor. När 
jag går till den plats där jag talade dessa
Ord för länge sedan, koncentreras det 
hjärta jag kände då och den andliga 
kraften som andevärlden samarbetade 
med mig på den tiden och kommer in i 
mig. Och ni bör veta, när alla familjer i 
världen har samma hjärta som jag hade 
då, och sänder detta till andevärlden, 
kan de släppa lös en kraft som kan leda 
till åter-skapande och kan expandera till 
hjärtats värld, kärn-sfären, som kan 
täcka hela världen. 

Människor som ogillar att göra hoon-
dokhae saknar denna andlighet. De kan 
bli sjuka, och även riskera att falla. Ni 
borde uppleva hoondokhae mer delikat 
än ris eller något annat livsmedel. Er in-
ställning till hoondokhae bör vara sådan 
att ni ångrar att inte ha tillräckligt med tid
att göra det. Ni borde önska att göra 
hoondokhae 24 timmar om dygnet, år 
efter år. Varje gång ni gör hoondokhae 
borde ni önska att svälja alla Ord på en 
gång, som om de vore en sked full med 
ris. (323-244, 2000/06/03) 

7 Varhelst jag talar, talar jag Ord som 
passar den miljön. Vad det betyder är att
jag inte förbereder mina predikningar. 
Jag talar spontant genom inspiration. 
Orden är olika varje gång. Ni kommer att
inse detta är ni läser dem. Även om Or-
den tycks täcka samma område, efter-
som sammanhanget är olika följer de 



olika vägar. På ett sätt, om ni tycker de 
är svåra, kommer de att vara svåra.

Från och med nu genom att studera 
Ordet, kommer ni att förstå det till fullo 
bara om ni gör det samtidigt som ni off-
rar hängivenhet. När ni fortsätter att 
läsa, kan ni hitta en stycke som ni inte 
kan förstå, eller ett stycke som ni inte 
kan förstå eftersom ämnet hoppar och 
stoppar obegripligt. För att förstå sådana
stycken måste ni be. 
(144-289, 1986/04/26) 

8 Jag är inte en person som normalt 
skriver manuskript för tal. I själva verket 
kan jag tala vältaligt utan manuskript. 
Gud tränade mig att bli en sådan per-
son. Vart jag än går, skapar jag nya ting.
Gud är den ursprungliga kärnan från 
vilken jag skapar, och jag deklarerar 
dessa Ord tillsammans med Gud. Ibland
när jag säger något fel fryser min tunga. 
Jag vet när jag har fel. Mina handlingar 
blir onaturliga. Detta är hur jag förkunnar
Ordet. Därför kan ingen göra anspråk på
det från mig. Detta är fallet även för en 
söndagspredikan, jag vet inte titeln ens 
fem minuter innan jag planerat att tala. 

Ni har ingen aning om hur svårt det är. 
Det känns som om jag kommer till min 
egen avrättning; det är hur allvarligt det 
är. Jag stegar fram utan att ha gjort 
några förberedelser, men när jag öppnar
min mun talar jag Ord som innehåller allt
i himlen och på jorden. Mina predik-
ningar är de ursprungliga dokumenten 
av sådana mirakel jag har åstadkommit. 
(316-046, 2000/02/09) 

9 Jag säger aldrig Ord slarvigt. När jag 
planerat att tala, ex. för att ge en sön-
dagspredikan, kan jag inte komma på en
titeln förrän fem minuter före utsatt tid. 
Jag kan inte hänvisa till böcker eller ta 
citat från vad historiska siffror har skapat
och ge den en titel. Vad jag talar måste 
lämnas komplett och intakt som Orden 
från himlen. Det är därför Orden hoon-
dokhae är levande ord. Den dag ni an-
sluter till dessa Ord, kommer er upp-
ståndelse att ske. Dessa Ord överlever, 
bortom tid, vara sig natt eller tidigt på 
morgonen. De överskrider årstiderna, 
tidsåldrarna och århundraden. Det är 
som en aktiv vulkan. När en krater ska-
pas andas en vulkan-brand genom 
denna öppning. (532-016, 2006/07/10)
(Jag har kommit för att tända en eld på 
jorden, och hur gärna ville jag inte att 
den redan vore tänd. Luk 12:49)

10 När ni hör mina Ord, bör ni assimilera
dem. När ni hör tragiska ord, bör ni gråta
i ert hjärta. Det är samma sak som knop-
par börjar växa igen när våren kommer. 
Mina Ord har en sådan makt. De skiljer 
sig från andra ord. Jag har skapat en 
frekvens inom området för hjärtat. När ni
närmar er det kommer ni att hitta något i 
det. Det skiljer sig från vanliga ord. Des-
sa Ord genljuder i hjärtat. Och när ni hör
dessa Ord rungande i ert hjärta, erövras 
ni själva av dem. 

När jag läser och studerar de Ord jag 
själv har talat, decennier tillbaka, kan jag
fortfarande uppnå detta stadium på ett 
ögonblick. Precis som ni har velat se 
morgonens solljus under den mörka 
natten, arbetade jag min framåt genom 



40 år på jakt efter starkt solljus. Nu är 
det middag och detta har blivit en värld 
utan skuggor. Hela himmel och jord 
översvämmas av ljus. 

Mina Ord kommer inte att misslyckas; de
har makten att förändra världen till det 
himmelska riket. Där en sådan era ut-
vecklas, försvinner satan. Mörkrets värld
försvinner. Som ljusa världar av ljus, 
ansluter kärlekens himmel och jord på 
den plats där den jordiska världen och 
den himmelska världen kan älska, cen-
trerat på Guds ljus. Det faktum att jag 
offentligt har deklarerat dessa Ord, som 
har denna fantastiska kraften av åter-
skapande, är verkligen betydelsefullt. 
(322-012, 2000/05/11) 

11 Jag grundade Enighetskyrkan 35 år 
gammal. Mer än 600 volymer av mina 
predikningar är nu i tryck, men mina Ord
vid den tidpunkt då jag etablerade Enig-
hetskyrkan och de Ord jag talar idag, 
decennier senare, är en och samma. 
Mina Ord har aldrig själva gått upp eller 
kommit ner eller förändrats på något 
sätt. Det är det som är bra med dem. 
Jag blev känd för jag tacklade världen 
rakt på mitt ibland dess ständigt förän-
derliga komplikationer, talade Ord direkt 
från Gud som inte undvek problem eller 
svårigheter. (503-035, 2005/08/01) 

12 Om ni inte läser mina predikningar, 
kan ni inte komma att möta mig när vi 
går till andevärlden. Allt jag har gjort på 
jorden, allt jag har visat intresse för, 
frågat om och undersökt ingår i predik-
ningar. Om ni inte läser dem, kommer 
det att bli omöjligt för er att upptäcka 
återupprättelsens väg genom gott-
görelse som jag har vandrat. 

Jag har talat djupt om Jesus. Efter att ha
läst vad jag undervisar om Jesus, kan 
ingen pastor öppna munnen och säga 
att jag är en kättare. Allt innehåll i dessa 
böcker är så. Jag talade dessa Ord på 
1960-talet, och dessa människor mot-
sätter sig fortfarande mig. Handlingen att
motsätta sig mig är en fruktansvärd 
synd. Det är likvärdigt med att hindra allt
som bildar segerns sfär som uppnåtts 
under de senaste 2000 år av historia. 
(190-231, 1989/06/19)

Hoondokhae

Hoondokhae   är en viktig tradition. Detta   
eftersom det ger möjlighet att läsa San-
na Föräldrars Ord och därmed få moti-
vation att tillämpa dem i det dagliga livet.
I synnerhet är hoondokhae centralt för 
hemkyrkan – Home Church som före-
slagits av Sanna föräldrar, vilket ger 
betydande mening i våra liv av tro. 
Sanna föräldrar understryker att, genom 
hoondokhae bör var och en av oss att 
etablera traditionen att absolut följa 
deras läror och göra dem till en del av 
vår vardag.

13 När alla familjer, både i den andliga 
världen och den fysiska världen, har 



tagit emot Välsignelsen, kommer alla 
nationer att bli ett himmelrike på jorden 
och i himlen genom att göra hoon-
dokhae med Sanna föräldrars Ord.

Dessa är de Ord som Gud gillar mest 
och önskar att etablera. Det vill säga, 
han önskar att etablera en nation och 
utbilda alla människor genom Sanna 
föräldrars Ord.

Vem tror ni gillar hoondokhae mest? 
Eftersom Gud och jag båda gillar 
hoondokhae, är Gud en förkämpe för 
alla hoondokhae-mästare, den äldsta 
sonen Konung över alla äldsta son-
konungar, konungen av alla familje-
konungar och konungen av alla landets 
konungar. Det är därför jag, som är på 
jorden efter Hens vilja, kommer efter 
honom, på andra plats, och har den 
äldre sonens auktoritet, föräldrarnas 
auktoritet och konungaskapet av 
hoondokhae på Hens vägnar. Och alla 
människor kan ärva den äldre sonens 
auktoritet, förälderns auktoritet och 
familjen konungadöme för min räkning, 
och förverkliga himmelriket på jorden, 
där alla är på samma nivå och får lika 
behandling. Därför kommer alla att vilja 
göra hoondokhae. 
(303-122, 1999/08/08)

14 I Enighetskyrkan, är Gud den som 
håller hoondokhae mest entusiastiskt. 
Efter honom kommer Far, sedan Mor. 
Även om jag känner till alla Ord och jag 
är den som talade dem, deltar jag ännu 
entusiastiskt eftersom jag vill harmo-
nisera med er. Med andra ord, jag håller 
hoondokhae för att göra er till perfekta 
objektpartners inför det perfekta subjek-

tet, och att göra det möjligt för er att göra
vad Sanna föräldrar har uppfyllt. När ni 
gör   hoondokhae     är Gud alltid med er  . 
Eftersom detta är sant har ni ingen aning
om vilken välsignelse det är för er att 
delta i hoondokhae tillsammans med era
föräldrar och era syskon. Det betyder att
ni lever tillsammans med Gud. 
(295-269, 1998/09/08)

15 Jag bedöms utifrån Ordet. Jag tänker
mig att Gud är som domaren som lyss-
nar på de sista argumenten från åkla-
garen, och försöker att avgöra om det 
finns skillnader i de vittnesmål Hen har 
hört. Det gäller frågan om jag har omsatt
Ordet i praktiken. Om jag har gjort något
fel när det gäller detta, måste jag upp-
visa ånger.

Nu har tiden kommit när vi helt borde 
avsluta räkenskaperna från 6000 år. Det
är därför som vi nu läser och studerar 
om andevärlden. Jag försöker att gå 
längre än så via hoondokhae, så i detta 
möte bör vi gå längre än denna period 
genom att förena oss i absolut tro, 
absolut kärlek och absolut lydnad. Det är
anledningen till att jag läser detta en 
gång till. Jag har sagt allt som behöver 
sägas om livet på jorden. Varje Ord jag 
har sagt uttalades när jag översatte dem
i handling. Eftersom jag praktiserade det
först innan jag talade det, klarar alltid 
dessa Ord domen. De registreras i 
andevärlden. (314-034, 1999/12/30)

16 När jag numera läser Orden i hoon-
dokhae, blir jag ofta djupt rörd. Jag blir 
rörd ännu mer än av andras ord. Även 
om jag vet allt jag någonsin har talat om,
uppstår tårarna i mina ögon även om jag



försöker att hålla dem tillbaka. När jag 
torkar näsan och försöker undertrycka 
mina tårar, fylls mina ögon igen med 
tårar. När jag blundar gråter mitt sinne, 
och när jag distraherar mitt sinne gråter 
hela min kropp. När jag stänger mun-
nen, flödar blod från mitt sinne, och om 
jag distrahera mitt sinne, är mina lem-
mar rörda av känslor. Även om jag tala-
de dessa Ord under tårar och skrik av 
ångest, kan jag nu uttala samma Ord 
med ett leende. Jag går fram och tillbaka
mellan dessa två ytterligheter. Och klyf-
tan mellan de två är så bred att man inte
kan låta bli att bli imponerad. 
(310-056, 1999/06/06)

17 Jag vet vad jag har sagt. Ni har ingen
aning om hur allvarlig den historia är 
som jag har genomlevt. Jag knyter nä-
varna och grimaserar medan jag under-
trycker mina bittra minnen av orättvisa. 
Dessa Ord har inte dött. Redan nu, när 
Gud ser tillbaka på den tid jag talade 
dessa oOd, kan han inte låta bli gråta 
högt. Det är en miljö där alla ledare i 
andevärlden också fäller tårar. Eftersom 
det är så, vem skulle kunna stå inför 
dessa Ord, och inte påverkas av dem? 
(311-097, 1999/08/19)

18 Enighetskyrkans medlemmar bör 
längta efter hoondokhae så mycket som 
jag själv gör. Jag längtar efter hoondok-
hae. Jag talade alla Ord; Jag känner 
dem alla; och ändå längtar jag fort-
farande efter dem. De är en väsentlig 
del av livet som varar i tusentals år. Det 
är därför ni bör hålla fast vid dessa Ord 
och stanna upp nätter för att läsa dem. 
Ni borde känna att de är underbara även

efter att ni har hållit fast vid dem hela 
livet, och läst dem om och om igen. Ni 
borde känna, efter att ha varit med på 
hoondokhae, att ni inte kan släppa taget 
om dessa Ord och att ni vill hela tiden 
bära runt dem. (314-023, 1999/12/30) 

19 Sanna Fars Ord, hoondokhae, 
förenade den andliga världen och den 
fysiska världen. Från och med nu, måste
både den andliga världen och den 
fysiska världen hålla diskussioner om 
Orden i hoondokhae. Ni måste utföra 
hoondokhae varje dag. Frågan är hur 
himmel och jord kan ta emot min 
förkunnelse och påtagligt uppfylla dem 
genom hoondokhae. 

I ljuset av dessa Ord, när en far därför 
gör fel borde hans son råda honom, och 
när en hustru gör fel borde hennes man 
råda henne. Definitionsmässigt är inget 
större eller mindre. Ni är alla bröder och 
systrar i inför Sanna föräldrar, och de av 
er i sfären av bror och syster kan råda 
varandra. Oavsett vilken plats ni 
befinner er, bör en av er ta steget ut och 
börja hoondokhae att förena er alla som 
en. Detta är vad jag sa för 50 år sedan. 
hoondokhae är en utjämnande under-
visning som hålls varje dag. 

Ni behöver leva hela ert liv centrerat på 
Ordet. Efter det måste ni ha andliga 
erfarenheter och se andevärlden, och 
skapa en miljö där ni kan träffa era 
förfäder och därmed hålla utbyten med 
andevärlden. Ni kommer inte att kunna 
kommunicera med dem om ni inte kan 
Ordet. Först när ni kommunicerar via 
Guds Ord kan andevärlden vara direkt 
kopplad till den fysiska världen. Om era 



egna tankar blandas ihop med det, kan 
man inte kommunicera. 
(314-046, 1999/12/30) 

20 Under er livstid, vad ni vill lämna 
bakom som släktklenod i ert hjärta? Ni 
måste lämna bakom en släktklenod. Ni 
måste lämna bakom en släktklenod i 
andevärlden. Detta är en allvarlig fråga. 
Ni håller på att utvärderas. Därför kan ni 
inte leva ert liv som ni vill. 

Jag är trött och utmattad. Vad kommer 
att hända när jag går till andevärlden? Ni
kommer bara att ha mina ord. Ni har 
träffat mig och era känslor har resonerat 
och harmoniserats med mina, så ni och 
jag har kommit att stå i positionen av 
objekt partner och subjekt partner — 
men med Ordet är det inte så. Ni måste 
förverkliga Ordet påtagligt. Ordet har 
ingen substans. När ägaren dör, splittras
det i bitar. Det är därför vi håller 
hoondokhae över hela världen på detta 
sätt. 

Varför betonar jag hoondokhae? Det är 
att få er att uppleva den sanna smaken 
av Ordet. Ni måste känna det mer än 
vad ni gör när ni möter mig. När ni träffar
mig, är det bara för en timme eller två, 
men ni kan för evigt möta detta Ord. När
ni känner dess djup, kommer rörelsen 
att måla hela himlen och jorden med 
dess färger på ett ögonblick. 
(318-114, 2000/03/04)

21 Ni har ingen aning om hur allvarligt 
jag utför hoondokhae. Det fanns en tid 
när bara ett fåtal personer stod inför mig 
när jag talade. Jag var så full av jämmer 
och jag talade så även inför endast ett 

fåtal personer. Jag talade om stora 
saker, inte tusentals människor, utan till 
dussintals. Föreställ er hur plågat mitt 
hjärta måste ha varit. När ni håller hoon-
dokhae, kommer ni i kontakt med värl-
den av detta hjärta, så att ni fäller tårar 
omedvetet eller känner en klump i 
halsen utan att förstå varför. Det är 
kraften i hoondokhae.

När det gäller el, är hoondokhae ett 
batteri eller kraftverk. Inte vem som helst
Ord kan ha en sådan effekt. Jag talade 
dessa Ord som på gränsen till döden. 
När Ordet uttalas, är det ett som aldrig 
förr uttalats i världen. Det är Guds Ord. 
Detta innebär att var ni än är, med Ordet
i centrum, kan andevärlden utföra 
miraklet uppståndelse. 
Ni måste förstå hur allvarligt det här är. 
De är inte Ord som flyter bort. De är de 
sista Orden som ni bör lämna bakom er 
till era efterkommande. 
(301-087, 1999/04/16) 

22 Ni behöver absolut denna hoondok-
hae som ni utför på denna jord. Ni måste
etablera er i enlighet med det. Ande-
världen utför redan detta arbete. Ande-
världen i sin helhet skulle kunna etablera
sig på mindre än en vecka. Men ni har 
ingen aning om hur mycket arbete som 
måste utföras på jorden. 

Vi lever nu i en tid där familjen kan be-
frias genom hoondokhae. Det är därför 
hoondokhae är viktigt. Det är ett prog-
ram för att befria era förfäder i ande-
världen och även befria er säd. Det för-
flutna, nuet och framtiden är en. Och i 
framtiden, när era föräldrar blir mor- 
farföräldrar, kommer ni och era barn 



tillsammans med era föräldrar att bilda 
tre generationer. Ni måste bygga en bro 
som förbinder dessa tre generationer på 
jorden. (291-239, 1998/03/15)

23 Varför utför vi hoondokhae? Vi utför 
hoondokhae eftersom tiden när jag 
talade dessa Ord var allvarligare än 
idag. Jag talade dessa Ord när ni var på 
grän-sen till döden. Ni kan inte förstå hur
all-varlig jag var då, och hur mycket hän-
givenhet jag offrade för att kunna säga 
dessa Ord. Idag kan vi inte nå denna 
nivå av hjärtat. Därför måste vi lyssna till
dessa Ord så att vi kan komma ihåg hur 
mitt hjärta var på den tiden. Eftersom jag
minns hjärtat som jag talade med då, 
kan jag säga, till och med om ett Ord 
eller en skiljetecken är fel. Det är hur 
allvarligt det är. 

Har då de Ord jag talat kommit att för-
verkligas eller inte? Om jag själv miss-
lyckats med att översätta dessa Ord i 
handling, måste jag ta ansvar för ett 
misslyckande och göra mitt bästa för att 
avsluta detta arbete innan jag dör, även 
om det innebär att jag måste förlänga 
den tid det tar. Det är därför jag letar 
efter ett sätt att göra det. Jag måste 
lägga det i ordning. Jag vill inte lämna 
något annat än Ord bakom, och jag 
måste lämna bakom mig förverkligandet 
av Ordet. (324-027, 2000/06/04) 

24 Ni kan inte utföra hoondokhae utan 
tårar. Hoondokhae är absolut nödvän-
digt om ni vill att hela världen av Sanna 
föräldrars hjärta skall bosätta sig i er 
familj. I framtiden måste hoondokhae 
hållas på familjenivå, kyrko-nivå, 
samhällsnivå, nationell nivå och global 

nivå. Andevärlden samarbetade med 
Sanna föräldrar när de kämpade sig 
framåt, och även ni kan få denna ande-
värld att samarbete och gå bortom den 
miljö där satan kan anklaga er, bara 
genom att lägga detta villkor. Därför är 
hoondokhae   absolut nödvändigt  . 
(292-216, 1998/04/17) 

25 Hoondokhae är fruktad. Jag talade 
dessa Ord när jag stod i den allvarli-
gaste faran med mitt liv på spel. Jag 
talade dessa Ord med ett hjärta som 
nästan brast och spreds till alla hörn av 
himmel och jord, och det är därför dessa
Ord fortfarande genomsyrar himlens 
hjärta och fortfarande lever i samarbete 
med andevärlden. De är eviga. De över-
skrider tid. Eftersom dessa Ord levde 
igår och kommer att fortsätta att förbli 
levande idag, när jag hör dessa Ord i 
hoondokhae, inser jag på nytt att dessa 
Ord inte kom från mig. Det är nödvändigt
för er att dras in i ett sådant tillstånd. 
(296-331, 1998/11/18) 

26 När solen går upp på morgonen, 
även om det kan se annorlunda ut från 
dag till dag, avger det ändå samma ljus 
för samma värld. Eftersom denna energ-
ikälla existerar, har universum det och är
evigt tacksam för gåvan att ta emot det. 
På samma sätt, genom hoondokhae är 
Gud levande och skapar relationer av 
djup tillgivenhet som kan fortsätta i den 
eviga världen, överskridande tid och 
rum.

Dessa relationer uppstår på den plats 
där det är gränsen mellan liv och död. 
De som är villiga att dö kommer att leva. 
Det är mitt jobb att dö och det är Guds 



uppdrag att rädda mig från döden. En 
person som aldrig har varit i en sådan 
allvarlig position kommer att glida bort. 
De kommer att passera förbi. Ni måste 
ha rötter. (296-332, 1998/11/18) 

27 Ni måste lägga stor vikt vid hoon-
dokhae. Det borde vara viktigare för er 
än att äta. Och ni bör känna ett intresse 
och en längtan efter hoondokhae. Om ni
skulle ställa er själv frågan, "Var är jag 
nu på väg? Hur ska jag leva mitt liv? 
Vilket betyg skulle ni ge er själva? Ni 
måste betygsätta allt. När allt kommer 
omkring, är ni den som känner er själv 
bäst. 

Efter det måste ni vägleda 160 familjer 
eller 180 familjer att ta emot Välsig-
nelsen, och när denna stam kommer att 
registreras, blir er egen attityd ännu 
viktigare. Hoondokhae bör vara mer 
delikat än att äta mat, och det bör vara 
mer verkligt än det liv ni nu lever. Även 
om ni glömmer att äta, bör ni inte 
glömma att hålla hoondokhae. Ni bör 
hålla det morgon, middag och kväll och 
efter att ni har ätit er middag, bör ni göra
hoondokhae om ni har tid. Ni bör hålla 
det åtminstone fyra gånger om dagen. 
För att sammanfatta, ni bör göra hoon-
dokhae när ni vaknar på morgonen, efter
att ni har haft er lunch, efter att ni har 
haft er middag, och en gång till precis 
innan ni går till sängs. Då kommer er 
andliga livskraft att växa. 

Och när ni inte gör hoondokhae, kom-
mer det kännas instängt, nästan som om
dagen var mörk, regnig och dimmig. Ni 
måste lägga större vikt vid hoondokhae 
än även er tid för bön. Det är vägen till 

att fullända er själv. Det är den tid ge-
nom vilken Sanna föräldrar kan full-
komna er. (295-274, 1998/09/08)

28 Hur bör ni utföra hoondokhae? I tids-
åldern av att skapa traditionen av hoon-
dokhae i världen, kommer de i världen 
som utför hoondokhae att vara pelarna 
and de centrala ledarna på lokal nivå 
och därefter i sin nation. De som har 
utbildats vid Centrum för utbildning av 
Ideala familjer för världsfred har 
ansvaret att resa ut i världen and utbilda 
andra. 

Ni behöver inte oroa er för er försörjning.
Även om ni har sålt ert hus och er mark 
och vandrar runt som en flykting, kom-
mer ni så småningom att ha etablerat er 
i positionen som världens ledande förfä-
der av hoondokhae. På detta sätt blir det
möjligt att globalisera hoondokhae, och 
det betyder att det kommer att vara 
möjligt att globalisera Välsignelsen. En 
sådan fantastisk framtid ligger framför 
oss.

I varje vinkel and vrå, måste ni organi-
sera de små enheterna, kvarter och 
stadsdelar, och de som ansvarar för 
dem bör axla ansvaret att utbilda invå-
narna. Ni bör utbilda alla i det områdes 
så att de alla når samma andliga nivå 
som ett liknande område i andevärlden, 
vilket utjämnar ert område till ande-
världens, utan skillnad mellan de två. 
(296-221, 1998/11/10)

29 Vem som helst som kan hålla hoon-
dokhae borde bara gå och göra det. Om 
det existerar en undervisning var Ord rör
ert hjärta and rätar ut dess väg, så bör ni



läsa hoondokhae. Om ni inte gör det, 
kommer ni att falla tillbaka. Ni bör inte 
öppna munnen vårdslöst. Nu har ni inget
annat val än att göra det.

Vi har startat en rörelse som kan påver-
ka kvarter, stadsdelar and till och med 
städer. Det är en global rörelse. Efter-
som nationer i världen adopterar Korea 
as trons faderland, bör människorna i de
centrala områdena, de människor som 
lever på hemlandets jord vara de första 
hoondokhae-mästarna. Av den anled-
ningen genomför vi detta arbete på ett 
nationellt plan. (290-160, 1998/02/18)

Avsnitt 3. Familjelöftets betydelse

Den 1 maj 1994 meddelade Sanna 
föräldrar att kyrkans namn, Holy Spirit 
Association for the Unification of World 
Christianity (Enighetskyrkan), skulle 
ändras till Familjefederationen för världs-
fred och enighet, och proklamerade 
Familjelöftet, riktlinjerna för Cheon II Guk
att följas av alla välsignade familjer. 
Först hade Familjelöftet sju verser. Den 
3 februari 1998 lades en åttonde vers till.
Sanna föräldrar sa att nu är inte en tid 
präglad av individen, utan en tid präglad 
av familjen; alltså, skiljer sig Familjelöftet
från utfästelser från individen. 
Familjelöftet uttrycker i detalj familjens 
uppdrag och ansvar i en tid präglad av 
Cheon II Guk.

1 Det faktum att Familjelöftet har ska-
pats är något som vi bör vara tack-
samma för. Vem erbjuder ni detta löfte? 
Ni erbjuder det till Gud Skaparen, vår 
himmelske Förälder. Genom att utföra 

befrielsen av Sanna föräldrar på jorden, 
som var i samma situation under jämmer
och fyllda med bitter sorg, erbjuder ni 
detta löfte inför den vertikala Gud och 
horisontella Sanna föräldrar. Utöver 
detta, reciterar ni Familjelöftet för att 
förmå alla familjer hos alla folk i hela 
världen att följa ert exempel. Detta löfte 
bör reciteras när er kropp och sinne 
förenats, när man och hustru förenats, 
och när söner och döttrar förenats. Om 
den enhigheten saknas, måste ni ångra 
er och be. (308-022, 1998/11/21)

2 Fram till denna dag har Enighets-
kyrkan kontinuerligt arbetat för att inte 
först hitta nationen, utan familjen. 
Familjen är den mest grundläggande 
enheten i organisationen i alla länder 
över hela världen. Utan en sådan enhet, 
skulle det inte finnas någon formel. Det 
är därför vi fokuserar på familjen; Jag 
har aldrig sagt att vi ska hitta nationen 
först.

Bland Principernas läror hittar ni inte 
begreppet att kämpa. Även om det finns 
åtta verser i Familjelöftet, innehåller inte 
en enda av dem begreppet kamp. I "Mitt 
löfte", som föregick detta löfte ingår beg-
reppet att kämpa, men nutidens familje-
löfte innehåller inte detta begrepp. 
(434-040, 2004/01/28)

3 Familjelöftet skiljer sig från individers 
löften. Löftet vi gör är inte en individs 
löfte utan en familjs löfte. Familjen är 
formeln och ursprunget. Det är därför vi 
gör detta löfte som representerar våra 
familjer. Fadern gör detta löfte som 
representant för hela familjen, modern 
gör detta löfte som representant för hela 



familjen, och söner och döttrar gör detta 
löfte som representanter för hela famil-
jen.

Först av allt måste sinne och kropp före-
nas. För det andra, måste makar före-
nas. För det tredje, måste barn förenas. 
Gud förlorades i Edens lustgård. Genom
Adam och Eva förlorades individen, man
och hustru gick förlorade, och barnen 
gick förlorade. De måste alla återupp-
rättas. Därför kan ni recitera Familjelöftet
endast när er kropp och ert sinne är i fö-
renade, ni och er partner är en, och era 
barn är förenade. (267-147, 1995/01/04)

4 För att recitera Familjelöftet, måste 
människor ha fulländat sin familj, vilket 
innebär att deras kropp och sinne först 
måste förenas. En person vars sinne 
och kropp inte förenats kan inte recitera 
Familjelöftet. På grund av fallet, delades 
kropp och sinne. Vi har upplevt falska 
föräldrar, falsk kärlek, falskt liv och falsk 
härstamning, och alla dessa måste av-
skaffas. Vi måste återupprätta sann 
kärlek, sant liv och sann släktlinje. 
Dessa tre saker fullkomnar kropp och 
sinne. Ingen kan förneka dessa tre 
saker. Före allt annat, måste ni förena 
ert sinne och er kropp med sann kärlek. 
Gud vill att alla människor ska uppnå 
detta mål. Detta är syftet med återupp-
rättelsen och syftet med försynen. 
(267-146, 1995/01/04) 

5 Från och med nu bör ni säga löftet 
tillsammans med er familj. Ni behöver 
inte något annat. Allt i himlen och på 
jorden, såsom glädje, frihet och fred 
börjar från familjen. Därför är det mycket
viktigt att inte förlora er familj. När 

familjer förenas kan vi uppnå enighet i 
världen och förverkliga himmelriket. 
(260-152, 1994/05/02) 

6 Ljuset i er familj genom vilket ni är 
garanterad en evig plats i historien 
kommer genom att älska Familjelöftet 
och förenas centrerade på detta löfte. 
Familjelöftet kommer inte att försvinna. 
För att återupprätta den fallna världen 
behöver ni absolut Familjelöftet. 
Eftersom fallet skedde i familjen och 
släktlinjen ändrades, måste ni gå tillbaka
till ursprunget. Detta är en allvarlig fråga.
När Sanna föräldrar skapade familje-
löftet, gjorde de det så Sanna föräldrar 
står i position av Guds påtagliga objekt 
partner. Sanna föräldrar tog fullt ansvar 
genom att skapa Familjelöftet. Därför 
kan det inte läggas bort. 
(567-164, 2007/06/30) 

Det absoluta förbundet

Sanna föräldrar extraherade kärnan i 
undervisningen från de Ord de har talat 
hela livet och införlivade dem i familje-
löftet. De efterlämnade detta löfte till alla
människor som ett absolut förbund och 
som riktlinjer för familjer. Genom detta 
kan vi, som ägare av Cheon II Guk bes-
luta att bygga himmelriket på jorden och 
i himlen, som är den ursprungliga ska-
pelsens värld, och på så sätt fullkomna 
världen baserad på hjärtats kultur, att 
uppnå Guds ideal och människor 
förenas i kärlek.

7 Efter 40-årsdagen av grundandet av 
HSA-UWC, ändrade jag namnet till 
Familjefederationen för världsfred och 



enighet och skapade Familjelöftet. Det 
motsvarar det absoluta förbundet och 
konstitutionen för att nå våra mål. 
Termen familjelöfte har aldrig dök upp 
tidigare i historien. Familjelöfte innebär 
att sträva efter himmelriket och bygga 
himmelriket. 
När man ser på det baserat på inne-
hållet av återupprättelse genom gott-
görelse, visar det oss hur vi kan vara 
helt befriade. Därför tillhör vem som än 
reciterar löftet och lever det inom sfären 
av fullkomnade familjer, inte sfären av 
den fallna världens familjer. Eftersom ett
familjerike centrerad på sann kärlek bil-
das, kan kropp och sinne som hade 
delats av falsk kärlek förenas. 
(264-245, 1994/11/03) 

8 När ni studerar Skapelsens princip, 
kommer ni till termerna "sfären av herra-
välde baserat på prestationer genom 
Principerna" och "sfären av Guds direkta
herravälde." När dessa förenas, kan vi 
uppnå den absoluta tidsåldern av ska-
pelsens princip. Olydnad mot Principer-
na ledde Gud till att kasta Adam och Eva
i helvetet. 

Samma Principer gäller även för vår 
kyrkas medlemmar. Nu är tidsåldern av 
lagen. Familjelöftet är konstitutionen för 
himmel och jord. Om ni bara kan 
uppfylla även en av dess verser i löftet, 
kan ni bli en medborgare i himmelriket. 
Ni förstår inte dess värde, så att ni 
reciterar det på samma sätt en okunnig 
person kan recitera från Skriften utan att
förstå ett Ord av den. 

När ni gör ett löfte, bör ni leva i enlighet 
med det, men om ni har misslyckats att 

göra det återstår endast ert yttre skal av 
en människa. Ni har utseendet av en 
människa, men det finns inget inuti. 

Ni måste fylla detta tomrum. Vi har 
kommit in i den ursprungliga, ideala 
sfären av Guds direkta herravälde, och 
orden i Familjelöftet kommer att hjälpa 
oss att etablera dess lagar och sätta 
dem i ordning. (388-076, 2002/07/30) 

9 Jag skapade Familjelöftet endast efter 
att ha uppnått det. Jag har uppfyllt varje 
del av det. Ni bör hänge era liv för att 
noggrant upprätthålla detta familjelöfte, 
som jag har uppnått, och behandla det 
som konstitution. Då kommer ni helt sä-
kert att gå till himmelriket, den plats dit 
jag också kommer att gå. 
(490-242, 2005/03/14) 

10 Om ni skulle analysera och bedöma 
innehållet av Familjelöftet, skulle ni finna
att det består av fantastiska affirma-
tioner, med historier bakom dem som ni 
inte ens kan förstå. Att innehållet är 
grunden för familjen. När ni planterar det
som ett frö, expanderar det, och religion 
försvinner. 

Familjelöftet är en våg som ni måste 
skydda med era liv. Ni måste väga era 
liv varje dag och se om det har skett 
någon förändring. Ni måste placera era 
liv på vågen och se om ni har gått upp 
eller ner. När ni offrar fler och fler andak-
ter för Guds Vilja, kommer era liv att gå 
allt högre. (564-207, 2007/06/02) 

11 Ni måste förstå hur fantastiskt familje-
löftet är. Ni kan inte ta bort ett enda Ord. 
Det åttonde löftet betonar absolut tro, 
absolut kärlek och absolut lydnad. Base-



rat på dessa tre absoluta förutsättningar 
anländer vi till fulländning av absolut 
sex. Det är bara för att vi lever i en tids-
ålder av Sanna föräldrar som vi kan 
förkunna fulländning en av absolut sex. 
De första mänskliga förfäderna föll vid 
16 års ålder och Guds ursprungliga 
absoluta sex vid tiden för skapelsen 
kunde inte förverkligas.

Pyeong Hwa Shin Gyeong presenterar 
basmaterial för konstitutionen som krävs
för att förverkliga familjen av himmelriket
och himmelriket självt. Det kan inte fin-
nas någon grundlag som inte är en del 
av det. Familjelöftet är kärnan i den se-
naste versionen av Pyeong Hwa Shin 
Gyeong. Fullkomnade människor både i 
den himmelska världen och den fysiska 
världen reciterar det. 
(599-317, 2008/10/24)

12 Familjelöftet som ni memorerar ska-
pades för er skull. Ni representerar era 
förfäder, ni representerar er nuvarande 
stam, och ni representerar er säd. Efter-
som ni står i positionen av förfäder, om 
ni inte fastställa tradition för er stam på 
rätt sätt, kommer ni inte att kunna stå 
stolt inför era ättlingar. 

Familjelöftet är centrum. Guds skapelse-
ideal är familjen. Det är en familj under 
Gud. Detta är roten till allt, från vilken allt
går framåt. Det är viktigt att saker inte 
stannar upp. 

Ni måste internalisera Familjelöftet på 
fundamentet av absolut sex. Eftersom 
hela den moraliska attityden hos er stam
beror på Familjelöftet, måste ni internali-
sera det tillsammans med era förfäder, 

med er stam och med era avkomma, 
utgående från en baslinje av absolut 
sex. (602-086, 2008/11/13)



Kapitel 2

Etablering av åtta steg och dagen för Guds
eviga välsignelse

Avsnitt 1. Etablering av åtta steg 
                 (Pal Jeong Shik) och  
                 Himmelskt föräldraskap

Bakgrund

Vid North Garden i Kodiak, Alaska, den 
20 augusti 1989, på 4:e årsdagen av 
Sanne fars befrielse från Danbury fäng-
elset, proklamerade Sanne far Providen-
tial Age of Grace of Love – Försynens 
tidsålder kärlekens nåd. Den dagen, i en
predikan med titeln "Fullbordandet av 
den providentiella frälsningen och 
kärlekens providentiella tidsålder" klar-
gjorde Sanna föräldrar att fram till dess 
hade vi varit i försynens tidsålder av 
frälsning genom gottgörelse. Från den 
utgångspunkten, skulle det nu inte fin-
nas någon makt att motsätta sig Enig-

hetskyrkan. Vi hade gått in i försynens 
tidsålder av kärlek.

Den 31 augusti 1989 öppnade Sanna 
föräldrars ceremoni för etablerandet av 
de åtta stegen (Pal JeongShik) tids-
åldern då gottgörelse inte längre skulle 
vara nödvändigt. Ceremonin för etable-
randet av de åtta stegen avser vertikala 
stadier av tjänares tjänare, tjänare, 
adoptivbarn, styvbarn, barn, make-
maka, föräldrar och Gud, och horisontellt
till stadierna av individ, familj, stam, folk, 
nation, värld, kosmos och Gud. 



Ceremonin för etablerandet av de åtta 
stegen förkunnade att Sanna föräldrar 
hade fastställt segerns grundvalar som 
krävs för att återupprätta, genom gottgö-
relse, dessa åtta vertikala och åtta 
horisontella steg.

1 Dagen då jag proklamerade Provi-
dential Age of Grace of Love var den 20 
augusti 1989. Detta innebär att vi kom-
mer till slutet av perioden för den histo-
riska frälsning där människor utgjuter sitt
blod som gottgörelse. Vi har kommit in i 
en tidsålder av kärlek. Sanna föräldrar 
dök upp och vi gick in i en tidsålder av 
kärlek. På grund av detta har vi före-
språkat att frälsningens försyn centreras 
på kärlek.

Därefter, den 31 augusti, proklamerade 
jag ceremonin för Etablering av de åtta 
stegen. Jag måste fullborda vertikal 
gottgörelse och horisontell gottgörelse. 
Följaktligen proklamerade jag detta i den
nordligaste regionen, Alaska. Därefter 
den 1 september proklamerade jag 
tidsåldern av himmelskt föräldraskap, 
och den 27 februari 1990, proklamerade 
jag föräldrarna av himmel och jord. 
Etablerandet av föräldrar över himmel 
och jord är densamma som inrättandet 
av konungaskap, som jag meddelade 
vid samma ceremoni. Genom det kom-
mande konungaskapet över himmel och 
jord, har vi trätt in i tidsåldern då Sanna 
föräldrar har auktoritet. 
(204-281, 1990/07/11)

2 Providential Age of Grace of Love – 
providentiella tidsåldern för kärlekens 
nåd, innebär att vi gått in i tidsålder när 
Gud kommer att råda. Efter att ha dekla-

rerat avskaffandet av tidsåldern av 
gottgörelse, trädde vi den 13 juli, 2003 
fullständigt in i providentiella tidsåldern 
för kärlekens nåd. Genom att ta bort det 
som fallit har vi gått in den stora över-
gången till en ny värld centrerad på Gud,
där Gud styr enligt skapelsens ideal.

Frälsningens försyn kommer att bli kom-
plett endast när FN förnyas. Religioner 
och länder kommer att försvinna. Stri-
derna mellan religioner och mellan 
länder kommer att försvinna. Det kom-
mer att bli en tidsålder av familjekärlek. 
Genom att sann liv tillsammans med 
Guds sanna kärlek i centrum, kommer vi
ha sann släktlinje. Eftersom detta är fullt 
förverkligat i fader-son relationen, 
kommer mänskligheten att bli en stor 
familj. Alla människor i världen kommer 
att vara bröder och systrar. Var hittar vi 
ursprunget till detta? Vi finner det i 
familjen.

För många tusen år sedan, var alla 
människor ämnade att vara bröder och 
systrar, men detta förhållande gick 
förlorat. Allteftersom tiden gick, gick de 
nära syskon relationerna förlorade. 
Därför måste människor i öst och väst, 
och nord och syd, föras samman. När 
detta händer, kan vi leva i en tidsålder 
av en stor mänsklig familj. 
(414-220, 2003/08/02) 

3 Den providentiella tidsåldern av himlen
har gått in i en tidsålder av Sanna föräl-
drar och tidsålder av kärlek. Nu blir det 
ingen mer död i samband med religions-
historia. Det blir inga fler tårar. Om ni vill 
bli en läkare, måste ni få en utbildning i 
medicin. På samma sätt, om ni entusias-



tiskt och kontinuerligt följer Principernas 
väg, kommer ni förbättra er yttre och inre
karaktär.

Följaktligen går vi in iden providentiella 
tidsåldern av kärlek. Ur Principernas 
synvinkel, passerade vi genom sfären av
herravälde baserat på prestationer 
genom Principerna och trädde in i 
standarden för Guds direkta herravälde, 
där vi kan bli ett med Guds kärlek. 
Eftersom barn och föräldrar ansluter i 
tidsåldern av återupprättande av föräl-
draauktoriteten måste jag förkunna 
stam-messias. Jag offrade allt, inklusive 
mig själv, av hänsyn till den försyn som 
Gud har genomfört under 6000 år, och 
jag återupprättade slutligen familjen av 
den döde Adam.

Därför de män som gifte sig som de ville 
kan bli återupprättade till Adam vid 
utformningssteget. Er stam blir tillväxt-
stegets Adam, och Far, centrerat på 
nationen, blir fullkomlighetsstegets 
Adam. Denna tid expanderar auto-
matiskt över hela världen. Vi har kommit 
in i tidsåldern för att få rätt att ärva posi-
tionen som föräldrar. Föräldrar och barn 
blir en, och satans värld kan inte lägga 
sig i det. (193-100, 1989/08/31) 

4 När jag säger att jag har skänkt en 
särskild myndighet från himlen, betyder 
det att jag har tagit er till positionen som 
en messias. Detta är högre än posi-
tionen hos era föräldrar som gav er livet.
När ni blir stam-messias, etablerar ni era
föräldrar, som representerar Jesus, i 
positionen Adam och Eva. Genom att 
etablera de rättfärdiga föräldrarna i er 
familj i enighet, med denna återupp-

rättelse av Adam och Eva, ärver ni föräl-
draauktoritet i familjen, stam, folk, nation
och som världs-messias. 

I Principernas terminologi, är detta 
övergången från sfären av herravälde 
baserat på prestationer genom 
Principerna till sfären av Guds direkt 
herravälde. I sfären av herravälde 
baserat på presta-tioner genom 
Principerna, måste ni fylla er din del av 
ansvaret genom att återupp-rätta 
auktoriteten som äldre son. Då kan ni 
ärva grunden av återupprättelse från 
mig, som har underkuvat satan på 
världsnivå. Genom att hissa flaggan för 
den äldre sonens seger, bör ni ta direkt 
herravälde över satan, så att satan 
kommer att säga till er, "Nu har ni blivit 
himlens barn. Jag är ärkeängeln, och jag
måste tjäna er." Vid det här laget har ni 
möjlighet att agera fritt i sfären av herra-
välde baserat på prestationer genom 
Principerna. Ni gör det baserat på 
återupprättelse av auktoriteten som den 
äldre sonen. 

Det förstfödda och andra födda barnet är
båda barn till Adam och Eva. De är 
Guds barn. Eftersom därför den provi-
dentiella tidsålder som vi har återvänt till 
är en där barn centrerade på sina föräld-
rar kan ansluta deras familje- och blods-
relationer till Gud i centrum, kallar vi 
detta den providentiella tidsåldern av 
kärlekens nåd. (193-091, 1997/08/31) 

5 Jesus kom som den andra föräldern 
för att återupprätta ättlingar till den fallne
Adam och därigenom frälsa världen, 
men det kunde inte helt uppnås. Vid 
hans återkomst, kommer därför Herren 



som tredje förälder. Eftersom kristen-
domen inte kunde fullgöra sitt uppdrag, 
kom Sanna föräldrar och de var tvungna
att upprätta en grund för seger genom 
att återupprätta auktoriteten hos äldste 
sonen genom gottgörelse en andra 
gång, under en period av 40 år. De var 
tvungna att återupprätta alla miss-
lyckanden från Jesu tid och vid tiden för 
Adam. Därför baserat på Sanna föräld-
rar är Adams familj återupprättad, Jesu 
familj återupprättad och varje nation har 
återupprättats. När Korea är återupp-
rättat, kommer det att vara den centrala 
nationen i världen. I sanning, kommer 
gränserna mellan nationer automatiskt 
att försvinna när centrerad på den åter-
vändande Herren — det vill säga Sanna 
föräldrar — världens föräldrar, nationella
föräldrar, stam-föräldrar och familje-
föräldrar är etablerade. Vi kan leta efter 
nationer, men de kommer inte att 
existera. 

De välsignade familjer som är familje-
messias och stam-messias, måste frälsa
nationen medan i familje-position, som 
liknar situationen då Jesus uppstod. 
Jesu mission var att ansluta Israel, Rom 
och världen, men världen delades internt
och externt; det vill säga i Kain och Abel.
Ni måste genom kärlek avsluta denna 
delning. (193-087, 1989/08/31) 

6 Jag själv startade från positionen av 
en tjänares tjänare. Jag gjorde alla des-
sa saker, såsom att samla avfall i en 
japansk slum. Under tre år åtminstone, 
fastade jag på min födelsedag och bar 
trasiga kläder även när jag gav predik-
ningar. Detta var återupprättelse. Även i 

positionen som tjänares tjänare förfölj-
des jag av hela världen. 

Jag var tvungen att gå från positionen av
tjänares tjänare till positionen om tjäna-
re, och efter det positionen som adop-
terad son. Ett adoptivbarn har en annan 
släktlinje. Och jag var tvungen att slut-
föra den del av ansvaret som Adam 
hade att etablera traditionen. Eftersom 
ansvaret för Adam, som misslyckades 
med att etablera traditionen behövde 
uppfyllas, var jag tvungen att avsluta 
Adams del av ansvaret efter att ha 
utstått och övervunnit även plågsamma 
situationer. 

Dessutom var jag tvungen att skapa fun-
damentet för Eva att bli helt ett med 
barnen. För att återupprätta kosmos, 
etablerade jag auktoriteten av äldre son 
genom Eva. Eva, som fick ansvaret att 
återupprätta den äldre sonen, måste bli 
ett med den äldre sonen och den andre 
sonen. (193-093, 1989/08/31) 

7 Eftersom Återkomstens Herre upp-
fyllde hela den vertikala standarden och 
uppnådde standarden där allt kan utjäm-
nas, är gottgörelse inte längre nöd-
vändigt. Följaktligen är allt som krävs att 
inympa de åtta stegen; det vill säga 
återupprättelsen av individen, familjen, 
stammen, folket, nationen, världen, 
kosmos och Guds position. 

Eftersom Gud har förberett den kristna 
kultursfären så att hans myndighet inte 
skulle möta något motstånd, var målet 
för den sfären att delta med den åter-
vändande Herren. Men även om allt 
hade varit återupprättat genom gott-



görelse, både vertikalt och horisontellt , 
gick hela det resultatet förlorat. Gud 
förberedde fullständigt standarden base-
rat på vertikal och horisontell gottgörelse
på global nivå. Men eftersom det ko-
reanska folket och Kristendomen inte 
stödde far, gick allt förlorat. 

På grund av detta, blev Kain, Abel och 
Eva-nationer på himlens sida, och Kain, 
Abel och Eva-nationer på satans sida, 
tillsammans med Sydkorea, sju fientliga 
nationer. Satan samlade dessa sju na-
tioner, för att eliminera Far. Men efter att
ha gått längre än nationell nivå, utöka 
sfären av välsignelse med de 777 pa-
rens Välsignelseakt (1970), och efter tre 
års missions-mobilisering av välsignade 
hustrur, lades grunden för mig att gå till 
USA (1971). Sedan dess har jag arbetat 
med att utöka grunden av gottgörelse 
genom de åtta stegen upp till global 
nivå. (199-157, 1990/02/16) 

8 Vi måste passera genom åtta vertikala
steg: tjänares tjänare, tjänare, adoptiv-
barn, styvbarn, barn, make, föräldrar och
Gud. Ni måste vi gå igenom åtta hori-
sontella stadier: individ, familj, stam, folk,
nation, värld, kosmos och Gud. Cere-
monin för Etablering av de åtta stegen 
förde samman och fastställde alla dessa
stadier. Jag proklamerade detta den 31 
augusti, 1989, i Alaska.

Följaktligen går vi in i tid då människor 
inte längre behöver betala gottgörelse. 
Det betyder att varhelst en medlem av 
Enighetskyrkan går, eller jag går, och 
vad vi gör, kan ingen förfölja oss. När vi 
utför någon form av arbete, kan ingen 
anklaga oss. Ceremonin för Etablering 

av de åtta stegen är ceremonin för att 
etablera oss i den nya miljön.

Efter att ha utfört denna ceremoni som 
fundament, deklarerade jag himmelskt 
föräldraskap den 1 september 1989. 
Tidsåldern för att återupprätta äldste 
sonen var före slutförandet av Cere-
monin för avslutandet av de åtta stegen. 
Genom att återupprätta auktoriteten hos 
den äldste sonen himlens sida, gick vi in
i sfären av den globala toppen där satan
är inte längre kan motsätta sig oss. 
(193-207, 1989/10/04)

9 Det har aldrig funnits en riktig kvinna 
som levde för världen så som Gud av-
såg att bygga den. Av detta skäl genom-
förde jag ceremonin för Etablerandet av 
åtta steg. Återupprättelsens providens 
för Gud måste passera genom åtta steg 
för att nå Gud. Det måste passera ge-
nom de olika stadierna av tjänares 
tjänare, tjänare, adoptivson styvson, 
son, mor, far och Gud. Denna väg är 
grunden för att förstå att Gud har letat 
efter den sanna kvinnan. Herren som är 
brudgummen måste födas på jorden och
finna den segerrika kvinnan. Represen-
terande Adam, framträder Abel och 
finner henne.

Uppdraget för bruden efter att ha pas-
serat genom tusentals år är att skapa ett
enhetligt globalt fundament på jorden. 
Detta görs för att slutföra Adams ideal 
och åstadkomma Guds Vilja för brud-
gummen. Utan den grunden kan Abel 
inte visas på jorden som den segrande 
brudgummen. Även om han segrade på 
nationell nivå, skulle världsnivåns satan 
klamra sig fast vid honom för att slå ner 



honom. Inte förrän vi därför har möjlighet
att gå över den globala sfären av befrie-
lse måste vi etablera sfären av befrielse 
för bruden samtidigt med förberedelsen 
för brudgummen. För Gud att skapa 
Adam var enkelt. Men att återskapa 
Adam krävde att gå igenom tusentals år 
av historia, från Adam och Eva tills nu. 
(242-243, 1993/01/02)

10 Ceremonin för Etableringen av de 
åtta stegen. I Guds försyn kunde aldrig 
antalet åtta etableras. Antalet åtta sym-
boliserar cirkeln i himlen och cirkeln på 
jorden. Månaden augusti 1989 som är 
det första året efter proklamerandet av 
Dagen för nationen av en enad värld, 
har särskild betydelse.

Det är viktigt innehåll bakom tillkänna-
givandet av den kosmiska uppgörelse i 
slutet av augusti i år. I denna providen-
tiella tidsålder, är återupprättandet av 
auktoriteten av den äldre sonen tillsam-
mans med auktoriteten av föräldrar 
etablerade, och genom återupprättandet
av auktoriteten av föräldrarna, är åter-
upprättelsen av kungadömet etablerat.

Demokratins tidsålder passerar och 
kärlekens värld kommer. Kan demokrati 
köpa Gud och Sanna föräldrar? Kan ni 
röstas in i en relation med Gud och San-
na föräldrar? Kärlekens väg är den enda
vägen.

Jag har gjort dessa uttalanden, men det 
betyder inte att ni inte behöver be. Om ni
inte gör det, kan ceremonin för Etable-
ring av de åtta stegen inte uppehålla sig 
på jorden och i himlen. Jag prokla-
merade uppgörelse genom att erbjuda 

böner som representant för alla med-
lemmar i Enighetskyrkan, alla män-
niskor, alla nationer och alla ting i 
himlen. (193-110, 1997/08/31)

11 Jag genomförde ceremoni för Etab-
lering av de åtta stegen i Kodiak, Alaska,
en punkt på jorden i närheten av pol-
stjärnan. Jag bröt alla hinder mellan det 
jordiska helvetet och himmelriket, både 
de vertikala och horisontella hindren. 
Jag bröt ner och rensade bort väggarna i
den mänskliga världen som blockerar 
individer, familjer, stammar, folk, natio-
ner, världen och kosmos. Så länge 
dessa hinder finns, kunde satan tillfälligt 
uppehålla sig på denna jord.

När jag ser satan existera i andevärlden 
och i den jordiska världen, säger jag: 
"Du har motsatt dig mig över hela 
världen. Jag har älskat mänskligheten 
mer än du har. Jag har lärt Guds him-
melska väg för alla människor när du lärt
dem att besegras och ledde dem till 
undergång. "Satan böjer huvudet inför 
ledarskapet av kärlek. Det är moderns 
kärlek som försöker återupprätta sin 
vördnadsfulla son från livet som en 
skurk till ett rättfärdigt liv. Endast kärlek 
kan få den syndiga djävulen att ge upp. 
Det är därför jag (och Jesus) betonar 
kärlek. (193-299, 1989/10/08)

12 Innan Adam och Eva föll, allt var allt 
deras och Guds. Följaktligen att offra 
nationen och världen innan de får Väl-
signelsen är den allmänna regeln, men 
man kan inte göra det under återupp-
rättelsen. Dagens Välsignelse är välsig-
nelsen för personer inom Enighets-
kyrkan. I framtiden kommer vi att gå 



tillbaka till den ursprungliga standarden 
genom att skapa en nation, och välsigna
den nationen och världen. Himmelskt 
föräldraskap startar därifrån. Himmelskt 
föräldraskap kommer att segra när värl-
den är utjämnad under Gud och håller 
en global Välsignelse-ceremoni. Som är 
innehållet av sant föräldraskap.

På grund av Koreakriget, gick världen in 
i en tid präglad av två poler. Men dessa 
två poler blev en centrerat på OS i Seoul
(1988). Moskva-OS och Los Angeles-OS
var i en tid präglad av två poler, men de 
blev en vid tidpunkten för OS i Seoul. På
den tiden deltog Little Angels i en hög-
tidlig uppvisning och jag sa, "Jag kom-
mer att donera 2000 bilar till Moskva. Ta
dem, men ta dem genom Nordkorea." 
Jag föreslog detta så att materia och 
ande kunde förenas. Vid OS i Seoul, 
blev våra unga missionärer förenade 
med Kain-typ av ungdomar i satans 
värld. Följaktligen hejade kyrkans 
medlemmar för de länder som inte har 
en ambassad i Korea, genom att hålla 
dessa nationers flaggor. De förenades 
och hejade på dem. 

I slutet av augusti 1989 deklarerade jag 
ceremonin för Etablering av de åtta steg 
baserade på dessa villkor. Jag byggde 
den idealistiska grunden för ungdomar 
och utifrån den grunden etablerade jag 
en dag av stor betydelse. 
(287-125, 1997/09/19) 

13 31 augusti 2008 är 10-årsdagen av 
Pal Jeong Shik, ceremonin för Etab-
lering av de åtta stegen. Det är en vär-
defull dag då för att återupprätta släkt-
linjen, då vi markerar att Sanna föräld-

rars har gått igenom alla epoker av de 
åtta stegen, horisontellt från individ till 
familjen, stam, folk, nation, värld, kos-
mos och hela vägen upp till Gud, liksom 
vertikalt med början från tjänares tjä-
nare. Därför, eftersom Sanna föräldrar 
har kommit, genom att förena sig med 
dem, kan folk börja att bosätta sig i värl-
den. Detta är betydelsen av ceremonin 
för Etablering av de åtta stegen. 

Eftersom jag proklamerade detta i Ko-
diak, är Kodiak startpunkten och stan-
darden som vi går vidare med. Kodiak är
en ö i havet mellan Ryssland och Ame-
rika. Därför började etableringen av de 
åtta stegen i havet, fortsatte genom en 
halvö, kom upp på en kontinent och, och
nådde för första gången världsnivå. Åtta 
stadier, tidsåldern av tjänares tjänare, 
adoptivbarn, styvbarn, barn, moder, 
fader och Gud var grundligt gottgjorda 
och anslöts vertikalt och horisontellt. 
Som ett resultat, kunde himmelskt 
föräldraskap förklaras 1 september 
1989. (596-242, 2008/08/31) 

14 Sanningen om Gud och Sanna 
föräldrar kallas Himmelskt föräldraskap. 
Slutligen är idag den nya dagen här när 
himmel och jord blir ett baserat på sann 
kärlek, och detta rike expanderar från 
familjen till världen. Denna dag har den 
betydelsen. 

Ceremonin för etableringen av de åtta 
stegen proklamerades på grund av 
Sanna föräldrar som passerat genom 
alla erfarenheter av bitter smärta och 
sorg, vertikalt och horisontellt. Fram till 
nu, kunde himlen varken komma verti-
kalt eller horisontellt. Men när vi ansluter



vertikalt och horisontellt med den nya 
familjen, med Sanna föräldrar som cent-
rum, kan vi gå vidare till världen som 
Gud vill ha. Himmelskt föräldraskap 
skulle inte dyka upp utan denna 
ceremoni för Etablering av de åtta 
stegen. 

De välsignade familjerna är centrum för 
denna världsomfattande expansion. 
Stående inom sfären av en världs-familj 
centrerat på de välsignade paren, från 
30 000 par till 360 000 par till 3,6 
miljoner par, är hur Sanna föräldrars 
familj går utöver de vertikala och hori-
sontella stadierna, och där Gud kan leva
på jorden. Därför proklamerade jag 
sfären av den kosmiska sabbaten för 
föräldrar över himmel och jord. De 
30 000 paren, 360 000 paren och 3,6 
miljoner paren uppfyllde utformning, 
tillväxt och fullkomlighets-stegen och 
inledde den tidsålder då våra familjer i 
världen kan välkomnas och deras verk-
samhet fortsätta utan hinder. Därför 
överallt där Gud går, kan Hen nu vila. 
(287-108, 1997/09/19) 

15 Som ett resultat av att ha uppfyllt Ce-
remonin för Etablering av de åtta stegen 
har auktoriteten hos föräldrar återfunnits,
deras smärta och sorg har lösts. 
Filosofin bakom Himmelskt föräldraskap 
breder ut sig. I positionen som Sanna 
föräldrar har jag befriat Adams familj och
jag har befriat Jesus från sorgen att inte 
kunna uppfylla missionen som en stam-
messias. Tiden har kommit när ni som 
stam-messias, kan ta bort allt felaktigt 
som era föräldrar och släktingar har 
gjort. 

För första gången kan alla era hemorter 
omvandlas till de hemorter i himlens 
nation. Som formen av en nation kom-
mer era hemorters territorium vara den 
plats där vi kan få kontakt med Sanna 
föräldrar och få deras, och edra fäders 
och mödrars födelseorter kommer att 
betecknas som hemorter i Guds nation.

Följaktligen kan i denna tidsålder era 
hemorter erkännas som hemorter i Guds
nation. De har befriats från helvetet. Nu 
går alla människor som lever i helvetet 
igenom återuppståndelse, så tre gene-
rationer måste koncentreras på stam-
messias, och detta utgör en förutsättning
inför himlen. En farfar/morfar, en far och 
en äldre bror är centrum som stamm-
messias. Detta är roten till återupp-
rättelsens andliga arbete. Ni befriar Gud,
befriar Sanna föräldrar och befriar er 
själva. (193-213, 1989/08/31)

Auktoriteten hos den äldre sonen, 
föräldrarna och konungen

Tack vare av att ha proklamerat cere-
monin för Etablering av de åtta stegen, 
proklamerade Sanna föräldrar Him-
melskt föräldraskap i North Garden, 
Kodiak, Alaska, den 1 september, 1989. 
Nu kunde fallna människor välkomna 
Sanna föräldrar och Sanna föräldrar 
älska Kain och Abel fullständigt. Som ett
resultat, har tidsåldern präglad av prin-
ciperna för Himmelskt föräldraskap öpp-
nats. Sanna föräldrar sa att auktoriteten 
hos den äldre sonen föräldrarnas aukto-
ritet och auktoriteten av konungaskap 
har återupprättats och vi hade nått 
världsnivån av tillväxtfasen där satan 



inte kunde motsätta oss. De sa att tiden 
hade kommit då, om vi avancerade 
djärvt och starkt, skulle till och med den 
kommunistiska världen påverkas.

16 Hur kan vi etablera Himmelskt föräl-
draskap? Det har fastställts centrerat på 
familjen. Ursprungliga generationer av 
människor borde ha fortplantats från 
ofallne Adams familj att bli en ofallen 
stam-nivå familj, ofallen folk-nivå familj, 
ofallen nationell nivå och global nivå av 
familj. Från den enda uppsättningen av 
mänskliga förfäder har mänskligheten 
expanderat. Detta skulle ha legat till 
grund för Adams konungaskap. Men 
eftersom denna expansion började från 
de fallna mänskliga förfäderna och ex-
panderade till andevärlden, kunde den 
första förfadern inte bli konung. Istället 
kommer konungen att bli den återupp-
rättade Adam. Först när den återupp-
rättade Adams konungadöme är eta-
blerat kommer ättlingarna som har multi-
plicerats under tiotusentals år att bilda 
en förenad värld. (194-114, 1989/10/08)

17 Vi var tvungna att stiga uppåt genom 
åtta vertikala steg. Ceremonin för Eta-
blering av de åtta stegen uppnådde det. 
Därefter meddelade jag mitt himmelska 
föräldraskap. Himmelskt föräldraskap är 
Principerna av familjen tillämpad över-
allt. Gudism är Principerna om familjen 
centrerad på Gud. Ändå fick vi uppleva 
världsomspännande förföljelse samtidigt
som vi expanderade till ett sant folk, en 
sann nation och en sann värld centrerad
på Sanna föräldrar. Satans värld mot-
satte sig, men himmel och jord, Gud och
Sanna föräldrar, män och kvinnor och 

barn steg alla uppåt ändå. 
(287-146, 1997/09/14)

18 Hur kan vi befria alla som är under 
satans herravälde? Världens föräldrar är
som fallna Adam och Eva. Men genom 
att etablera dem i ofallen fullkomnad 
position, kan Far och Mor återupprätta 
värdet av ofallna fullkomnade Adam och 
Eva. Följaktligen blev de Adam och Eva 
som Gud kan ha direkt herravälde över. 
På grund av detta, skapades himmel-
riket, även hemorterna där söner och 
döttrar föddes och lever.

Följaktligen har jag sänt ut  stam-mes-
sias och nu utbildar jag familjer. Vad har 
Sanna föräldrar gjort här på jorden un-
der 40 år? Sanna föräldrar sände ut 
tiotusentals par och välsignade familjer i 
satans värld, centrerade inte på den en-
skilda domänen av Messias utan på den
globala domänen. Efter att ha gett dem 
välsignelsen centrerat på Gud, sände vi 
ut dem med missionen som familje-
messias.

En tid präglad av att vittna individuellt 
passerar. Nu är det en tid av familje-
vittnande. Ni måste hitta varje person 
baserat på det faktum att varje persons 
kropp-sinne-relation har förlorats. Ni 
finner er motpart baserat på relationen 
mellan subjekt och objekt partner. Som 
en man, måste ni ha en partner. En 
kvinna måste enas som ett absolut 
objekt partner med sin make, som är 
subjekt och efter att ha blivit ett med 
honom, ta emot sann kärlek från honom.
Om ni ska uppnå den verkliga kvalifi-
kationen av fullkomlighet, så måste 
mannen och kvinnan bli ett i sann kärlek.



När öst och väst förenas och bildar en 
horisontell relation genom äktenskap, 
kommer Gud ner på den vinkelräta axeln
och bor här. Gud kommer ned, och sfä-
ren av enighet av hjärtats fyra stora 
sfärer uppnås — hjärtat hos föräldrar, 
man och hustru, syskon och barn. Ur 
detta perspektiv, är historien en kamp 
för att finna bröder samt hitta auktori-
teten hos den äldre sonen. Vad som 
återstår då är en tidsålder av föräldra-
skap. (245-154, 1993/02/28)

19 Eftersom jag återupprättade aukto-
riteten hos äldre sonen och prokla-
merade Ceremonin för Etablering av de 
åtta stegen, är vi från och med nu i en 
tid präglad av Himmelskt föräldraskap. 
Vi har kommit in i en tidsålder av föräl-
draskap; Vi har nått en viktig milstolpe. 
Därför finns det ingen förföljelse längre.

När nu sfären för fullkomnande har 
uppnåtts genom dessa gottgörelsevillkor
bör Adams sfär expandera horisontellt. 
Det omfattar utformningssteget av 
Adam, tillväxtstegets Adam och fullkom-
lighetsstegets Adam. Ur historisk syn-
punkt är utformningsstegets Adam den 
fallne Adam, tillväxtstegets Adam är 
Jesus, och fullkomlighetsstegets Adam 
är den återvändande Herren. Gamla 
Testamentets tidsålder var en tidsålder 
av offerriter baserade på materiella ting. 
Nya Testamentets tidsålder var den tids-
ålder då sonen offrades. Efter att den 
återvändande Herren, i position av San-
na föräldrar, kom till jorden och blev 
offret för att återupprätta Föräldrarna 
över himmel och jord.

Gamla Testamentets tidsålder var en 
tidsålder av att offra materiella ting till 
förmån för att delta med Sonen. Nya 
Testamentets tidsålder var en tidsålder 
av att offra sonen till förmån för att följa 
Föräldrarna. Efter befrielsen av Korea, 
då Sanna föräldrar kom, om alla hade 
blivit ett på den grunden och landet hade
förenats skulle Gud har kommit ner och 
levt där. Men det fungerade inte så, så 
Sanna föräldrar led samtidigt medan de 
återupprättade detta fundament genom 
gottgörelse en andra gång, och återigen 
gjorde förberedelser för att delta med 
Gud på jorden. (199-097, 1990/02/15)

20 Vi kan inte vägleda världen genom 
att hålla fast vid demokrati. Vad är skill-
naden mellan demokrati och kommu-
nism? Kommunismen är satanisk, och 
amerikansk demokrati är som ärke-
ängeln. Ingendera sidan har föräldrar. 
Eftersom bröder utgöt blod vid starten av
historien, finns blodsutgjutelse även i 
demokratier. Vid tidpunkten för skörd, 
delas världen upp i två eftersom det 
fröet såddes i begynnelsen. Det finns 
inget att skörda från antingen den kom-
munistiska världen eller den demo-
kratiska världen. 

Den äkta demokratiska världen har inte 
förverkligats, så amerikanska ungdomar 
beklagar sig. Den amerikanska rege-
ringen och amerikanska ledare stirrar 
bara på detta; de kan inte hantera det. 
Ingen kan befria Amerika, som kommer 
att gå under. Vem kan lösa denna åkom-
ma? Det är inte möjligt för någon annan 
än Gud. Det är därför vi inte hålla fast 
vid demokrati. Det måste finnas föräldra-



skap, Himmelskt föräldraskap. 
(205-176, 1990/09/01) 

21 Tack vare Himmelskt föräldraskap 
kommer en tid präglad av återupprättat 
kuonngadöme att komma genom att 
förena de demokratiska och kommu-
nistiska världar genom head-wing tanke.
Gud kan inte fungera utan det vertikala 
fundamentet. När ert samvete blir upp-
rätt och som en spegel framför den 
ursprungliga standarden, kommer den 
vertikala Gud att vara där. Detta är 
basen för Gud att arbeta med er. Om ni 
inte har den, kommer ni inte att ha 
någon väg att expandera horisontellt, 
och Gud kommer inte att komma in i 
sfären av herravälde baserat på 
prestationer genom Prin-ciperna. Då 
kommer det inte finnas något fundament
för er fullkomlighet på jorden. 
(193-217, 1989/10/04) 

22 Den 31 augusti 1989 i Alaska, dekla-
rerade jag Etableringen av de åtta ste-
gen. Jag har fullbordat de åtta stadierna 
av vertikal och horisontell gottgörelse. 
På den första dagen i september, med-
delade jag mitt himmelska föräldraskap. 
Det är föräldraskap, och på samma 
gång undervisningen av nåd genom 
kärlek. Kärlek är syftet med föräldra-
skap, och satan kan inte motsätta sig 
kärlek. 

Vid denna tid finns det ingen plats för 
etablering. Etablering måste ske genom 
återupprättelse av Kanaan. Kanaans sju 
stammar behöver böja sina huvuden i 
kapitulation. Detta är anledningen till att 
vi har hållit banketter sedan 1989 i sam-
band med att återvända till våra barn-

doms hem i härlighet. Utsända från våra 
hemorter i tårar, har vi återvänt med 
flaggan högt av seger och har hållit ban-
ketter med våra släktingar, med början 
av vår far och mor. Efter att fullt ut ha 
skapat en sådan grund och förkunnat 
stam-messias, återupprättar vi alla våra 
släktingar till himlens nation.
(199-158, 1990/02/16) 

23 Om ert hjärta inte är ett med Sanna 
föräldrars, kommer ni inte att kunna 
återupprätta auktoriteten hos den äldre 
sonens position. Även om ni skulle säga 
att ni har återupprättat äldre sonens 
auktoritet, i avsaknad av enighet med 
Sanna föräldrars hjärta kommer ni inte 
att kunna avancera till position stam-
messias. 

När sfären av ert hjärta förenas med 
Sanna föräldrars, är ni i en ofallen 
position och Gud kommer in vertikalt. 
Sann kärlek, som förenas i sfären av 
Guds hjärta och Sanna föräldrars, färdas
den kortaste och rakaste vägen. Därför 
är kärlek som ansluter till toppen verti-
kal. Den kortaste och rakaste vägen är 
den vertikala linjen, som ansluter till den 
horisontella linjen under 90-graders vin-
kel. Var är den sammanhållande 
punkten för hjärtat där vi kan förena 
himmel och jord? Denna plats är ingen 
annan stans än där det finns en 90-
graders vinkel med den centrala linjen. 

När vi uppnå detta bygger på kärleken 
till övre och nedre, framför och bakom, 
och äldre och yngre bröder, vi har 1, 2, 
3, 4, 5, 6 och 7. Sju poäng. Eftersom 
antalet 7 representerar den integrerade 
kärnan av kärlek, och eftersom den ut-



trycker fullbordandet av kärlek, kallar vi 
det talet för fullkomnande. 
(215-128, 1991/02/06) 

24 Far har återupprättat sfären av 
bröder. Även om återupprättelsen av 
sfären för bröderna hade genomförts 
baserat på Kristendomen vid tiden för 
andra världskriget, eftersom vi förlorade 
den grunden, blev jag tvungen att åter-
upprätta 4000 års historia. Nu har jag 
återupprätta äldre sonens auktoritet. Jag
har makten och systemen som är nöd-
vändiga för detta över hela världen. Efter
att ha återupprättat brödernas sfär med 
Förenta staterna i den centrala positio-
nen, måste jag nu även återupprätta 
Sovjetunionen. (205-183, 1990/09/01)

25 Genom Himmelskt föräldraskap har 
föräldrars position återupprättats. Detta 
innebär att jag kommer att etablera era 
fysiska föräldrar i samma situation som 
Adam och Eva. Jag placerade er i posi-
tionen som Jesus, medan jag står i posi-
tionen som Återkomstens Herre. Då kan 
era föräldrar sett horisontellt, stå i posi-
tionen av återupprättade första Adam 
och Eva, och därmed kan er hemort 
tillhöra den himmelska nationens hem-
ort. Om hemorten där ni föddes blir 
sådan så kan vi etablera den himmelska
nationen. Därför måste tre generationer 
av farfar-farmor och morfar-mormor, far 
och mor och söner och döttrar alla bli 
ett. (205-192, 1990/09/01)

26 När ni återupprättat era syskon och 
föräldrar, måste ni söka er familjs kunga-
döme. Först då kommer ni att ansluta till 
det stora, eviga kosmiska kungadömet. 
Genom att ni gör så ansluter ni grunden 

för er lilla seger till en stor seger, och ni 
kommer att bli en tacksam och glad per-
son. Det är därför ni måste vara en 
stam-messias. 

Efter att jag ansluter till er, när ni blir en 
med er familj kommer ni också att kunna
komma in i Fars position. När ni gör det, 
kommer er mission som stam-messias 
att ta slut och ni kommer att äga stam-
kungadöme. Det är inte jag, utan ni som 
kommer att äga det. Då kommer marken
i er hemort att bli himmelriket. 

Himmelskt föräldraskap behövs för att 
smälta satan, som är aktiv i både kom-
munistiska och demokratiska världar. Ni 
måste smälta alla de olika kulturella 
bakgrunderna i världen med hjälp av 
Gudism, Himmelskt föräldraskap och 
sann kärlek. Efter det ska vi etablera 
kungadömet. De människor som kan 
smälta dem kommer att bli ägare till 
kungadömet. Dessa läror är som pålit-
liga promenadkäppar som vi kan luta på 
för att städa upp alla problem i det för-
flutna, så att vi kan etablera kunga-
dömet. När vi har gjort detta, kommer 
återupprättelsens historia att vara 
obefläckad och komplett.
(205-193, 1990/09/01)

27 Jag återupprättade auktoriteten av 
den äldre sonen. Jag återupprättade 
auktoriteten för föräldrar. Vad jag 
därefter behöver göra är att återupprätta
auktoriteten för konungadöme. Eftersom
jag har åter-ställt auktoriteten för 
föräldrar, har jag sänt ut stam-messias, 
precis som Gud sände Jesus och 
därefter Återkomstens Herre. Slutligen 
kommer vi att kunna städa upp allt. 



Här har jag lagt fast de tre vertikala 
standarderna: tidsåldrarna för Adams, 
Jesus och Återkomstens Herre. Efter-
som jag var fullständigt segerrik att 
lägga dessa standarder, måste vi kliva 
fram och expandera i en tid präglad av 
den återvändande Herren. Följaktligen 
har en modell dykt upp för er att etablera
er familj. Tredje Adam kom att frälsa den
första Adam och den andre Adam. När 
han sänder ut er som andre Adam, 
kommer er mor och far stiga till posi-
tionen av den förste Adam. 

När detta är gjort, kommer religioner inte
längre vara nödvändiga och hela världen
kommer in i sfären av det utvalda folket. 
Hela världen kommer att anslutas ge-
nom en uppsättning av Sanna föräldrar. 
Därför kommer landet för hemorten där 
ni föddes att bli en himmelsk nation, 
himmelriket, och er far och mor i er 
hemort blir sanna förfäder. 
(201-130, 1990/03/27) 

28 Om er familj står på himlen sidan, 
ansluter världs-territorium centrerat på 
Sanna föräldrar till den. Er ursprungliga 
hemort bör vara där jag är född, men 
varje stam-hemort kan inte vara Jeong-
ju. Det måste vara den verkliga platsen 
där ni föddes. Den hemorten där Guds-
centrerade föräldrar föddes är Edens 
lustgård. När era goda ättlingar föds 
centrerat på den ursprungliga, ofallna 
Eden, kommer de att träda fram, sprida 
ut sig och möta världen. Genom alla er 
kontakter med min klan, kommer ni att 
gå framåt enade som en del av min 
släktlinje. Ni måste älska vad som är 
vertikalt mer än ni älskar era släktingar. 

Då kan satan inte ta det i besittning. Nu 
har alla villkor fastställts för att göra 
återupprättelsen av konungaskapen 
möjlig. (201-131, 1990/03/27)

29 Enighetskyrkan är inte bara en annan
kyrka. Det handlar om att skapa en sann
person, en sann man och hustru, en 
sann familj, en sann stam, ett sant folk, 
en sann nation, en sann värld och en 
sann ny himmel och jord. Bara för att ni 
säger att ni har uppnått frälsning som 
individ betyder inte att himlen och jorden
kommer att frälsas. Tvärtom försöker vi 
uppnå frälsning av himmel och jord, och 
detta kommer att leda till befrielsen av 
världen, nationer, folk och familjer, ner 
till individen. Frälsnings uppnås i om-
vänd ordning; Det skiljer sig fundamen-
talt från begreppet frälsning i världen av 
konventionell tro. 

Ni kan inte gå till himlen endast på en 
individuell grund. I himmelriket, ingår 
världen och kosmos. Begreppet himmel-
rike har hittills inte varit helt korrekt. Var 
kan ni skapa det ursprungliga ideala 
himmelriket? Himmelriket förverkligas 
när ni passerar genom nivåerna av er 
individuella själv, er familj, stam, folk, 
nation, värld, kosmos och Gud. Ni måste
förverkliga detta här på jorden, efter att 
ni har funnit den centrala personen. Om 
ni inte gör det kommer ni inte bli 
befriade. (205-167, 1990/09/01) 

30 Alla säger, "Jag vill ha det bästa av 
allt!" Men det bästa måste verkligen 
kunna representera allt. För att rep-
resentera allt, måste ni stå i positionen 
av Guds objekt partner. Gud är subjekt 
partner i egenskap av plus, och vi står i 



position av hans objekt partners i egen-
skap av minus. Den standard som alla 
människor vill ha är standarden av den 
ursprungliga skapelsen, som är sådan. 

Gud gav denna stora gåva till män-
niskan, men den är inte individuellt 
orienterad. Även om ni har tagit emot 
Välsignelsen, och ni och er make går i 
kyrkan regelbundet, är det inte tillräckligt
i sig. Ni måste bli en representant för er 
stam och företrädaren för ert folk. Därför
kallas ni en stam-messias. Därefter 
säger vi att det är nödvändigt för er att 
återupprätta auktoriteten hos den äldre 
sonen, återupprätta auktoriteten som 
föräldrar, återupprätta auktoriteten som 
Himmelska förälder och återupprätta 
kungadömet. Det är inte en enskild 
synpunkt. Hela försynen är global och 
historisk. Vi måste gå från att vara 
föräldrar upp till att vara Himmelska 
föräldrar. Härifrån måste vi ännu uppnå 
konungaskapet av himmelriket. Det är 
ert ansvar. Som Guds representant, var 
jag tvungen att etablera villkor i försynen
som satan inte kan anklaga. Förr eller 
senare kommer ni att behöva ta denna 
väg. (205-169, 1990/09/01)

Avsnitt 2. Chil Il Jeol (7-1 dag) och  
                 att återvända till hemorten

Bakgrund

Den 1 juli 1991, genomförde Sanna 
föräldrar Ceremonin att förkunna Guds 
eviga välsignelse och namngav dagen 
som Chil II Jeol (7-1 dag). Sanne Far sa 
att denna dag var en historisk vänd-
punkt. Han uppgav att han nu hade 

återställt Adams auktoritet som äldste 
sonen som förlorades på grund av 
syndafallet, och därför var vi nu i den 
ursprungliga världen där ärkeängeln 
skulle ha uppfostrat Adam till att bli 
vuxen. Han sa också att denna dag var 
den fysiska världen och andevärlden 
helt omvandlad för att ta rätt väg, vilket 
innebar att vi går in i en ny värld och att 
en tid präglad av Guds seger och Sanna
föräldrars ära hade kommit. Han 
deklarerade vidare att han förkunnade 
Guds eviga välsignelse baserad på 
Hens eviga kärlek, inte bara för de de-
mokratiska och kommunistiska världarna
utan även för den religiösa världen.

1 Den 1 juli 1991, är inte en vanlig första
juli, och 1991 är inte ett vanligt år. Från 
försynens synvinkel är 1991 en vänd-
punkt i historien. Nu är situationen i 
världen och utvecklingen av historien 
måste förändras. Den demokratiska värl-
den, den kommunistiska världen och 
den religiösa världen har alla förlorat 
deras riktning. Alla fundament som 
mänskligheten har skapat, skrytande 
över deras kompetens, har rasat sam-
man. Det är naturligt. När hösten kom-
mer, kan vi ta reda på om frukten är god 
eller dålig. Endast sann (god) frukt 
skördas.

Ser med ur återupprättelsens synvinkel, 
eller frälsnings, finns det inte många 
frukter som kan skördas. Resultatet 
frukten, som eftersträvas av religion är 
endast en, inte många. Ur denna syn-
vinkel, vad tror ni Gud vill? Vilken frukt 
tror ni han vill skörda? Frukten som Gud 
söker är himlens härstamning. Det är 



ingen annan än hans härstamning. För 
att fastställa himlens härstamning, mås-
te ni skapa den tradition som kan an-
sluta er till Guds kärlek. 
(218-013, 1991/07/01)

2 Idag är 1 juli 1991. Detta är året då vi 
klättrar över den sista kullen av försy-
nens vändpunkt. Efter att ha passerat 
genom den första halvan av 1991 - när 
från januari till juni vi gick igenom många
komplicerade och händelserika för-
hållanden, vi går nu in i senare delen av 
året. Möter den andra halvan av året 
som börjar sjunka ned från toppen av 
försynens historia ner i en vattendelare. 
Vi gör vår väg till en väg in i en värld av 
fred och frihet.

Allt lidande från de konflikter som upp-
kommit genom delningen mellan den 
kommunistiska världen och den fria 
världen, som förde bitter smärta in i 
historien, har nu upplösts centrerat på 
Sanna föräldrar. Med Sanna föräldrars 
segerskörd har tidsåldern nu kommit när
den kommunistiska världen och den fria 
världen, och även Nord- och Sydkorea, 
kan bli ett. Genom att upprätta denna 
dag och hålla denna kungörelse-cere-
moni, når vi den tid då vi kan klara upp 
allt genom att skörda alla villkor som 
människor på himlens sida har etablerat,
räkna dem bland verk i försynen historia.
Då kan vi fira dagen av seger, befrielse 
och ära. Detta är något som vi måste 
förstå.

Därför har vi gjort förberedelser för att 
säkra familjen och stammen, så att ni 
kommer att kunna närvara med Gud 
inom sfären av er stam. Om ni inte 

fullgör uppdraget som stam-messias, 
kommer ni inte att kunna ansluta med er
stam-familj och med himlens nation. 
Genom att förstå hela innebörden av 
denna försynens historia, har jag redan 
deklarerat stam-Messias, och från den 
1 juli 1991 är alla medlemmar i hela värl-
den förkunnade att de kommer att bli 
stam-messias.

Eftersom Guds hushåll söker att binda 
sann kärlek centrerad på Sanna föräld-
rar och har separerat från orenad här-
stamning, kan jag idag förkunna Sanna 
föräldrars klan, som omfattar alla väl-
signade familjer och deras ättlingar. 
(218-007, 1991/07/01)

3 Vi förstår att den 1 juli 1991, måste vi 
eliminera vägen av gottgörelse som har 
fyllt historien med bitter sorg. Vi gör 
detta genom att förmå högern och väns-
tern, och Nord- och Sydkorea, och sfärer
av religion och politik, att delta med Gud 
i himlen och även med Sanna föräldrar, 
de ursprungliga föräldrarna, på jorden. 
Detta kommer att vara grunden för att 
ärva auktoriteten hos den äldre sonen, 
auktoriteten av föräldrar och kunga-
dömet. För detta förstår vi att vi behöver 
en deklaration för att återvinna befriel-
sens sfär av den ursprungliga världen.

Vi förstår att sann kärlek som strömmar 
från den ursprungliga naturen är cent-
rum för alla nivåer, från individen till 
familjen, stammen, folket och nationen. 
Således är det baserat på vårt familjeliv 
här på jorden, att vi följer vägen av sann 
kärlek och strävar efter att bygga det ur-
sprungliga himmelriket. Vi har absolut en
riktning, ett syfte och ett mål, som är att 



nå den slutliga destinationen. Därför 
förkunnar Enighetskyrkan nu stam-
Messias, och för detta kommer vi att 
utföra gräsrotsaktiviteter för att bryta 
igenom i varje stadsdel och gemenskap 
(tong-ban gyeokpa). Detta är den hög-
tidliga mission som himlen har givit oss. 
(218-011, 1991/07/01)

4 Jesus kunde inte hålla en ceremoni för
att förkunna Messias. Han kunde inte 
förkunna sin messianska position cen-
trerat på Judendomen och Israels folk 
förrän han hade gjort tillkännagivandet 
till sin familj och medlemmarna av hans 
klan, tillsammans med de bland hans 
folk som hade tagit emot honom. Detta 
är vad han behövt göra. Han behövde 
samla ihop sina släktingar för att göra 
tillkännagivandet. Jag gick den vägen 
och längre. Det är därför vissa män-
niskor i den demokratiska världen nu 
säger att jag är en hjälte på världsnivå. 
Ni bör också kunna etablera samma 
tradition i deras klan, så att ni kan ta 
emot ära i era egna hem.

Fars grenar är de ursprungliga grenarna.
Eftersom de nu växer bra i alla rikt-
ningar, öst, väst, nord och syd, om ni 
inympas ett skott från en av dessa gre-
nar till er själv, kommer ni att bli som en 
ursprunglig gren. Om det är så, hur bety-
dande tror ni dagens ceremoni, cere-
monin att förkunna Guds dag av evig 
välsignelse är? Alla religioner, alla 
nationer, och även Gud har väntat på 
denna proklamations ceremoni. Nu när 
ceremonin har hållits och tillkänna-
givandet har gjorts på grundval av 

denna standard, kan vi börja att lösa alla
problem. (218-038, 1991/07/01) 

5 Den 1 juli 1991 deklarerade Sanna 
föräldrar fullständig befrielse. Jag förkla-
rade mitt fulla auktoritet på grundval av 
sann kärlek. Jag förklarade Guds eviga 
välsignelser av kärlek för den demo-
kratiska världen, för den kommunistiska 
världen och även för den religiösa 
världen. 

Gud välsignade Adam och Eva, men de 
var helt sönderslagna, oförmögna att ta 
sitt ansvar och uppnå kärlekens ideal. 
Jag återhämtade Guds kärlek baserad 
på de tre stora välsignelserna, och nu 
har jag proklamerat Guds eviga välsig-
nelse. Detta innebär att människor i 
världen nu är fria från sfären av gott-
görelse. (223-224, 1991/11/10) 

6 Personer i kommande generationer 
kommer att vilja veta hur Sanna föräld-
rars händer och fötter ser ut. Folk vet 
hur vi ser ut i allmänhet, men de vet inte 
hur våra händer och fötter ser ut. Så 
idag, på Chil II Jeol (7-1 dagen), tar vi 
närbilder av dem. Ni kan se på Dagen 
för Guds eviga välsignelse som dagen 
då vi erbjuder våra händer, våra fötter, 
allt till Gud. Om bara våra händer och 
fötter fotograferas, så kommer alla typer 
av bedragare att presentera förfalskade 
fotografier. Därför måste ni ta bilder på 
våra händer och fötter som även visar 
oss i vår officiella klädsel. Ta bilder av 
var och en av mina fötter separat, en fot 
i taget, och ta en ny bild med båda föt-
terna ihop. Ta bilder av Sanna mors 
händer och fötter samt visa dem med 
dess formella klädsel. 



Det finns många fotografier av våra 
ansikten och kroppar, men inte av våra 
händer och fötter. Så det är absolut 
nödvändigt att spara bilder av våra 
händer och fötter. Det kommer att kom-
ma en tid när vi är borta och människor 
kommer att vara nyfikna och vill veta om 
dem. Det är därför jag kom upp med 
denna idé att spara exakta uppgifter om 
våra händer och fötter. 

Chil II Jeol år 1993 är också betydelse-
fullt eftersom det kommer mitt i en tal-
turné där Sanna mor och jag prokla-
merar "Sanna föräldrar och det Fullbor-
dade Testamentets tidsålder." Nu när vi 
övervunnit ännu ett berg, är det me-
ningsfullt att erbjuda allt till Gud. Händer 
symboliserar himlen och fötterna symbo-
liserar jorden. Hela kroppen är ett mikro-
kosmos av allt, av skapelsens värld. Vi 
markerar alltså den tredje årsdagen av 
Chil II Jeol med innebörden att erbjuda 
allt till Gud. (248-072, 1993/07/01)

Stam-messias

Den 1 september 1991, uppmanade 
Sanna föräldrar välsignade familjer i 
Enighetskyrkan att återvända till sina 
hemorter. Sanne Far sa att likt Sanna 
föräldrar utgjutit blodiga tårar för att åter-
upprätta världen, måste även välsigna-
de familjer återvända till sina hemorter 
och satsa allt med uppriktig hängivenhet
för att rädda sina egna släktingar. Före 
detta, på Chil II Jeol-dagen, hade han 
slagit fast att alla välsignade familjer är 
stam-messias som ska fokusera på 
aktiviteter för att återupprätta sina 
stammar.

7 När jag proklamerade Chil II Jeol, in-
struerade jag medlemmar att registrera 
sig som stam-messias. Stam-messias 
går utöver familje-messias. En stam 
innehåller två efternamn — hustruns och
moderns namn och maken och faderns 
namn. Stammens messias är Messias 
för två namn.

Jag definierar ordet "Messias" att betyda
Sanna föräldrar; därmed kan en individ 
inte vara en Messias. Familje-messias är
en kandidat för att vara en stam-mes-
sias, och eftersom stammen kombinerar 
två efternamn, blir familje-messias upp-
höjd till statusen stam-messias när två 
familjer förenas. Efter det är stammen 
inte tillräckligt. Därefter behöver ni orga-
nisera ett folk. Ett folk består av 12 stam-
mar. Om dessa stammar förenas, kom-
mer de att kunna forma en nation. 
(410-119, 2003/07/02)

8 Jag har redan lagt alla gottgörelse-
villkor för Nordkorea. Så, oavsett vad, 
när jag sänder er till era hemorter, efter-
som ni är på Guds sida, bör det inte vara
några problem med tanke på återupp-
rättelsen. Jag har redan proklamerat att 
enighet kommer att ske överallt under 
solen. Om ni därför vill testamentera 
denna lycka som kommer att spridas 
överallt under solen, till er avkomma och
erbjuda era meriter till era förfäder, 
desto snabbare ni gör det, desto bättre.

Det finns till exempel många Kim i Enig-
hetskyrkan. Så om ert efternamn är Kim 
borde ni snabbtare återgå till er hemort 
och hävda er roll som messias för Kim-
stammen. Gå snabbt! Ni måste tänka, 
"Om det finns anledning för någon att bli 



dödad, kommer jag att dödas först, före 
någon annan. Om det finns anledning 
för någon att piskas, kommer jag att 
piskas före någon annan. Om någon har
anledning att vara förbannad kommer 
jag att bli förbannad och förföljas före 
någon annan. Om någon skall svälta, 
kommer jag att svälta före någon 
annan." Med denna typ av beslutsam-
het, samla alla i er by, och hävda ert 
påstående som stammens messias och 
centrum för stammen. 
(219-153, 1991/08/29)

9 För att gottgöra det faktum att Jesus 
stam inte kunde bli en beviljade jag sfä-
ren som stam-messias till er och bad er 
att återvända till era hemorter. Jag dök 
upp i Republiken Korea och skickade er,
mina söner och döttrar, som stam-mes-
sias till tiotusentals byar. Tiden är annor-
lunda nu, så att Messias inte kan dödas 
som skedde på Jesu tid, eftersom tiden 
för förföljelse mot mig helt har passerat.

Eftersom Adam och Eva inte kunde full-
göra sitt uppdrag som Sanna föräldrar, 
spreds synd igenom hela historien. Det 
orsakade folk att bli insnärjda i misär och
skickas till helvetet, och ledde till deras 
död. Det åligger Sanna föräldrar att bef-
ria dem. Vårt hjärta som Sanna föräldrar
är att erbjuda dem förmånen av gratis 
befrielse. 

Men även om Sanna föräldrar vill ge er 
denna förmån, kan ni inte få den gratis. 
Det finns en kulle att klättra över, och ni 
kan inte gå över den gratis. Det beror på
att satan fortfarande lever. Om ni har 
något villkor som satan kan anklaga er 
för, kan ni inte gå bortom denna tid av 

gottgörelse. Därför måste ni klättra upp 
från botten till toppen där ni inte längre 
kan ta emot satans anklagelse. Vad jag 
menar är att ni måste göra detta i ert 
närområde, centrerad på er stam.
(179-086, 1988/07/22)

10 Innan ni återvänder till er hemort, 
måste ni ärva villkoren för den ofallne 
Adam. När ni har det, gå tillbaka till er 
hemort. Adam och Eva förlorade allt och
avvisades eftersom de centrerade på 
fallen kärlek. Men i denna tid är ni väl-
signade familjer anslutna till Sanna 
föräldrar som är centrerade på Guds 
vilja. Därför skiljer sig er position från 
Adam och Eva som startade en fallen 
familj.

Adam och Eva föll från fullkomlighets-
nivån av tillväxt-steget. Men i dag, i en 
tid präglad av återupprättelse, är välsig-
nade familjer centrerade på Sanna föräl-
drar bortom fullkomlighets-nivån av till-
växt-steget och kan gå ännu längre än 
fullkomlighets-nivån av fullkomlighets -
steget. Eftersom ni alla står i en sådan 
position, har familjer i satans rike inga 
villkor att anklaga er. Ni är bortom deras 
nivå. För att bibehålla denna position, 
måste ni gå tillbaka till er hemort med er 
familj, i vetskap om att detta är det bästa
sättet att delta med Sanna föräldrar. Jag
säger att ni ska återvända till era hem-
orter, efter uppmaning av Sanna föräld-
rar och agera i deras namn, precis som 
israeliterna som följde Moses återvände 
till sitt hemland.

Återigen, den nivå ni återvänder till er 
hemort är inte densamma som hos 
fallne Adam, som var vid fullkomlighets-



nivån av tillväxt-steget. Ni återvänder 
efter att ha slutfört den nivån och rör er 
på vägen till toppen av fullkomlighets-
steget. Sådan är er villkorliga status när 
ni återvänder till era hemorter. Ni har 
inte ännu lagt den påtagliga grunden. Så
ni återvänder för att bygga den. För 
detta ändamål har vi fortfarande en väg 
kvar framför oss, att förena ett delat 
Nord- och Sydkorea. Så när ni arbetar i 
er hemort i Sydkorea, bör ni investera all
er hängivenhet och fälla tårar, svett och 
blod tre gånger mer än tidigare när ni 
tog emot förföljelse från omvärlden. När 
ni gör det, kommer satans värld auto-
matiskt att backa. (178-086, 1988/06/01)

11 Vad behöver ni göra efter återkoms-
ten till er hemort? Kyrkans medlemmar 
måste lindra det smärtsamma hjärtat 
hos Jesus och smälta hans bittra sorg 
över allt som hände i alla tidsåldrars 
historia. Ni måste befria Jesus och 
Sanne Far. Jag kunde inte älska och 
omfamna min familj. Under 33 år strä-
vade jag att älska alla människor från 
olika nationer, utan att kunna älska mina
föräldrar, mina släktingar, min fru eller 
mina egna barn. Jag hade ingen tid i mitt
liv för det. 

Ni har fått Välsignelsen medan ni följde 
mig. Därför måste ni förstå att ni nu står i
stånd att ärva stammens sfär som jag 
stod i för länge sedan, under min ung-
dom. Jag gjorde stam-messias arbete 
under min ungdomstid. Jag är alltid ett 
steg före er. Jag står nu på nationell 
nivå, även när ni står på stamnivå. 
Medan jag är i position att arbeta för att 
återupprätta Korea på nationell nivå, står

ni i position att återupprätta er stam. 
(185-090, 1989/01/03)

Den 12 september 1991, instruerade jag
alla välsignade familjer att återvända till 
sina hemorter. Jag älskar alla de familjer
som fått Välsignelsen. Jag vet att de är 
människor som förtjänar min medkänsla,
men jag var inte på väg att hjälpa dem. 
Snarare än att hjälpa dem leva i en bek-
väm situation, skickade jag dem ut med 
sina väskor packade, som flyktingar. Jag
sa till dem, "återvänd till era hemorter." 
Jag gjorde det eftersom utan att åter-
vända till sina hemorter, kan de inte 
befria sina mödrar, äldre syskon och 
yngre syskon. Jag bad dem att åter-
vända till sina hemorter för de medlem-
marna av deras familjers skull. 

Om ni rör er framåt för att vinna över er 
mor och far, äldre syskon och yngre sys-
kon, kommer ni att skapa grunden för ert
familjs hem att vara ett palats av fred. På
detta fundament kan ni utöka er bas för 
att etablera ert segerrika kungadöme 
som en stam-messias. Jag skickar er 
tillbaka till era hemorter, så att ni kan 
göra denna förberedelse. 
(231-101, 1992/05/31) 

13 Från och med nu, har en tid präglad 
av att återvända till er egen hemort 
kommit, tidsåldern att söka efter Guds 
nation. Jag meddelade att man ska åter-
gå till hemorter, men för mig betyder det 
att återvända till Guds nation. Förmånen
att omvända Nord- och Sydkorea kom-
mer. Det är därför det är dags att sätta 
igång.



Hur tror ni att ni kan ta emot denna 
lycka? Lyckan som kommer är på 
världs-nivå. Så ni måste dela med er. 
Det är inte tillräckligt att bara ta emot 
lyckan själv som individer och familjer; ni
måste också ge ut till människorna i er 
egen stam. Detta är innebörden av att 
återvända till er hemort. Ni välsignade 
familjemedlemmar behöver dela med 
era släktingar välsignelserna på världs-
nivå som kommer till Korea i enlighet 
med försynen. 

När stam-messias återställer sina stam-
mar horisontalt, passerar de genom talet
tre — utformning, tillväxt och fullkom-
lighet — som symboliserar Adams, 
Jesus och Återkomstens Herres tids-
ålder. Därför måste ni som stam-mes-
sias återgå till era hemorter och återupp-
rätta era mödrar och fäder. Era mödrar 
och fäder känner inte Gud, och de har 
begått en historisk synd genom att mot-
sätta sig Enighetskyrkan. Men från och 
med nu måste de följa samma väg till-
sammans med er. 
(226-150, 1992/02/04) 

14 Tiden har kommit när vi kan om-
vända helvetet 180 grader. Det bästa 
sättet att sikta på satan är att delta med 
Gud genom att återvända till hemorterna
i himlens nation tillsammans med era 
barn. Det är därför jag instruerat er att 
återvända till era hemorter. Om jag ska 
ge denna uppmaning till medlemmarna i 
Enighetskyrkan, då är vi Sanna föräldrar
också tvungna att återvända till vårt 
land; det betyder vi var tvungna att åka 
till Nordkorea. 90 dagar efter 1 sep-
tember 1991 åkte jag därför till Nord-

korea. Gud är en Principernas Gud. Det 
blev sant; vi återvände till den plats där 
vi föddes. (227-284, 1992/02/14) 

15 Det jag känner mest ånger över är att
jag inte kunde lära Principerna till mina 
föräldrar och syskon och förmå dem att 
fälla tårar. Detta är min bittra sorg. Ni, å 
andra sidan, är så välsignade, att kunna 
vittna till era mödrar och fäder, äldre 
bröder och systrar och yngre syskon. 
Hur annars kan er familj och ni också, 
undvika öde att gå till helvetet och 
hamna i evigt elände?

Ni är ansvariga för att dra alla era familj 
ut ur helvetet, så att de, och ni kan leva. 
Om ni tänker så, kommer ni att använda 
alla medel som krävs, för att binda dem 
till er med ett rep och dra dem med er 
med era armar och ben runt dem och 
klamrande sig fast vid dem. Även om ni 
har fäller tårar för att återupprätta natio-
nen och världen, att vunnit över era 
familjemedlemmar måste ni offra ännu 
fler tårar för dem. Ni måste sakna ert 
folk, er stam, era släktingar och era 
föräldrar mer än ni saknar mig. Och ni 
måste ha hjärtat att be för dem. 
(022-162, 1969/02/02)

16 Vi Sanna föräldrar, gav er den bästa 
gåvan — auktoriteten att vara stam-
messias. Oavsett vart ni och er familj 
reser i världen, blir det ingen allvarlig 
förföljelse. Detta är tack vare den seger-
rika grunden av Välsignelsen. Stående 
på fundamentet av 4000 år av försynens
historia och arvet från Jesu fundament 
efter att han kom till jorden som 
Messias, kom vi som Sanna föräldrar 
med den globala grunden för att lösa 



alla villkor i opposition i miljön av Israel 
och Rom på Jesu tid , så att era föräld-
rar och släktingar kunde välkomna er i 
en fri och öppen miljö. Därför kommer ni 
inte möta förföljelse på de platser dit ni 
reser som en familj. Titeln som stam-
Messias är skänkt till er som en gåva 
med särskilt privilegium. Det är er väg att
nå den internationella scenen. 
(196-250, 1990/01/01)

17 Ni måste alla arbeta dag och natt för 
att återupprätta era stammar i era hem-
orter. Jag säger er att precis som jag 
offrade blodiga tårar för att kunna åter-
upprätta världen, måste ni erbjuda upp-
riktig hängivenhet för att återupprätta 
stammarna i era hemorter. Alla välsig-
nade familjer över hela världen måste 
utföra sitt ansvar för att återupprätta sina
egna stammar. Nu är familjer som har 
tagit emot Välsignelsen spridda över 
hela världen. Gud sände bara en person
som Messias: Hans son Jesus. Men nu 
har Sanna föräldrar mobiliserat er, deras
söner och döttrar som fick Välsignelsen, 
med ledning som stam-messias; inte 
bara ni, utan även redan gifta välsignade
par och deras barn. 

Därför vet djävulen redan att han har 
misslyckats i den här världen, och att 
han kommer att behöva packa sina 
väskor och hitta någonstans att gå. 
Under tiden står han i bakgrunden, och 
letar efter ett sätt att få frälsning. Därför 
måste vi befria helvetet och även befria 
djävulen. Ni människor som känner till 
Guds återupprättelse-försyn måste 
utföra detta. (228-241, 1992/04/03) 

18 Jag ärvde missionen som Återkoms-
ten av Jesus, och jag har arbetat på 
hans vägnar. Således, på liknande sätt 
bör också ni ärva missionen som Åter-
komsten, ta ställning för människorna i 
Israel på Jesu tid, å deras vägnar. Om ni
gör det, även Jesus själv inte kunde 
uppnå hela sitt mål under sin livstid, kan 
ni representera alla segrar som jag har 
vunnit i mina strider och ärva min posi-
tion på den kosmiska-nivån. För att 
uppnå detta måste ni gottgöra Jesu väg 
till korset. Ni måste också gottgöra min 
korsväg. 

Den väg som Jakob gick var den väg 
som Israels familjer var tvungna att gå, 
och under Moses tid vägen Israels folk 
var tvungna att gå. Jesus väg är den väg
kristna måste vandra. Och den väg som 
jag gick är den väg som vår kyrkas med-
lemmar måste gå. Omständigheterna är 
desamma. 

Vad är sfären av er myndighet? Som 
stam-messias, om ni uppfyller det an-
svar som skulle ha gjorts i Jesu livstid 
kommer jag testamentera allt till er. 
Jämfört med den opposition som jag 
mötte, kommer ni knappast möta någon 
alls. När ni uppfyller detta, kommer vi att 
kunna slutföra allt mycket snabbt, oav-
sett om det är på nationell eller global 
nivå. (189-152, 1989/04/01)

19 En välsignad familj bör inte dras till 
det sekulära samhället. Levde Adam i ett
världsligt samhälle? Hade Adam och 
Eva inte fallit och uppfostrat en familj, 
skulle det endast ha funnits Gud framför 
dem att delta med. Ni är i samma situa-
tion. Ni måste helt befria er från alla 



levnadsvanor som är baserade på det 
onda och den onda världen. Ni måste ha
självförtroende att som mina söner och 
döttrar enbart ärva ledningen av äldste 
sonen av den ursprungliga tidsåldern. 
Genom att få andliga barn kan ni åter-
upprätta er myndighet som föräldrar. 
Först måste ni passera sfären av äldre 
sonen, och därefter genom att få andliga
barn och skapa er stam-messias familj, 
återupprättar ni föräldrarnas auktoritet. 
När som en stam-messias ni återupp-
rättar föräldrarnas auktoritet, kommer ni 
att kunna skapa ert ursprungliga hem-
land. Ni har fått en sådan välsignelse 
från himlen. 

Stammens messias är axeln som an-
sluter till kungadömet och till nationen. 
Jag har redan satt upp normer för na-
tionen och världen. De står på en vinkel-
rät linje. Ni måste stå på den linjen och 
ansluta till de fyra riktningarna — öst, 
väst, syd och nord. Individen repre-
senterar utformnings-steget, familjen 
tillväxt-steget, och stammen fullkom-
lighets-steget. Ni måste uppnå dessa 
steg och sedan ansluta dem till natio-
nen. Precis som individen är grunden för
familjen, är familjen grunden för stam-
men, och när stammarna ansluter i alla 
riktningar, formas en nation. 
(211-349, 1991/01/01) 

20 Sanna föräldrar kommer så små-
ningom att gå till andevärlden; vad 
kommer att hända med mänskligheten? 
Vem kommer att ärva Sanna föräldrars 
mission, och vad det uppdraget medför?
Om ni verkligen är mina barn, kommer ni
att ärva min position. Himmelsk lycka att 

skydda den positionen i evighet. Oavsett
hur mycket folk i världen förnekar att ni 
är barn till Sanna föräldrar, kommer de 
inte att kunna bryta detta förhållande. 

Har ni den typen av inställning? Ni 
måste ärva Sanna föräldrars mission till 
100 procent. Att vara stam-messias 
innebär att ni står i positionen som 
Sanna föräldrars barn. Detta är posi-
tionen av fulländade barn till Sanna 
föräldrar. Stam-messias är den gåva 
som Sanna föräldrar efterlämnar till er. 
Sanna föräldrar är viktigare än allt annat:
detta är övertygelsen ni alltid måste 
hålla i ert hjärta. De är de ursprungliga 
människor. Ni måste leva med Sanna 
föräldrar, med fokus på dem i sinne och 
kropp. De har den ursprungliga posi-
tionen som Adam och Eva. De allra 
första som ni skulle tänka måste vara 
"Han är min far, hon är min mor." När ni 
utropar, "Gud!" måste både er kropp och
sinne säga, "Du är min far." Ni måste 
återta detta koncept. Sanna föräldrar 
måste fullständigt uppfylla er kropp och 
ert sinne. Allt börjar därifrån. Det är deT 
mest grundläggande koncept; ert 
tänkande måste nå åtminstone denna 
nivå. (244-317, 1993/03/01)

Aktiviteter som stam-messias 

Sanna föräldrar betonade att för att 
förvärva positionen stam-messias, 
måste vi först förmå människor i vår 
kyrkostam att fylla i medlemskaps-
formulär. Därefter borde vi få dem att 
hedra Sanna föräldrar i familjen genom 
att placera Sanna föräldrars bild på 



väggen och visa Familjefederationens 
flagga.

Sanne Far sa att även när stam-messias
återvänder till sina hemorter, borde de 
inrätta ett system att arbeta tillsammans 
och dela bördan lika. Han uppmanade 
oss att utföra aktiviteter som fyra familjer
tillsammans, och stödja varandra som 
bröder och systrar.

21 Välsignade familjer som intar rollen 
som stam-messias förstår att de behöver
bli Sanna föräldrar, sanna lärare och 
sanna ägare. Genom Guds kärlek, blir 
föräldrar, lärare och ägare en. Utgångs-
punkten för detta är den gudfruktiga 
familjen. Läraren och ägaren ger båda ut
kärlek med hjärtat av en förälder; de är 
inte separata från varandra. Alla vill 
uppleva en sådan miljö av kärlek. När ni 
går till ett företag, letar ni efter denna 
typen av arbetsgivare; när ni går till 
skolan, önskar ni efter den typen av 
lärare. Detta är system som gäller i 
himmelriket på jorden.

På detta sätt kommer stam-messias att 
upprätta den Guds-centrerade tradi-
tionen på jorden för första gången i his-
torien. Med tiden kommer denna tra-
dition att bli praxis. När vi utvecklar des-
sa vanor och de blir rotade i vår person-
lighet, kommer de inte att förändras. 
Den person som bor i området för hjär-
tats sfär på jorden, som automatiskt 
centrar på himlens väg, och skapar detta
fundament i hans eller hennes liv, kom-
mer när han eller hon går till andliga 
världen, att direkt gå till världen av be-
frielse och frihet. Passagen kommer att 
vara lika säker som att åka med ett tåg. 

Var borde dessa människor odla vanor 
och denna personlighet? Det är inom 
familjen.

Just nu arbetar vi, Sanna föräldrar, för 
att störta de vanliga vägarna i denna 
fallna värld. Efter att ha kämpat mot dem
och segrat över dem i Korea, har vi ge-
nom våra ansträngningar satt upp ett 
sätt att ansluta dessa segrar till famil-
jerna i Sydkorea. Eftersom föräldrarna 
till den första mänskliga familjen föll, 
måste ni för att delta med Sanna föräld-
rar och placera deras foto i ert hem och 
förmå andra familjer att göra detsamma.

Fotot är symboliskt. Det är ett foto av 
Gud förkroppsligad. När ni därför hänger
Sanna föräldrars foto på väggen, kom-
mer det förflutna, nuet och framtiden 
förenas inför det. Era förfäder i ande-
världen kommer till ert hem för att buga 
och visa respekt inför fotot kl 03:00. 
Därefter kommer de att ta hand om era 
släktingar som bor på jorden och kom-
mer att leva tillsammans med er alla på 
jorden. Vi lever i en tid då när våra famil-
jer skapar villkoren för hjärtats tillstånd, 
centrerat på Sanna föräldrar, så kommer
andevärlden att ta hand om våra 
familjer. (213-049, 1991/01/13)

22 Hittills har mänskligheten levt i en 
tidsålder av gottgörelse, den tidsålder då
Abel offrades för Kain. Andevärlden, 
som representerar änglarnas sfär, ut-
nyttjade den jordiska världen, som 
representerar Adams sfär. Men nu har 
Sanna föräldrar kommit till jorden och 
återupprättat auktoriteten av den äldste 
sonen, och därigenom fastställt rätt 



ordning mellan den jordiska världen och 
den himmelska världen.

Ärkeängeln i andevärlden kapitulerade 
inför Adam och hans sfär på jorden. Vi 
har nått ett stadium där ärkeängeln och 
hans sfär måste anpassa sig till aukto-
riteten hos den yngre brodern Adam. 
Änglavärlden skulle först lära den Guds-
centrerade traditionen till Adam och Eva 
för att hjälpa dem att leva med Gud. På 
liknande sätt kommer era förfäder från 
andevärlden rada upp sig, kl. 03:00, runt
fotot av Sanna föräldrar och respektfullt 
buga inför det. När detta händer kommer
de onda andarna i det området auto-
matiskt att dra sig tillbaka. 
(215-106, 1991/02/06)

23 På samma sätt som jag var tvungen 
att täcka 4300 års koreanska historia 
inom en period av 40 år i mitt liv, väntar 
en lång resa för er att ta itu med er egen
familjs historia. Så även ni kommer att 
behöva springa och springa, dag och 
natt, även hoppa över måltider, med 
ingen tid att njuta av er själva eller ta det
lugnt. Även om era ben är för trötta för 
att ta ytterligare ett steg, även om ni är 
på väg att kollapsa av utmattning, även 
om ni kräks blod, oavsett vad, måste ni 
klättra över kullen. Om ni dör, skulle ni 
bättre dö medan ni arbetar för er hemort.

Börja med er egen familj, era föräldrar 
och släktingar. Ni försöker etablera 
familjen som Adam ursprungligen skulle 
skapa, en familj med ledning av den 
första Guds son. Er uppgift är att åter-
vinna Guds första sons familj som gick 
förlorad, familjen som skulle ha varit 
objekt partner i hela skapelsen. Ni är 

söner och döttrar till Sanna föräldrar, de 
segerrika Adam och Eva. Ni är inte 
fallna ättlingar till fallna Adam och Eva.

Därför bör ni gå till din hemorter eller 
hembyar med tänkesätt av kungliga 
prinsar och prinsessor som tar ansvar 
för allt i deras rike. Ni har ingen aning 
om hur allvarlig denna fråga är. När ni 
ser på den hemstad ni har kommit för att
återupprätta, kan ni verkligen sova och 
veta att ni står rakt framför er fiende som
orsakade alla nationer och hela världen 
att gå förlorad? Ni har arvet från Sanna 
föräldrar, så ni måste insatsen försvara 
ert påstående, visa flaggan och hänga 
fotot av Sanna föräldrar, som innehar 
kungadömet, i ert hem och vara regist-
rerade i Guds familj. 

När ni går till ert familje-hem, måste ni 
utföra tre saker: För det första, registrera
era släktingar. Därefter måste de sätta 
upp och ära Sanna föräldrars foto. Slut-
ligen få dem att hissa flaggan. Om ni gör
detta kommer satan att lämna. Då kom-
mer er familjs förfäder till deras hem kl. 
03:00 på morgonen, och samlas kring 
bilden av Sanna föräldrar, där de kom-
mer att hålla en ceremoni för att åter-
vända till Gud. De kommer att mobili-
seras som soldater likt ärkeänglar för att 
återupprätta alla era släktingar. De 
kommer att rensa upp er väg och 
skydda er. (221-014, 1991/10/20)

24 När ni återvänder till er hemort, mås-
te ni upprätta ett system som bygger på 
Principerna. Om ni ska leda era släk-
tingar, kan ni inte bara göra det slump-
mässigt eller löst. Så småningom kom-
mer ni att behöva inrätta ett system för 



att utjämna bördan; Det kan handla om 
att inrätta ett system för gemensamt 
boende. 

Systemet med himlens nation består av 
tre nivåer som är förenade som en, till 
exempel grannar, by och stad. De delar 
samma öde. I framtiden, om det uppstår 
ett problem i någon av dem, kommer 
alla tre att lida skada. Ur detta perspek-
tiv måste hantering av alla tre nivåer 
vara tätt förenade. Därför måste ni ut-
bilda människor på alla tre nivåerna ba-
serat på Principerna så att de kommer 
att se sig själva som förenade. Ni måste 
skapa och hålla en nära kommunikation 
med era medmänniskor är varje nivå. På
så sätt, när det uppstår problem, kom-
mer grannskapets ledare, byns ledare 
och stadens ledare att vara i kontakt 
med varandra. Dessutom måste ni göra 
aktiviteter på bynivå som ansluter till 
nivåer under och ovan. Efter de olika 
stadierna i grannar, by eller stad och i 
tätorter är de kommande tre stegen 
staden, länet, och landskapet eller 
provinsen. (219-209, 1991/08/29) 

25 När ni återvänder till er hemort som 
en stam-messias, om ni arbetar ensam 
blir det svårt för dig att etablera ett fun-
dament. Det kommer att bli svårt om ni 
inte har ett hus för er och era barn att 
leva i. Ert liv kan som en flykting under 
krigstid. Följaktligen, om en av familjerna
i er fyra positionernas grundval har ett 
hus där, borde de att dela huset med 
andra familjer. Ni kommer att behöva 
dela ett gemensamt liv och äta gröt om 
det är allt som ni har råd med. Det är hur

ni kan börja era liv som en stam-
messias.

Det är svårt att utföra arbete som stam-
messias ensam, så de fyra familjerna 
måste arbeta tillsammans som bröder 
och systrar. Tillsammans måste ni be-
stämma vilken del av er hemorts område
att ta itu med först: öst, väst, söder eller 
norr. När ni bestämmer var fokusera, 
samarbeta och göra utbildning av 
människorna där ert enda mål. Om er 
arbetskraft inte är tillräcklig för att skapa 
ett fundament, samla då 12 personer att 
arbeta tillsammans med. Genom att 
grannarna i er hemort och skapa funda-
ment ett efter ett, gå framåt steg för 
steg, borde ni kunna svepa genom det 
området. (219-210, 1991/08/29) 

26 När väl Återkomstens Herre erkänner
er familj att vara som Adams familj om 
Adam och Eva inte fallit, blir ni en famil-
je-messias. När de sedan sänder ut er 
till er hemort som en stam-messias, kan 
Gud följa med er i er hemort. Eftersom 
er hemort är den plats som där ni föd-
des, är nu era förfäder Sanna föräldrar. 

Som stam-messias har ni tre viktiga 
missioner: För det första måste ni åter-
upprätta era förfäder; för det andra, 
måste ni återupprätta er hemort; för det 
tredje, eftersom de första mänskliga 
förfäderna, Adam och Eva föll och Gud 
uteslöts från Sin familj, måste ni leva 
med Gud i er familj. Dessa är de tre 
uppdragen för en stam-messias. 
(250-177, 1993/10/14)



Kapitel 3

Det Fullbordade testamentets tidsålder och
dess providentiella utveckling

Avsnitt 1 Proklamation av det 
Fullbordade Testamentets tidsålder

Bakgrund

Den 3 januari 1993, vid världs-hög-
kvarterkyrkan i Cheongpa-dong, Seoul, 
proklamerade Sanna föräldrar avslut-
ningen av Nya Testamentets tidsålder 
och begynnelsen av det Fullkomliga 
Testamentets tidsålder under predikan 
"En revidering av den providentiella 
historien och det Fullbordade Testa-
mentets tidsålder. " En månad senare, 
den 10 januari på Belvedere tränings-
center i USA, proklamerade Sanne Far 
att det Fullbordade Testamentets tids-
ålder hade börjat. De gjorde denna 
förkunnelse baserat på att framgångsrikt
ha slutfört 40 års gottgörelse från 1952 

till 1992, vilket blev nödvändigt på grund 
av fel under sjuårsperioden omedelbart 
efter andra världskriget. Han sa då att 
han skulle förkunna "Sanna föräldrar och
det Fullbordade Testamentets tidsålder" 
under en tal-turné i 160 länder med 
början på 10 april 1993.

1 I det Gamla Testamentets tidsålder, 
samtidigt som ni tittar framåt med hopp, 
praktiserade troende Lagen. I Nya Tes-
tamentets tidsålder praktiserade de tro. 
Under det kommande Fullbordade Tes-
tamentets tidsålder kommer troende att 
söka efter och utöva kärlek. I Gamla 
Testamentets tidsålder, den providen-
tiella tidsåldern för att hitta hopp, var 
bruket av omskärelse villkoret att kallas 
en medlem av det utvalda folket. I Nya 
Testamentets tidsålder uppstod troende 



och etablerad tro inför Gud genom dopet
i vatten och eld genom den Helige Ande.
Därefter i det Fullbordade Testamentets 
tidsålder kommer troende att träda in i 
och bilda en kärleksrelation med Gud 
genom att ta emot Guds sigill av kärlek. 
(005-109, 1959/01/04)

2 Gamla Testamentets tidsålder var en 
tidsålder av tjänaren, och Nya testamen-
tets tidsålder den adopterade sonen. 
Enighetskyrkan främjar Fullbordade 
Testamentets tidsålder. I det Fullbor-
dade Testamentets tidsålder kan man 
gå från positionen som adoptivson till 
son och få möjlighet att relatera naturligt 
med föräldrarna. I det Fullbordade Tes-
tamentets tidsålder blir troende barn av 
direkt släktlinje, inte längre adopterade 
barn.

Adopterade barn har en annan här-
stamning; de har inte ett direkt blods-
band till föräldrarna. Ett adoptivbarn 
omfattar bara en standard, nämligen den
av adoptivföräldrarna. På den grunden, 
bildar adopterade söner en begränsad 
far-son relation med fadern. Eftersom 
det följaktligen inte finns någon son i 
direkt härstamning erbjuder adoptiv-
fadern en standard för en som de kom-
mer att anta och om den som ansöker 
om att bli en adopterad son inte blir ett 
med denna standard, kommer de inte 
väljas.

Men för ett barn av den direkta släkt-
linjen, är det inte relevant att ens fråga 
om standarder. Från det ögonblick ett 
sådant barn föds, om fadern går en väg 
så kommer sonen gå samma väg, och 
om fadern går en annan väg, kommer 

sonen också gå den vägen. Även om de
separerar vid någon tidpunkt kommer de
att förenas. Om de känner att det är inte 
den rätta vägen, kommer de att söka 
efter rätt sätt där de kan vara tillsam-
mans. Det är så det är.

Det är det som är skillnaden med en 
adopterad son. En adoptivson möter 
föräldrarna baserat på ett engångs-
möte. Men ett barn av den direkta 
släktlinjen möter föräldrarna i evighet 
innesluten i fader-son relationen. Den 
adopterade sonen har en annan här-
stamning. Släktlinje fortplantas ner och 
förenas från ursprunget av historien fram
till slutet av historien. Även efter tio-
tusentals generationer strömmar bär 
ättlingarna fortfarande släktlinjen av de 
tidigare tiotusentals generationerna. 
(024-322, 1969/09/14)

3 När vi undersöker återupprättelsens 
försyn, ser vi att det Fullbordade Testa-
mentets tidsålder måste uppfylla Nya 
Testamentets tidsålder, och Nya Testa-
mentet tidsålder måste uppfylla Gamla 
Testamentets tidsålder. Om inte Viljan 
uppfylls i Gamla Testamentets tidsålder, 
passerar den inte över till Nya Testa-
mentets tidsålder, och om den inte upp-
fylls i Nya Testamentets tidsålder, 
passerar den inte över till Fullbordade 
Testamentets tidsålder. Med denna 
förståelse, måste vi ha kapacitet att 
slutföra alla de ouppfyllda historiska 
uppdragen i det Fullbordade Testa-
mentets tidsålder. 
(046-113, 1971/08/13)

4 Gamla Testamentets tidsålder är en 
tidsålder av alla ting, Nya Testamentet 



tidsålder är Sonens och Fullbordade 
Testamentets tidsålder är en tidsålder av
Föräldrar. Föräldrar, söner och döttrar, 
och alla ting ingår i familjen. Sett med 
denna ståndpunkt, är barnen tillväxt-
steget, och föräldrarna är fullkomlighets-
steget. Föräldrar, söner och döttrar, och 
alla ting existerar centrerat på familjen.

Gud skapade allt i himlen och på jorden 
för Adam och Eva i Edens lustgård. För 
att återupprätta allt detta har Gud utfört 
försynen under 6000 år, etablerat tjäna-
ren och adopterade sonen. Gamla 
Testamentets tidsålder byggdes på 
tidsåldern av tjänares tjänare. Tjänarens
tjänare kom till Gud genom skapelsen. 
Nya Testamentets tidsålder är tidsåldern
av adopterad son. Gud etablerade Jesus
som Gud-Sonen och utförde andliga 
arbeten i hans tidsålder. Det Fullbordade
Testamentets tidsålder är den tid då 
föräldrarna går igenom stora svårig-
heter. 

På grund av dessa, i Gamla Testa-
mentets tidsålder, när folket gjorde 
offergåvor, använde de ting från skapel-
sen. I Nya Testamentets tidsålder, var 
offret att erbjuda Sonen och i det Full-
bordadeTestamentets tidsålder är 
Sanna föräldrar själva offer. I det 
Fullbordade Testamentets tidsålder 
måste Sanna föräldrar betala 
gottgörelsen. (046-262, 1971/08/17) 

5 Gamla Testamentets tidsålder är 
tidpunkten då villkoren för att åter-
upprätta alla ting är helt etablerat. Nya 
Testamentets tidsålder är det dags att 
förbereda det globala fundamentet för 
att återupprätta världens människor. Det

Fullbordade Testamentets tidsålder är 
tiden för att sammanföra världen till en 
enhet. Dessa flera uppdrag existerar. 

För att skapa denna suveränitet, måste 
det först finnas en person som skapar 
ett autonomt territorium. Denna person 
måste också leda ett självständigt folk. 
Därefter på grunden av att vara ett med 
detta folk, måste han representera Gud. 
Detta är skapandet av suveränitet. Med 
andra ord, det territorium — det vill säga
alla ting — och folket blir helt en centre-
rat på den enda förälder som represen-
terar Gud. Detta är vad vi kallar den 
jordiska suveränitet som representerar 
himlens nation.

Vad är den suveränitet som Gud söker 
efter? Det är inte suveränitet så som vi 
ser det i världen idag. Gamla Testamen-
tets tidsålder var för återupprättelsen av 
alla ting; Nya Testamentets tidsålder var
för återupprättelsen av barnen, och Full-
bordade Testamentets Ålder är för åter-
upprättelsen av föräldrarna. Om vi un-
dersöker nationen och världen, ser vi att 
Gamla Testamentets tidsålder var för att 
återupprätta land och alla ting, dvs. tids-
åldern för att återupprätta territorium. 
Nya Testamentets tidsålder var för att 
återupprätta medborgare. Det Fullbor-
dade Testamentets tidsålder är för att 
skapa suveränitet. 
(055-247, 1972/05/09) 

6 Sanna mor proklamerade "Sanna 
föräldrar och det Fullbordade Testa-
mentets tidsålder." Vad är karaktären av 
detta Fullbordade Testamentets tidså-
lder? Det betyder att Gud börjar en 
väckelse. Hen börjar liv baserat på 



kärlek. Det stora arbetet med Guds 
skapelse går fortfarande framåt. 
Slutförandet av kärlekens ideal, näm-
ligen de fyra positionernas grundval och 
den mänskliga delen av ansvaret, mar-
kerar fullbordandet av den ideala skapel-
sen. Med detta, förnyar alla människor 
en väckelse baserad på kärlek till Gud 
och till människor, en väckelse som inte 
kunnat uppnås i historiska tider fram tills 
nu. 

Starten av Guds familj är början på 
väckelsen, centrerad på Gud. Följakt-
ligen blir människor och Gud en, centre-
rat på kärlek och familjen. Men det är 
inte vår familj ensam. Vi måste gå framåt
sida vid sida med familjen av Guds 
nation när den startar. Detta är en värld 
av Guds absoluta auktoritet. Genom att 
proklamera Sanna föräldrars idéer och 
genom att förkunna Fullbordade Testa-
mentets tidsålder stiger vi över satans 
värld. (248-012, 1993/05/30) 

7 Gud valde, min make, pastor Moon, 
och gav nya sanningens Ord till de kore-
anska kristna. Men ledarna för den kore-
anska kristna världen förstod inte att min
make valdes för att förmedla nya san-
ningens ord. De såg bara en ödmjuk ung
man och behandlade honom med tyst 
förakt. Nya Testamentets tidsålder är en 
förlängning av det gamla Testamentets 
tidsålder och, precis som människorna 
på den tiden inte kunde tro att Jesus 
manifesterade Gud, kunde de koreanska
kristna ledarna kunde inte tro att Åter-
komstens Herre föddes på jorden med 
en fysisk kropp. 

Om vid den tiden de koreanska kristna 
och min make hade förenats, skulle him-
melriket ha genomförts på jorden och i 
himlen. Under de sju år från 1945 till 
1952, skulle hela världen har förenats 
enligt Guds försyn. Men kristna ledare 
motsatte sig blint min make.

För att upphöja Kristendomen och ut-
veckla den för att ta emot Återkomstens 
Herre, vårdade Gud nationer som 
Förenta staterna där Kristendomen hade
absolut auktoritet. Även om de säger att 
de inte inser det, var de koreanska 
kristna pastorerna vid den tidpunkten i 
en position som motsvarande den 
världsvida Kristendomen. Men efter 
andra världskriget, kunde Amerika och 
världens kristna inte bli ett med min 
make. Från den tiden var USA och 
Kristendomen inne på en väg av ned-
gång och började förlora moralisk 
auktoritet. 

Efter andra världskriget, stod Amerika 
och Kristendomen på det segerrika 
fundamentet där Kain och Abel kunde 
hade blivit en, och tiden var mogen när 
de kunde ta emot Herren vid hans 
Återkomst. Men de misslyckades med 
att välkomna den återvändande Herren, 
och på samma sätt gick resten av 
världen också emot min make. Därför 
drevs de ut i öknen och efter att ha 
sjunkit ned till botten, var de tvungna att 
klättra upp igen. 
(Sanna mor, 1993/10/04)

8 Om vi liknar Amerika, som bildades 
med kristen civilisationen som sin rot, 
med Nya testamentets tidsålder, kan vi 
likna Korea med Gamla Testamentets 



tidsålder. Under de första 20 åren pas-
serade följaktligen min make genom ett 
liv i Korea och gottgjorde Gamla Testa-
mentets tidsålder genom Enighetskyr-
kan, som var i samma situation som 
Judendomen, och genom Korea, som 
var i samma situation som nationen 
Israel. På detta fundament, höll vi 1960 
det heliga bröllopet av Sanna föräldrar 
på nationell nivå. Efter det, reste jag 
1971 tillsammans med min make till 
Amerika. Under 20 år, betalade vi 
gottgörelse för att avsluta Nya Testa-
mentets tidsålder i Amerika och komma 
in i Fullbordade Testamentets tidsålder. 
Baserat på det resultatet och centrerat 
på Gud, kunde vi etablera Sanna 
föräldrars familj, som blev ursprunget till 
sann kärlek, sant liv och sann släktlinje. 
(Sanna mor, 1993/10/04)

9 Dagens kvinnor, som är i samma si-
tuation som Sanna mor vid vändpunkten
av försynens för återupprättelsens his-
toria, måste skapa grunden för att väl-
komna Sanne Far. Efter att kristen-
domen inte kunde välkomna brud-
gummen, förlängdes Guds försyn till 40 
år fram till 1992. Under denna period 
arbetade min make medan han bad för 
att förena Korea, Storbritannien, USA, 
Frankrike, Japan, Tyskland och Italien till
en enhet till förmån för att finna och upp-
rätta det världsvida Nya Testamentets 
tidsålder. 

Därefter, tillsammans med min man, 
proklamerade jag i april 1992, över hela 
världen, ankomsten av kvinnors tids-
ålder och grundade Womens Federation
for World Peace. På det fundamentet, 

tillbringade jag resten av 1992 med att 
besöka sju nationer, däribland Ryssland,
Kina och länderna i Oceanien. Jag gjor-
de det med hjärtat av en sann moder. 
Jag gav energi till kvinnorna i dessa 
länder och grundade grenar av Womens
Federation for World Peace. 

Baserat på dessa prestationer, välkom-
nades vi av nationerna som delades in i 
Kain och Abel efter andra världskriget. 
Vi återupprättade grunden för den 
förlorade bruden, och de nationerna 
kunde väl-komna Sanne Far. På det 
segerrika världsomspännande 
fundament, prokla-merades vår position 
som Sanna föräldrar till världen för första
gången. (Sanna mor, 1993/10/04)

10 Nya testamentet tidsålder slutar när 
den återvändande Herren välkomnas. 
När den återvändande Herren kom i Nya
testamentets tidsålder, kunde han ha 
etablerat familjen, stammen, folket och 
nationen på sju år, och därmed inviga 
det Fullbordade Testamentets tidsålder. 
När han åstadkommit det går vi in i Full-
bordade Testamentets tidsålder. Detta 
är den tid då den återvändande Herren, 
efter att ha etablerat en global grund, 
etablerar formen av Adams familj, som 
gått förlorad från världen. Men eftersom 
han drevs ut i öknen och lämnades utan 
någonting, hur kunde det Fullbordade 
Testamentets tidsålder komma? 

I denna situation utgör Amerika sfären 
som den rika bruden för vilken Israels 
folk hade förberetts i Gamla Testamen-
tet och Nya testamentets tidsålder. 
Dagen när Amerika förlorar känslan av 
detta, överger det Gamla Testamentets 



tidsålder och Nya Testamentets tids-
ålder, kommer grunden för det Full-
bordade Testamentets tidsålder att rasa 
samman. Om vi inte upprätthåller den 
rika bruden som ett villkor baserat på 
Gamla och Nya testamentets tidsålder, 
kommer grunden av gottgörelse för det 
Fullbordade Testamentets tidsålder att 
försvinna. Följaktligen etablerar vi igen 
Amerika i samma position som Abel.  
(243-127, 1993/01/03)

11 Det Fullbordade Testamentets tids-
ålder är centrerat är ande och kött. Nya 
Testamentets tidsålder är centrerat på 
ande. Därför kan man inte gå in i Full-
bordade Testamentets tidsålder med 
hjälp av Nya Testamentets tidsålder. 
Återkomstens Herre öppnar denna 
tidsålder. 

Om Kristendomen, efter att ha betalat all
gottgörelse globalt, hade förenats med 
Herren vid hans återkomst, skulle kris-
tendomen och alla dess troende ha flyt-
tat in i det Fullbordade Testamentets 
tidsålder. Men när de inte kunde bli ett 
med den återvändande Herren, kollap-
sade grunden och behovet av gott-
görelse uppstod. 

Om den återvändande Herren inte hade 
gjort förberedelser för att åter bygga upp
detta fundament som kollapsat, skulle 
han inte ha kunnat hålla sin position och 
gå framåt. 

Om Återkomstens Herre skall kunna 
komma som Messias, vad måste han 
göra först? Han måste fullständigt ärva 
alla Nya Testamentets tidsålders andliga
fakta. Precis som Jesus tog emot dopet 

genom Johannes döparen, måste vid 
Återkomsten, Herren andligen ärva allt 
från Jesus. Detta är hur världens andliga
Kristendom kan slutföra Nya Testamen-
tets tidsålder och nå den nuvarande 
världsomfattande nivån. 

Återkomstens Herre måste ta emot 
andligt arv, men han kan inte ta emot 
det utan någon ansträngning från hans 
egen sida. Han måste segra över allt. 
Han måste besegra satan. Han måste 
förbereda fundamentet där många 
personer i andevärlden naturligt kan 
acceptera honom. Han kommer att ta 
emot arvet bara när han står på funda-
mentet av den högsta segern. 

För det andra, vad han ärver andligt, 
måste han uppfylla påtagligt på jorden. 
Försynen som skulle ha avslutats i 
Gamla Testamentets tidsålder, förläng-
des och blev nya Testamentets tidså-
lder. Återkomstens Herre måste andligt 
återupprätta allt detta genom gottgö-
relse, för att öppna det Fullbordade Tes-
tamentets tidsålder. Fram till nu, kan 
andlig och fysisk fullkomlighet inte för-
verkligas tillsammans. Om Herren inte 
uppnår detta kan vi inte komma in i 
Fullbordade Testamentets tidsålder. 

Med andra ord, om Herren vid sin 
återkomst inte förverkligar allt som Jesus
skulle ha utfört och gottgör hans besvi-
kelser andligt och fysiskt, kommer han 
inte att kunna öppna det Fullbordade 
Testamentets tidsålder. 
(054-287, 1972/03/26)

12 Sanna föräldrar är Messias. De kom-
mer att rensa upp historien, som star-



tade från en standard av falsk kärlek, 
falskt liv och falsk härstamning och falsk 
samvete. Centrerat på den ursprungliga 
fullkomnade Adam, måste den ideala 
mannen som är förenad med Gud, Sann
Förälder uppstå, finna modern som för-
lorats, och förena barnen med henne.

Omedelbart efter andra världskriget, 
uppnådde den kristna kulturens rike 
global enighet och skulle ha förenat sig 
med mig. I denna sfär, representerar 
Storbritannien Eva, moder-nationen, 
Amerika representerade Abel-nationen, 
Frankrike Kain-nationen. Om denna sfär 
hade blivit ett med mig, skulle inte den 
kommunistiska sfären ha uppstått. Jag 
var tvungen att tillbringa 40 år för åter-
upprätta allt detta genom gottgörelse.

Eftersom jag helt förlorade brudens sfär,
var jag tvungen att samla ihop Abel- 
nationen, Amerika, centrerat på Mor. 
Min hustru var tvungen att bli Sanna mor
som representerar världen. För att göra 
det, var jag tvungen att återupprätta 
Storbritannien, USA och Frankrike, vilka 
gått förlorade. Jag var tvungen att åter-
upprätta grunden för de allierade som 
förlorades, grunden för den förenade 
världsomspännande brudens sfär. På 
detta sätt kämpade jag med världen och 
övervann den.

På detta världsomfattande, segerrika 
fundament, etablerade jag därefter 
Sanna mor och Sanna föräldrar och det 
Fullbordade Testamentets tidsålder. 
Falska föräldrar ledde oss till en tids-
ålder av brutna och orealiserade löften, 
inte en tidsålder av uppfyllt löfte. Nu 
närmar vi oss det Fullbordade 

Testamentets tidsålder centrerat på Gud
och Sanna föräldrar där löftet är uppfyllt.
Detta är betydelsen av Sanna föräldrar 
och det Fullbordade Testamentets tids-
ålder. Det är ett löfte om skapelsens 
ideal, jag proklamerade detta på 
världsnivå. (262-107, 1994/07/23)

13 På grunden av etablerandet av San-
na föräldrar har jag förkunnat ankomsten
av kvinnans frigörelse, liksom Sanna 
föräldrar och det Fullbordade Testa-
mentets tidsålder. Den kristna kultur-
sfären kunde inte stå som bruden, så 
mor samlade kvinnor från hela världen 
och proklamerade och expanderade en 
stor rörelse 1992. Det är rörelsen för 
kvinnors frigörelse. Eftersom mor prokla-
merade befrielse, Sanna föräldrar och 
det Fullbordade Testamentets tidsålder, 
är satans värld på väg att ta slut.

Enighetskyrkan är det enda ställe där vi 
kan frälsa familjen och frälsa nationen. 
Genom att på nytt skapa traditionen av 
Sanna föräldrars familj liksom den sanna
stammen, sant folk, sann nation, sann 
värld och den sanna himmel och jord, 
håller den sanna himmelska nationen på
att realiseras. Saker och ting utvecklas 
enligt denna formel. 
(247-110, 1993/04/25)

14 När Enighetskyrkan deklarerar 
"Sanna föräldrar och det Fullbordade 
Testamentets tidsålder" innebär det att 
vi är vid en vändpunkt. Eftersom vi kom-
mer att skapa den fullkomliga familjen 
och den ideala stammen, var Familje-
federationen tvungen att uppstå. I 
Enighetskyrkans äktenskaps-Välsignel-
se, gifter sig ärkeängeln vid fullkomlig-



hets-nivån av tillväxt-steget, himlens 
sida. Efter att ha tagit emot Välsignel-
sen, om ni går utöver fullkomlighets-
nivån, kan ni träda in i sfären av det 
direkta herraväldet som en del av 
Adams familj.

I början 1960, passerade jag följaktligen 
från fullkomlighets-nivån av tillväxtsteget
in i fullkomlighets-steget, och under den 
vägen gick jag in i en tid av världsom-
fattande förföljelse. Jag var tvungen att 
komma bortom denna period av förföl-
jelse för att uppnå etablering. 
Etableringen som borde ha skett 1952 
försenades; tidsåldern för kvinnor, 
centrerat på Sanna mor och med 
kvinnors frigörelse, förkunnades 1992, 
och Sanna föräldrar kunde på nytt stå i 
samma position inför himlen. Om vi inte 
hade befriat kvinnor, skulle vi inte ha 
kunnat slutföra Adams frigjorda sfär. Alla
människor är bröder och systrar tills den 
förlorade standarden hos man och hus-
tru i Adams familj, centrerad på kärlek 
mellan Adam och Eva uppnås. Vi måste 
gå utöver och på nytt bilda den ideala 
familjen efter att ha uppfyllt vår position 
som Guds barn. (264-231, 1994/11/03)

15 Jag undervisar bara efter att först ha 
gått ut och omsatt allt i praktiken. Att jag 
nu har åstadkommit allt till förmån för att 
igen samla den förlorade brudens sfär 
och världen som förenades i efterdy-
ningarna av andra världskriget, bad jag 
mor att gå med mig i arbetet med att 
etablera Womens Federation for World 
Peace. Vi gick ut och arbetade i ett år 
tillsammans 1992.

Efter att ha instruerat mor under loppet 
av ett år är precis vad jag hade gottgjort 
under mitt liv. Jag etablerade mor i 
samma position som min och återupp-
rättade genom gottgörelse arvet av den 
kristna kultursfären. Med hjälp av vår 
ställning på denna plats av frigörelse, 
var Gud befriad, Sanna föräldrar befria-
des, folket befriades, och hela Nya tes-
tamentets tidsålder var fullbordat. Nu har
vi möjlighet att inleda det Fullbordade 
Testamentets tidsålder. 
(243-146, 1993/01/03)

16 Vid tidpunkten för Återkomsten, 
kommer Herren som en människa, men 
efter att ha slagit rot på jorden, har jag 
horisontellt sänt ut många stam-
messias. Djävulen har inte längre 
befogenhet att beslagta eller ta bort 
något av detta. Eftersom dessa utskick 
var från positionen av fullkomlighet, som
överskrider den övre delen av 
tillväxtfasen och början av 
fullkomlighets-steget, är allt under 
himlen bundet att förenas. 

Vart måste ni gå för att slå rot? Ni måste
slå rot efter ni återvänt till er familj. På 
grund av betydelsen av detta, gav jag 
instruktionen som hem-kyrko aktiviteter 
centrerat på vad vi kallar att bryta 
igenom på gräsrotsnivå. Efter befrielsen 
av kvinnor, arbetar vi för att ställa detta i 
god ordning. Genom att ta det sista 
steget, nämligen att tillämpa denna 
formel i varje familj, återupprättar vi Eva 
och Kain och Abel, som försvann, och 
återplanterar dem som frön. Genom att 
göra detta, har vi blivit patriarkerna av 
goda stammar i våra ursprungliga 



hemorter, och på så sätt blir vi förfäder. 
Den världen kommer inte att ha någon 
relation med satan. Himmelriket mani-
festeras därifrån. (243-146, 1993/01/03)

Stam-messias ansvarsområden

Tillsammans med tillkännagivandet av 
det Fullbordade Testamentets tidsålder, 
och för att avsluta frälsningshistorien 
globalt, uppmanade Sanna föräldrar 
kyrkans medlemmar ägnar sig med 
förnyad energi till stam-messias aktivitet.
De klargjorde att stam-messias är de 
människor som tar på sig uppdraget att 
återupprätta familjen och gå vidare, för 
att återupprätta stam, folk och nation. De
underströk att stam-messias måste ta 
ledningen i att göra Sanna föräldrar kän-
da för världen.

17 Nu är det dags för alla i hela världen 
att återvända till sina hemorter. Efter att 
ha tilldelats stam-messias, är nu mor 
och far nu etablerade på jorden. Herren 
som kom i Nya Testamentets tidsålder 
var en person. Denna person måste 
komma igen och bli Sanna Föräldern 
vertikalt och bli etablerad på denna jord; 
därefter genom att ta emot sin brud, 
föda söner och döttrar. Nu har Sanna 
föräldrar distribuerat många tiotusentals 
par som stam-messias på horisontal-
planet. Detta är början av det Fullbor-
dade Testamentets tidsålder. Från och 
med 1993, eftersom vi är avsedda att 
åstadkomma föreningen av Nord- och 
Sydkorea till förmån för världen, går vi in
i det Fullbordade Testamentets tids-
ålder.

Sedan början av människans historia, 
har Adam och Eva och Kain och Abel 
inte kunnat säkra sina positioner, men 
nu, baserat på invigningen av WFWP 
den 10 april 1992, som expanderat över 
hela världen, och med välsignelsen av 
redan gifta par från över hela världen, 
har jag skapat enighet mellan höger-
kanten, vänsterkanten och sfären av 
Barabbas. Vid den tiden tog jag emot 
ledare från åtta muslimska länder och 
gav dem Välsignelsen.

Vägen till Välsignelsen har varit en väg 
av stor gottgörelse fram till nu. Men efter
att villkorslöst ha gett Välsignelsen till 
människor utan att de behöver uppfylla 
några villkor för att kvalificera sig för det,
inklusive mödrar och fäder från satans 
värld som motsatte mig, kunde jag för-
verkliga befrielsen av alla människor. 
Jag etablerade dem i position som 
föräldrar, till de fulländade Adam och 
Eva. (243-137, 1993/01/03)

18 Igenom historien fram till idag, krävs 
av trons människor att överge världen, 
överge sin nation, överge sina förfäder, 
överge sina hemorter, och till och med 
överge sina föräldrar och sin hustru och 
barn till förmån för Guds vilja. Nu, efter-
som tidsåldern av återupprättelse ge-
nom gottgörelse har passerat, måste vi 
(istället) omfamna världen, omfamna vår
nation, omfamna vårt folk, och finna och 
gå med i vår stam.

Om man tittar på Jesu liv inom ramen för
de tre etapperna utformning, tillväxt och 
fullbordan är han i tillväxtfasen. Sanna 
föräldrar kommer vid fullkomlighets-



skedet. Men de har blivit förfäderna, 
som vrider historien upp och ned.

Återupprättelse genom gottgörelse sker i
omvänd ordning. Den passerar från 
Gamla Testamentets tidsålder genom 
Nya testamentet tidsålder för att finna 
uppfyllelse i det Fullbordade Testa-
mentets tidsålder vars centrum, Sanna 
föräldrar intar positionen som förfäder. 
Nya Testamentets tidsålder, som är det 
andra steget, är Jesu tidsålder. Nästa 
motsvarar den tredje etappen till det 
Fullbordade Testamentets tidsålder. På 
samma sätt, måste stam-messias måste
rätta till familjer.

Johannes uppenbarelse säger att vi har 
rollen som konung tillsammans med 
Kristus. Nu är vi genomför rollen som 
konung. Det faktum att vi genomför 
rollen som konung tillsammans med 
Kristus, som kommer som konungars 
konung, innebär att vi stiger till posi-
tionen av föräldrar. I Enighetskyrkan 
kallar vi en sådan central person med 
stam ansvar för en "stam-messias." Nu 
är den tid då dörren till Fullbordade 
Testamentets tidsålder öppnar sig. 
(243-140, 1993/01/03)

19 Jag kämpade och förberedde grun-
den så att ni kan lyckas utan att behöva 
kämpa. Efter att ha jagats från min hem-
ort och förkastad av världen, utförde jag 
arbetet med att återhämta allt. Eftersom 
ni har möjlighet att ta emot världen, 
nationen och folket som ett arv från mig, 
som har segrat, behöver ni bara ansluta 
till stammen. Stammen till vilken ni kan 
ansluta får ta emot lyckan av folket, 
nationen och världen. Det finns ingen 

större välsignelse ni kan ge er stam. På 
grund av detta, står stam-messias i posi-
tionen av förfäder som besitter auktori-
teten av konungar. Detta är något som 
alla måste uppnå. Det finns inga 
undantag.

När Israels folk gick in i det välsignade 
Kanaans land, om en av dem visste att 
en annan person hade lämnats kvar, var
han eller hon tvungen att ta ansvar för 
den personen. Nu eftersom det välsig-
nade Kanaans land har dykt upp, måste 
vi återvinna det nationella idealet 
föreställt vid grundandet av vår nation. 
Enighetskyrkan måste göra detsamma. 
Vi måste återvinna nationen. Vi måste 
förena Nord- och Sydkorea. 
(243-164, 1993/01/03)

20 Om ni kommer att bli en stam-
messias, måste ni först lyckas som en 
familje-messias. Om ni inte utför stam-
messias aktiviteter, efter att era förfäder 
som är i andevärlden kommer ner kom-
mer ni att förlora er position. Era förfäder
i andevärlden är i samma situation som 
ärkeängeln. Med tanke på att vi måste 
spara allt från position den fulländade 
Adam, när vi hindrar uppnåendet av 
detta, kommer våra förfäder i ande-
världen, att flytta oss ur vägen. Som det 
var i Gamla Testamentets tidsålder, er-
bjuder vi allt som gottgörelse, och som 
det var i Nya testamentet tidsålder, er-
bjuder vi Sonen som gottgörelse. I det 
Fullbordade Testamentets tidsålder 
betalar Föräldrarna gottgörelse. Om ni 
inte agerar som deras påtagliga jag, 
kommer ni att attackeras. En skräm-
mande attack kommer till er från 



andevärlden. Innan detta sker, måste ni 
arbeta snabbt och registrera era namn i 
familjeregistret. I Jesus tidsålder, efter 
att ha lett som familje-messias och stam-
messias, skulle Jesus registrera natio-
nen. Eftersom han inte kunde göra det, 
måste vi i en tidsålder av Återkomsten 
registrera oss på världs-nivå och skapa 
en nation. Om ni inte blir en familjs-
messias och en stam-messias, kommer 
ni inte föras in i familje-registret. För att 
bli en stam-messias, måste ni slutföra 
uppdraget som familje-messias. En 
familje-messias kallas också messias, 
eftersom en sådan person inte har 
någon relation med satan. 
(251-266, 1993/10/31)

21 Hittills befallde religioner människor 
att avstå från världen och avstå från 
äktenskap. Men Enighetskyrkan upp-
manar er att återvända till er hemort. 
Eftersom jag proklamerade Foundation 
Day of of the Nation of the Unified World
och proklamerade Sanna föräldrar och 
det Fullbordade Testamentets tidsålder, 
måste vi gå ut och återvinna familjen 
och återvända till hemlandet. Vi måste 
återvinna nationen. Om vi håller fast vid 
familjen av den döde Adam, kan vi inte 
förena världen.

Representerande världens nationer 
Storbritannien, USA och Frankrike, som 
representerar standarden hos Adams 
familj, måste Kain och Abel förenas med
brudens nation, och efter att ha förenats 
med mig, den återvändande Herren, 
som blir brudgummen, måste de bli ett 
med Gud. Genom att göra detta horison-
tellt, förlängs Herrens fullkomliga auk-

toritet till den fullkomliga auktoriteten hos
stammens messias. 

När auktoriteten hos stammens messias,
skulle den andra förfadern, Jesus, 
åstadkomma vad den första förfadern, 
Adam, var oförmögen att göra på grund 
av syndafallet. Eftersom detta miss-
lyckades igen, kommer den tredje för-
fadern och måste gottgöra och uppfylla 
Jesu liv. Familje-messias är de som 
fullkomnar sin familj och därmed repre-
senterar Adams familj. Efter att ha gjort 
detta, kommer de att erkännas som 
likvärdiga på samma plana mark. 
(248-316, 1993/10/03) 

22 Idag har Enighetskyrkan avslutat 40 
år vildmarks-vandring och kommit in i 
Kanaan. Nu måste vi förkunnar Sanna 
föräldrar och återupprätta vår nation. Det
innebär att återvända till vårt hemland 
och bosätta oss där för att upplösa sa-
tans värld. Vi måste återvända till vår 
nation. Därför är problemet, hur skall vi 
upprätta nationella ideal uppställda vid 
grundandet av vårt land? Det är som när
Israels folk slog sig ned i Kanaan. Därför
är denna värld — inte nationen men 
världen — uppdelad i satans sida och 
himlens sida. Vårt territorium är hela 
världen, över nationsgränserna. 
(249-246, 1993/10/10) 

23 Vi har kommit till den tid då stam-
messias, som är grenar av Messias, 
kommer att slutföra historien om värl-
dens frälsning och öppna det Full-
bordade Testamentets tidsålder. Ni 
måste fullända er familj och gå vidare för
att frälsa er stam, folk och er nation. Vi 
kallar de människor som tar detta ansvar



"stam-messias." Vi har redan sänt ut 
många par i världen som stam-messias 
missionärer. Det kommer inte att dröja 
länge innan ideala familjer skapas runt 
om i världen. I det Fullbordade Testa-
mentets tidsålder, har modern en 
mycket viktig roll. Hon är central för att 
omvända vad som hände i samband 
med syndafallet. När mor och barn blir 
en, kan de återvinna mannen ta emot 
Välsignelsen genom Sanna föräldrar, 
och återvända till en plats inför Gud. 
(Sanna mor, 1993/10/04) 

24 I er familj finns det inget ni kan vara 
mer stolta över än Sanna föräldrar. Det 
faktum att ni har blivit Guds barn och 
barn till Sanna föräldrar innebär att ni 
kommer att kallas segrare bland seg-
rarna av alla tidsåldrar, och ledarna 
bland dessa ledare som har underkuvat 
satan i frälsningens försyn. På samma 
sätt som Sanna mor och jag prokla-
merade Sanna föräldrar globalt, måste 
ni stolt proklamera traditionen av Sanna 
föräldrar. Efter att ha gått till er hemort, 
måste ni stolt deklarera inför de männi-
skorna att ni har blivit barn till Sanna 
föräldrar. Ni måste stolt deklarera det 
inför er familj, stam, och nation och stolt 
förklara det inför världen. Om ni inte stolt
talar om Sanna föräldrar i er hemort, 
kommer er väg att blockeras. Ni måste 
förstå att de människor som stolt förkun-
nar Sanna föräldrar, går runt vittnar om 
dem med början i familjen och når stam, 
folk, nation och världen kommer att bli 
befriade segrare. (275-297, 1996/01/01)

Avsnitt 2. Proklamations-ceremonier 

Den 3 januari 1993 proklamerade Sanna
föräldrar öppnandet  av det Fullbordade 
Testamentets tidsålder. Efter detta, ut-
vecklade de försynen av det Fullborda-
de Testamentets tidsålder genom att 
göra följande proklamationer:

Kungörelsen av Pal II Jeol (8-1 dagen), 
Dagen för återvändande till det ur-
sprungliga hemlandet (1 aug 1993, 
Belvedere Training Center, Tarrytown, 
New York); Kungörelse av Etablerandet 
av Familjefederationen för världsfred 
och upplösningen av gottgörelse 
(1 november, 1996, Montevideo, 
Uruguay); Kungörelse av Chil Pal Jeol 
(7-8 dagen), kungörelsen av Dagen för 
sfären av den kosmiska sabbaten för 
föräldrar av himmel och jord (9 aug 
1997, Central Training Center, Sutaek-
dong, Guri); kungörelsen av uppfyllandet
av det Fullbordade Testamentets tids-
ålder för början Guds rike i himlen och 
på jorden (11 april 1999, East Garden, 
Irvington, New York); Kungörelse av 
gratulationen av föräldrarna över himmel
och jord på deras seger på den kos-
miska nivån (14 jun 1999, Olympic 
Gymnastics Gymnasium); Kungörelse av
Gu Gu Jeol (9-9 dagen), den dag 
Föräldrarna över himmel och jord 
öppnar sfären av enighet och befrielse 
av himmel och jord (9 september 1999, 
Central Training Center); Kungörelse av 
Sam Shib Jeol (3-10 dagen), den dag 
Föräldrar över himmel och jord 
genomför ceremonin för enighet och 
befrielse av himmel och jord (10 
september 1999, Central Training 



Center); Kungörelse av tidsåldern där vi 
rapporterar böner i våra egna namn (14 
september 1999, East Garden, Irvington,
New York); Kun-görelse av Ssang Shib 
Jeol (10-10 dag) (10 okt 1999, Punta del
Este, Uruguay); Kungörelse av dagen av
befrielse genom att ge Välsignelsen till 
alla i himmel och på jord (23 oktober 
1999, East Garden, Irvington, New 
York); och tillkännagivande av Slut-
förandet av Sanna föräldrars 
providentiella ansvar (26 december 
1999, Belvedere Training Center, 
Tarrytown, New York).

På detta sätt, förde Sanna föräldrar 
försynen för det Fullbordade Testa-
mentets tidsålder till sin fullbordan. 
Genom denna serie av kungörelser, 
förbereddes de starten av försynen för 
den Kosmiska nationen av fred och 
enighet (Cheon II Guk), som inledde 
början av det nya millenniet och skulle 
utvecklas hädanefter.

Pal II Jeol (8-1 dagen), Dagen för 
återvändande till det ursprungliga 
hemlandet

1 Familjen är den mest grundläggande 
enheten. Det måste finnas tre genera-
tioner i familjen: farfar/farmor morfar/- 
mormor, far och mor, som befinner sig i 
positionerna för konungar och drott-
ningar och sedan den tredje genera-
tionen, de prinsar och prinsessor som 
kommer att bli konungar och drottningar.
Vi etablerade familjen på Sanna föräld-
rars ideal, grundade vår fasta berggrund
för evigt. Varför då? När solen går upp, 

möter allt i skapelsen solen. På samma 
sätt skulle allting i skapelsen i Amerika 
vilja återvända till Sanna föräldrar och 
vilja bli ett med dem. Jag talar inte bara 
tomma ord; detta är sant.

Nu när vi har lagt segerfundamentet i 
vart och ett av de 50 staterna, tar denna 
morgon Gud och Sanna föräldrar i total 
enighet tillbaka till East Garden alla 
dessa fundament med hela roten som 
Gud välsignade — individuella funda-
mentet, familje- fundamentet, stam-
mens, nationens, världens och de kos-
miska fundamenten. Ceremonin som vi 
utför denna första dagen i augusti är att 
förena allt. När allt kommer omkring, är 
augusti 8:e månaden, och antalet 8 be-
tecknar en ny början. Jag vill att denna 
dag ska firas, och jag förkunnar att det 
är början av en tid präglad av Enighets-
kyrkan. (248-105, 1993/08/01)

2 Före Israel gick in det utlovade Kan-
aans land, sveptes den första gene-
rationen, som hade underlåtit att uppfylla
sitt ansvar, in i glömska i vildmarken. 
Vad har jag gjort under de senaste 40 
åren från 1952 till 1992?

Enighetskyrkan och världen har existerat
inom sfären av ofullkomlighet, så för att 
kunna föra dem till positionen av full-
komlighet, måste alla rester av miss-
lyckande sopas bort, precis som Gud 
svepte bort första generationens 
israeliter i öknen. Utan någon grund, 
gick jag till frontlinjen och tog ansvar, 
och jag återupprättade fundamentet för 
den kristna kultursfären som gått 
förlorad. I Edens lustgård, drog 
ärkeängeln Lucifer Eva ner i helvetet, 



och sedan drog Lucifer och Eva 
tillsammans Adam in i helvetet, men 
genom gottgörelse omvände jag detta 
på världs-nivå.

Eftersom Johannes Döparen var oför-
mögen att förena sig med Jesus, var 
den kristna kultursfären oförmögen att 
förena sig med mig. Jag var således 
förföljd i vildmarken. Ändå gottgjorde jag
4000 års av judisk-kristen historia, och 
vidare, hela historien, från tiden för ska-
pelsen. Jag kunde gottgöra det som var 
kvar oförrättat i Jakobs familj, genom 
Moses och hans folk, genom Jesu 120 
lärjungar, och av de 160 nationer som 
jag hade skickat missionärer till och som
borde ha accepterat mig. Jag tog ansvar
för allt detta. Detta innebar att jag var 
tvungen att skapa en grund för att åter-
uppväcka Kristendomen och den fria 
världen som himlen hade förlorat.

Det är därför jag proklamerade den 1 
augusti som dagen för att återvända till 
det ursprungliga hemlandet. Tiden har 
kommit när vi kan återvända till hem-
landet. För att göra det, var jag tvungen 
att återupprätta rike bruden, den kristna 
kultursfären som gått förlorad. 
(248-240, 1993/10/03)

Etableringen av Familjefederationen för 
världsfred och upplösningen av 
gottgörelse

3 Jag gottgjorde allt under 40-årsperio-
den som började 1952. Sedan år 1992, 
på grund av att proklamerandet kvinnors
frigörelse, etablerade jag Mor i en posi-
tion som motsvarar min, så att vi stod 

sida vid sida. Från den tiden, överläm-
nade jag så småningom min auktoritet 
till Mor. Det är den vägen jag har följt. 
Jag skyndade, eftersom jag var tvungen 
att avsluta den 1997. Om jag hade läm-
nat processen oavslutad skulle problem 
ha uppstått. På detta sätt förberedde jag
grunden för Familjefederation for världs-
fred. Jag behövde även att hålla en 
ceremoni som förkunnade upplös-
ningen av gottgörelse. 
(280-269, 1997/01/02)

4 Vårt fundament hade varit sådan att 
mor inte hade någon grund på vilken 
man kan ansluta standard som familje-
messias och stam-messias till standar-
den för en världs-messias. För att lösa 
det här problemet, ställde jag upp 33 
personer att representera Jesu 33 år i 
livet — det liv han förlorade på grund av 
Johannes Döparen. Med dessa 33 
företrädare som jag tog från Nord-
amerika till Sydamerika, väver jag sam-
man deras nationer som subjekt och 
objekt partners. På det här sättet, kunde 
jag bygga en bro för Mor att använda. 
Med dessa 33 personer som bor i dessa
vidsträckta slätter, byggde jag en bro för 
Mor, som förbinder Sydamerika till Nord-
amerika, sedan till Japan och slutligen 
till Korea. Genom att investera min totala
hängivenhet att delta med Mor i Syd-
amerika, visade det sig att allt genom-
fördes. Sydamerika var utmanande för 
oss. Men eftersom vi lyckades där och 
förberedde ett fundament, är det inte 
längre ett problem att hålla möten 
någonstans i Nordamerika där vi redan 
har etablerat ett fundament.



De 16 länder som deltog i Koreakriget är
i samma situation som Abel. Lägg till 
ytterligare 16 nationer i Kain-position gör
det siffran 32. Inklusive Mor, är 33. På 
detta fundamentval av 33 missionärer, 
kunde vi etablera sfärerna av familje-
messias, stam-messias och nationella 
messias. På grundval av detta kan vi 
förkunna att vi har uppnått standarden 
där Mor och jag har auktoritet som 
världsnivå-Messias att fritt resa runt i 
världen och skapa en enad världsfamilj 
på denna jord. 

Det är därför vi i Washington, DC den 30
juli 1996, kunde hålla invigningen av 
Familjefederationen för världsfred. Den 
första dagen av november tre månader 
efter den första dagen i augusti, för-
kunnade jag att med skapandet av 
Familjefederationen för världsfred 
kommer upplösningen av gottgörelse. 
Genom Familjefederationen går vi in i en
tid då vi kommer att kunna ta emot 
lycka. Jag säger er, tiden har kommit när
familjerna i världen kommer till oss och 
vill ta emot Välsignelsen. 
(281-039, 1997/01/02) 

5 Fram till denna punkt har vi arbetat 
hårt för att återupprätta Edens lustgård. 
För detta ändamål har vi expanderat 
auk-toriteten av den äldre sonen, av 
föräld-rarna och auktoriteten av 
konungaskap i hela världen, som alla 
försvann med familjen i Edens lustgård. 
Därigenom har vi uppnått balans och 
jämlikhet i hori-sontalplanet och 
omorganiserade famil-jen att vara 
centrerad på Gud. Vi etable-rade en rak 
linje från individnivå till familjenivå, 

stammens nivå, och nivåerna av folket, 
nationen, världen och slutligen kosmos. 
Dessa måste alla enas, precis som vår 
kropp och vårt sinne behöver förenas. 
Då kommer Gud att kunna komma och 
gå fritt varsom-helst från individnivå, till 
nivån för famil-jen, folket och nationen. 
Men eftersom det fortfarande fanns 
förutsättningar för att satan kunde 
motsätta sig Guds försyn, etablerade vi 
Sanna föräldrar Familjefederationen för 
världsfred och föreningen för 
etableringen av många familjer, och 
proklamerade avslutningen av 
gottgörelse för dem. 
(282-320, 1997/04/07)

6 Genom att tjäna Sanna föräldrar bättre
än ni tjänar era egna föräldrar, kan ni få 
deras Välsignelse och ärva deras seger.
Som deras son eller dotter, kan varken 
satan eller Gud förneka er rätt att ärva 
deras seger. Detta är upplösningen av 
gottgörelse. När Familjefederationen för 
världsfred och enighet är etablerad, och 
när ni blir söner och döttrar som följer 
Sanna föräldrar som era egna föräldrar, 
och era familjer blir absoluta familjer där 
ni och er partner kan förenas med Gud i 
kärlek som vördnadsfulla barn, patrioter,
helgon och gudomliga söner och döttrar,
kommer ni att kunna ärva hela Sanna 
föräldrars seger och den absoluta Guds 
auktoritet. (280-077, 1996/11/01) 

Chil Pal Jeol (7-8 dagen), Sfären för den
kosmiska sabbaten för föräldrar av 
himmel och jord 



7 Himmelske Far, Du förlorade alla kul-
turerna i öst och väst. Du har förlorade 
faderlandet, baserat på ett enande av 
Nord- och Sydkorea, borde ha varit den 
centrala nation för alla världens nationer.
Vi ditt folk, står inför en situation där vi 
var tvungna att delas upp i två, även om 
vi skulle alla ha fått Välsignelsen att bli 
himlens släkt. 

Kyrkans medlemmar förstår detta fak-
tum, som härrör från historien, att vi var 
tvungna att återigen gå igenom ett liv av 
40 år för att rätta till splittringen och kon-
flikterna mellan ideologierna kommu-
nism och demokrati. Den 40-årsperioden
representerade 4000 års providentiell 
historia. Men ingen visste din sorg och 
smärta, himmelske Far, om denna per-
iod under vilken satan utövat sin suve-
räna makt genom att samarbeta med 
folk i hans värld att orsaka Kristendomen
och kristna nationer, och religioner och 
religiösa och troende människor, att 
attackera Din vilja och Sanna föräldrar 
som hade kommit. 

Himmelske Far, Du har brutit denna väg 
ensam, ensam, helt ensam. Fortfarande 
under Din ledning har jag kämpat för att 
förbereda en oas av sabbatsvila för Dig. 
Genom att kämpa under denna 40-åriga 
historia tog jag segern till Dig på varje 
nivå, genom att göra tillflyktsorter där Du
kan vila i individer, paradis där Du kan 
vila tillsammans med män och hustrur, 
paradis där Du kan vila i stammen, 
nationen, världen och kosmos. Jag har 
kämpat för att skapa en idealisk miljö 
där Du kan leva och fritt fungera som Du
vill. Nu har jag bestigit varje rejäl kulle. 

Därför idag, centrerat på Sanna föräld-
rar, kan vi välkomna den fantastiska 
tidsålder då vi kan förkunna sfären av 
den kosmiska sabbaten. 
(286-080, 1997/08/09)

8 Himmelske Far, denna dag, när din 
son är 77 år gammal, är vi på en 
brännpunkt som ansluter 8 förekomster 
av talet 7: min ålder 77, 1997, den 7:e 
månad, den 7:e dagen i månaden, vid 7 
minuter och 7 sekunder före klockan 7. 
Således kan vi gå över talet 7 och 
ansluta till talet 8, talet för en ny start i 
början av året av sabbaten.

Tack vare detta, har alla kyrkans familjer
nu möjlighet att delta med Gud genom 
att vara Sanna föräldrars familjemed-
lemmar, som har ärvt den tradition him-
lens kärlek och auktoritet, och som nu 
gör det möjligt för Gud att vila på natio-
nell nivå, global nivå och den kosmiska 
nivån. Vi måste ansluta till Gud och 
Sanna föräldrars fundament av sabbats-
vila på vilken de kan komma och gå fritt 
överallt från familjens nivå hela vägen till
kosmos. Vi kan åstadkomma detta ge-
nom att arbeta för att välkomna den tid 
då vi överskrider dessa gränser och 
etablera den kungliga suveräniteten av 
himmelriket på jorden och i himlen, där 
vi uppnår enighet med Gud. 
(286-082, 1997/08/09)

9 Himmelske Far, nu har tiden kommit 
då fläckar av de sorgsna tårar som 
strömmade från Sanna föräldrars familj 
kommer att försvinna. Således söker vi 
Din befrielse, förkunnar jag i namn av 
Sanna föräldrar gryningen av tidsåldern 
där det inte kommer att finnas något 



hinder för kommande och gående av 
Sanna föräldrar och deras kyrko-familj 
med alla Dina kära barn, Dina älskade 
nationer, älskade värld och älskade 
kosmos. Centrerat på Sanna föräldrar, 
kommer hela mänskligheten att nå den 
högsta toppen där alla fritt kan resa och 
njuta av de privilegier som Du skänkt 
dem enligt skapelsens ideal. Jag för-
kunnar att på detta sätt frigörs Du 
överallt och alla klagomål i Ditt hjärta 
kommer att utrotas. Således, upp-riktigt 
ber jag att Du kommer att acceptera 
dessa erbjudanden som vi gör till Dig. 

Må Du ta emot i ditt hjärta denna stund 
när vi gör denna förkunnelse av sfären 
av kosmisk befrielse av Föräldrar över 
himmel och jord. Må Du förkunna detta 
från himlen. Må Du höja högt flaggan av 
seger i den förenade sfären av den jor-
diska världen och den himmelska 
världen. (286-083, 1997/08/09) 

10 Gud förlorade sitt hem av fridfull vila. 
Att söka efter den perfekta familjen i den
fallna världen är som att söka hemmet 
för Guds fredliga vila. Vad är bränn-
punkten för att etablera detta hem? Det 
är en sann familj, som kan bildas av 
Sanna föräldrar och sanna barn, centre-
rade på sann kärlek. 

Det är därför jag säger att familjen är 
centrum för allt. Centrerat på familjen, 
bör vi etablera klanen. Ni kyrkans 
medlemmar måste bli klan-messias och 
stam-messias. I familjen, bör ni bli 
familje-messias. När ni blir familje-
messias och stam-messias och därefter 
bildar en nation, kommer ni att bli 
nationella messias och så småningom 

världens messias. Därifrån kommer 
himmelriket på jorden att etableras. 

Sabbaten betyder att Gud kan vila på 
valfri nivå — från individen till vilken nivå
som helst, var som helst i den fysiska 
världen, även i himlen. När familjen är 
platsen för Hens vila, kan — make, 
maka, söner och döttrar, alla delta med 
Gud och glädjas med varandra. 
(286-114, 1997/08/09) 

11 Himlen förmådde oss förkunna sfären
av den kosmiska sabbaten baserat på 
fundamentet av Välsignelserna på 
världs-nivån av 30 000, 360 000 och
3,6 miljoner par. Därför kunde vi ge 
Välsignelsen till 36 miljoner och sedan 
360 miljoner par. 360 miljoner pars 
Välsignelser var en viktig milstolpe. Nu 
när vi har klättrat över detta berg, kan 
alla människor i världen bli en familj.

Adams familj förlorade Välsignelsen; de 
kunde inte uppfylla den. Därför kunde 
inte människor utföra det i nationen och i
världen. Utan att vi förde till seger på 
varje nivå — från familjen, nationen och 
världen centrerat på Sanna föräldrar — 
och för första gången kan hela mänsklig-
heten komma in i sfären av befrielse. 

Det som är viktigt här är att vi är välkom-
nar tidsåldern som global familj, och vi 
går in i den tidsålder då familjer över 
hela världen kan representera himmel 
och jord. Eftersom Sanna föräldrar har 
segrat individuellt och segrat över sa-
tans värld inom sfärerna av familjen, 
stammen, folket, nationen och världen 
står himlen inom domänen av frihet. 
Därför kan dagen då Välsignelsen fritt 



kan ges, i byar och nationer, gry inför 
våra ögon. (287-109, 1997/09/01) 

Uppfyllandet av det Fullbordade 
Testamentets tidsålder för begyn-
nelsen av Guds sfär i himlen och på 
jorden

12 Inför Sanna föräldrar, stod inte 
Amerika som den äldre sonen. I själva 
verket, var Amerika som en förlorad son,
en av de nationer som motsatte oss 
mest. Men vi återupprättade äldste 
sonens auktoritet till Amerika genom att 
återvinna Storbritannien och Amerika de
positioner som de hållit, baserat på 
deras seger i andra världskriget. På 
grund av detta, blev Sanna föräldrar och
äldste sonen en. 

På detta fundament inledde Sanna mor 
och jag tal-turnéen för den globala 
expansionen av sanna familjer. Vi 
skickade helgon och andra från ande-
världen, och utsåg deras platser på 
jorden. Vi gjorde detta under vår aukto-
ritet som Sanna föräldrar. Genom att 
mobilisera alla dessa andar — i en tid 
när Korea var långt från Guds vilja, 
Japan var långt från viljan och Amerika 
fortfarande var långt borta från scenen 
där de skulle kunna uppfylla viljan — 
genomförde vi den internationella 
Välsignelsen av 360 miljoner par den 7 
februari 1999. På detta sätt tog vi ansvar
för alla dessa nationer. 

Sanna föräldrar tog direkt ansvar för alla
misslyckanden i andevärlden och valda 
nationer på jorden. Vi skapade konkreta 
och säkrade positioner i Korea, Japan 
och USA. Detta gjordes genom Interna-

tionella Välsignelsen som vi genomförde
den 7 februari 1999. Då, i syfte att 
utvidga grunden för vår lösning på 
världsnivå, genomförde jag en föreläs-
ningsturné i åtta-städer i Korea. Efter det
tog mor ansvaret att fortsätta denna tal-
turné i Japan och USA. Hon höll före-
drag i 16 städer i Japan, 24 städer i 
USA, och nu har hon inlett en rundtur i 
80 städer i olika delar av världen. 
(300-300, 1999/04/11) 

13 Sanna föräldrar var de första att axla 
och utföra ansvaret för alla misslyck-
anden i föräldra-barn relationen mellan 
Gud och människan. För första gången i
historien, tog vi också ansvar för vad 
Kristendomen och även Gud inte kunde 
göra, vilket var att förbereda grunden för
Gud att vara närvarande på jorden. 
Genom segrar i Korea, Japan och USA, 
och grundar sig på uppdrag av den äldre
sonen, tog vi som Sanna föräldrar, an-
svar för vad den kristna kultursfären inte 
kunde uppfylla 1945, liksom för alla sina 
misslyckanden under vår 40-års vild-
marks-vandring på väg till Kanaan, fram 
till nu. 

Efter att ha tagit fullt ansvar och med full
auktoritet, var vi fast beslutna att lösa 
alla olösta frågor i historien och skapa 
bosättning för Gud på jorden. För detta 
beslutade vi att lansera Sanna mors tal-
turné för den globala expansionen av 
sanna familjer i 34 länder. Turnén 
inkluderar 33 nationer i Kains kultur-
område som representerar Jesu 33 år 
av liv. Inklusive Korea gör det 34 natio-
ner. Syftet med turnén var att skapa 
Guds bosättning på jorden, att etablera 



Hen över hela världen. Med denna turné
kan vi klara upp alla motgångar som 
inträffat under de 34 år då Jesus skulle 
ha återskapat nationen och gått vidare 
till världen. Det är dags att lägga vår 
grund i hela världen. 
(300-301, 1999/04/11) 

Gratulera Föräldrarna av himmel och 
jord på deras kosmiska seger-nivå

14 Ni bör ha en förenat sinne-kropp 
inom er. Kroppen är horisontell och 
sinnet är vertikalt. Tillsammans utgör de 
ett ursprungs-delning-förenings para-
digm. Eftersom kropp och sinne är sepa-
rerade från Gud och därför delade från 
varandra, är Enighetskyrkans strävar att 
förena dem. Detta bör vara vårt första 
och främsta mål i livet. Att uppnå före-
nad sinne-kropp är utfromnings-steget 
av ursprung- delning-förening para-
digmet. Att uppnå enighet mellan man 
och hustru är tillväxt-steget av ursprung-
delning-förening paradigmet, och 
därefter enigheten föräldrar-barn 
förenade är fullkomlighets-steget av 
ursprung-delning-förening paradigmet.

Om ni inte uppfyller dessa kommer ni 
inte att kunna gå till himlen. Även om er 
familj har fått Välsignelsen, om ni inte 
uppnår denna standard, när ni går till 
den andra världen kommer ni inte att 
kunna gå till himmelriket. Istället kommer
ni att gå till paradiset, och där kommer ni
att behöva gå igenom en ytterligare 
träning. Ni måste uppfylla dessa krav 
även om det tar tusentals år. I så fall 
måste ett familje-paradis skapas. Sanna 

föräldrar tog ansvar för att förhindra 
denna eventualitet genom att rensa alla 
de största hindren både vertikalt och 
horisontellt. Därför kommer ni att kunna 
övervinna dessa kullar så länge ni är 
centrerade på Sanna föräldrar med 
absolut tro, absolut kärlek och absolut 
lydnad. För att detta skall ske, tillkänna-
gav jag den 14 juni, 1999 proklameran-
det av gratulationen av Föräldrarna till 
himmel och jord för deras seger på den 
kosmiska nivån. Genom att göra detta, 
avslutade jag allt. 
(303-135, 1999/08/08)

15 Genom proklamerandet av gratula-
tionen av Föräldrarna till himmel och jord
för deras seger på den kosmiska nivån, 
etablerade jag en fundamentet för före-
komsten av himmelriket. Därför skapade
jag en helig mark, den 27 juli 1999 efter 
att ha rest till Sydamerika. För det första 
är det den ursprungliga helig marken; för
det andra, är det roten för helig mark; 
och för det tredje är det den heliga 
marken av seger. 

Med förlusten av den ursprungliga heliga
marken i Edens lustgård, förlorade alla 
Gud, Sanna föräldrar och välsignade 
familjer, vad som då skulle ha varit den 
ursprungliga helig marken, roten av helig
mark, och segerns heliga mark. Vi åter-
hämtade det genom att uppnå den kos-
miska-nivån av familj. Detta är den 
heliga mark som kan få ordning på 
historien, från dess början till dess slut. 
Därför byggde vi i Jardim Centrum för 
utbildning av ideala familjer för världs-
fred. Himmelriket börjar därifrån. Ni ska 
gå till himmelriket genom att ta emot 



undervisning där och genom att besöka 
denna heliga mark. 
(303-138, 1999/08/08) 

16 Himmelske Far, det är nu kl. 01:15 
den 14 juni 1999. Den 14 maj, i Panta-
nal, Brasilien, i Sanna föräldrars namn 
har vi redan genomfört ceremonin för att
förkunna befrielsen av kosmos, och den 
30 maj vi proklamerade Firande av San-
na föräldrars öst-väst (globala) seger i 
Belvedere. På detta fundament välkom-
nar vi nu denna fenomenala och histo-
riska tidpunkt då, baserat på Sanna 
föräldrars segrande sfär som repre-
senterar himmel och jord, vi kan för-
kunna denna seger. 

Vi förstår att alltsedan mänsklighetens 
förfäder utförde synd inför Dig, him-
melske Far, har Du i Ditt hjärta begravt 
allehanda sorger, som ingen kunde lösa 
genom historien. Vi förstår hur förtvivlat 
och intrasslat Ditt hjärta måste ha varit 
att se satan håna, förbanna och smäda 
Dig. Planen var att inviga himmelriket på
jorden och i himlen, centrerat på famil-
jen till den ursprungliga, ofallna, fullän-
dade Adam och Eva som skulle ha bildat
sfären av en kärleksfull stam bunden till 
Din släktlinje, som då skulle ha expan-
derat Din härstamning av kärleksfulla 
människor och en kärleksfull nation. 
Men det slutade helt i sönderfall. Men i 
dessa yttersta dagar, när moral och etik 
som skulle ha präglat den perfekta 
familjen av den ursprungliga, ofallna 
Adam och Eva hade försvunnit och 
grunden för familjen helt försvunnit, 
verkade Sanna föräldrar för första 
gången. 

Vi kom till en värld som är så annorlunda
det ideal som Gud ville att slutföra i 
Edens lust-gård, med missionen att 
ansluta den till släktlinjen som Han har 
tänkt igenom Sanna föräldrar. Trots att 
ha genomgått alla typer av lidande från 
min ungdom genom den bästa av mitt 
liv, har min hustru och jag spridit väl-
signelsen globalt som inympar här-
stamningen av din kärlek till ungdomar 
som vi har utbildat genom grundandet 
av moral och etik i Guds familj. Nu har vi
kommit till ett stadium där vi går utöver 
välsignelsen av 400 milj. par, som 
förenar de fem raserna som bröder och 
systrar som härrör från din enda släkt-
linje och förenar sina hjärtan i syskon-
kärlek. (302-234, 1999/06/14) 

Gu GuJeol (9-9 dagen), den dag då 
Föräldrar över himmel och jord öppnar 
sfären av enighet och befrielse av 
himmel och jord

17  9 minuter och 9 sekunder efter 
klockan 9 , den 9 dagen i den 9:e 
månaden av 1999, på min 79:e födelse-
dag, krönte jag sfären av talet 9, vilket är
satans tal för fullbordan. 

Återupprättelsens princip förklarar att på 
grund av deras relationer till följd av 
syndafallet har sfärerna av både himmel 
och jord varit slavar under satan. Satan 
har blockerat alla nivåer, med början i 
livmodern, till barndomen, ungdomen, 
förlovning, giftermål, man och hustru, 
föräldrar, morföräldrar, och konungar — 
nio nivåer totalt. Mänskligheten kunde 
inte uppnå den förenade, perfekta värld, 



den värld där män och kvinnor förenas 
genom Guds släktlinje. Blockerad på alla
nivåer, uppstod gott och ont och käm-
pade — i sfärerna av livmodern, barn-
dom, ungdom, förlovning, giftermål, man
och hustru, föräldrar, far- morföräldrar, 
hela vägen till sfären av konungar. Som 
ett resultat förlorade många människor 
sina liv i Abels sfär på Guds sida. 

Ändå, om inte vi som Abel, förmår Kain 
att kapitulera frivilligt, och därmed åter-
ställa auktoriteten hos äldste sonen i 
Guds rike, kommer vi inte att kunna 
etablera Guds goda släktlinje ur Satans 
orena släktlinje. Detta har varit fräls-
ningsarbetet, fylld med bitter smärta och 
sorg. Det är den fundamentala och hu-
vudvägen för att rädda mänskligheten. 
Jag upptäckte det eftersom jag kom till 
världen som Sanna föräldern. 
(303-253, 1999/09/09)

18 Antalet 9 är det högsta antalet som 
den falska föräldern, satan, kan göra 
anspråk på. Det är därför Gud bör kunna
underkuva nummer 9. Således i Gamla 
Testamentet, genomförde Gud det provi-
dentiella arbetet att göra anspråk på 
antalet 9 genom att inrätta traditionen av
tionde, som hävdar en av tio. 

Inte nog med att vi måste besegra 
antalet 9, vilket är den högsta av satans 
nummer på individens, familjers, stam-
mars, folks och stammar och global nivå,
men nu när Sanna föräldrar har beseg-
rat det genom vår kärlek på jorden 
måste vi ansluta folk direkt till vägen till 
himmelriket. Detta kommer att ske när 
Sanna föräldrar klarar upp alla frågor 
mellan den jordiska världen och den 

himmelska världen, och river ner de 
vertikala och horisontella murarna som 
har blockerat personer från att lämna 
helvetet på jorden och helvetet i ande-
världen. (303-254, 1999/09/09)

19 Himmelske Far, hela två år har gått 
sedan Chil Pal Jeol (7-8 dagen), när vi 
förkunnade sfären av den kosmiska sab-
baten för Föräldrar av himmel och jord. 
Innan vi går in år 2000, måste vi helt 
avveckla alla anspråk från satans värld. 
För att göra övergången från 1999 och 
välkomna 2000-talet, måste vi ansluta till
talet 10 på den 10:e dagen i den 9:e 
månaden av 1999. Detta innebär att för-
verkliga världen utan fallet, den ur-
sprungliga ideala skapelsen. Det spän-
ner över jordiska världen och den him-
melska världen i alla dimensioner, från 
individen till familjen, stammen, folk, 
nation och världen. Vi måste göra detta 
för att uppnå sfären av frigörelse i him-
len och på jorden, den sfäriska enighets-
världen som Du länge har sökt efter 
enligt Din ursprungliga Vilja. 

Den 14 juni 1999, genomförde vi till-
kännagivandet av gratulationer till 
Föräldrarna över himmel och jord och 
deras kosmiska nivå av seger. På detta 
fundament, har vi idag möjlighet att 
förkunna dagen där Föräldrar över him-
mel och jord kan öppna sfären av enig-
het och befrielse i himmel och på jord. 
(303-255, 1999/09/09)

20 Himmelske Far, med början den 9 
september 1999 måste människor 
absolut lyda och överlämna sig inför 
denna kungörelse, som är Din kun-
görelse. Även de som har motsatt sig 



Dig fram till denna punkt måste vända 
om 180 grader mot riktningen av godhet 
genom att visa absolut tro, absolut kär-
lek och absolut lydnad. Genom att göra 
så, måste de gottgöra för ärkeängelns 
misslyckande, som inte följde Dig — den
stora Subjekt partnern — i Edens lust-
gård och nu återupprätta de himmelska 
banden mellan Dig och Din skapelse 
genom absolut tro, absolut kärlek och 
absolut lydnad. 

Nu står vi Sanna föräldrar, som Dina 
partners, inför Dig som Föräldrar över 
himmel och jord, med absolut tro, ab-
solut kärlek och absolut lydnad. Du har 
absolut tro på hela mänskligheten och 
allt i skapelsen. Genom Din absoluta 
kärlek, kommer de att komma i absolut 
lydnad till Dig i enlighet med Din 
auktoritet av absolut befrielse. Därmed 
kommer inte bara ärkeängeln Lucifer 
utan även helvetet befrias. Detta för-
kunnar vi på denna 9-9 dag, i Sanna 
föräldrars namn. (303-257, 1999/09/09) 

Sam Shib Jeol (3-10 dagen), den dag 
Föräldrar över himmel och jord 
genomför ceremonin för enighet och 
befrielse av himmel och jord

21 Himmelske Far, 10 minuter över 10 
den 10:e dagen den 9:e månaden av 
1999, proklamerar jag den dag Föräldrar
över himmel och jord genomför ceremo-
nin för enighet och befrielse av himmel 
och jord. Igår proklamerade vi 9-9 
dagen. Vi kunde göra det eftersom värl-
den hade passerat stadiet där familjer 
på jorden hade relationer med mig, 

Sanne far, som mina yngre syskon eller 
mina barn, i ljuset av det faktum att Mor 
och jag hade nått det stadium på vilket vi
hade invigts som Föräldrar över himmel 
och jord, som representerar mänsklig-
heten; det ursprungliga förhållandet mel-
lan man och hustru, de ursprungliga 
föräldrarna och den ursprungliga 
konungen och drottningen. 

Detta uppnåddes på fundamentet av 7-8
dagen när jag proklamerade sfären av 
den kosmiska sabbaten för Föräldrar 
över himmel och jord, och efter tillkänna-
givandet av gratulationer till Föräldrar 
över himmel och jord på deras kosmiska
nivå av seger. Därför kan vi nu förkunna 
Föräldrar över himmel och jord och sam-
tidigt prisa Din seger. 

Vi etablerade Gu Gu Jeol (9-9 dagen) på
detta fundament av att förkunna en tids-
ålder av stor förändring av himmel och 
jord. Chil Pal Jeol (7-8 dagen) mar-
kerade gränslinjen av godhet centrerad 
på Gud. Med denna gränslinje, genom 
att räta upp allt i satans värld som var i 
opposition mot Gud, etablerade jag Gu 
Gu Jeol (9-9 dagen), så att alla kan åter-
vända till Gud. Och sedan, baserat på 
detta fundament, efter att ha valt den 
10:e minuten av den 10:e timme på 10:e
dagen i 9:e månaden 1999 kunde vi 
välkomna Sam Shib Jeol (3-10 dagen), 
den dag då föräldrar över himmel och 
jord genomförde ceremonin för enighet 
och befrielse av himmel och jord. 
(304-057, 1999/09/10) 

22 Himmelske Far, baserat på Gu Gu 
Jeol (9-9 dagen), idag på Sam Shib Jeol
(3-10 dagen) genomför vi ceremonin för 



enighet och befrielse av himmel och jord
i namn av Sanna föräldrar. Nu står 
Föräldrar över himmel och jord, vid top-
pen över alla områden, och kan omfatta 
hela kosmos centrerat på Dig, och offra 
nåden av Välsignelsen. 

Efter 9-9 dagen, fördes de som gick en 
motsatt väg tillbaka till Dig, och det för-
beredde dem att stå inom sfären av 3-10
dagen. Således kan alla välja samma 
riktning och stå inom sfären av ditt 
välde. På detta sätt förde vi allt som 
grundades genom 7-8 dagen och 9-9 
dagen, som omfattade talen 7, 8 och 9, 
under Ditt herravälde. När vi etablerat 
dessa dagar bygger vi en buffertzon, en 
värld av enighet, mellan gränslinjen av 
himlen och satan. Men nu, genom att 
hävda herraväldet över alla siffrorna —1,
2, 3,4, 5, 6, 7, 8 och 9 — som varit inom 
satans sfär, kan vi ge den standard för 
alla talen — 1, 2, 3 , 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 
10 — är nu förenade med Guds sida. 
(304-057, 1999/09/10) 

23 Himmelske Far, vi utropade 7-8 
dagen och 9-9 dagen, som förenar alla 
nivåer från individ till familjen, stammen, 
folk, nation, värld och kosmos. På detta 
fundament, kan vi nu etablera 3-10 
dagen, vilket gör det möjligt för oss att 
gå över varje kulle. Vi därmed nått en 
höjdpunkt där vi fritt har möjlighet att 
komma och gå genom alla talen från 
1 till 10, oavsett hur många siffror, om 
100, 1000, en miljard eller mer. På detta 
sätt har vi etablerat vårt välde som äga-
re av alla ting i universum med auktori-
teten av alla generationer, många tusen.

På denna dag, 3-10 dagen tog vi Sanna 
föräldrar emot och agerade på varje 
riktning som du, himmelske Far, bad 
oss. Genom att förkunna denna dag, 
beslutar vi att det kommer att bli en dag 
av förkunnelse för all evighet. Vi ber att 
alla i kosmos frivilligt följer och börjar 
etablera traditionen. Jag förkunnar allt 
detta inför himmel och jord, både i namn
av Sanna föräldrar och namnet på den 
vertikala Gud. (304-059, 1999/09/10)

24 På denna 10:e minuten av den 10:e 
timmen den 10:e dagen i den 9:e måna-
den av 1999, förkunnar jag 3-10 dagen. 
Just nu är det den 10 september kl. 
10:10, plus den 9:e dagen i september, 
har vi tre 10:or. I återupprättelsens för-
syn, är allt som det ska baseras på talet 
3, vilket innebär fullbordan. Efter att ha 
avslutat talet tre, är den gamla Testa-
mentets tidsålder helt bra, det Nya 
Testa-mentet tidsålder helt bra, och det 
Fullbordade Testamentets tidsålder helt 
bra. 

I termer av återupprättelse, repre-
senterar antalet 10 återvändande och 
fullbordan. Genom att vara ovanför talet 
9, övervinner 10 satans apex (spets), 
som kommer från talet 3 multiplicerat 
med 3 steg. Så det faktum att vi kan 
göra anspråk på talet 10, himlens num-
mer, är verkligen historiskt. Detta 
innebär slutförandet av Gamla Testa-
mentet, Nya Testamentet och Fullbor-
dade Testamentets tidsåldrar. Vi går 
igenom en övergång till en tidsålder där 
vi kommer att styras under herravälden 
av kärlek enligt idealet av den ursprung-
liga skapelsen. Det för med sig den him-



melska lyckan att förverkliga enandet av 
Nord- och Sydkorea, enandet av öst och
väst, och enandet av nord och syd, där 
klyftan mellan rika och fattiga kommer 
att stängas. (304-060, 1999/09/10) 

25 Genom den ceremoni som jag 
genomförde idag den 10 september 
1999 uppnådde Adams familj stan-
darden av fullkomlighet som Gud ville 
se. Därför, kan vi nu gå in i en tidsålder 
för att ansluta denna familj till Guds rike 
på nivåerna av stammen, folk, nation 
och världen. Satan har inte längre någon
grund att utöva sin makt på. 
Mänskligheten, som gick en väg bort 
från Gud, har nu vänt om. Som ett resul-
tat har vi kommit till den punkt där män-
niskor från båda sidor kan slå sina kloka 
huvuden ihop. Eftersom siffrorna 9 och 
10 nu är förenade, kommer buffertzonen
och gränslinje som hade satts upp base-
rat på 7-8 dagen nu att försvinna. 
Således kan alla komma in under Guds 
herravälde. (304-063, 1999/09/10) 

26 Vad är betydelsen av 3-10 dagen? 
Jehova Gud sände Messias i position 
som Abel, och från den positionen skall 
han fullfölja hela försynen på Guds upp-
drag på individ, stam, folk och nationell 
nivå. Messias representerar Abel och 
auktoriteten  av äldste sonen av den 
centrala nationen. Fram till en tid präg-
lad av Återkomsten hade allt varit en del 
av förberedelserna för hans resa på 
vägen mot att uppfylla Sanna föräldrars 
arbete på världsscenen. Detta var att 
skänka Sanna föräldrars Välsignelse på 
världsscenen. Jag har nu avslutat den 
missionen, den kosmiska expansionen 

av äktenskaps-välsignelse och utrotande
av satans släktlinje. 

På detta fundament genomförde jag 
ceremonin för att den 14 maj 1999 i 
Pantanal förkunna Befrielsen av kosmos
och tog bort gränserna i satans värld. 
Eftersom satans gränser togs bort och 
gränsen av himmelriket skapades är 
utjämning möjlig. Nu har alla samma 
landningsbana. Nu Guds barn, vare sig i
den fysiska världen eller den andliga 
världen, kommer ni inte att möta några 
hinder eller störningar för att uppfylla er 
del av ansvaret för deras föräldra-barn, 
man-hustru, och broder-syster rela-
tioner. Efter att därmed ha expanderat 
till världen formen av familj till den ur-
sprungliga släktlinjen, har jag markerat 
denna dag den 10 september 1999 som 
en dag av seger. (304-103, 1999/09/10) 

Tidsåldern då vi rapporterar böner i 
våra egna namn

27 Hittills har ni bett, "Var snäll och gör 
detta, låt detta ske" Gud lyssnade sedan
på era böner och uppfyllde allt för er. 
Men efter att ha fått allt detta från Gud, 
måste ni göra vad jag har gjort: konfron-
tera satans värld av kött, investera hela 
er kropp och själ, slåss och vinna. Ni 
förstår allt detta. Om det är så varför 
måste ni be på det sättet? Tidsåldern att
be genom bön är över. Från och med nu
bör ni be i linje med ert ansvar, och 
säga: "Jag förstår vad jag måste göra, 
och jag kommer att göra det." 

Ni bör inte längre be "i namn av Sanna 
föräldrar." Be istället "Jag ber detta i 



namn av __________ (ert namn) som 
fick välsignelsen i namn av   Sanna föräl-  
drar." Egentligen borde man säga, "Jag 
ber detta i namn av ________ (ert 
namn), ett sant barn genom Sanna 
föräldrars förtjänst." Dessutom bör ni 
inte bara be, utan säga: "Jag rapporterar
detta ..." Tidsåldern att be för det ena 
och det andra passerar. Gud ger redan 
allt till oss. 

Hädanefter måste ni förstå det segerrika
fundament som Sanna föräldrar har 
etablerat, och ni bör vara fast beslutna 
att göra vad vi har gjort, det vill säga för 
att uppfylla ansvaret för en son eller 
dotter för att uppnå påtagliga resultat. 
Som ett sant barn, måste ni utföra ert 
ansvar som en individ, och även utföra 
ert ansvar för er familj, er stam, ert folk 
och er nation. Er familj måste bli en fa-
milj av vördnadsfulla barn och patrioter. 
(304-129, 1999/09/14)

28 Ni kan alla ärva sann kärlek, men för 
att göra det så måste ni be annorlunda. 
Som medlemmar i Enighetskyrkan, får ni
inte bara be för era söner och döttrar att 
ha det bra. Ni måste be för himmelriket 
på jorden och himmelriket i himlen. Det 
är himmelriket på jorden på olika nivåer: 
individnivå, familjenivå och nationell 
nivå. När ni ber om dessa sfärer, så 
kommer gränslinjer som åtskiljer folk och
nationer att försvinna. Detta är vad Gud 
vill. 

Dessutom, istället för att först be, bör ni 
först gå ut, arbeta hårt, och sedan rap-
portera efteråt. Om ni inte har något att 
rapportera, bör ni knäböja och känna 
ånger. Ni måste ångra era misslyckan-

den eller er negativitet. Ni måste ärligt 
rapportera om det, och säga: "Detta är 
vad jag gjorde," eller "Jag gjorde så 
mycket." Och sedan ge ett löfte till Gud 
om vad ni ska göra för att uppfylla det. 
Efter jag kom till Amerika, var jag mer 
fokuserad på aktiviteter än på att be. Jag
fokuserade på att genomföra mina löften
till Gud. (304-130, 1999/09/14) 

29 Detta är den tidsålder då ni ber i ert 
eget namn, ni lämnar bakom er tiden att 
be i Sanna föräldrars namn. Detta inne-
bär att ni tar ansvar för innehållet i er 
bön. Ni måste bli förkroppsligandet med 
er bön. Be inte slarvigt. I vars namn tror 
ni Jesus bad? Han skulle ha bett i So-
nens namn, i namnet av den enfödde 
Sonen. Men vi måste etablera familjen. 
Därför kan vi inte utesluta ordet "familj", 
som inkluderar er partner och alla andra 
medlemmar i er familj. 
(304-135, 1999/09/14) 

Ssang Shib Jeol (10-10 dagen)

30 Idag är den 10 oktober den 10:e 
dagen i den 10:e månaden av 1999. Det
är den dag då talet 10 i himlen och talet 
10 på jorden blir ett. När ni därför ber, 
bör ni be i ert eget namn. Jag dekla-
rerade detta den 14 september. Vad 
detta betyder är att vi nu är bortom gott-
görelse. Därför bör ni nu ge   Välsignel-  
sen   till era egna söner och döttrar  . Ni 
behöver göra det. Att be i era egna 
namn innebär att ni nu kan ge Välsignel-
sen till era egna barn. Er tro kanske inte 
är tillräckligt djup; ni kanske inte upp-
fyller de nödvändiga villkoren. Men 



eftersom ni nu kan ge Välsignelsen till 
era söner och döttrar, går ni in i sfären 
av den fjärde Adam. 
(304-155, 1999/10/10)

31 Ssang Shib Jeol (10-10 dagen) är 
den dag då himmel och jord kan full-
ständigt förenas. Hittills har ni som kom 
från fallna familjer blivit befriade genom 
att helt centrera på Sanna föräldrar, 
genom absolut tro, absolut kärlek och 
absolut lydnad. För att uppnå detta, 
förväntas ni gå utöver sfären för den 
förste Adam, den andre Adam och den 
tredje Adam och gå in i sfären av den 
fjärde Adam.

För att beträda sfären av fjärde Adam, 
bör ni gottgöra alla era synder från en 
position av självtillit och rapportera till 
Gud på egen hand. Det är därför från 
och med nu ni kan och bör be i ert eget 
namn. Dessutom, kan och bör familjer 
som ber i sitt eget namn ge Välsignelsen
till sina egna söner och döttrar. 
(304-155, 1999/10/10)

32 Jag tillkännagav redan 1998 att sfä-
ren av fjärde Adam måste komma. Idag, 
på Ssang Shib Jeol (10-10 dagen), har 
vi gått utöver detta. Sfären av fjärde 
Adam har anlänt. Det är därför oktober 
har blivit en strålande månad. 4 oktober 
var den dag jag befriades från fängelset 
i Seodaemun, och 14 oktober var dagen 
jag befriades från Heungnam fängelset. 
Med dessa två 4:or, proklamerade jag 
den kosmiska Sa Sa Jeol (4-4 dagen). 
Jag proklamerade familjenivån 4-4 
dagen i Kodiak och kosmisk nivå av 4-4 
dagen i Uruguay. Detta innebär att när vi
ansluter till Guds ideal av de fyra posi-

tionernas grundval, kan vi övervinna 
satans hinder. Efter att ha uppfyllt  alla 
villkor för att underkuva satan, går vi nu 
in den tidsålder då gottgörelse inte läng-
re är nödvändig. Detta är tidsåldern för 
sfären av den fjärde Adam. Det är inte 
längre en tidsålder av återupprättelse 
genom gottgörelse; Det är snarare en 
tidsålder av återupprättelse på ett natur-
ligt sätt. (304-160, 1999/10/10)

Dagen för befrielse genom att ge 
Välsignelse till alla i himmel och 
på jord

33 Efter att ha utropat 10-10 dagen den 
10 oktober, har vi gått igenom 10 dagar 
plus ytterligare 3 dagar för att komma 
fram till i dag, 23 oktober 1999. Jag för-
kunnade det som befrielsens dag genom
att ge välsignelsen till alla i himmel och 
på jord. Idag, lägga till ytterligare 10 till 
antalet 10 och 10 10-10 dagen, får vi 30.
Lägg till 3 blir 33. Eftersom idag är den 
dag då detta uppnås från försynens 
perspektiv, är det dags att ta till avslut 
allt som Sanna föräldrar har proklamerat
fram tills nu.

Vi har gått igenom Gamla Testamentets 
tidsålder, Nya Testamentet tidsålder och
det Fullbordade Testamentets tidsålder 
genom den förste Adam, den andre 
Adam och den tredje Adam. Under de 
senaste 40 åren återhämtade vi vad 
som delades andligt och fysiskt och gott-
gjorde hela den påtagliga sfären. Men 
det är inte tillräckligt. Nu när vi har gått 
över denna kulle är min förkunnelse idag
att vi måste etablera på denna jord sfä-



ren av Adams eviga seger. Det är en 
värld som har ingenting att göra med 
syndafallet, en värld av ofallna , ur-
sprungligt skapade varelser. Detta är 
tidsåldern för sfären av fjärde Adam, 
som jag tidigare annonserade.

I en tidsålder av fjärde Adams sfär, 
placerade jag alla vår kyrkas medlem-
mar som fått Välsignelsen över hela 
världen i position som Adam och Eva 
skulle ha varit om hade de fått välsignel-
sen utan att ha fallit. Dessa medlemmar 
har möjlighet att ha fått denna välsignel-
se tack vare att ha ärvt segerns sfär av 
den förste Adam, den andre Adam och 
den tredje Adam. Villkoret för detta är 
deras hjärtas absoluta tro, absoluta 
kärlek och absoluta lydnad till Sanna 
föräldrar över himmel och jord, vilket för 
dem till enighet med Sanna föräldrar. På
grundval av detta måste de likvidera allt 
genom det totala livsoffret.

Gud beklagade Adams och Evas fall, 
och den klagan spred sig från skapel-
sens Herre till alla sfärerna av påtagliga 
varelser. Men nu när vi, Sanna föräldrar,
har uppfyllt alla de gottgörelsevillkor 
skapade ner genom religionshistorian, 
har vi säkrat positionen som ägare som 
skall befria allt i skapelsen, befria alla 
fallna barn, befria Adams och Evas 
familj och slutligen befria Gud. När des-
sa saker har gjorts, kommer allt vara 
fullbordat.

Vi var tvungna att välja en dag för detta 
ändamål och städa upp allt från det för-
flutna. Den dagen är idag. För att göra 
detta, förmådde vi alla Enighetskyrkans 
familjer att göra totala livsoffret som 

deras gttgörelse-villkor. Idag på Ssang 
Shib Jeol, 10-10 dagen, med sina offer 
som villkor gav vi dem välsignelsen att 
komma in i sfären av den fjärde Adam. 
(304-169, 1999/10/23)

34 Allt i skapelsen beklagade sig fram till
ankomsten av Sanna föräldrar. Genom 
att inte centrera på Sanna föräldrar, 
kunde de inte komma in i en värld av 
Guds kärlek och leva under Hans herra-
välde. Vi måste befria dem från tillstån-
det av jämmer. Det är samma sak med 
era barn; era barn är ännu inte i sfären 
av nåd där de kan befrias, och därför 
måste de komma in i sfären av befrielse.

Därefter har er egen familj ännu inte gått
bortom att skapa gottgörelsevillkor. Ni 
kan ta med er familj utanför det området 
genom att lägga villkoret att ge välsig-
nelse till andra, att ge Sanna föräldrars 
seger till andra. 

Därefter har er familj ännu inte slutfört 
arbetet med att befria er stam, ert folk 
och er nation. Även om satan utövade 
sin fulla kraft på nationell nivå, krossade 
vi hans makt. Vi skapade alla nödvän-
diga gottgörelsevillkor så att ni kan an-
sluta till himlens nationer, och utöva 
Guds fulla auktoritet. I Kodiak tillkänna-
gav jag en stor förändring, att vi går in 
den tidsålder då Gud kan vara närva-
rande överallt, inneboende överallt, med
full auktoritet och all makt. Detta var kun-
görelsen att övervinna allt. 

Därmed proklamerade jag idag, den 23 
oktober 1999, enighet av de fyra stora 
hjärtats sfärer, befrielsen av sfären av 
skapelsen, befrielsen av barn, befrielsen



av man och hustru, befrielsen av föräld-
rar och befrielsen av föräldrarna av him-
mel och jord. När ni har absolut tro på 
standarden av denna seger, kan ni träda
in i Guds absoluta ägande, där Gud fritt 
kan påverka era liv. Baserat på er abso-
luta tro, kommer den absoluta befrielsen
av allt, den absoluta befrielsen av barn, 
den absoluta befrielsen av par, och den 
absoluta frigörelsen av familjer, klaner 
och nationer. Då kommer det inte att 
dröja länge innan satans värld kommer 
till ett slut. (304-172, 1999/10/23) 

35 Himmelske Far, denna dag, 23 
oktober 1999, förkunnar jag befrielsen 
av alla ting i skapelsen, befrielsen av 
alla barn, befrielsen av alla makar och 
hustrur, befrielsen av Sanna föräldrar i 
den jordiska världen, och befrielsen av 
alla varelser i den himmelska världen. 
Det är övergången till en ny tidsålder. 

På grund av vi att deklarerat 7-8 dagen, 
9-9 dagen och 3-10 dagen, kan nu alla 
era välsignade barn be om Guds välsig-
nelser på uppdrag av Sanna föräldrar. 
De kan till och med uppnå nivån som 
föreslår alla typer av vägar att bana väg 
för himlen, och genom att göra så, kan 
vem som helst av dem få hela himlens 
arv. Genom denna ceremoni som över-
för Sanna föräldrar segersfär till den 
himmelska världen och jordiska världen, 
har vi inlett en ny tidsålder. I denna nya 
tidsålder under himlen, kan satans hela 
sfär fullständigt elimineras. Det innebär 
att alla skapelsens sfärer — av barn, 
man och hustru, och föräldrar — kan 
deklarera början av härlighet. 

Från detta ögonblick och framöver, ge-
nom denna ceremoni, i namn av Sanna 
föräldrar och i HERRENS namn, kosmos
Sanne förälder, förkunnar vi att alla i 
skapelsen är befriade, alla barn är be-
friade, alla makar och hustrur är befria-
de, Sanna föräldrar är befriade och 
Skaparen i himlen, kosmos förälder, är 
befriade. Tillsammans med deras fri-
görelse kan himmel och jord förenas 
som världen där Du är suverän, under 
herraväldet av Din ideala kärlek, så att 
det kan avancera i den enda riktningen, 
på din ensamma väg, mot världen där 
suveräniteten av Din kärlek är helt 
segerrik. (304-174, 1999/10/23) 

Slutförande av Sanna föräldrars 
providentiella ansvar

36 När vi kan säga "slutförande av provi-
dentiellt ansvar" betyder det att allt är 
klart. Vem har uppfyllt ansvaret? Det är 
Gud. Fram till idag, gjorde Gud det ar-
bete som vi inte ville göra, som vi kallar 
frälsningens providens. Ursprungligen 
hade Gud inte föreställt sig en fräls-
ningens providens; Han hade för avsikt 
att ensam fullfölja sin vilja som skapel-
sens ideal. Men eftersom våra förfäder 
tillät satan att invadera, skapades en 
annan värld, vilket stal området för Guds
ursprungliga arbete i historien. Istället för
att följa Hans ursprungliga plan, blev 
Gud tvungen att ta ansvar för att rädda 
mänskligheten genom att utföra provi-
densen. (313-262, 1999/12/26) 

37 Historien har hittills inte utvecklats 
enligt den ursprungliga Guds vilja, utan 



som frälsningens försyn. Om Gud hade 
blivit ägare som han ursprungligen hade 
tänkt, skulle inte den falska ägaren, sa-
tan kommit att existera. Gud skapade 
allt i skapelsen för Hens son och dotter. 
Därför bör de ha helt förstått innebörden 
av allt Guds verk för Hens vilja som 
avslöjas genom deras fader-son relation 
med Hen. Men på grund av den andra 
ägaren, som hade dykt upp och tagit 
över världen, kunde Gud inte avslöja 
dessa, och mänskligheten påbörjade en 
historia av okunnighet. Det är därför 
människor inte har förstått något grund-
läggande utan efter att ha hamnat i 
sfären av fallet, förblivit ovetande om 
alla grundläggande frågor, inklusive 
Guds existens, Hens ursprungliga vilja 
och perspektivet av Hens försyn. 
(313-262, 1999/12/26) 

38 När vi säger, "Slutförande av Sanna 
föräldrars providentiella ansvar," vad 
menar vi med slutförandet av ansvar? 
Det betyder helt belysa Guds syn på 
försyn, avslöja alla mysterier, klargöra 
alla missförstånd, och ansluter oss till 
standarden på sitt hjärta när Hen ska-
pade de första människorna. Sanna 
föräldrar avslutade sitt ansvar för dessa 
saker, centrerat på Gud. Ingen hade 
förstått hur mänsklighetens historia 
började och varför det utvecklade sig 
som det gjorde. Men jag har upptäckt 
Guds skapelseideal, vad hände med 
hans relation med hans son och dotter, 
Adam och Eva, och hur man bygger 
broar mellan honom och alla människor 
på jorden. Jag upptäckte Principerna 
med vilken vi kan bygga och slutföra 
himmelriket i den jordiska världen och 

den himmelska världen på nivåerna för 
individen, familj, stam, folk och nation. 
(313-263, 1999/12/26) 

39 Om alla de ideal som Gud hade för 
Viljan hade förverkligats, skulle alla ha 
blivit som en kropp. Det vill säga, när 
Gud rör sig som Fadern, skulle Hens 
son Adam ha rört sig, och alla skapade 
ting, som symboliserar den sonen skulle 
ha rört sig i enighet med honom. Om 
detta hade skett, så skulle individen, 
familj, stam, folk, nation, värld, kosmos 
och även den eviga världen har rört som
en, som Hens perfekta förkroppsligande.
Hade de blivit en med Gud, skulle varje 
enhet har varit fullständig och perfekt, 
manifesterande komplett och fullkomligt 
värde. De skulle ha skapat den påtagliga
och ideala sfären.

Om Gud och människan hade blivit en, 
så skulle alla skapade ting ha skapat en 
miljö att vårda människor, föda dem, och
ge allt som de behöver för ett bekvämt 
liv. Alla skapade ting i den fysiska värl-
den skulle ha existerat för människor. 
(313-265, 1999/12/26) 

40 Vad är ansvaret som Sanna föräldrar 
måste uppfylla med tanke på den för-
synen? Det är att lära er att "äktenskap" 
som förekommer i naturen och i hela 
universum kan kopplas till mänskligt 
äktenskap, och att mänskligt äktenskap 
kan anslutas till äktenskap i himlen, i 
ande-världen. Sanna föräldrar har också
undervisat er om ert ansvar, vilket är att 
uppfylla er skyldighet att föra ert äkten-
skap under Guds välsignelse. Kärnan i 
undervisningen av detta är kärlek —
kärlek som är absolut, unik, evig och 



oföränderlig, som kan komma från en 
Ende. Den som ansluter till en sådan 
kärlek blir naturligt en varelse som är 
absolut, unik, evig och oföränderlig. 
Endast genom kärlek kan vi bli sådana 
människor. (313-273, 1999/12/26)



Kapitel 4

Kvinnors federationen för världsfred och 
Sanna mors världsturné

Avsnitt 1. Grundandet av WFWP och 
proklamationen av kvinnors tidsålder

Kvinnoförbundet för fred i Asien

Invigningen  av kvinnors federationen för
fred i Asien hölls 17 september 1991, i 
NK-hallen i Tokyo Bay Hotel, med 7000 
japanska kvinnor i uppslutning. Vid detta
tillfälle gav Sanna mor sitt första offent-
liga tal; titeln var "Rörelsen av sann kär-
lek för frälsning av Asien och världen."

Därefter hölls invigningen av den 
koreanska delen av Womens federa-
tionen for Peace in Asia den 31 oktober 
1991 i Little Angels Performing Arts 
Center Seoul, med 2.000 kvinnoledare 
närvarande. Vid denna sammankomst 
förenades koreanska och japanska 

kvinnoledare i att uttrycka sin vilja att 
arbeta tillsammans för att gå i spetsen 
av gemensamma ansträngningar för att 
skapa fred i världen i Asien och i hela 
världen. Sanne Far berättade att delta-
gande kvinnor i Korea representerar 
Adam och kvinnorna i Japan represen-
terar Eva. Han uppmanade dem att 
investera sina hjärtan och själar för att 
återupprätta världen, centrerade på 
Sanna mor.

1 Vi höll invigningen av Womens 
Federation for Peace in Asia and Japan 
den 17 september 1991 och öppnings-
ceremonin av koreanska delen den 31 
oktober samma år. Inom sju månader, 
höll vi det konstituerande församlingen 
för Womens Federation for World Pea-
ce, och under de närmaste sju måna-



derna kommer vi att öppna avdelningar 
över hela världen.

Den 20 november 1991 höll vi ett möte 
på nationell nivå. Ingen, inklusive med-
lemmarna i Japan, trodde att det var 
möjligt att hålla det mötet så snart efter 
invigningen av den koreanska organi-
sationen. Det hade tagit Japan fem år att
förbereda sig för sitt första möte. De frå-
gade sig hur det skulle kunna vara möj-
ligt att samla 10 000 personer för en 
nationell samling på bara 20 dagar. Men
vi gjorde det, samlade 15 000 personer 
för det rikstäckande mötet i Womens 
Federation for Peace in Asia, på Seoul 
Olympic Fäktning Arena. Cirka fyra må-
nader senare, deltog 160 000 personer i 
öppnings-ceremonin av Womens Fede-
ration för World Peace.

Genom att Mor tar ledningen på det här 
sättet, kom hon att stå precis vid min 
sida. För att gå till himmelriket, måste 
både av oss förenas, och barnen kom-
mer att följa efter oss. Vi måste lära dem
om detta. För att åstadkomma detta må-
ste vi befria kvinnor. Historiskt sett under
återupprättelsen genom gottgörelse, har 
kvinnor hyste en hel del djup sorg i de-
ras hjärtan. (229-312, 1992/04/13)

2 Det är dags för koreanska och japans-
ka kvinnor att gå samman och återgå till 
deras ursprungliga position. Detta gjor-
des genom kvinnoförbundet för fred i 
Asien, när japanska kvinnor och korean-
ska kvinnor förenades. Genom att fram-
gångsrikt slutföra sina tre tal inför all-
mänheten, etablerade Sanna mor vill-
koret för Kain-Abel enighet på nationell 
nivå.

Den 10 april 1992 i Seoul, kom mer än 
5000 kvinnor från Japan och anslöt sig 
till kvinnor i Korea för invigningen av 
Womens Federation för World Peace. 
Det är hur Korea blev den äldre Eva. 
Genom att förena, centrerad på den 
återupprättade äldre Eva, och med 
Japan i position av Kain, blev Kain och 
Abel en på nationell nivå. Eftersom 
kvinnorna i dessa två länder förenades 
med Sanna mor, som har befogenhet att
förena alla kvinnor, kan de stå i posi-
tionen att representera henne. Därmed, 
lade kvinnoförbundet för fred i Asien 
grunden för upprättandet av kvinno-
federationen för världsfred. Hittills har 
Eva följt mig, men vid deklarationerna på
dessa möten, står Mor nu vid min sida. 
På så sätt har vi etablerat auktoriteten 
av Föräldrarna. (229-343, 1992/04/13)

3 I september 1991 var vi i Alaska. Vi 
behövde förbereda att förena kvinnorna i
Japan och Korea, eftersom Japan står i 
positionen av Eva-nationen. Men då jag 
inte kunde se en väg framåt. Fanns det 
ändå ingen annan än jag som kunde få 
det att hända.



Jag behövde Mor att åka till Japan och 
hålla en sammansättning av 7 000 per-
soner. När jag först bad henne att göra 
detta, kände hon förmodligen som om 
blixten slagit ner i henne. Det är inte lätt 
att ta itu med en sammansättning av den
storleken, i synnerhet i närvaro av pre-
miärministerns hustru. Men hon accep-
terade och genomförde sin uppgift på ett
avgörande sätt. Vi återvände till Korea, 
anslöt detta första möte i Japan till den 
koreanska lanseringen av kvinnoförbun-
det för fred i Asien.

Efter att ha gjort detta etablerade vi 
Womens Federation for World Peace. 
Även om Sydkorea var den nation som 
tog ledningen i att grunda denna orga-
nisation, kan det inte vara begränsas till 
Korea eller till Asien. Genom Womens 
Federation för World Peace siktar vi mot 
att skapa fred i hela världen. 
(232-196, 1992/07/06)

4 Jag sa till Mor att hon behövde studera
japanska, eftersom, hon skulle behöva 
hålla tal på japanska, som representant 
för mig, när vi uppnått global nivå. I 
Japan, om ni vill påverka och smälta 
hjärtan, kan ni inte göra det genom att 
tala endast koreanska. Jag visste att 
mor varken föddes i Japan eller hade 
studerat japanska mer än en under kort 
tid. Ändå sa jag till henne att om hon 
kunde tala flytande japanska, skulle det 
japanska folket bli omkullkastade. Det 
var därför jag uppmanade henne att 
studera japanska. Mor accepterade vill-
korslöst. Hon sa bara ja, utan att klaga, 
och följde mig helt. I detta avseende är 

Mor verkligen anmärkningsvärd. 
(258-330, 1994/03/20) 

5 Första gången Mor stod inför allmän-
heten var vid invigningen av Womens 
Federation for Peace in Asia, i NK Hall 
of Tokyo Bay Hotel i inför en publik på 
7000. Det var hennes första gång att 
tala inför publik, men hon uppträdde 
med sådan värdighet. Hur kunde hon 
göra det? Mor hade deltagit i många 
internationella möten med mig, så hon 
hade redan upplevt att vara i centrum för
uppmärksamheten bland prominenta 
gäster. Också, när jag höll tal lyssnade 
hon och analyserade dem. Hon lärde sig
att människor är mer uppmärksamma på
era anföranden om ni varierar tonhöjden
i er röst, upp och ner. Hon såg att ett 
jämnt och uppriktig tal skulle imponera 
och påverka en publik. 
(257-288, 1994/03/16) 

6 Första gången Sanna mor talade från 
scenen var vid det konstituerande mötet 
av Womens Federationen for Peace in 
Asia. En publik på 7000 hade samlats, 
däribland många kända och framstå-
ende japanska kvinnor. När Mor först 
stod på scenen, såg hon sig omkring för 
att få en förståelse av publiken framför 
henne. Sedan, genom sitt tal, påverkade
hon allas hjärta. Nästa gång mor talade 
offentligt i Japan, var det inför en publik 
på 50 000 i Tokyo Dome. Även om hon 
inte talade så bra japanska, var hon fast 
besluten att leverera sitt tal på japanska.
Med bara 15 dagar att förbereda sig för 
talet sov hon knappt, eftersom hon var 
så fast besluten att etablera sig som 
Sanna mor inför den japanska publi-ken.



För att ge ett tal inför 50 000 människor 
skulle till och med få en mans ben att 
skaka, så för en kvinna att tala inför en 
så stor publik var inte alls lätt. Mor 
förberedde sig med stort allvar, och hon 
gjorde Tokyo Dome-mötet till en stor 
framgång. (328-211, 2000/08/03) 

7 Efter mors lyckade tal i Japan, 
fortsatte hon att turnera runt 40 länder. 
På denna turné, ville Mor uppnå en 
seger i USA, den äldre sonens nation, 
medan hon talade på engelska. Nu för-
söker hon tala på varje nations språk. 
Om hon måste tala på spanska, eller 
något annat språk som hon inte kan, 
kommer hon lyckas göra det. Så länge 
hon har 40 dagar på sig att förbereda, 
kan hon leverera hela talet på det språ-
ket. Hon har det självförtroendet, och 
hon är villig att förverkliga det. Detta är 
hur hon är, oavsett vad målet; därför kan
ingen likna henne. 
(328-212, 2000/08/03)

8 Japanska och koreanska kvinnor 
måste gå samman och förena sig med 
Sanna mor. Det är återupprättelse. Som 
man, återupprättade jag den första och 
andra sonen. Det är dock Mors uppgift 
att återupprätta den första och andra 
dottern, centrerat på kvinnor. Jag ge-
nomförde den historiska kampen att 
förmå Abel att återupprätta den äldre so-
nens sfär. Jag återupprättade sönernas 
positioner och lämnade dem tillbaka till 
Gud. Jag avslutade min del av arbetet. 
Centrerat på USA och Sovjetunionen, 
har den äldre sonens auktoritet åter-
upprättats. Det är därför dags att Mor att
göra sin del i återupprättelsen. Således, 

fick jag Mor att förena kvinnor från 
försynens två nationer, Korea och Ja-
pan. För detta testamenterade jag mitt 
segerrika fundament till henne i min 
mission som Messias, så att hon kan 
skapa sitt eget fundament av seger som 
Eva. (224-092, 1991/11/23)

9 Kvinnornas tidsålder kommer. Så jag 
gav uppmaningen att aktivera kvinnorna 
i kyrkan. Japan valdes som Eva-nation i 
förhållande till Korea, Adam-nation, så vi
var tvungna att börja i Japan. Mor måste
förena alla kvinnorna i Japan, både på 
den inre sfären av kyrkan och i den yttre 
sfären av samhället. Därför bad jag 
japanska kvinnor komma till tränings-
centret på Jeju Island och instruerade 
dem i frågor som hade förblivit oklara. 
Jag tilldelade sedan 100 kvinnor till varje
förvaltningsområde i Japan. 

Japan är en önation, så för att få japa-
nerna till Korea var jag tvungen att börja 
arbetet på en koreansk ö innan jag förde
dem till fastlandet. Jag valde ön Jeju. 
Mor fick fungera som en brygga mellan 
de japanska och koreanska kvinnorna i 
Enighetskyrkan, så att de koreanska 
kvinnor skulle acceptera de japanska 
kvinnorna. Om de inte hade gjort det, 
skulle ett stort problem uppstått. De 
koreanska kvinnorna förberedde sig för 
att välkomna de japanska kvinnorna. Ju 
förr de var beredda att acceptera dem, 
desto snabbare skulle de japanska och 
koreanska kvinnor förenas. 
(222-218, 1991/11/03)

10 Att initiera denna rörelse att förena 
kvinnor från Korea och Japan var en 
unik historisk händelse. Det var som om 



himlen kastade eld på världen. Det är 
därför människors upplevelser av dessa 
händelser kommer att bli för evigt popu-
lära, likt vissa melodier som fångar våra 
hjärtan. Bara genom att titta på foto-
grafier av händelsen, kan man se att det
var ett tillfälle fyllt med nåd. Intensiteten 
av dessa möten nådde en sådan topp. 

Försvinner den kärlek din mamma gav 
dig någonsin från ditt hjärta? Har kärlek 
dina föräldrar gav dig någonsin försvun-
nit från ditt hjärta? När älskare titta på en
bild av sig själva, påminns de om den 
kärlek som aldrig försvinner från deras 
hjärtan. Likaså är någon vars hjärta blev 
djupt rörd av det tal, som var så ansluten
till himlens kärlek, påmind, även genom 
att titta på fotografier av den nåd som 
var närvarande den dagen. 

Det är deras anslutning till Guds kärlek 
som gör helgonens och visa människors
läror så värdefulla. Mors tal är så värde-
fullt eftersom hon talar med ett hjärta av 
kärlek som förenar oss med Gud. Därför 
överskrider hennes tal historien. När 
som helst kan ni ansluta till det ögon-
blicket och det värde som finns där. Det 
har kraften att återuppliva människor. 
(237-051, 1992/11/10)

11 Eftersom Japan är Eva-nation, står 
Korea i position av Adam. Eftersom 
Korea står i Abels position står Japan i 
Kains position. Därför måste ni koreaner
förmedla Abels tradition och anda till 
Japan. 

Eva föll när hon var 16 år gammal. 
Därför behövde Korea en ung jungfru att
bli en patriot genomsyrad med tradition 

och anda att erbjuda allt för kärleken till 
sin nation. Den flickan var Yu Gwan-sun.
Japanska kvinnor måste ärva hennes 
ande; annars finns det inget sätt för dem
att ansluta till Korea. Så jag skickade 
diskret vissa människor att börja en 
rörelse för att lyfta upp Yu Gwan-sun i 
Japan. Jag sa till dem, "inympa japanska
kvinnor med andan hos martyren Yu 
Gwan-sun." Jag är den enda som kan 
göra den här typen av arbete. Ingen 
annan kan. Om japanska kvinnor 
inympas till denna anda, kommer Japan 
och Korea bli enade. Därför skickade jag
Mor till Japan i september 1991 för att 
etablera Womens Federation for Peace 
in Asia. (229-150, 1992/04/11)

Invigning av kvinnofederationen och 
kvinnors frigörelse

Den 10  april 1992, på Seoul Olympic 
Stadium, höll Sanna föräldrar konsti-
tuerande Womens Federation for World 
Peace (WFWP) tillsammans med Seoul 
Assembly of the Womens Federation for 
Peace in Asia. I mötet deltog 160 000 
personer, däribland representanter för 
72 länder, och leddes av Sanna mor, 
som ordförande för WFWP. Där förkun-
nade Sanna föräldrar, "kvinnornas 
tidsålder kommer över hela världen."

Sanne Far meddelade "Er ordförande, 
Hak Ja Han har gått bredvid mig på min 
väg av lidande och svårigheter, så 
vänligen acceptera henne som repre-
sentant för alla kvinnor. Kvinnorna i 
denna tidsålder kommer att bli byggare 
av en ideal värld full av fred, kärlek och 



frihet. Männens herravälde har resulterat
i krig, våld, förtryck, utsugning och brott, 
men ni kvinnor kommer att sätta stopp 
för det. "Sanna mor turnerade runt värl-
den och upprepade denna förkunnelse 
av kvinnornas tidsålder, i möten med 
ledare och uppmuntrade och lanserade 
en världsomspännande kvinnorörelse.

12 Jag förmådde alla mina fiender på 
nivåerna av individen, familjen, stam-
men, nationen och världen att kapitulera,
och i processen återupprättade jag 4000
år av historia. Nu har jag återvänt till 
Korea. Det är dags att verka för ett en-
andet av Nord- och Sydkorea och Guds 
befrielse.

Efter att ha utstått 40 års gottgörelse, är 
enandet av himmel och jord, som skulle 
ha uppnåtts strax efter andra världs-
kriget, äntligen inom räckhåll. Kristen-
domen är brudens religion, i position av 
Eva, men den uppfyllde aldrig missionen
som brud. Därför måste Sanna mor upp-
fylla denna mission och återupprätta 
Korea. Kristendomen i position som bru-
dens religion skulle ha gjort detta, men 
den kunde inte. Mor måste gottgöra 
detta. Och Womens Federation for 
World Peace i Korea, Japan, USA och 
Europa måste för Sydkorea skull, 
gottgöra Kristendomens misslyckande 
att lösa det här problemet.

I slutet av andra världskriget fanns det 
en möjlighet att förena försynens sju 
nationer i den konflikten: Korea, Japan, 
USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike
och Italien, nationer som även hade varit
fiender. Denna möjlighet har dock förlo-
rats och försynen på den tiden slutade i 

ett misslyckande. Detta skulle behöva 
återupprättas. Gottgörelse måste 
betalas. Det vill säga, Korea, 
Storbritannien, USA och Frankrike 
kunde inte ta emot mig och delta med 
mig som brudgummen efter befrielsen 
av Korea. Brudgummen gick förlorad, 
och återfanns senare igen.

Även om de inte visste det, bad jag 
under 40 år för dessa sju länder. För att 
ta ansvar för deras misslyckande, var 
jag tvungen att sända ut Mor inför all-
mänheten under minst sju månader och 
etablera Enighetskyrkan i stället för en 
enad värld som borde ha uppkommit 
efter slutet av andra världskriget. Jag 
placerade Mor i position att representera
alla världens ledare, och i den posi-
tionen var hon segerrik. Nu kan vi seger-
rikt marschera framåt in den tid då vi kan
förena världen. Detta kommer att ske i 
en tid av kvinnornas tidsålder. Eftersom 
dess tidsålder har kommit, etablerade 
jag Womens Federation for World Peace
1992. (239-242, 1992/11/25)

13 Nu när Korea har återupprättat led-
ningen som äldste son, står koreanska 
kvinnor i samma position som den äldre 
dottern, medan japanska kvinnor är i 
samma position som den yngre dottern. 
Dessa två måste förenas. I själva verket,
tillsammans med Sanna mor på världs-
nivå i position som deras mor, samlades
japanska och koreanska kvinnor för att 
starta Womens Fede-ration for World 
Peace, och höll konsti-tuerande möte i 
Seoul olympiska stadium.

Samarbetet mellan de japanska och 
koreanska välsignade familjerna för att 



etablera denna organisation lade grun-
den för Mor att stå som den kvinnliga 
representanten för Adams nation och 
den globala nationen. Detta möjlig-
gjordes eftersom hon kunde upprätta ett 
subjekt-objekt partnerskap mellan dessa
Kain och Abel världar. Detta skapade en
miljö där plus och minus förenades un-
der processen av åter-skapelse. 
(230-346, 1992/05/10)

14 Precis som Mor står på frontlinjen, 
måste ni alla kvinnor stå där. Det är 
därför Mor och jag etablerat en kvinno-
organisation, Womens Federation for 
World Peace. Likt mödrar, måste ni utbil-
da alla människor som era barn.

The House of Unification for World 
Peace är som ett hem där denna utbild-
ning kan ske. Vi måste upprätta denna i 
varje by i Korea. Vad ska ni göra, som 
mödrar, efter att ni utbildat folk er by 
som era söner och döttrar? I en familj, 
förmår en mor barnen som hon har upp-
fostrat att förena sig med mannen som 
är familjens överhuvud. Men i era fall, 
borde ni särskilt ta männen, som är i 
samma situation som ärkeänglar, så att 
de kan återupprättas till positionen som 
Adam. Ni måste utbilda de sekulära 
människorna som står i samma situation
som ärkeänglar i satans värld. 
(243-153, 1993/01/03)

15 Nu när Womens Federation for World
Peace har etablerats, kan alla kvinnor 
komma till Guds sida. Mänskligheten 
står i den vertikala och horisontella 
expansion av den ursprungliga familje-
enheten. Oavsett hur många människor 
mänskligheten utgör, så är familjen dess

kärna. För att återupprätta denna familj, 
sände jag ut stam-messias. 

Det finns tre positioner på den horison-
tella nivån: familje-messias som 
representerar utformnings-steget; stam-
messias, tillväxtsteget; och nationella 
messias, fullkomlighets-steget. Alla 
dessa positioner måste förenas. När de 
expanderar horisontellt ärver de allt 
genom de vertikala stegen. Det är så vi 
byggt ett fundament på globalt nivå. 
Sanna mor var tvungen att ansluta detta 
fundament till sju nationer. Evas funda-
ment hade därmed återupprättats hori-
sontellt centrerat på Korea. På det fun-
damentet, förkunnades Sanna föräldrar 
till världen. (248-127, 1993/08/01) 

16 Baserat på Sanna föräldrars stan-
dard, måste vi nu etablera en världs-
domän av konungaskap för Guds sfär. 
När vi har en global nivå av fundament 
för en ny grupp människor i länder över 
hela världen, kan Nordkoreas Kim Il-
sung förmås att kapitulera. Det är så 
läget för Sanna föräldrar och läget för de
falska föräldrarna slutligen kan vändas 
för människorna i Syd- och Nordkorea. 
Men detta inte kan ske av män ensam-
ma. Vi måste göra detta snabbt i mo-
derns tidsålder.

Detta har varit målet för försynen jag har
lett sedan 1991, alltså, den 10 april 
1992, med etablerandet av Womans 
Federation för World Peace, är Adams 
och Evas nation helt enades centrerat 
på Mor. Det är grunden för Kim Il-sung 
måste dra sig tillbaka. Aldrig tidigare 
hade en segerrik Eva existerat i den 
fallna världen. Nu när den segerrika Eva



har kommit, måste den fallna världen, 
satans värld, försvinna. 
(230-286, 1992/05/08)

17 Den 10 april 1992, höll vi det konsti-
tuerande mötet för Women's Federation 
for World Peace. Våren har kommit för 
första gången till historien om Enighets-
kyrkan. Våren 1992 är våren i Enighets-
kyrkan. Fram till dess var mors roll bara 
att följa mig. Hon gottgjorde att Adam 
bara följde Eva in syndafallet. Men nu 
har tiden kommit för Eva att återvända 
till sin rättmätiga position, återvända till 
sin hemort för att förbereda sig för att 
vara aktiv, och att stå med ära. 

Farm tills nu har jag kämpat ensam, 
men nu är ni på tröskeln till er hemort. 
Följaktligen måste var och en av er få 
sin partner och rada upp er efter en i 
procession. Det är därför jag deklare-
rade kvinnors frigörelse över hela värl-
den, centrerat på Mor. 
(229-202, 1992/04/12) 

18 Den enade världen skulle ha full-
bordats under de sju åren från 1945 till 
1952, men denna möjlighet gick förlorad.
Därför måste vi nu slutföra det under de 
sju åren från 1994 till 2000. Vår uppgift 
under dessa sju år är att förena världen. 

Efter andra världskriget, misslyckades 
den kristna kultursfären, som är brudens
kulturområde, att förena sig med brud-
gummen. Därför, för dessa sju år, från 
1994 till 2000, måste kvinnorna i världen
enas och hjälpa den fulländade Adam 
som kan ha en påverkan på familjen, 
samhället och även världen. Nu är den 
tid då vi kan återupprätta möjligheten 

som förlorades efter andra världskriget 
att uppnå målet att bygga en enad värld 
som uppfyller himmelrikets ideal. 

Detta kan göras genom att lyfta Adam, 
som redan är segerrik på nivåerna av 
familjen, stammen, folket, nation och 
världen, och genom att betala av alla 
skulder som brudens nationer skapade 
när de inte tog emot Herren, på nivåerna
i familjen, stammen, folket, nation och 
världen. Det är därför jag förklarade att 
detta är tidsåldern för kvinnans fri-
görelse. (254-286, 1994/02/16) 

19 Mors år var 1992. Det året blev hon 
befriare för alla kvinnor i världen. Den 
konstituerande församling av Womens 
Federation for World Peace hölls i 
Seoul, Korea, den 10 april 1992, med 
uppslutning av kvinnliga representanter 
från 72 länder. Vid invigningen förkun-
nade Mor: "Låt oss nu befria alla kvinnor
i världen." Hur detta kan ske är genom 
att följa Mor. Detta innebär att kvinnor 
måste ändra färgen på deras hjärtan att 
vara densamma som Mors. Mor är den 
centrala roten, stammen och den 
centrala knoppen. Hon är den som kan 
förena alla världens kvinnor.

Inom bara ett år har hon redan skapat 
denna organisation, Womens Fede-
ration for World Peace, en av de mest 
kraftfulla kvinnoorganisationerna i värl-
den. Den snabba etableringen av denna 
kvinnoorganisation visar att Gud slutliga 
försyn är att förena sig med alla kvinnor. 
(248-126, 1993/08/01) 

20 Världens kvinnor skapade alla typer 
av grova vågor, som jag var tvungen att 



passera i syfte att lösa de problem som 
existerat genom historien. Jag kunde 
inte falla i deras fällor; Jag var tvungen 
att övervinna dem och befria dem. Jag 
var tvungen att leda dem som en äldre 
broder leder sina yngre systrar, jag var 
tvungen att vägleda dem som en man 
styr sin hustru; och jag var tvungen att 
utbilda dem som en far utbildar sina 
döttrar. Speciellt var jag tvungen att leda
Mor på detta sätt. När hon därför kunde 
stå som jämställd med mig, den 10 april 
1992, deklarerade jag kvinnors frigö-
relse. 

Det faktum att jag kunde deklarera 
befrielsen av alla kvinnor i världen som 
innebär att den förföljelse som Enighets-
kyrkan har uthärdat under 40 år är slut. 
Kyrkan har övervunnit alla nivåer av 
förföljelse från världs — till individnivå till
den av familjen, stammen, folket, nation 
och världen. Vi har återuppväckt domä-
nen för Johannes Döparen som Wo-
mens Federation for World Peace, som 
representerar den kristna kultursfären 
centrerad på Enighetskyrkan. Vi gjorde 
det, inte bara på nationell nivå, utan på 
världsnivå. (245-137, 1993/02/28) 

21 Även om det tog 40 år på grund av 
försynens förlängning fastställde Sanna 
föräldrar slutgiltigt sfären av frigörelse 
1992, vilket borde ha åstadkommits 
under de sju åren efter utgången av 2:a 
världskriget. Därför är det först nu som 
världen kan delta tillsammans med 
Sanna föräldrar.

På grund av oppositionen, var Mor hittills
tvungen att stå bakom mig. Men nu har 
oppositionen avtagit och människor är 

fria att träffa Mor och mig i en fri och 
öppen miljö. Detta skulle ha skett i slutet
av andra världskriget, när en miljö av 
frihet hade uppstått i USA, som repre-
senterar den fria världen, och där bru-
dens religion är beredd att ta emot 
brudgummen. 

Nu när vi har gått över denna kulle är 
Mor i en position att kunna stå på som 
motsvarar min. Därför kan nu Mor leda 
rörelsen för att befria kvinnor runt om i 
världen. Mor kan deklarera kvinnors 
frigörelse eftersom väggarna i världen 
har rasat. Satan kan inte längre aktivt 
motsätta sig oss, och tiden har därför 
kommit när Mor och jag direkt kan möta 
Gud och stå sida vid sida inför Hen. Det 
är därför som Mor kan förkunna kvinnors
frigörelse över hela världen. 
(243-218, 1993/01/10) 

22 År 1992 på den segerrika grunden av
att ha anammat både högern och väns-
tern, deklarerade jag slutligen ankom-
sten av Sanna mor på världsscenen. 
Sanna mor hade gått förlorad och var 
okänd för israeliterna under Gamla 
Testamentets tidsålder, och hon förlo-
rades återigen i Nya Testamentets 
tidsålder, men till slut den 10 april 1992, 
deklarerade jag inför världen att Sanna 
mor hade anlänt. Detta skedde vid 
invigningen av Womens Federation för 
World Peace, där vi också förkunnade 
kvinnors frigörelse. Mor introducerades 
till världen, och kvinnor i de sju nationer 
inblandade i andra världskriget, som 
representeras av kvinnorna i 72 natio-
ner, förenade sig med henne. 



När jag hävdade att vi skulle samla 
160 000 kvinnor, trodde alla att jag 
drömde. Men ändå fick vi starka vindar 
att blåsa och kvinnor från alla bak-
grunder kom. Dessa människor kom till 
händelser utan att inse varför de var där.
Natten innan den händelsen kunde de 
inte sova. På detta sätt uppnådde vi det 
numeriska målet. Det är så Womens 
Federation för World Peace föddes. Vi 
förkunnade kvinnors frigörelse över hela 
världen. På ett år, övervann vi 6000 år 
av smärta och sorg. Vi proklamerade 
ankomsten av enighet och jämlikhet för 
kvinnor, som de hade väntat på under 
6000 år. (245-140, 1993/02/28) 

23 Innan jag deklarerade en tid präglad 
av kvinnans frigörelse, följde Mor mig 
helt enkelt. Eftersom Mor förenade sig 
med mig i allt jag gjorde var mina segrar 
också Mors segrar. Men vi hade ännu 
inte övervunnit det sista hindret i satans 
värld. Därför var vi fortfarande i en svår 
situation. För att helt övervinna satans 
värld, var vi tvungna att upprätta sfären 
för kvinnans frigörelse. 

För att göra detta, var Sanna mor tvung-
en att stå i en position som motsvarar 
min. Sanna mor hade hittills bara kunnat
följa mig vart jag gick. Hon behövde fort-
farande etablera sig fulländad på världs-
nivå. Förutom att ha något att göra med 
syndafallet, genom att försöka uppfylla 
Guds vilja, var hon tvungen att uppnå 
positionen där hon och jag kunde stå på 
samma plan. Hon åstadkom detta, och 
därför kunde vi äntligen förkunna kvin-
nors frigörelse över hela världen. 
(232-235, 1992/07/09)

24 När jag väl fick Mor att tala inför 
allmänheten, kunde Eva återupprättas 
och ärkeängeln var tvungen att följa 
bakom henne. Nu kommer en fantastisk 
lycka till mor. Ärkeängeln har inget 
samband med Sanna föräldrar i blod och
kött. Han måste få en pånyttfödelse. 
Men mor kan inte göra det ensam. Det 
är därför vi uppmuntrar kvinnor från hela
världen att agera som mors andra jag. 
Detta är hur tidsåldern för kvinnor 
anländer i denna tid. 
(231-310, 1992/06/21) 

25 Hur kan mor besegra alla män, som 
är i samma situation som ärkeängeln? 
Om kvinnor överallt förenar sig, kan de 
förmå ärkeängeln att frivilligt kapitulera. 
Så kvinnor måste förenas tätt tillsam-
mans och röra upp sin makt som en 
orkan över hela nationen, så att män 
inte kan vika undan (kommentar: 
”MeToo”-rörelsen). Detta kommer att 
förena den koreanska halvön. För att 
stödja detta på en yttre nivå, väver jag 
samman alla världens nationer genom 
Womens Federation for World Peace. 
När människor i världen lyssnar på mors
tal och tar emot Välsignelsen, kommer 
de att bli en. Detta är den tid då kvinnor 
tar ledningen. Nu kommer världens 
människor återupprättas genom att 
lyssna på en Mors ord, orden av den 
himmelska Eva. 
(236-019, 1992/11/02) 

26 Eftersom Mor framträdde inför all-
mänheten och proklamerade tidsåldern 
för kvinnor, kan alla vårtor slutligen bli 
avskurna som fästs på individer, familjer,
stammar, folk, nationer, världen och 



kosmos genom historien — även vårtor 
anslutna till helvetet. Vi måste gottgöra 
dem alla. Falska föräldrar kom och 
smittade varje nivå, skapade helvetet 
ända upp till global nivå. Men som 
Sanna föräldrar, rensar vi upp allt. 
Genom att dessutom inympa varje familj 
i oss själva, lyfter vi upp varje familj till 
positionen av ofallna Adam och Evas 
familj. Detta är hur vi överför alla våra 
segervillkor till alla. 
(233-189, 1992/08/01)

27 Guds ursprungliga plan för mig var 
att börja uppfylla Viljan med år 1952, 
men den planen förstördes. Allt fördes 
40 år tillbaka. Endast 1992 kunde jag 
avveckla denna skuld. För att kunna 
göra detta, var jag tvungen att upprätta 
ett fundament i Asien, Womens Fede-
rationen for Peace in Asia var tvungen 
ärva Evas sfär. Korea står i position som
Japans äldre syster. Om Korea vill åter-
ställa myndigheten hos den äldre sys-
tern, så måste Korea ärva den från 
Japan, Eva-nationen. Detta är vad 
etablerandet av Womens Federationen 
for Peace in Asia åstadkommit. När Mor 
därefter skapade enighet bland världens
nationer genom Womens Federationen 
for Peace in Asia, skapade detta en sfär 
där världen inte kan motsätta sig Korea, 
och denna sfär blev Mors arv. 

Nu kan Amerika inte motsätta sig Sanna
föräldrar. Sovjetunionen kan inte mot-
sätta sig oss, och Kim Il-sung kan inte 
motsätta sig. Jag genomförde redan alla
nödvändiga åtgärder för att blockera all 
opposition, så att Mor hade en grund för 
att komma så här långt. Jag har redan 

gottgjort vad Kristendomen inte kunde 
åstadkomma under 2000 år som en följd
av Jesu död på korset. Jag ansluter 
även högerkanten, vänsterkanten och 
den islamiska världen. Allt denna 
förberedelse inför mors offentliga tal vid 
WFWP Assembly 10 april 1992 var för 
att skapa en gynnsam miljö för den 
förenande kristna kulturområdet. Den 
kristna kultursfären motsvarar brudens 
kulturområde. 

Också vi behövde en grund på vilken 
fyra kultursfärer — kristendom, höger-
kanten, vänsterkanten, och den isla-
miska världen kan förenas så att Mor 
kunde stå i förgrunden. Detta var väl-
signelseceremonin som vi genomförde 
den 10 april 1992, för gifta par från hela 
världen. Bland deltagarna fanns folk från
åtta islamiska nationer liksom Japan, 
USA, Korea och Europa. Vi hade även 
deltagare från det kommunistiska block-
et, inklusive Kina. Det var genom denna 
välsignelseakt för gifta par som vi anslöt 
fyra kultursfärer och övervann dessa 
hinder. 

Symboliskt uppnådde vi standarden för 
att återupprätta situationen efter andra 
världskriget. Detta innebar att vi var i en 
situation att ärva sfären av kristna natio-
ner som representerar bruden — 
Storbritannien, USA och Frankrike, samt
Eva-nationen och nu förenade Kain och 
Abel nationer. Därför kunde vi återigen 
välkomna sfären av bruden. Baserat på 
detta intog Sanna mor sin plats, och 
kvin-nor, som mor nu ledde, kunde 
skrika ut och kräva befrielsen av alla 
kvinnor. Eftersom Mor tog befrielse till 



den kristna kultursfären, brudens sfär, 
och förenade det hela noggrant genom 
Womens Federation for World Peace, 
bands världen till Mor som hennes andra
jag. Det är därför orkan-vindar skakar 
kvinnorna i Korea. Därifrån kommer 
befrielsens vindar för kvinnor att blåsa 
genom Japan, Amerika, Europa, Ocea-
nien och Ryssland. 
(243-320, 1993/01/28) 

Den 28 april 10,1992, proklamerade jag 
en tid präglad av kvinnans frigörelse. 
Den dagen, när Mor läste sitt tal, reg-
nade det kraftigt. Som hennes make, 
förutom att ge ett stödjande tal, blev jag 
ombedd att skriva en minnestext i kine-
sisk kalligrafi. Jag skrev, "Dagen för 
invigningen av kvinnornas tidsålder i 
hela världen." 

Det var dagen när mor först uppträdde 
på världsscenen. Ända sedan den da-
gen, när vi var tvungna att genomföra 
försynen ansvar, har hon tagit är enormt 
svårt uppdrag som den senaste 120-
nation talturné. Efter att ha avslutat 
denna turné, återvände hon till Korea 
men inte för att vila; istället reste hon ut 
för att tala med studenter vid högskolor 
och universitet, och förkunna kvinno-
reran. (484-048, 2005/01/20)

Avsnitt 2. Sanna mors talturné över 
                 världen

Korea och Japan

Sanna mor var huvudtalare vid möten 
för Womens Federation for World Peace
(WFWP) i 21 städer i Sydkorea 1992, 

med start i Incheon den 11 maj och av-
slutning i Jinju 2 juni. Titeln på hennes 
anförande var "Kvinnor som kommer att 
ta en ledande roll i den ideala världen." 
För att skapa en nationell grund i Korea, 
efter denna turné, höll hon från 10 till 30 
juni ytterligare 40 möten över hela 
Korea. Efter detta, talade Sanna mor 
från 24 september - 6 oktober, på 
WFWP möten i tio större städer i Japan.

1 Under hela mitt liv på mer än 70 år, 
har jag byggt en grund för Viljan. Men 
under de senaste sju månaderna, tes-
tamenterade jag alltihop till Sanna mor. 
På bara sju månader överförde jag till 
henne hela mitt 70-åriga fundament för 
befrielsen av kvinnor. Jag började denna
process 10 april 1992 och avslutar den i 
december när möten för Womens 
Federation för World Peace har ägt rum 
under maj, juni, juli, augusti, september, 
oktober och november skett. Min önskan
är att befria alla kvinnor; de måste be-
frias. (239-201, 1992/11/25)

2 Vi är nu i mitten av 21-städers före-
läsningsturné i Korea för Womens 
Federation föor World Peace som inled-
des den 11 maj, en månad efter det 
konstituerande mötet av WFWP. När jag
sa att alla arenor i 21 städer måste bli 
fyllda, trodde ingen att det var möjligt. 
Några medlemmar sade: "I vårt område 
på landsbygden, är alla upptagna med 
risodling vid denna tid på året. Hur 
kunde Far ge oss en uppmaning att 
hålla evenemanget i den här årstiden, 
om han inte har för avsikt att genera 
oss?"



Men i en stad, samlade bara 10 välsig-
nade familjer, 17 000 kvinnor för deras 
stads möte. Tror ni att det var deras 
egen prestation? Det hände på grund av
arbetet i andevärlden. Nu är vår-
säsongen, när människor brukar plöja 
sina åkrar och så sina frön. Vi måste 
också använda våren klokt. Vi har sått 
frön inom områdenas rika jord precis 
utanför vår grind. Nu måste vi också så 
frön på bergstopparna och i avlägsna 
dalar. Detta är vad alla kan göra. Ni kan 
så frön överallt där det finns även en 
liten bit mark. (231-128, 1992/06/02)

3 Vi har hållit demonstrationer för Wo-
mens Federation for World Peace på 21 
orter hittills och Mor kommer att vara 
värd för möten på ytterligare 40 platser 
bland de 250 städer, kommuner och 
distrikt i Sydkorea. Mor kommer att 
fortsätta att hålla möten varje dag under 
en 40-dagars period. När hon fram-
gångsrikt slutfört de 40 mötena, måste ni
ta hennes arbeta framåt och hålla möten
på de återstående platserna, och inves-
tera varje uns av er energi. Ni måste 
arbeta så här för att rädda nationen. 
Nationer återupprättas inte utan att 
ansträngning. För att återupprättas som 
en nation, måste ni betala priset. 
(231-128, 1992/06/02)

4 Mor är ett skönhetsobjekt i ögonen på 
män, som representerar ärkeängeln. 
Precis som ärkeängeln följde Eva runt i 
Edens lustgård, är män i ett tillstånd där 
de inte kan motstå Mor. Det är därför 
Mor turnerade 60 platser, inklusive 21 
städer, och inga män motsatte sig 
henne. Om män välkomnar mor, betyder

det att de går in i sfären av ärkeängeln 
på Guds sida, där de inte kan motsätta 
sig henne. Dessutom har Mor ett mycket
gott rykte. Så när män står på scenen, 
lovprisar de henne. Mors utnämning till 
ordförande för WFWP innebär att hon 
har dykt upp som den kvinna som repre-
senterar alla världens kvinnor. Därför är 
en rörelse som äger rum där alla kvinnor
i andevärlden och på jorden tävlar om 
att delta med henne som drottning. 
(231-335, 1992/07/01)

5 När Gud uppmanade mig att arbeta för
kvinnors frigörelse, organiserade jag 
möten för Womens Federation för World
Peace och följde med Mor, stödjande 
henne.

När jag var i Amerika, återvände jag 
hem till East Garden kl 23:00 efter en 
viss WFWP händelse. Efter att ha talat 
till de medlemmar som samlats där, när 
jag tittade på klockan var den redan 
00:20 och jag var mycket trött, men jag 
gick direkt till nästa plats så att jag 
kunde komma dit kl 03:30. Tror ni mitt liv
är vägen för Herren eller vägen för en 
tjänare? Varför beslutade jag att åka dit 
en så tidig timme i morgonens mörker? 
Jag kunde ha sovit på natten och åkt på 
morgonen vid en bekväm tid. I själva 
verket, hade min bil nästan en olycka på
vägen och kunde ha slagit runt.

Vad vinner jag genom att pressa mig så 
här? Jag skapade ett exempel för att 
lära alla män i världen hur man tjänar 
och deltar med deras hustrur. Jag visste 
att det var dags för kvinnor att stå i sam-
ma position som  män och att spela en 
viktig roll i uppfyllandet av Guds Vilja, så 



jag ville etablera en tradition för kvinnor 
att placeras  in i deras rättmätiga posi-
tion. Det är därför jag gör alla dessa 
saker. (232-055, 1992/07/01)

6 24 september 1992, samlades 50 000 
personer vid Tokyo Dome för första mö-
tet för Womens Federation for World 
Peace i Japan. Detta möte var inte i 
Korea; det var i Japan. När medlem-
marna hörde att Sanna mor skulle tala 
mitt i hjärtat av Japan, kunde de inte tro 
det. Men när Mor började tala, insåg de 
att hennes uttal var mycket tydligt, och 
när hon talade bara några meningar bröt
det ut applåder. De visste att Mor inte 
kunde japanska. De läste det tryckta 
talet och följde med sina ord, hela tiden 
undrande om hon någonsin skulle 
vackla. 

Alla följde hela samtal med noggrann 
uppmärksamhet. När mor avslutade sitt 
tal utropade de: "Mor så bra gjort!" och 
gav henne en stående ovation. Det var 
det första mötet. Efter det svepte Sanna 
mor genom tio städer. Det var rörande. 
(238-345, 1992/11/22) 

7 Varför tror ni att mor talade japanska 
och engelska på mötena? Det var därför
Sanna föräldrar vill kommunicera med 
sina söner och döttrar med hjärtat. Det 
är därför Mor talade japanska och gjort 
de nödvändiga förberedelserna. På 
samma sätt, i engelskspråkiga regioner, 
talade hon på engelska, eftersom hon 
var där för att möta företrädare för sina 
söner och döttrar. Genom att höra Mor 
tala deras språk, skulle de inte längre 
känna sig övergivna, utan snarare som 

föräldralösa barn som hade funnit sin 
Mor. 

Ända sedan fallet har människan varit 
som föräldralösa, kidnappade av satan 
och insmälta in i hans kultur. Men här 
kunde de träffa sin Mor igen och bli räd-
dade. Det faktum att Sanna mor talade 
japanska till sina barn är häpnads-
väckande. 

Från Guds synpunkt, bör det japanska 
folket sjunga mors lov. Mor ville så gär-
na kommunicera helt med sina barn, 
som inte ens visste att de var övergivna,
att hon var villig att lära sig deras språk. 

Detta skulle vara omöjligt om Mor inte 
var mänsklighetens ursprungliga moder. 
Skulle en falsk mor göra sådana insatser
när hon inte ens talar språket? Om ni 
uppfattar människor som era förlorade 
barn, måste ni undervisa dem, även om 
det kräver att ni lär er deras språk. Det 
är kärleken som finns inom sfären för en
förälders hjärta. (239-116, 1992/11/24) 

8 Vid tiden för Womens Federation för 
World Peace möte i Tokyo Dome, kom 
en dignitär ut, som var en av de grun-
dande medlemmarna i organisationen i 
Asien, för att introducera Mor. Vad är 
unikt med Japan? Vad som händer i 
Japan sänds ofta utomlands. Andra 
länder vill inte halka efter Japan. Dessa 
länder vill inte vara utanför huvudfåran. 
Det är anledningen till att kvinno-
federationens möte i Japan fått en hel 
del uppmärksamhet från länder runt om i
världen. Dessa andra länder är särskilt 
intresserade när en av de främsta, ut-
vecklade länderna bedriver en rörelse 



för kvinnors frigörelse. Personer som 
deltar i politiken vet att en organisation 
som WFWP kunde vara attraktiv för dem
när det gäller att utöka deras grund för 
en kommande valrörelse. Så de kontak-
tar alla oss. Vidare blev vi kända över 
alla världens kontinenter eftersom Asso-
ciated Press sände nyheter om Mors 
evenemang över hela världen. 
(237-079, 1992/11/11)

USA, Europa, Asien och Oceanien 

Från 20-27 oktober 1992, talade Sanna 
mor på Womans Federation for World 
Peace möten i åtta städer i USA. Föl-
jande månad, från 11-18 november, 
talade hon i åtta europeiska städer, i 
Tyskland, Storbritannien, Frankrike och 
Italien. Mor talade i Moskva den 22 
november och i Manila den 8 december.
Den 23 december talade hon i Peking. 
Vid alla dessa händelser gav mor ett tal 
med titeln "kvinnors roll för världsfred." 

9 Efter andra världskriget borde Stor-
britannien, USA och Frankrike, som 
brudens nationer som representerar den
kristna kultursfären, ha välkomnat och 
deltagit med mig som Återkomstens 
Herre och etablerat en global värld av 
enighet. Men de missade den chansen. 
Så vi måste gottgöra detta misslyckan-
de och igen försöka att ympa den kristna
kultursfären, som representerar brudens
sfär, till Sanna föräldrar. Det är därför 
mor ledde möten i 113 städer runt 
världen under 1992. Syftet med dessa 
möten var en inympnings-process. 
Genom detta villkor betalades gottgö-

relsen så att den kristna kultursfären 
kunde stå tillsammans med Sanna 
föräldrar, centrerad på Sanna mor. Där-
för måste vi stå med henne i hennes 
närvaro av Gud. 

När vi väl går bortom nationen och 
världen, måste vi vända om och gå 
tillbaka till vår hemort. Vi behöver 
återupprätta situationen där de första 
människorna var om de inte fallit, när 
Gud skulle ha kunnat fritt resa fram och 
tillbaka. För detta måste vi gå tillbaka till 
vår hemort. (244-310, 1993/03/01) 

10 Ledarna för vår kyrka i USA hörde 
och ärvde fullständigt Mors lärdomar 
som hon tidigare hade presenterat vid 
Womens Federation for World Peace i 
Japan. När Sanna mor talade i Japan, 
lyssnade amerikanska kyrkoledarna från
alla 50 stater, däribland statliga ledare 
och amerikanska Freedom Coalition 
ledare på hennes tal varje dag. Den 
lokala kyrkan medlemmarna i alla 50 
stater lyssnade även på hennes tal. 
Dessutom måste missionärerna i hela 
världen samlas och lyssna på Mors tal i 
USA.

På detta sätt, precis som Eva-nationen 
måste ärva traditionen av Adams nation 
så måste ärke-nationen ärva traditionen 
av Evas nation, och alla nationer i värl-
den måste ärva traditionen av ärke-
ängelns nationen. Det kan inte finnas 
några invändningar mot detta. På detta 
sätt, blev Mors tal-turné verkligen en 
global händelse. (236-036, 1992/11/02) 

11  1992 års WFWP händelse i Wa-
shington, DC skapade en hel del pub-



licitet kring Mor. Överallt hon kom, 
hedrade många organisationer henne 
och presenterade henne med medalj. 
Vid WFWP möte i Los Angeles, till-
delades Sanna mor en plakett graverad, 
"Världens moder." Även om deltagarna 
inte kände till  Principerna, presenterade
ordföranden för en organisation som 
symboliserar kvinnor över hela Amerika 
en medalj och prisade Sanna mor. 
(238-347, 1992/11/22) 

12 Från och med november 1992 kom-
mer vi att lansera Mors WFWP värld 
talturné, med början i fyra europeiska 
länder. Jag kommer inte att åka med 
henne den här gången. Jag placera Mor 
i spetsen, så att människor kommer att 
få en chans att delta helt med henne och
därmed öppna grinden för kvinnor värl-
den över. Jag uppmanade även mor att 
göra förberedelser för att tala vid ett eve-
nemang i Ryssland. Därefter kommer 
hon att fortsätta med blixtens hastighet 
även till Kina och Nordkorea. 

När kvinnor slåss, kan de förenas efter 
att ha fällt tårar, men män är benägna 
att fortsätta kämpa till den grad att blod 
spills. Det är anledningen till att kvinnor 
måste vara i förgrunden. En fredlig värld 
börjar med kärlek; Av denna anledning 
måste vi ha kvinnor i ledningen. 
(236-256, 1992/11/08) 

13 Womens Federation for World Peace
höll möten i åtta städer i Amerika, och 
jag planerar att hålla dessa även i åtta 
europeiska städer. I det västerländska 
samhället, är Amerika subjekt och Euro-
pa är objekt partner. Ert förslag att hålla 
samlingar på bara fyra eller fem städer i 

Europa visar att ni inte förstår detta för-
hållande. Även om Europa är en konti-
nent bestående av många nationer, bör 
vi betrakta den som en nation. När jag 
talar om Europa, menar jag inte bara 
Storbritannien, Frankrike och Italien. Så,
precis som vi höll evenemang i åtta stä-
der i Amerika, måste vi ha aktiviteter i 
åtta städer i Europa för att matcha 
Amerika. 

I år måste vi bana vår väg även till Sov-
jetunionen. Alla fientliga länder måste 
förenas och fullgöra sina uppgifter som 
vördnadsfulla barn, patrioter, helgon och
gudomliga barn. På grundval av detta 
bör vi lägga grunden för befrielsen av 
foster. När historien om stridigheter 
mellan fientliga nationer omarbetats till 
en ny tradition centrerad på Gud, kom-
mer Gud att kunna regera över dem. 
(236-121, 1992/11/04) 

14 Mor skapade en sensation över hela 
världen när hon höll möten för Womens 
Federation for World Peace. I Rom, fick 
Mor jättemedalj från fyra olika organi-
sationer. Nu bör kvinnor i hela världen 
helt förena sig med mor. Hela världen 
måste vara som en pärlband. Därför 
måste vi åstadkomma vad Jesus, brud-
gummen, och Judendomen, brudens 
religion, inte kunde göra, vilket är att 
förena och sedan skapa enighet på 
världsscénen. (238-018, 1992/11/19) 

15 När Korea, Japan och USA åter tar 
ledningen som äldste son centrerad på 
Mor, är allt som Tyskland behöver göra 
att följa Amerika. Detsamma gäller för 
resten av Europa. Varför håller Mor 
WFWP möten i Europa? Anledningen är 



att strax efter andra världskriget, när 
USA och Frankrike var i Abel och Kain 
position och Storbritannien var Eva-
nation, deltog inte dessa tre nationer 
med Sanne Far. Därför fick inte Gud den
segerrika grund på vilken han kunde 
börja sin nya försyn på världsnivå.

Varför måste vi hålla möten i Stor-
britannien, Frankrike, Tyskland och 
Italien, fyra av försynens europeiska 
länder? Under andra världskriget var 
Japan, Tyskland och Italien axelmak-
terna. Om jag ger Välsignelsen till Japan
och Tyskland, skulle det inte vara rätt att
utesluta Italien. Om Italien uteslöts, skul-
le vi inte kunna ansluta alla försynens 
nationer. Så, för att göra det lika, måste 
jag arbeta i det landet också. 

Enligt samma princip är krävs det också 
därför att Sanna mor turnerar i Europa 
samt Amerika. Sett från försynen är jag 
ansvarig för att lösa alla skulder på 
världsnivå. Centrerat på Mor, håller jag 
möten i dessa länder för att återupprätta 
förhållandet mellan Kain-Abel. 
(235-340, 1992/10/26) 

16 Tidsåldern där vi utför uppsökande 
arbete för individer har passerat. Vi 
måste nå hela familjer. Vi måste om-
vända dem att uppfylla Principerna 
genom Välsignelsen. För att vända fa-
miljen runt, måste vi först vända kvinnor 
runt. Eftersom den första familjen blev 
satans med börjar i Eva och sedan ut-
vidgad till världen, enligt Principerna om 
återupprättande genom gottgörelse, 
måste Mor för att omvända denna situa-
tion ta ledningen i världen. Hon måste 
förändra kvinnor runt om i världen så att 

de kommer att kunna omvända sina 
familjer. 

För detta ändamål, genom WFWP, 
svepte Mor genom Korea, Japan, USA 
och Europa. I framtiden kommer hon att 
göra en resa genom de omgivande na-
tioner och större städer på alla sex konti-
nenter. Det kommer snart att säga att 
Mor, som kvinnan som initierade världs-
fred och är dess starkaste förespråkare, 
är världens främsta kvinna. Söner och 
döttrar förenas naturligt till sin Mor. Så 
när Mor uppnår denna nivå, kommer 
satans värld att vända om 180 grader 
och följa henne. (238-076, 1992/11/19) 

17 Mor tog många kläder med sig för 
mötena i Europa, men när hon åter-
vände hade hon inte med något av dem.
Hon gav bort dem till medlemmarna. Jag
tror att hon även gav bort sin vigselring, 
eftersom hon inte hade den när hon kom
tillbaka. När jag frågade henne om det, 
sa hon att hon inte var säker på vad som
hade hänt med den. Ni måste glömma 
de saker ni har gett bort. Den person 
som ger sitt liv och kärlek (Jesus, Sanne
Far, Sanna föräldrar) och glömmer att 
ha gett det, är den som kan vara 
närmast Gud. (238-153, 1992/11/22) 

18 Ingen kan lätt förstå den mannen 
som gav den uppmaningen att Mor 
måste gå till Moskva för att hålla ett 
möte där med bara en veckas varsel. 
Ingen kan lätt förstå Mor som när hon 
fick den uppmaningen, villigt åkte till 
denna avlägsna plats, och veta att hon 
var tvungen att gå. Tänk tillbaka tre år 
på den tid vi höll vårt första möte i Mosk-
va. Vilken slags plats är det? Men ändå 



bara en vecka i förväg gav jag uppma-
ningen att hålla ett WFWP-möte där. Det
är den verkliga historien om Guds för-
syn. Ändå var det detta sätt som vi var 
tvungna att hålla evenemanget i Ryss-
land på. (239-319, 1992/12/09) 

19 Vem har arbetat hårdare än jag har 
för Ryssland? Jag tog söner och döttrar 
till höga ryssar till Amerika och utbildade
dem; de är nu på Sanna föräldrars sida. 
Det är därför, när mor avslutade WFWP-
mötet i Milano, Italien, jag ringde henne 
och bad henne att hålla ett möte i 
Moskva. 

Jag gav denna uppmaning bara en 
vecka före evenemanget. Vad värre var, 
vi kunde inte hitta en lokal förrän bara 16
timmar innan mötet, dagen innan. Alla 
förberedelser måste göras på 16 timmar.
Vi var tvungna att dekorera scenen i den
hyrda lokalen, trycka broschyrer, och 
hålla mötet. Ändå kom 7000 personer till
hallen, som hade en kapacitet på bara 
4000 platser; så 3000 människor var 
tvungna att stanna utanför. Det visade 
sig vara ett lyckat evenemang trots de 
ogynnsamma omständigheterna. 
(243-139, 1993/01/03)

20 Mor kommer att åka till Kina för att 
hålla ett möte där med Womens Fede-
ration for World Peace. Jag säger att vi 
kommer att hålla evenemanget i Kina, 
en kommunistisk nation. Kan vi säga 
ordet "Gud" i det landet? Varken kom-
munistpartiet eller de militära myndig-
heterna kommer att tillåta det. Kom-
munistpartiet tjänstemän tillbringade en 
vecka att gå igenom Mors tal. Ändå 
inkluderade vi alla de viktigaste 

punkterna om Gud som Mor har sagt 
varhelst hon talar. Detta är inte en dröm;
Mor talar verkligen i det kommunistiska 
landet. (241-141, 1992/12/20) 

21 Mor kommer att åka till Kina för att 
hålla ett möte för WFWP där. Detta är 
ingen lätt bedrift. Det är något som inte 
ens den koreanska regeringen kan göra.
Vi har övervunnit alla typer av mot-
gångar för att förmå det att hända, och vi
kommer helt säkert att hålla detta möte. 
Det kommer att äga rum i Folkets stora 
hall, där kommunistpartiet håller sina 
nationella årsmöten. Vi försöker att 
ordna med deltagande av de mest fram-
stående kvinnorna i Kina och kinesiska 
kvinnor som talar engelska. Vi har redan
haft ett möte i Ryssland och kommer att 
hålla detta i Kina snart; så, nästa måste 
vi hålla i Nordkorea. Det är kvinnor som 
måste åstadkomma detta. 
(241-027, 1992/12/19)

22 WFWP händelsen i Kina står inför 
många utmaningar från början. Inne-
hållet av mötet är religiöst, och som 
gjorde det till ett problem för de militära 
myndigheterna och kommunistpartiet. Vi
fick höra att Kina inte ville tillåta det, 
men vi eftersträvade det ändå. De tog 
upp frågan om att ordet "Gud" inte bara 
nämndes en gång, utan i hela tal. Ändå 
lyckades vi fortfarande hålla evene-
manget, med Mor som håller talet i 
Folkets stora hall. Som i sig kan vara en 
revolution. I framtiden kommer alla ung-
domar läsa talet och dess Ord kommer 
att spridas över hela Kina. I denna me-
ning, var det en revolutionerande 
händelse. (241-157, 1992/12/23) 



23 Ett av Deng Xiaopings söner är 
handikappad. Han är chef för Kinas 
funktionshindrades federation. En dag 
före Womens Federation for World 
Peace mötet ägde rum i Peking den 23 
december 1992 bjöd de in våra repre-
sentanter till en välkomnande reception. 
De gladdes åt att möta Mor, och i den 
vänskapliga atmosfären utbytte de syn-
punkter om processen att hålla möten i 
landet.

Samma kväll, sände det nationella 
kvinnoförbundet i Kina en middags-
inbjudan till Mor. Förmodligen en halv 
miljard människor — Kinas befolkning är
cirka 1,3 miljarder, och cirka hälften är 
kvinnor, hör till denna organisation. Den 
har funnits i cirka 40 år, och är uppen-
barligen mycket inflytelserik. Det är helt 
klart en imponerande organisation. I 
kommunistiska organisationer, är vice 
ordförande oftast den som gör huvud-
delen av arbetet. Det var vice ordföran-
de som välkomnade Mor till middagen. 
Enligt rapporten jag fick, gick denna 
händelse mycket bra. Inledningsvis 
fanns det en viss tafatthet i atmosfären, 
eftersom  kinesiska kvinnor inte var 
bekanta med händelserna av en religiös 
natur. Men i slutändan blev de bekväma 
med oss och vi sjöng sånger tillsam-
mans. Jag är säker på att de deltog i 
evenemanget idag med stort intresse 
och förväntan. (241-158, 1992/12/23) 

24 Vi höll möten för Womens Federation
för World Peace i sju länder, däribland 
USA och Tyskland. Vi höll också ett 
möte i Ryssland. Nu måste vi göra 
samma sak i Oceanien. Även om jag 

inte åker, bör Mor ensam kunna göra ett 
bra resultat och ansluta alla Oceaniens 
nationer. Som en följd av Mors kunde 
ansvaret framför brudgummen som 
Kristendomen underlåtit att uppfylla för 
47 år sedan slutligen åstadkommas, 
genom slutsegern av bruden och brud-
gummens ansvar. Därigenom kan hela 
den fria världen återuppväckas. 
(239-307, 1992/12/09) 

25 Kvinnoförbundet för världsfreds mö-
ten i Filippinerna var en händelse på 
nationell nivå. Bland de 500 personer 
som deltog var regeringstjänstemän och 
viktiga regeringsmedlemmar. Omkring 
70 nuvarande och tidigare ministrar och 
deras fruar deltog. Det verkar som om 
nästan hela nationens regering deltog. 
De visste redan vad vi har gjort. Deras 
ambassader över hela världen stude-
rade noggrant våra tidigare möten, som 
började med det i Japan. Detta är den 
tid som vi nu går in i. 
(239-297, 1992/12/09)

26 För händelsen i Filippinerna, tog jag 
en flygning från New York till Los Ange-
les och sedan till Manila. Jag somnade 
snabbt under flygningen och hade en 
dröm att jag ammade. Barnet var mycket
sött, med klara ögon. I drömmen tänkte 
jag, "Varför har jag ett barn i min ålder?" 
Men barnet ville matas, så jag matade 
det. Då jag kom till Manilas flygplats.  
Jag hade glömt drömmen tills jag lärde 
mig att den dagen var en katolsk helg-
dag, dagen för Jungfru Maria bebådelse.
Det var den dag då Jesu mor Maria från 
ärkeängeln Gabriel fick en uppenba-
relse att hon skulle bli gravid genom den



Helige Ande. Vårt evenemang hölls 
således samma dag som den katolska 
kyrkan firade minnet av Jungfru Maria 
bebådelse. En av de framstående 
gästerna som deltog såg en affisch av 
mig i en gul hanbok (traditionell 
koreansk klänning) och sa: "Den här 
kvinnan fullbordar Marias mission." Jag 
hörde senare att hon var djupt rörd av 
händelsen. (Sanna mor, 1992/12/10)

Avsnitt 3. Sanna mors seger

Mor fullbordar sitt ansvar i USA den 27 
mars 1990, den 31: a Föräldradagen, 
med att Sanne Far proklamerade "sfä-
ren för kvinnors fullständiga befrielse." 
Han meddelade att Sanna mor är den 
"andra grundaren av kyrkan." Sanne Far
förklarade officiellt att Sanna mor hade 
segrat i fullbordandet av återupprättel-
sens försyn, och att hon stod på lika 
villkor med honom i att leda Guds för-
syn. Detta innebär att hon hade blivit det
fullständiga förkroppsligandet av den 
Sanna mor.

1 Jag har proklamerat en tid präglad av 
sfären av fjärde Adam, och Mor har full-
bordat ansvar genom att förena Kain 
och Abel. Nu måste därför hela mitt 
fundament inympas i välsignade 
medlemmar. Detta är en tid präglad av 
moder-son samarbete. När en tid 
präglad av moder-son samarbete ympas
i tiden präglad av fader-son samarbete, 
kan välsignade familjer gå in i en tid 
präglad av fader-son samarbete, och 
följa Sanna föräldrars familj. Sonen 

befrias genom moder-son och fader-son 
samarbete.

Män har allmänhet inte samarbetat med 
himlen utan har till och med motsatt sig 
himlen. Nu kan män uppnå framgång på
den nationella, världs- och kosmiska 
nivåer genom absolut tro, absolut kärlek 
och absolut lydnad, som förut inte var 
möjligt. Vi måste gå in i en tid präglad av
fader-son samarbete på den segerrika 
grunden av moder-son samarbete ge-
nom Mor. Från och med idag har vi 
kommit så här långt. 
(337-014, 2000/10/16)

2 Sanna mor har arbetat så hårt. Hon är 
utmärkt tränad, så hon kommer att göra 
bra ifrån sig i alla situationer. Hon har 
lidit en hel del och har genomgått många
svårigheter i sitt liv, men har övervunnit 
allt. Alla hennes svårigheter tjänade till 
att träna henne. Ett bra exempel är San-
na Mors fullbordade Japan-turné. Jag 
tänker att vi uppnådde goda resultat. 
Jag vet detta eftersom jag har levererat 
många offentliga tal själv.

Sanna mor har många goda naturliga 
förmågor. Hon är tyst men modig. Ni 
skulle inte förvänta er att hon kunde ta 
sig an och förena en publik utan att 
tveka. Jag är säker på att ni alla vet om 
titeln "andra grundaren av kyrkan", vilket
gör hennes status är lika med min, är 
inte bara ord, och att ni känner till, "Far 
gav henne denna titel på grundval av att 
känna henne väl . "Vid denna tid, när vi 
skulle ha behövt mer än ett år för att 
etablera denna grund i Guds försyn, 
gjorde hon det snabbt. Ni har ansvaret 



att göra ännu mer än Mor. 
(219-268, 1991/10/11)

3 Även när jag är ensam, så repre-
senterar jag Sanna föräldrar. Och sam-
ma sak gäller för Mor. När hon är en-
sam, representerar hon Sanna föräldrar.
Ni ska inte säga saker som: "Nu, efter-
som Far är över 70, varför har han inte 
utsett en arvinge?" Mor och far lever 
fortfarande, och våra barn är här. Det 
finns ingen anledning till oro. Sanna mor
och våra söner och döttrar måste fort-
sätta att leva för andras skull med den 
absolute Guds kärlek, ännu mer än 
medlemmar. Ni bör ha detta i åtanke. 
Men ifall något går fel med våra efter-
kommande eller något strider mot 
Principerna, kommer vi att skapa ett 
system för att korrigera saken genom 
familjemöten.

Nu finns det inget att oroa sig för. I 
grund och botten, är jag den första 
grundaren av kyrkan och Mor är den 
andra grundaren av kyrkan. Fram till 
denna punkt har kvinnor följt män, men 
från och med nu är de likvärdiga. 
(201-127, 1990/03/27)

4 Jag proklamerade 7-1 dagen 7-8 
dagen 7-9 dagen och 7-10 dagen en 
13 juli 2003, slutet av gottgörelsens tids-
ålder. Som ett resultat, har allt i återupp-
rättelse fullbordats. Detta innebär att 
Gud nu har flyttat upp till föräldra-
position andligt och fysiskt. Genom vår 
återupprättelse av gottgörelsens tids-
ålder uppstod Sanna mor. Skapelsens 
ideal genomfördes både andligt i himlen 
och fysiskt på jorden, så det blev möjligt 
att utföra Sanna föräldrars Heliga bröllop

(1960) och genomföra registrering. Då 
blev Välsignelsen och registrering av 
födslar också möjlig på jorden.

När Skapelsens ideal ännu inte var klar, 
kunde den andliga Återkomsten inte ske,
men nu har Sanna mor uppstått. De fysi-
ska Sanna föräldrarna står i föräldra- 
position i andevärlden med start när 
Sanna föräldrar träder in i himlen. Gud 
blir då förälder för sinnet, och Sanna 
föräldrar bli föräldrar till kroppen. 
Dessutom, efter att Sanna föräldrar går 
in i himlen som en inkarnation av Gud, 
kan alla deras söner och döttrar gå in i 
deras kölvatten. (414-271, 2003/08/04)

5 Guds vilja är att skapa en nation som 
överskrider religioner, överskrider politik,
överskrider nationer, överskrider icke-
statliga organisationer och omfattar hela 
världen. Gud sänder Messias för att 
uppfylla denna Vilja; Detta var Guds 
löfte till Israels folk. Messias måste 
komma som den fulländade Adam och 
finna den förlorade Eva.

Så Messias måste på nationell nivå 
etablera den ursprungliga standarden för
Eva, som förlorades med misslyckandet 
i Adams familj. Jag etablerade denna 
standard och expanderade från familje-
nivå till samhälls- och nationell nivå. 
Guds vilja att återupprätta sin suveräna 
kärlek, ideala Eden, hade försvunnit, och
världen föll ned i ett skuggigt, sorgset 
träsk. Jag avancerade ensam i nattens 
mörker, från positionen av tjänares 
tjänare till tjänare, adoptiv-barn, styv-
barn, och barn. Jag fann Mor och 
uppnådde positionen föräldrar. 



Mors mission, Evas uppgift är att åter-
upprätta den kommunistiska världen och
den demokratiska världen som Kain och 
Abel, omfamna dem och erbjuda dem till
Sanne Far. För att uppfylla missionen 
som Eva, kämpade mor mot satans 
makt, som förstörde den fria miljön i 
demokratiska världen, och hon övervann
på nivåerna av individ, familj, stam, folk, 
nation och världen. Genom att övervinna
hindren i världen, gick Mor igenom 
smärtan av att igen föda. På så sätt blev
Mor den påtagliga, kompletta, segerrika 
Modern över himmel och jord. Mot bak-
grund av detta kunde vi öppna portarna 
till Cheon II Guk och ärva konunga-
dömet av den himmelska nationen. 
(404-290, 2003/02/06) 

Medaljen av erkännande

Den 30 maj 1999, fullbordade Sanna 
föräldrar "Mötet för globaliseringen av 
den Sanna familjen" i 80 städer runt om i
världen och höll "Ceremonin för det glo-
bala tillkännagivandet och firandet av 
Sanna föräldrars seger i öst och väst " 
på helig mark i Belvedere i Tarrytown, 
New York. Därefter, efter att ha avslutat 
löftet på den 37:e dagen av Alla ting den
14 juni vid Han-nam-dong huset, höll de 
ceremonin för att förkunna och fira San-
na föräldrars kosmiska seger på Seouls 
olympiska gymnastikarena. Detta gjor-
des för att förkunna att Sanna föräldrar 
hade fullbordat sitt uppdrag genom 
Sanna mors seger i 80-städers föreläs-
ningsturné.

Den dagen, gav Sanne Far Sanna mor 
en medalj som proklamerar och firar 

Sanna föräldrars kosmiska seger. 
Medaljen förklarade att Sanna mor, som 
kom med det uppdrag som mänsklig-
hetens Sanna mor, hade fullgjort missio-
nen som sant barn, sann hustru och 
Sanna föräldrar efter Sanna föräldrars 
Heliga Bröllop i 1960 och genom sin 
talturné till alla människor testamenterat 
läroboken över Sanna föräldrars liv.

6 Du är Guds ursprungliga barn, med 
Guds särskilda mission. Du är frukten av
återupprättelsens historia som kom till 
jorden med uppdraget mänsklighetens 
Sanna mor. Ser man enbart på himlen, 
vann du seger över lidandets väg av 
återupprättelsens försyn och etablerade 
eviga traditionen med absolut tro, abso-
lut kärlek och absolut lydnad. Efter San-
na föräldrars heliga bröllop 1960, full-
bordade du missionen som sant barn 
inför himlen missionen som sann hustru 
inför sin man, och missionen som sann 
förälder inför dina barn.

Guds återupprättelses försyn och Sanna
föräldrars heliga verk av återupprättelse 
kulminerade i segern år 1999, och det 
året efterlämnade du till alla människor 
läroboken om Sanna föräldrars livs-resa 
runt 80 städer i världen genom "Möte för
globalisering av den Sanna familjen." 
Jag, som Adam av den ursprungliga 
skapelsen och som mänsklighetens 
Sanne Far, ger dig denna medalj för att 
fira din prestation genom en sådan 
smärta, för att tacka himlen och prisa ditt
resultat inför alla ättlingar i himlen och 
på jorden. (310-211, 1999/06/16) 

7 Jag höll en offentlig ceremoni för att 
erkänna Sanna mors prestation. Hon är 



värd ett erkännande av både vår kyrka 
och Skaparen. Ni måste kunna säga: 
"Där är vår Moder! Hon är densamma 
som Far!" Jag har varit den högra sidan 
av Gud, men nu har jag ställt upp Mor 
som den vänstra sidan av Gud. Därför 
kan vi gå in i en tid präglad av befrielse 
genom 7-1 dagen 7-8 dagen 7-9 dagen 
och 7-10 dagen. Jag kunde förklara slut-
förandet av gottgörelsens tidsålder, cen-
trerad på talen 7 och 10. 

Gud har hittills dykt upp symboliskt. Men
nu visar sig Gud i hans förkroppsligande
— Sanne Far och Sanna mor har dykt 
upp som hans partner. Därför kan det 
påtagliga himmelriket på jorden och i 
himlen etableras. 

Ni måste också bli fulländade kvinnor 
och män som uppnår enighet i hjärtat, 
enighet i kropp och enighet i tanke, och 
ärva den sanna kärleken, sant liv och 
sanna släktlinjen av himlens nation. Som
påtagliga föräldrar, måste ni föda söner 
och döttrar och fullborda vår familj. Om 
ni inte fullbordar vår familj, kommer ni 
inte att kunna komma in i himmelriket. 
Istället, när ni anländer i andevärlden, 
kommer det att ta er en lång tid för att 
kompensera för det som ni inte utförde 
på jorden, kanske även genom svår 
bedrövelse och lidande. Utan att påtag-
ligt gå igenom en sådan väg, kan ni inte 
komma in i himlen. 
(414-279, 2003/08/04) 

8 Genom "Möte för främjande av globa-
liseringen av den sanna familjen" i 80 
städer runt om i världen, vann Sanna 
mor en överlägsen seger över den högs-
ta nivån av satans värld. Hon uppnådde 

denna position baserat på erkännandet 
från Gud, satan och alla människor, att 
hon hade fullgjort sitt ansvar som den 
Sanna modern. Startande med kristen-
domen, har hon gått bortom religion och 
uppnått seger. Hon kan därför uppta och
agera utifrån den dyrbara positionen av 
Eva vars misstag inför Adam har åter-
upprättats. Jag kommer att förkunna 
detta till himmel och jord. Därför kommer
jag offentligt erkänna mors prestation i 
"Ceremoni för förkunna och fira Sanna 
föräldrars kosmiska seger." Från och 
med nu, står Mor i en position som 
motsvarar min egen. Tidsåldern av 
jämlikhet mellan man och kvinna har 
kommit. Det är en tidsålder av jämställd-
het mellan man och kvinna baserad på 
kärlek. Nu är den tid då vi måste förena 
kvinnor och lära män om detta. 
(302-232, 1999/06/14) 

9 Eftersom det var en avgörande tid för 
Mor att uppfylla sitt ansvar, reste Mor 
runt om i världen och höll "Möte för 
främjande av globaliseringen av den 
Sanna Familjen." I Kina verkade det 
vara omöjligt att hålla möte, men himlen 
arbetat för att förmå det att hända. Mor 
utförde olika förutsättningar så att himlen
inte kunde låta bli att hjälpa oss. Mor 
lade betingelser genom 80-städers 
talturnér för att förmå till och med satan 
att överlämna sig till Gud, Sanna 
föräldrar och mänskligheten. Därför är 
håller vi en ceremoni för att hedra denna
seger; det är "Ceremoni att förkunna och
fira Sanna föräldrars kosmiska seger." 
(302-137, 1999/06/12)



10 Varför ger jag Mor en medalj för 
erkännande den 14 juni 1999? Genom 
historien har Evor från tre tidsåldrar 
offrat Adam. Men vid denna tid etablerar
Mor villkoren för att kvalificera sig som 
Moder över tre tidsåldrar. Hon steg till 
den position där hon kunde ta emot 
himlens välsignelse på lika villkor med 
Far. Utan fullbordandet av de Fyra 
positionernas grundval och Tre objekt 
partners, är det omöjligt att komma in i 
himlen. Att tjäna Herren vid hans åter-
komst innebär fullbordandet av det Full-
bordade Testamentets tidsålder, och 
avslutandet av det Fullbordade Testa-
mentets tidsålder innebär att stå i posi-
tion av att fullständigt ha förverkligat 
Guds skapelses ideal. Så ett kommando
från den återvändande Herren är som 
ett från den fulländade Adam, eller från 
Jesus, stående på fundamentet av hans 
nation. 

Hittills den inre sfären av religionen har 
kunnat vinna över den yttre världen styrd
av satan. Men Återkomstens Herre har 
uppnått en historisk, kosmisk seger över
denna värld. Och ni ärver den segern. Ni
kan inte vara kvalificerad att komma in i 
himlen om ni inte står i position som Her-
rens partner, som företräder folket, na-
tionen och världen. 
(302-286, 1999/06/26)

Avsnitt 4 Träning och syster-
                 ceremonier för 160 000 
                 japanska kvinnor

Betydelse

Sanne Far gav en särskild träning för 
japanska kvinnliga ledare i Kodiak, Alas-
ka, med start den 9 augusti 1993. Mellan
då och 20 november 1994, ledde han 
mer än 70 av dessa workshops på plat-
ser som East Garden i New York, Inter-
national Training Center på Jeju Island, 
och på Training Center i Guri, Sydkorea.
Totalt 160 000 japansk kvinna ledare 
deltog. Under denna period, gav Sanne 
Far vägledning om kvinnors roll i åter-
upprättandet av Japan, och om mission 
och ansvar för Japan som modernation. 
Logi var inte alltid bekvämt för kvin-
norna. Vid den 25:e träningen, stannade
4 800 kvinnor vid en anläggning byggd 
att rymma mindre än 1000.

1 Sanna föräldrar arbetar inte för Enig-
hetskyrkan; de arbetar för världen, för 
kosmos och Gud. Detta innebär att sfä-
ren av partnern kommer alltid att uppstå.
Oavsett hur hårt motståndaren har för-
sökt att radera bort mig, har Guds bes-
kydd gjort det möjligt för mig att expan-
dera så att jag en dag kommer att stå på
toppen av kosmos. Eftersom Gud existe-
rar, kommer detta helt säkert att upp-
fyllas.

Jag kommer att gå rakt upp, inte i sick-
sack. Genom att uppfylla ett 40-års livs-
väg, står jag på solid grund för att åter-
upprätta 4000 års historia. Denna mil-
stolpe förmedlas i deklarationen "Sanna 
föräldrar och det Fullbordade Testa-



mentets tidsålder." Detta är inte bara 
ord; De måste utvidgas till ett världs-
omfattande fundament. Bara för att jag 
har proklamerat Sanna föräldrar och det 
Fullbordade Testamentets tidsålder, kan
jag inte säga, "Jag är den sanna Föräl-
dern, så alla måste absolut lyda mig"? 
Nej, vid rätt tidpunkt, måste jag förkunna
saker som är mer himmelska och mys-
tiska.

För första gången undervisar jag japan-
ska kvinnor, och jag undervisar anmärk-
ningsvärda saker som jag aldrig har un-
dervisat, inte ens till mina släktingar eller
koreanska kvinnor. Vid den särskilda 
träningen för japansk kvinnliga ledare, 
ansluter jag moder-nationen till världen 
genom att lära japanska kvinnor de bä-
sta sakerna från de nationella, kontinen-
tala och globala nivåerna. 
(255-147, 1994/03/10)

2 Med 50 000 personer som redan del-
tagit, fortsätter den särskilda träningen. 
Detta är särskild utbildning. Ni är inte 
vanliga kvinnor; ni är speciella japanska 
kvinnor. Människor som är här för första 
gången tänker kanske titeln är konstig, 
och säger: "Jag kom hit för första gång-
en. Varför särskild utbildning?" Det är 
normalt att tänka det konstigt om det är 
första gången, men det är också första 
gången som jag undervisat så här.

Det har gått 40 år sedan 1954, när kyr-
kan grundades i Korea. Under denna 
period har jag gjort vad många har gjort, 
tränat föreläsare och publicerat böcker 
för att utbilda allmänheten, men det har 
inte funnits någon träning i historien som
samlade totalt 50 000 japanska kvinnor. 

Detta har aldrig hänt i Japans eller värl-
dens historia. (256-010, 1994/03/12)

3 I Storbritannien kämpar katolicism och 
protestantism. Vi måste smälta denna 
situation genom att Japan, Eva-natio-
nen, står i en liknande situation. Japan 
har två heterogena koreanska föreningar
i barnens position: Chongryon, som 
består av personer med anknytning till 
Nordkorea, och Mindan, med band till 
Sydkorea. De är som motstridiga tvilling-
ar, och Eva-nationen  Japan, dess folk 
och dess regering tycker illa om dem. 
För att uppfylla sitt ansvar som Eva-
nation, måste Japan ge pånyttfödelse till
dessa tvillingar och förena dem. Det är 
dags för detta, så innan ni avslutar trä-
ningen på ön Jeju bad jag japanska 
kvinnor på träningen att vidta åtgärder 
för att förena Chongryon och Mindan. 
(255-159, 1994/03/10)

4 Nu är det dags att upprätta interna-
tionella förbindelser baserat på välsig-
nade familjer. Ni måste förenas med 
japanska familjer eftersom Japan är 
nationen som representerar kvinnorna i 
världen. Japan och Korea måste före-
nas. Kvinnor i Sydkorea är de äldre 
döttrarna. Japanska kvinnor är de yngre 
döttrarna och behöver ärva den tradi-
tionen av den äldre dottern.

Yu Gwan-sun är den enda som efter-
lämnade sitt namn som en brinnande 
patriot under perioden för självständig-
hetsrörelsen. Yu Gwan-sun är den 
representativa koreanska kvinnan, så 
japanska kvinnor måste följa sin tradition
för att möta Mor. För att Japan skall 
kunna möta mor måste Mindan och 



Chongryon komma i harmoni. Peres och
Sera slogs med varandra i Tamars liv-
moder, som stod i moderns position. 
Japanska kvinnor, som representerar 
modern, måste förena dem. Därefter 
måste de uppnå föreningen av Nord- 
och Sydkorea.

När koreanska och japanska kvinnor, 
äldre systrar och yngre systrar, förenas 
under återupprättelsens väg centrerat på
Sanna mor, skapar de en enkelriktad 
gata. Förenade så här, måste japanska 
systrar leda Japan, Asien och världen. 
Det är en ära att delta i en sådan inspi-
rerande tidsålder och följa den him-
melska uppmaningen. 
(231-090, 1992/05/31)

5 Vi behöver 20 000 kyrkor i Japan. Vår 
kyrka har utbildat så många människor, 
men hade ingen grund för utbildning i 
tro. Så alla förberedda människor himlen
sände passerade bara förbi. De var 
människor som kan påverka liv eller död
i Japan. De kunde alla ha varit viktiga för
att återuppliva kyrkan, men vi förlorade 
dem, så jag måste vara personligen in-
volverad i arbetet. 

Denna seger kan inte uppnås genom att 
ställa män i frontlinjen. Istället måste 
kvinnor vara i främsta ledet. Män har 
bara blivit åskådare. Därför planerade 
jag denna särskilda träning för 160 000 
japanska kvinnor. Det fanns många för-
delar. Denna träning var inte planerad 
på vanligt sätt. Jag var tvungen att vidta 
extraordinära åtgärder för att producera 
denna speciella träning för 160 000 
kvinnor. (260-201, 1994/05/19) 

6 Jag försökte få 700 japanska kvinnor 
att samtidigt delta i träning i Alaska, men
tidtabeller kunde inte klara detta. Därför 
försöker jag använda ön Jeju för att 
utbilda tiotusentals, att samla 2 000 
personer åt gången, men tidtabeller kan 
inte tillgodose våra behov. Om vi inte 
förbereder individer, organisationer och 
nationer, kommer de alla bara glida 
förbi. Historien är hjärtlös. Bara vad som 
passar in i historien blir kvar. Om ni vill 
vara en del av historien, måste ni säkert 
förbereda er i förväg.
(249-059, 1993/10/08) 

7 En tredjedel eller ens hälften av de 
japanska systrar i Enighetskyrkan som 
kom till ön Jeju för träningen hade aldrig 
träffat mig förut. Jag fäller dolda tårar, 
tänker, "Jag är en syndare. De bor i en 
angränsande nation, men de har aldrig 
träffat mig tidigare, eftersom jag inte har 
besökt dem." De har följt min väg och 
arbetat hårt, även regniga och snöiga 
dagar, under mer än 20 år i förhållanden
där de förlöjligas och förföljs. Jag måste 
ta ansvar för dem som deras lärare ef-
tersom jag vet allt detta. Därför försöker 
jag att inte leva bekvämt. 
(251-093, 1993/10/17) 

8 Det största antalet människor som 
samlats på ön Jeju på en gång för trä-
ningen var 4800. Storleken på tränings-
lokalen var hälften av det centrala trä-
ningscentret i Guri. Storleken på trä-
ningslokalen på ön Jeju var 860 kvm och
träningscenter Guri är 2000 kvm. De 
deltog i en träning på en sådan liten 
plats. Det var värre än en tortyr-
kammare. När jag startade denna 



träning med dem, tänkte jag, "Ingenting 
är omöjligt när ni håller igång." Jag 
förmådde alla att pressa ihop sig och 
sedan sitta på golvet. Fanns det någon 
annan metod? De var tvungna att sitta 
kvar. 

Dessa villkor blev ett sådant samtals-
ämne. Men de som deltog sa faktiskt att 
de skulle vilja delta i en sådan träning 
igen. Detta har aldrig hänt tidigare i 
historien. När det var dags att gå till vila, 
somnade ni i trapporna eller varhelst ni 
somnade blev som en säng. Det spe-
lade ingen roll att de inte hade någon 
säng. Även ett badrum kan räcka om ni 
skulle kunna pressa ner en sovsäck där 
och sova i den. De ville vara där så 
mycket att det var bättre än ett hotell-
rum. Genom rykten hörde folk att alla 
måste uppleva ön Jeju. Som ett resultat,
ökade antalet deltagare som en lavin. 
Det är därför jag uppmanade att bygga 
en träningscenter så att vi kunde hålla 
träning där. (260-203, 1994/05/19) 

Syster-ceremonier

Vid den speciella träningen för japanska 
kvinnliga ledare, som hölls från 6 okto-
ber 1993, till 20 november 1994, på ön 
Jeju och i staden Guri i Korea, betonade
Sanne Far utbyten mellan Korea och 
Japan och deras respektive ansvar i 
försynen. I synnerhet sa han att Korea 
och Japan måste enas för att 
återupprätta Asien och världen, och 
lärde dem att älska varandra som 
syskon genom syster-ceremonier. Far sa
att dessa ceremonier hölls så att "dessa 
många himmelska systrar, förening av 

den stora världen genom sina otaliga 
personliga kontakter, kan vara ett 
betydande, levande exempel på det 
sättet att skapa fred." 

9 Ur försynens synvinkel är Japan och 
Korea en nation. Folk kanske inte gillar 
att höra detta, men titta på Europa. 
Europeiska ekonomiska gemenskapen 
förvandlas till Europeiska unionen. Allt 
förenas. Grunden för enighet är kvinnor, 
inte män. Ur detta perspektiv håller jag 
denna träning. Denna period av utbild-
ning är en tid av stora förändringar. När 
deltagarna har erfarenheter som påver-
kar hjärtat, kommer de att bli intres-
serade av Sanna föräldrar. Detta är 
Sutaek-dong, i staden Guri i Korea. När 
de har denna uppriktiga upplevelse  av 
Sutaek-dong träningscenter, kommer de
att bilda en djup och oförglömlig relation 
med denna plats. Dessutom är detta ett 
viktigt tillfälle för att hålla systerskaps-
ceremonier. Det kan inte finnas någon 
bättre chans. Inte alla som deltar i sys-
ter-ceremonier är medlemmar i Enig-
hetskyrkan. De kommer från olika städer
i Sydkorea. Några av dem kom hit ge-
nom Womens Federation för World 
Peace. Rörelsen för att förena världen 
måste börja från öst, och systerskaps-
ceremoni är det enda sättet att göra det 
på. Korea och Japan måste hålla steg 
med varandra medan de flyttar Asien 
framåt; Annars kan dessa nationer inte 
överleva. Detta är den tid vi befinner oss
i. (255-280, 1994/03/11) 

10 På nationell nivå fokuserar diplomati 
på landets fördel, men en icke-statlig 
diplomat tänker förmån för andra natio-



ner också. Om båda sidor kan intera-
gera på principiell nivå snarare än eko-
nomisk, kommer båda sidor att dra 
nytta. Om vi ser på det här sättet, är 
systerskaps-ceremonierna som Enig-
hetskyrkan nu håller på med en stor kris 
ur satans världs synvinkel. 
(255-211, 1994/03/11) 

11 Sättet för världen att öppna upp är för
Japan och Korea att ansluta via syster-
skaps-ceremonier. Alla vill att detta ska 
ske. När detta förverkligas, kommer 
kraftfulla saker att hända. Det kommer 
att stimulera utbyten av kultur, filosofi 
och resurser genom många människors 
kommande och gående. Det är därför 
som vi måste hålla systerskaps-ceremo-
nier i hela världen. Om medlemmarna i 
dessa kvinnors familjer gifter sig med 
varandra, kommer de att bli släktingar. 
(255-212, 1994/03/11) 

12 Japanska kvinnor är den 
återupprättade yngre systern, medan 
koreanska kvinnor är den återupprättade
äldre systern. Därför måste ni koreanska
systrar lära dem. Åtminstone kan ni ta ut
på lunch er yngre syster som kom till 
Korea. Ni måste utföra systerceremo-
nier. I framtiden kan det vara svårt att 
hitta en familj att gifta in er son eller 
dotter i. Ju tidigare ni gör systercere-
moni, desto större är chansen att era 
söner och döttrar kan delta i en Välsig-
nelse som ansluter sig till Adam- och 
Eva-nationen, vilket är gynnsamt. 
(253-302, 1994/01/30) 

13 Korea och Japan separeras och har 
genomlevt en sorgsen historia under 
flera tusen år. Gud, universum, alla ting 

och historien har önskat ett ögonblick av
möte som skulle få ett slut på den sorg-
liga historien. Med syster-ceremonin kan
ni åstadkomma detta och ingenting är 
mer lovvärt. Delta verkligen med detta i 
åtanke. 

Icke-religiösa kvinnor kanske tänker, "En
systerskaps-ceremoni bör göras indivi-
duellt. Varför gör du det med flera tusen 
kvinnor i en stadium? Vad betyder det 
för oss? Vi borde inte ha kommit hit." 
Men när de faktiskt utför ceremonin, blir 
de helt upphetsade och kramar glatt 
varandra. Det är ett mycket hoppfullt 
ögonblick. Ni måste hålla dessa ceremo-
nier över hela världen, även om det 
innebär att vi måste ta bort ett par tim-
mar från träningen för att göra det. 
(256-153, 1994/03/12) 

14 Ni måste organisera er nationellt för 
att välkomna japanska kvinnor. Efter att 
de anlänt, måste ni förena er med dem. 
Vem ska stå främst, koreaner eller japa-
ner? Koreaner motsvarar den äldre sys-
tern. Koreaner och japanska var fiender i
det förflutna, men nu är det inte är så. 
Koreaner måste tänka på japanerna 
som sina yngre systrar som bor i samma
hus. Ni måste agera på rätt sätt, som en 
äldre syster. För detta måste ni omedel-
bart skapa en nationell organisation. 
(220-119, 1991/10/16) 

15 När vi skapar syster-relationer mellan
koreanska och japanska kvinnor, är den 
ena Lea och den andra Rakel. Vem är 
Lea och vem är Rakel? Den först-födda 
är den äldre systern, och eftersom 
Japan var först med att etablera kvinno-
förbundet för fred i Asien, tog de position



som Lea, den äldre systern. Sydkorea 
var i position av Rakel, den yngre 
systern. 

Därför behöver koreanska kvinnor 
återupprätta auktoriteten hos den äldre 
dottern. Lea och Rakel slogs i Jakobs 
familj, men nu får ni inte slåss. Lea 
måste sätta Rakel främst och förenas 
med henne, och säga "Jag förstår myck-
et väl din position. Jag offrar allt för dig. 
Oavsett vad, jag kommer att tjäna dig." 
Enigheten i himmel och på jord börjar 
med kvinnor, med tanke på mor-son 
samarbete. Detta är en formeln i Prin-
ciperna. (224-193, 1991/11/24) 

16 Efter att koreanska kvinnor har åter-
ställt positionen av äldre syster, intar 
japanska kvinnor positionen yngre 
syster. Centrerat på Sanna mor, som 
har himmelsk lycka på världsnivå i åter-
upprättelsens tidsålder i sfären av Eva, 
måste Korea rädda Japan, hennes 
yngre syster. Med andra ord, måste Mor 
återupprätta Japan, som står i posi-
tionen av den andra dottern, och däref-
ter återupprätta Korea i position som 
äldre dotter. Mor kan återupprätta Japan
som den yngre dottern och därmed 
representera positionen för Eva natio-
nen. Därefter, genom att förmå Japan att
förena sig med Korea i positionen som 
den äldsta dottern, kan Mor leda både 
den äldre dottern och yngre dottern till 
Guds sköte. 

Tiden för detta har kommit. Japanska 
och koreanska medlemmar kan bli 
naturliga bröder och systrar, men de 
måste älska varandra framför allt. En 
delad folk har mötts efter 6000 år, så 

Mor måste älska japanerna mer än 
koreanerna. (232-032, 1992/07/01) 

17 Nu, jag vill skapa Kvinno-federa-
tionen snabbt så att nordkoreaner också
kan delta. Vi kommer att ha möten i 
Japan som omfattar kvinnor från Nord-
korea som bor i Japan . Femhundra 
kvinnor från Sydkorea och 500 från 
Nordkorea kan gå samman i Japan och 
upprätta en integrerad kvinnorörelse. De
kan var och en ta hand om en familj från
Nordkorea på grund av Nordkoreas 
ekonomiska problem. Japanska familjer 
kan ge nordkoreanska familjer deras 
dagliga behov, som begagnade kläder. 

Tänk på hur Amerika hjälpte Korea i det 
förflutna, vad sägs om att hjälpa Nord-
korea genom syster-ceremonier? En bas
av en miljon kvinnor i Japan kan förenas
med en miljon kvinnor i Nordkorea. Om 
miljoner kvinnor ansluter på detta sätt, 
med varje kvinna som representerar fyra
familjemedlemmar, blir det totala antalet 
personer som räddats fyra miljoner. Om 
vi upprepar denna cykel fyra eller fem 
gånger, kommer vi att rädda alla 20 mil-
joner människor. Sådana kontakter 
måste skapas från Japan.
(219-271, 1991/10/11) 

18 Om 20 miljoner kvinnor i Sydkorea 
skulle lyssna på mig, kan 20 miljoner 
människor i Nordkorea överleva. Så 
bara öppna upp gränsen på den 38:e 
breddgraden. Efter att hållit syster-
ceremoni i Nordkorea, kan vi ordna för 
två personer i Sydkorea att hjälpa en i 
norr. Det skulle inte vara några problem 
alls. Ge ert ris till hungriga människor 
och era extra kläder till dem behöver 



det. Detta är bättre än att låta dem sväl-
ta eller frysa ihjäl. I Nordkorea lever 
människor under stora svårigheter. 
(236-217, 1992/11/08) 

19 Sanna föräldrar planerar att bygga 
bostäder, där människor från fyra natio-
ner — Korea, Japan, Tyskland och USA 
— bor tillsammans. Dessa familjer kan 
bygga en tradition. Om fyra sådana fa-
miljer lever så under tre år, kommer 
deras barn att kunna tala varandras 
språk, även om deras föräldrar inte gör 
det. Även när barnen är på lågstadiet 
eller högstadiet, kan de studera på egen
hand genom att se på video. 

Många nationer kan hålla syster-cere-
monier, och välsignade familjer som 
kontaktar varandra kan turnera runt 

världen när som helst. Problemen är 
skillnader i kulturell bakgrund och språk. 
Att förena kulturer och språk är absolut 
nödvändigt för att bygga en fredlig värld.
(252-199, 1993/12/30)


