
Bok 4

Frälsning genom den heliga 
Välsignelsen av äktenskap

Alla människor är fallna på grund av 
ursprunglig synd, och det är Sanna 
föräldrars grundläggande uppdrag att 
frälsa dem. Det viktigaste i detta 
uppdrag är att ge äktenskaps-
Välsignelsen, som utrotar ursprunglig 
synd och fallen släktlinje. Det är 
ceremonin genom vilken den onda 
släktlinjen nedsmutsad av satan, 
omvandlas till släktlinjen av godhet med 
rötter i Gud. Det är en viktig ceremoni 
som återställer ordningen av kärlek med 
Gud i centrum, och utrotar den kaotiska 
kärlek som skapats av satan genom 
syndafallet. Äktenskaps-Välsignelsen, 
under överinseende av Sanna föräldrar, 
är utgångspunkten för att förverkliga 
idealet med en familj under Gud.

Välsignelseceremonier av äktenskap 
startade med 3 par den 16 april 1960. 
Därefter välsignades 36 par, 72 par, 124
par och 430 par på stam- och nationell 
nivå. Genom de följande ceremonierna, 
inklusive Välsignelserna av 777 par, 
1800 par, 2075 par och 6000 par, blev 
den heliga äktenskaps-Välsignelsen ett 
internationellt evenemang. Vid 6500 

pars välsignelse, i stort sett mellan 
koreanska och japanska makar, var 
första gången var en majoritet av paren 
internationella. Från tiden för 30 000 
pars välsignelse, expanderade 
Välsignelsen till en global skala, med 
införandet av samtidiga internationella 
Välsignelsen-ceremonier via satellit. 
Med 360 000 par, genom vilken Sanna 
föräldrars kärlek initierade tidsåldern för 
sfären av god släktlinje, öppnades väg-
en för äktenskaps-välsignelse att inklud-
era individer i andliga världen. Den 29 
november 1997 utfördes den första väl-
signelseakten för äktenskap i andliga 
världen, som en del av 40 miljoner pars 
välsignelseakt etablerade Sanna föräl-
drar kosmiska nivån av Välsignelsen och
började befria andliga världen.

Hand i hand med äktenskaps-Välsignel-
sen, genomförde Sanna föräldrar rörel-
sen för ren kärlek och rörelsen för den 
sanna familjen på en högre nivå. Dessa 
syftar till att erbjuda grundläggande 
lösningar på de globala problemen med 
ungdomars omoral och familjesplittring. 
Skapelsens ideala värld kan realiseras 



endast när den rena kärlekens tradition 
sätter standarden för kärleken bland 
ungdomar och därefter expanderar att 
överskrida religion, nation och ras. 

Med andra ord kan Guds Vilja förverkli-
gas när äktenskaps-Välsignelsen 
expanderar, blir populär och slår rot som
den centrala traditionen i samhället.

Sanna föräldrar har förklarat att 
välsignade familjer måste leva för sin 
stam, sitt folk, sin nation och världen 
före deras egen familj. När en välsignad 
man och hustru ärar varandra som den 
person som står i position av Gud, sätter
de exempel för dem runt omkring dem. 
Som sådan, tar välsignade familjer 
ledningen i återupprättandet av sin stam,
sin nation, världen och hela himmel och 
jord. 

Sanna föräldrar organiserade dem i 
”trinities” (grupper om 3 par) och beto-
nade att paren behövde leva tillsam-
mans i samma hus, uppleva kärleken 
mellan bröder och systrar. De måste 
fastställa samhällets tradition genom 
vilken alla människor kan leva tillsam-
mans och älska varandra, överskridande
nation, ras och religion.



Kapitel 1

Översikt av 
Välsignelsen av äktenskap

Avsnitt 1 Betydelse och värde

 Släktlinje och kärlekens rangordning

År 1960, Sanna föräldrar öppnade ett 
nytt kapitel i historien om människans 
frälsning genom äktenskaps-Välsignel-
sen. Den är av stor betydelse, eftersom 
den ersätter satans släktlinje med Guds 
och återvinner kärlekens ordning rotad i 
Gud. Välsignelsen gynnar samhället 
genom att erbjuda en möjlighet för 
människor att skapa tvärkulturella 
äktenskap, som bidrar till att förverkliga 
en värld under Gud genom att bryta ner 
barriärer mellan nationer, raser och 
religioner.

1 Om Adam och Eva ursprungligen hade
uppnått fullkomlighets-stadiet i Edens 
lustgård, skulle de ha fått ta emot 
äktenskaps-Välsignelsen. Men på grund 
av syndafallet, förverkligades aldrig 
äktenskaps-Välsignelsen centrerad på 
Gud. Därför måste Gud arbeta under 
4000 års historia för att väcka Israels 
folk, som han sände Messias till. Han 

hade tänkt att ge äktenskaps-
Välsignelsen vid tiden för Jesus, men 
återigen förverkligades inte äktenskaps-
Välsignelsen. Som ett resultat, var Väl-
signelsens försyn tvungen att börja om 
på nytt vid ankomsten av den tredje 
Adam, genom att han skapar en fram-
gångsrik grund lagd på nationen och 
världen. Äktenskaps-Välsignelsen 
genom den tredje Adam var en historisk 
händelse. Alltifrån världens skapelse 
hade det fram till dess aldrig funnits en 
tid då Guds kärlek, liv och släktlinje 
bands samman. (215-273, 1991/02/21)

2 Adam och Eva, alla människors 
förfäder, föll på grund av falsk och 
omogen kärlek. Baserat på själv-
centrerad kärlek, ingrep ärkeängeln i 
deras förhållande och orsakade 
syndafallet. Som ett resultat, kastades 
Gud ut i exil och Adam och Eva för-
visades. Genom att införa en kärlek som
inte var tillåten av Gud, kom 
mänskligheten att bära ursprunglig synd.
Det är mänsklighetens enorma ansvar 



att ta bort denna ursprungliga synd. 
Eftersom mänskligheten föddes ur en 
falsk släktlinje, om inte en kärlek visar 
sig som är från sann släktlinje, kan 
denna ursprungliga synd inte tas bort. 
För att ta bort falsk kärlek och 
ursprunglig synd som såddes av falska 
föräldrar, måste Sanna föräldrar skapa 
ett nytt fundament av kärlek. 
(035-215, 1970/10/19)

3 Adam och Eva förlorade sitt 
fundament att etablera absolut tro, 
absolut kärlek och absolut lydnad till 
Gud när de trädde in i ett falskt 
äktenskap. Som ett resultat, vände de 
sin släktlinje upp och ner, förlorade 
äganderätten, och deras familj förstör-
des. Sålunda behövs återupprättelse av 
släktlinje. Adams och Evas rena kärlek 
borde evigt som Sanna föräldrar ha gått 
ned genom deras släktlinje. Men Adam 
och Eva gifte utan att etablera en ren 
släktlinje, så vi måste återupprätta den 
absoluta släktlinjen, sfären av absolut 
ägande, och ett absolut rent hjärta ge-
nom Välsignelsen. (269-096,1995/04/08)

4 Jag förstår klart om Gud och andliga 
världen. Jag vet också hur viktigt Guds 
nation och släktlinje är. Syftet med 
Enighetskyrkans Välsignelse är att 
återupprätta den släktlinjen. På grund av
det otillåtna äktenskapet av falska föräl-
drar föll världen i ruin. Men i namn av 
Sanna föräldrar, är det möjligt att återgå 
till Guds ursprungliga nation genom att 
skapa sfären av släktlinje och ansluta 
den till Gud. Av denna anledning att bli 
en välsignad familj är verkligen anmärk-
ningsvärt. Med välsignelse, har jag gett 

er biljetten in i himlen. 
(337-157, 2000/10/25)

5 När väl Adam och Eva hade uppnått 
fullkomlighet, skulle Gud ha välsignat 
dem i äktenskap och Han skulle ha blivit 
ett med Adam och Evas kroppar. När de
blir ett i sann kärlek skulle det ha tillåtit 
Gud att ha ett förkroppsligande på 
jorden, att ha en objekt partner och bilda
en familj. Detta kan börja först när 
kärleken från den osynliga himmelske 
Far och synlige himmelske Far bli ett. 
Denna förening skulle ha skett genom 
Adam och Evas första kärlek på 
bröllopsnatten. Centrerat på kärlek, 
mellan himmel och jord, man och 
kvinna, skulle Guds liv och mänskligt liv, 
Guds släktlinje och mänskliga släktlinje 
ha förenats. Eftersom Adam och Eva 
skulle ha representerat den osynliga 
Gud i deras kroppar genom deras liv, 
skulle Guds närvaro i den mänskliga 
världen ha varit påtagligt uttryckt i barn, 
man och hustru, och föräldrar. Genom 
Adams familj, ville Gud förverkliga sin 
släktlinje i våra familjer. Kärleken, livet, 
släktlinjen och samvetet hos den osyn-
lige Gud borde ha varit ett med kärlek, 
liv, släktlinjen och samvetet av den 
synliga Gud i mänskligheten. Denna 
enhet realiseras genom äktenskap. 
(286-017, 1997/07/01)

6 Ursprungligen möjliggör Välsignelsen 
att far och mor kan testamentera sin 
kärlek till sina söner och döttrar, liksom 
kärleken mellan par, barn, av en familj 
av en nation och världen. Den heliga 
äktenskaps-Välsignelsen av ofallen 
Adam och Eva skulle ha inneburit att 



Gud blev den vertikala Förälder och 
testamenterade ägandet av allt i kosmos
till sina barn. Detta är innebörden av 
Välsignelsen. Välsignade familjer borde 
inte tänka på äktenskaps-Välsignelse 
som ett vanligt äktenskap mellan en 
man och kvinna. Ni bör känna till hur 
allvarligt det är att ta emot Välsignelsen. 
Ideala Sanna föräldrar fanns före 
världens skapelse. Innan Gud skapade 
människan, hade han begreppet Sanna 
föräldrar i centrum av skapelsen. För att 
fullborda de fullkomliga Sanna föräldrar, 
skapades allt i himlen och på jorden. 
(286-087, 1997/08/09)

7 Centrerad på sann kärlek, måste allt 
förenas till en. Enighet kan inte uppnås i 
isolering. För två saker att bli ett måste 
deras förhållande vara i nivå. När bar-
nen blir tonåringar, börjar pojkar leta 
efter flickor och flickor leta efter pojkar, 
och de kommer att förena sig med 
varandra på samma plan. Således 
kommer de att mötas i mitten. I detta 
centrum kommer Gud att komma ner 
genom den räta vertikala linjen av 
kärlekens tradition. Därför är centrum för
kärleken vid vigseln Gud. Den osynlige 
Gud, som är roten av kärlek, är bosatt i 
centrum av Adams och Evas bröllop, 
och himmel och jord förenas som en. 
Deras brölloppsceremoni innebär att den
himmelska Föräldern och de jordiska 
föräldrarna är förenade som en centrerat
på kärlek. Den plats där Gud kan finnas 
är den plats där mannen och kvinnan blir
ett. Gud, den inre karaktär och formen 
träder in i Adam och Eva, som represen-
terar den yttre karaktären och formen 
och dessa två världar blir förenade 

centrerat på kärlek. 
(286-088, 1997/08/09)

8 Målet med Enighetskyrkan är att 
etablera rätt ordning av kärlek och att 
ena världen. Vad är det svåraste när det
gäller enande? Enande kan uppnås 
genom kraft till en viss grad. Men kraft 
kan inte styra en värld av kärlek, som 
bygger på inre karaktär. Kärlek kan inte 
tas med våld, eller säljas för pengar eller
kunskap. Kärlek kan utbytas för något 
sant. Därför söker både män och kvinnor
sann kärlek och när de rör sig, bör det 
bara vara att jaga efter den sanna 
kärleken. (229-182, 1992/04/12)

9 I Edens lustgård bildade Adam, Eva 
och ärkeängeln familj utan att följa Guds
bud. Således är unga människor idag, 
ättlingar till de förfäder, som inte lyssnar 
på någon. Sådan är den tid vi lever i. 
Fallet i Edens lustgård är ursprunget till 
fri sex. Vad som såddes det bär frukt i 
dag över hela världen. Unga män och 
kvinnor faller på samma sätt som de 
gjorde i lustgården. Värdet av människor
har sjunkit lägre än värdet av djur. För 
att få fysisk tillfredsställelse, agerar folk 
som djur.

Alla människor blev grundligt degra-
derade genom syndafallet , som blocke-
rar dem från att återvända till Gud. Men 
Gud lever och Han känner sorg när han 
ser på mänskligheten. Det är därför han 
sände Messias till denna världen. Gud 
kommer att skapa en enad världen 
genom att upprätta kärlekens ordning 
inom familjen, nationen, världen och 
Gud genom Messias på jorden, som 
visar exempel på god karaktär. Vad 



ingen annan kunde göra åstadkoms nu 
genom Enighetskyrkan. Allt eftersom 
åter-skapande färverkligas, håller 
världen på att bli ett och satans onda 
värld ge vika för den himmelska världen.
(082-115, 1976/01/01)

10 Anledningen Enighetskyrkan måste 
ge den globala äktenskaps-Välsignelsen
är att hjälpa par förbereda sig för det 
centrala missionen när familjens tids-
ålder kommer. Välsignelseceremonin 
kan ges till personer från mer än 100 
nationer på en gång. Dessa människor 
är våra bröder och systrar. Jag ser dem 
som våra syskon. Jag ser dem inte som 
utlänningar. Genom att ge välsignelse till
alla, kommer vi att ha representativa 
familjer över hela världen. När alla 
familjer följer Sanna föräldrar, kommer 
föräldra-barn relationen att bildas, och 
detta innebär att det kommer att finnas 
familjer som uppfyller de fyra positio-
nernas grundval och har en ömsesidig 
bas med Sanna föräldrar. Därför kan de 
ärva allt från Sanna föräldrars seger. 
Sedan, för att ge allt detta vidare, måste 
ni gå tillbaka till er familj som stam-
messias. (232-266, 1992/07/10)

11 Det är äktenskaps-Välsignelsen i 
Enighetskyrkan som har etablerat en ny 
familje-kultur överskridande ras, nation, 
kultur och tradition. Inom ramen för den 
himmelska nationen, ingår alla länder i 
"en värld under Gud." Mänsklighetens 
fall har lett till gapet mellan kropp och 
sinne, klyftan mellan man och hustru, 
och klyftan mellan föräldrar och barn. 
Det var inom familjen som syndafallet 
skedde. Det innebär att Adam familj föll. 

Allt gick förlorat genom syndafallet av en
familj. Av denna anledning måste vi hitta
en fullkomlig familj. 
(260-184, 1994/05/08)

12 Föreningen av världen som en global
familj är viktigt för himmelsk lycka fram-
över. Häpnadsväckande utvecklingen 
inom vetenskap och teknik binder 
mänskligheten tillsammans genom en 
revolution av information, kommu-
nikation och transport. Därför behövs 
internationellt samarbete och ett gemen-
samt åtagande är nödvändigt för att 
skydda jordens känsliga miljö. Men vad 
kan få kraft att förändra människors 
tendens till själviskhet och deras foku-
sering på ett självcentrerat perspektiv av
världen? Vad kan i grunden lösa proble-
met med nationer tävlar som att tillfreds-
ställa sina egna intressen?

Var och en av oss måste finna svaret i 
himlens lag, och med hjälp av en 
grundläggande medvetenhet om Gud, 
som är vårt ursprung och rot. Den typ av
Guds sanna kärlek är att ge och vilja ge 
mer att ge och glömma vad Hen gav, 
och att älska Sin objekt partner mer än 
sig själv. Guds kärlek är det enda svaret.
Vi kan få svar när vi inser att alla männi-
skor är bröder och systrar i en uppsätt-
ning av Sanna föräldrar. När alla männi-
skor bildar en familj under Gud och 
Sanna föräldrar, lever till förmån för 
varandra och förenas, kan alla problem 
lösas.

Under hela mitt liv har jag tränat vägen 
av sann kärlek och undervisat männi-
skor om det. Jag har levt för andras skull
och skapat en världsomspännande 



grund. Jag har uppfostrat ungdomar i 
varje nation att leva osjälviskt för andras 
skull. Inte bara det, jag har också ge-
nomfört internationella ceremonier för 
äktenskaps-välsignelse för att skapa 
ideala familjer med sann kärlek som är 
internationella, utanför raser och inter-
religiös. Detta är det arbete som 
förändrar historien hos den mänskliga 
kulturen. Centrerad på sann kärlek, har 
vi rivit nationella hinder och gått utöver 
rashinder för att övervinna hat. Vi har 
kämpat för att föda ideala familjer som 
lever till förmån för varandra. Som ett 
resultat, formar vi en ny världskultur. 
(267-261, 1995/01/12)

13 Kors-kulturella äktenskaps-
välsignelser började mellan koreaner 
och japanska medan deras länder 
fortfarande var fiender. Historiskt, det 
var för koreaner otänkbart att överväga 
kors-kulturella äktenskap; blandning av 
blodslinjer var något de skulle dö för 
innan de gör. Genom kors-kulturella 
äktenskap som överskrider nationer och 
kontinenter, kan en integrerad släktlinje 
skapas. Eftersom denna släktlinje 
överskrider nationella gränser, kan ingen
hindra det från att expandera. Genom 
sammanslagningen av raserna kommer 
barriärerna mellan nationer att falla och 
en ny era av kulturellt utbyte uppstår. 
Genom denna rörelse kan återförening 
ske med etablerandet av kulturen 
centrerad på Sanna föräldrar och 
himlen. (286-180, 1997/08/10)

Sant äktenskap

Sanna föräldrar sa att genom 
äktenskaps-Välsignelsen, måste vi 
etablera traditionerna som sann man 
och hustru, sanna föräldrar, sanna barn 
och sanna syskon, med sann kärlek i 
centrum. De betonade särskilt att sann 
kärlek inbegriper arvsrätt, samma status 
och delade deltagande. Så idealt 
himmelrike kan realiseras när människor
ärver traditionen av sann kärlek till Gud 
och Sanna föräldrar genom äkten-
skapets Välsignelse och denna tradition 
sprids till hela deras samhällen, nationer
och världen.

14 Enligt skapelsens princip, skapar ni 
inte er partner. Det är Gud som skapar 
er partner, av principen att en partner 
skapas av hans eller hennes far och 
mor. Därför, av principen om åter-
skapande, är det en lag i universum att 
Gud, samt er ursprunglige far och mor, 
finner er partner. Sanna föräldrar förstår 
ordningen av kärlek grundad på denna 
himmelska princip. Således kan ert 
äktenskap arrangeras i Sanna föräldrars
namn under skydd av Gud. Detta är 
synen på äktenskapet i Enighetskyrkan. 
(083-218, 1976/02/08)

15 Äktenskapet är inte till förmån för 
någon person ensam. Att älska är att 
slutföra topp och botten, och fram- och 
baksidan, i harmoni med logiken i 
himmel och jord. Det är inte till förmån 
för mannen ensam, eller endast för 
kvinnan. Det är i harmoni med den 
himmelska lagen. Det är att göra en 
klänning av kärlek som vävs ihop som 
ett tyg baserat på en fullkomlig modell 
av topp och botten och fram och bak. 



Det som är enat i kärlek är kärnan och 
centrum av universum. Därför, med 
Guds kärlek i centrum av kosmos, 
kommer kärlekens subjekt och jag, 
kärlekens objekt partner, att evigt följa 
den vägen på samma sätt som 
himlakropparna följer sina banor. Varje 
par kommer att bli som en cell inför Gud,
som fulländar universell personlighet, 
med subjekt och objekt partners 
förenade i en kropp. 
(101-038, 1978/10/28)

16 Män och kvinnor föddes ur kärlek. 
Således är äktenskapet vägen för var 
och en av oss att uppnå fullkomlighet. 
För att bli fullkomliga, behöver vi alla en 
objekt partner. Anledningen till att vi 
gifter oss är på grund av att vi är bara 
hälften av det hela, bara hälften av 
världen. Om vi jämför det med månen, 
är en man bara en halvmåne. För att bli 
en fullmåne, behöver mannen en kvinna 
och kvinnan behöver en man. Om ni 
kräver att objekt partner lever för er 
skull, kommer personen springa iväg, 
men om ni lever för den personens skull,
kommer han eller hon att följa er. 
(222-098, 1991/10/28)

17 En kvinna kan inte utan en man, bli 
kärlekens ägare, eller skapa en 
kärleksrelation. En man är den som 
fullbordar en kvinnas kärlek. En man bör
inte hålla kärleken för sig själv. Frukten 
av hans kärlek bör återföras till kvinnan. 
Även en kvinna är ägaren som fullbordar
en mans kärlek. Om ni säger kvinnor är 
födda för kvinnors skull, så kommer 
kvinnor som ni förutser att försvinna 
inom 100 år. Män föds för kvinnor och 

kvinnor är födda för män. Män och 
kvinnor är födda på grund av Guds 
kärlek. De föds som objektpartner till 
Gud. För att Gud skall bli ägare av 
kärlek är inte något som kan göras av 
Gud ensam. Det är paret som tar emot 
Välsignelsen som kan göra Gud ägaren 
till kärlek. I samma ögonblick som Adam 
och Eva är gifta, blir Gud ägaren av alla 
världar av kärlek. Därför var Adam och 
Eva födda på grund av kärlek. 
(519-215, 2006/03/04)

18 Många religioner vägleder människor
att upprätthålla celibat, men i Enighets-
kyrkan får ni äktenskaps-Välsignelsen. 
Det finns inget som äktenskaps-
Välsignelsen i hela den religiösa 
historien. Ni kan inte få Välsignelsen 
precis som ni vill. Det måste komma 
genom Guds ordning och med tillstånd 
av era föräldrar. Detta är traditionen. Ett 
äktenskap kan förverkligas när det är 
anslutet till Gud och era föräldrar. Ni kan
inte gifta sig er på ert eget sätt.

Äktenskapet är den mycket högtidliga 
plats där ni ärver det mest värdefulla 
från era föräldrar. Innan ni ärver det 
mest värdefulla, måste Välsignelsen 
vara ansluten till Gud, som är den mest 
värdefulla ägaren. Därför bör ett äkten-
skap firas på den plats där ni kan 
representera hela mänskligheten i en 
högre sfär och ansluta till Gud. Även om 
det finns många frön, måste deras 
innehåll och värde motsvara det för det 
ursprungliga fröet. Oavsett om frönas 
antal är tusental eller tiotusentals, är 
deras värde detsamma som hos fröna 
av Adam och Eva. Om det värdet 



förändras, är frön av en annan art. 
(261-052, 1994/05/22)

19 Ett äktenskap är där två människor 
möter Guds ursprungliga standard för att
bli en kära. Gud, orsaken, och mannen 
och kvinnan, resultatet blir ett, och 
därmed kan ingen bryta denna eviga 
förening. Vertikalt finns Gud, och 
horisontellt finns man och kvinna. En 
man i öst söker efter en kvinna i väst, 
och en kvinna söker efter en man. Som 
sådana letar de efter varandra horison-
tellt.

Gud skapade alla människor med 
kärlek. När de växer upp och är redo att 
bli ömsesidiga partner, letar en mans 
ögon efter en kvinna och en kvinnas 
ögon efter en man. När Adam och Eva 
är vuxna, om hon flyttar ett steg närmare
honom, bör han flytta ett steg närmare 
henne. De bör agera i samförstånd. De 
bör uppfylla Guds kärlek i centrum. På 
natten av deras bröllop, bildar de en sfär
av kärlek. Gud blir kärlekens kärna och 
Adam och Eva blir enad kropp genom 
den kärleken. Sinnet ärver kärnan av 
kärlekens frö och den fysiska kroppen 
ärver hemmet för det kärlekens frö. På 
detta sätt, blir Adam och Eva den full-
bordade enheten av dessa förenade 
sinnen och kroppar. 
(222-023, 1991/10/27)

20 Vi gifter oss för att äga Gud. Vi 
kommer att ha Gud eftersom det finns 
en arvsrätt inom sann kärlek, och därför 
blir Gud i sann kärlek vår. Vad som hör 
till hustrun tillhör också hennes man, och
vad som tillhör mannen tillhör också 
hans hustru. Centrerad på kärlek, får vi 

ägande. Inom kärlek finns det arvsrätt. 
Det finns också en värld med lika 
positioner: Paret går till samma plats. De
har också rätt att delta som jämlikar, 
vilket innebär att de kan följa Gud 
överallt.

När ni är förenade som en i kärlek, kan 
ni säga Gud tillhör er. Det innebär att allt
som tillhör Gud är ert. På detta sätt kan 
jag göra den Gud som skapade himmel 
och jord till min. Detta är den högsta 
standarden av mänsklig önskan. Jag 
kan också göra alla saker i himlen och 
på jorden till mina. Därför är jag i samma
situation som en prins eller prinsessa. 
Att gifta sig innebär att ärva auktoriteten 
hos konungen i himmelriket, som står i 
positionen av en prins eller en prin-
sessa. (222-100, 1991/10/28)

21 Äktenskaps-Välsignelsen är till för 
Guds och världens skull. Med Välsig-
nelsen kan ni älska världen och, som 
företrädare för världen, älska den person
som är närmast er. En kvinna ska älska 
sin man som representant för sin far, 
make, äldre bror och yngre bror. En man
bör älska sin hustru som representant 
för sin mor, hustru, äldre syster och 
yngre syster. Representerande dessa 
fyra positioner, älskar vi personen som 
befinner sig närmast oss, respekterar 
varandra och stimulerar varandra att 
älska världen.

Man-hustru relationen är det mest 
grundläggande förkroppsligandet på 
global nivå för att ge och ta emot kärlek. 
När ni därför gifter er, bör ni älska er 
hustru i stället för er mor, äldre syster 
och yngre syster; älska er man i stället 



för er far, äldre bror och yngre bror. 
Dessutom bör ni älskar er make ännu 
mer än ni älskar era familjemedlemmar. 
Detta är formeln genom vilken en man 
och hustru älskar varandra och förver-
kligar idealt ömsesidigt partnerskap. 
(037-108, 1970/12/22)

22 Äktenskapet är utbildning för att älska
världen. Det är också vägen för att få 
kvalifikationer för att älska alla männi-
skor. Hittills har kärlek begränsats till 
familjen; Det var mellan dig och mig, och
därför var det avskuret i alla riktningar, 
och smulat som sand. Detta är hur det 
är i satans värld. Å andra sidan skall vi 
inte bara stanna vid att göra en förening 
mellan dig och mig. Vi går vidare: Vi gör 
en förbindelse med världen och mellan 
himmel och jord. Härifrån kommer him-
melriket att etableras och den nya 
släktlinjen kommer att starta. 
(037-109, 1970/12/22)

Avsnitt 2. Kvalifikationer

         Standard och villkor

Sanna föräldrar sa att man bör bara 
delta i äktenskapets välsignelseakt efter 
att ha arbetat länge och hårt för att bli 
berättigad. Välsignelsens kandidater 
borde beundras av alla människor både i
den himmelska världen och i den 
jordiska världen. Dessutom måste de 
uppfylla vissa grundläggande krav, som 
att upprätthålla renhet, studera Princi-
perna, vittna, fasta och erbjuda andakt. 
Sanna föräldrar har också sagt att ett 
par bör acceptera varandra endast efter 
att ha fått föräldrarnas samtycke.

1 Ni som förbereder er för äktenskaps-
Välsignelsen behöver kritiskt reflektera 
över era liv. Många av er har en egen 
synvinkel om det. Ni kanske tror, "Det är 
brukligt i kyrkan för att få äktenskaps-
Välsignelsen. Jag har uppfyllt alla 
nödvändiga villkor, och det har varit ett 
par år sedan jag gick med, så jag borde 
vara kvalificerade att delta." Men ni bör 
inte tänka på det sättet. Kom stället ihåg 
att Gud har letat efter 6000 år efter 
söner och döttrar som kan ta emot Hans
välsignelse. På Välsignelsens dag kan 
Gud återvinna dessa förlorade söner 
och döttrar. Genom dem skapas 
mötesplatsen där Guds kärlek kan 
anslutas. Därigenom är det horisontella 
fundamentet skapat på vilket Gud kan 
expandera Sin Vilja. Hur många av er 
känner i era hjärtan, Guds djupa längtan
att välkomna dagen av äktenskapets 
Välsignelse? (030-172, 1970/03/22)

2 Vi vet att Satan invaderade Adam och 
Eva. När Satan dominerar Guds söner 
och döttrar och tar bort dem, är Gud 
berövad sin värdighet. För att kunna ge 
sin välsignelse, måste Gud därför finna 
ett par som kan överträffa standarden 
som Adam och Eva uppnådde före 
satans invasion. Därför kan ni inte 
fokusera på er egen logik till varför ni bör
få äktenskaps-Välsignelsen. Den skall 
starta från en plats av Guds val. Detta är
attityden fallna människor bör ha. Om ni 
inte inser detta kommer ni inte att bli 
mogna söner och döttrar. Om ni gör ett 
misstag i detta område, kommer era 
ättlingar och även förfäder att möta 
satans anklagelse. 
(030-173, 1970/03/22)



3 När ni går med i Enighetskyrkan, är 
det inte tillåtet att träffa motsatta könet. 
Det mänskliga fallet involverade ett 
kärleksförhållande mellan en man och 
en kvinna som uteslöt Gud. Separerade 
från Gud, höll de sin kärlek uteslutande 
sinsemellan. Numera hävdar människor 
att eftersom de lever i ett fritt samhälle, 
kan de gifta sig på egen hand, men det 
är fel. Om Adam och Eva inte hade fallit i
Edens lustgård, skulle de ha blivit gifta i 
Guds närvaro. Gud skulle ha varit 
ceremonimästare. När Adam och Eva 
var unga, var de omogna och umgicks 
endast som bror och syster. Men när de 
blev äldre och vuxna, skulle det ha varit 
uppenbart att de växte fysiskt, och de 
skulle ha insett att de var avsedda att ha
en äktenskaplig relation. När rätt tid 
kom, skulle Gud naturligtvis ha fört dem 
samman i äktenskap. Deras bröllop 
skulle ha hållits i Guds närvaro. Ägaren 
av kärlek är inte Adam och Eva. Ägaren 
till kärlek är inte ni. Det är Gud. 
(042-043, 1971/02/19)

4 Kärleken är en. Det finns bara en man 
och en hustru i en kärleksrelation. Om ni
har träffat en partner och haft otillåtna 
kärleksrelationer innan ni gifter er, bör ni
ångra detta. Så länge ni fortsätter ett 
sådant beteende, kan ni inte komma in i 
sfären av Guds kärlek. Er första erfaren-
het av kärlek skulle ursprungligen ha 
varit med Gud. Det är viktigt att ni av-
skiljer er så helt från era tidigare kärleks-
relationer att ni inte ens kan komma ihåg
namnen på era tidigare älskare. Även i 
era drömmar måste erfarenheten vara 
sådan att även om det verkade så 
verklig då, kan ni inte ens nu komma 

ihåg vem det var. Annars är inte redo att
ta emot äktenskaps-Välsignelsen. Inser 
ni djupt att ni ska älska Gud mer än ni 
någonsin älskat någon i det förflutna? 
Älska Viljan till den punkt där er kärlek 
för Sanna föräldrar kommer spontant 
från ert hjärta. Det är Principen att man 
ska älska Gud och Sanna föräldrar först.
Ni kan inte behålla det begrepp av 
kärlek ni hade i den sekulära världen. 
(091-178, 1977/02/06)

5 Det finns många saker ni måste bli av 
med. När ni går med i Enighetskyrkan, 
bör ni inte tänka, "Jag vet precis vem jag
vill gifta sig." Människor som tänker på 
detta sätt är fortfarande i koppel från 
satans kärlek. Ni måste bli av med den 
mentaliteten. Precis som Adam och Eva,
som en man och en kvinna, som växte 
upp rena, med endast platonisk kärlek, 
bör ni fokusera på att älska Gud som er 
förälder och ta emot Sanna föräldrars 
kärlek. När ni uppnå en sådan ställning, 
är det möjligt att förena den andliga 
världen och den fysiska världen. Det är 
Principen. Detta är hur Principen 
fungerar. (091-178, 1977/02/06)

6 I äktenskaps-Välsignelsen, är det 
himlen och era föräldrar som bestämmer
er partner. Med andra ord, Adams fader,
Gud, borde bestämma vem er partner 
kommer att bli. I det avseendet är det 
tradition av äktenskapet som praktiseras
i Korea en metod som är mycket nära 
himmelska lagen. I koreansk tradition, 
kan ni inte gifta er utan era föräldrars 
samtycke. Detta är absolut. Därför, om 
det finns någon som ni kommer att gilla, 
måste ni rapportera det direkt till era 



föräldrar. Innan ni säger att ni gillar en 
person, måste ni få godkännande från 
era föräldrar. Vid denna tidpunkt, med 
deras tillstånd, är det tillåtet att uppvakta
den personen. Om ni uppvaktar någon 
och rapporterar allt, är det inte en synd. 
Men att uppvakta någon utan att 
rapportera är inte acceptabelt. 
(030-188, 1970/03/22)

7 Den mest värdefulla Välsignelsen är 
när en ren kvinna och ren man gifter sig 
enligt himlens vilja. Det gör Gud glad. 
Sådana människor har störst lycka i hela
universum. Sådana människor har en 
grund för att lyckas med allt i hela 
världen. 
Å andra sidan kommer de som inte 
kunde förbli rena att fyllas med sådan 
klagan att hela deras väsen är i kaos 
och de känner ett behov av att omvända
till en sådan grad att hela himlen och 
jorden skulle vändas upp och ned. De 
måste rena sina sinnen och kroppar och 
säga till Gud: "Fader, jag konsumeras 
med skam, vad ska jag göra?" Då 
kommer Gud att säga: "Ja, Jag känner 
ditt hjärta. Jag förlåter dig. Jag är glad 
att du strävar efter att överskrida det 
smärtsamma tillståndet." Ni borde delta i
äktenskaps-Välsignelsen endast vid den
punkt där ni har förtjänat Guds sympati, 
som vet allt, och vars förlåtelse varar 
inom er. (157-344, 1967/10/16)

8 Vanligtvis återfinns ideala saker inte 
här och nu, utan i framtiden. Vad kan vi 
kalla en perfekt äktenskapspartner? Ett 
äktenskap är inte perfekt helt enkelt bara
för att partners tycker om varandra. Ni 
och er partner är idealiska för varandra 

baserat på er förmåga att föda fantas-
tiska ättlingar. Detta ideal kan realiseras 
när två mycket olika personer är före-
nade med varandra. Från himlens syn-
vinkel, vilken typ av person skulle vara 
den mest idealiska partner? Det bästa 
resultatet produceras när två personer 
är så extremt olika att de hatar varandra,
och så småningom kan komma att 
verkligen tycka om varandra. Om ni är 
villig att ta en sådan svår väg för Gud 
och Hens vilja, skall välsignelser komma
till er.

Detta är den fullständiga motsatsen till 
den sekulära synen på äktenskapet. Om
ni är tacksamma för att få en person 
som är er motsats, och ni säger att ni 
kommer att älska den här personen helt 
med Guds kärlek, oavsett vilken typ av 
man eller kvinna han eller hon kan vara, 
kommer Gud att vara glad att ni gifter er 
med en sådan person. Jag har välsignat 
ett antal medlemmar på detta sätt. Om 
de kan leva i enighet, kommer deras 
barn att bli stora mästerverk. Om en 
generation har det svårt, är nästa 
generation välsignad. Ni bör tänka på att
er ideala partner återfinns inte i himlen, 
utan i fängelsehålan i helvetet. Ni måste 
se på er brud eller brudgum på detta 
sätt. (069-328, 1974/01/03)

9 Äktenskaps-Välsignelsen är inte bara 
för de personer som stod där till-
sammans i ceremonin. Var och en av 
dessa män och kvinnor bör ha en sådan 
standard att de är kvalificerade och i 
stånd att, utan att misslyckas, skapa en 
ny familj som representerar deras släkt, 
folk, nation och världen. Till exempel, 



Kim-familjen av, existerar inte för Kim 
familjens skull utan representerar sitt 
folk sin nation och även världen. Utan en
sådan familj, kan äktenskaps-Välsignel-
sen inte förverkligas. Adam och Eva, alla
människors förfäder, var inte bara två 
individer; de var ursprunget till historien. 
Deras gärningar skulle inte ha upphört 
bara med dem. Genom dem skulle en ny
familj, en ny släkt, nya människor och ny
nation ha kommit till stånd. Äktenskaps-
välsignelse är den plats där ett sådant 
världsomfattande fundament kunde 
avgöras. (030-165, 1970/03/22)

10 För att kunna ta emot Enighets-
kyrkans äktenskaps-välsignelse, måste 
ni uppfylla flera villkor. Först måste ni 
göra en förutsättning för att återupprätta 
allt i skapelsen, den materiella världen. 
Därefter måste ni att göra ett villkor för 
att återupprätta er själva genom att 
separera från satan, och för det tredje, 
måste ni återupprätta tre andliga barn. 
Ni måste ha minst tre andliga barn. 
Varför? Detta beror på syndafallet . För 
att återupprätta fallen mänsklighet, 
måste ni gå igenom processen av 
återskapande enligt skapelsens princip. 
Om ni inte uppfyller allt detta på sju år, 
kommer ni inte att kunna delta i 
äktenskaps-Välsignelsen. På grund av 
syndafallet, måste ni vara återskapas 
och återvända till Guds sida. För att 
återskapas, måste ni stå i Guds ställe 
som skapare. Att återskapa mänsklig-
heten, måste ni ta materiella ting till 
Guds sida. Genom dessa materiella ting 
kan ni gå igenom processen av att 
återskapa er själva. Därför måste ni 
bedriva ekonomisk verksamhet i mer än 

tre år. Ni måste gå in i världen för att 
återupprätta dessa materiella saker som
kommer att återskapa er. Samtidigt som 
ni skapar detta offrar ni er kropp.

På denna grund, måste ni vinna en strid 
över satan genom att vittna under tre 
och ett halvt år. Oavsett hur hårt satan 
förföljer er, får ni inte misslyckas. Ni bör 
återupprätta er själva så att evigt ni kan 
stå inför Gud. Samtidigt måste ni finna 
tre söner eller döttrar som era andliga 
barn. Detta beror på att ni behöver 
upprätta en anslutning för att kunna ta 
emot samarbete med andevärlden. Utan
att uppfylla detta villkor, kan ni inte bli ett
perfekt, ofallet, ursprungligt par, och 
utan att bli ett fullkomligt ursprungligt 
par, kan ni inte komma in i himlen. 
(162-059, 1987/03/27)

11 De som har fastat vet att det inte är 
lätt. Men för att bli en fullvärdig medlem i
kyrkan, måste ni utföra en sju-dagars 
fasta under bön. Vanliga människor tror 
att om de inte äter för sju eller åtta 
dagar, kommer de att dö. Varför behöver
vi göra något sådant? Det är för att ha 
förtroende och bekräftar att vi riskerar 
våra liv för Gud och mänskligheten. Vi 
fastar även med en stark övertygelse om
att det hjälper att skilja oss från satan. 
Genom att vi avstår från mat, eliminerar 
vi vår rädsla för hunger. Fastan under 
sju dagar är en stor tradition som ger 
oss övertygelsen att gå vidare mot ett 
globalt mål. (073-010, 1974/07/21)

Matchningen av par



Sanna föräldrar gav första äktenskaps-
Välsignelsen den 16 april 1960, då de 
välsignade tre par. När de fortsatte att 
matcha och välsigna alltfler par, tog de 
alltid hänsyn till inte bara individer och 
deras familjer utan även de barn som 
skulle födas ur paren de matchade. 
Sanna föräldrar matchade par över-
skridande nationaliteter, raser och 
religioner, och matchade ibland även par
genom fotografi.

12 Jag har matchat många par, och 
detta är möjligt eftersom jag är känslig 
för andliga världen. När jag fokuserar på
en kandidat, rör sig min hand spontant 
mot den framtida maken/makan. Det är 
som att lägga ett pussel. Frågan är, hur 
vet jag? När jag går bland kandidaterna 
stannar mina fötter. Dessutom vänds 
mina ögon i en viss riktning. Jag har en 
viss andlig förmåga att göra detta, som 
om jag hade någon speciell utrustning. 
När jag går till bergen för att träna och 
disciplinera mitt sinne, blir jag medveten 
om en triangel av begär: satans, Guds 
och mitt eget. När jag kan förena mitt 
sinne och uppnå ett tillstånd av perfekt 
självförnekelse, kommer mina händer 
och fötter börjar röra sig i en viss 
riktning. Denna andliga förmåga jag har 
är en av anledningarna till att jag kunde 
överleva fram tills nu. 
(300-088, 1999/03/01)

13 Jag vet mycket väl hur man läser av 
folk, vilket är anledningen till att jag kan 
välja människors framtida makar. Från 
det att jag var åtta år gammal, var jag 
den person i min by som kunde göra 
detta. Vuxna visade mig fotografier av 

deras barn och en potentiell make. Om 
jag såg en skugga över dem, innebar 
det att de inte var ett bra val. Jag skulle 
direkt förstå när det fanns en lucka 
mellan de två. På grund av detta, blev 
jag känd i byn. Folk kom till mig med 
fotona av två personer, och om jag lade 
foton sig bredvid varandra, innebar det 
att de var ett bra förslag. Men om jag 
bara kastade dem bort, var det inte en 
bra. Om de ändå gifte sig fungerade 
deras äktenskap vanligtvis inte. Det är 
samma dag. Det finns många 
välsignade familjer runt om i världen 
som jag har matchat. Jag har matchat 
par bland hundratals som samlades i ett 
rum. Bland dessa människor, hade 
några redan sett sin ideale make andligt.
Andevärlden berättade för dem hur 
deras partner skulle bli. Genom min 
andliga känslighet kunde jag finna just 
den personen. (300-323, 1999/04/15)

14 Jag har matchat många människor. 
Att ta ansvar för andra människors liv är 
en allvarlig fråga. När jag tittar på folk, 
kan jag identifiera vilken talang de har 
och vilken typ av person de är. "Den 
kvinnan är förutbestämt att vara änka." 
"Den mannen är förutbestämt att dö 
ung." Jag vet även den här sortens 
saker. När jag gör det, är jag fysiskt på 
jorden, men jag byter till hög andlig nivå 
och sträcker ut mina antenner. Jag går 
in i ett andligt tillstånd där kan jag se 
människors förfäder från en hög utsikts-
punkt. När jag är i denna sinnes-
stämning, finns inga misstag i de val jag 
gör. Däremot har de matchande 
kandidaterna inte alltid lyssnat på mig. 
En gång var jag tvungen att matcha en 



ung man 13 gånger. Varför skulle jag 
hjälpa honom gifta sig om han inte gillar 
kvinnor jag föreslår? Poängen är att jag 
gör allt jag kan. Det är bättre för honom 
om jag matchar honom än om han gör 
det på egen hand. För att kunna ge 
äktenskaps-Välsignelsen nu när jag är 
här på jorden, har jag offrat fullständig 
hängivenhet och etablerat alla nödvän-
diga villkor. (157-211, 1967/04/02)

15 Eftersom jag har väglett så många 
människor, när jag tittar på någon 
känner jag omedelbart vilken typ av 
person han eller hon är. Jag kan veta 
vilken typ av barn som kommer att födas
till en man med en viss typ av ansikte 
parat med en kvinna med en annan typ 
av ansikte. När jag letar efter en mans 
partner, kommer en kvinna som kom-
pletterar mannen helt enkelt att dyka 
upp. När jag matcha dem med fotografi, 
rör sig min hand till ett fotografi som på 
egen hand. Även om jag inte ser en 
person visuellt, när jag gå runt kommer 
jag att stanna och min hand kommer att 
gå till rätt foto. Om det efter en sådan 
matchning, ett par bryter upp äktenskap 
som skapades på detta sätt, kommer 
något hemskt hända.
(331-233, 2000/09/03)

16 När jag matchar folk, samlar jag 
några tusen personer på ett ställe. Om 
jag säger till dem, "Skriv ner namnen på 
fem personer som ni vill ha," skriver alla 
ner samma tio procent av kandidaterna. 
Det fanns en person i vilken 100 
personer var intresserade. Det är omöj-
ligt för en matchningsprocessen att 
arbeta utifrån det. Det är därför ni måste 

lita på min vägledning. Det fantastiska är
att vissa människor får i en dröm veta 
vilken deras make kommer att bli. Om 
de har haft en sådan dröm, väntar de 
helhjärtat med förväntan på den som de 
har sett. Vad händer om jag skulle göra 
ett misstag? Då skulle det som Enighets-
kyrkan har undervisat om vara fel. Hur 
kan jag välja den person de såg i sin 
dröm? Det finns inte en enda person i 
hela landet som skulle kunna göra den 
matchningen. Min hand vet och mina 
fötter vet. Den person som jag pekar på 
matcher exakt med vad andevärlden 
visade dem. (390-098, 2002/08/05)

17 Om en man är varm, då borde 
kvinnan vara kall, och om kvinnan är 
varm, då borde mannen vara kall. 
Parters bör matchas på detta sätt. När 
jag tittar på en person, vet jag omedel-
bart om personen är varm eller kall. Jag 
för dem samman så att de kan harmoni-
sera. Detta kan inte göras av vem som 
helst. Jag hörde att en munk sa att det 
skulle vara svårt för honom att matcha 
ens ett par liknande i hela sitt liv och han
undrade vilken förmåga gör att jag kan 
göra det om och om igen. Det är därför 
jag ser hundratusentals par. Alla män-
niskor jag gifte mår bra.

Det finns en mängd olika människor. Om
jag matchar par som är vid mittpunkten 
mellan en stigande och en fallande 
lycka, lever dessa par i god harmoni. 
Eftersom jag förde samman människor 
så här, om barnen av dessa välsignade 
familjer lever med lojalitet mot himlens 
vilja, större än den hos sina föräldrar, så 
kommer de sannolikt att leva ännu bättre



liv än sina föräldrar. När jag ser en 
familj, vet jag om familjen erbjuder 
andakt för Guds vilja. Jag vet att det 
genom att se både mor och far, och 
även deras söner och döttrar. 
(336-051, 2000/10/08)

18 När jag tittar på folk, kan jag se vissa 
har ett öde som faller och andra har en 
som stiger. Det är sant att ni kan gå 
under genom att gifta er med fel person. 
Om både mannen och kvinnan har en 
öde att röra sig uppåt, kommer de att 
flyga iväg. Å andra sidan, om två 
personer har ett fallande öde, kommer 
de att dö unga, och deras söner och 
döttrar kommer inte heller att leva länge.
Öden behöver justeras. När jag väljer er 
partner, matchar jag en som har hög 
standard med en annan som har låg. 
Endast då kan en balans uppnås. Om 
båda försöker ta det övre position, kom-
mer allt att blekna bort. Det är därför 
äktenskap och kärlekens väg kan vara 
en fruktansvärd sak. Beroende på hur 
ert öde justeras, kan loppet av era liv bli 
buckliga, ovala, de kan försvinna genom
att bli platta, eller kan bli runt. Det måste
vara runt för att upprätthålla en lång 
livslängd. (2009/11/18)

19 När kyrkans medlemmar ber, svarar 
andevärlden, "Din ideala partner är 
denna typ av person." De kommer att 
avslöja för en vit person som bor på 
nordpolen en person från en avlägsen 
tropisk ö, genom att säga: »Din ideala 
partners är någon ur den svarta rasen." 
Svaret andevärlden ger er i bön kommer
att följa det mönstret. När den vita per-
sonen går till motsvarande plats, ser han

sig omkring tänkande, "Det finns bara ett
fåtal svarta systrar här. Var är hon?" 
Men sedan hittar jag henne, och 
matchar honom till en svart syster som 
satt i hörnet längst bak. Den vita brodern
kan sitta bland andra vita bröder tän-
kande, "Det finns inga svarta systrar här.
Vad andevärlden berättade om min 
maka var ett misstag." I samma ögon-
blick, finner jag systern och matchar de 
två tillsammans. Hur kan jag matcha 
människor på det sättet i full överens-
stämmelse med vad andevärlden visade
dem? Alla fem raser av mänskligheten 
deltar där, och ändå kommer jag att 
matcha dem utan att misslyckas. 
(449-161, 2004/05/13)

20 När jag genomför en matchning med 
tusentals människor i rummet, om det 
finns en enda person som är redo att 
matchas, allra längst bort, vet jag det 
omedelbart. Jag kan knappt se någon 
annan, förutom den personen. Om nå-
gon fått en uppenbarelse om den per-
sonen som deras partner tio år tidigare, 
kommer de ovillkorligen att matchas 
med den personen. Min hand kommer 
att gå i den riktningen. Mina fötter kom-
mer att gå i den riktningen.

De som nonchalant kritiserar våra 
matchningar och fördömer äktenskaps-
Välsignelsen kan inte förlåtas lätt. Under
min livstid kommer jag att gottgöra allt 
för att kunna ge äktenskaps-Välsigne-
lsen, och de som kritiserar mig kommer 
inte lätt att kunna ta emot frälsning. De 
måste känna skuld innan himlen för 
äktenskaps-Välsignelsen, och för att 
flytta ett steg uppåt, behöver de om-



vända sig uppriktigt. Fanns det inte 
bland era förfäder förrädare? Kan det 
inte också har varit mördare? Genom 
äktenskaps-Välsignelsen frågar jag, 
"Kan ni, som frukterna av era släkter, bli 
varelser som kommer att lysa för evigt 
som den ljusa solen?" 
(340-282, 2000/12/27)

21 Det finns ingen kortare väg än att 
bygga upp en värld av fred genom 
äktenskap mellan fiender, förena dem 
som en. När hälften av alla japaner och 
koreaner gifter sig med varandra i 
tvärkulturella Välsignelser, kommer de 
att förändras. Om vi håller den typen av 
ceremonin två gånger, kommer saker 
och ting förändras fullständigt. Så frågan
är hur vi snabbt kan få tidigare fiender ta
emot äktenskaps-Välsignelsen till-
sammans. En värld av fred kommer 
absolut att skapas snabbare om denna 
process välkomnas. Jag är mästare att 
genomföra äktenskap mellan raser. Jag 
har slagit rekord. Jag agerar aldrig slar-
vigt när det gäller att utföra en match-
ning. Oavsett hur hårt någon av er för-
söker utföra en matchning, kommer ni 
inte att kunna överträffa min standard. 
Även om ingen av er upplever god 
känsla när ni möter varandra för första 
gången, när ni lever tillsammans, kom-
mer ni att gilla varandra. Äktenskapet är 
ett en-gång-under-livstiden tillfälle. Hur 
allvarligt tror ni inte jag måste vara som 
jag tar ansvar för denna viktigaste hän-
delsen i era liv? Det är inget skämt. Jag 
tar hänsyn till hur ni kan förändra ert öde
i termer av era barn. 
(250-033, 1993/10/11)

22 Jag ser inte någon som en fiende. 
Jag tror aldrig att jag har fiender som 
skall gå under. Om ni har fiender, kan ni 
inte bygga himmelriket. Om ni har fien-
der, kan ni inte bygga en stark grund. 
Det är därför jag har gett välsignelse till 
både helgon och mördare. Inte bara det,
jag har välsignat barnen från helgon och
mördare med varandra. Eftersom vi är 
på väg in i denna typ av ålder, har 
koreaner och japaner ingått tvärkul-
turella äktenskap. Japaner och Koreaner
har varit bittra fiender, men genom 
tvärkulturella äktenskap blir det möjligt 
för koreanerna och japanerna att före-
nas. (325-056, 2000/06/29)

23 På vilken grund letar jag efter er 
äktenskapspartner? Jag väljer en person
som ni kan få bättre ättlingar med än 
vad ni skulle ha med den person ni 
tycker om till det yttre. Det är vad jag 
menar när jag säger att ni skulle gifta er 
till förmån för era barns skull. Om jag 
matchade er med någon ni vill gifta er 
med, men det sedan visar det sig att 
ingen i världen vill gifta sig någon av era 
barn, vad skulle ni då göra? Ingenting 
kunde vara mer olyckligt än så. Det 
skulle innebära en livstid av olycka. Det 
skulle vara värre än att ha ett allvarligt 
fysiskt handikapp eller annan brist. 
Äktenskapet är för våra efterkommande.
Poängen är hur man matchar människor
oavsett hur de ser ut till de yttre, med 
vetskapen att deras barn kommer att 
ärva enbart deras goda egenskaper. 
(028-304, 1970/02/11)

24 Ni kanske säger att ni hittar er 
partner på egen hand, men utifrån min 



erfarenhet, kommer den ni finner själva 
inte vara mycket lämplig för er. Om ni 
letar efter en make baserat enbart på 
egenskaper som gläder era ögon, kan 
barnen ni får kanske inte vara så bra. 
Om inte andra generationens medlem-
mar i Enighetskyrkan är starka och blir 
extraordinära människor, kommer 
nationen inte att blomstra. Jag tänker 
mycket allvarligt på detta när jag söker 
efter er partner. Matchning med fotogra-
fier är verkligen en otrolig sak. Era 
mödrar och fäder kommer att säga, "Kan
det vara sant?" Innan ni gifter er, träffar 
ni normalt först den person med bara 
möjligheten av ett äktenskap i åtanke. 
Men med oss, en del börjar dansa så 
fort de ser sin matchande partners 
fotografi. Det var förmodligen folk som 
inte ens tittade på fotografiet och ändå 
var de nöjda. Standarden för att hitta en 
make på så sätt överträffar världens 
standard. Satans värld kan aldrig göra 
något liknande. Förutom Sanne Far, 
finns det ingen som kan göra detta. 
(183-077, 1988/10/29)

25 Om ni inte gillar den matchande 
partner jag väljer för er, kommer ni att 
begränsa er investering i äktenskapet 
som en följd. De som har tro på 
matchning och arbetar hårt för det 
kommer att få himmelsk lycka i slut-
ändan. I början kanske ni inte passar väl
ihop. Men ingen passar någonsin 
smidigt direkt efter äktenskapet. Varje 
partner måste oundvikligen anpassa sig 
till den andra. Inledningsvis kan ni även 
känna att ni fick fel partner. Ni måste 
vara beredd att anpassa och upprätt-
hålla hoppet. Om ert hjärta inte är 

investerat, kommer ni inte att kunna 
investera er själva till den grad som är 
nödvändig. Det är som locket på en ny 
burk kosmetika som inte passar bra. 
Detsamma gäller för er nya make eller 
maka. Det kan ta tre år för er att träna er
att anpassa till varandra. Tänk på tre 
generationer. Studera vad er fars och 
mors föräldrar gör och studera vad er 
mor och far gör. Ni kommer att passa 
ihop genom att efterlikna tre genera-
tioner. (300-323, 1999/04/15)

26 Ert äktenskap är en av de viktigaste 
händelserna i era liv. Det är er önskan 
som en människa, och även Guds 
önskan att er älskade partner är bättre 
än er. Eftersom jag vet detta som 
förälder, vill jag ta väl hand om er. När 
jag matchar par, måste jag förena två 
personer, en som går uppåt och den 
andra som går nedåt, så att de snart 
kommer att nå samma nivå och bli 
förenade. Att kombinera raser, som 
svarta med vita, är inte längre ett prob-
lem. Hudfärg är inte ett problem. I den 
meningen har välsignelseceremonin av 
äktenskap som jag utför blivit världens 
tradition. Allteftersom tiden går, kommer 
alla att inse Sanna föräldrars matchning 
är bättre än det val de själva skulle göra.
Söner och döttrar till dessa par är bättre 
än deras föräldrar. Denna tradition har 
etablerats. Detta är anledningen till att 
tiotusentals par är villiga att gifta sig 
även efter bara ser ett fotografi. 
(233-034, 1992/07/20)

27 Matchningen för 30 000 pars 
Välsignelse gjordes genom fotografi. 
Detta är verkligen ett fantastiskt faktum; 



Det är annorlunda än allt i satans värld. 
Genom att gifta sig stod dessa par vid 
nollpunkten av absolut tro. Eva föll, så 
hon var oförmögen att ta emot absolut 
kärlek, men dessa människor har över-
träffat gränserna för sina länder och 
funnit en väg till kärlek som inte kan 
hittas i satans värld. Detta innebär att de
stod på den plats där de absolut älskade
mig och älskade Gud. 
(277-132, 1996/04/07)

28 Människor säger att mina matchade 
par är idealiska föreningar. Jag råder er 
att försöka leva tillsammans i tre år och 
sedan göra en bedömning. Försök att få 
ett eller två barn. När ni har ett eller två 
barn, vet ni om jag gjort rätt eller fel val. 
Jag tror att ni kommer att säga "Åh, om 
det inte vore för Sanne Far, skulle denna
son aldrig ha fötts. Tack, far." Ert äkten-
skap är inte för er skull, utan för kom-
mande generationer. Ni måste veta att ni
gifter er till förmån för era förfäder och er
avkomma. (118-226, 1982/06/06)

Avsnitt 3. Ritualer för äktenskaps-
välsignelse

  Förlovning, heligt vin och
gottgörelse-
ceremonier

Äktenskaps-Välsignelsen inkluderar en 
serie av ritualer för återupprättelse som 
symboliskt gottgör syndafallet. Genom 
ritualer som förlovning, den heliga vin-
ceremonin, välsignelseakten och gott-
görelse-ceremoni, går man igenom 
processen för att återfödas som ett 
Guds barn. Förlovnings-ceremonin är 

ritualen som återupprättar oss till den 
position Adam och Eva hade före synda-
fallet . Den heliga vin-ceremonin utrotar 
den ursprungliga synden och ändrar 
satans släktlinje till Guds släktlinje.

Välsignelseceremonin är ritualen att 
svära eden att uppfylla ansvaret som 
välsignat par genom att ärva Sanna 
föräldrars segerrika sfär. Gottgörelse-
ceremonin är en ritual som symboliskt 
gottgör för missbruket av de nedre 
delarna av kroppen under syndafallet . 
Denna ceremoni innebär man och 
hustru slår varandra på skinkorna tre 
gånger med en käpp, varefter paret gör 
en ren ny start tillsammans.

1 Vad måste enligt Principerna skapas 
genom trons fundament och påtagliga 
fundamentet? Målet är att återupprätta 
människan till positionen av förlovning 
före syndafallet. Adam och Eva var 
precis innan syndafallet ett förlovat par. 
Vad måste göras för att återupprätta 
människor till det stadiet före synda-
fallet? Adam och Eva föll på grund av 
falsk kärlek och blev falska föräldrar. 
Som falska föräldrar fick de tre söner: 
Kain, Abel och Set. Det fanns åtta 
personer i Adams familj, inklusive hans 
söners hustrur. De stod alla i en fallen 
position. Att upprätta trons fundament 
och ett påtagligt fundament är en inre 
och yttre process för att återupprätta 
denna grupp av åtta familjemedlemmar.

Efter denna grupp av människor är 
återupprättade, måste de gå vidare till 
nästa steg tillsammans med himlens 
förälder. Himlens förälder syftar på 
Messias. Efter att ha etablerat den 



påtagliga grundvalen, måste en grundval
för Messias skapas. Fallna människor 
kan inte återupprättas till sin ursprung-
liga position utan Messias. Människor, 
som är ättlingar till fallna Adam och Eva, 
måste alla utan undantag ta emot 
Messias, annars kan de inte kan ta bort 
ursprungliga synd. Messias är den 
Sanna Föräldern. Anledningen till att vi 
behöver Sanna föräldrar är att de 
inympar oss i sig genom Sanna 
föräldrars kärlek. Om Sanna föräldrar 
som är Messias inte dyker upp, kommer 
fallna människan inte att kunna ta bort 
deras ursprungliga synd och gå vidare 
till en position där de kan ta emot Väl-
signelsen på fullkomlighets-steget i en 
syndfri och befriad position. Således 
behöver vi förlovnings-ceremonin, 
ritualen som återupprättar förlovnings-
steget före Adam och Evas syndafall. 
(035-216, 1970/10/19)

2 Var och en av er måste rengöra er 
släktlinje från syndafallets fläckar och 
återupprätta den som den ursprungliga 
goda släktlinjen som skulle ha funnits vid
tidpunkten för skapelsen. Om ni inte 
utför en ritual för att betala alla skulder 
och återupprätta hela den 6000-åriga 
historien genom gottgörelse, kan ni inte 
gå vidare till positionen att ta emot 
Välsignelsen. Förlovnings-ceremonin 
genomförs för att återupprätta männi-
skor till positionen av Adam och Eva 
som förlovat par före syndafallet. 
(035-210, 1970/10/18)

3 Den heliga vinceremonin är en ritual 
som tar bort satans blod, som orenade 
den himmelska släktlinjen genom 

syndafallet . Med andra ord är det en 
ceremoni för att ta bort ursprunglig synd.
En person med ursprunglig synd kan 
inte gå vidare till en position för att ta 
emot Välsignelsen. Eftersom ni är i 
stånd att överföra satans blodslinje, 
finns det inget sätt för er att gå vidare till 
positionen för att ta emot Guds 
välsignelse. För att göra detta måste ni 
helt utrota er ursprungliga synd. Denna 
ursprungliga synd härrör från och 
överförs genom falska föräldrars kärlek. 
Därför måste ni vidta åtgärder för att 
utrota den genom att etablera en gott-
görelse inom Sanna föräldrars kärlek. 
Utan att göra så, finns inget sätt att bli 
av med ursprunglig synd. Om ursprung-
lig synd inte tas bort, kan ni inte ta emot 
Välsignelsen som ett fullkomnat par som
är ett med Guds kärlek. 
(035-216, 1970/10/19)

4 För människor skall bli helt återupp-
rättade, måste de återigen gå in i sin 
moders livmoder. Bokstavligen kan detta
inte ske, men genom att bli förenade i 
kärlek kan vi etablera detta som ett 
villkor. Ni måste gå tillbaka till den åter-
upprättade Adam, förena er med honom,
och sedan ta emot Guds blodslinje. Eva 
föll först andligt, centrerat på satan. Hon 
förenade sig sedan med Adam och 
begick fysiska syndafallet . Den heliga 
vinceremonin omvänder den processen 
genom att låta Eva möta helt återupp-
rättade Adam och bli ett med honom 
villkorligt. Det är ceremonin för att åter-
upprätta förhållandet i kärlek. Detta 
tillstånd är nödvändigt. En kvinna måste 
villkorligt förenas med den återupp-
rättade Adam, återvända till Gud och 



sedan återupprätta en man i köttet. 
Detta är vad äktenskapets välsignelse-
akt handlar om. (035-211, 1970/10/18)

5 Det heliga vinet består av 21 viktiga 
beståndsdelar. Det består av dessa för 
omvandling av släktlinjen. Båda typerna 
av villkor som har samband med släkt-
linjen av den fallna världen och de som 
har samband med släktlinjen av den 
återupprättade världen, finns i detta vin. 
Utan att förena dessa villkor kan ni inte 
återupprätta satans värld. Barn födda 
från ett par som fick Välsignelsen på 
grund av detta förhållande kan stå över 
och gå bortom den fallna världen. På 
grund av sin släktlinje kan de övervinna 
denna värld. Detta är inte en enkel sak. 
Den heliga vinceremonin är en ritual att 
omvandla släktlinjen. Sann kärlek an-
sluter en individs hjärta direkt till Gud. 
Utan att utföra denna ceremoni att 
konvertera släktlinjen, så kan ni inte 
återvända till den position som Adam 
och Eva hade före fallet.

Ni deltar i vigsel under förutsättning att 
ni har mognat att ockupera samma sfär 
som Adam och Eva när de var förlo-
vade. När det gäller utformning, tillväxt 
och fullkomlighetssteget, sker detta 
äktenskap inte vid fullkomlighetsstegets 
nivå. Därför, måste man och hustru 
under sju år gå igenom en tid av träning 
tillsammans, under aktiviteter i rätt 
riktning. Paret måste också utbilda sina 
barn till den nivå att de verkligen ser 
sina föräldrar som ännu större än Gud. 
Detta par måste bli sådana föräldrar och
ta deras släkt med sig. Annars kan de 

inte kallas en välsignad familj. 
(229-074, 1992/04/09)

6 Ni får ta emot slag av gottgörelse efter 
väl-signelseceremonin, eftersom männi-
skor föll genom att missbruka sina nedre
delar. Denna ritual är ett villkor genom 
vilken ni passerar den kritiska tidpunkt 
då släktlinjen av tre tidsåldrar blev 
orenad. När smärtan från detta bittra 
ögonblick tvättats bort, kommer barnen 
att vara befriade och kunna ropa i glädje
till himlen med båda händerna i luften. 
Vid den tiden kommer allt i skapelsen i 
himlen och på jorden, och allt i den 
himmelska nationen, att svara. 

  Separation och tredagars ceremoni 

Efter välsignelseakten, påbörjar par sin 
familj efter en 40-dagars helig separa-
tionsperiod. Denna period gottgör talet 
40, som symboliserar de 4000 år från 
tidpunkten för Jakob till Återkomsten och
de 40 årens vandring Sanne far fått gå. 
Under denna period offrar man och 
hustru hängivenhet medan de längtar 
efter himmelriket och uppfyllandet av 
Guds vilja. Vid slutet av denna period 
kommer den tre-dagars ceremonin, som 
skapar ett villkor för att återupprätta de 
tre tidsåldrarna utformning, tillväxt och 
fullbordande av tillväxtperioden.

Man och hustru, som hade helgat sitt 
inre genom att dricka heligt vin, helgar 
nu sitt yttre genom att duscha och ren-
göra sina kroppar med den heliga näs-
duken. Då återupprättar de sig påtagligt.
De två första dagarna, tar bruden den 
övre positionen och initierar allt i att 



älska, vilket symboliserar att föda 
brudgummen i position som moder. På 
den tredje dagen intar brudgummen den
övre positionen och initierar kärlek, för 
att återta sin ursprungliga position som 
son och återupprätta hans välde som 
subjekt. Genom detta är de återupp-
rättade genom gottgörelse som evigt par
och familj som tillhör Gud. 
(215-086, 1991/02/06)

7 Efter äktenskapets välsignelseakt, 
som motsvarar 40 dagars-perioden Fars
40-års liv, måste ni passera över talet 
40. Under återupprättelsen, kom den 
återvändande Herren 4000 år efter 
Jakobs tid. I Principerna ansluter och 
passerar talet 40 denna 4000-års period.
Gottgörelse måste betalas centrerat på 
kärlek. Genom att övervinna detta 40-
dagars hinder för att ansluta till Gud, kan
en anslutning av kärlek äntligen göras. 
Detta innebär att gottgöra de 4000 åren 
av historia, under perioden från Adam till
Jesus, vars syfte var att etablera Guds 
kärlek på jorden.

Gud uppväckte Jakob, men det tog 
ytterligare 4000 år tills den återvän-
dande Herren kunde finna kärleken och 
det perfekta paret. Det var det enda syf-
tet. Därför är denna period av 40 dagar 
tiden för att etablera ett villkor för gott-
görelse av längtan efter himmelriket och 
fokusera på hela Guds Vilja. Detta är 
inte tid att tänka på er hustru eller make.
Ett par måste erbjuda denna hängiven-
het tillsammans, till förmån för Guds rike 
och hans vilja. Under dessa 40 dagar 
skall ni inte att ha äktenskapliga rela-

tioner. Ni kan börja gift liv först efter 40-
dagarsperioden är över. 
(090-133, 1976/12/21)

8 Enighetskyrkan har tre dagars-
ceremoni som måste följas. Denna 
ceremoni är som att få en injektion som 
genomborrar källan till alla sjukdomar, 
motverkar giftet, och helar er. Den som 
utför kärlek ovanifrån representerar 
himlens sida, och när ett par utför första 
kärleksakten efter att ha avslutat den 40 
dagar långa separationsperiod, är kvin-
nan på toppen. Hon utför kärlek på 
toppen de två första dagarna. Satans 
sida förödmjukade himlen under de två 
stegen svarande mot utformning och 
tillväxt. Detta måste omvändas, så den 
tredje dagen omvänds positionerna. Det 
är en ceremoni för att vända släktlinjen i 
himlen och på jorden. 
(273-315, 1995/10/29)

9 Kvinnor är i samma situation som Eva,
och män är i samma situation som ärke-
ängeln. Därför har kvinnan ingen äkten-
skapspartner, och hon måste föda en. 
Den tre dagar långa ceremonin är en 
ritual för att ge upphov till denna påtag-
liga äktenskapspartner. Det handlar om 
att ge upphov till en man på fundamen-
tet av 40 dagars separationsperiod som 
representerar hela historien. På detta 
sätt föds han på nytt igenom tre stadier. 
Först när mannen går igenom Gamla 
Testamentets tidsålder och Nya Testa-
mentets tidsålder för att uppnå Fullbor-
dade Testamentets tidsålder blir han 
kvinnans make. På den tredje dagen 
intar därför mannen den övre positionen 
vid samlaget med sin hustru. De två 



första dagarna intar hustrun den övre 
positionen, men den tredje dagen hon 
kan äntligen slå rot på jorden och man-
nen intar den övre positionen. Den tre 
dagar långa ceremonin är en villkorad 
ritual för att vara absolut lydig mot 
Sanna föräldrars ord så att mannen kan 
stiga till position av man i Fullbordade 
Testamentets tidsålder. Medan han går 
genom Gamla Testamentets tidsålder 
och Nya Testamentets tidsålder, deltar 
han med sin hustru i position som sin 
mor. (355-235, 2001/10/05)

10 Det finns inga söner eller män på 
Guds sida. De måste födas genom en 
kvinna. På grund av syndafallet måste 
Adam födas genom Eva. Ceremonin av 
denna omfattande återupprättelse hålls 
under loppet av tre dagar, som repre-
senterar utformning, tillväxt och fullkom-
lighetssteg. För att återupprätta och ge 
upphov till mannen under denna tre-
dagars ceremoni, är kvinnan på topp 
under utformnings- och tillväxtstadierna. 
Slutligen, efter mannen återupprättats 
från position som ärkeängel till posi-
tionen av Adam, kan han vara på toppen
och bildar en livs-sfär med kvinnan. 
Därefter under de kommande tre åren, 
måste mannen följa sin hustru. 
(229-075, 1992/04/09)



Kapitel 2

Historien om
Välsignelsen av äktenskap

Avsnitt 1. De 36 paren

Välsignelsen av tre par

16 april 1960, skedde Välsignelse-
äktenskapet av tre andliga barn och 
deras makar Kim Won-pil och Jeong 
Dal-ok, Eu Hyo-Won och Sa Gil-ja, och 
Kim Young-hwi och Jeong Dae-hwa. Det
hölls i den ursprungliga Cheongpa-dong 
huvudkyrkan i Seoul. Genom att ha 
utfört förlovnings-ceremonin för tre 
andliga barn innan Sanna föräldrars 
Heliga Bröllop, kunde Sanne far skapa 
villkoret att tre lärjungar uppnått en 
idealisk enhet med Jesus. Sanne far sa 
att alla kandidater bör ha tre andliga 
barn förlovade före sin egen välsignelse,
och att dessa tre barn skulle få Välsig-
nelsen efteråt.

Välsignelseceremonin av dessa tre par 
delades upp i två delar: den första var 
att återupprätta alla materiella ting; och 
den andra var ceremonin själv, där tre 

par vigdes för all evighet. Den andra 
ceremonin för återupprättandet av barn 
och huvudbröllopsceremonin. I sitt tal 
som ceremonimästare, säger Sanne far,
"Man och kvinna är skapade till Guds 
avbild, manligt och kvinnligt. Föreningen 
av en man och en kvinna är en central 
kropp som liknar både Guds yang och 
yin-karaktärer. Dessutom bildas ett par 
av en man och kvinna som avspeglar 
den ideala föreningen av Gud i sin hel-
het. I synnerhet representerar mannen 
Hens yang natur och förkroppsligandet 
av Sanne far och kvinnan representerar 
Hens yin natur och är förkroppsligandet 
av Sanna mor. Akten att bli en i kärlek är
handlingen att omfamna kosmos. Detta 
är återföreningen av universum. " Han 
tillade att Välsignelse av tre andliga barn
innebär fullständig frälsning av både 
andliga och fysiska världarna.

1 År 1960, innan jag genomförde den 
heliga äktenskaps-Välsignelsen, 
förlovade jag tre par av dessa 36 par. 
Efter det heliga bröllopet genomförde jag
Välsignelsen av dessa tre par. 



Välsignelsen av dessa tre barn, som 
befinner sig i positionerna av Petrus, 
Jakob och Johannes, etablerade jag 
villkoret av tre barn som står i sfären av 
Guds ideal centrerat på mig. Jag lade 
segerfundamentet genom vilket det 
absolut inte kan finnas någon separation
från mig. (055-164, 1972/05/07)

2 Jesus kom som representant för 
Adam, och Återkomstens Herre kommer 
representerande Jesus. Återkomstens 
Herre måste också ha tre lydiga barn av 
tro (det vill säga tre andliga barn), 
eftersom det är i enlighet med formeln 
för återupprättelse, annars kommer han 
inte att kunna stå i positionen av Sanna 
Föräldern. Jag måste ha tre lärjungar 
som med absolut kommer att följa mig 
som trogna söner, även mitt i förföljelse, 
även om det innebär att de måste offra 
sina liv. I april 1960 kunde jag finna och 
etablera dessa tre lärjungar.

Eftersom vägen av återupprättelse är en
bakåtgående uppåtriktad bana, ges 
Välsignelsen först till den person som 
står i barnets ställning. Jakobs familj 
representerar familjen, så grunden 
måste göras baserat på antalet 12. De 
tre lärjungarna, de tre barnen, måste gå 
igenom en liknande standard. På dagen 
av det heliga bröllop 1960, var positio-
nen för påtagliga Föräldrar bekräftad 
efter att ha passerat genom förlovnings-
steget på grundval av att ha etablerat en
ömsesidig relation med tre barn som de 
uppståndna personligheterna av Kain, 
Abel och Set i Adams familj.

Genom detta, blev föräldrarna ett med 
de tre barnen i Adams familj, som hade 

varit en källa till Guds smärtsamma 
ånger. För första gången på jorden 
skedde detta i Korea. Därefter började 
en ny historisk lycka manifestera sig i 
Korea. På denna grund, gav jag dessa 
tre barn Välsignelsen i april 1960. 
(022-191, 1969/02/02)

3 Den Heliga Välsignelseakten av dessa
tre par är Guds hopp, som representerar
Hens ideal. Det är vigseln som Gud ville 
hållit för Adam och Eva om de hade 
uppnått mognad. Detta skapelsens ideal
hade sparats i Guds hjärta, så detta var 
verkligen en historisk händelse. Tänk på
att det var första gången sedan världens
skapelse som en sådan ceremoni kunde
äga rum. Under Jesu tid, borde de tre 
lärjungarna har levt och dött tillsammans
med sin mästare. Från och med nu mås-
te ni alla leva med hjärtat där kroppen är
i samma situation som ett offer. En son 
och en dotter som påtagliga partners har
dykt upp som objekt-partner till den 
osynlige Gud. Mannen är påtagligt ob-
jekt partner som representerar Guds 
maskulina karaktär, och kvinnan är 
påtaglig objekt partner som represen-
terar Guds feminina karaktär. 
(009-083, 1960/04/16)

4 Kommer ert andliga barn att offra hans
eller hennes liv för er? Har ni ett andligt 
barn som inte tänker på sig själv först? 
Detta är inte en lätt sak. Det är svårare 
än att uppfostra tio av era egna barn. 
Detsamma gällde för mig. Innan jag gifte
mig med Mor, höll jag en förlovnings-
ceremoni för tre barn, och först efter det 
gifte vi oss i det Heliga Bröllopet. Var 
och en av er måste göra samma sak. 



Även om mitt Heliga Bröllop hölls innan 
de fått Välsignelsen, måste villkoret att 
förlova dessa andliga barn först läggas, 
så att de inte skulle klaga. Jag gjorde 
detta eftersom det var nödvändigt att 
ansluta dem till världen av den ursprung-
lige Adam och sedan rädda Kains värld. 
Det är därför ni också måste finna era 
andliga barn i samma situation som de 
tre ärkeänglarna och offra tillbaka allt 
som ni har till Gud. 
(141-218, 1986/02/22)

5 De människor som har fått Välsig-
nelsen i Enighetskyrkan har förändrat 
sin släktlinje. Välsignelsen är byte av 
släktlinje. Även om välsignade familjer 
har ändrat sitt blodsband, lever de fort-
farande i satans sfär. Detta måste åter-
upprättas. För att göra detta måste ni 
individuellt upprätthålla absolut lydnad 
centrerat på Sanna föräldrar.

Bland de 36 paren, står de tre paren i 
samma position som de tre ärkeäng-
larna. De måste förenas. Om de kan stå 
tillsammans som individer, så måste de 
också enas som familjer. Om dessa tre 
familjer inte kan förenas, kommer varje 
individ att skadas, varje familj att skadas 
och deras stammar också att skadas. Till
sist kommer även min familj att skadas. 
Av denna anledning är dessa tre familjer
mycket viktiga. (055-251, 1972/05/09)

    De 36 paren: Återupprättelsen av  
       mänsklighetens förfäder

De 36 parens äktenskaps-Välsignelse 
hölls 15 maj 1961, i den ursprungliga 
Cheongpa-dong huvudkyrkan i Seoul. 

De 36 par som fastställts av Sanna 
föräldrar bestod av tre grupper om 12 
par vardera, representerande Adams 
familj, Noas familj och Jakobs familj. 
Sanna föräldrar sa att dessa par är 
förfädernas familjer i fysiska och andliga 
världarna. Den första gruppen bestod av
redan gifta par. Den andra och tredje 
gruppen bestod av människor som hade
varit singel. De 36 par avser tre par väl-
signade i april 1960 plus 33 par välsig-
nade i maj 1961.

Välsignelseceremonin hölls i tre steg, 
med början i den tidiga gryningen kl. 
04:30 och fortsatte fram till 17:00 på 
eftermiddagen, under titeln, de första, 
andra och tredje Israel-parens Heliga 
Bröllopsceremoni. Ceremonin började 
med att paren kom in en efter en, följt av
bekräftelse av deras välsignelse-löften, 
proklamerande av äktenskapen, utbyte 
av ringar, ett handslag, och Sanna 
föräldrars välsignelse.

I receptionen efter välsignelseakten, 
presiderade Sanne far över de nygiftas 
"gottgörelse-ceremoni". För deras 
smekmånad, hyrde de nygifta en buss, 
åkte runt i Song-do och Ju-an, och åkte 
sedan att fiska. Den 18 maj, deltog de 
36 paren i ceremonin för familjelöfte, 
varefter de reste till missionsuppdrag. 
Sanna föräldrar sa att de 36 paren 
måste bli en ointaglig fästning, jorden 
och det skyddande staketet för Sanna 
föräldrars familj och föregå med gott 
exempel för andra medlemmar.

6 De 36 paren står i en position av att ha
återupprättat den historia som förstörts 
av satan. De har åstadkommit detta 



genom att fullborda den mission som 
våra förfäder som kallades inför himlen 
under återupprättelsen, lämnat kvar 
ogjort. Dessa par måste ärva Guds 
hjärta och bli fullkomliga människor. Med
andra ord måste de bli förfäder som inte 
misslyckats i Guds försyn, utan blir 
segerrika förfäder. De måste fastställa 
standarden för hur en förfader bör vara 
på jorden. Detta är innebörden av de 36 
par som är mänsklighetens återupp-
rättade förfäder. (055-167, 1972/05/07)

7 Inom de 36 paren, är de första 12 
paren människor som gifte sig själva. 
Genom dessa redan gifta paren som får 
Välsignelsen på jorden, kan människor i 
andevärlden som gifte sig själva här på 
jorden förena sig med dem. Detta ger 
alla liknande förfäder i andevärlden ett 
sätt att återvända och arbeta på jorden. 
Därefter återvinns det som förlorades på
grund av misstag från Noas familj till 
Abrahams familj. Genom att finna tre 
söner, åtgärdades misstagen i Noas 
familj. Abrahams generation innehåller 
Jakobs familj, och det innebär att vi har 
genom gottgörelse horisontellt 
återupprättat, den vertikala historien av 
tre generationerna Abraham, Isak och 
Jakob. Villkoret för att återupprätta 
dessa familjer skapades när de redan 
gifta paren, som hade gift sig själva, tog 
emot Välsignelsen.

Därmed var också standarden för att 
återupprätta andar som gifte sig på egen
hand och gått till andevärlden etablerad. 
Jag var tvungen välsigna män och 
kvinnor som var både var på nivåerna 
förlovade och de som var oskulder. 

Detta skulle ha skett som att förlova 
Jesus och den Helige Ande, trots den 
inre hjärtats standard som Jesus och 
den Helige Ande önskade aldrig blev 
etablerad. Välsignelsen av ogifta män 
och kvinnor bland de 36 par ägde rum 
för att väva samman de som hade fallit 
före Välsignelsen, och att få dessa par 
att betala gottgörelse som deras repre-
sentanter. På grundval av detta, är de 
36 paren som förfäderna som repre-
senterar de förlorade 36 generationerna.
(019-120, 1967/12/31)

8 Välsignelsen av 36 par ägde rum för 
att horisontellt genom gottgörelse åter-
upprätta i ett enda ögonblick, misstag 
våra förfäder gjort. Kampen för att göra 
detta centrerades på 36 par. Männi-
skorna i den sekulära världen kommer 
förmodligen inte att förstå Välsignelsen. 
Människor som förbereder sig för att ta 
emot Välsignelsen bör inte rådgöra med 
sina föräldrar eller människor som de 
normalt skulle relatera till i den sekulära 
världen. Ni bör inte samråda med eller 
ens tala om vad Gud vill med människor 
i satans värld. Så på grund av detta 
gudomliga privilegium, skickade jag er 
alla en inbjudan efter att ha beslutat om 
vilken väg ni tar. Jag välsignade 36 par, 
eftersom jag stod ansvarig för att genom
gottgörelse återupprätta, Guds historiska
smärta över att ha förlorat sina barn. Jag
var tvungen att genom gottgörelse 
återupprätta vertikal historia horisontellt, 
i dagsläget, för att få tillbaka våra för-
fäders rot och den standard de försökte 
etablera. (016-061, 1965/12/26)



9 De 36 paren uppfyllde de historiska 
gottgörelsesvillkoren och höjde sig 
sedan över dem. Vi måste placera 
himmelska familjer i framkant och få 
dem att gå vidare baserat på en stan-
dard av att praktisera. De 36 par är 
representanter för det förflutna, medan 
den återvändande Herren är repres-
entativ för nutiden.

När det förflutna och nutid kan vinna 
fullständig seger på ett ställe, kommer vi
helt säkert att göra en global början. 
Detta är det ansvar som den 36 paren 
axlar. De 36 par är frukten av familjer 
som kan undanröja behovet av historis-
ka gottgörelsesvillkor. Med andra ord, de
är födda på grund av sfären av histo-
riska gottgörelsesvillkor. Det är en 
historisk händelse.

Min familj är den segrande familj som 
står på toppen av grunden för historien 
och tidsåldrarna. Min familj har dykt upp 
i den verkliga världen på denna auktori-
tets seger. På denna plats, måste de 36 
paren fullständigt förenas med min 
familj. Utan min familj, har era familjer 
ingen väg att gå mot en ny värld. Era 
familjer kan inte ta ledningen i detta. Min
familj tar ledningen centrerat på stan-
darden av att praktisera. Därför måste ni
vara ett skyddande staket och även en 
rik jordmån, lägga villkoren i bakgrunden
så att min familj kan utvecklas. Då kom-
mer även era familjer att utvecklas. 
(028-063, 1970/01/03)

Avsnitt 2. 72 par, 124 par och 430 par

      De 72 paren: Återställa 
      Kain och Abels stammar

De 72 parens Välsignelseakt skedde 
den 4 juni 1962, i den ursprungliga 
Cheongpa-dong högkvarter-kyrkan i 
Seoul. De 72 paren etablerades som två
typer, Kain och Abel, och de gottgjorde 
på stam-nivå vad de 36 paren gottgjorde
på familjenivå. Det var vid tidpunkten för 
de 72 parens välsignelse som Sanne far
organiserade kommittén för äktenskaps-
välsignelse, som publicerade en förkla-
ring av syftet med Välsignelse-cere-
monin. De 72 parens välsignelseakt 
hölls i tre omgångar med 24 par vardera.

1 Konflikt startades av Adam och Evas 
söner, Kain och Abel. De fortplantade 
deras andliga korruption på sina efter-
kommande och så skapades en värld av
stridigheter, som för världen till under-
gång. Allt detta måste rättas till genom 
att betala gottgörelse. Som en del av 
detta, måste söner och döttrar av 36 
generationer etablera villkoren att utan 
konflikt ha förenats inför Gud. Detta är 
anledningen till att jag etablerade de 72 
paren, vilket är 2 gånger 36 med 72 upp-
delade i Kain och Abel. Genom att eta-
blera dessa 72 par, byggde jag en histo-
risk släktgrund på vilken Kain och Abel 
kan bygga de fyra positionernas grund-
val utan strid. Detta innebär att jag 
etablerat en absolut värld av försoning 
som kan vara ett bålverk mot satan. 
(019-121, 1967/12/31)

2 Guds hopp slutar inte med individuell 
frälsning. Han längtar efter frälsning av 
familjen och även släkten. Därför räcker 
det inte med att bara ha med ledarna för



Israels 12 stammar. Ledarna för gren-
stammarna är också nödvändigt. Det 
måste vara 36 par som representerar 
Kain och 36 som representerar Abel, så 
jag ansluten horisontalt dessa två 
grupper av par, internt och externt, och 
etablerade dem som 72 par. Detta 
gjordes för att påbörja frälsningen av 
den horisontella världen. De kommer att 
bli stamledare. Sfären av stamledare 
kommer att uppstå. 
(115-279, 1981/11/22)

3 De 72 paren motsvarar Jesu 70 
lärjungar. 72 par representerar stammen
som Jesus försökte organisera genom 
sina 12 apostlar och 70 lärjungar. Med 
andra ord, de 72 paren är återupp-
rättade stammen Jesu 12 apostlar och 
70 lärjungar i form av familjer. För att 
uttrycka det på ett annat sätt, de 36 och 
72 paren är desamma som Israels 12 
stammar och Jesu 70 lärjungar. De är 
de återupprättade ledarna som kan 
Israels folk. Detta är den modell med 
vilken vi har återfunnit de grundläggande
talen som Gud sökte genom Israel.

    
       124 par: Den första offentliga  
            välsignelseceremonin
 
Välsignelseakten hölls den 24 juli 1963, 
i Seouls medborgarhall. 124 par repre-
senterar världen och symboliserar Jesu 
120 lärjungar. De 124 parens Välsi-
gnelseakt var den sista ceremonin 
bestående endast av koreaner och den 
första att hållas offentligt. Efter ceremo-
nin, körde de nygifta paren i en kortege 
av 150 bilar genom centrala Seoul, upp-

märksammades av tiotusentals förbi-
passerande. (054-293, 1972/03/26)

4 124 parens Välsignelse var första 
gången vi höll vår äktenskap välsignel-
seceremoni offentligt. Dessa par 
representerade hela världen. Jag 
bedömde att det var dags att etablera 
124 par som representanter för världen. 
Detta beror på att, ur den kristna sfären 
och i den nuvarande världen, är Korea 
den ledande nation som främjar Guds 
försyn för världens framtida bästa. 124 
par representerar världen. Jag genom-
förde 36 par och 72 par välsignelser 
inom vår kyrka. Genom dem säkrar vi 
den interna grunden centrerat på vår 
kyrka, som liknar hur grunden för ett folk
byggdes genom Judendomen. Därefter 
från den externa synvinkel expanderar vi
för att etablera en global grund som kan 
ansluta till den globala kristna kultur-
sfären i historien, centrerat på 124 par. 
Det måste finnas 124 medlemsländer i 
Förenta nationerna, när 124 par välsig-
nades, och det fanns det. I Korea, en 
nation som representerar alla andra, var 
denna välsignelse ett villkor av historisk 
betydelse på världsnivå för upprättandet 
av ett inre tillstånd av gottgörelse. 
(110-123, 1980/11/10)

5 Antalet 120, vilket är 10 gånger antalet
12 av Jesu 12 lärjungar, är det nummer 
som representerar den horisontella 
världen. Detta är anledningen till att jag 
välsignade 120 par för att motsvara 120 
lärjungar. Tekniskt kunde det ha varit 
120 par, men jag välsignade totalt 124. 
De extra 4 par representerar 4 rikt-
ningar. 124 par, som representerar Jesu



120 lärjungar, utgör också världen. Detta
betyder inte att dessa par har befogen-
het att styra och kontrollera världen, 
utan snarare att om de är representanter
för världen, kan de tjäna som en grund 
där jag kan etablera gottgörelsevillkor på
världsnivå. Detta är hur fastställande av 
124 par skapade villkoret för Gud att 
kunna arbeta på ett aldrig tidigare 
skådat sätt på världsnivå. När antalet FN
medlemsländer nådde 120, gick vi in i 
de sista dagarna. 
(016-063, 1965/12/26)

6 När jag välsignade 124 par, 
innefattade jag fyra män som var f.d. 
fångar. Det var absolut nödvändigt för 
mig att ta med sådana personer i 
gruppen. Arbetet med himlen är inte 
arbetet att fördöma människor utan att 
frälsa alla. Gud försöker förlossa alla 
människor, inte bara troende utan även 
samvetsgranna människor som är icke-
troende, liksom de som har syndat och 
de som sitter i fängelse. Därför etable-
rade företrädare för nationen på världs-
nivå, skapade en dörr för familjen, och 
öppnade den. Därigenom kan alla 
människor i världen komma in, inklusive 
dem som har syndat och tynar bort i 
fängelse. Med grunden för att uppnå 
detta syfte, etablerade jag Välsignelsen 
av 124 par. (100-172, 1978/10/14)

7 124 parens Välsignelseakt var 
verkligen magnifik. Efter ceremonin, fick 
alla par åka runt Seoul i taxi. Människor 
på gatorna var förvånade över kortegen 
med 150 taxibilar. Staden Seoul och 
nationen Korea vändes upp och ned. 
Tycker ni inte att detta bröllop är ett som

varje man och kvinna skulle finna värt att
försöka en gång? Vi kommer att vänta 
och se om världen kommer att följa oss 
eller inte. Jag planerar att få icke-
koreaner att delta i nästa Välsignelsen. 
(012-346, 1963/08/11)

     De 430 paren: Gottgörelse av 
      4300 års koreansk historia

De 430 parens Välsignelseakt hölls den 
22 februari 1968 i Seouls medborgar-
hus. De 430 paren återupprättade 
genom gottgörelse 4300 år av koreansk 
historia. Genom att inkludera ett japansk
par, skapade Sanna föräldrar villkoret att
kunna ansluta välsignelsen till icke-
koreaner. Efter ceremonin, åkte brudar 
och brudgummar separat i turistbussar 
och bilar i en kortege genom centrala 
Seoul.

8 Välsignelsen av 430 par skedde när 
Enighetskyrkan ännu inte hade kunnat 
betala gottgörelse på nationell nivå i 
Korea. Vad betyder talet 430? Året 
välsignelseceremonin hölls motsvarar år
4300 i Dangun eran och även de 430 
åren av Israels lidande i Egypten och i 
öknen. Med målet att befria ett folk, som 
var idealet för Israels folk, öppnade 430 
parens Välsignelse en väg för alla 
korean-ska medborgare att stå inför 
Guds vilja. Detta är vägen till idealet för 
äktenskapspar. Det är meningslöst att 
öppna en väg centrerad på de ideal för 
den enskilde, som religioner hittills har 
försökt att göra. Enighetskyrkan har 
öppnat vägen till äktenskapets ideal i 
alla riktningar. Därför måste vi mobilisera



alla människor i denna nation och påtag-
ligt etablera gottgörelsesvillkoren inom 
vår generation. (055-170, 1972/05/07)

9 Året som markerade 4300 år sedan 
grundandet av Korea var året då 430 par
tog emot Välsignelsen. Därför anslöt de 
430 paren Välsignelsen som represen-
tanter för den koreanska rasen. Även 
om vissa koreanska efternamn inte 
direkt ingår bland dem, ingick faktiskt 
alla när vi ser på släktingar till de 
deltagande paren genom deras mors 
sida eller fäders sida. De 430 paren 
förde med sig människor från varje 
efternamn. Varje typ av person ingick, 
även de som hade begått oförlåtliga 
synder. Frälsningens väg öppnades för 
alla människor i Korea, även för dem 
som inte kunde stå inför himlen på grund
av de synder som begåtts under 4300 
år. En släktlinje som leder till inlösen 
fästes till var och en av dem, och en bro 
av frälsning lades. Således blev en väg 
lagd genom vilken Korea naturligt kan 
överleva och ansluta till himmelriket. 
(133-197, 1984/07/10)

10 Talen 3 och 4 symboliserar himmel 
och jord. När ni multiplicerar 4 och 3 får 
ni 12, talet för harmoni. Antalet 12 
representerar alla siffror och harmoni 
mellan himmel och jord. Detta är anled-
ningen att efter 4300 år Välsignelsen 
motsvarande talet 430, innehållande tre 
och fyra hölls i Sydkorea.

Denna välsignelse innebär att alla 
koreanska familjer, oavsett, kan nu fritt 
komma in i himmelriket när som helst. 
Detta är vad de 430 pars Välsignelse 
åstadkommit. På nationell nivå, etable-

rade Välsignelsen av de 430 paren 
standarden för vem som helst att kunna 
komma in i himmelriket. 
(075-151, 1975/01/02)

11 Från och med 1960, har jag gått från 
36 pars välsignelse till 72 par och 124 
par. Och jag har för avsikt att välsigna 
430 par när vi överbryggar det sista 
hindret för sju års gottgörelse. Antalet 
välsignade par måste vara större än 
talet 666. Talet 6 är satans tal, som står i
samma situation som Guds fiende. Vi 
måste passera detta tal. Detta är anled-
ningen till att totalt 760 par, inklusive 
redan gifta par, kommer att ha fått 
Välsignelsen inom sju år. 
(019-113, 1967/12/31)

12 Nu när jag har återupprättat Eva och 
ärkeängeln, har jag uppfyllt mitt ansvar 
som Adam. När tiden kommer då jag 
kan älska mina söner och döttrar i 
familjemiljö skapad genom återupp-
rättandet av Eva och ärkeängeln, kom-
mer tidsåldern där goda människor 
betalar gottgörelse att byta till en tids-
ålder där onda människor betalar gott-
görelse för att gynna goda människor. 
Från och med nu kommer vi att gå in en 
värld av lycka för Enighetskyrkan. När ni
tar emot Välsignelsen, blir ett, och eta-
blerar de fyra positionernas grundval på 
familjenivå som stam-messias, fort-
skrider i alla riktningar som jag kommer 
himmelsk lycka att lysa över er. Himlens 
försyn av återupprättelse kan inte fort-
sätta förutom genom denna princip. Vi 
kan inte bygga himmelriket utan återta 
denna fysiska värld. Därför måste era 
familjer bli helt ett med Sanna föräldrars 



familj. En gren kan inte existera utan 
dess rot.

När jag välsignade 430 par, sa jag till 
dem att bli stam-messias. Med andra 
ord, sa jag till dem att utföra samma 
uppgift som Jesus och den Helige Ande,
det vill säga att arbeta som de påtagliga 
kropparna av den uppståndne Jesus och
den Helige Ande att frälsa deras 
stammar. Jag bad dem att ta på inte 
bara den andliga missionen utan också 
att den påtagliga missionen som stam-
messias.

De 43 paren från 10 nationer som 
Välsignades under den andra världs-
turnén 1969, förrättades av Sanna 
föräldrar. De sade att denna välsignelse 
var kopplad till de 430 paren i Korea och
betydde att ansluta Välsignelsen till hela 
världen. Sanna föräldrar välsignade 13 
par (sju nyförlovade och sex redan gifta)
i Washington DC kyrkan den 28 februari;
åtta par (sju nyförlovade och en redan 
gift) i Essen, Tyssland, den 28 mars, och
22 par (12 nyförlovade och 10 redan 
gifta) i Tokyokyrkan den 1 maj. 
(040-217, 1971/02/01)

13 Världen kretsar nu kring den andra 
sjuårs-perioden av gottgörelse, som 
startade 1968. Precis som Kain och Abel
kämpade, slåss nu vänster- och höger-
krafter över hela världen. Vi måste lösa 
denna konflikt och utveckla en ny familj, 
ett nytt samhälle, en ny nation och en ny
värld. Detta är Principernas framtid och 
missisonen för Enighetskyrkan. Det är 
därför jag den 1 januari 1968 etablerade 
Guds dag. Det var dagen för seger på 
denna jord för Enighetskyrkan. Kort 

därefter genomförde jag 430 pars 
Välsignelse. Jag var tvungen att ansluta 
denna segerdag horisontellt till världen, 
så jag välsignade 43 par samtidigt under
min 1969 världsturné. Detta var en för-
längning av 430 pars välsignelse i 
Korea. Genom att utföra de 43 parens 
Välsignelse, anslöt jag 10 nationer 
horisontellt. Vi måste globalisera allt 
som vi har åstadkommit i Korea. 
(058-223, 1972/06/11)

14 De 43 parens Välsignelse var i hög 
grad inter-kulturell. Alla matchades 
internationellt, som amerikansk med 
tyska, holländska med engelska, och så 
vidare. I de flesta fall matchar jag inte 
Välsignelse-kandidaterna med någon 
från det egna landet. För att återupprätta
världen, måste vi överskrida vårt 
engagemang för vårt eget folk och i 
stället älska världen. Detta är 
anledningen till att jag genomförde en 
Välsignelseakt för äktenskap med 
människor från olika länder. Alla var de 
stolta över att delta och det gav mig stor 
glädje att se på dem.

Efter att jag skänkt Välsignelsen frågade
jag vad de skulle vilja göra för Korea. De
sa att de skulle göra vadhelst jag bad 
dem. Aldrig tidigare i historien har en 
ensam asiatisk man inspirerat männi-
skor så djupt i Europa. I ljuset av detta, 
kom jag än en gång att inse hur formi-
dabel Enighets-principerna verkligen är. 
(022-229, 1969/05/02)

15 Genom Välsignelsen av 430 par, kom
Korea stå i position av att ansluta till 
Enighets-principen. Vad detta betyder är
att, även om de flesta koreaner inte kan 



tro på Enighetskyrkan, kan de dra nytta 
av att vara det tredje Israel eftersom vi 
har etablerat ett gottgörelsevillkor för 
dem att göra det genom de 430 paren. 
Således har nationen Korea bli riket av 
det utvalda folket.

Efter välsignelserna av 430 par, måste 
jag utöka denna sfär av Republiken 
Korea och dess medborgare till hela 
världen. Först måste jag utvälja de 
heliga platserna och därefter var jag 
tvungen att inympa dem till de 430 
paren. Detta är anledningen till att jag 
valde ut heliga platser i 40 nationer 
under min första världsturné och väl 
signade 43 par under min andra världs-
turné. Jag fast besluten att ansluta 
Japan, USA och Tyskland genom de 43 
paren, som var motsvarigheter till 430 
par. Detta var en global, historisk 
uppgift. Som ett resultat av detta har det 
blivit möjligt även för världens otaliga 
icke-troende att dra nytta av sfären av 
Israel i denna tid av horisontell återupp-
rättelse, samma förmåner som de av 
dem som ärvt traditioner från den 
judiska eller kristna tron, oavsett om 
under de senaste 4000 åren eller idag. 
Ett sådant fundament har upprättats.

          Välsignelser av gifta par

Den första Välsignelsen för redan gifta 
paren hölls för 26 par i den ursprungliga 
Cheongpa-dong huvudkyrkan i Seoul, 8 
februari 1963. Och den 7 april en andra 
för 27 par. Dessa var par som redan 
hade gift sig och bildat familjer innan de 
gick med i Enighetskyrkan. De flesta av 

dem var kyrkans äldste som hade 
bidragit starkt till kyrkan i dess tidiga år. 
Sanna föräldrar betonade att dessa 
redan gifta paren behövdes för att ge 
exempel och vara ett skyddande staket 
för de yngre välsignade paren. Ett antal 
sådana Välsignelser har sedan dess ägt 
rum.

Den 10 april 1992 hölls äktenskapets 
välsignelseakt för 1267 redan gifta paren
från hela världen omedelbart före 
grundandet av Family Federation for 
World Peace. Denna ceremoni samlade 
par från 33 länder, däribland Korea och 
Japan. Märk att, Sanna föräldrar 
meddelade genom medverkan av 45 par
från nio länder i Mellanöstern, var 
öppnades Välsignelsen för allmänheten i
stort, överskridande religion och 
nationalitet. (110-124, 1980/11/10)

16 De redan gifta paren är de som gifte 
sig och bildade familjer på egen hand 
innan de gick med i Enighetskyrkan. För 
att de ska erkännas som familjer av 
Guds ideal, måste mannen bli en 
historisk representativ centralperson i 
Guds arbete, och återupprätta sin familj 
baserat på Principerna. Dessutom mås-
te han bli en man som kan ärva den 
historiska traditionen. En man med en 
familj är en representativ person som 
kan ärva hela den ursprungliga tradi-
tionen att upprätthålla Guds arbete, som
praktiseras av våra förfäder från Abel till 
Noa, Abraham och Moses. Därefter 
vilken ideologi, världsbild och livsväg 
måste en sådan man, som är hans 
familjs huvud, anta? Svaret är, i ett 
sådant nytt välsignat, redan gift par 



måste mannen älska sin hustru mer än 
någonsin tidigare. När han gör detta, 
kommer denna man och hustru att 
överskrida och lägga undan sina tidigare
äktenskapliga kärleksrelationer och, som
ett välsignad par, existera i en ny 
kärleksrelation högre än världen någon-
sin har upplevt. (058-171, 1972/06/11) 

17 De redan gifta välsignade paren 
måste stå som ett skyddande staket runt
de nyligen välsignade gifta paren. För att
uttrycka det på ett annat sätt, de måste 
bli de par som kan gottgöra Abels miss-
tag i tidigare historia och som Abel kan 
lita på i familjenivån av Guds försyn. 
Tidigare orsakade skillnaderna mellan 
de två typerna av par konflikt mellan 
dem. Men nu, måste de redan gifta 
paren vara mentorer till vilka andra kan 
komma med eventuella problem de kan 
ha. Dessutom måste de redan gifta 
paren uppriktigt ta hand om och skydda 
andra.

De redan gifta paren är som äldre 
broder-par. Kain är den äldre brodern. 
Abel är yngre brodern. Ni är alla bröder. 
De redan gifta paren är som den äldre 
brodern, och de har den positionen 
oavsett om de vill det eller inte. Därför, 
när det gäller bön, vem behöver be mer?
Förr i tiden, bed de i Abel-position mer. 
För att frälsa Kain, offrade Abel omfat-
tande hängivelse till Gud. Men i denna 
tidsålder måste par av Kain-typ offra mer
bön för par av Abel-typ. 
(058-182, 1972/06/11)

18 Eftersom de redan gifta paren levde 
tillsammans som man och hustru före 
kyrkan, är deras nuvarande situation lite 

annorlunda från deras förflutna. Efter-
som både mannen och kvinnan är i 
samma position som tidigare, trots att de
aldrig får göra det, kan de lätt falla till-
baka i gamla vanor. Frågan är, vad som 
har förändrats för dem efter att de har 
fått Välsignelsen? De har förnyat sin 
familj genom Välsignelsen, så det måste
bli en historisk familj. I sitt tidigare äkten-
skap kan de ha levt för varandra, men 
nu måste mannen leva för sin hustru och
hustrun för sin man på ett nytt och 
annor-lunda sätt. Det vill säga, nu måste
de inte bara leva för varandras skull utan
gå längre än så och leva för Guds skull.

Eftersom Adam och Eva misslyckades 
med att leva för Guds skull, föll de och 
grundade en familj av sorg. När redan 
gifta paren kan trösta Guds innersta 
hjärta och befria honom från Hens sorg, 
kom-mer de att skapa en grund på 
vilken Gud kan hoppas på söner och 
döttrar som kommer att söka efter 
honom. 
(058-174, 1972/06/11)

19 Barnen till redan gift par, skiljer sig 
efter Välsignelsen från de barn som är 
födda före deras föräldrar tog emot 
Välsignelsen. De välsignade barnen 
skiljer sig också anmärkningsvärt från 
sina föräldrar. Ansvaret för att etablera 
denna anmärkningsvärda skillnad ligger 
först på mannen och därefter på hust-
run, men paret har uppgiften att uppfylla 
detta ansvar tillsammans. Vad skall 
detta par göra? Hustrun får inte umgås 
med en fallen man och mannen får inte 
umgås med en fallen hustru. När allt är 
sagt och gjort, kommer de att kunna 



skryta med att de har etablerat stan-
darden för ofallen Adam och Eva som 
dygdigt har tjänat varandra.

Därför måste ni förstå att som redan gift 
par är er position nu på en helt annan 
nivå än vad det var tidigare. Som par 
som har fått Välsignelsen, och dessutom
som redan gifta paren som är förenade 
igen, måste ni bli ett med Guds vilja. Om
ni misslyckas med att bli en, kommer ni 
verkligen att förlora äran inför himlen. 
Förr i tiden, fortsatte vi att väva en 
historia av sorg eftersom vi stod i 
positionen att inte känna till Guds Vilja. 
När ni nu nyligen förenats baserat på 
Viljan, om ni upprepar er tidigare livsstil, 
traditioner och vanor, kommer ni att 
framkalla en andra sorg i himlen. En 
sådan sak får aldrig hända. Därför 
måste ni bli dramatiskt annorlunda än ni 
var innan. Ni har som redan gifta paren 
ansvaret att inleda ett nytt flöde av 
historia och att skapa en ny tradition. 
(058-175, 1972/06/11)

20 De redan gift välsignade par måste 
förstå att de tidigare ogifta välsignade 
paren tittar noga på dem. Eftersom de 
tidigare ogifta paren just har startat sina 
familjer, vet de inte mycket om relationer
mellan äkta makar. När det gäller barn-
uppfostran, kan de enkelt titta på hur de 
redan gifta paren gör det och följa deras 
exempel. Mot bakgrund av detta, är de 
redan gifta paren i en mycket viktig 
position. De måste föregå med gott 
exempel som dramatiskt skiljer sig från 
deras förflutna. Om de inte gör det, 
kommer de inte att kunna stå som 
familjer med himlens ideal.

De redan gifta paren är i samma 
situation som Kain. Som Kain-typ av 
familjer, måste de föregå med gott 
exempel inför tidigare ogifta paren och 
hjälpa dem i största möjliga utsträckning.
Såvida inte kyrkans redan gifta paren 
skapat en sådan tradition, kommer det 
inte att finnas något sätt att frälsa de 
otaliga paren runt om i världen som 
gifter sig på egen hand. 
(058-177, 1972/06/11)

21 Jag har beviljat amnesti och öppnat 
en väg till Välsignelsen även för dem 
som levde som de ville i sina familjer. 
Genom detta kan dessa mödrar och 
fäder erkännas ha samma värde som de
som står i position av ofallen Adam och 
Eva eller ofallna söner och döttrar i 
himmelriket. Om Enighetskyrkan 
erkänner dem som sådana, måste även 
hela världen också göra det. Genom 
grundandet av Womens Federation för 
World Peace och rörelsen för kvinnors 
frigörelse, öppnade jag dörren genom 
vilken Adam och Eva, som hade fallit på 
familjenivå, kan återgå till samma nivå 
som en ofallen familj. Jag beviljar am-
nesti till alla familjer i världen utanför 
Enighetskyrkan. Detta är inte något som 
händer varje dag. Efter att denna period 
passerat måste redan gifta par, gå till en
stam-messias för att ta emot Välsig-
nelsen. Stammessias är de som kommer
att välsigna dem. (233-055, 1992/07/30)

22 På morgonen, när det är dags för 
solen att stiga upp, stiger den naturligt. 
På samma sätt, även genom svåra 
omständigheter, skapade jag en miljö 
där alla i världen kan ta emot Välsignel-



sen. Detta är historiskt. Välsignelsen 
började 1961 och den var globaliserad 
från 1992. Vi väntade tålmodigt tills 1992
och började sedan att expandera den. 
Från denna punkt, genomförde vi i 
Enighetskyrkan välsignelseceremonier 
för allmänheten. Vi gjorde detta i linje 
med början av en tid präglad av kvinnor. 
(325-317, 2000/07/02)

23 Kristendom och Islam ser varandra 
som fiender och kan inte ens drömma 
om förening. Ändå måste de bli en. Det 
är därför Sanne far och Sanna mor 
välsignade dem som internationella par 
den 10 april 1992. Eftersom Jesus kors-
fästes, kunde han inte finna sin brud, 
som skulle vara den Sanna mor. Men 
jag har löst allt genom de redan gifta 
parens bröllop. Denna välsignelse 
skapade sfären av den uppståndne 
Jesus på nationell nivå. I det läget gick 
jag utanför Rom och kom att stå på 
global nivå. Genom att överskrider 2000 
års historia, har jag byggt och återupp-
rättat en seger-sfär och har därför eta-
blerat Sanna mor i den globala sfären av
Eva. Det är därför en tid präglad av 
kvinnors frigörelse kommer. Det är slutet
nu. Allt kommer att vara klar när jag är 
klar med att välsigna alla. Den väg som 
leder till helvetet kommer vändas om 
180 grader. (230-055, 1992/04/15)

24 Nu, har alla välsignade par över hela 
världen stigit till samma nivå. Oavsett 
om de är kristna eller tror på en annan 
religion, utövar jag mitt privilegium som 
en Sann förälder att etablera alla par på 
samma nivå. Jag välsignade Abel för att 
kunna välsigna Kain. Det är därför jag 

etablerade dem i samma position. 
Föräldrarna till välsignade par gifter sig 
på egen hand och motsatte sig även 
Enighetskyrkan. Som stam-messias, 
måste ni fostra era föräldrar till 
positionen som ofallen Adam och Eva. 
Genom att göra så, kan de ansluta med 
Sanna föräldrar i centrum på alla nivåer: 
familj, stam, folk, nation och världen. Det
är därför vid tidpunkten för World Cul-
ture and Sport Festival i augusti 1992, 
jag kommer att öppna dörren till alla gifta
paren runt om i världen. När de tar emot 
Välsignelsen kommer vägen att vara 
öppen för dem att komma in i sfären av 
himlens släktlinje. (233-201, 1992/08/01)

Singel-Välsignelser

Den första singel-välsignelseakten hölls 
den 28 mars 1963 i den ursprungliga 
Cheongpa-dong huvudkyrkan i Seoul. 
De som inte kan matchas och välsignas 
med en partner på jorden, på grund av 
sådana faktorer som ålder, gavs möjlig-
het att ta emot singel-Välsignelsen så att
de så småningom skulle kunna möta sin 
make i andevärlden. Fyrtioen medlem-
mar, en man och 40 kvinnor deltog i 
denna ceremoni. Alla hade varit med-
lemmar i minst sex år och var åtmin-
stone 60 år. Sedan dess har många 
singel-Välsignelse ceremonier hållits.

25 Jag frågade dem som var 60 år eller 
äldre, och för gamla för att gifta sig med 
en fysisk partner även om de ville, att 
samlas på Föräldradagen 1963, jag gjor-
de så för att skapa en modell för deras 
familje-paradis i världen efter döden. 
Fram tills nu hade Paradiset inte varit för



familjer. I den har man inte haft en 
make. Deras situation var densamma 
som i änglavärlden. För att stå fast vid 
principen om partnerskap vid denna tid-
punkten, måste jag utrusta äldre män-
niskor på jorden, möjlighet så att de kan 
boka sin plats i familjens paradis i 
andevärlden. Enligt Guds ursprungliga 
avsikt, är himmelriket i andevärlden en 
plats där man är omgiven av sin familj: 
föräldrar, make och barn. Men om våra 
medlemmar 60 år och äldre är oför-
mögna att bilda familjer, måste jag 
skapa en himmelrike för dem som är 
som Guds ursprungliga tänkta paradis. 
Jag måste skydda dessa människor. 
Åtminstone måste jag lova dem att om 
de dör och gå till andevärlden utan en 
partner på jorden, kommer de att ha en 
där. (152-037, 1963/03/03)

26 Bara när jag, i positionen som Adam, 
återupprättar fallna Eva, kan deras 
makar återupprättas genom dem som 
återupprättad Eva. Vad detta innebär är 
att genom att återupprätta Eva nu, 
kommer hon att stå på himlens sida och 
kan rädda sin blivande man. Adam föll 
genom att lyssna till Eva, så när ni blir 
en återupprättad Eva genom denna 
ceremoni kommer ni att behöva få en 
man i andevärlden som kommer att 
lyssna på era ord, och göra honom till en
med er för att återupprätta honom. Ni 
kommer att hitta en make som kandidat i
andevärlden, och bli förlovade. Det 
börjar med denna välsignelseakt för 
återupprättelse av Eva. Den följs av en 
ceremoni för att andligen återupprätta 
kärlek genom heligt vin. När ni har gjort 
dessa, och sedan går till nästa värld kan

ni välja er egen make. Det finns många 
andliga män som väntar där hoppas 
kunna väljas som en partner. Ni har 
detta privilegium. Men det faktum att ni 
har detta privilegium betyder inte att ni 
kan gå dit först och säga till någon, "Låt 
oss leva tillsammans." Ni måste vänta 
tills jag går dit. Jag måste gå till ande-
världen för att ge er mitt samtycke. Ni 
kan inte göra precis som ni vill. 
(101-310, 1978/11/07)

27 Himmelske Fader, kl. 05:53 på efter-
middagen den 7 november, 1978 utför 
jag ceremonin för 101 par, och jag ber 
att du tillåter detta i ditt heliga namn. Låt 
denna förening, genom vilken dina dött-
rar på jorden och dina söner i ande-
världen kan förenas som en. Genom att 
matcha dina döttrar på jorden med dina 
söner i andevärlden, skänker jag dem 
rätten att bilda familjer när de går till den
eviga världen i framtiden, i namn av 
himlen och i namn av Sanna föräldrar. 
Så himmelske Fader, vänligen accep-
tera dem. Jag vet att var och en av dem 
kommer att kvarstå som föremål för 
tillbedjan och hopp av alla andar i 
andevärlden. Jag har bestämt just här 
och nu en förening genom vilken efter 
att de har tillbringat en tid på jorden, de 
kan gå till andevärlden och förenas med 
sin make. Så Fader, tillåt detta. Jag 
hoppas att, på detta sätt, de kan bilda 
eviga relationer som man och hustru när
de går till andevärlden genom att bli ett 
med sin make i namn av Sanna 
föräldrar. Så himmelske Fader, vänligen 
tillåta detta. Jag vill öppna vägen för 
dem här på jorden för att ta emot Väl-
signelsen villkorligt, och för att det ska 



bli påtagligt när de anländer i 
andevärlden. Så fader, tillåt detta. Jag 
ber att du tillåter förlovning av dessa 101
par, och att du också kommer att 
möjliggöra deras framtida bröllop. 
(101-310, 1978/11/07) 

Avsnitt 3. 777, 1800, 2075 och 6000
par

        777 par: Öppna eran för den  
        internationella Välsignelsen

Den internationella äktenskap 
välsignelseakt av 777 par hölls på 
Jangchung sporthall i Seoul den 21 
oktober 1970. Det fanns 790 par från tio 
nationer som deltog, med 539 par från 
Korea, 235 par från Japan och 16 par 
från Europa och Amerika. Efter 
ceremonin, brudar och brudgummar 
reste i en konvoj av 42 bussar genom 
centrala Seoul. Sanna föräldrar sade att 
777 pars Välsignelse innebar en 
utvidgning av äktenskaps-Välsignelsen 
till världen.

1 År 1969, välsignade jag 43 par som 
representanter för alla världens länder. 
De 43 paren är global nivå motsvarande 
430 par på nationell nivå. Alla stammar i 
Korea tog emot nåden att gå in i himlens
sfär, och det är den inre grunden för alla 
folk i världen att komma in i det området.
När dessa relationsstandarder är 
förenade, kan stammar i den yttre 
världen förenas med det koreanska 
folket, som har satt standarden på 
gottgörelse i den inre världen. På denna 
grund, går vi in i en tidsålder av 
internationella äktenskap. De koreanska 

medlemmarna kommer inte längre att 
tillhör bara Enighetskyrkan Korea som 
en etnisk grupp; de kommer att ingå i 
den globala Enighetskyrkan. På samma 
sätt, kommer de tyska Enighetskyrkan 
medlemmar, till exempel, inte att tillhöra 
Enighetskyrkan i Tyskland som etnisk 
grupp; de kommer att gå längre än så 
och ingå i sfären av medlemmar på 
världsnivå. Det är en tidsålder av en 
federation baserad på internationella 
äktenskap. Vi går in i denna tidsålder, en
tidsålder av internationella äktenskap, 
och det började med 777 par som grund.
(100-033, 1978/10/04)

2 Världen kommer in i sfären av 
Enighetskyrkan lycka och börjar en 
gradvis övergång. Det är därför jag den 
21 oktober 1970 kunde genomföra den 
första internationella äktenskap 
välsignelseakten, Välsignelsen av 777 
par. Nu kommer allt till oss på 
världsnivå. Innan denna välsignelse, 
reste Sanna föräldrar utomlands för att 
genomföra Välsignelsen. Vi kunde inte 
föra paren hit till Korea och välsigna 
dem här. Men nu kan vi. Människor från 
tio nationer deltog i ceremonin. Genom 
detta skapades den väg genom vilken 
varje land kan återvända till Gud baserat
på den ideala av familjen. Vid den tiden 
blev det möjligt för världens lycka att 
komma in i sfären av lycka i 
Enighetskyrkan. (055-171, 1972/05/07)

3 Sanna föräldrar hade par från tio 
nationer som deltog i 777 pars 
Välsignelse 1970. De representerade 
världen, gottgörande talet 10. Genom 
detta kan vi ordna en ny stam på 



världsnivå, baserad på familjen. 
Eftersom en del av paren var 
internationellt matchade, är släkten vi 
arrangerar en internationell släkt. Kort 
sagt, har vi etablerat en standard som vi 
kan organisera en ny stam på 
transnationell nivå. Hade vi inte gjort det,
skulle ingen annan än koreanerna kunna
gå med i denna rörelse. Om vi skulle gå 
framåt genom att prioritera på det 
koreanska folket, skulle vi inte vara en 
internationell rörelse. Men genom att 
göra vad vi har gjort, har vi öppnat upp 
en väg av mer än en etnisk grupp 
människor. Kristendomen hade skapat 
en världsomspännande grund. Dessa 
777 par bildades som ett folk framför 
Guds Vilja, för att representera det 
förlorade planet på världs-nivå. De är ett
folk som skapats för att betala 
gottgörelse. (054-297, 1972/03/26)

4 Genom Välsignelsen av 777 par, 
byggde vi en bro genom vilken alla folk i 
världen kan komma in i himlen. Detta 
providentiella arbete uppfylldes centrerat
på tio nationer. De 43 paren kom också 
från tio nationer. Det måste finnas 
åtminstone tio länder. 
777 parens Välsignelse var en 
världsomspännande deklaration som 
öppnade portarna genom vilka dessa tio 
länder kan resa fram och tillbaka 
horisontellt och dessa familjer kan åka 
vart som helst utan hinder. Tre gånger 7 
är 21. Vi återupprättar genom 
gottgörelse det kritiska ögonblicket av 
sorg av talen 3 och 7 genom 21 års 
gottgörelse, så att vi kan frigöra oss från 
satans anklagelse, baserat på de 
andliga och fysiska världarna och på 

man och kvinna. Fundamentet av dessa 
tio länder befriar alla välsignade familjer 
över hela världen från sfären av 
anklagelse. De 777 paren förkroppsligar 
denna grund. Nu när detta arbete är 
utfört, tillhör det som tillhör Korea 
världen, och vad som hör till världen 
tillhör Korea. (058-061, 1972/06/06)

5 777 par måste stå i frontlinjen under 
tre år. De måste uppfylla deras slutliga 
mission. Hittills har välsignade familjer 
aldrig varit i en sådan situation. Nu när 
Välsignelsen hålls över gränser, 
besannas Guds önskan på denna jord. 
Kain och Abel måste enas som ett och 
gå från individen till familjen, släkten, 
folk, nation och världen. För oss att gå 
vidare genom dessa steg, Kain och Abel
måste segra. Det är en grundläggande 
regel. Därför måste ni offra till förmån för
världen. När varje nation gör detta, 
kommer världen att förenas automatiskt.
Mitt arbete idag är baserat på denna 
strategi. (055-108, 1972/04/29)

                   1800 paren: 
    drar till sig global uppmärksamhet

Den internationella Välsignelsen av 
1800 par hölls i Jangchung sporthall i 
Seoul den 8 februari 1975. Deltagande i 
denna ceremoni var totalt 1816 par, 
bestående av 892 par från Korea 
(inklusive 18 som var koreanska 
invånare i Japan), 811 par från Japan, 
111 par från Europa och Amerika, och 
två par från Taiwan. Bland dem var 87 
par matchade internationellt. Totalt 20 
nationer var representerade. Ministern 
för nationellt enande gav ett öppningstal,



och efter ceremonin genomförde 
deltagarna en kortege genom centrala 
Seoul.

6 Den 8 februari 1975 genomfördes 
1800 parens Välsignelse. Inte bara 
Sanna föräldrars familj men också alla 
medlemmar i Enighetskyrkan i världen 
måste framträda inför världen på den 
individuella och familjenivån. Eftersom 
detta är Guds vilja, måste vi visa vår 
seger på familjenivå, baserad på 
prestationer under de första och andra 
sjuåriga gottgörelseperioderna. Hölls på 
grundval av den tredje sju års-perioden, 
1800 par välsignelseakt var en 
demonstration, en aggressiv kampanj för
att plantera era familjer på horisontella 
planet med Sanna föräldrar i centrum. 
(077-217, 1975/04/12)

7 1800 parens Välsignelse ägde rum vid
det första ögonblick vi gick in i den tredje
sjuårs-perioden. I Guds vilja, har vi gått 
in i sfären för fullkomnande, inte längre i 
den fallna sfären genom tredje sjuårs-
perioden. Så ni måste plantera detta i 
historien som en lysande tradition. 1800 
pars Välsignelse är på en global nivå där
folk från 20 nationer deltar. I arbetet med
att etablera standarden för 
internationella traditioner, måste ni, som 
företrädare för Korea, inte känna att det 
finns något att skämmas för. Korea i 
driften med alla andra länder. Eftersom 
många par i Korea har fått Välsignelsen,
som människor i ledande nation måste 
ni upprätta en lysande tradition. Ni bör 
inte falla som Adam och Eva föll, genom
att göra vad ni känner. Förlita sig helt på
Guds ord och Sanna föräldrar, ska ni bli 

familjer som Gud och Sanna föräldrar 
önskar. (083-255, 1976/02/08)

        De 2075 och 6000 paren: 
         Når ett globalt fotfäste

Den 1 juli 1982, genomfördes den 
internationella Välsignelsen av 2075 par 
i Madison Square Garden i New York 
City. Det är av stor betydelse att den 
ägde rum medan Sanne far var indragen
i ett rättsfall. Välsignelseceremonin ingår
bland annat 705 par som var förlovade i 
maj 1979, en annan grupp 843 par 
förlovade i december 1980, och 653 par 
förlovade i juni 1982. 14 oktober 1982, 
hölls Välsignelsen av 6000 par i Jamsil 
inomhus stadion i Seoul. 6000 pars 
Välsignelse samlade par från 85 
nationer, däribland 1500 par från Korea, 
3600 från Japan, 90 från Sydostasien, 
150 från USA, 100 från Central- och 
Sydamerika, 400 från Europa, och 60 
från Afrika.

8 Den 1 juli 1982 hölls Välsignelsen av 
2075 par. När det finns ett bröllop i en by
med bara ett par, är det anledning att 
fira, så att motsätta sig ett bröllop av 
tusentals par är helt säkert fel. Jag är 
säker på att polisen var chockerad över 
att se att det inte fanns några 
demonstranter vid denna 
välsignelseceremoni. Det måste ha varit 
en enorm chock för det västerländska 
samhället. Från och med nu bör ni alla 
vara mycket stolta över våra 
Välsignelse-ceremonier. 
(119-009, 1982/07/03)



9 Just nu är jag indragen i en 
domstolskamp i USA. Om jag var en 
vanlig människa, skulle jag protestera 
våldsamt som om någon hade dött. Men
i stället, förrättade jag på ett bröllop av 
mer än 2000 par. Detta har en mycket 
stor betydelse. När min historia skrivs 
ner, kommer det att framgå att dagar 
som dessa bär mesta värde. Det faktum 
att jag gör sådant offentligt arbete till 
förmån för ett land som motsätter mig är 
nog att vända historien runt. Varför jag 
skyndar jag på dessa saker? Det beror 
på att vi fortfarande har en lång väg att 
gå innan vi kan hålla Moskva-mötet. 
(119-011, 1982/07/03)

10 Mot bakgrund av Guds försyn, var de
6000 parens Välsignelse en händelse 
genom vilken vi nådde det avgörande 
slutet av en fas av historien. Om 
Enighetskyrkan, som startade i Korea, 
hade förblivit i Korea, skulle det inte ha 
haft någon inverkan på världen; mycket 
mindre skulle det ha uppnått detta 
resultat, att samla människors hjärtan 
från hela världen. Genom vår rörelse för 
en global expansion, genom vilken vi 
sprider oss ut till den internationella 
scenen, var Välsignelsen ett bra sätt för 
oss att samla hjärtat hos alla människor i
världen. Personer från 85 nationer 
deltog i evenemanget. Inte bara 
människor i den fria världen, utan även 
människor i den kommunistiska världen 
deltog, och det är verkligen historiskt. 
Från en andlig synpunkt var själva 
ceremonin ett tillfälle för otaliga förfäder 
från andevärlden att förena sina krafter, 
alla förfäder från 85 nationer.

Under försynens förlopp har det funnits 
många välsignade verk som vi kan vara 
stolta över, men detta var första gången 
i historien under Guds försyn som hela 
andevärlden samlades på en 
internationell plattform. Och i det 
ögonblicket, när unga människor från 85
nationer från hela världen tog emot 
Välsignelsen, var både andlig miljö och 
paren själva inriktade på en enda punkt 
överskridande nationer. Det har aldrig 
funnits en tid i historien där fokus i 
andevärlden och den jordiska världen 
har varit i linje så här, och det kommer 
aldrig att ske igen. Det var ett glädjefyllt 
tillfälle som överbryggade två världar. 
Därför är det, från Guds synvinkel något 
att vara stolt över. 
(121-045, 1982/10/15)

11 Enighetskyrkan genomför 
Välsignelserna av äktenskap för att 
bygga en värld av kärlek. 
Enighetskyrkan tillåter inte 
rasdiskriminering. I sann kärlek kan 
ingen säga att vita människor skiljer sig 
från svarta människor. Detta är 
anledningen till att Enighetskyrkan är 
stort och dess medlemmar är olika. När 
jag genomförde 6000 pars Välsignelse, 
välsignade jag ca 70 afro-japanska par. 
Jag tvingade dem inte; de gjorde detta 
av egen fri vilja. (140-260, 1986/02/12)

12 De människor som deltog i 6000 pars
Välsignelse kom från hela världen. 
Genom denna händelse, binds raserna 
samman och både vertikal historia och 
horisontell historia håller på att vändas 
upp och ned. Det övre och lägre i 
historien vänds upp och ner, och öst och



väst växlas. Således förändras alla 
historiska strömmar. Tidvattnet byter 
riktning. Familjens ideal uppnås baserat 
på kärlek och genom denna Välsignelse,
har den inkommande tidvattenströmmen
av kärlek började flöda ut från Guds sida
för första gången i världshistorien. 
Slutligen kommer föryngrad kärlek att 
komma till planeten Jorden. Detta 
kommer att ske genom 6000 pars 
Välsignelse. Talet sex är satans nummer
och 6000 par kan förstöra satans rike 
inifrån. Genom 6000 parens flagga av 
kärlek kommer satans värld till ett 
fullständigt slut. (122-111, 1982/11/01)

Avsnitt 4. 6500, 30 000 och andra
generationens par

   6500 par: Öppna eran av     
 tvärkulturella  Välsignelser

6500 pars Välsignelse hölls nära Ilhwa 
Yon-gin fabriken 30 oktober 1988. 
Kandidater från 17 länder deltog, varav 
många var tvärkulturella par från Korea 
och Japan, inklusive 1 435 par med 
koreanska brudgummar och japanska 
brudar, och 973 par med japanska 
brudgummar och koreanska brudar. 
Dessutom deltog 3 660 par där både 
bruden och brudgummen var japanska. 
Vid denna Välsignelse, matchas de fles-
ta av Sanna föräldrar genom parens 
fotografier. 

1 När jag välsignade 6500 par, 
matchade jag japaner med koreaner, 
vilket skapar tvärkulturella par. Varför 
gjorde jag det? Korea är det Adam 
nationen och Japan är Eva nation. 

Världen var förlorad på grund Adam och 
Eva gift enligt deras egen vilja, och 
denna händelse var att vända den runt 
på nationell nivå. (188-314, 1989/03/01)

2 Genom tvärkulturella äktenskaps-
Välsignelsen av yngre generationens 
medlemmar på nationell nivå, bröts 
satans värld ner. Och på grund av en tid 
präglad av Sanna föräldrars fulla 
auktoritet, kunde idealet av himmel och 
jord etableras. 6500 par representerar 
denna historia. Det arrangerades inom 
en vecka. Först var de japanska ledarna 
i uppror, och sa: "Vi kan inte göra något 
sådant", men eftersom de gjorde sitt 
yttersta för att följa mitt håll, hjälpte den 
japanska regeringen och den koreanska 
ambassaden det att hända. Nationerna 
Japan och Korea skapade båda villkoren
genom att stödja denna händelse. 
(190-282, 1989/06/19)

3 3 oktober 1988, deklarerade jag 
declared Foundation Day for the Nation 
of the Unified World. Baserat på denna 
deklaration, kan ett land uppstå. 
Eftersom Adam och Eva föll som 
individer och gick till satan, för att 
återupprätta detta måste vi genom 
gottgörelse, avancera på grundval av 
den andra generationen av Adam och 
Evas nationer, som representerar satans
värld. Det är samma sak som att 
återupprätta den andra generationen av 
israeliter som kom in i Kanaans land. 
Israels folk återvände till Kanaan, där de
påverkades av de sju kanaaneiska 
stammarna. Genom blandäktenskap 
blev de moraliskt korrupta, och 



samhället föll isär på grund av sin 
ondska och promiskuitet.

För att omvända detta, utförde Sanna 
föräldrar en tvärkulturell Välsignelse för 
koreanska och japanska ungdomar, som
var som den andra generationen. Detta 
är samma sak som en nation gifter sig 
med en annan nation. Satans värld 
uppstod eftersom Adam och Eva, som 
förenade sig i Edens lustgård, gjorde det
utan Guds välsignelse. Nu, har porten 
öppnats för himlen att omfamna den 
nationella nivån, genom de tvärkulturella
äktenskapen Adam nation och nationens
representanter Eva, med den himmelska
Föräldern och Sanna föräldrar i centrum.
(199-082, 1990/02/15)

4 Korea och Japan är fiendenationer, 
men jag ignorerade detta och 
genomförde en tvärkulturell äktenskaps-
Välsignelse i Korea. Varken Korea eller 
Japan skulle motsätta sig detta. Det har 
aldrig funnits en tid i historien när 
människor gifte sig med en person helt 
enkelt efter att ha sett ett fotografi, 
mycket mindre en person från ett annat 
land som de inte ens kunde 
kommunicera med. Eftersom denna 
Välsignelse av 6500 sådana par 
genomfördes i Guds namn bland ett 
varmt mottagande från alla, kunde satan
inte invadera. (183-347, 1988/11/09)

5 När Seoul OS var i full gång, den 27 
september 1988, genomförde Sanna 
föräldrar en ceremoni för Ceremony for 
Providential Unification and Transition 
(providentiell förening och omvandling). 
På den grunden kunde vi deklarera 
Foundation Day for the Nation of the 

Unified World (Grundandet av dagen för 
nationen av en enad värld) den 3 
oktober samma år. Detta var grunden för
att i äktenskap förena ungdomar i Korea,
Adam-nationen, och Japan, Eva-
nationen. Eftersom vid de olympiska 
spelen vi knöt band bland världens 
ungdomar, i positionen av den andra 
generationen, kunde vi därefter ge 
tvärkulturella äktenskaps-Välsignelse för
ungdomar i Unification movement. 
Denna välsignelse förenade barn från 
Adam-nationen och Eva-nationen som 
representanter för Adam och Eva på 
individuell nivå, och återupprättade 
syndafallet i deras familjer. På denna 
grund, kom vi att stå som Föräldrarna på
nationell nivå. (204-273, 1990/07/11)

6 Den 30 oktober 1988 genomförde jag 
6500 pars Välsignelse. Det var ett 
tvärkulturellt äktenskap mellan japaner 
och koreaner. Folk talade om hur jag 
förmådde Enighetskyrkan medlemmar 
att gifta sig med varandra bara genom 
att studera deras fotografier. Människor 
antas att brudar och brudgummar måste
kunna kommunicera med varandra, men
de kunde inte. Eftersom jag hade 
matchat människor som inte förstod 
varandras språk, satt tusentals av dem 
tysta höll varandras händer tätt. Varför 
var de så tysta? Det var för att de inte 
förstod varandras språk. Varhelst de 
gick, släppte de inte sin partner hand. 
Femton tusen människor samlades där, 
så om de hade släppt och förlorat sin 
make, kan det ha varit svårt för dem att 
hitta varandra igen! Även vid måltider 
stannade de nära. De kunde inte tala 
med varandra, men det var vackert hur 



de höll varandras händer. 
Enighetskyrkan är den enda plats där 
man kan se en sådan sak. 
(186-027, 1989/01/24)

    

30 000 par: En internationell och 
blandrasäktenskaplig festival

Den 25 augusti 1992 deltog unga män 
och kvinnor från 131 nationer i den 
internationella Välsignelsen av 30 000 
par som hölls inuti Seoul Olympic 
Stadium. Betydelsen av denna 
välsignelse, som var en del av den 
första världskultur och sportfestivalen, 
var att den öppnade en tidsålder av 
globalisering av Välsignelsen. Detta var 
första gången en Välsignelse hade sänts
via satellit. Välsignelse-kandidater från 
sex nationer som inte kunde nå Korea 
på grund av svårigheter med 
flygbokningar eller andra förhinder, 
kunde således delta.

7 År 1992, skedde den internationella 
Välsignelsen av 30 000 par. Antalet 3 är 
talet för fullbordan och representerar 
himlen. Det syftar på de 3 stadierna av 
utformning, tillväxt och fullbordan. Det 
faktum att 30 000 par välsignades 
upphöjer det till global nivå. Detta 
innebär att motståndet mot 
massäktenskap i Enighetskyrkan börjar 
försvinna. Den globala nivån är bortom 
nation, ras och kultur, så det finns inga 
hinder längre.

Hittills kunde ingen lösa de problem som
orsakade dessa hinder, så att folk 
vanligen gifte sig med någon från sin 
egen nation, sin egen släkt, eller en släkt
som de redan hade ett visst samband 
med. Denna ceremoni tar bort 
barriärerna mellan nationer, raser, 
religioner och kulturer för första gången, 
och så att alla som deltar i äktenskaps-
rörelsen kan förenas som bröder och 
systrar. Det var en historisk internationell
Välsignelse-ceremoni för äktenskap. 
(269-301, 1995/05/01)

8 Välsignelsen av 30 000 par var en 
internationell äktenskaps-välsignelse 
som överbryggade nation, region, 
religion och ideologi. Om ni har 30 000 
par så är det 60 000 personer. Detta 
stora antal människor gifte sig, inte 
under tio dagar, utan på en dag. De var 
inte alla bara från en nation. Människor 
från alla raser och mer än 130 nationer 
deltog. Trots hudfärg, är människor i 
grunden desamma. Vi är en. Kulturen att
leva för andras skull är densamma 
överallt. Det är en ödmjuk livsstil, men 
dessa familjer kommer att sprida det 
över hela världen. Tänk på hur det 
kommer att vara om människor som oss 
upptar större delen av världen. På 20 år,
kommer det att bli en enda värld, bli en 
nation. Den tiden kommer. 
(248-184, 1993/08/03)

9 Vid 30 000 pars välsignelse, 
välsignade jag även människor som inte 
hade många meriter. Detta gjordes för 
att sända dem som stam-messias att 
befria sina släkter. Hittills har medlem-
marnas föräldrar motsatt sig kyrkan och 



hela släkter motsatte sig den. De 
föräldrar vars barn gick med var bland 
de mest intensiva motståndarna. Jag 
befriande de föräldrar som motsatte oss.
(242-105, 1993/01/01)

10 Familjerna i världen måste komma 
samman i en allians för att skapa en 
världs-nation och ge upphov till en 
global familje-federation som överskrider
nationen. Välsignelsen av 30 000 par 
representerar detta. Detta var en 
ceremoni för global nivå av familje-
uppståndelse. När vi genomförde denna 
familje-uppståndelse på världsnivå, 
motsatte sig inte bara Japan och USA, 
utan hela världen. Dock kommer den 
dag när människor vänder från att 
motsätta sig till att välkomna mig, även 
när jag ber familjer att flytta. Att vittna till 
er familj kommer att gå smidigt när var 
och en av er har den verkliga förmågan 
att uppfylla rollen som en proaktiv 
ledare. (234-342, 1992/08/27)

11 När tidvattnet vänder tar det sex 
timmar att nå högvattenmärket. Det är 
en lång, långsam process för vattnet att 
nå denna högsta nivå, och så är det 
också med Guds försyn. Men tiden har 
förändrats, och om vi genom gottgörelse
återupprättar de nationella och inter-
nationella standarderna, kan alla stå på 
en plan nivå inom en timme. Detta beror 
på förtjänsten av tidsåldern. Sanna 
föräldrar kom för att ge välsignelse till 
alla människor i världen, och se på dem 
på lika villkor. Om det inte fanns ankla-
gelser från satan, skulle Guds hjärta 
svänga hela mänskligheten tillbaka till 
sin sida på en gång. Av detta skäl, under

förutsättning att de deltar i en veckas 
undervisning av Principerna, kan vem 
som helst nå högvatten och Sanne far 
ge dem Välsignelsen på samma hög-
vatten-standard. Detta har vi uppnått 
genom Välsignelsen av 30 000 par. 
(257-206, 1994/03/15)

12 Adam och Eva gifte sig felaktigt, så 
det är bara genom äktenskaps-Väl-
signelse som vi kan skapa en enad värld
av alla nationer. Det är därför välsignel-
se-ceremonin sker i Guds namn. De 
30 000 parens Välsignelse utfördes av 
Sanna föräldrar på horisontalplanet. Det 
innebär att alla deltagare ärvt samma 
merit-sfär. Kain och Abel slåss inte 
längre, utan har blivit en. Kain och Abel 
är långt borta från himlen, men eftersom 
vi måste förstå himlens vilja att förena 
alla i hela världens Kain och Abel-
områden med Guds kärlek, håller vi den 
internationella Välsignelseceremonin för 
äktenskap. Himlen har bannlyst satan 
och återupprättat världen. För första 
gången läggs grunden för familjen, 
släkten, nation, världen och universum. 
Himlen kommer att uppstå på denna 
grund. Genom att bli ett med den åter-
vändande Herren, kan vi börja forma 
familjer som kastar ut satan. Den globa-
la tidsåldern representerar sådana famil-
jer var tre års studier baseras på 30 000 
pars Välsignelse. (269-011, 1995/04/06)

13 Syndafallet inträffade på grund av 
avsaknaden av Guds-centrerat 
äktenskap. Därför måste vi gifta oss 
centrerat på Gud och Sanna föräldrar. 
Först då kan vi vara en del av Guds 
släktlinje. Vid tidpunkten för de 30 000 



parens Välsigne, var jag var tvungen att 
göra förberedelser så att dessa par 
namn kan placeras på den officiella 
familjelistan. Jag tog fullt ansvar och 
fostrade mänskligheten till den position 
där de kan befrias. Folk kan tro att för 
alla som deltar i sju dagars undervisning
och tar emot Välsignelsen kommer 
Sanna föräldrar att befria dem genom att
gottgöra deras historia. 
(249-249, 1993/10/10)

             Den andra generationen: 
              Välsignelse och ansvar

Den första Välsignelsen av andra 
generationens medlemmar, barn till 
välsignade familjer, var för 36 par och 
hölls vid Little Angels Arts Hall i Seoul 
april 12,1986. Den dagen, berättade 
Sanna föräldrar för deltagarna, "Vid 
denna tidpunkt då en ny historia är på 
väg att utvecklas, gifter ni er för att 
förespråka en stor revolution i Enighets-
familjen. Detta måste ni förstå klart. 
Därför bör ni delta i denna ceremoni 
med förståelse av betydelsen av den 
viktiga uppgift att skapa ett nytt kapitel i 
historien."

14 Sanna föräldrar är roten till den andra
generationens välsignade familjer. 
Därför måste man se på mina ord med 
större respekt än för någon annan, även 
de hos era egna familjemedlemmar. 
Genom att delta med Sanna föräldrar 
ärver ni den tradition som kommer att 
skapa en Guds-centrerad nation och en 
Guds-centrerad värld, i himlen och på 
jorden. Er familj är den första porten. Det
är som ett träd vars blad och grenar 

kommer att ansluta vertikalt till himlens 
traditioner, världen och nationen. 
Följaktligen är er familj den horisontella 
representanten för himlen, världen och 
nationen, och därför måste ni äga 
traditioner av nationen, världen och 
himmelriket. Detta måste vara huvud-
fåran i ditt tänkande. Som två personer, 
blir ni en och gör en början som en ny 
släkt, skild från satans världs historia. 
(145-063, 1986/04/30)

15 Varför måste jag välsigna medlem-
mar av andra generationen? Om världen
förföljer en välsignad familj, bör detta 
innebära att jag inte kan välsigna andra 
generationen. Men nu, från försynens 
perspektiv har välsignade familjer gått 
bortom tidpunkten för förföljelse. Vem 
gjorde detta möjligt? Har er mor och far 
gjort detta möjligt? Sanna föräldrar 
gjorde det. Vem står över Sanna 
föräldrar? Himmelske Far.

Återupprättelse kan endast ske när ni 
lever tillsammans med tre generationer 
av föräldrar. Med Gud och Sanna 
föräldrar som det vertikala centrum, 
måste ni uppleva tre generationer av 
föräldrar vid den punkt där det vertikala 
och horisontella möts. Jag misslyckades 
inte delta med den vertikala Föräldern, 
utan tjänade Hen fullständigt. Det är 
anledningen till att jag kunde etablera 
mig i världen. Ansluten till himlen ovan, 
har mina rötter gått djupt. Jag kom till 
jorden, och det horisontella sfären 
sträckte sig från många familjer, inklu-
sive era föräldrar. Deras uppgift var att 
vara de modeller som kan ansluta till alla



familjer i världen bygger på ideal fred. 
(144-070, 1986/04/08)

16 Det är anmärkningsvärt att vi kan 
välsigna andra generationen av välsig-
nade familjer. Hittills har vissa välsig-
nade familjer gjort misstag, skapa villkor 
som satan kan anklaga dem för. Nu när 
deras barn får Välsignelsen, bildar de 
Guds andra försvarslinje. Ni måste inse 
att jag har gett er Välsignelsen på 
nationell nivå. På det globala fundament 
som Sanna föräldrar etablerat, kan alla 
människor i republiken Korea andligt 
följa, riktningen hos Enighetskyrkan. 
(145-064, 1986/04/30)

17 Dessa andra generationens par som 
har fått Välsignelsen måste bli huvudena
av välsignade familjer. Detta är som den
ledargåsen som styr flocken i rätt rikt-
ning. Alla ni kallades hit för att represen-
tera era släkter — Kim-släkten, om ni är 
en Kim och Pak-släkten, om ni är en 
Pak. Ni måste återupprätta en nation. Ur
denna synvinkel, har ni inte tagit emot 
Välsignelsen för er egen skull. 
(187-205, 1989/02/11)

18 Under 40 år, har jag kämpat för att 
lägga grunden för himlen på familje-
nivån. Jag har uppnått denna punkt 
genom att slåss intensivt och genomgått
svåra strider med nationer. När grunden 
för en familjecentrerad himmel centrerad
på Guds kärlek och Sanna föräldrar, 
fullständigt förenar med grunden för de 
Fyra positionernas grundval baserat på 
Kain-typ av föräldrar, är det där himlen 
startar från. Detta är anledningen till att 
medlemmarna i den andra generationen 
sätts i ledande positioner, och varför jag 

välsignade 36 par av andra genera-
tionen som en gottgörelse-villkor för 
återupprättelse. (145-349, 1986/06/01)

19 Varje andra generationens välsig-
nade par måste återupprätta auktori-
teten att slå ut satan med ett slag. De 
måste kunna utropa: "Jag kan inte 
representera världen och universum, 
och jag kan inte tala för Gud, men det är
ingen tvekan om att som individ, är jag 
en son som kan slå ut satan."

Företrädande individen, måste ni med 
självförtroende kunna ta satan i kragen 
och få honom att huttra av rädsla. Ni 
måste bli den mästare som, som en 
individ kan få universums stora fiende, 
satan, till underkastelse.
(162-193, 1987/04/12)

20 Andra generationens välsignade 
familjer är ursprungliga familjer som 
satan inte kan invadera från någon 
riktning: från norr, söder, öster eller 
väster, uppifrån eller nerifrån, framifrån 
eller bakifrån, från vänster eller höger. Ni
måste med kärlek nå ut till norr, söder, 
öster och väster. Den andra generatio-
nens familjer måste axla detta ansvar. 
Medlemmar av andra generationens 
välsignade familjer får inte fastna i otillåt-
na kärleksrelationer. 
(187-206, 1989/02/11)

21 När det gäller andra generationens 
utbildning, har jag betonat vikten av att 
överge alla dåliga vanor de hittills haft. 
De måste börja med Enighetskyrkan, 
ärva kyrkans traditioner och odla nya 
vanor tillsammans med Gud och Sanna 
föräldrar i centrum. Andra generationens



medlemmar som inte fått Välsignelsen 
och valde att leva precis som de ville 
måste komma tillbaka. De kan inte gifta 
sig utanför Enighetskyrkan. Enligt den 
Mosaiska lagen, bestraffades äkten-
skapsbrott med stening till döds. En tid 
värre än den kan komma att uppstå i 
framtiden. Livet hos någon som agerar 
mot himmelsk lag och skapar undergång
för hans eller hennes nation och världen 
har inget värde. Detta är ett mycket 
allvarligt problem. (148-213, 1986/10/09)

22 Enighetskyrkans medlemmar får inte 
bli sekulariserade. Dagen för en stor 
rörelse av rening kommer. Alla andra 
generationens välsignade familjer av 36-
paren måste följa Sanna föräldrars 
exakta anvisningar. Skulle ni alla göra 
misstag, kommer alla era förfäders 72 
släktlinjer att påverkas. De kommer att 
demon-strera i andevärlden. De kommer
att protestera, och säga: "Dessa barn 
föddes efter att deras föräldrar anslöt sig
till kyrkan och blev välsignade! Vad är 
det här?" Om det händer, kommer era 
söner och döttrar inte att bli bra och 
deras livsväg kommer inte att vara jämn.
Sanna föräldrar har inget annat val än 
att gå framåt, inte skära bort dessa barn 
utan bära bördan av deras synder och 
korset. Föräldrar får inte tänka, "Min son 
och dotter har fått andra generationens 
Välsignelse, så vi kan nu leva utan 
hänsyn till principer."

Expandera uppfyllandet av Guds vilja 
över hela världen, och välsigna världen. 
Föräldrar måste förstå att vår avsedda 
väg mot välsignelsen av evig befrielse 
kvarstår. Vem kommer att ta ledningen? 

Eftersom välsignade familjer inte kunde 
fullgöra sina skyldigheter, måste deras 
söner och döttrar visa vägen. 
(169-201, 1987/10/31)

23 Ni välsignade andra generationens 
medlemmar behöver bara lyssna till ord 
från Sanna föräldrar. Ni måste göra det. 
Om ni inte gör det kommer ni att falla. 
Den andra generationens medlemmar 
måste ta upp korset. Ni befinner er i en 
sådan viktig position, att bära korset för 
vad era fäder och mödrar gjorde fel, eller
till och med för de förseelser era söner 
och döttrar kan begå i framtiden. För att 
minimera detta, måste ni vara ansvariga,
bära korset och göra uppoffringar för 
under generationerna. Sanna föräldrar 
går också igenom detta, även om de 
måste placera er i en situation av offer.

Det är därför ni absolut måste lyda 
Sanna föräldrars ord. Bara för att ni har 
en mun, betyder det inte att man helt 
enkelt kan säga vad man vill. Om ni 
klagar över världen och samhället, kan 
satan attackera er. Logiken i den dialek-
tiska materialismen är baserad på kon-
flikt. Det börjar med klagomål. Vid denna
tidpunkt, försöker satan att förstöra upp-
fyllandet av Guds vilja i världen med 
hjälp av en teori som orsakar förvirring. 
Ni får inte låta detta kaos fälla er och dra
iväg er på onda vägar. 
(169-202, 1987/10/31) 

24 Jag offrade 40 år för att omvända och
reparera 4000 års historia. Jag rätade ut
krokiga vägar med start från hjärtats 
ursprung och visade till och med män-
sklighetens väg till befrielse. Det faktum 
att Gud kunde sänka sig och bygga 



himmelriket på jorden är som en dröm. 
Det låter som en lögn, men det är 
sanningen. Vi befinner oss i en välsig-
nad position. Tills jag har grundat en 
nation, kommer jag inte att visa mina 
ben. Medan jag var i fängelse, täckte jag
över dem. Jag ville inte att de skulle ses 
av satans värld. Jag ville inte sitta var 
som helst. På det här sättet, tog jag 
hand om min kropp. Innan jag satte mig 
ner, eller reste mig glömde jag aldrig att 
helga platsen med heligt salt. Jag har 
levt på ett sådant sätt att jag inte orenar 
någonting. Den väg jag har gått var den 
ursprungliga vägen, utformad för att vara
helt skild från satans värld. Er far och 
mor lider i sina hjärtan eftersom de inte 
kunde ärva denna tradition. Ni medlem-
mar av andra generationen måste sträva
efter att ärva och leva upp till den 
traditionen. (182-160, 1988/10/16)

25 Som en andra generationens 
medlem, bör ni inte slå er till ro. Ni måste
börja en ny historia baserad på vår 
tradition. Först då kan ni bli ett stort träd.
Ni måste fortfarande möta förföljelse. 
Om det inte finns någon extern 
förföljelse, kommer Sanna föräldrar och 
era föräldrar att förfölja er. Detta beror 
på att ni ska växa rötter som inte kan 
dras ut. Ni måste göra det med kärlek. 
Ni måste köra ner roten i vår förkunnelse
så noggrant att ingen kan dra ut den. 
Om ni gör det till ert fundament, kommer
en grodd att växa upp därifrån. Er nya 
tillvaro kommer att öka i proportion till 
den grunden. Gud sprider Hens välsig-
nelser över er släkt på samma sätt. 
(206-016, 1990/10/03)

26 Andra generationens välsignade 
familjer måste utbildas ordentligt. Den 
andra generationen måste gå ut som 
pionjärer. Om ni vill bli ett stort träd, 
måste ni plantera er rot djupt. Hur 
planterar ni så er rot sprider sig djupt i 
marken? Ett träd som planteras på 
toppen av ett berg kan inte få sin rot ner 
tillräckligt djupt och det kommer natur-
ligtvis att torka ut. Rötterna av ett träd 
måste gå ner i en djup plats i dalen, så 
att de kan ta emot skydd och närings-
ämnen. Om rötterna exponeras för luft, 
blir de kalla. När vinden blåser, kan ett 
sådant träd lätt välta. Det är därför även 
er rot bör planteras djupt i en dal.

De bra sakerna i världen är inte bara på 
toppen. De ligger inte bara där uppe 
utan också på den lägsta av platser. 
Roten är den mest värdefulla delen av 
trädet. Den är begravd under ytan och är
osynlig. Trädet växer från den vertikala 
linjen av dess huvudsakliga rot. 
Allteftersom huvudroten rör djupare och 
djupare ner i marken, kommer den att 
växa ut i alla riktningar. Stammen och 
grenarna växer i proportion till roten. 
Roten är först. När roten växer, gror 
fröna och trädet knoppar. Förhållandet 
mellan himmel och mänskligheten är 
motsatsen till detta. Människans rot är 
himlen. (206-011, 1990/10/03)

27 Jag ger er Välsignelse, så att er 
avkomma kommer att vara mer fram-
stående än ni. Om de som fick 36 och 
72 pars andra generationens Välsig-
nelsen inte följer Viljan kommer ett stort 
problem uppstå. På grund av Guds vilja, 
övergav jag mitt land, mina föräldrar, 



min hustru och mina barn. Vad betyder 
det att jag övergav min nation? Det var 
inte mitt verk; Det var satans värld som 
pressade bort mig. I förhållande till det 
arbete jag nu gör, jag känns det som om
jag har simmat över havet och bara just 
kommit fram till ön jag är i exil på. För att
ärva denna tradition, måste ni skapa ert 
eget fundament. Precis som jag har gjort
detta arbete i syfte att upprätta ett 
globalt fundament, så måste även 
medlemmarna i den andra generationen 
bygga sitt eget fundament. Var inte i 
skuld till era anhöriga, kollegor och de 
som är förknippade med er. 
(206-022, 1990/10/03)

28 Ni måste vara tacksamma för det 
faktum att Enighetskyrkan redan har gått
in i välsignade Kanaans land efter 
avslutad 40-års gottgörelse för att 
återupprätta Kanaan. På nationell nivå, 
finns det inget sätt rörelsen kan stoppas.
Vi är i ett skede där de lärda människor 
och allmänheten känner att nationen inte
kommer att överleva om den inte följer 
Enighetskyrkan vägar. Detta är den 
punkt från vilken vi måste gå framåt. 
Detta är den punkt från vilken den andra
generationens välsignade familjer måste
marschera framåt, bli till lok, kanonkulor,
och bryta igenom till en ny historia. Det 
måste vara ni alla. Att gifta sig handlar 
inte bara om att vara en individ. I 
Enighetskyrkans familjen, gifter sig folk i 
syfte att förespråka en stor revolution. 
Tredje part är inte välkomna att införa 
någon av sina vägar, idéer eller åsikter i 
denna relation. Oavsett vad, måste ni 
vända er till Sanna föräldrar. Ingen tre-

dje parts inblandning är tillåten.
(144-127, 1986/04/12)

29 Jakob hade 12 söner. Bland dem, 
Josef och Benjamin, de 11:e och 12:e 
sönerna, tog emot mest välsignelse. 
Deras tio äldre bröder, som genomförde 
satans budgivning, hatade dessa två. 
Men trots att de fick ta emot opposi-
tionen och föraktfull behandling av tio i 
hans familj, visade Josef de goda vägen 
att övervinna en fruktansvärd prövning 
med ett helt älskande hjärta. Även 
Josefs bröder försökte dränka honom 
genom att kasta honom i en brunn och 
sålde honom senare, han acceptera inte
det faktum att hans bröder försökte döda
honom. Istället älskade han dem, sköt 
undan sin egen auktoritet och önskan. 
Den kärlek som Josef hade för sina 
bröder blev en förutsättning för hela 
nationen Israel att leva.

Ni andra generationens medlemmar 
måste också gå den vägen. Jag ger inte 
Välsignelsen till medlemmar av den 
andra generationen, så att de kan leva 
bra på egen hand. De blir representanter
som omfamnar och rädda människor 
som motsätter sig och hatar Enighets-
kyrkan, som är som de tio bröderna, och
så att de svarar på uppmaningen att 
komma in i Guds rike av kärlek. Med 
andra ord, ni är söner och döttrar till de 
välsignade familjerna som står i samma 
position som Josef. Detta är den väg 
som barn till Välsignade familjer måste 
ta. När Gud och Sanna föräldrar välsig-
nar söner och döttrar till välsignade 
familjer och skapar en vacker livsmiljö 



för dem, är det inte för er skull utan för 
världens skull. (112-181, 1981/04/12)

Avsnitt 5 Globaliseringen av
Välsignelsen

    360 000 par: 
    Välsignelsrörelsen

360 000 pars Välsignelse hölls den 25 
augusti, 1995, i Seoul Olympic Stadium. 
Denna välsignelse ceremoni hölls 
samtidigt i 553 platser i 160 länder, via 
live satellitsändning. Därefter expan-
derade Välsignelsen på en global nivå, 
med ökat antalet deltagare i varje 
ceremoni.

1 Människan drevs bort från Guds 
närvaro, eftersom syndafallet utgjorde 
en handling av otillåtet äktenskap. 
Därför är Välsignelsen av 360 000 par 
handlingen att proklamera sfären av 
befrielse för hela mänskligheten i Sanna 
föräldrars namn med den högsta 
auktoriteten hos allestädes-närvarande, 
all-omfattande, och allsakt. Dessa par 
representerar de fullkomnade sfärerna 
hos Adam, Noa och Jakob. Ni måste 
förstå att endast antalet 360 000 är 
lämpligt för denna Välsignelse, eftersom 
det är en siffra som representerar 
horisontell fulländning av sfärerna av 
Adam, Jesus och Kristus vid hans 
återkomst. Så uppfyllandet av 360 000 
par bör inte vara något problem. Vi har 
kommit in i tid då jag kan välsigna 3,6 
miljoner par och 36 miljoner par. 
(269-057, 1995/04/07)

2 Israeliterna misslyckades med att 
etablera en ren nationell tradition i 
sjuårsperioden efter 40 år i vildmarken, 
och detta ledde till en orolig och förö-
dande historia. Vi bör dock inte miss-
lyckas att upprätta en nationell tradition, 
en undervisning som vi kan bygga den 
himmelska nationen på. Vi har nått slutet
av vår 40-års gottgörelseperiod. Inom de
närmaste sju åren bör vi enas som med-
borgare i nationen fylld med starten av 
fullkomnad fred och som medborgare i 
en enad världen. För att göra detta, bör 
den första generationen som repre-
senterar Kain och den andra genera-
tionen som representerar Abel förenas. 
Icke desto mindre har den första 
generationen misslyckats och det finns 
risk för att de återigen kommer att falla 
bort i vildmarken. Så hur kan vi binda 
ihop dem? Det enda sättet att rädda den
första generationen är att välsigna dem 
så snart som möjligt, och det är därför 
360 000 par välsignelse kommer att 
hållas. Många redan gifta paren kommer
att delta i denna välsignelse. 
(269-217, 1995/04/23)

3 Antalet 36 syftar på de 36 par som 
representerar Adams, Noas och Jakobs 
familjer och är därmed ett nedärvt antal. 
Som sådant, är de 360 000 parens 
välsignelse som en global nivå av rygg-
märgen, som en välsignelse av förfä-
derna. Det motsvarar tillväxtfasen på 
global nivå. Vad händer när vi har 
genom-fört denna ceremoni? För när-
varande bryts världens familjer sönder. 
Detta är ett stort problem som måste 
lösas. Hela världen har en huvudvärk 
över denna fråga. Därför måste alla 



Enighetskyrkans unga män och kvinnor 
som innefattar 360 000 par bilda nya 
familjer och leva väl med höga ideal. På 
grund av dem, kommer splittrade famil-
jer att visa intresse för Välsignelsen och 
det kommer ha en global påverkan. 
(269-301, 1995/05/01)

4 Sedan 30 000 pars Välsignelse, har vi 
genomfört globala Välsignelse-ceremo-
nier öppna för allmänheten. Vice presi-
denter och regeringsmedlemmar deltog i
ceremonin, och även presidenter deltog i
360 000 pars Välsignelse. Vi måste gå 
över toppen på världsnivå. Det faktum 
att vi genomförde Välsignelsen av 
360 000 par, 3 år efter 30 000 pars 
Välsignelse innebär att vi har uppfyllt 
talet 3. Detta ansågs omöjligt. Gud och 
Sanna föräldrar var de enda som visste 
det och hade tro. Jag gick vidare med 
Välsignelsen eftersom jag kände mig 
ansvarig. Jag gav vägledning för att 
åstadkomma detta och nu har vi lyckats.
Nu har vi helt överträffat satans värld. 
På en global nivå, baserat på 30 000 par
som grund i utformningssteget och 
360 000 par i tillväxt-steget, har vi gått 
över bergen av misstag som våra 
förfäder som begåtts. De 360 000 par 
tagit standarden av de 36 paren på 
världsnivå. (272-027, 1995/08/30)

5 Trots att vi investerade vårt blod och 
vårt svett för 360 000 pars Välsignelse, 
har ni har ingen aning om hur rädd jag 
var när den 25 augusti 1995, närmade 
sig. Det var ännu allvarligare än känslan 
jag hade när jag höll Washington 
monumentet mötet den 18 september 
1976. Där fanns frågan om vår värdighet

och heder som vi hade byggt upp inför 
himlen skulle rasa samman. Det var en 
mycket allvarlig tid, men Gud förbar-
made sig inför mig, en som har levt ett 
ensamt och eländigt liv, och genom 
Hens skydd och kärlek uppnådde vi det. 
I själva verket gick vi bortom målet ingen
trodde var möjligt med fler än 360 000 
par. (271-215, 1995/08/28)

6 Ingen trodde att de 360 000 parens 
Välsignelse kunde ske tre år efter 
30 000 parens Välsignelse, men jag sa 
att det skulle gå. Ingen trodde det. Det 
finns ingen annan i världen som kan 
göra den här typen av arbete. Det finns 
inte ens länder som kan göra det. Detta 
är ett världsrekord. Vi kunde stiga upp 
och gå utöver familjerna i satans värld. 
Genom denna seger på tillväxt-steget 
med 360 000 par, steg vi över satans 
värld och nu står vi på toppen. Vad som 
är kvar är Välsignelsen av 3,6 miljoner 
par. Detta är en tid präglad av absolut 
auktoritet. Vi går in i en tid präglad av 
äktenskapens absoluta auktoritet. 
Eftersom vi har segrat över satans värld 
på nationell nivå, utökar vi familjens nivå
av fotfäste på världsnivå. På grund av 
detta passerar en tid präglad av Sanna 
föräldrar och en tid präglad av kunga-
dömet har anlänt. (275-282, 1996/01/01)

7 Jag började med tillförsikten att 
360 000 par Välsignelsen var möjlig. Jag
sviktade aldrig. Detta är anledningen till 
att Gud skyddar oss. Men ni alla ansåg 
att det inte fanns något hopp, ens med 
30 000 par Välsignelsen. För er var 
360 000 par något otänkbart. När vi 
började detta arbete fick jag Guds be-



kräftelse och sa att det var fullt möjligt. 
Sedan, dag eller natt och var jag gick, 
stannade jag fokuserad på denna punkt 
och offrade bön. Hela världens alla 
böner tillsammans kommer aldrig att 
överträffa min hängivenhet. Ingen vet 
detta; Endast Gud och jag gör det. Ett 
fullkomligt subjekt skapar en perfekt 
objekt partner. Tron hos den fullkomliga 
objekt partnern är vad Gud har ansvaret 
att fastställa genom den perfekta tron 
hos Hens subjekt partner, Hens 
påtagliga förkroppsligande. Den tron var 
därmed etablerad. 
(272-117, 1995/08/30)

8 Välsignelsen förverkligar den ideala 
familjen, den sanna familjen. Guds vilja 
är förverkligandet av den ideala familjen.
Var på jorden finns inte en mor och far 
som hoppas på sina söner och döttrar 
att ha ideala familjer? Men även om 
föräldrarna vill det, är det omöjligt att 
uppnå. Det är bara drömmer. Ideala 
familjer kan inte åstadkommas genom 
politisk, ekonomisk makt, diplomati eller 
ens genom användning av militär makt. 
Men Sanna föräldrars förkunnelse finns 
nu över hela världen. De har nått bortom
nationella gränser, sekter och samfund. 
Välsignelsen har gått längre än dessa 
gränser. Även detta kan verka som en 
dröm, men det är verkligheten. 
(272-197, 1995/10/05)

9 Efter att ha mottagit Välsignelsen, 
borde ni vilja vara det bästa paret i hela 
världen. För att uppnå detta måste 
hustrun söka en idealisk nation mer än 
hon älskar sin egen man, och mannen 
måste längta efter den perfekta nationen

mer än han älskar sin egen hustru. Om 
ni inte gör det, kommer er familj inte att 
uppnå fredlig lösning. Jag kunde inte 
styra er som den perfekta Föräldern 
eftersom jag inte hade uppnått 
fullkomlighets-nivån av tillväxtsteget på 
global nivå. Så jag kunde inte ingripa. 
Men nu har den tiden passerat. Genom 
att passera över 40 år av gottgörelse-
hindret var ett genombrott som gjordes 
med 360 000 pars Välsignelsen. Detta 
innebär att från och med de 30 000 
paren uppnådde vi uformnings- och 
tillväxtstadierna. Det är därför ingen i 
satans värld kan blockera Enighets-
kyrkan. Vi har övervunnit det hindret. 
(272-074, 1995/08/30)

 3,6 miljoner - 40 miljoner par: 
 Den öppna Välsignelsen

Den 29 november 1997 hölls den 
internationella Välsignelsen för 40 miljo-
ner par på RFK stadion i Washington, 
DC, och direktsändes även via satellit 
över hela världen. Ursprungligen var 3,6 
miljoner par planerade att delta, men 
antalet växte till en sådan grad att det 
blev 40 miljoner pars Välsignelse.

Välsignelse-ceremonin den dagen var 
en del av tredje World Culture and Sport
festival. Gratulationstal ingick av före-
trädare för världens sex stora religioner. 
Under denna välsignelseakt, genom-
fördes en välsignelse för människor i 
andevärlden också.

10 När 3,6 miljoner par välsignas, 
kommer det att skapas en enad värld. 
Vad är ankaret i denna enade värld? 



Kring vad kretsar det? Ankaret är 3,6 
miljoner par som kan likvidera det onda 
som vävts in i ovanor och oren livsstil i 
den förorenade jordiska världen under 
satans herravälde. Ni bör alltid hålla fast 
vid detta ankare med hjälp av det fästa 
repet. Repet är er familj och släkt. Efter-
som jag är rädd att repet kan brytas, 
binder jag nationella messias till era 
släkter. (280-263, 1997/01/02)

11 Nu måste ni ta ansvar för era förfäder
i er familj. Sanna föräldrar har tagit 
ansvar för alla försynens familjer från 
Adams tid fram till nu. Genom 360 000 
pars välsignelse, skedde en frigörelse 
som överskrider familjen, nationen och 
även världen. I detta rike finns inte 
längre några gränser mellan nationer, 
religioner, seder och kulturer. Detta rike 
har samma värde för alla människor. Vi 
har skickat familjer till byar över hela 
världen, och har invigt den ursprungliga 
familjens standard som Gud ville eta-
blera med Adam före han föll. 
(284-119, 1997/04/16)

12 När 3,6 miljoner par välsignas 
kommer himlens välsignelse ansluta till 
global nivå och varje dag kommer att 
vara sabbaten. Genom att vidröra 
skapelsen i hela världen, kommer 
Välsignelsen vara en gudomlig dag 
under alla fyra årstiderna. Jag genomför 
detta arbete just nu för att förbereda för 
detta. I det förflutna har vi firat sakra-
menten i närvaro av Gud och Sanna 
föräldrar endast på söndagar. I en 
tidsålder präglad av deklarationen av 
Dagen för Guds eviga välsignelse och 
en tid präglad av fullständig andlighet, 

allerstädes närvaro och fullständig 
auktoritet och makt, kan vi flytta högre 
än världsnivå genom 3,6 miljoner par 
Välsignelsen, och komma ut ur lidandets
sfär som skapelsen beklagat. Vi går in i 
en tidsålder av närvaro, där vi kan äta 
och sova och göra allt i vår vardag 
samtidigt som vi närvarar med Gud och 
Sanna föräldrar. Vi kan göra detta hela 
veckan lång från måndag till söndag. 
(285-297, 1997/06/29)

13 Till det yttre kan det se ut som om 
Enighetskyrkan följer vägen av kristen-
domen, men dessa människor känner 
inte till den inre verkligheten, att vi har 
gått igenom en historia av kamp. Vi har 
gått igenom många mödosamma strider 
för att skilja oss från satan. På så sätt, 
har vägen till frälsning, genom vilken 
hela mänskligheten återvänder till Guds 
famn, expanderat genom åtta succe-
ssiva nivåer från individen, familjen, och 
kommer att passera världsnivån baserat 
på välsignade familjer genom 3,6 
miljoner pars Välsignelse och 40 år av 
gottgörelse. (286-070, 1997/08/06)

14 Sanna föräldrar har genomgått 12 
gottgörelse-perioder. De 3,6 miljoner 
paren var den 12:e nivån. Vi måste 
överskrida dessa 12 perioder. Jag tolkar 
ordet Arirang med kinesiska tecken som 
betyder "kärlek" tecknet ri som betyder 
"avstånd" från ordet "by" och tecknet 
ryeong från ordet för berg. Således 
betyder det "söker efter byn som vi 
älskar." I den koreanska sången 
"Arirang," finns det 12 bergstoppar. Att 
passera över dessa bergstoppar är hårt 
arbete. Nu när jag har gått igenom de 12



gottgörelse-perioderna, har allt planats 
ut på en gång. Det är därför vi nu fritt 
kan resa överallt. (289-263, 1998/01/21)

15 Fram till slutförandet av 3,6 miljoner 
pars Välsignelse, som proklamerades 15
juli 1997, var jag överväldiga av bråds-
kande försyn. Men himlen kunde arbeta 
och vinna seger.

Den 9 augusti proklamerade vi sfären för
den Kosmiska sabbaten för föräldrar 
över himmel och jord. Tiden för dess 
bosättning kommer. Andevärldens portar
kommer att öppnas och andarna kom-
mer till jorden. Händelser som vi inte ens
kan föreställa oss kommer att äga rum 
under denna tid. Det är därför jag den 15
juli, proklamerade uppnåendet av 3,6 
miljoner par. (289-013, 1997/12/30)

16 Efter att ha uppnått 36 miljoner 
parens Välsignelse, kan vi också ge 
heligt vin till något baby i livmodern hos 
en av de nyligen välsignade familjerna. 
Oavsett i vilken utsträckning ni kan ha 
försummat era liv och fått dem fläckade, 
bör ni aldrig glömma att barnet i liv-
modern har ärvt den absoluta rena 
släktlinje och är inte längre kopplad till 
den fallna släktlinjen. Ni bör inte undgå 
att skapa villkoret att ge det heliga vinet 
till era barn. Ni måste vara en med Guds
nation och lova lojalitet till honom, och 
när ni gör det, få dem att dricka det 
heliga vinet. Att göra detta innebär 
pånyttfödelse. Barnet i livmodern är inte 
satans barn. (289-063, 1997/12/30)

             360 - 400 miljoner par: 
         Plantera frön över världen

Den internationella Välsignelsen av 360 
miljoner par hölls i Madison Square 
Garden i New York 13 juni 1998, och 
direktsändes till 195 nationer. Den andra
fasen ägde rum i Jamsil Olympiastadion 
i Seoul 7 februari 1999. Sanna föräldrar 
hade tidigare avslöjat att denna Välsig-
nelse borde hållas i USA, den äldre 
sonens nation, och därefter i Japan, 
modernationen. Vid denna tidpunkt 
genom-fördes även en Välsignelse i 
andevärlden. Den 13 februari 2000 var 
den första fasen av de 400 miljoner par 
Välsignelse som hölls i Jamsil Olympia-
stadion i Seoul. Den andra fasen hölls 
vid FN:s högkvarter i New York, den 27 
januari 2001 och den tredje fasen hölls i 
fäktnings-areenan i Seoul Olympic Park 
16 februari 2002. På detta sätt, ägde de 
400 miljoner parens Välsignelse rum i 
flera steg.

17 När 3,6 miljoner par välsignas, 
kommer allt att vara helt utjämnat. Det 
bör vara så när en flod rinner ut i havet. 
När vattnet från en stor flod når havet, är
det vid sin långsammaste rörliga punkt, 
kapitulerar och bli helt absorberad av 
havet, subjekt partner. All rörelse kom-
mer och går baserat på logiken hos 
himmel och jord. Varför är det bra att 
omedelbart gå till 360 miljoner pars 
Välsignelse direkt efter 36 miljoner pars 
välsignelse? Det beror på att vi redan 
har gått över hindret av berg, och har 
kommit ner i ravinen av bergets dalgång.
Vi gick över topparna av utformning- och
tillväxtfaserna, och nu nått platån där vi 
kan gå längre än fullkomlighets-steget 
av tillväxtfasen. Det är därför vi har nått 
stadiet av 360 miljoner pars Välsignelse.



Detta är sfären av fullkomnande. 
(288-149, 1997/11/27)

18 Anledningen att Sanna föräldrar har 
arbetat hårt är för att hitta det perfekta 
himmelriket baserat på ideal och absolut
kärlek. Det är anledningen till att vi har 
kommit till den här punkten. Efter att ha 
funnit kärlekens ideal, var vi tvungna att 
testamentera det. För att testamentera 
detta ideal, höll vi 30 000 pars Väl-
signelse. Standardprocessen var 30 000
pars Välsignelse som bildade utform-
nings-steget, därefter 360 000 par Väl-
signelse som tillväxtsteget, och de 3,6 
miljoner parens Välsignelse som full-
komlighets-steget. Eftersom fundamen-
tet bildades, var det möjligt att hålla 3,6 
miljoner par Välsignelse och 36 miljoner 
par Välsignelse år 1997. Vi var så upp-
tagna därefter; att det var som om 
vattenfall som rusar ner från himlen. Nu, 
när dagen för segern av 360 miljoner par
kommer, kommer den enade sfären av 
hjärtats värld till jorden och hela univer-
sum. Då kommer de familjer som lever i 
denna hjärtats värld att vara densamma 
som fulländningen av Adams familj. När 
ni träder in i andevärlden efter att ha bott
i himmelriket på jorden, kommer portar-
na till himmelriket i himlen att öppnas. 
(288-329, 1998/01/01)

19 I det Fullbordade Testamentets 
tidsålder måste vi fullborda det ideala 
äktenskapet. Genom Välsignelsen av 
360 miljoner par, kommer vi återupprätta
det som gick förlorat i Adams familj. 
Efter detta har åstadkommits, kommer 
tidsåldern där ni, som ursprungliga 
föräldrar som inte är anslutna till Adam, 

kan välsigna era barn, baserat på ur-
sprunglig kärlek, liv och släktlinje. Det är 
ankomsten av en tid präglad av den 
fjärde Adam efter epokerna av den 
första, andra och tredje Adam. Efter 360 
miljoner parens Välsignelse, går vi in i 
sfären av den fjärde Adam, där vi inte 
längre behöver betala gottgörelse. 
Således kommer vi in i era där föräldrar 
kan välsigna sina barn i Edens lustgård 
på uppdrag av Gud. Senare, på grund-
val av de familjer och släktingar ni själva
har välsignat, kan den direkta väg som 
leder till himlen skapas.

Anledningen till gottgörelse var nöd-
vändig under epokerna och rikena av 
den första och andre Adam är att spår 
av satans korrupta blodslinje fortfarande 
fanns kvar. Genom att gå in i sfären av 
den fjärde Adam, och skära av linjen av 
satans värld, var dessa spår helt ut-
rotade. På grund av detta, kommer hela 
mänskligheten, alla världens familjer, att 
stå på samma nivå och i samma be-
friade position som Adam och Eva som 
skulle ha levt ett ursprungligt liv i Edens 
lustgård, och tagit emot hela Välsignel-
sen på en gång . (290-030, 1998/02/02)

20 Efter att ha utfört 400 miljoner pars 
Välsignelse, borde vi hålla en ceremoni 
för rent kärlekslöfte med fokus på 
grundskolor, gymnasier, högskolor och 
universitet. Vi utför detta här för att 
skydda unga människor. Om vi bara 
lämnar dem, så kommer de så småning-
om att falla. Detta är anledningen till att 
vi genomför denna ceremoni för ren 
kärlek. Föräldrar, skolan och även poli-
ser borde gå samman för att skapa en 



hälsosam miljö så att unga människor 
inte avviker. Unga människor är i samma
position som ofallna Adam och Eva, så 
vi bör skapa en skyddande omgivning 
för att förhindra att syndafallet någonsin 
händer igen. 
Vid tiden för Adam och Eva, hade de 
inte en miljö som skyddade dem; deras 
miljö tillät dem att falla. De föll eftersom 
det fanns bara två av dem. Men i vår tid,
måste föräldrar och hela familjer, lärare 
och hela skolor, borgmästare och polis 
skapa ett system som kommer att 
skydda ungdomar från att falla. 
(301-262, 1999/05/02)

21 Sanna föräldrar kan eliminera all 
nationell nivå förföljelse och åstad-
komma överlämnandet av Satan, 
baserad på kött och ande. Tillsammans 
med Gud, kunde jag sätta upp en enad 
familj stiftelse, och därifrån vi kunde 
göra en grund på nationell nivå, som 
Israel borde ha gjort i Jesu tid. När 
denna grund expanderar till världsnivå, 
kommer allt vara klart. Jag har utvisat 
satan från andevärlden och den satani-
ska världen från helvetet. Genom detta 
har jag gett pånytt-födelse till denna 
värld och nu, med ert stöd, har Israels 
myndigheten utvidgats till global nivå. 
Eftersom människor i världen kan ta 
emot Välsignelsen som det utvalda 
folket, och auktoriteten av Israel expan-
derat till den globala nivån, kunde Enig-
hetskyrkan välsigna de 400 miljoner 
paren. Eftersom jag har slutfört alla 
gottgörelse-perioder i den fysiska 
världen och den andliga världen, kan ni 
erövra allt genom ett hjärta av absolut 

tro, absolut kärlek och absolut lydnad till 
Sanna föräldrar. (360-157, 2001/11/15)

Sektion 6. Förfäders välsignelser

Förfäders befrielse

Enligt Sanna föräldrar, skall vi medan vi 
är på jorden befria våra förfäder i 
andevärlden. Därför instruerade Sanna 
föräldrar den 12 februari 1999 att 
ceremonier för förfäders befrielse skulle 
hålls i Cheongpyeong Heaven and Earth
Training Center, med start med de sju 
första generationerna av förfäder. Sanna
föräldrar förklarade att vi lever i sfären 
av nåd där vi kan dra nytta av denna 
tidsålder genom välsignelsen som 
Sanna föräldrars privilegium skänkt oss. 
Nu kan våra förfäder befrias och väl-
signas och komma tillbaka till jorden och
samarbeta med sina ättlingar. Således 
kan de gå till himmelriket, även om de 
för närvarande är i helvetet.

1 Era förfäder som har gått till ande-
världen är som änglarna i änglavärlden, 
och den värld ni lever i nu är som en 
värld av Adam och Eva. Det är också 
världen för era framtida barnbarn. 
Andevärlden har ansvar för att hjälpa 
Adam och Eva, och ni är i samma 
situation som Adam och Eva. Så era 
förfäder i andevärlden, i position av 
änglar, kommer att samarbeta med er. 
Om ni samarbetar med era förfäder, så 
kommer ni så småningom att kunna 
befria dem. Det är principen. 
(119-045, 1982/07/03)



2 Ni måste befria era förfäder. Deras 
befrielse tjänar till att befria era kom-
mande släktled. Ni måste återupprätta 
Adams och Evas söner och döttrar. 
Adam och Eva kan inte göra det. 
Principen är att den andra generationen 
måste bli ett med Adam och Eva för att 
uppnå denna återupprättelse. Detta är 
en häpnadsväckande sanning. Under 
6000 år av mänsklig historia, är detta 
första gången förfäders befrielse-
ceremoni kunde hållas. Tiden är rätt, så 
jag har givit order att dessa ceremonier 
hålls. (412-119, 2003/07/16)

3 Ni måste befria alla era förfäder. Ni 
måste absolut befria era första sju 
generationer. Sedan, efter de sju första 
generationerna av era förfäder, måste ni
befria dem upp till 120 generationer. Om
ni gör det för era förfäder, kommer ni att 
kunna välsigna alla 120 generationer på 
en gång. Om ni skulle göra det, skulle 
helvetets portar falla ner, ja eller nej? 
Om ni inte gör det, när jag går till ande-
världen, kommer andevärlden att vara i 
kaos. Å andra sidan, om vi kan skapa 
ordning i andevärlden, kommer andarna 
att hjälpa till att lösa problem på jorden 
när som helst. (301-206, 1999/04/26)

4 Genom Sanna föräldrars vägledning 
och deklaration, kan helgon, kloka, folk 
som levde ett religiöst liv, och de 
samvetsgranna ungdomar som dog före 
16 års ålder och bär bitter sorg på grund
av deras tidiga död, och alla andra 
andar i andevärlden nu ta emot 
Välsignelsen. Jag befriade förfäder från 
alla nationer, vilket gör det möjligt för 
dem att gå över gränserna i ande-

världen. Dessutom öppnade jag dörren 
så att alla dessa förfäder nu kan ta emot
Välsignelsen. Heung-jin och Daemonim i
Cheongpyeong, i samband med Dae-
hyungnim (Sanne fars äldre bror) och 
alla Enighetskyrkans medlemmar, har nu
gjort det möjligt för alla goda andar i 
andevärlden att ansluta till människor på
jorden. Som ett resultat är de andarna 
nu av Sanna föräldrar upphöjda till högre
standard och har en okrossbar anslut-
ning till Sanna föräldrar. 
(346-265, 2001/07/01)

5 Sanna föräldrar kom i denna tidsålder 
för att finna hemlandet och nationen 
som kan rätta till den skadade släktlinjen
av himmel och jord. Vi utför nu förfäders 
befrielse och Välsignelse-ceremonier vid
Cheongpyeong Heaven and Earth 
Training Center. Eftersom andevärlden 
är en evig värld, till skillnad från fallet på 
jorden, om ni återupprättar något där 
bara en gång, är den återupprättelsen 
klar. Eftersom allt i andevärlden är en-
kelriktat, om släktlinjen åtgärdas, är den 
tillrättad i evighet.

Innan en nation kunde hittas, skedde 
Välsignelsen i Enighetskyrkan inom 
kyrkan, och var inte förankrad i en 
nation. Således kvarstår risken för att 
begå synd, så vi måste överträffa 
kyrkans nivå och flytta välsignelse till 
nivån för nationen. Därför är det nöd-
vändigt att finna en nation och registrera
oss där. Vi måste också gå längre än 
den nationella nivån. Vi kan inte hoppas 
på ett sekulärt land. Centrerat på Guds 
Vilja, måste vi gå i en enda riktning. Vi 
kan inte bara gå hit och dit. Vi kan inte 



göra ursäkter. Gud vill inte bara höra 
önskemål om att fullkomna den fallna 
världen. Oavsett vilken uppoffring det 
kan kräva, så måste Sanna föräldrar 
skapa ordning i röran av den fysiska 
världen och den andliga världen. 
(353-165, 2001/09/06)

6 Varje ande som har befriats och sedan
fått utbildning kan ta emot Välsignelsen 
och bli en absolut god ande. Även om 
era förfäder befinner sig i helvetet, kan 
de fortfarande gå till himmelriket genom 
att bli befriade och därefter Välsignade. 
Era förfäder som är i helvetet i denna tid 
av Sanna föräldrar måste förstå det 
enorma värdet av nåd att kunna ta emot 
Välsignelsen. De måste också förstå att 
det inte är lätt att åstadkomma detta. För
att kunna nå en sådan position, måste ni
bli förenade i hjärta och kropp och er-
bjuda offer av hängivenhet med största 
uppriktighet och engagemang. 
(398-289, 2002/12/15)

7 Fram tills nu har Gud uppträtt i form av
ljus i andevärlden, som ljuset från en 
strålande diamant. Gud, som är den 
påtagliga av förundran och ökad med-
vetenhet, har dykt upp i form av ljus för 
att ge instruktioner, men det fanns ännu 
inget sätt för Gud att instruera från posi-
tionen som Förälder till mänskligheten. 
Gud kunde inte fritt undervisa eller 
vägleda oss. Från den mittpunktens läge
där Hen var, kunde det Hen kunde lösa 
vara de Hen kunde delegera; Hen kunde
inte lösa allt från början till slut. Sanna 
föräldrar har dock etablerat denna 
början och slut för både den fysiska 
världen och den andliga världen.

Hade de inte gjort det, skulle Heung-jin 
inte kunnat arbeta i andevärlden. Hittills 
har helgonen kommit tillbaka till jorden 
för att få utbildning i 40 dagar och skapa 
en grund för att befria andevärlden. 
Förfäders frigörelse är sättet att öppna 
dörren för alla de förfäder som inte var 
Guds trogna barn, att förstå Hens lidan-
de hjärta och den bittra sorg medan han 
väntar på att bli befriad, för att slutligen 
bli Guds vördnadsfulla barn. Detta är 
anledningen till att tid har kommit då, 
genom familjen, vi äntligen kan leva till-
sammans med Gud.

Ursprungligen kunde förfäder i ande-
världen inte ta emot Välsignelsen. Detta 
beror på att änglavärlden aldrig har fått 
äganderätten som objekt partner. 
Däremot har den återvändande Herren 
skurit av och utrotat alla sataniska saker 
som förts in i världen genom Adam efter 
att han blev 16 år. Efter det har han 
kunnat ge Välsignelsen. Detta är anled-
ningen till familjer i andevärlden har 
möjlighet att komma till jorden, sam-
arbeta med familjer i position av Adams 
välsignade familj och bli välsignade. 
Tidsåldern då andar kan få Välsignelsen
har anlänt.

De som är i andevärlden är i den yngre 
broderns position. De deltar genom 
absolut tro, absolut kärlek och absolut 
lydnad till medlemmarna av Adams 
påtagligt välsignade familj, som är på 
jorden i den äldre brodern position. 
Detta innebär att änglavärlden nu måste 
ge sitt stöd till den jordiska världen, för 
att skapa Adams kultur.
(410-048, 2003/06/30)



8 Eftersom kvinnan, Eva, föll och gjorde 
denna värld så usel, är det kvinnor som 
måste befria och välsigna förfäder som 
befinner sig i ärkeängelns sfär. Detta 
befrielsearbete har expanderat den ut-
sträckning i vilken andar kan komma ner
till världen och erbjuda sin hjälp. Detta 
kan ge ett enormt och obeskrivligt viktigt 
resultat.

Principerna lär oss att om vi gör an-
strängning, måste det fungera på detta 
sätt. Era förfäder kan frigöras endast 
med hjälp av träningscentret i Cheong-
pyeong. Detta beror på att jag har an-
förtrott detta arbete till Heung-jin. Både 
frigörelse och Välsignelsen av förfäder 
sker i Korea. Japan, bör som Eva-nation
också ta ledningen i noggrant rätta till 
saker utan att lämna en enda ande-
varelse obefriad. (422-321, 2003/10/26)

9 Vi måste befria och välsigna våra 
förfäder. Alla era släktingar och förfäder 
med ert efternamn skall vara välsignade 
och skall utgöra en grund för befrielsen 
av änglavärlden och den fysiska världen.
Vi måste se på detta som en fråga av 
allvarlig betydelse. Detta måste göras 
även om det kräver en stor 
karaktärskraft. Människor i andevärlden 
har inte en idealisk partner eftersom de 
aldrig fått tillstånd att ha en. Egna 
mödrar och syskon där sörjer säkert på 
grund av detta. Men genom den myndig-
het Sanna föräldrar har att ge välsignel-
se, kan ni välsigna alla era förfäder 
baserat på Sanna föräldrars tillstånd. 
(423-180, 2003/10/28)

10 Era förfäder förs till Cheongpyeong 
träningscenter för att bli befriade; 

därefter får de utbildning och efter det ta 
emot Välsignelsen. Befrielse kan inte 
göras på ett slumpmässigt sätt. Ni måste
betala priset för att öppna vägen för att 
alla förfäderna i er släkt skall bli befri-
ade. Om vi jämför era förfäders nu-
varande tillstånd, dem med ett träd, är 
deras rötter förkrympta, liksom deras 
stammar, grenar, blad, blommor och 
frukt. Ni måste befria allt. Frigörelse är 
en underbar sak. Vi måste skapa en 
gren med en frisk rot, stam och knopp 
som innehåller himlens liv. Vi måste 
ympa in denna gren. På detta sätt den 
verkliga grenen komma att växa fram, 
och därefter riktiga blad att utvecklas, 
blommor kommer att blomma och bära 
frukt. Vi måste se till att dungar av äkta 
olivträd är de enda som står upp. Detta 
är uppdraget för människorna i Cheon II 
Guk, och deras ansvar och uppdrag för 
etablerande av Cheon II Guk. 
(437-115, 2004/02/10)

11 När ni befriar era förfäder, borde ni 
även välsigna dem. Eftersom ni är en 
familj som här på jorden står i Abel-
position, måste ni befria dem från deras 
sorg över att ha gått till andevärlden 
utan att ha haft möjlighet att ändra sin 
släktlinje. Genom detta, blir er familj i 
Abel-position äldre bror, och era förfäder
blir era yngre syskon. Frigörelsen kom-
mer också att inympa dem till de familje-
standarder som Sanna föräldrar har 
fastställt. Detta är den förändring som 
sker genom stam-messias. När den 
äldre och yngre brodern bli förenade, 
kan hela familjen ta emot Välsignelsen, 
och därefter kan hela er stad/by ta emot 
den. Detta är hur, när ni tar ansvar som 



stam-messias i ert område, med fokus 
på medlemmarna i er familj med samma 
efternamn, ni kan ge Välsignelsen till 
alla människorna där.

      Välsignelsen i andevärlden 

Efter Välsignelsen av 360 000 par 25 
augusti 1995, höll Sanna föräldrar, vid 
ett flertal tillfällen, andliga välsignelse-
ceremonier för befrielsen av ande-
världen. Men före dess tidigt på 
morgonen dagen innan 360 000 pars 
Välsignelse, genomförde Sanna föräl-
drar Välsignelsen av Sanne fars och 
Sanna mors föräldrar och familjer 
(Chungbunim och Chungmonim, Dae-
hyungnim och Daemonims familjer). 
Därefter under 40 miljoner pars Väl-
signelsen som hölls den 29 november 
1997 förrättade de den första andliga 
Välsignelseceremonin.

1 december 1997 deklarerade de Öpp-
nande av portarna till Välsignelsen av 
andevärlden. Under tiden för de 360 
miljoner parens Välsignelse den 13 juni 
1998 förrättade de Välsignelsen av de 
största helgon och mest onda syndare. 
På detta sätt startade Välsignelsen av 
andar genom vilket helvete i ande-
världen frigjordes och vägen öppnades 
för alla andar att komma in i himmelriket.
(444-297, 2004/04/08)

12 Dagen före 360 000 pars Väl-
signelse, gav jag Välsignelsen till mina 
fysiska föräldrar och min äldre bror. Jag 
förenade som en trinity mina föräldrar, 
min äldre bror och Sanna barnen. Inte 
bara det, jag gav Välsignelsen till Dae-

monims familj. Genom att göra så, band 
jag dem alla tillsammans i position som 
våra barn. Genom att gå igenom dessa 
tre generationer med Sanna föräldrar i 
centrum, har Sanna föräldrars söner och
döttrar och era familjer förenats som 
Kain och Abel. Genom dessa tre gene-
rationers ställning som välsignade lades 
grunden för befrielsen och välsignelsen 
av alla förfäder som hade separerats. 
Från och med dessa befriade och 
välsignade förfäder, under loppet av 
tusentals år kommer antalet att expan-
dera och slutligen alla befrias.

Förfäderna är fäderna. Oavsett hur onda
barnen kan vara, om fadern är segrande
kan de ärva hans seger. När arv sker 
genom far-son relation, kan vi gå in i 
riket där allting kan ärvas. På detta sätt 
etablerar vi befrielsen av den andliga 
världen och den fysiska världen. Ni kan 
inte föreställa sig hur komplicerat det är. 
Vi måste väva allt detta samman. 
(272-313, 1995/10/13)

13 Jag uppmanade Daemonim och 
Heung-jin att genomföra en Välsignelse 
på uppdrag av Sanna föräldrar dagen 
efter 3,6 miljoner par välsignats. Heung-
jin och Daemonim är de som kan ge 
Välsignelsen. Genom detta, kommer alla
de som fått Välsignelsen som singlar, att
kunna hitta deras makar och barn i 
andevärlden och återupprätta deras 
familjer. Den tiden har kommit. Eftersom 
jag inte visste när den tiden skulle 
komma genomförde jag Välsignelsen av 
singlar. Om vi inte hade kunnat över-
vinna hindren på nationell nivå, kunde 
folk inte ha blivit Välsignade som singlar 



till sina ursprungliga partners. Men från 
och med nu kan era släktingar bli väl-
signade som singlar, och även om de får
Välsignelsen ensam, kan de återskapa 
sina familjer. Även om era släktingar 
befinner sig i helvetet, kommer ni att 
kunna kalla dem ut därifrån och omedel-
bart befria dem. Detta beror på att 
Sanna föräldrar har lagt grunden för en 
rak asfalterad väg från helvetet till 
himmelriket. Nu kan vi bara hoppa in i 
ett fordon och snabbt och enkelt färdas 
längs den vägen. (285-105, 1997/04/21)

14 3,6 miljoner par Välsignelsen är den 
tid då himmel och jord kommer att 
anslutas. Denna välsignelse kommer att 
ansluta de vertikala och horisontella 
världarna. Detta är anledningen till att 
jag har väntat på den dag då Adams 
familj och hela mänskligheten kunde stå 
i positionen före syndafallet och bli väl-
signade. I Edens lustgård, behövs Adam
och Eva ha en familj. Detta berodde på 
att de var avsedda att bli den represen-
tativa familjen som skulle ärva allt och 
därmed ha ett värde större än 
universum.

I denna enade tid av befrielse, kan ni 
familjer som har fått Välsignelsen befria 
era förfäder och ättlingar. Även om 
Adam och Eva föll och Jesus inte kunde 
slutföra sitt uppdrag, förebådar den 
återvändande Herren slutförandet av 
allt. Genom Sanna föräldrars fundament 
har en tid präglad av enande kommit, 
där även om era förfäder gjort misstag 
kan de befrias, eftersom er familj nu 
tillhör familjen av Återkomstens Herren. 
Detta är samma sak som att välkomna 

Fullbordade Testamentets ålder efter att 
ha etablerat en familj. Efter denna 
välsignelse, kommer den andliga värl-
den att vara helt befriad. Detta är hur en 
tid präglad av Välsignelsen på jorden 
kom-mer att expandera till att omfatta 
andevärlden. (285-206, 1997/05/04)

15 Nu när 360 miljoner pars Välsignelse 
genomförs, börjar vi ge Välsignelsen i 
andevärlden. Satans blodslinje är nu 
avskuren. Den tid då satan kunde an-
klaga oss har passerat. Tidsåldern 
präglad av Sanna föräldrars absoluta 
auktoritet, allestädes närvaro, suve-
ränitet och allmakt har kommit. Eran har 
kommit där Sanna föräldrars auktoritet 
kan utövas. Precis som när Gud 
skapade Adam och Eva, och sa: "Det är 
mycket bra" och kände en sådan glädje, 
har en tid präglad av välgörande 
auktoritet kommit motsvarande när Gud 
förde varje levande varelse till Adam att 
få deras namn. (293-091, 1998/05/24)

16 Efter slutförandet av Välsignelsen av 
360 miljoner par måste satans släktlinje 
skäras bort. Detta är den sista 
utmaningen. Genom detta kommer 
portarna i både himmel och helvete att 
öppnas. Alla fiender i det förflutna 
kommer att välkomna Sanna föräldrar 
och delta med dem i en stor fest. Hittills 
har vi inte kunnat delta med Sanna 
föräldrar i familjen, släkten, klanen, 
nationen och världen. För första gången 
kommer vi att hålla en bankett på jorden 
genom vilken bröder och systrar som 
har varit fiender kan komma tillbaka och 
följa Guds väg. Genom detta kommer 
himlens väg att avslöjas. Detta är den 



väg vi måste gå. Denna väg leder mot 
himmelriket på jorden. 
(296-300, 1998/11/18)

17 Allt under Guds ägande vid 
tidpunkten för skapelsen förlorades 
genom Human syndafallet . Vi måste ta 
det hela tillbaka till Gud. Hittills har Gud 
inte har söner och döttrar, men genom 
Sanna föräldrar Gud kunde återfå sanna
söner och sanna döttrar. Detta är 
återskapande. Men detta inte görs av 
Gud. Endast Sanna föräldrar kan göra 
det. Sanna föräldrar måste ha fullständig
äganderätt och sedan återvända allt till 
Gud, vilket är anledningen till Sanna 
föräldrar sökt efter en familj och 
återvände samma familj till Gud.

Genom Välsignelsen av 360 miljoner par
kan satans blodslinje skäras bort. På 
detta sätt Gud kan förkunna: "Nu har jag
en familj i himmelriket på jorden och i 
himlen! Nu är jag ägare!" Detta är början
på det ursprungliga idealet. Allt som gick
förlorat genom syndafallet återskapas 
nu. I återskapelsens process, är vägen 
för vårt lidande vi har genomgått äntli-
gen slut. Alltifrån familjen och hela vä-
gen till kosmos, är det nu dags för be-
frielse. (293-179, 1998/05/26)

18 Med Välsignelsen av 360 miljoner 
par, förkunnar vi befrielsen av alla andar
i andevärlden, inklusive alla de som var 
fiender till Gud. De andar som är i hel-
vetet och de i mellan- andliga sfären är 
ännu inte anslutna till Guds släktlinje. Vi 
måste ansluta dem. När villkoren för 
Abel att ta emot Välsignelsen är eta-
blerade, kan Kain också välsignas. Detta
är enligt himmelska lagen. Men för att 

uppnå detta måste vi etablera vår posi-
tion att älska våra fiender. Genom detta 
kan vi fastställa positionen för yngre 
syskon inför Guds direkta söner och 
döttrar. Det var så här för Kain . Hittills 
har de heliga i den religiösa sfären 
arbetat hårt för att uppfylla en sådan 
gottgörelse, och syndiga människor på 
satans sida har arbetat på samma sätt 
för att skilja sig från undergång. 
Genombrottet är nu att Sanna föräldrar 
genom gottgörelse har återupprättat alla 
de historiska personerna, så att den 
histo-riska uppdelningen av gott och ont,
Gud och Satan, och Kain och Abel 
kommer att sluta. Genom Sanna föräl-
drars offer går vi in den tidsålder då allt 
som delades kommer att förenas. 
(294-044, 1998/06/10)

19 Om inte Adam själv kan etablera sin 
fulla auktoritet på nivåerna som individ, 
familj, stam, folk, nation, värld och kos-
mos, så kan Guds syfte med skapel-sen 
inte åstadkommas och Gud kan inte 
heller befrias. I själva verket, kan Gud 
inte göra någonting. Etablerandet av den
fullständiga auktoriteten hos Adam 
åligger Sanna föräldrar. Sanna föräldrar 
måste skapa upp en stor revolution i 
himlen. Detta är anledningen till att vi 
välsignade de fyra stora helgonen och 
de värsta av alla syndare. Vi måste 
över-vinna alla de hinder som våra 
fiender skapat. Detta är anledningen till 
att vi etablerar lika rättigheter på båda 
sidor.

När havet flyter ut och kommer in igen, 
är tidvattenreservoaren full och nivå, så 
att cirkulation kan ske. När det smutsiga 



vattnet som återstod kombineras med 
rent vatten som gick ut och kommer 
tillbaka , sker cirkulationen. Det nya 
inkommande vattnet rinner tillbaka 
skjuter det gamla vattnet över brädden, 
och när poolen är full, är lika vattennivå 
uppnådd. För att Gud skall kunna befria 
människan, måste han börja från denna 
sfär av rent vatten. Det är i syfte att eta-
blera denna standard som han utför 
Välsignelsen av helgon och mördare. 
(320-239, 2000/04/16)

20 Om Gud stod i en fiende-relation med
satan, skulle vi aldrig ha hopp om att få 
till stånd fred i världen. Om Gud inte 
hade kunnat höja sig över en fiende-
relation med satan, och om Hen inte 
hade kunnat behålla det ideala hjärta 
Hen hade mot ärkeängeln vid tiden för 
skapelsen, skulle satan aldrig ge upp. 
Vad menar vi med detta? När två fiender
sammanfogas genom äktenskap, om de 
inte bildar en kärleksfull relation som 
emulerar hur Gud har älskat fienden, 
kommer äktenskapet att misslyckas. Om
ni inte kan utveckla sådana kärleksfulla, 
fiende-omfamnande relationer i tvär-
kulturella äktenskap, kommer vägen till 
en fredlig värld att blockeras. Sanna 
föräldrar har vetat detta, vilket är anled-
ningen till att tvärkulturell äktenskap 
mellan fiender var oundviklig. Det är 
också därför vi välsignade helgon och 
syndare samtidigt. 
(371-098, 2002/02/24)

21 Gud har alltid längtat efter befrielsen 
av alla människor, inklusive dem i 
helvetet, och förverkligandet av fred i 
himlen och på jorden. Endast Sanna 

föräldrar kan ta ansvar för att åstad-
komma detta. Vi gör det genom 
Välsignelsen, genom att förena fiender 
från båda sidor. Detta är Guds hjärta. 
Även om en älskad är välsignad med en 
fiende, skulle vi ha hjärtat som är ka-
pabelt att önska fienden framgång och 
lycka. Detta är anledningen till att jag 
också måste ge Välsignelsen till satan.

Detta kan endast ske på grund av att 
Sanna föräldrar gottgjorde syndens 
historia. De avslöjade den, kopplade 
bort den från satan, höjda sig över det, 
och kom att stå i position som befriad 
konung & drottning. Sanna föräldrar 
skapade även den grund på vilken Gud 
kunde befrias, och skapade den slutliga 
bosättningen. Från och med nu kommer 
det inte att finnas några som helst hin-
der. Detta är anledningen till att jag har 
gett Välsignelsen till hela mänskligheten.
(294-028, 1998/06/05)

22 När Välsignelsen av 360 miljoner par 
sker, kommer vi att gå in i en tidsålder 
då allt som har delats kommer att 
förenas centrerat på namnet Sanna 
föräldrar och världens välsignade 
familjer. I denna tidsålder av stor 
förvandling har vi deklarerat Välsig-
nelsen av 360 miljoner par och sepa-
rationen från satans släktlinje. Om Adam
hade kunnat uppnå fullkomlighet, skulle 
det aldrig ha existerat ett helvete eller 
mellan-andliga sfären. Detta är 
anledningen till den andliga världen och 
den fysiska världen måste organiseras 
före Välsignelsen ges. Efter detta måste 
helgonen i andevärlden ta emot de 
kvinnor som välsignats som singlar i ett 



ensamt liv på jorden. Detta är hur den 
religiösa sfären kommer att förenas. 
Efter detta bör de onda människorna i 
satans värld välsignas. 
(294-045, 1998/06/10)

23 För första gången i historien existerar
Sanna föräldrar, som har möjlighet att 
älska syndare precis som de älskar 
helgon. Detta löser ett stort problem. För
Gud, är det dags att rätta till allt i den 
onda världen och lösa allting. Detta är 
anledningen till att allt har nått en 
toppunkt. Det finns ingen annanstans att
gå. Även satan hindras och kan inte gå 
högre. Genom Sanna föräldrar som 
binder de horisontella delarna till de 
vertikala, blir syndare som är på 
horisontalplanet nu anslutna till den 
vertikala vägen. Det historiska ögonblick
när detta inträffade var vid Välsignelsen 
av 360 miljoner par. Detta var en mycket
viktig händelse. Genom denna seger, 
öppnades himlens portar och vägen från
helvetet till himlen blev lagd. Det var en 
betydelsefull händelse som Sanna 
föräldrar kunde offra gottgörelsen för 
och kunde dela Välsignelsen med hela 
mänskligheten. (320-241, 2000/04/16)

24 Familjer som tagit emot Välsignelsen 
kan gå till himmelriket. Genom Sanna 
föräldrars Välsignelse av 360 miljoner 
par, kunde också förfäder komma in i 
himmelriket. Före denna välsignelse på 
jorden, gav vi Välsignelsen i ande-
världen. Det hela började den 13 juni 
1998. Vi gav välsignelse till helgon och 
mördare, med de heliga i position av 
äldste son och mördarna i position yngre
son. De yngre syskonen måste kunna 

följa äldste sonen med absolut tro, 
absolut kärlek och absolut lydnad, och 
därigenom skapa en horisontell balans. 
På liknande sätt, kan fiender på nationell
nivå och världsnivå ta emot Välsig-
nelsen. Sanna föräldrar gav en sådan 
Välsignelse för hela mänskligheten att 
ärva. Genom att Sanna föräldrar har 
skapat ett sådant fundament, kan nu alla
människor för första gången ta emot 
Sanna föräldrars standard. 
(306-100, 1998/09/20)



Kapitel 3

Den Sanna familjerörelsen och 
 sann familjetradition 

Avsnitt 1 . Rörelsen för ren kärlek

    Nödvändigheten av denna rörelse

Den Sanna familjerörelsen kommer som
den grundläggande försynens rörelse för
att återupprätta denna fallna värld till 
den ursprungliga skapelsens värld cen-
trerad på Gud. Fokus i rörelsen är den 
internationella Välsignelsen av äkten-
skap, som överskrider ras, nation och 
religion, och som syftar till att förverkliga 
himmelriket på jorden och i himlen ge-
nom ideala Guds-centrerade familjer. 
Sanna föräldrar har genomfört sanna 
familje-rörelsen i stor skala genom 
äktenskapets välsignelseakt samt ren 
kärleks-rörelse för barn och tonåringar.

1 Omoral bland ungdomar och familje-
splittring är bland de dåliga frukterna 
som skördas från frön som såtts av de 
första mänskliga förfäderna. När Adam 
och Eva föll, vände de familjen upp och 
ned. Frukterna av syndafallet har blivit 
uppenbara i hela världen, vilket resulte-
rar i att vi nu befinner oss i en tid av stort

lidande. Den fallna Familjen är roten och
kärnan till alla problem i samhällen, nat-
ioner och i världen. Folk vet inte vilken 
väg de skall välja. Det är en tid då far- 
morfäder inte kan uppfylla rollen som 
far- morfäder, föräldrar inte kan uppfylla 
rollen som föräldrar, män och kvinnor 
inte kan uppfylla roller makar och hustrur
och barn inte kan uppfylla rollen som 
barn. Allteftersom självisk individualism 
slår rot, är Gud inte närvarande. Både 
världen och dess nationer går förlorade, 
och ett gott samhälle kan inte uppstå. 
(283-013, 1997/04/08)

2 När folk talar om försämringen av 
värden, är det inte värden som är för-
knippade med pengar, kunskap eller 
makt. De viktigaste värdena är de som 
är knutna till sann kärlek. Sanna föräl-
drar måste etablera värden av sann 
kärlek, sanna par måste etablera värdet 
av sanna par och sanna barn måste 
etablera värdet av sanna barn. Egent-
ligen skiljer sig dessa värden inte från 
varandra. De värden som måste eta-
bleras av föräldrar, par, och bröder och 
systrar är absolut och en och den-



samma. Förening kommer att ske på 
grundval av absoluta värden. När vi tar 
bort föräldrar, makar och hustrur, och 
bröder och systrar, är allt vi har kvar 
självisk individualism och en harmoni-
serad värld kan inte skapas. 
(458-138, 2004/07/08)

3 Folk säger att vår tid är en tid av glo-
balisering. Vad är centrum för denna 
tidsålder, så som de beskriver den? De 
talar oftast om det i termer av ekonomi, 
akademiker, sport och så vidare, och de 
inser inte att globaliseringen bör foku-
sera på familjen. Problemen i världen är 
inte i första hand rotade i ekonomi eller 
politik, utan i familjen. Familjer bryts ner, 
särskilt i utvecklade länder. Många 
familjer har förstörts av fri sex. Män-
niskor måste förstå att den sanna 
rörelsen för globalisering måste grunda 
sig på familjen. Med andra ord, män-
niskor måste förstå Sanna föräldrars 
läror om den ideala familjen. 
(278-168, 1996/05/05)

4 Med tanke på sann kärlek, existerar 
den här världen som den nu är som ett 
vakuum; Det finns ingen luft av sann 
kärlek. Om luft skulle komma in, skulle 
världen omedelbart explodera av liv. I 
denna tid, är Välsignelsen rörelsen som 
en tyfon som stormar in i denna tomma 
värld och renar landet. Ägarna av denna
tyfon-renande värld är Sanna föräldrar. 
När barn, stammar och nationer fram-
träder baserade på Sanna föräldrars 
släktlinje, kommer världens ondska att 
försvinna. Oavsett vilka hinder som 
uppstår utgör de inte något problem, 
eftersom kraften i sann kärlek kan över-

vinna alla problem. Kraften i sann kärlek 
är som en högspänningsström. Vadhelst
ont som berör det kommer att förångas 
på ett ögonblick. (287-119, 1997/09/01)

5 Guds hopp, liksom alla människors 
hopp, är människors välfärd och en 
enad värld av fred. Ideal fred uppstår när
subjekt partner och objekt partner 
praktiserar sann kärlek centrerad på 
Gud på nivåerna individ, nation och 
världen. Kärlek, kan naturligtvis inte 
förverkligas av sig själv. Kärlek kan en-
dast förverkligas genom en ömsesidig 
relation. Föräldrars kärlek förverkligas i 
förhållande till deras barn. Barns kärlek 
realiseras i förhållande till deras för-
äldrar. Guds skapelseakt var att uppnå 
målet om ett sann kärlek, som inte kan 
inträffa om Gud förblir ensam. Det är 
därför han försökte förverkliga far-son 
relationen baserad på sann kärlek.

Gud är den Sanna Föräldern av 
föräldrar, den Sanna Läraren av lärare, 
och Sanna Konungarnas konung. Gud 
är den eviga Sanna Föräldern, Sanna 
läraren och Sanna ägaren som alltid ger 
Sann kärlek. Alla människor är Guds 
barn, så som Gud, måste också de gå 
vägen som sann förälder, sann lärare 
och sann ägare. Genom dessa relatio-
ner kommer dessa vägar att leda till 
slutförandet av ideal av kärlek, kärlek 
som lever för andras bästa. Den rätta 
vägen för himlens lag leder till själv-
förverkligande genom ett altruistisk liv i 
sann kärlek.

Genom harmonin av den vertikala 
relationen föräldrar-barn med den 
horisontella relationen vänster-höger 



make-maka och den horisontella främre 
och bakre syskonrelationen, skulle den 
perfekta familjen baserad på sann kärlek
förverkligas. Den fullkomnade familjen 
kan utökas till den fullkomnade nation, 
världen och kosmos genom samma 
princip och formel. Den globala grund 
som Sanna föräldrar har uppnått när det 
gäller utbildning, media, konst, och 
hjälparbete sker genom investering av 
sann kärlek enligt samma formel för att 
förverkliga den ideala världen. Idealiskt 
skulle utbildning om sann kärlek om hur 
man kan förverkliga karaktären av en 
sann förälder, sann lärare och sann 
ägare ha börjat i familjen. (1999/02/01)

6 Även om kalla kriget har kommit till ett 
slut, står vi fortfarande inför så många 
problem som utmanar oss i termer av 
social moral och kärlek i familjen. Kor-
rupt sexuellt beteende och drogmissbruk
fortsätter att allvarligt hota ungdomar. 
Alla nationer i världen har dessa prob-
lem. Det har varit förvånansvärt svårt för 
dem att ta itu med dessa frågor, men vi 
måste inse att det finns mer i dessa 
problem än vad som är omedelbart 
uppenbart. Världen behöver rättfärdiga 
unga ledare som kan förstå den sanna 
naturen av problemen och lösa dem uti-
från Gudism. Vi måste inse att problem 
som dessa uppstår när vi ignorerar den 
interna aspekten av sinnet och anden. 
(Sanna mor, 1994/07/26)

7 Ursprungligen uppmanade Gud Adam 
och Eva att fullända sig som ideala föräl-
drar. De borde ha insett Guds ideala 
familj som Guds älskade barn och som 
föräldrar till sina egna älskade barn. En 

sådan familj skulle ha varit utgångs-
punkten för den ideala världen av kärlek 
och fred. Tyvärr, kunde Adam och Eva 
inte skapa en sådan familj, så drömmen 
att förverkliga den ideala nationen och 
världen försvann. Hur kan vi återupp-
rätta den ideala familjen? Världsfred är 
inte bara en andlig fråga. Det är ett sätt 
att leva som utgår från individen, expan-
derar till familjen, och bär frukt i nivå 
med den globala familjen. Vi kommer att
kunna rädda våra ungdomar från mate-
rialismen, våld och sexuell korruption 
genom inrättandet av starka, Gud-
centrerade sanna familjer. 
(Sanna mor, 1994/07/26)

8 Om rörelsen för sann familj inte lyckas,
kommer därefter ingenting vi gör att 
lyckas. Rörelsen för den sanna familjen 
är vårt enda hopp. Endast Sanna föräl-
drar har befogenhet att hantera situa-
tionen i familjen. Gud och satan kämpar 
mot varandra över mänskligheten, och 
endast Sanna föräldrar kan lösa denna 
kamp. Varken Gud eller satan kan göra 
det. Sanna föräldrar måste eliminera 
satan och bryta kedjan av järn med 
vilken Gud har bundits. De måste befria 
Gud; satan måste kapitulera. Världen 
kan inte lösa problemen i familjen och 
hos ungdomar genom sådana medel 
som politik, ekonomi och kultur. Det är 
bara Sanna föräldrar som kan lösa 
dessa problem. Problemen med ung-
domar, problemen i familjen, och proble-
met med kampen mellan Gud och satan 
skapades alla av en falsk förälder. Det 
är bara Sanna föräldrar som kan lösa 
alla dessa problem och därmed förver-



kliga världsfred och himmelriket på 
jorden. (311-139, 1999/08/29)

9 I denna värld är korruptionen av ung-
domar och nedbrytningen av familjen de 
svåraste problemen att lösa. Ingen kan 
ta itu med dessa. Ländernas utbildnings-
eller försvarsdepartement kan inte lösa 
dem. Inte heller kan vi om vi förlitar oss 
enbart på kraften hos politik eller 
ekonomi. Varken den fysiska världen 
eller den andliga världen eller ens Gud 
kan lösa dessa problem. Sanna föräldrar
ensamma har särskild myndighet för att 
göra det. Adam och Eva föll som tonår-
ingar, och tragedin med Kain som döda-
de Abel skedde. Vad som aldrig skulle 
ha hänt skedde i den första familjen, och
vi måste rätta till det.

Vi måste helt omvända vad som hände i 
den första familjen och plantera släkt-
linjen av absolut kärlek och absolut ren-
het. Ungdomar föll, och familjen gick 
sönder. I de yttersta dagarna kommer 
hela världen att vara i kaos, med frukten 
av fröet som planterades i början. 
Fenomen som fri sex, homosexualitet 
och AIDS är vitt utbredda, och hela 
samhället blir korrumperat. Sanna 
föräldrar är läkarna och specialisterna 
som vet receptet och den behandling 
som kan lösa världens familjeproblem 
och problemen med ungdomar. 
Människor överallt börjar förstå detta. 
(293-095, 1998/05/24)

       Rörelsen för ren kärlek

Rörelsen för ren kärlek leder ungdomar 
mot äkta kärlek och förståelse i 

ordningen för sann kärlek. Rörelsen är 
inriktad på ungdomar och undervisar om
avlägsnande av fallen natur som bilda-
des som ett resultat av syndafallet. 
Sanna föräldrar lärde tydligt att det är 
endast genom rörelsen för ren kärlek 
som vi kan lösa tonårsproblem och 
familjesplittring, som är mänsklighetens 
allvarligaste problem. Således inledde 
de rörelsen för ren kärlek för grundskole-
och gymnasieelever på en omfattande 
skala. Grundskole- och gymnasieelever 
är i ungefär samma ålder som Adam och
Eva strax före syndafallet . Sanna föräl-
drar sa att vi måste ge dessa elever 
undervisning om ren kärlek, utrota den 
sataniska släktlinjen, och hjälpa dem att 
växa upp under Guds skydd och kärlek.

10 Vi förespråkar idealen av renhet och 
absolut sexuell trohet. För att främja 
dessa ideal har vi skapat en rörelse för 
ren kärlek och en rörelse för sann familj, 
baserad på sann kärlek. Utan sann kär-
lek kan det varken finnas sexuell renhet 
eller sanna familjer. Dessutom kan en 
sann familj inte etableras utan absolut 
trohet mellan man och hustru. Ni måste 
uppfylla relationer till samma grad som 
Chun-hyang, en kysk hustru som förblev
trogen sin man Lee Mong-Nyong, även 
när de möter dödshot från en korrupt 
tjänsteman vid en domstol. På detta sätt 
kan vi förverkliga den sanna familjen. 
(286-115, 1997/08/09)

11 Vi måste etablera rörelsen för ren 
kärlek och rörelsen för den sanna famil-
jen på universitet och universitets-
områden. Vad kan vi göra för att ta itu 
med problemen med ungdomar? Var 



kan vi etablera de sanna familjeidealen?
Vi kan göra det genom att ansluta oss till
grundskolor, gymnasier och högskolor. 
Idag påverkas och förorenas ungdomar 
lätt av korrupta tankar. Studenter från 12
till 24 års ålder har denna åkomma. Hur 
kan vi bota dem? Respekterade med-
borgerliga och sociala ledare måste 
agera som en fästning för att skydda 
dem.

Familjer måste skyddas mot att förstöras
av homosexualitet och fri sex. Familjer 
måste vara förebilder för sann kärlek. 
Familjer måste stå rakt, baserat på 
traditionella kristna värderingar, men i 
verkligheten är de på väg att bli svaga. 
Vi måste åter bygga upp alla dessa 
saker. Vi måste återupprätta familjer och
ungdomar. Denna nivå av återupp-
rättelse kommer inte att uppstå enbart 
från familjen; stöd behövs också i 
skolan. Med fokus på grundskolor, 
gymnasier och högskolor bör landets 
ledare enas och slå fast familjens 
tradition. Vi måste utbilda folk noggrant 
om familjeetik och förespråka absoluta 
familjevärderingar. 
(329-090, 2000/08/08)

12 Sant familjeideal kommer att bli tradi-
tionen under 2000-talet. Vad Sanna för-
äldrar behöver göra är att helt enkelt 
skapa traditionen för sann familj, sanna 
föräldrar och sann släktlinje. Satans 
tradition har nått även små städer, så vi 
måste manifestera en rörelse för ren 
kärlek med lika stor utsträckning. Om vi 
gör det, kommer de traditionella kristna 
tillsammans med oss ta på sig rollen av 
stam-messias. Rörelsen för ren kärlek 

bör utvecklas med fokus på familjen. Det
är inte nationen som kommer att ta 
initiativet. Detta är anledningen till att jag
uppmuntrade er att direkt börja hålla 
demonstrationer. Om vi inte lyckas med 
rörelsen för sann kärlek, kommer vi att 
förlora allt. Det är nödvändigt att vi eta-
blerar oss i människors sinnen som 
rörelsen för sann kärlek är vår rörelse. 
Det är som att vara de som först ansöker
om ett patent. Grupper om tre bör vara 
ute och arbeta aktivt och demonstrera 
dygnet runt. De viktigaste punkterna är 
sanna föräldrar, sann släktlinje och sann
familj. (310-247, 1999/06/30)

13 Vi kan förhindra spridningen av AIDS 
genom att upprätthålla sexuell renhet. 
Detta är absolut. Detta är den sista 
uppgiften kyrkan är ansvarig att utföra. 
När vi förändrar fri sex tradition av den 
unga generationen genom att ansluta 
dem till välsignelse av en ny släktlinje, 
kommer himmelriket på jorden att ska-
pas. Nu är tiden för världen att skörda 
frukten av de frön som de första män-
skliga förfäder sådde i sin ungdom. För 
att rensa fältet, måste vi etablera en ny 
tradition med fokus på ungdomar. Då 
kan vi säkra Guds rike på jorden och i 
himlen. Därför lanserade vi rörelsen den 
rena kärleken i grundskolor och gymna-
sier. Vi gick i spetsen för rörelsen för 
sann familjeutbildning och ren kärlek. Vi 
gjorde vad nationen borde ha gjort. 
(349-011, 2001/07/13)

14 Sanna föräldrar har utvecklat sanna 
familje-rörelsen i hela världen. I Korea 
gjorde vi ett högkvarter för den sanna 
kärleken och rena kärleks-rörelser och 



mobiliserade 10 miljoner grundskole- 
och gymnasieelever beväpnade med 
idealet ren kärlek. Hur mycket motstånd 
mötte vi samtidigt som vi skapade denna
rörelse? Även om vi mötte starkt mot-
stånd, kände vi att vi var ägarna som 
måste skydda våra hemstäder och vårt 
hemland. Vi har nått den tid då allt är 
öppet och vi kan ta det aktiva initiativet. 
(349-015, 2001/07/13)

15 Vi måste utbilda unga människor för 
att hindra dem från att falla. För att göra 
det, skapade vi den rena kärleks-
rörelsen. I syfte att främja den rena 
kärleksrörelsen, bör vi offentligt upp-
märksamma ungdomar som exempli-
fierar rena kärleksideal i deras städer 
eller regioner. Sådana studenter borde 
behandlas med respekt i sina skolor. 
Lärare och rektorer borde hedra de 
studenter som behåller renhet. Från och 
med nu, kommer bara de som utövar 
renhet att få ta emot heliga äktenskaps-
Välsignelsen. För att ta emot Välsignel-
sen, kommer de från hela världen 
baserat på rekommendationer av sina 
nationer. (272-191, 1995/10/05)

16 Innan deras ögon leder dem att 
lockas till det motsatta könet, måste vi 
leda unga människor att övervinna det 
onda sätt att tänka som resulterade från 
syndafallet. Vi måste göra detta i våra 
familjer, samhällen och våra nationer. 
Därför måste vi tydligt att expandera 
rörelsen för ren kärlek till nationell nivå. 
Jag vägledde er att skapa den rena 
kärlekens rörelse. Ingen av lärarna i 
gymnasier och grundskolor kan skapa 
rörelser för ren kärlek; Vi är de enda. 

Ingen kan förneka detta. Det är bara vi 
som kan göra det. Vi har ordinerats av 
himlen att ta detta historiska ansvar. 
(295-103, 1998/08/17)

17 Vi har nu passerat en tidsålder av 
nationell nivå för Välsignelsen och har 
gått in i en ålder av global nivå för 
Välsignelsen. Det är därför vi låter folk 
äta ren kärleksgodis. När en gravid 
mamma äter ren kärleksgodis, är det en 
ceremoni av pånyttfödelse. När ett barn 
äter ren kärleksgodis, är det en cere-
moni av uppståndelsen. När ett par äter 
ren kärleksgodis i äktenskapet, är det en
ceremoni för evigt liv. Men vid vigseln, 
måste de också dricka det heliga vinet. 
Alla måste dricka det. Jag har gjort 
vägen lätt. Nu kan satan inte motsätta 
mig, vad jag gör. Det finns inga förut-
sättningar för honom att anklaga mig. Vi 
kan nu öppna en gata och ge den heliga
vinet till folk allteftersom de kommer och 
går, och om de accepterar det heliga 
vinet, kommer himmel och jord att 
återvända till vår sida. 
(294-158, 1998/06/14)

18 Välsignelsen är sfären av sabbaten i 
det Fullbordade Testamentets tidsålder. 
Det Fullbordade Testamentets tidsålder 
är den tidsålder då löftet kommer att 
realiseras i hela världen. Familjer av alla
världens folk kan komma in i sfären av 
nåd för att ta emot Välsignelsen. Detta 
realiseras genom Sanna föräldrar så att 
satans släktlinje kommer att försvinna. Vi
tillåter grundskole- och gymnasieelever 
att äta ren kärleksgodis som ett villkor.

Idealiskt skulle människor rengöra 
satans släktlinje i livmodern. Detta är 



pånyttfödelse. Men de som redan är 
födda kan inte gå tillbaka till livmodern, 
så vi låter dem dricker uppståndelsens 
vin. Vi låter elever från grundskola till 
gymnasiet äta ren kärleksgodis i stället 
för uppståndelse-vin. Vi kan sätta 
klistermärken med Sanna föräldrars 
signatur på godiset. Detta ger dem ett 
tecken på att de ska behålla sin renhet 
genom Sanna föräldrar och tillsammans 
med Sanna föräldrar. Eftersom Sanna 
föräldrar ger klistermärken till dem, 
kommer de att hålla sin renhet för att 
kunna vara rena söner och döttrar. Efter 
att ha hållit sin renhet, måste de förenas 
i heligt äktenskap med ren kärlek. Detta 
är vad deras föräldrar vill, och det är 
kärnan i offentlig undervisning. Att leva 
på detta sätt är det ideala livet. 
(290-218, 1998/02/27)

19 Alla ungdomar är som ny Adam och 
Eva som Gud har skapat ännu en gång. 
Detta är anledningen till att jag genomför
en matchnings-ceremoni för dem. De 
måste upprätthålla absolut renhet. Den 
matchade fästmannen och fästmön 
måste skydda varandra. Adam och Eva 
måste uppmuntra varandra att behålla 
sin renhet till dess att de får kärlekens 
Välsignelse från Gud och Sanna 
föräldrar. 
De måste också få sina föräldrars till-
stånd och godkännande. Gud är Föräl-
drarnas föräldrar, Lärares lärare och 
Ägarnas ägare. Därför analogt om Väl-
signelsen sponsrades av en skola, 
kunde inte ett barn ta emot Välsignelsen
utan att få godkännande från skolans 
rektor, och ordföraren för lärarnas 
organisation. Barn kan inte gifta sig utan

att rådfråga sina föräldrar. Detta är regel
och tradition i Enighetskyrkan. 
(300-322, 1999/04/15)

20 Sanna föräldrar avslutade alla 
förberedelser för att ta bort satans 
släktlinje. Fallet berodde på att det inte 
fanns något skydd. Vi har nu avslutat 
ren kärleksutbildning i vissa grundskolor 
och gymnasier. Icke desto mindre, håller
renheten hos eleverna på att förstöras. 
Internets inflytande är fruktansvärt. Hur 
kan vi rätta till situationen? Mödrar och 
fäder måste göra allt skydda sina barn, 
eftersom föräldrarna representerar Guds
position.

Ogifta söner och döttrar är i samma 
situation som Adam och Eva före fallet, 
så de måste växa och bli ideala med-
borgare. Allteftersom de växte, såg 
Adam och Eva fram emot deras äkten-
skap. Perioderna av barndom, broder 
och syster, och förlovning har alla 
samma syfte: giftermål. I den sekulära 
världen, uppmanar föräldrar sina barn 
att finna sin egen partner, men nu 
uppmanar Sanna föräldrar att föräldrar 
finner en partner för sina barn.

Nu har vi återvänt till Edens lustgård. 
Hela världen har kommit tillbaka till 
Edens lustgård, så familjen har åter-
upprättat. I den återupprättade familjen, 
bör söner och döttrar matchas inför Gud 
i sin ursprungliga position utan synda-
fallet . Under sin ungdom, fick Adam och
Eva förbereda sig för att möta sin 
partner. Trots sitt löfte, föll de under ton-
åren när de hade nått toppen av tillväxt-
steget. Gud kunde enligt Principerna inte
ingripa direkt, så för att eliminera risken 



för att de skulle falla under satans herra-
välde, gav han dem varningen, "Ät inte." 
(301-174, 1999/04/25)

21 Barn är som Guds söner och döttrar 
som inte faller, så vi måste undervisa 
dem väl, även under deras dagis-år. Till 
varje pris måste vi uppfostra dem bra 
alltifrån dagis genom grundskola, tills de 
är minst 16 år gammal, så att de inte 
kommer att lämna sina föräldrars om-
sorg. När de är 18 kan de gifta sig. Från 
och med nu, om det är möjligt, kommer 
jag att ge Välsignelsen till de som tar 
examen från grundskola och blir gymna-
siestudenter. Detta skulle vara bäst. Vi 
måste matcha söner och döttrar som 
växte upp inom sina föräldrars omsorg, 
som rena barn som inte har orenats av 
den sekulära världen. 
(365-131, 2002/01/06)

Avsnitt 2. Välsignade familje-
traditioner

             Traditioner och ansvar

Sanna föräldrar gav instruktioner att 
välsignade föräldrar, makar och barn 
måste gå samman för att ärva Sanna 
föräldrars tradition och före de tänker på 
att leva för sin egen familj, måste de 
tänka på och leva för sin stam, folk, 
nation och för världen. Sanna föräldrar 
påpekade särskilt att tidsåldern för bo-
sättning av välsignade familjer är moder 
& barnens ansvar. Detta innebär att för 
en välsignad familj att förena sig med 
Sanna föräldrars familj, måste mor och 

barn förenas, och Kain och Abel-syskon 
förenas.

1 Det faktum att ni är välsignade i 
Enighetskyrkan innebär att er släktlinje 
ändrades och ni smordes. Men detta 
betyder inte att ni till fullo har uppfyllt 
standard. Ni har fått denna smörjelse 
villkorligt. Detta innebär att ni fick släkt-
linje, liv och kärlek villkorligt och ni 
måste ta dem på allvar. Så länge er 
villkorliga släktlinje fortsätter att expan-
dera, kan satan inte ta bort den. Vid er 
mognad, kommer ni vara ansluten till 
sann kärlek så att det inte blir någon 
relation med satan, och satan kan inte ta
bort någonting. När er kärlek, era liv och 
släktlinje mognar, kommer satan inte 
längre att kunna ta bort dem.

Försök förstå värdet av Välsignelsen. 
Det skulle vara så värdefullt att ni inte 
skulle vilja byta ut den, även om ni er-
bjöds allt. Om ni, å andra sidan, inte 
värderar denna villkorliga Välsignelse, 
kan vem som helst ta bort den. Det är 
därför ni måste vårda den och hjälpa 
den att växa. Så dyrbar Välsignelsen är! 
(216-217, 1991/04/01)

2 Familjen är den plats där föräldrar, 
makar och barn förenas. Om någon av 
dessa tre saknas, kan familjen inte 
förverkligas. Familjen utvecklas till en 
stam, ett folk, en nation, värld, kosmos 
och himmelriket på jorden. Där det finns 
enighet mellan absoluta föräldrar, 
absoluta makar och absoluta syskon, 
kan Gud existera. Familjebasen är 
basen för verksamheten som kan an-
sluta till en stam, ett folk, en nation, 
värld, kosmos och himmelriket på jorden



och i himlen. Det är där Guds ideal 
kommer att realiseras. Utan Sanna 
föräldrar kan sanna barn inte existera, 
och om ni inte blir sanna barn, kan ni 
inte skapa en sann familj. En idealisk 
man och hustru, kan förverkliga den 
perfekta familjen genom att skapa söner 
och döttrar. Föreningen av tre gene-
rationer är grunden för att förverkliga en 
ideal familj. Utan den kan en ideal familj 
inte uppstå. (339-212, 2000/12/16)

3 När Guds söner och döttrar är väl-
signade och blir fullkomliga, kan Guds 
kärlek också bli fullkomlig. Därför kan 
Gud existera för evigt som förälder på 
fundamentet av fulländad kärlek. 
Människor kan inte finna kärleken 
ensamma. Det absoluta förkropps-
ligandet av sann kärlek för en man är en
kvinna. Utan en kvinna, kan en man inte 
finna Guds kärlek, som är substansen 
av absolut sanning. Han kan inte full-
komna sann kärlek utan henne. Om ni 
inte hade gift er, skulle ni inte ha upplevt
kärlekens sfär. Ni skulle inte ha upplevt 
värdet av föräldrar, värdet av söner och 
döttrar, eller värdet av en maka. Maken 
är den enda person som kan förena sin 
hustru baserad på kärlek, och hustrun är
den enda person som kan förena sin 
man baserad på kärlek. 
(352-333, 2001/09/01)

4 Ansvaret för ett välsignat par börjar på 
dagen för deras välsignelse. Deras an-
svar är inte bara att som man och hustru
leva i enighet som en familj, utan att de 
på grund av sin enighet bildar en stam 
och en nation. Familjerna till tio välsig-
nade människor kan bilda en stam ge-

nom denna nya världsbild. Innan den 
nya nationen utformas, måste vi först 
utforma nya stammar. Dessa stammar 
får inte skapas genom konflikt-baserad 
delning, utan genom enighet baserad på
förökning. Därför måste dessa tio perso-
ner som tog emot Välsignelsen ha sam-
ma mål.

Vi är ett litet antal familjer som har 
återupprättats från satans värld, så vi 
står i position att lätt angripas av satan. 
Därför måste vi alltid vara enade och 
sammanbundna för att besegra de över-
väldigande krafter som vill invadera. 
För att besegra dessa krafter, måste vi 
uppnå fullständig enighet bland oss. Om
vi är förenade på detta sätt kommer vi 
lätt övervinna satans invasion, oavsett 
hur stark den är. När vi är förenade i hu-
vudsak kommer vi att bilda en ny stam fri
från satans invasion. Genom en enad 
stam, kommer ett nytt folk att uppstå, 
och genom ett enat folk kan en ny nation
uppstå. (030-175, 1970/03/22)

5 Ni får inte Välsignelsen för er egen 
familjs fördel skull. Er familj kan nå 
platsen för sabbatsvilan bara när ni först 
lever för er stam och först därefter för er 
familj. På samma sätt kan släkten nå 
plat-sen för sabbatsvilan när den lever 
för nationen och nationen kan nå platsen
för sabbatsvilan när den lever till förmån 
för världen.

I detta avseende är Välsignelsen inte 
bara för er själva. Var och en måste ha 
tro på att Välsignelsen representerar det
hela. När en man och hustru förenas 
och bygger sin familj baserat på denna 
tro, kan deras familj gå mot världsnivå. 



Om det endast finns en välsignad familj 
som uppfyller denna standard, måste 
den familjen ta absolut ansvar. Ju större 
antalet familjer som kan gå framåt, ju 
snabbare kan återupprättelsens försyn 
gå framåt.

Även om det nu kan finnas många famil-
jer som går framåt på detta sätt, så bli 
inte beroende av dem. Se till att ni upp-
fyller ert eget ansvar. Den önskade 
familjen av nationen och världen är 
självförsörjande familj. Ättlingarna till en 
sådan väckt familj kommer att leva till 
förmån för nationen och världen. Man-
nen kommer att bli en historisk make 
och hustru av denna familj kommer att 
bli en historisk hustru. Dessutom 
kommer deras avkomma att bli släkten 
som behövs för att återupprätta världen 
under Guds försyn. Om ni blir familjen 
som kan bygga en sådan stam, kommer 
ni att krönas som förfäder i den nya 
tidsåldern. (030-178, 1970/03/22)

6 Välsignade par kan inte leva enbart för
sin egen skull. De måste leva för Guds 
offentliga mål eller nationens offentliga 
mål. Oavsett om er make är eller inte är 
attraktiv är inte problemet. Frågan är i 
vilken riktning ni är på väg. Med andra 
ord är frågan hur man ska bana vägen 
för den rättfärdighet som era ättlingar 
kommer att följa. När jag ser er be om 
kärlek från er partner, tycker jag det är 
fel. Jag kan inte godkänna en sådan 
kärlek. Innan ni ber er partner att älska 
er, måste ni be honom eller henne att 
älska nationen och världen. När ni gör 
det, kan ni be om kärlek från er make 
/maka. Detta är vägen för välsignade 

män och hustrur att leva. Vi måste 
uppmuntra vår make/maka att älska 
nationen, världen och himlen, innan vi 
älskar oss själva. (030-179, 1970/03/22)

7 Välsignade medlemmar måste älska 
sin stam, sitt folk och sin nation och 
världen mer än de älskar sin egen familj.
Dessutom måste de älska sina släk-
tingar och andra välsignade familjer mer 
än sin egen familj. Familjen där varje 
medlem är ansluten på detta sätt kom-
mer att vara mer framgångsrika än 
andra familjer och erkännas. I den familj 
där man och kvinna är enade och i har-
moni med varandra, kommer vi att ha en
modell för att älska nationen, världen 
och himlen. Man och hustru måste före-
nas på detta sätt.

Välsignade män och hustrur måste 
undvika att säga saker som "Du skall 
bara älska mig" eller "Du tillhör mig", 
vilket vanligtvis yttras av vanliga män 
och hustrur. 
Istället bör de ta tid varje dag för att offra
hängivenhet, bönfallande himlen att hjäl-
pa deras makar med den typ av hjärta 
som kan älska andra mer än sin egen 
familj. Par har ansvar att stödja och 
uppmuntra varandra att inte ge upp, 
liksom att få vägledning från varandra. 
(030-181, 1970/03/22)

8 Våra familjer måste undvika att fastna i
vår nuvarande position. Vi måste utveck-
la och ge upphov till ättlingar som kan 
om-famna och säkerställa framgången 
av nationen och världen. Vi gifter oss för
att bland våra barn finna exceptionella 
människor som kan hjälpa skapa ett nytt
folk och en ny nation. Människor i värl-



den gifta för sin egen skull, men i Enig-
hetskyrkan gifter vi oss till förmån för 
nationen och världen. Våra familjer är 
kallade av Gud att rädda många familjer 
under försynens historia. Vår roll är att 
återupprätta alla världens människor 
genom att betala gottgörelse, och att 
modellera den kärlek som öppnar vägen
för personer i andevärlden och våra 
efterkommande i framtiden. Vi måste ha 
tänkesätt att vår ståndpunkt är att leva 
som frälsare för världen. 
(030-185, 1970/03/22)

9 Nu måste tidsåldern för bosättningen 
av barnens familjer komma. Först är 
tidsåldern för bosättningen av barnens 
familjer moderns ansvar. Modern måste 
ta ansvar som Messias. För det andra är
det tidsåldern för barnens ansvar, den 
tidsålder då Kain och Abel måste före-
nas. Kain och Abel måste som bröder 
helt förenas. Det har funnits många offer
i historien till följd av separationen mel-
lan Kain och Abel, men från och med nu 
får barn inte bekämpa varandra längre. 
I varje by som vi bryr oss om att besöka,
finns det Kain och det finns Abel. Den 
person som offrar sig själv, och gör 
kompromisser till förmån för hela byn, 
blir Abel och ägaren. Eftersom vi redan 
vet detta, kan vi inte slåss. Tidsåldern på
barnens ansvar är den tidsålder då Kain 
och Abel måste förenas.

För det tredje, måste modern, Kain och 
Abel förenas. Tidsåldern för moderns 
och barnens ansvar måste skapas i 
familjen och efter att ha förenats med 
varandra, måste modern och barnen 
återupprätta mannen, fadern. Åter-

upprättelse av fadern kommer att vara 
omöjligt om mamman och barnen inte 
förenas. Mamman är ansvarig för att se 
till att hon och barnen, både Kain och 
Abel, absolut förenas. Detta är fort-
farande inte slutet, eftersom slutligen 
kommer vi att gå in i tidsåldern av fö-
rening med Sanna föräldrars familj. Vid 
denna tidpunkt når vi den tidsålder då 
Välsignelsen kan expandera till hela 
världen. (248-159, 1993/08/01)

            Välsignade familjeliv

Sanna föräldrar sa att välsignade famil-
jer måste älska mänskligheten på upp-
drag av Gud och Sanna föräldrar. De 
tillade att välsignade familjer bör vara 
exempel på hur man kan tänka på och 
älska sin make som representant för 
Gud. De underströk också att him-
melriket kommer att förverkligas när 
denna hjärtats livsstil blir universell. 
Välsignelsen ger oss kraften att ärva 
vägen som gudomliga söner och döttrar,
så Sanna föräldrar har bett välsignade 
familjer att följa den här vägen.

10 Den familj Gud letar efter är en vars 
standard inte är begränsad till att leva 
bara för sin egen familj. Familjen Gud 
kan vara stolta över borde leva på 
världsnivå. Eftersom sättet att skapa 
familjen som kan representera nationen,
världen och himlen är vägen av väl-
signelse, måste ni emot Välsignelsen 
genom den himmelska förälderns familj. 
När familjer går den principiella vägen 
att erbjuda uppriktig hängivenhet efter 
att ha tagit emot Välsignelsen, kommer 
deras söner och döttrar att födas med 



den himmelska lyckan hos Enighets-
kyrkan. Även om fadern och modern 
saknar speciella förmågor, kommer bar-
nen fortfarande att födas med himmelsk 
lycka.

Hur mycket himmelska lycka kan vi läm-
na till våra efterkommande? Det kommer
att bero på hur mycket uppriktig hängiv-
enhet vi som sina föräldrar har offrat. 
Hur mycket var vi trogna vår nation, 
världen och himlen? Hur allvarligt kan vi 
offra uppriktig hängivenhet? Det är det 
som avgör lyckan för våra efter-
kommande. När vi agerar med en själ-
visk tanke, kommer himlen aldrig att 
förena sig med oss. När vi agerar för att 
tillfredsställa själviska begär, kommer 
Gud aldrig att förena sig med oss. När vi
står upp för världen, nation och folk, då 
kommer Gud att vara med oss. Därför 
måste välsignade familjer utöva en hög-
re och bredare kärlek. 
(030-186, 1970/03/22)

11 Hustrun måste tänka på sin man som
representant för Gud. Dessutom har hon
blivit som en dotter till sin man. På grund
av syndafallet, förlorade Gud; moder, 
hustru och dotter, alla tre. Därför måste 
mannen, som hennes make, återupp-
rätta Guds förlorade dotter. Således 
kommer det att vara ett problem om 
hustrun inte litar på sin man mer än hon 
litar sin far. Hon måste uppfylla standar-
den att upptäcka mer värde i honom än i
allt hon har känt förut. Utan att återupp-
rätta ett sådant hjärta hon inte kan åter-
upprätta det som satan förstörde, den 
ursprungliga standarden av den ideala 
maken. Samtidigt måste mannen ha 

hjärtat att han är som en son till sin hus-
tru. Han måste ha innerlig känsla av att 
hon är både hans mor och dotter. Man 
och hustru måste säga från hjärtat, "Jag 
kan inte leva en enda dag utan dig. Jag 
behöver absolut dig, dag och natt." Som 
man och hustru, måste ni uppnå denna 
djupa förening. (022-205, 1969/02/04)

12 I den fallna världen, insisterar 
människor att de har rätten att försvara 
sig som deras högsta prioritet. Men nu 
är en tid präglad av undervisning som 
säger att vi existerar för att skydda an-
dra före oss själva. Riktningen är mot-
satsen till vad det var innan. Mannen 
säger: "Om du inte är nöjd som min 
hustru, är det mitt ansvar" och hustrun 
säger: "Om du inte är nöjd som min 
make, är det mitt ansvar." Blommorna av
kärlek blommar när vi tar ansvar. Kärle-
ken blommar inte när var och en insis-
terar på sin egen rätt. När två människor
lever till förmån för varandra till den grad
att de riskerar sina egna liv, kommer 
blommorna att blomma. När blommorna 
blommar, kommer både änglavärlden 
och Gud att söka ljuset och doften av 
den kärleken. (304-075, 1999/09/10)

13 Mannen måste vara den person som 
hans hustru tycker är större än Gud. 
Hustrun måste tänka, "Jag kunde inte se
Gud själv, men jag ser Gud genom min 
man. Jag kände inte ren kärlek, men jag 
kom att förstå vad ren kärlek är genom 
min man. Jag kom att förstå vad en 
äldre broders kärlek är. Jag kom att för-
stå en broders kärlek. Min man är just 
den man som lärde mig alla kärlekens 
världar." Mannen måste vara ett levande



exempel på kvaliteten av kärlek, som 
kan framkalla i hans hustrus hjärta 
idealet av en mor, brud och äldre syster.
Han måste också att ta emot samma typ
av utbildning, till den grad att det känns 
som om han inte kan andas utan denna 
utbildning.

Dessa lärdomar måste bli hans livsstil så
att när han går ut någonstans i sam-
hället ser han de äldste i samhället som 
hans farfar och farmor, hans far och mor
och hans äldre bror och syster. När den-
na typ av hjärta och denna typ av familj 
blir universell, kommer världen att vara 
himmelriket. Den person som lever på 
ett sådant sätt kan resa överallt utan 
något motstånd. Oavsett var han eller 
hon är, kommer Gud att vara där. Han 
eller hon kommer aldrig att vara ensam 
och kommer aldrig att förgås. 
(051-199, 1971/11/21)

14 Har ni älskat mänskligheten så som 
Gud har? När ni ser barn, måste ni tän-
ka på dem som era söner och döttrar. 
När ni ser ett barn i samma ålder som er
bror eller syster, måste ni tänka: "Det 
här är min lillebror" eller "Det här är min 
lillasyster." När det gäller er män och 
hustrur, bör ni krama varandra, ta hand 
om varandra och vara oroliga för varan-
dra ännu mer än någon ni verkligen brytt
er om hittills.

Födelsen av söner och döttrar gör att ett 
par som har blivit förenade kan stå i 
stället för Gud genom att djupt uppleva 
hjärtats sfär av återskapande. Medan 
föräldrarna kramar varandra, stirrar de 
på sin nyfödda son eller dotter. Detta är 
en kosmisk händelse och föremål för 

kosmisk kärlek. När en välsignad man 
och hustru föder ett barn, upplever de 
djupt, genom deras barn, samma hjärta 
som Gud upplever. De känner på sam-
ma sätt när de håller eller sköter om bar-
net. På detta sätt är ni partner i Guds 
sanna kärlek.

Ni får höra att göra på det och det sättet,
och om ni gör det, och blir riktigt bra 
föräl-drar, kan ni också vara precis som 
mor och jag. Om barn uppfostras på 
detta sätt, när de gifter sig, skall allt vara
utvecklat till fullkomlighet. 
(246-078, 1993/03/23)

15 När ni gått med i Enighetskyrkan, 
kommer ett register att föras över vad ni 
gör. Hur levde ni som välsignad familj? 
Hur stor andel av Sanne fars ord har ni 
praktiserat? Hur många timmar har ni 
deltagit i aktiviteter? Dessa kommer att 
registreras. Registret visar vad och hur 
länge ni var med i aktiviteter, eller med 
vilken typ av liv levde ni som par i 
Enighets-kyrkan. På detta sätt blir det en
grund för utvärderingen. Ingenting som 
sker saknar betydelse, så det är oförlåt-
ligt att ta det lugnt. Detta är så inte bara i
den fysiska världen, utan även i den 
andliga världen. Det finns en namnlista i 
den andliga världen av alla välsignade 
familjer i Enighetskyrkan. Om vi matar in
ett namn, kommer allt registrerat att spe-
las upp. Om informationen som skrevs 
ned på jorden skiljer sig från vad som 
registrerats i andevärlden, är det ett 
allvarligt problem. Ljuga är oförlåtligt. 
Livet på jorden är viktigt. Så jag säger 
er, lev inte ett liv som skapar skulder; 
snarare, lev ett liv att rensa upp skulder. 



Det är inte bra att dra på sig skulder. 
(233-255, 1992/08/01)

16 Om ni tar ett felsteg efter ert äkten-
skap, kommer ni att förlora vägen för 
evigt. Om ni behandlar ert välsignade 
äktenskapet som om det vore ett vanligt 
värdsligt, kommer ni att skapa evig 
smärta. Det kan finnas välsignade famil-
jer som nu fångas på en plats från vilken
de inte kan återvända, ropande efter 
Sanna föräldrar, gråtande tårar hela 
natten, tänker de på lyckliga dagar, den 
dyrbara tiden av lycka. De kan säga att 
de skulle göra vad som helst för att kom-
ma tillbaka på vägen. Det finns kvinnor 
som säger, "Även om hela världen tram-
par på mig på den vägen, så vill jag 
komma tillbaka till den vägen", och det 
finns män som säger: "Jag kommer att 
göra vad som helst, till och med gå till 
den mest eländiga plats i världen, om 
det innebär att jag kan komma tillbaka till
den vägen. " Men de har redan avvikit.

Sanna föräldrar anser att sådana 
välsignade familjer är det allvarligaste 
problemet de måste konfrontera. Sanna 
föräldrars hjärta är att hitta sätt att förlåta
dem, men det finns inget sätt. För att 
göra det, skulle jag behöva göra om 
återupprättelsens principer. Men att göra
det skulle skapa ett nytt villkor av bitter 
sorg som skulle vara mycket svårt att 
återupprätta. (157-310, 1967/10/16)

17 Vart måste välsignade familjer gå? 
De som fokuserar på sin egen familj 
kommer att blekna bort. Syftet med mitt 
äktenskap är inte att rädda min familj. 
Välsignade familjer måste gå vägen som
uppfyller missionen att återupprätta 

nationen och kosmos. Så snart vi 
vaknar, måste vi lovar att uppfylla detta 
arbete. När vi fäller tårar, gör vi det för 
att ta ansvar för arbetet. Våra presta-
tioner i detta arbete är gåvor som, som 
föräldrar, vi måste lämna för framtida 
historia. Detta är vår livsfilosofi relaterat 
till familjen.

Det måste finnas en sådan tradition. Om
välsignade familjer inte kan gå denna 
väg, är det en fråga om evig ånger. De 
skäms när de ser himmel och jord. De 
skäms när de ser mig. De måste skäm-
mas och fälla tårar av ånger utan gräns. 
Annat än att be Gud om medlidande, 
kan de inte komma inför Gud. 
(157-308, 1967/10/16)

18 Ni välsignade familjer måste gå 
vägen av gudomliga söner och döttrar 
med fokus på himmel och jord. I den 
sekulära världen, framhäver människor 
helgonens plikttrogna liv, men vi måste 
stå i en position ännu högre. Det är ge-
nom Välsignelsen som man kan ärva det
plikttrogna vägen av gudomliga söner 
och döttrar. Horisontellt måste vi vara 
vördnadsfulla söner och döttrar, patrioter
och helgon, och sedan bli gudomliga 
söner och döttrar. Detta är skapelsens 
ideal som Adam kunde ha uppnått. Vi 
måste bli vördnadsfulla söner och dött-
rar, patrioter och helgon, och uppfylla 
den plikttrogna vägen av gudomliga 
söner och döttrar.

Eftersom det fram tills nu inte fanns 
några plikttrogna söner och döttrar inför 
himlen, inga patrioter, inga helgon och 
inga gudomliga söner och döttrar, var 
allt vi hade tron att om vi bara gick på 



rätt sätt skulle det ge oss en idealisk bas
att etablera en nation. När vi blir vörd-
nadsfulla söner och döttrar inför himlen, 
kan vi faktiskt föra nationen inför himlen.
När vi är patrioter inför himlen, kan vi 
faktiskt föra världen inför himlen. När vi 
är helgon inför himlen, kan vi faktiskt 
föra himmel och jord inför himlen. Era 
familjer har ett värde som är större än 
himmel och jord. (266-105, 1994/12/18)

Avsnitt 3. Liv i gemenskap inom
Välsignelsen 

                  Trinity-familjer

Sanna föräldrar organiserade välsignade
familjer i trinities (tre familjer som sam-
marbetar) och bad dem att älska sin 
trinity mer än de älskar sina bröder och 
systrar. De sade att samhällslivet börjar 
baserat på trinities. Trinities är modellen 
genom vilken Guds skapelseideal förver-
kligas. Tre par representerar de återupp-
rättade familjerna av Kain, Abel och Set 
- Adams familj i Edens lustgård.

1 I vår kyrka, skapade jag trinities-
system med tre par. Jag gjorde detta för 
att kunna delta med Herren i framtiden. 
Vi måste skapa en modell med ett par 
som representerar Adam och Eva, och 
tre par representerar Adams söner och 
deras hustrur. Om inte tre paren före-
nas, kommer denna modell att förstöras 
igen. 
I synnerhet är det viktigt för de tre män-
nen blir förenade. Oavsett om de lever 
eller dör, måste de bli andligt förenade i 
hjärtat och vara ett team som arbetar 
fysiskt tillsammans. De skall inte bara 

etablera en tillfällig grund, utan snarare 
en som överskrider tiden. Om de inte 
åstadkommer detta, kommer de att 
skämmas att stå inför Återkomstens 
Herren. De tre paren i en trinity måste 
förenas, och bli ett principiellt fotfäste 
som kan representera Guds vilja. Med 
andra ord, om de kan bli en trinity fast 
besluten att inte förändras, även om 
himlen skulle förändras, då kommer de 
att ha skapat en grund för att Guds vilja 
skall kunna förverkligas. För att åstad-
komma ett sådant fundament, organi-
serade jag er i trinities. 
(003-241, 1958/01/03)

2 Bildandet av trinites i vår kyrka är vä-
gen vi tar för att återupprätta talet tre i 
Adams familj. Om ni därför inte blir ett 
med varandra i en trinity, kan ni inte stå 
inför himlen. När trinity blir förenad, kan 
vi uppfylla Guds vilja att återupprätta det
som förlorats i Adams familj. Efter det 
fortsätter vi med Jakob, 2000 år efter 
Adam, då Gud fann och uppfostrade 12 
bröder att för att föra försynen vidare 
framåt. Likaså, baserat på talet 3, först 
efter att ni har funnit 12 lärjungar och 
enat er med dem kan ni delta med 
Sanna Föräldrar och dessutom gå in i 
sfären av stam och representera en 
släkt. Detta är den absoluta standard 
som ersätter den 2000-åriga historien 
från Adams familj till Jakobs familj. Det 
är därför Moses och även Jesus var 
tvungna att gå denna väg. 
(005-119, 1959/01/04)

3 För att delta med Sanna föräldrar, 
måste ni bli ett sant par och skapa en 
sann familj. Endast på den grunden kan 



ni delta med Sanna föräldrar. Ni litar på 
och följer mig, men ni måste också bli en
person som andra människor kan lita på 
och följa. När ni blir en sådan person, 
måste ni forma den typ av familj som 
Jesus försökte skapa. När ni följer San-
na föräldrar, blir alla människor era brö-
der och systrar. Jag organiserade trini-
ties för att åstadkomma detta. Det är 
där-för från och med nu, när ni går ut att 
vittna, bör ni inte göra det ensam. Ni 
representerar Sanna föräldrar, och ni 
bör inte låta era bröder och systrar vittna
utan er. Istället bör ni arbeta tillsammans
med dem. Familjen upprättas när ni och 
bröder och systrar i er trinity förenas 
med Sanna föräldrar. För att ta detta till 
nationell nivå, bör det finnas 12 sådana 
familjer. Ni kan bara skapa villkoret att 
representera nationen om antalet famil-
jer är större än tio.

4 Ni kan inte gå vägen av tron allena. Ni 
behöver kamrater i tro. Tre personer 
eller fler bör förenas. Det är därför ni 
behöver en trinity. Gud, som är subjekt 
partner för den mänskliga karaktären, 
önskar också standarden av tre. När vi 
gör misstag, kan Gud inte direkt utbilda 
oss vertikalt som individer. Men när tre 
personer är förenade, om en person gör 
ett misstag, men de andra två inte, kan 
Gud påpeka den personens misstag.

Samma sak gäller för bön i bergen; ni 
kan ta emot Guds nåd snabbare om tre 
eller fler människor ber tillsammans. 
Efter bönen, bör ni diskutera bland er. 
Men om ni diskutera med personer 
utanför er trinity, så kan satan invadera.

Om tre människor verkligen kan komma 
att luta sig mot varandra, kommer 
människor omkring dem att upptäcka 
dessa vackra relationer och önska att 
också de kunde ha sådana relationer. 
När detta händer, kan Guds vilja förökas
naturligt. Om tre personer är förenade, 
så även om Gud inte hjälper er, kommer
en ny knopp att gro. När ni relaterar till 
medlemmar, vara noga med att inte ska-
da dem genom att säga saker som för-
svårar deras liv i tro. 
(018-043, 1967/05/17)

5 Från er nuvarande plats, måste ni 
identifiera vem fienden är. När ni har 
gjort detta, måste ni därefter identifiera 
om det är dag eller natt där ni är. Med 
andra ord, ni måste förstå om det är en 
plats där Guds nåd bor eller inte. Ni bör 
inte gå vidare förrän ni förberett detta 
stadium där Gud kan hjälpa. Gå därför 
inte framåt ensam utan gå vidare till-
sammans med era kamrater. För att 
göra det, måste ni förstå om er om-
givning är dag eller natt. Utan att göra 
det, kan ni inte uttrycka din egen för-
måga.

Ni behöver kamrater. Därför finns lagen 
om trinity i världen. Därför måste ni 
forma en trinity och gå framåt tillsam-
mans. Gud gillar inte att ni går vidare på 
egen hand. Detta beror på att det finns 
en större möjlighet att misslyckas när ni 
rör er framåt ensamma. Ni bör planera 
gemensamma insatser för att ta er 
framåt. (019-148, 1968/01/01)

6 Framtidens ideala värld kommer att 
upprätthållas genom trinity-familjer. 
Syftet med skapelsen är att förverkliga 



de Fyra positionernas grundval. Efter-
som människor först behöver fullända de
Fyra positionernas grundval, måste alla 
först bilda familj. Människor liknar Gud, 
och samhället borde likna människor 
vars centrum är Gud. Jag har upp-
rättandet Enighetskyrkan i länder över 
hela världen. Jag vet att hela världen 
skulle bli på detta sätt, och även om jag 
inte har kunnat informera alla, kommer 
världen att förändras genom denna prin-
cip. Den ideala världen liknar formen 
hos en människa. Den världen över-
skrider nation och folk. 
(026-190, 1969/10/25)

7 Det är bara när ni känner värdet av 
denna gudagivna trinity som ni kommer 
att förstå Guds ideal och kommer att 
känna det tillräckligt för att leva era liv i 
Guds position här på jorden. Målet med 
att bilda trinities är att skapa en enhet i 
handling, livsstil och tankar. Handlingar 
rotade i tron är systematiska och princip-
fasta. (150-012, 1986/08/17)

       Återupprättelse av stammen

Välsignade familje-trinities behöver leva 
tillsammans i ett hus och uppleva sys-
konkärlek. Genom att modellera sig efter
trinities som bildas av de tre sönerna i 
familjen av den ofallne Adam, måste de 
etablera den grund på vilken var och en 
av dem kan återupprätta sin egen stam 
och därmed gå vägen av stam-messias. 
Sanna föräldrar förklarade att välsignade
familjer kan komma in i himmelriket när 
de finslipa sin trinity på familjenivå, och 
går vidare för att upprätta de fyra posi-

tionernas grundval med Sanna föräl-
drars familj i centrum.

8 Välsignade familjer borde skapa 
trinities. När ett barn föds i en familj, 
förverkligas de fyra positionernas 
grundval. Inom trinity-familjer, om det 
finns en familj utan barn, bör ni vara 
beredda att skicka ert eget barn till den 
familjen som ett offer. Om den familjen 
senare föder ett eget barn, kan ni ta 
tillbaka ert barn. (020-345, 1968/07/20)

9 En familj är den minsta enheten som 
representerar det hela, så en familjs 
misstag är i vissa avseenden misstaget 
för det hela. Således, medan en individs 
misstag kan benådas, är en familjs 
misstag allvarligare. Ert hjärta borde 
spricka av iver att förvandla er egen 
glädje till glädje för det hela. Ni kan vara 
en del av ett större syfte när ni släpper 
er egen individuella situation, er subjek-
tivitet och hopp, och fokuserar på att 
skapa upp en situation, subjektivitet och 
hopp för det hela. Familjen finns för att 
frälsa det hela. I denna mening är er 
familj som ett kraftverk. Ni bör förlika er 
med det hela genom er familj. Det är 
därför alla familjer i trinity borde leva i ett
hus. Det är dags att omorganisera 
familjerna. (012-182, 1963/05/01)

10 I Enighetskyrkan, använder vi ordet 
"familj". Kretsande kring trinities, är ni 
alla bröder och systrar. Jag har tagit 
ansvar för att djupt älska människor som
är i position som tjänare, bröder och 
systrar och barn. Genom att göra det, 
har jag gått igenom en tid präglad av att 
vara tjänare, eran tid präglad av under-



kuva Kain , och har stigit till en tidsålder 
av Sonen.

Ni bör kunna leva på detta sätt och delta
med Sanna föräldrar. Detta är vad jag är
orolig för nu. Från och med nu måste er 
livsstil förändras. Syftet med skapelsen 
är att fastställa lagen av vördnadsfullhet 
inför universum, gå framåt, och delta 
med Sanna föräldrar. Detta är principen 
om skapandet av himmel och jord. 
(012-257, 1963/05/22)

11 De välsignade familje-trinities måste 
bli fullständigt enade. De bör hjälpa 
varandra ekonomiskt. Trinity-familjer bör 
inte vara rädda om sina egna individu-
ella och familjeproblem. Snarare skulle 
varje familj trösta och hjälpa de de andra
familjerna i trinity, så att de alla kan gå 
framåt tillsammans som en. Genom 
detta, när familjerna i trinity uppnå stan-
darden där de kan överskrida ekono-
miska problem, förenas i anden, äta och 
leva tillsammans, kommer de att göra 
nya resultat. En fiende kan attackera 
dem, men om de tre familjerna i en 
trinity stå tillsammans helt enade, kan de
slå tillbaka attacken. Låt oss därför 
stärka ett system centrerat på trinities. 
Detta är en viktig förutsättning för att 
etablera standarden för familjer och 
förbereda ny början för denna epok. 
Trinities måste leva för 12 familjer. 
Dessa 12 familjer måste stå inför Gud 
på en offentlig plats och ägna sig åt att 
bidra med något. Trinity-familjer ska bli 
centrum för detta, som representanter 
för öst, väst, syd och nord. De måste bli 
absoluta i synen på det allmänna, anta 
en form som kan representera årets fyra

årstider och 12 månader. Er familj bör 
motivera er att nå denna standard, och 
sedan i sin tur bör ni fostra er familj. När 
era tre familjer motiveras och fostrar 
varan-dra, kan dessa tre familjer, som 
en trinity, fostra 36 familjer. Detta är 
principen om utvecklingen i Enighets-
kyrkan. Vi måste skapa detta familje-
centrerade systemet. 
(033-174, 1970/08/11)

12 När er trinity genomför grupp-
aktiviteter, ha en klar uppfattning om 
subjekt och objekt partner. Med andra 
ord, tänk alltid på relationen mellan 
subjekt och objekt partner när ni står 
inför Gud. Ni bör alltid vara medveten 
om er position är subjekt eller objekt 
partner. Denna medvetenhet är nöd-
vändigt för objektet partnern att vara en 
absolut objektpartner, och subjekt 
partnern att vara ett absolut subjekt. 
Utan detta kan ni inte utföra några 
gruppaktiviteter.

När tre familjer har bildat en trinity, bör 
en familj stå i subjekt-position, och de 
andra två familjer i objekt-position. 
Dessa familjer bör bli en centrerade på 
familjen i subjekt-position, och bör samla
andra himmelska familjer. När det finns 
en relation mellan subjekt och objekt 
partners, bör det finnas givande och 
mottagande. När det är 100 procent 
givande och mottagande, kan Gud bo 
där. Om inte, kan Gud inte existera där. 
(033-175, 1970/08/11)

13 Det är viktigt att vi har en subjekt och 
objekt partners bland oss. Förhållandet 
mellan subjekt och objekt partners är en 
vertikal ett. Förhållandet mellan offent-



liga och privata angelägenheter är hori-
sontell. Förhållandet mellan de föremål 
partner och objektpartners, mellan Kain 
och Abel i andra ord är problemet.

Vem blir då, subjekt partner? Personen 
med det mest ivriga hjärtat blir subjekt. 
Subjekt partner är den som, när en 
bland de tre i trinityn står inför döden 
eller en mycket svår situation, hjälper 
och tar hand om dem med ett varmt 
hjärta. Subjekt partner är den som arbe-
tar mer från hjärtat än intellektet, mer 
från andlighet än teori. När ni därför i 
framtiden väljer subjekt partner i er 
trinity, bör ni välja den person som har 
arbetat mycket hårt och offrat mest blod,
svett och tårar för Guds vilja och den 
offentliga standarden. I den sekulära 
världen, röstar människor för någon som
är smart, kunnig och effektiv, men him-
melsk lag är inte så. Den är den mest 
vidsynta och varmhjärtade personen 
som blir subjekt partner.

Alla frågor avslutas här. Frågan är om vi 
inbjuder Gud eller satan i förhållandet 
mellan subjekt och objekt partners, och 
förhållandet mellan offentliga och privata
angelägenheter. (033-176, 1970/08/11)

14 Vi har ännu inte kunnat stå i posi-
tionen av sanna föräldrar i familjen. Vi 
måste hitta positionen som sanna föräl-
drar i familjen, men den går inte så lätt 
att finna. Eftersom vi föll ut från den, i 
syfte att hitta tillbaka, måste vi bygga en 
bro av broderskap.

Även om vi måste offra allt, måste vi 
etablera standarden av att ha betalat 
gottgörelse och åstadkommit villkoren av

historisk frigörelse för att finna sanna 
föräldrar eller bli sanna föräldrar. Om ni 
inte gör det, kan Gud inte förlåta er. Ni 
måste delta med Sanna föräldrar, så ni 
måste etablera en grund för syskon som
gör det möjligt att delta med Sanna 
föräldrar.

Detta är innebörden av trinity. Endast 
när trinity av bröder förenar och deltar 
deltar med Himmelska Föräldern, och 
den större gruppen av 12 bröder blir en, 
kan de betraktas som en familj som 
tillhör den himmelska nationen. Den 
familjen kan ta en form som represen-
terar kyrka, ras och nation och utifrån 
det, förbereda standard för att delta med
Sanna föräldrar. Därefter måste ni eta-
blera en grund av kyrkor och förbereda 
att delta med Sanna föräldrar på en 
global nivå. (005-124, 1959/01/04)

15 De välsignade familjerna bör bilda en
Fyra positionernas grundval centrerat på
min familj. Familjen som skapas genom 
att göra detta är familjen som Adam 
ursprungligen var tänkt att förverkliga. 
Om inte detta förverkligas, kan jag inte 
ta på mig viljan hos Jesus och göra en 
start som en stam-messias. Om de 
familjer som bildar en trinity inför fyra 
riktningar, centrerat på Gud så kommer 
12 familjer att förverkligas. Centrerat på 
Jesus, skulle tre lärjungar har tagit emot 
Välsignelsen och förverkligat de Fyra 
positionernas grundval. Då skulle de ha 
blivit åtta personer och stått istället för 
Adams eller Noas åtta familjemed-
lemmar. Men Jesus kunde inte uppfylla 
detta. Om ni inte tar emot äktenskaps-
Välsignelsen, kan ni inte bli Guds barn.



Om min familj och era trinity-familjer blir 
förenade centrerade på Gud, så kan vi 
skära av alla villkor för satan att anklaga 
oss, och vi kan röra sig mot världen i 
position av stam-Messias. Vi bör förstå 
de Fyra positionernas grundval på detta 
sätt, och de åtta medlemmarna måste bli
förenade. (021-015, 1968/08/13)

16 Den fysiska världen blev det stadium 
där satan kunde genomföra sin verk-
samhet och den andliga världen blev det
stadium där Gud kunde utföra sina akti-
viteter. Dessa två världar har alltid varit 
motsatta varandra. Det råder ingen tve-
kan om att detta har varit en källa till 
bitter smärta i epoker under försynens 
återupprättelse, och vi kan inte lämna 
situationen som den är.

Sinnets sfär måste ha Gud i centrum, 
och kroppen måste vara disciplinerad för
att vara detsamma. När vi utvecklar 
detta i vårt dagliga liv, kommer grunden 
för enhet att upprättas. När sedan en 
man och en kvinna som har förenat 
kropp och sinne, förenas tillsammans, 
blir de den förenande punkten i familjen. 
Därefter måste tre familjer som har den-
na förenande punkt bli en centrerad på 
sin trinity. Efter detta, om det finns 12 
familjer, skulle de alla bli ett. Genom 
detta kan de gå längre än stam-nivån 
och stå på den nationella nivån. För att 
fastställa ett enhetligt ursprung, måste 
en ny tradition skapas. 
(045-213, 1971/07/01)

17 På liknande sätt som de 36 paren i 
vår kyrka, som är centrerade på mig, om
ert efternamn till exempel är Kim, så bör 
ni bilda 36 par kring den första välsig-

nade familjen i Kim-släkten. Om ni inte 
kan bilda 36 par, bör ni bli förfäder till 
minst 12 familjer. Ni bör göra detta 
genom att bilda en trinity utifrån era 
söner och döttrar. Genom att bilda 
denna nya släkt som har er familj i 
centrum, kan ni bli förfäder till er stam, 
som består av bildandet av 12 släkter. Ni
måste ha 12 lärjungar för att bilda dessa
12 släkter och med dessa lärjungar i 
centrum, ha 70 anhängare och sedan 
120 följare. Detta är er närmaste direkta 
stam. (031-277, 1970/06/04)

18 Det är genom min särskilda auktoritet
som jag kan skänka välsignelse över er, 
och genom min särskilda myndighet 
som ni kan ta emot Välsignelsen. Denna
välsignelse är en villkorad Välsignelsen. 
För att få den i verkligheten, måste ni 
upprätta den interna standarden som 
representerar positionen som en intern 
och extern familj. Med andra ord, er fa-
milj bör stå i positionen av Kains familj 
inför min familj, som är Abel-familjen. 
Det finns inget annat sätt.

Detta innebär att även om er familj inte 
har uppnått denna standard, kan den 
göra det med min familj i centrum. För 
att detta ska ske, måste ni stå i posi-
tionen av Abel-familjen som min familj 
gör, och sedan finna och upphöja en 
familj som kan stå i Kain-position till er. 
När ni upphöjer den familjen, kommer ni 
att återupprätta er stam. Det är vad jag 
menar när jag uppmanar er att bli en 
stam-messias.

Genom att återupprätta er stam, blir er 
familj förfäder till Kain-typ av familjen 
såväl som den förstfödde sonens familj, 



medan min familj blir Abel-typ familjen. 
Därför måste man återupprätta trinity på 
familjenivå och upprätta en fyra posi-
tionernas grundval centrerat på min 
familj. Detta är formeln. För att gå till 
himlen, måste ni upphöja tre andliga 
barn, få dem helt förenade med er familj,
och delta med Sanna föräldrars familj. 
Det är så ni kan komma in i himlen. 
(034-209, 1970/09/06)

19 Oavsett vem ni är, så måste unga 
män och kvinnor som vill ta emot Väl-
signelsen i Enighetskyrkan finna tre 
andliga barn och förverkliga en familj. 
Ni kan inte göra så mycket bara genom 
att återupprätta er egen familj. Vi kan 
inte återupprätta världen med enbart 
familjer. Därför måste vi forma släkter. 
För att återupprätta en stam, måste ni ta
emot äktenskaps-Välsignelsen som 
representerar familjen i stället för Adams
tre söner.

Det är därför, efter att ha fått äkten-
skaps-Välsignelsen, ni måste bilda en 
trinity på familjenivå. De tre familjer av er
trinity kan sedan slutföra de fyra posi-
tionernas grundval centrerat på mig och 
min familj. Er familje-trinity bör bli en ge-
nom att helt förena sig med min familj. 
Utan att göra detta, kan ni inte komma in
himlen. När detta är klart kommer trinity 
på stam-nivån att föreverkligas, som går 
utöver de enskilda fyra positionernas 
grundval. Familjer kommer att bildas 
och, som ett resultat, kommer släkter att 
bildas. (160-085, 1968/08/11)

20 Ni måste upprätta en principiell 
ordning. Ni måste avancera från posi-
tioner som tjänare och adoptivbarn. När 

er nivå av lojalitet mot Gud når en topp 
genom er relation med Gud baserad på 
hjärtat, och när er familj och andra famil-
jer i trinity är helt lojal, kommer Gud att 
erkänna sådana välsignade familjer som
söner och döttrar som kan representera 
himlen. Gud kommer då att betrakta så-
dana söner och döttrar som man och 
hustru. Detta är vägen av återupp-
rättelse.

När ni inte kan älska er familj, kan ni inte
gå denna väg helhjärtat. Om vi ser på 
denna väg som ny tradition, ursprunget 
av vår kultur och utsäde av våra liv, och 
föra den vidare för alltid till vår nation 
och världen, kommer den himmelska 
nationen att etableras. Detta är filosofin i
Unification Thought. När detta händer, 
kommer ni att bli förfäder som kommer 
att upprätta denna tradition i världen.

De välsignade familjerna måste bli 
sådana förfäder. Ni måste bli stam-
messias för er stam. Detta är något som 
alla måste göra. Tänk inte på något 
annat eller gör något annat än detta. 
Detta är vad de Enighetskyrkan med-
lemmar måste göra. Ingen som har tagit 
emot Välsignelsen bör motsätta sig 
detta. (045-087, 1971/06/13)

***
    Trinities och livet tillsammans

Sanna föräldrar sa att världen inte kan 
förenas om vi inte enas som trinities. 
De underströk att de tre familjerna i varje
trinity bör leva tillsammans som en familj
i tre år, uppleva hjärtat av bröder och 
systrar i en familj och träna sig att älska 
varandra. Sanna föräldrar tillade att den 



traditionen av samhällsliv där trinities går
utöver deras stam för att ena nationen 
och världen är den direkta vägen till 
himlen.

21 Ni måste bilda en trinity. Tre familjer 
skulle leva tillsammans i ett hus. Hittills 
eftersom vi var alla fallna människor, 
levde vi separat. Men efter att ha pas-
serat genom en tid präglad av återupp-
rättelse, vad som separerades kommer 
att förenas. Därför har den tid passerat 
då ni bara var oroliga för er egen familj 
centrerat på er själv. Från och med nu 
ska ni inte leva centrerade på er egen 
familj, utan bo tillsammans med två 
andra familjer. Centrerat på dessa tre 
familjer, bör åtminstone 12 familjer bli 
förenade.

Er livsstil bör vara sådan att när ni har 
besökare bör ni alltid behandla dem med
ett uppriktigt hjärta. Till exempel, om jag 
skulle komma och be om en måltid, bör 
ni vara redo att förbereda den när som 
helst. Detta är den typ av allmänna med-
vetande ni behöver. 
(150-297, 1961/04/15)

22 Ursprungligen bör en trinity av tre 
familjer bo tillsammans under mer än tre
år. Inom trinity bör ni kunna turas om 
och leva med barn i andra familjer, 
behandla dem på samma sätt som ni 
behandlar era egna barn. Om ni tänker 
på det som jobbigt, är ni ett miss-
lyckande. Genom att leva på detta sätt 
behöver ni inte oroa er om en av män-
nen i trinity dör. I så fall skulle de två 
andra familjer axla ansvaret till-
sammans.

Hur långt är vi från Guds vilja? Vi måste 
skapa en standard som satan kan 
erkänna att vi har älskat Kain lika djupt 
som vi har älskat Abel. Först då kommer
satan att falla bort. När ni höjer späd-
barn till en av familjerna i er trinity, bör ni
ta hand om dem två gånger och till och 
med tre gånger mer hängivenhet ni 
skulle göra med ert eget barn. Hur kan 
man förena världen om ni inte kan 
förenas med din trinity? Tre nationer 
måste bli förenade. Ni måste älska 
världen ännu mer än ni älskar Jesus. 
Era bröder och systrar är er trinity. Om 
dessa tre familjer kan bli ett, kan de 
representerar er. Om ni glömmer trinity 
och bara tänker på er egen familj, så 
kommer ni att förgås. Representera mig 
inte bara till namnet, utan med ansvar 
och hjärta. (021-177, 1968/11/20)

23 Ni gottgör de tre vertikala epokerna 
horisontellt. Det är därför jag har samlat 
er alla i trinities. Trinities måste gå igen-
om utformning, tillväxt och fullkom-
nande. Det är värdet av utformning, 
tillväxt och fullkomlighetsstegen, och 
därför ni inte kan uppnå fullkomlighet av 
er själva. Tre familjer måste bli förenade.
En enda familj kan inte ensam uppnå 
detta. Er familj kan inte stå ensam. Det 
är därför jag skapade trinities av tre 
familjer.

Om det finns något bra att ha, bör ni inte
säga "jag först!" För att stå i fullkom-
lighets-position, måste ni gå igenom 
sfären av fördelarna med de två stegen 
utformning och tillväxt. Om ni når full-
komlighet, betyder det att ni står på den 
nivån tack vare att ha gått igenom ut-



formning och tillväxtstadier. Om ni har 
något bra, bör ni dela mer än två tredje-
delar av det med andra. Ni borde alla 
behandla varandra så. Därför måste ni i 
framtiden leva tillsammans. Trinities ska 
leva tillsammans och kunna säga att när
det gäller allt från A till Ö", kan utan tve-
kan, inte ens satan anklaga oss." Först 
då kan ni separera från satan. 
(156-337, 1966/12/31)

24 Vad måste ni göra för att förverkliga 
en trinity? Ni levde inte i ett hus, så ni 
måste återupprätta det genom 
gottgörelse och leva tillsammans i ett 
hus. Därför planerar jag att bygga 
lägenheter där japaner, koreaner, 
amerikaner och tyskar bor tillsammans. 
Detta kommer att träna dem för livet. På 
samma sätt, bör trinity-familjer i Korea 
bo tillsammans i ett hus, och flytta ut 
först efter att ha levt tillsammans. Oav-
sett om ni äter ris eller gröt, bör de tre 
familjerna äta och leva tillsammans.

Ni borde aldrig få ekonomiskt stöd från 
ovan; snarare bör ni få stöd horisontellt 
från varandra. Ni måste vara ekonomiskt
oberoende. När de tre syskonen förenas
och de sex personer i trinity blir en, kan 
ni göra vad som helst. Ni kan även vän-
da himmel och jord upp och ner. Det har
sagts att när två eller tre personer ber 
tillsammans, kommer Gud att vara med 
dem. När trinity förenas, finns det inget 
ni kan inte göra. Detta är något som 
Enighetskyrkan kan vara stolta över. 
Från och med nu kommer jag att ge 
direkta order så att från de 36 
välsignade paren, kommer tre familjer 
att bo tillsammans i ett hus. De tre 

familjerna måste leva tillsammans som 
bröder och systrar och därefter gå ut i 
världen. Det är principen att ingen familj 
kan lämna denna plats om inte de tre blir
förenade. Det är därför vi måste upprätta
återupprättade familjer som kan vara 
när-mare än sekulära bröder och syst-
rar. Om vi inte själva kan enas, då kan vi
inte förena världen. 
(136-093, 1985/12/20)

25 Ni går in i himlen som en familj. Från 
och med nu bör tre familjer bli en, i en 
Fyra positionernas grundval centrerad 
på Sanna föräldrar, bör ni bli en och 
uppnå förening baserat på de him-
melska reglerna jag lär er. Svarta, vita 
och gula människor måste träna i tre år 
för att bli som en trinity i tro. Därför kan 
ni inte ledas av en individualistisk livsstil.
Om de omgivande 12 familjer eller 36 
familjer identifierar sig som en grupp, så 
kan familjen som kan få ett erkännande 
av hela gruppen vara den som kan 
sägas vara fri och befriad. 
(287-205, 1997/10/03)

26 När Adam och Eva kan förenas, då 
kan Kain och Abel också förenas och 
göra en ny start. När det händer kommer
vi att ha början av ett nytt ideal, centre-
rad på Korea och Japan i östern. Då kan
integrationen av öst och väst förverk-
ligas. Dessutom kommer Sanna föräld-
rar tillbaka till nationen Korea. Detta är 
en tid präglad av Guds återkomst till 
hans nation. Med andra ord vår him-
melske Fader och fulländade Sanna 
föräldrar återvänder till sin nation för 
första gången.



Både ideologiskt och i hjärtat, är det 
möjligt att ha ett enat världssamfundet. 
Japaner, koreaner, tyskar och ameri-
kaner bör alla tränas för att leva som en 
familj. Satan är falsk ledare för ett för-
flutet som är intrasslad med olika saker, 
till exempel nationella känslor och detal-
jerna i stammar, nationer och kulturer. 
Alla dessa måste helt smälta satans 
auktoritet och skapa en miljö av enhet. 
För att göra det, går vi in i en era av att 
leva tillsammans som samhällen.

Den välsignade familjen kan inte bestå 
av endast två personer. Den skulle 
komma att bestå av åtta personer. 
Familjer från fyra nationer bör träna 
tillsammans till förmån för Sanna föräl-
drar. Om fyra människor hittar partner 
och bildar par, kommer de att skapa en 
gemenskap av åtta personer. Koreaner, 
japanska, amerikaner och tyskar ska 
leva tillsammans som tvillingar eller 
fyrlingar som föds i samma familj.

Låt oss från och med nu, träna oss i 
denna livsstil. Japaner bör inte leva på 
sitt eget sätt, och inte heller bör korea-
ner lever på sitt eget sätt. Genom att 
förändra vår livsmiljö enligt principiella 
traditionen, kommer den framtida värl-
den att följa efter och era ättlingar kom-
mer att kunna komma direkt in i den 
färdiga sfären av himlen. 
(230-300, 1992/05/08)

27 Mellan fyra och 12 nationer måste 
ansluta med Korea som centrum. Om vi 
bara kan ansluta 12 nationer, så kan vi 
forma 12 släkter. Detta kommer att leda 
till en massinvandring i framtiden. Kore-
aner kommer att åka utomlands och 

utlän-ningar kommer till Korea. Därför 
måste ni lära er koreanska. Däremot kan
inte alla göra det, och därför bör ni åka 
utomlands och bygga skolor för att un-
dervisa i koreanska. Hädanefter skall 
familjer som har fått Välsignelsen att 
bygga skolor. Ni borde resa ut för att 
undervisa koreanska i kyrkorna i varje 
nation. Välsignade familjer borde leva 
tillsammans och praktisera den traditio-
nella standarden av tro, och de bör 
bygga skolor där deras barn kan under-
visas. (194-091, 1989/10/17)

28 Om vi ser på världen som ett stort 
träd, är er familj som ett av sina små 
grenar. Er familj är en gren av ett stort 
1000 år gammalt träd. Om ni bildar en 
ren gemenskap där för att offra er med 
hela ert hjärta till förmån för den gren, 
som är grunden för samhällets kärlek, 
kommer nya knoppar att uppstå som 
kommer att växa naturligt i en ideal sfär, 
och njuta av skyddet av himmelsk lycka.

Er familj existerar inte för sig själv. Man-
nen och kvinnan som representerar den 
familjen skall också leva som med-
borgare i världen och kosmos. Var och 
en av dessa dussintals grenar är fyllda 
med kärlek. Var och en av dem deltar i 
kärlek. Därför kan den familj som är helt 
förenad i sann kärlek anslutas till kos-
mos. Således, lever människor som 
bara tänker på sin egen familj inte länge.
Människor som bara tänker på sitt eget 
land lever inte heller länge. 
(227-056, 1992/02/10)


