
Bok 5

Expansion av det providentiella fundamentet
och de årliga mottona

 Sanna föräldrars heliga bröllop, som 
hölls den 11 april 1960 (16:e dagen 
3:e månaden månkalendern) är utgång-
spunkten för den nya providentiella 
historien. Denna dag startade de första 
sju åren. Olika aktiviteter har genomförts
på allvar att expandera det externa 
fundamentet. Kyrkor byggdes över Ko-
rea och medlemskapet ökade, lokala 
kyrkostrukturer stärktes. Varje sommar 
och vinter vittnade och utförde Colleg-
iate Association for Research of Princi-
ples (CARP), våra ekumeniska organi-
sationer och rörelsen Victory over 
Communism (VOC), utbildning, religiösa 
och sociala aktiviteter.

När medlemmar startade denna 
upplysningskampanj, uppmuntrade 
Sanna föräldrar dem att "gå ut med 
livets järnspira" och tala till det korean-
ska folket, som drev omkring i nöd efter-
som de inte visste vart de ska gå. 
Genom medlemmars ansträngningar 
och förtvivlade tårar, kom det koreanska 
folket att uppfatta Enighetskyrkan i ett 
nytt ljus. The Holy Spirit Association for 

the Unification of World Christianity, 
registrerades hos regeringen, och 
därmed lades en stabil grund för vårt 
arbete. Det faktum att organisationen 
var juridiskt registrerad år 1963, men 
nästan ett decennium efter invigningen, 
förberedde fundamentet för att åter-
upprätta positionen av Judendom och 
välsignelsen av det tredje Israel i den 
providentiella historien. Registreringen i 
Korea i kölvattnet av dess tidigare regi-
strering i USA, en nation i samma posi-
tion som det romerska riket, erbjöd ett 
tillfälle för Guds providens att avancera 
till nästa nivå.

Explanation of the Divine Principle 
publicerades 1957. Sanna föräldrar pub-
licerade därefter Exposition of the Divine
Principle år 1966. Baserat på den sist-
nämnda förberedde vi offentliga presen-
tationer, föreläsningar och väckelser för 
att sprida Principerna till samhället. 
Detta var för att klart visa att det finns 
ingen annan väg för Korea och dess folk
än att följa Principerna. CARP blev aktiv 
på högskolor för att skydda sig mot 



intrång av den kommunistiska ideologin 
och att hjälpa professorer och studenter 
förstå vilken väg som måste följas av 
nationen Korea och dess folk.

Sanna föräldrar inledde tre sjuåriga gott-
görelseperioder med början 1960 och 
drev på expansionen av sina interna och
externa fundament. De sju första åren 
var en period under vilken Sanna föräl-
drar organiserade Enighets-stammen 
genom att återupprätta individen, famil-
jen och stammen. Detta hade kunnat 
åstadkommas omedelbart 1945 vid 
befrielsen av Korea genom att lägga 
grunden för återupprättelse av männi-
skor, men det blev inte utfört. Istället 
deklarerade Sanna föräldrar sin seger år
1967, efter de första sju åren, och har 
således möjlighet att kliva upp på världs-
arenan. Under denna period, etablerade 
de Föräldradagen, Barnens dag, och allt
eftersom de etablerats, etablerades 
Guds dag. Dessutom deklarerades den 
första dagen varje år ett motto som pro-
videntiellt mål för det kommande året.



Kapitel 1

Registrering av Holy Spirit Association och
expansion av det inre fundamentet

Avsnitt 1. Registrering och 
                 kyrkans uppbyggande

Rättsligt erkännande

Den rikstäckande strukturen av kyrkan 
blev först organiserad den 14 oktober 
1960 sedan dess har strukturen utveck-
lats i enlighet med kyrkans utveckling. 
Den 31 maj 1963, ett årtionde efter 
invigningen var den juridiskt registrerad 
som en social organisation hos den ko-
reanska staten, och den 4 oktober sam-
ma år, erhöll den auktorisation som en 
kyrka. Detta öppnade vägen för Sanna 
föräldrar och den nykläckta kyrkan att 
påskynda arbetet för att frälsa alla 
människor.

1 Fram till 1960, fick vi utstå mycket 
lidande. Naturligtvis fick vi ta emot 
förföljelse efter det, men steg för steg 
har vi växt. Återupprättelsens försyn är 
kampen mellan Kain och Abel. Vid den 
tidpunkten arbetade vi på registrera vår 
associering med regeringen. Departe-
mentet för kultur och utbildning behan-

dlas alla registreringsfrågor och avdel-
ningens minister nekade vår ansökan. Vi
ifrågasatte hans beslut, och efter en 
vecka var det upphävt. Den enda veck-
an motsvarade 70 år, 700 år och även 
7000 år. Om hans första beslut hade 
haft effekt vid den tiden, skulle vi inte ha 
kunnat genomföra någon religiös verk-
samhet. Men hans beslut upphävdes, 
och slutligen 31 maj 1963, registrerade 
regeringen formellt the Holy Spirit 
Association (052-187, 1971/12/29)

2 Enighetskyrkan steg till positionen av 
återupprättad Judendom, där den kunde
ta emot välsignelsen som det tredje 
Israel och ärva kraven på lojalitet och 
barns vördnad. På grund av detta 
publicerade regeringen registrerings-
beviset av kyrkan som en förening. Vi 
registrerade kyrkan i USA, vilket mot-
svarar romarriket. Eftersom vi därmed 
fullständigt berett vägen för den globala 
scenen centrerat på religion, kommer 
från och med nu kan ingen slänga ut 
oss, och även om de vill döda oss, 



kommer de inte att kunna göra det. 
Judendomens mission var att undervisa 
judarna vägen mot en ny himmel och ny 
jord. Nu har Enighetskyrkan ett liknande 
ansvar på sina axlar. 
(013-051, 1963/10/16)

3 Registreringen av vår kyrka hos regeri-
ngen kunde förstås av vissa som en glä-
djefylld händelse, men jag ser den inte 
som en tid för självförhärligande. Det 
berodde på att det var andra kamper för 
mig att ta upp. Jag kommer att jubla när 
Gud jublar. Inom fyra års tid, kommer 
den första sjuårs-perioden att vara 
avslutad, och min 21-år gottgörelse-
period kommer också att komma till ett 
slut. Vi måste göra förberedelser för den
tiden. Människor faller gradvis i förvir-
ring. Utanför Enighetskyrkan, finns inget 
altare för att skapa försoning för synd. 
När dessa fyra åren passerat, kommer vi
att behöva mobilisera för att represen-
tera folket, och offra och presentera dem
för världen. Vi måste återupprätta värl-
den genom att utgjuta våra tårar och vårt
blod. Korea är inte problemet. Vi måste 
bedja att förvandla hela världen och kos-
mos. (013-084, 1963/10/20)

4 Eftersom jag visste vad andra inte vet, 
fick jag lida. I den inledande treår-
sperioden av de första sju åren kunde 
jag inte sova med mina ben utsträckta. 
Jag var tvungen att skapa förutsätt-
ningar så att män och kvinnor, unga och 
gamla, skulle böja sina huvuden inför 
mig och be mig att leda dem, och jag var
tvungen att få folk och nation att följa. 
Nu när Enighetskyrkan är registrerad 
hos regeringen har vi kommit att stå i en 

position där ingen makt på jorden kan 
blockera vägen vi går. Gud etablerade 
demokratin så att Återkomstens Herre 
inte kommer att dödas. Men även om vi 
pratar om att vår rörelse är registrerad, 
kan vi inte slappna av. 
(013-079, 1963/10/19)

5 I vilken position står Enighetskyrkan 
idag? Hur är den första treårsperioden 
av de första sju åren? Jesus tog upp sitt 
kors i slutet av sin treåriga publika för-
kunnelse. Därför kollapsade den period 
som förberedde ett segrande fotfäste för
människor, och tiden som krävs för att 
uppfylla Guds vilja förlängdes. Men den 
kan inte förlängas igen och om igen. I 
termer av Principerna, motsvarar Koreas
40 år under japansk imperialistiskt herra-
välde, plus tre år av amerikanska militär 
administration, 430 åren av slaveri i 
Egypten.

Hur är karaktären hos det första året av 
våra tre år? Eftersom vi inte hade någon
plats att stå på, var det första året, året 
att förbereda vårt fotfäste genom att fö-
rena den fysiska världen och den an-
dliga världen. För Enighetskyrkan, var 
det detta år som avgjorde huruvida vi 
levde eller dog. Genom den helige vig-
seln som hölls 1960, säkrades den 
individuella positionen för första gången.
Vi etablerade därmed en startpunkt.

Vad för slags utgångspunkt var det? Det
var liknande den tredagars period precis
innan Mose korsa Röda havet. Allt i 
historien om återställande ingår i denna 
treårsperiod. Centrerat på Fyra posi-
tioners grundval, som åstadkoms genom
att uppfylla denna period, kom vi att 



erbjuda en proklamationsceremoni för 
registrering av vår organisation. Detta 
var den 13:e dagen det 4:e månaden 
månkalendern 1963. 
(012-273, 1963/06/20)

Bygga kyrkor

För att kunna bygga högkvarteret för 
världsmission, köpte kyrkan ett 11,4 
hektar område i Yeouido, Seoul, den 14 
april 1971. Medlemmar bidrog till detta 
köp, genom att skapa villkor i sina hjär-
tan, genom att de var och en köpte en 
kvadratmeter av landet. När Sanna 
föräldrar återvände från en världsturné, 
stannade de vid platsen för att offra en 
bön. Dessutom instruerade Sanna föräl-
drar att medlen skulle användas för att 
bygga lokala kyrkor över hela Korea. 
Med början i Sintanjin kyrkan i södra 
Chungcheong provinsen, färdigbyggd 
den 10 juni 1974, byggdes totalt 188 A-
stomme kyrkor i Korea 1976.

6 När sanna mor och jag besöker en av 
våra kyrkor som är en aning luggsliten, 
känner vi oss stolta även om kyrkan ser 
ömkansvärd ut. Vi anser att även om 
platsen ser eländig nu, när vi senare ser 
tillbaka, ser vi att den flagga som vi satte
upp i dessa ödmjuka omgivningar har 
blivit en källa till stolthet för oss inför 
människor och alla nationer. När en per-
son går för att sova efter att gjort någon 
en tjänst, kommer en fridfull känsla över 
honom och änglarna sjunger hans lov. 
Därför kommer Enighetskyrkan att fort-
sätta att stiga allt högre. Det är därför 
jag aldrig är generad, oavsett var jag 
befinner mig, och jag står högt och stolt, 

oavsett vem jag möter. 
(059-212, 1972/07/16)

7 Trots att vi kallar det högkvarter, är 
högkvarter i Cheongpa-dong inte världs-
högkvarteret. Jag förklarade detta för 
medlemmar från utlandet. Även om 
detta Cheongpa-dong högkvarter är 
simpelt, får vi aldrig glömma det, efter-
som det innefattar händelserna i vår 
historia. Trots detta kan det inte vara 
högkvarter för världen. Världshög-
kvarteret måste frammana en känsla av 
det bästa och av betydelse. Vi behöver 
bygga världen högkvarter på en ny plats.
Detta är anledningen till att jag köpte 
marken i Yeouido. Orten för världen 
högkvarter ska vara en plats där vi kan 
börja på nytt. Det måste byggas på ett 
ställe. Världen högkvarter måste finnas 
till för världen. (045-185, 1971/06/27)

8 Eftersom tiden för Enighetskyrkan nu 
har kommit, måste vi bygga ett hög-
kvarter. Det är därför jag har valt ut och 
köpt fyra platser i Korea. Syftet med 
detta arbete är att etablera en påtaglig 
bas för återupprättelsen av de Fyra 
positioners grundval. Vi börjar för-
bereda det nödvändiga fundamentet för 
nationen och i världen. 
(038-123, 1971/01/03)

9 Världshögkvarteret måste ett tempel 
som leder världen. Vi måste köpa minst 
16,5 hektar (21.000 pyeong) för att 
bygga det, men nu är det omöjligt för 
oss att köpa mycket mark. Vi ska köpa 
minst 11,5 hektar. Detta stycke mark bör
köpas av koreanska medlemmar. Vi som
föräldrar, ägnar all vår energi åt detta 
arbete, så att vi kan gå utanför nationen,



och ännu längre. Om de personer som 
förstår Guds vilja inte deltar i detta 
arbete, kommer de att ångra det inför 
kommande och framtida generationer. 
(038-124, 1971/01/03)

10 När vi ser på Korea, har tiden kommit
för oss att gå framåt. Dessutom måste vi
göra ett bra jobb med att bygga världens
högkvarter på Yeouido. I framtiden, 
kommer Yeouido att bli hjärtat i Seoul. 
Ni skall få se, att alla mina förutsägelser 
kommer att besannas, tack vare Guds 
beskydd. En plaza kommer att byggas 
framför världs-högkvarteret. 
(045-334, 1971/07/11)

11 I framtiden, måste vi bygga kyrkor 
över hela Korea. Därför måste vi förbe-
reda tomter. Tiden har kommit när ni ska
upprätta kyrkor oavsett vad, genom att 
samarbeta med varandra och med hög-
kvarteret. År 1975, besökte ett mobilt 
team av 1000 personer Japan och 
Korea. Men vi har ingen plats i Seoul 
som rymmer så många människor. Av 
denna anledning måste de bilda åtta 
grupper och i rotation besöka de åtta 
största städerna i Korea.

Därför behöver vi bygga kyrkor. Om ni 
inte samarbetar med varandra och före-
nas, kommer kyrkorna ni bygger inte att 
vara länge. Bygg dessa kyrkor med ert 
svett, blod och er hängivenhet. Ju mer 
svårigheter ni går igenom samtidigt som 
ni bygger dem, desto mer effekt kommer
dessa kyrkor att ha som symboler av 
enighet; varje gång du ser på den kyr-
kan, desto fler svårigheter ni hade, desto
mer kommer det att stärka er tro. 
(071-158, 1974/04/30)

12 Jag kommer att starta en kampanj för
att bygga kyrkor med A-stomme vid 
denna tid. Ni måste förbereda hälften av 
de nödvändiga utgifterna. Jag kommer 
att börja bygga kyrkor där medlemmarna
har samlat hälften av sina kostnader. Allt
som kommer att behövas är samla ma-
terial och bygga ihop dem.

När ni säger "vi är redo", någonstans, 
kommer folk från högkvarteret att be-
döma orternas lämplighet. Om platsen 
är som ett flyktingläger, kommer bygg-
naden att sakna liv. Vi kommer att be-
döma huruvida byggnaden, en gång 
byggd, passar i sin miljö och är vacker i 
alla riktningar. Om platsen inte uppfyller 
standarden måste ni välja en ny plats.

Om andra platsen godkänns skickar vi 
ett team för att lägga grunden. Denna 
grupp kommer att jämna ut grunden. 
Efter det, kommer byggandet av ramen, 
stommen. Materialet kommer att trans-
porteras med lastbil, stolpar och dörrar 
kommer att sättas upp. Efter resning av 
stommen kommer det att vara okej att 
lägga taktäckning. Efter täckningen är 
placerad så att regn inte läcker in kom-
mer interiören att byggas. Och därefter 
läggs golvet. På detta sätt kan olika 
personer med olika ansvarsområden 
stegvis bygga kyrkor, allt på samma 
gång. (071-165, 1974/04/30)

13 Efter 1975 års Day of Hope Rally, 
började en del människor stödja oss, 
trots att kristna fortfarande var emot oss.
Det var svårt förr när vi var förföljda, 
men nu har vi kommit in i en period då vi
kan välkomnas. Därför måste ni besöka 
er hemstad, hitta din stam, och inbegripa



dem när ni organiserar släkt-trädet i det 
himmelska kungadömet. Om ni inte 
registrerar er klan i släkt-trädet, kommer 
era förfäder att anklaga er och, i fram-
tiden, era ättlingar att anklaga er. 
Föräldrar köpte marken för hög-
kvarterets kyrka och byggde lokala kyr-
kor. Efter det köpte vi tomter för att 
bygga ett universitet och ett utbild-
ningscenter i Cheongpyeong, där vi kan 
utbilda världens ungdomar.
 (084-158, 1976/02/22)

Avsnitt 2. Seonghwa   
ungdomsorganisation

       Betydelsen av Seonghwa

Seonghwa Christian Students 
Association grundades den 31 
december 1954, som det första 
dotterorganisation till HSA-UWC. 
Namnet Seonghwa valdes personligen 
av sanne far, och sedan dess har 
många organisationer antagit namnet. 
Enligt hans ord betyder "seonghwa" 
slutförande och harmoni, dvs. att uppnå 
fullkomlighet genom att harmonisera 
med andra. Seonghwa Christian 
Students Association bytte namn till 
Seonghwa Youth Organisation den 27 
mars 1955, den dag då den första num-
mer av tidskriften Seonghwa offentlig-
gjordes. Det var under mitten av HSA-
UWC verksamheten fram till 1960.

1 Ni måste känna till innebörden av 
titeln, "Seonghwa ungdoms-organi-
sation." Ordet seonghwa betyder inte att 
harmonisera passivt genom att ta emot 
viss stimulering. Det innebär att aktivt 

harmonisera. Ni som började bygga på 
den tidigare definitionen tenderar att vilja
göra något i morgon, men ropa och 
jämra er på kvällen och sedan gör vad ni
vill på natten. Ni kan inte vara på det 
viset. Om ni är människor som känner 
Guds vilja, ropar ni på morgonen men är
nöjda på kvällen. Ni gillar saker i början, 
men i slutet ger ni många ursäkter och 
ställer krav. Det är därför jag låter 
Seonghwa studenter gå igenom veder-
mödor. Om det enda sättet att rädda 
människor i vårt land är att skicka er till 
stridens frontlinje, där några av er 
kanske faller ner döda, kommer jag att 
göra det. (013-119, 1963/11/08)

2 Vilken betydelse har seonghwa? 
Tecknet hwa i ordet "kemi" betyder "att 
ändra den ursprungliga karaktären", 
men hwa i "seonghwa" har annorlunda 
betydelse. Seonghwa innebär att uppnå 
harmoni i absolut objektivitet med Guds 
ursprungliga karaktär.

Ni kommer att utföra Guds vilja genom 
denna innebörd av seonghwa. Ni måste 
konsolidera er världsbild, er syn på livet, 
och ert himmelska hjärta. Ni, som ett 
moget, perfekt utsäde måste ömsa er 
hud. På så sätt kan ni bli en ren säd. Ni 
måste se till att ni aldrig hör från andra, 
"Er lärare är fantastisk, men hans lär-
jungar är inte så bra". 
(025-108, 1969/09/30) 

3 Ordet hwa i seonghwa innebär att ens 
individualitet är vad den är. Det finns en 
term som vi använder för detta, som är 
"individuellt förkroppsligande av san-
ningen". Om det finns 1 000 personer 
här, som alla är olika. Så har ni var och 



en egen personlighet. Seonghwa bety-
der att bli en centrerat på varje individs 
egen personlighet. Termen "kemisk 
kombination" betyder att kombinera 
ämnen i en förening, och därigenom 
ändra ämnets olika egenskaper. Men 
seonghwa betyder att förenas till ett 
samtidigt som varje individs egenskaper 
finns kvar. Seonghwa innebär att alla 
individer är förenade till ett. Den enighet 
som därmed uppnås kallas förening. När
alla individernas egenskaper har uppnått
fullbordan och är förenade, förenas de 
fullständigt som en. På så sätt kan 
enighet uppnås. (253-129, 1994/01/23)

4 När ni ser ordet seonghwa i Seonghwa
ungdomsorganisation, seong (arkiv) 
innebär slutförande och hwa betyder 
harmoni. Tillsammans, betyder seong-
hwa att uppnå komplettering genom att 
harmonisera med varandra. För att göra 
det måste ni först passera stadiet av 
Ordet. För det andra, måste ni bli en 
person som vördnadsfullt kan kommuni-
cera med Gud. Ni kan kommunicera 
med Gud genom hjärtat utan att disku-
tera varje detalj med honom. Mest av allt
måste ni bli den centralpersonen för 
harmoni. Ni måste bli en person som 
kan förena människor framför och ba-
kom, över och under, till vänster och 
höger. Därmed är den standard ni kan 
uppnå att bli Guds välsignelse för-
kroppsligad.

Jesus arbetat på frontlinjen av provi-
densen när han var en ung man. Den 
viktigaste perioden i en människas liv är 
ungdomsåren runt 30 års ålder. I ert 
arbete under denna period, måste ni 

lägga till passionen och glöden hos ert 
ungdomliga liv till fars ungdomliga liv. 
Det är den tiden av era liv när ni kan 
vara fullständiga delar av den stora 
missionen av åter-skapelse och uppnå 
ära. Ni måste ha hjärtat som grundligt 
kan säga: "Jag är inte som ni" till folket i 
världen. Ni måste ha den anda som 
säger, "även om ni inte kan göra det, 
kan jag göra det!" I varje svår situation 
måste ni kunna säga, "Jag är inte som 
ni. Historiskt, tidsmässigt, horisontellt, 
alltifrån vilken vinkel som ni ser på det, 
är jag annorlunda". I svåra situationer 
måste ni ha beslutsamheten "Om jag 
inte gör något, kommer ingenting att 
hända". (008-329, 1960/02/21)

5 Finns det bland er, någon ung man 
eller kvinna som har dragning mot 
motsatta könet inom sig? Om det finns 
en sådan person, måste personen testa 
himlens lagar i närvaro av kyrkans pas-
torer och äldste och därmed kunna 
kritisera deras karaktär och döma dem 
som baseras på himlens värderingar. 
Tolerera inte någon som i himlen eller 
på jorden, motsätter sig Guds hjärta. När
ni går med i Enighetskyrkan, måste ni gå
bortom begreppen etablerade religioner.
Utöver deras övertygande trosbegrepp. 
Begreppen tro som har funnits hittills har
misslyckats med att fungera som fristad 
där Gud kan existera och vi kan delta 
tillsammans med Jesu kropp. Ha därför 
ingen nåd mot er själva, bestämma 
modigt att stå över dessa begrepp och 
gå utöver dem. (003-274, 1958/01/12)

6 Ungdomar, era ungdomliga dagar 
varar inte länge. Eftersom ni har lärt er 



om Guds vilja och klev fram för att 
hänge er åt Gud, måste ni ägna dyrbara 
dagar av er ungdom till himlen utan att 
klaga. När ni gör det, tänk på hur värde-
fulla dessa dagar. Ibland kan du se folk 
som beklagar att de tillbringade sin ung-
dom på ett sätt som inte hade någon 
betydelse i termer av Guds vilja. Sådana
människor klagar och jämrar sig efter-
som de glömt Guds vilja och hur värdigt 
är det att arbeta för Guds vilja under ens
ungdom. Alla når toppen i sin ungdom, 
som kan sägas vara den gyllene åldern 
av deras liv. Frågan är, för vem lever ni 
dessa dagar? De dagar ni levde natio-
nen och världen kommer att gå till histo-
rien för evigt. Detta är mer värt än att 
leva dessa dagar för er själva eller för er
familjs lycka. (043-067, 1971/04/18)

                  

           Unga människors roll

Efter att HSA-UWC etablerats, var 
ungdomar och studenter i centrum. 
Förhoppningsfulla ungdomar och stu-
denter var kyrkans kraft och stolthet. De 
flesta av de tidiga medlemmarna var 
enastående individer som härrörde från 
samhällets överklass. Till och med ett 
rykte uppstod att "Enighetskyrkan 
besöks av intellektuella." Ungdomarna 
var grundpelarna i kyrkan. De spelade 
en avgörande roll i arbetet med att åter-
upprätta människor och världen. Sanne 
far gjort ihärdiga ansträngningar att upp-
fostra dem som ledare. Han tog dem 
utomhus för att träna dem i att utmana 
sina gränser och samtidigt ge dem 
tillfälle att vara nära naturen.

7 I allmänhet, när studenter tar examen, 
finner de arbete. Därefter startar de en 
familj. Det är samma för er och mig som 
medlemmar i Enighetskyrkan. Sättet är 
ganska likartat. Efter examen från sko-
lan, som medborgare i Korea, försöker 
ni naturligtvis hitta ett sätt att bidra till 
nationen. Ni kommer att leva inom den 
moraliska sfären av ert samhälle. Oav-
sett om ni är en man eller en kvinna, 
kommer ni att bilda en familj och 
fortsätta med livet. Riktningen är 
densamma. Men stegen av dem som 
går ut till det världsliga samhället stan-
nar inom samhället. De som går ut till 
familjen stannar inom familjen.

Med tanke på denna verklighet, kommer
ni alltid leva i pessimism och besvikelse 
om ni inte kan gå utöver gränserna för er
familj och gränsen för samhället och 
framåt mot nationen och världen med 
frivillig och oberoende övertygelse att 
vara pionjär och att göra varje dag på-
tagligt aktiv och givande. Många av da-
gens ungdomar känner denna pes-
simism och besvikelse.

Vår inriktning är samma som deras, men
våra förutsättningar är olika. När vi bildar
en familj, vi blir huvudet av vår familj, 
och det tar inte slut där. Vi går utöver 
miljön i vår familj och ansluter vår familj 
till livet hos en stam. Därifrån bildar vi en
kärna som kan förena människor, en 
familj på global nivå. Som kan ses, vår 
position och räckvidden av vårt tän-
kande är annorlunda än hos ungdomar i 
allmänhet. Vi försöker som individer 
fullgöra dessa uppdrag. I position som 
subjekt partner kan vi förbereda vårt 



externa förmågor, aktivt och påverka 
andra. Ni måste bli den typ av person 
som kan påverka andra. Utan sådan 
kraft, kan vi inte uppnå något av våra 
mål. (025-080, 1969/09/30)

8 Vad är den stolthet ungdomar behöver
upprätthålla inom sig, och vilken är den 
ungdom som Gud skulle leta efter? Det 
är frågan. Det är inte ungdomar som 
följer den nedsmutsade färgen av våra 
fallna förfäder, Adam och Eva. Det är 
inte ungdomar som tvivlar och klagar. 
Gud arbete kan inte åstadkommas utan 
en ren ungdom som deklarerar, "Absolut
offer, absolut tro, absolut lydnad och 
absolut harmoni är den enda vägen att 
gå framåt."

Den plats där ni står som Enighets-
kyrkans Seonghwa högstadie och 
gymnasie-studerande skiljer sig från 
tidigare historiska epoker. Ni föddes när 
en kritisk tidpunkt i åldern av återupp-
rättelsen närmar sig. Ni, som är inspi-
rerade av Unification Thought, kommer 
att synas i den nya världen på funda-
mentet av de förenade fysiska och 
andliga världarna, och på grund av de 
fysiska Abel. Speciellt ni nya fanbärare, 
som inte är gamla morföräldrar eller 
vuxna. Ni har ungt blod. Endast när 
lysande grupper av ungdomar kan hittas
åtminstone på en plats på jorden, kan 
Guds bedrövade och smärtsamma 
hjärtat av 6 000 års lidande bli tröstat. 
Endast dessa unga människor kan dra 
ut och omvända roten till det onda som 
blev basen för Adams ondska. Om vi 
inte kan finna dem, kommer mörkret att 
kvarstå i hela kosmos. Därför ropar Gud 

på denna unga generation. 
(059-275, 1972/07/27)

9 Ni måste gå samma väg som era 
förfäder trampade. Vi är samma som 
Israels folk i öknen. Mose och Israels 
folk jagades och gick igenom lidande i 
öknen. På liknande sätt förföljdes Jesus 
av sitt eget folk och religion. Han var 
misstroddes till och med av hans egen 
familj. Ni måste också uppleva samma 
typ av sorgsna och hemska situation. 
Men bli inte avskräckta.

Vad gör ni om ni hamnar i denna situ-
ation att blir illa behandlade? Ni måste 
uppleva hjärtat av vår Far, som har lidit 
historiskt. Tänk på era förfäders smärta 
som er smärta, och stå tillsammans med
ett hjärta som inte kommer att ändras i 
tiotusentals år. Flytta framåt samtidigt 
som ni endast känner fiendskap mot 
satan. Himlen behöver unga män och 
kvinnor som kan gå denna väg.

Himlen har letat efter sanningsenliga 
unga människor som längtar efter 
himlens vilja. Eftersom Gud gav 
uppdraget till oss istället för andra 
människor i denna nation, måste vi bli 
elitsoldater som kan marschera framåt 
att möta himlens fiender. Vi upplever 
djupt in i benmärgen de bedrövade 
hjärtat hos vår fader. För att kunna göra 
detta måste ni förena era liv och er 
övertygelse. Ni måste marschera framåt 
för att lösa Guds vånda, Jesus kval, 
kvalen hos era förfäder, och sorgen över
era ättlingar. (003-296, 1958/01/19)

10 Ni ungdomar måste respektera och 
vårda Koreas 30 miljoner människor 



innan ni sköter er själva. Innan ni tänker 
på er själva, låt sinnet som värdesätter 
alla människor på jorden välla upp. Den 
sinne som kan tänka på ett grässtrå och 
exploderande gråta inom er bortom allt 
förstånd. Utan detta hjärta, kan ni inte bli
fullkomnade söner och döttrar till Gud. 
Sådana människor är frukterna av Guds 
tårar och smärta, offer på Guds altare av
blod. Vem kan vara pionjär för detta 
folks väg? Det måste vara de som verkli-
gen kan slå i marken, slå på sina bröst-
korgar och jämra sig för människor. De 
som kan rädda världen är ungdomar. 
(005-021, 1958/11/09)

11 Genom 5000 års historia, har det 
koreanska folket vandrat en väg av 
lidande. Folket i denna nation har van-
drat med sorg, bedrövelse och orättvisa,
utan att finna tröst hos någon. Vad skall 
det bli av dessa människor? De är som 
föräldralösa. Vi måste hålla deras hän-
der och gråta med dem. Bara genom att 
göra det kan vi hjälpa folket i denna 
nation att överleva. Oavsett vilka mis-
stag de har gjort, är de våra bröder och 
systrar, som skapats av Gud med 
samma blod, ben och kött.

Det behövs de ungdomar som tänker 
bortom deras individuella förhållanden, 
ungdomar som kan gråta tillsammans 
med dessa människor med empati och 
ett sant föräldrahjärta, en med den 
historiska släktlinjen av Sanna föräldrar. 
Dessa ungdomar behövs. När ungdomar
lägger all deras brinnande passion för 
att uppfylla sina egna önskningar, eller 
göra en framgångsrik karriär, kommer 
den passionen att ingå inom ramen för 

deras individuella liv. 
(005-080, 1958/12/21)

12 Det ursprungliga idealet för män-
niskan är att korsa över obegränsade 
hinder och i glädje omfamna Gud. Vi 
måste utgjuta passion för att uppnå det 
ursprungliga idealet. Om Guds försyn 
arbetar med dessa grupper av män-
niskor allteftersom de följer historiens 
väg, vilken sorts människor vill Gud vill 
se som ett resultat av den försynen? Det
skulle vara den grupp av människor som
kan gråta för att uppnå Guds vilja, som 
kan gråta när de blir sammanflätade i ett
syfte, ett hjärta och en gärning, som 
volontärer under tårar att bli det första 
offret. Gud söker efter en sådan grupp 
av människor. (005-080, 1958/12/21)

13 Ondska står ansikte-mot-ansikte mot 
oss och satan motarbetar oss när vi 
söker efter den samvetsgranna stan-
darden. Därför måste vi bilda en relation 
med himlen på den plats där våra 
hjärtan och himlens hjärta förenas, där 
mänsklig tillgivenhet och himmelsk 
tillgivenhet förenas, där vårt tänkande 
och himlens tänkande är omöjliga, där 
våra liv och himlens liv blir en, och där 
vår kärlek och himlens kärlek är oskil-
jaktiga. Om himlens och människors 
hjärtan, liv, idéer och kärlek är förenade,
kan denna relation aldrig brytas.

Även fallna människor har svårt att 
skära av relationer till varandra. De 
gråter hejdlöst i försök att behålla sina 
relationer. Men vem kan utrota ett för-
hållande som blev en genom himlens 
tillgivenhet? Även all världens ondskan 
kan inte avbryta flödet av ett hjärta som 



är förenat med Gud, ursprunget till vårt 
sinne och själ. Tills mänskligheten finner
en sådan himmelsk standard, kommer 
historien att plågas och mänskligheten 
att klaga.

Finns det en modig person som kan 
förhindra att detta händer i denna värld? 
Jag ser ivrigt fram emot att finna en så-
dan modig person bland unga män och 
kvinnor, en person som kan ta på sig 
detta ansvar, en person som kommer att
vara pionjär för detta uppdrag och gå in i
denna mission helhjärtat, explodera med
kärlek över satans huvudstad. Gud 
önskar att se många sådana okuvliga 
personer, himlens elitsoldater. 
(005-158, 1959/01/11)

14 Våra hjärtan tvingar oss att flytta fram
till den högsta sanningen. Till sist, be-
stämmer våra hjärtan allt omkring oss. 
Människor som håller fast vid deras 
hjärtan och noggrant söka det kan höra 
de ord som de förkunnas, förstå de 
visioner som visas och analysera livets 
verklighet. Om det finns unga män och 
kvinnor som söker en ny undervisning, 
medan de upplever det ansvar som har 
givits dem, samtidigt som de kontrollerar
ängsligt hjärta och rastlöst sinne, och 
om det finns en rörelse med ett hjärta 
som kan höra deras skrik, kommer även 
ni genom era hjärtan att kunna greppa 
allt i historien och allt ni någonsin känt. 
Folk som känner detta och vaknar kom-
mer att säga, "Detta är den under-
visning himlen har letat efter! Detta är 
den sanning världen har sökt efter! Detta
är vad Gud stolt kan upprätta inför him-
mel och jord!" De som upplever dessa 

stunder och gråter ut oberoende av sig 
själva som ägare av historien, av för-
synen och de himmelska lagarna.

I vår tidsålder, följer ni en väg i livet där 
ni bör uppfylla era plikter och lämna 
bakom er framgångar i världen av re-
lationer och kontakter. När detta 
uppfylls, kan ni vara stolta över er själva,
och vakna till det faktum, att "Jag är seg-
raren som representerar den ursprun-
gliga, inneboende mänskliga naturen!" 
Vid detta ögonblick, blir denna värld och 
detta universum ert och Gud blir också 
er Gud. (006-121, 1959/04/12)

15 Genom oss uppstår startpunkten för 
lycka i himlen, jorden och för mänskli-
gheten. Någon måste ta ansvar för detta
arbete. Om du ser några människor som
inte kan gå ordentligt på grund av tårar i 
ögonen, som kastar sig ned och vädjar 
till Gud på sina knän, som tigger om att 
axla detta ansvar, böjer sig därefter inför
dem och ångrar sig djupt. Om ni möter 
människor som har utgjutit blod och 
svett för himlen och Guds Vilja med 
tacksamma hjärtan, utan att tänka på sig
själva, även om de är i en bedrövlig och 
eländig situation måste ni följa dessa 
personer även med risk för ert liv.

Sådana troende, samvetsgranna 
människor, måste uppstå bland folket i 
Korea. Om detta inte sker, så kommer 
det koreanska folket att förgås. Föreställ 
er en grupp av människor som förklarar, 
"Jag är språngbrädan för Guds eviga 
och oföränderliga sanning. Även om jag 
är hungrig, i slitna kläder och outbildad, 
finns ingen som kan hålla Din hand med 



ett uppriktigt hjärta och hängivenhet. 
Andra än mig, det finns ingen som kan 
rätta till dina kläder. Förutom mig, finns 
det ingen som kan laga Dina skor. Föru-
tom mig, finns det ingen." Den dag en 
sådan grupp människor samlas, kan de 
erövra satans värld utan kamp. Vi är 
själva en viktig faktor. 
(010-180, 1960/09/25)

Avsnitt 3. Studentorganisation och   
                  kollegialt samarbete

Student och alumniföreningar

Seonghwa studenter ledde Enighets-
kyrkan aktiviteter under den första tiden. 
Organiserade den 23 oktober 1955 så 
spelade grundskole- och gymnasie-
avdelningarna i Seonghwa föreningen 
en central roll i kyrkan. Den koreanska 
Seonghwa studentförening har fullvär-
diga medlemmar (studenter från Seong-
hwa studentförening) och associerade 
medlemmar (som inte tagit examen). De 
höll sitt konstituerande möte med stu-
denter från klass 1 till 7 av Seonghwa 
föreningen, den 8 till 15 november, 
1963. Därefter hölls möte årligen.

1 Varför satte jag Seonghwa namnet på 
våra ungdomar? Vi behöver varmblodad
ungdom, vars rena blod är som en flam-
ma i resonans med Guds känslor, så jag
gav namnet Seonghwa. Seonghwa inn-
ebär att harmonisera genom att åstad-
komma ett gemensamt syfte. Eftersom 
de är harmoniserade, är de många, men

ändå. De är som jästen i bröd. I familjen,
är det kanske en farfar, farmor, far och 
mor, men det borde vara lyckliga barn. 
Endast då kan ett hem vara fyllt med 
skratt. I detta avseende, bär Seonghwa 
ungdomar ett stort ansvar. Från och 
med nu måste Seonghwa studenter ha 
tro för att kunna bli fanbärarna som 
kommer att befria Gud. Om det är en 
person vars tro överträffar den som Gud 
har kämpat för under 6000 år, kommer 
Gud att överlåta sitt arbete till den per-
sonen, även om den personen inte kan 
utföra Guds Vilja. (047-080, 1971/08/19)

2 Seong i Seonghwa betyder fullbor-
dandet av skapelsens ideal. Med andra 
ord, det betyder fullbordandet av hela 
kosmos. Ursprungligen var åldern för att 
etablera fullbordan 16, den ålder vid vil-
ken de mänskliga förfäderna föll. Därför 
hoppades Gud att Seonghwa ungdomar 
skall fullborda allt medan de fortfarande 
är tonåringar. Unga vuxna är i en ålder 
då det är dags att placera er perfekt inför
framtiden. Jag etablerade mina livstids 
mål och hopp, och beslu-tade mig för att
under tonåren uppnå dom. Även ni som 
människor som ärvt Guds tradition, mås-
te ta en direkt väg. 
(021-083, 1968/10/27)

3 Ättlingarna till syndafallet lever i sfären
av klagosång. Ni måste ha tro att ingen 
kommer att förbereda ett fundament av 
godhet inom sfären för sådana klago-
sånger och sedan gå ut och kämpa. För 
att skapa en större godhet, behöver ni 
tro, utplåna den dålig miljön, och kämpa 
vidare. När ni aktivt skapar godhet, kom-
mer bra omgivningen att absorbera den 



onda. Med andra ord, en andra skapelse
kommer att ske. Oavsett den miljö som 
kommer härnäst, oavsett de vågor som 
slår, om det finns tillräckligt många män-
niskor vars tro råder, kommer detta land 
inte att förgås. Även jag fortsätter att 
kämpa med denna tro. För att åter-
skapa, måste ni bevara positionen som 
subjekt partner. Eftersom den inte för-
söker nå målet av åter-skapelse, ut-
vecklas Seonghwa Students Association
inte tillräckligt. Om ni försvagar vägen att
avancera, kommer ni att ge upp till sist.

Efter att att ha etablerat målet med åter-
skapelse, måste ni fortsätta marschera 
framåt. Först måste jag åter-skapa mig 
själv. Jag, som skapade godhet och 
talar för godhet, måste åter-skapa mig 
själv. Jag är den som både kan skapa 
godhet och bryta den. Jag är en person 
som både kan skapa goda och krossa 
den. Jag är föräldern står vid vägskälet. 
För att tillfredsställa vår längtan efter det
som är bättre, står jag i position av ob-
jekt partner inför Gud. Låt oss bli män-
niskor som skyddar godhet och hatar det
onda i denna värld. 
(012-287, 1963/07/27)

4 Enighetskyrkan har gått framåt, men 
vägen upp på världsscenen har ännu 
inte börjat. Föräldrar är på väg mot den 
internationella scenen. På min väg, ger 
jag inte upp inför någon, och jag bese-
gras inte av någon. Mitt mod att ta itu 
med alla problem som kommer i min väg
är så stark som någon, och jag har al-
drig förlorat en strid. Såvida ni inte går 
vidare med ett sådant hjärta, kan ni inte 
vinna på global nivå. Trots att vi nu har 

vunnit på den nationella nivån, har vi en 
lång väg att gå för att uppnå seger på 
den global nivån. Ni måste fundera över 
hur ni har tillbringat era ungdoms dagar.

Vi lever inom sfären för Guds vilja och 
den ideala enigheten, men vi måste veta
hur vi skall kritisera vår egen position för
att göra framsteg i den segerrika värld 
dit föräldrar och Gud är på väg. Inte vara
småaktig och tycka synd om oss själva 
när ni kritiseras. Var istället av hög kali-
ber och utvecklas genom den. Var från 
och med nu prinsar och prinsessor i 
himlen, som den himmelska världen 
godkänner. Förbered er väl i er ung-
domen för att förverkliga Guds strålande
kungarike. (024-088, 1969/07/06)

5 Till dess vi har rymt från satans 
järngrepp, måste vi marschera framåt 
upprätthålla Guds vilja. Veta att Gud 
verkligen är vår fader och vi verkligen är 
hans söner och döttrar, att vi bär an-
svaret för att lindra Hans bittra sorg. 
Genom att lösa guds sorg, befriar vi 
Gud. När ett hinder stör Gud även i på 
det minsta sätt medan han styr över alla 
nationer som en fri Gud, är vi ansvariga 
för att eliminera det. Därefter kan vi delta
tillsammans med Gud som värdiga ab-
soluta varelser som kan råda över alla 
nationer i det himmelska kungadömet av
fred och frihet.

Om det finns Seonghwa-studenter eller 
ungdomar som har sådan tro, är de ver-
kligen goda. I framtiden kommer världen
att avancera i en ny riktning genom 
dessa ungdomar. Om ni verkligen blir 
detta, oavsett hur ert utseende är, är det
inte fult. Oändlig hopp bor inom er och 



ert utseende är grunden för Guds hopp 
och lycka. (047-080, 1971/08/19)

6 Våra ungdomar får inte misströsta, och
påstå att de inte har något värde. Istället
måste ni leva med övertygelsen att det 
ni skapar har högre värde. När vi lever 
ett sådant liv, kommer vi att ha ett andra 
hopp, och vi avancerar mot detta hopp. 
Ni måste ha tron att ni kommer att gå ut 
och återskapa ungdomar som är som 
ruttna grenar och att ni kommer att sätta 
den miljön i ordning. Bland Seonghwa- 
studenter, har vissa kommit hit efter att 
ha övervunnit motstånd från sin omgiv-
ning. Ni hamnade här efter att ha pas-
serat genom olika omständigheter, men 
från och med nu behöver ni inte göra 
någonting annat än att uppnå Guds ideal
av skapelsen, en bättre och värdigare 
miljö. (012-287, 1963/07/27)

7 En pålitlig person är en som kan ta 
ansvar för Guds vilja och beslutsamhet i 
denna ålder är inte en passiv person, 
utan en drivkälla. Eftersom vi kom ut och
gick genom tiderna av planering, förbe-
redelse och utförande, lade Enighets-
kyrkan sin standard på en viss nivå. 
Därför är Enighetskyrkans familje-
medlemmar inte passiva, utan de är i 
täten.

Men även i det fallet kan ni inte leda på 
individuell nivå utan att lägga grunden 
för segern på individuell nivå. Dessutom 
kan ni inte leda på nivåerna av familjen, 
stammen, folket, nationen och världen. 
Därför måste Seonghwa-studenter förstå
denna tidsålder från det providentiella 
perspektivet. I enlighet med tidsålderm, 
måste ni etablera det segerrika funda-

ment på individuell nivå. Nu är tidsåldern
då vi behöver placera människor på den 
segerrika stam-nivån efter att de an-
sluter deras stam till folket. 
(013-111, 1963/11/08)

8 Det finns människor som lämnat 
kyrkan efter att ha tagit examen som 
Seonghwa studenter. De är som för-
samlingen i öknen med Mose som 
kommer till Kanaans land, människor 
som knorrade, klagade och motsatte sig 
honom. De sa att de inte kunde gå vida-
re och körde bort honom. Ni måste 
fastställa det segerrika fundamentet 
efter striderna. En andlig strid i den inre 
världen av era egna tankar. Ni måste 
lova era liv från denna position och 
ständigt förbereda förkroppsligande av 
godheten. Genom att göra så, vinna en 
stor seger, kämpar ni på det sista steget 
av att paktisera, på världsplanet och 
säkerställer den högsta och mest ärorika
positionen. (013-122, 1963/11/08)

9 Historiens ägare klagar inte och blir 
inte irriterad. En person som bara klagar
och är irriterad ogillas till och med av 
Gud, vänner och sin familj. Ingen gillar 
en person som klagar. Ni borde ändra 
ert klagande sinne och vara tacksamma,
med ett hjärta med brinnande önskan 
och överfulla av hopp om en ny morgon.
Ni måste tänka att ni föddes för landet 
och världen.

Ha sinnet som vill dela allt ni har, vill ge 
bort allt ni bär på och vill dela allt ni äter.
Även om allt ni har är kokt hirs och väl-
ling så måste ni ändå vilja ge mer till 
andra. Den person som har en sådan 
mentalitet samtidigt med känslan av 



sorg för dem som inte kan ge, som ber 
och planerar åtgärder, är ägare till det 
landet. När ni därför studerar, så stude-
rar ni inte för er egen skull, och när ni 
föddes, föddes ni inte för er egen skull. 
Ni föddes för världen och för historiens 
skull. (033-289, 1970/08/21)

10 Vi måste bredda vårt smala hjärta. Vi 
måste göra det bredare och bredare. Vi 
måste befria Gud, befria Jesus och den 
helige Ande, och befria alla miljontals 
heliga i andliga världen. Vi måste även 
genomföra föreningen av Nord- och 
Sydkorea med våra egna händer.

Uppdraget för att fastställa riktningen för 
denna förvirrade värld, som har delats 
upp i vänster och höger, och ändra det 
till det förenade konungariket av himmel-
riket på jorden, ligger på er ungdomars 
axlar. När ni går till sängs som en sådan
person, och när du vaknar på morgonen 
som en sådan person, inser ni att den 
viktiga uppgift ni har tagit på er tynger 
ned er.

Besluta att ni inte kommer att bli en 
besegrad eller en dåraktig person och 
kollapsa på vägen. Bestäm att ni kom-
mer arbeta er upp genom det hela och 
bidra med något till denna uppgift, så att 
du lämnar ett arv av något till Gud och 
era ättlingar som har blivit ljusare och 
mer värdiga genom er. Detta är upp-
draget för ungdomarna i Enighetskyrkan 
i denna tidsålder. (059-289, 1972/07/27)

11 Ungdomar försök att vara segerrika 
under alla omständigheter. De ogillar 
verkligen att förlora. När ungdomar står 
på himlens sida, så måste ni skapa ut-

veckling i Republiken Korea. Lämna ett 
arv av historiska prestationer inom varje 
fält av samhället. Ni måste renovera 
dessa fält. Det är den position ni är i. 
Ni är alla ungdomar.

De flesta unga människor i dagens 
värld, särskilt studenter, beter sig på ett 
självcentrerat sätt om hur de kan skapa 
en framgångsrik karriär i sitt hemland 
och hur de kan skapa ett lyckligt liv för 
sig själva. Men ungdomarna i Enighets-
kyrkan bör inte göra det. Snarare än att 
bara tänka på sin egen lycka, borde de 
överväga behoven av människor och 
behov i världen, baserat på en högre 
etisk synvinkel. Ni måste ha ett högre 
och bredare bild av lycka, och ni måste 
utöva att visa detta. Ni måste ha en så-
dan central känsla för mission. 

National Collegiate Association

Vid den andra särskilda träningskursen 
för studenter och ungdomar, som hölls 
den 9 januari 1966, sa Sanna föräldrar, 
"Från och med nu måste ni visa ett stort 
intresse vid universitetsområdena och 
investera era ansträngningar att upplysa
och föra samman studenter som irrar 
om-kring utan att ha någon aning om 
vart de borde gå." Motiverade av dessa 
ord, ungdomar som deltar i träningskurs 
beslutade alla att bli fanbärarna i unive-
rsitetens gudomliga principrörelser. På 
detta sätt invigdes nationella CARP den 
10 januari 1966. Efter att ha registrerat 
som en klubb vid universitet över Korea, 
tog CARP ledningen i undervisningen av
principerna och genomför aktiviteter för 



seger över kommunismen. 
(025-079, 1969/09/30)

12 Vårt uppdrag är att förena de två 
lägren, demokrati och kommunism. För 
att göra detta måste vi sätta in minst en 
person på varje 2400 kommuner runt 
hela nationen. Om vi skall använda mä-
nniskor i grupper om tre, behöver vi mer 
än 7000 personer, och det borde vara 
studenter eller högre.

Ursprungligen skulle vi göra detta med 
fokus på Ewha Womans University och 
Yonsei University. Men efter det bröt 
samman fick vi ändra vår riktning. Därför
har vi fokuserat på högstadier och gym-
nasier.

De tre första av de sju första åren var 
den period då vi måste visa folk att de 
måste samarbeta med Enighetskyrkans 
medlemmar. Under nuvarande omstän-
digheter, har Sydkorea inget sätt att 
hindra kommunistisk infiltration bland 
fattiga. Därför har vi distribuerat 
Principerna till människor i 
landsbygdsområden och följde upp detta
med praktisk vägledning och utbildning.

I varje stadsområde, fick trinities ansvar 
för ledarskap och vägledning, och utbil-
dning för dagliga livet. Om studenter 
som skickas ut under ett år till dessa 
platser tar ansvar för att ge utbildning, 
kommer de att uppleva livet på lands-
bygden och att älska sitt land. För att få 
verklig undervisning om självuppoffring 
för människorna vid universiteten, behö-
ver vi ungdomar som har burit ansvaret 
för att föra frågor för utveckling av byar. 
Detta är syftet med att skapa National 

Collegiate Association for the Research 
of Principles (CARP). 
(016-144, 1966/01/10)

13 En nations uppgång eller fall av beror
på den nationens ungdomar. Vi genom-
för nationella studentutbildningar för 
andlig träning av dessa studenter. Vi 
måste förbereda rätt miljö för studen-
terna att kunna gro och växa. De måste 
kunna anpassa sig till den miljön. Varje 
förfader som stod i den främre raden av 
historiska framsteg var en lycklig person.
Vad kommer att ske med framtiden för 
de som kommer efter er och mig? Om 
mina ättlingar och jag kan marschera 
framåt mot samma mål, kommer vi att 
vara på en välsignad väg. I historien kan
ni gå vidare när ni står vända i rätt 
riktning.

Idag har många människor ett ena mål 
som lever i den här världen. Detta är 
som många växter som vänder sig mot 
solens ljus. Gud har fortsatt att väva 
histo-rien genom att skapa stjälken av 
en grodd och bilda den horisontella mil-
jön. Även nu, söker Gud ständigt efter 
individen, familjen, stammen, folket, 
nationen och världen som kan bli att 
grodd. Korea måste bli denna grodd. 
Men för att bli det, måste den genomgå 
prövningar. Grodden upplevelser varje 
prov som de olika grenarna upplever, 
och de måste övervinnas för att göra 
framsteg. Likaså måste vi övervinna de 
prövningar vi står inför i världen. 
(017-208, 1966/12/21)

14 Enighetskyrkans troende måste bli 
som flödande vattenkällor. Detta är mot-
satsen till ett vattenfall. Källvatten vill 



flöda till den plats där dess renhet inte 
förstörs. Även vilda djur besöker källan 
för att dricka. Rent källvatten rinner ge-
nom en enorm klippa. Berg som saknar 
källor blir inte kända. Alla önskar att 
dricka det vattnet. Särskilt ni studenter 
behöver bli som en källa som kan rena 
Sydkoreas korruption. För att källvatten 
skall vara värdefulla för människors liv, 
måste det absolut behålla sin renhet. 
Jag hoppas att ni alla kommer att bli 
som källor av vatten. 
(017-209, 1966/12/21)

15 Frågan är hur många medlemmar 
finns det i kärnan av CARP? Därför 
bestämde jag mig för att upprätta och 
administrera centra för att utföra sociala 
aktiviteter på universitetsområden. Vi 
måste upprätta ett centrum i varje uni-
versitet. Genom att ta detta detta steg, 
kommer vi att uppnå resultat. På detta 
sätt, bör vi genom CARP stärka rela-
tionerna av Seonghwa studenterna i 
våra centra. Genom deras tidiga eller 
senare år kan universitetsstudenter vara
ledare och erbjuda föreläsningar av de 
Gudomlig Principerna. De kommer att 
delta i varje kurs av universitetsstudier 
och lära andra om våra Principer. Om vi 
stärker vår organisation på detta sätt, 
kommer vi att se en snabb utvecklingen 
inom en kort period.

Jag planerar även att stationera studen-
ter i alla delar av Korea. Studenterna 
måste spela en ledande roll i samhället 
och i kyrkan. De måste ta ansvar i kyr-
kan när de fullgör sina uppgifter. Ni 
måste förstå kyrkans atmosfär och 
skapa er egen atmosfär där ungdo-

marna kan bli standarden av hopp i 
kyrkan. (022-063, 1969/01/19)

16 I framtiden, så kommer vi att göra 
CARP till vår centrala organisation. Vi 
kommer därför att sända ut deras med-
lemmar som är beslutsamma att utföra 
sitt arbete. Jag tror att om vi stärker vår 
verksamhet på detta sätt, kommer vår 
kyrka och CARP att växa kraftigt på kort 
tid. Eftersom jag nu tänker gå i denna 
riktning, måste ni känna till den över-
gripande planen och ta beslut inom nya 
områden. Vi måste organisera CARP 
över världen och vara värdar för inter-
nationella möten, inte bara i Korea, utan 
även i andra länder, inklusive Japan och
Förenta staterna. Jag planerar att utbilda
nyckelpersoner inom CARP som global 
personal som kommer att arbeta som 
kärntruppen i varje land. 
(022-065, 1969/01/19)

17 Vi har nu nått nivån, där människor 
som var nyfikna på mig och hävdade 
mina fördelar och nackdelar och kriti-
serade mig på olika sätt, nu prisar oss 
och lovar delta i International Confe-
rence on the Unity of the Sciences 
(ICUS). När människor på universitet 
som studerar filosofi eller forskar inom 
religion eller ideologi börja stödja oss, 
kommer naturligtvis folk som studerar 
naturvetenskap eller samhällsvetenskap 
att följa dem.

Snart kommer CARP att utvecklas. Vi 
kommer att möta professorer som blir 
intresserade av vår kyrka. Jag har också
skapat och satt igång CARP:s mobila 
team för att bygga relationer med dem. 
Det är därför jag säger att våra ameri-



kanska stats- och stadsledare bör skapa
ett aktivt förhållande till dessa profes-
sorer genom ICUS, som om profes-
sorerna var deras far- eller morföräldrar, 
far, mor eller farbror. Som en följd 
kommer dessa människor att rekom-
mendera studenter med vilka vi kan 
ordna CARP som en formell universi-
tets-förening. (089-270, 1976/12/04)

18 Heltids CARP medlemmar måste 
kunna lansera en virvelvind av aktiviteter
på universitetsområden. Unga, omsorgs-
fulla män och kvinnor, deras passion 
fylld av vitalitet, måste explodera till att 
gräva djupa dalar av kärlek baserat på 
värdena i himmelsk lag. Genom att göra 
detta kommer de att bana väg för att nå 
världen. Himlen är bekymrad över ström-
men av kommunism, kollapsen av kyrkor
och korruption av ungdom. Vi måste 
fånga upp unga män och kvinnor som är
vandrar på vägen mot undergång. Vi 
måste ta tag i de kristna kyrkorna vars 
tro bryts ner. Och vi måste stå emot kraf-
ten av kommunismen, som försöker att 
gräva sig in i den krackelerande konstru-
ktionen av kristen teologi. 
(121-180, 1982/10/24)

19 Jag har höga förhoppningar för Colle-
giate Association for the Research of 
Principles på universitetsområden. Vi 
måste förena väckelsemöten och Victory
Over Communism med CARP. Frågan 
är hur CARP kan arbeta tillsammans på 
högskolor med organisationer såsom 
Young Mans Christian Association 
(YMCA) eller Young Womens Christian 
Association (YWCA), snarare än mindre 

ekumeniska organisationer som är 
begränsa till ett universitet.

Dessutom planerar jag att fokusera 
CARP verksamhet för att ansluta med 
studenter som förenar vår kyrka genom 
våra väckelsemöte. I framtiden, kommer 
CARP-verksamhet inte att begränsas till 
gymnasieskolor. Om du är en universi-
tetstudent innebär det att du tog examen
från högstadiet och gymnasiet, då måste
du ha en alma mater, och det är också 
den skola där du för närvarande är 
registrerad. Du är inte den enda i skolan;
du har kamrater och vänner och klass-
kamrater som studerar samma ämnen. 
Ni måste utveckla en metod med vilken 
ni kan personligen förenas med era 
vänner och klasskamrater. 
(022-054, 1969/01/19)

20 Republiken Koreas myndigheter har 
officiellt godkänt termen "seger över 
kommunismen" som vi använder för 
våra anti-kommunistisk verksamhet. Det 
här är detsamma som att Jakob fick 
namnet Israel efter hans seger över 
ängeln vid Jabboks vadställe. I detta 
avseende anser jag att segern genom 
vilken vi kan förverkliga Viljan redan har 
proklamerats.

På detta fundament där den vertikala 
standarden för seger redan uppnåtts, 
behöver vi en organisation som kan 
erbjuda seger horisontellt. Kristendomen
kan inte ensam göra detta. Vi behöver 
återupprätta världen genom principen 
om enighet. För att göra detta måste vi 
stödja oss på ett akademiskt och 
filosofiskt fundament. Om vi undersöker 
dessa aktiviteter i detalj, är vår anti-



kommunistiska rörelse det filosofiska 
arbetet inom akademiska kretsar, vår 
externa verksamhet att vittna är arbetet i
anslutning till kyrkan och CARP är det 
arbete som utförs tillsammans med 
studenter. (017-341, 1967/04/30)

21 Jag säger att genom vår kampanj 
”seger över kommunismen”, måste vi 
förutse och blockera vägen för män-
niskor som försvarar den kommunistiska
ideologin och försöker infiltrera unive-
rsitet. Från detta perspektiv måste vi 
förstå vikten av det arbete som CARP 
måste genomföra. Den slutliga segern 
eller nederlag för Principerna kommer 
att avgöras utifrån världens universi-
tetsvärld. Därför för att kunna presentera
Principerna för världen, måste vi först 
introducera det för professorer inom filo-
sofi eller teologi. Vi kommer att sprida 
Principerna genom att få dessa profes-
sorer att erbjuda den till den akademiska
världen runt om i världen. Innan detta 
kan ske måste vi bygga vårt fundament, 
både internt och externt. 
(022-058, 1969/01/19)

22 kommunisterna utföra sitt arbete 
genom arbetare, bönder och fack-
föreningar. De manipulerar även 
studenter och professorer. Fram tills nu, 
är detta den metod som kommunismen 
har brutit sönder världen. Efter att ha 
påverkat professorer och studenter på 
universiteten och hetsat arbetare och 
bönder, skapar de kaos genom folk-
massor av demonstranter. Som ett 
försvar mot detta måste CARP utbilda 
professorer. För detta ändamål, 
grundade jag för länge sedan Profes-

sors World Peace Academy (PWPA), 
och sedan dess har den ständigt utfört 
sitt arbete. PWPA och CARP måste 
förenas och marschera framåt. 
(113-213, 1981/05/05)

23 Japanska och amerikanska CARP 
kämpar mot kommunisterna vid 
frontlinjen. I Korea kunde vi bekämpa 
kommunisterna, men eftersom de arbe-
tar underjordiskt vi inte vet vilka de är. Vi
kan bara arbeta via undervisnings-
material, utan att kunna delta i liv-och-
död konfrontationer. Men i Japan har vi 
öppet engagerad i liv-och-död konfronta-
tioner och publicerade nyheter om våra 
segrar. I USA, startade CARP detta 
arbete 1979, och i slutet av 1980 hade 
de blockerat alla typer av kommunistiska
tendenser som redan svepte över ameri-
kanska universitet. Vi uppnådde samma 
seger som vi vann i Japan. Det var ännu
ett exempel där fem CARP medlemmar 
gick till den plats där hundratals kom-
munistiska studenter demonstrerade och
fullständigt besegrade dem. Den ameri-
kanska CARP har uppnått samma resul-
tat som uppnåtts i Japan. Därför upp-
manar kommunistiska ledare på ameri-
kanska universitet studenterna att inte 
ha något med CARP medlemmar att 
göra. (113-213, 1981/05/05)

24 I Japan, utför kristna organisationer 
som YMCA och YWCA liten eller ingen 
aktivitet. Därför, tog det oss lång tid att 
komma över hindren för att skapa en 
organisation för att utbilda människor. 
Vet ni hur nedslagna vi var i detta arbe-
te, när skolans myndigheter och lärare 
var emot oss? Alla var bedragna av 



kommunisternas ord. Ni vet inte omfat-
tningen av dessa nedslående omstän-
digheter. Jag har hört rapporter och själv
sett hur jobbigt det är. Vi måste skapa 
en cirkel av politiskt inflytande och 
underkuva de kommunistiska basen 
inom den sociala sektorn.

Jag kämpade för Japan. Min kamp för 
Japan började på de viktiga japanska 
universiteten. Ni vet inte hur mycket de 
japanska kommunisterna fruktade mig. 
De säger, "om Enighetskyrkan och 
CARP inte existerade, skulle Japan 
säkert ha blivit kommunistiskt och 
bolshevistiskt. Men på grund av Enig-
hetskyrkan får vi verkligen kämpa." Det 
blev resultatet av vår aktivitet. 
(104-080, 1979/04/01)

25 Vi måste tända andan hos unga 
amerikaner. Jag uppmanade våra 
medlemmar att återupprätta moralen på 
universiteten genom CARP-aktiviteter 
och dörr-till-dörr vittnande genom hem-
kyrkan. Vi måste påverka ungdomar i 
amerikanska familjer att bli unga män-
niskor som ni. På universiteten behöver 
vi utbilda studenter att bli som er.

Efter att vi har skapat den miljö i vilken 
Förenta staterna inte motsätter sig mig 
utan stöder mig, kan vi sedan ta itu med 
kommunismen. Jag måste följa tradi-
tionen av anti-kommunistiskt arbete, 
som jag hittills utfört i Korea, Japan, 
Förenta staterna och Sovjetunionen. Vi 
måste förstå campus aktiviteter som 
CARP skall utföra och traditionerna av 
hem-kyrko verksamhet som måste bli 
etablerad i USA. Med hjälp av dessa, 
måste vi lösa problemet med kommuni-

smen och korruptionen hos ungdomar. 
Baserat på familje- fundament, måste vi 
utbilda grundligt med Principerna. 
(104-259, 1979/05/27)

26 Ni måste bli de ungdomar som utan 
tvekan följer himlens försyn, hänger er i 
tysthet till denna väg, precis som jag 
gjorde. Om denna stämning sprider sig 
till universitetsområden genom er och 
blir en trend, kommer det att bli en källa 
av hopp för Koreas universitet. Den ja-
panska CARP-rörelsen är före den kore-
anska. Och nu går amerikanska CARP 
framåt.

Vi kommer att samla CARP-ungdomar 
till Berlin för att demonstrera mot 
Berlinmuren. Vi kommer att sammanföra
många ungdomar att riva muren med 
egna händer. Om ni inte har modet att 
göra detta, är ni inte de unga människor 
som kan skydda republiken Korea, och 
ni är inte de CARP-medlemmar i enig-
hets-familjen som kan skydda världen. 
Vi måste gå djärvt och starkt framåt mot 
detta mål. (121-183, 1982/10/24)

27 Om vi inte kan påverka professorer 
och studenter på universitet, så har 
Korea har inget sätt att överleva, och 
inte heller länderna i Västeuropa. Vi 
arrangerar en CARP-världskonferens i 
Berlin, där den kommunistiska makten 
och medborgarna motsätter oss. Efter 
tre sådana samlingar, kommer vi att 
förstöra Berlinmuren. Vi genomför en 
rörelse som motiverar studenterna att 
exponera kommunismens problem för 
att avvisa den. Om man sitter still och 
gör ingenting, finns inte ens en liten 
chans att detta kommer att hända. 



Någon måste utgjuta blod och svett. 
Någon måste utföra detta arbete även 
efter att träffas av en kula och utgjuter 
blod. Annars, kan inte Syd- och Nord-
korea förenas. (167-273, 1987/07/21)

28 Vi måste samla in och utbilda 
vänsteranhängare på universiteten. När 
man ser på dagens värld, har många 
kommunistiska regeringar försvunnit, 
men även demokratiska regeringar 
faller. I själva verket, skapar kommuni-
smen en motverkande kraft inom demo-
krati, som aktiveras en viss grad av 
självinsikt.

Tron att den demokratiska världen 
kommer att blomstra, eftersom 
kommunismen kollapsar misstar sig. 
Tvärtom, efter kommunismens fall, 
kommer sammanbrottet av den demo-
kratiska världen att ske snabbare. 
Vänstern struktur är att falla in i ett 
tillstånd av kaos och den demokratiska 
världen är också falla in i ett tillstånd av 
kaos, så tiden har kommit när vi måste 
utbilda båda sidor.

Eftersom detta är fallet, om vi frågade 
oss om professorer har möjlighet att 
erbjuda denna undervisning, skulle 
svaret bli "nej" har de ingen undervi-
sningsmaterial för att lära hur man för-
svarar sig mot kaos. Det är vi som måste
ge denna försvars-utbildning. Därför tror 
jag inte detta är tiden att minska verk-
samheten i CARP.  
(241-054, 1992/12/19)

Avsnitt 4. Versioner av de 
                 Gudomliga Principerna

                  Principerna 
      förklaring och utläggning

Förklaring av Principerna, som var 
baserad på den ursprungliga texten, 
påbörjades i maj 1955 av tidigare kyrko- 
ordföranden Eu-Hyo-won. Från 1957, 
skrevs avskrifter under Sanne fars 
översyn, publicerades i månatliga avsnitt
i Seonghwa magasin. Slutligen, efter att 
korrekturläsning slutfördes, offentlig-
gjordes boken Explanation of the Divine 
Principle i augusti 15,1957. Den dagen, 
sändes 212 exemplar av boken, signe-
rad av Sanne far, ut till missionsplatser 
över hela Korea.  Explanation of the 
Divine Principle ändrades senare till en 
systematiserad form mer lämpad för 
föreläsningar. Denna version offentli-
gjordes den 1 maj 1966, under titeln 
Exposition of Divine Principle.

1 Sjuårs-perioden efter befrielsen av 
Korea, skrev jag den ursprungliga 
Principtexten (Wolli Wonbon), vilket var 
en lärobok och undervisningsmaterial för
att fullgöra mitt missionsansvar. Boken 
Explanation of the Divine Principle (Wolli
Haeseol) publicerades 1957 och 1966 
publicerades versionen Exposition of the
Divine Principle (Wolli Gangnon). Det 
var en tid av nio år mellan 1957 och 
1966. Under de nio åren förberedde jag 
denna version av Principerna och vi tog 
ett steg framåt. (2010/04/17)

2 Vi publicerade Explanation of the 
Divine Principle baserat på den ur-
sprungliga texten av Principerna. Efter-
som vi inte hade någonting att utbilda 
människor med, behövdes en bok. En 
grundskoleelev kan undervisa med en 



bok, så våra medlemmar gick ut för att 
vittna i frontlinjen. Eva föll när hon var 
16. Med tanke på detta, gick några av 
våra unga medlemmar ut före de var 15 
år gamla, och deras rena hjärtan blev 
passionerade, och det fick dem att börja 
vittna. Endast vår kyrka har en sådan 
historia. Även mellanstadieelever gick ut
för att vittna. (601-208, 2008/11/07)

3 När ledarna för Enighetskyrkan gick ut 
för att vittna, gick de i par utan att ens ha
tillräckligt med pengar för att täcka rese-
kostnader, mat eller något annat. De 
vittnade, centrerat på den ursprungliga 
texten av Principerna, vilket då bara var i
form av ett utkast. På den tiden gav jag 
min ursprungliga Princip-text till andra 
att kopiera och vissa gjorde så. Kim 
Won-pil gjorde direkt avskrift min hand-
skrivna ursprungliga text, och la till mina 
muntliga förklaringar. När han studerade
den kom han att förstå, "Åh, det är så 
Gud är!" Efter detta producerade vi 
Explanation of the Divine Principle, och 
från den kunde vi undervisa folk ordent-
ligt. En vecka var tillräckligt med tid. Om 
någon kunde läsa den, kunde de under-
visa andra. De kunde fånga kärnan i 
förkunnelsen genom Explanation of the 
Divine Principle. De kunde memorera 
den och undervisa andra. 
(601-209, 2008/11/07)

4 Den första personen som följde mig 
utan ens ha sett mig var den tidigare 
ordförande i vår kyrka, Eu-Hyo-won. 
Han bestämde sig för att följa mig efter 
att ha läst originaltexten till Principerna. 
Han skrev ett brev till mig. Eu var sex år 
äldre än mig. Johannes döparen var sex

månader äldre än Jesus. Därför, ham-
nade Eu i en position som Johannes 
döparen, och han var tvungen att för-
klara principerna från denna position. 
När Eu skrev en bok om principerna, 
vägledde jag honom hur han skulle 
skriva den. (052-156, 1971/12/27)

5 Jag började skriva principernas 
originaltext år 1951 under mina flyktingår
i Pusan. Jag skrev den i en väldigt kon-
centrerad stil. Ingen som läser den kan 
förstå den. De kan bara förstå när jag 
förklarar för dem. Explanation of the 
Divine Principle är den bok där den 
ursprungliga texten av Principerna 
förklaras så att alla kan förstå. 
(549-257, 2006/12/28)

6 När jag skrev ner Principerna, utvärde-
rades varje ord noggrant, och när även 
ett enda ord var fel rättade jag det. 
Därför är Principerna andligt förenade 
med mig. En glödlampa ger sken genom
att vara ansluten till el, som kommer från
ett kraftverk via en kraftstation. Från 
kraftverket når den elektriska uttag. Ni 
kan tända en lampa genom att ansluta 
den till vad som helst. Det är därför även
i framtiden, även efter att historien har 
passerat och jag är borta, kommer ingen
någonsin att verkligen kunna uttrycka 
Principerna skriftligen. Mitt talade ord är 
alltid under diskussion. Hur jag om-
vandlar frågor till ord är det som gäller. 
Hur andra uttrycker dessa idéer är inte 
oproblematiskt, eftersom de inte har den
andliga förbindelsen. 
(265-223, 1994/11/23)

7 Efter Explanation of the Divine 
Principle kom Exposition of the Divine 



Principle. Eftersom de personer som lärt
med Explanation of the Divine Principle 
nu använder Exposition of the Divine 
Principle, är deras undervisning högre 
än gymnasienivå. Allt som gör att en 
nation fungerar finns i Exposition of the 
Divine Principle. Med andra ord, Expo-
sition of the Divine Principle omfattar alla
områden som relaterar till politiska, eko-
nomiska, sociala och historiska frågor. 
Om någon verkligen kunde bemästra 
innehållet i Exposition of the Divine 
Principle, kunde den personen arbeta 
som professor i vilket land som helst i 
världen. De skulle även vara behöriga 
att utbilda gymnasielärare. 
(601-209, 2008/11/07)

Publicerandet av 
Exposition of the Divine Principle

Exposition of the Divine Principle är bo-
ken där enighetsprincipen upptäcktes 
och uppenbarades genom Sanna för-
äldrar, systematiserades och utveck-
lades för att kunna presenteras i före-
läsningar. Den innehåller den grund-
läggande sanningen som avslöjar 
historian hos Guds försyn, inklusive 
Skapelsen, Syndafallet och Återupp-
rättelsen. Från början av 1960-talet, kän-
de Sanna föräldrar behovet av Princi-
perna att skrivas och förmedlas på ett 
enklare, mer logiskt och i mer systema-
tisk form, bättre anpassad för tidernas 
förändringar och utveckling. Så de bad 
kyrkans tidigare ordförande Eu-Hyo-won
att skriva en sådan bok. Med tanke på 
uppdraget att skriva i Sanne fars ställe, 
som först förmedlade Principerna, an-

strängde sig ordförande Eu att införliva 
Sanna föräldrars hjärta och sanning per-
fekt i varje mening, till och med i varje 
ord, av princip-texten.

8 Delar av tidigare publicerat innehåll i 
Principerna kan uttryckas på ett nytt sätt.
Men de grundläggande begreppen i 
uppenbarelsen har inte ändrats en ens 
en liten aning från början till slut. Till 
exempel, de centrala begreppen uttryck-
ta i kapitlen om Skapelsens princip, 
Synda-fallet och Messias; Hans ankomst
och syftet med hans andra ankomst, har
inte ändrats på något sätt. Principerna är
inte något som kan ändras efter diskus-
sioner eller bara för att folk inte gillar 
dem. Något sådant kan aldrig hända. 
(091-124, 1977/02/03)

9 Principerna är varken en filosofi eller 
en teologi. Det är Guds principer. Det är 
den oföränderliga sanningen om Gud. 
När ni mött Principerna behöver ni juste-
ra era liv för att leva i enlighet med den. 
Åtminstone måste ni lägga grunden för 
att förverkliga Principerna. Då kan inte 
satan invadera. När någon har uppnått 
fullständig enighet med sanningen, kan 
satan inte slita den personen bort från 
Gud och kräva honom eller henne som 
sin egen. Till exempel, om Gud, Adam 
och Eva hade förenats fullständigt 
centrerat på sanningen, skulle det ha 
funnits något utrymme för satan att 
invadera. Sanningen måste bli påtaglig. 
Levande människor är nödvändiga att 
upprätthålla och personifiera sanningen. 
Annars kan satan stjäla och missbruka 
den. Det är därför jag aldrig avslöjar 
någon ny del av sanningen förrän alla 



villkor har uppfyllts och sanningen har 
blivit påtaglig till en viss grad. 
(091-124, 1977/02/03)

10 Enighetsprincipen är också historien 
om mitt liv. Det är min livsupplevelse. 
Denna Enighetsprincip finns i mig, och 
jag är Enighetsprincipen. Många säger 
att jag bara är presentatören och sända-
ren av sanningen, men jag lever också i 
sanningen och förkroppsligar den. Där-
för är det enda sättet för människor att 
verkligen förstå mig och mina handlingar
genom Enighetsprincipen. Bara genom 
att lära er Enighetsprincipen och studera
den kan ni förstå mig. Ju mer ni studerar
Principerna, ju mer kommer ni att förstå 
mig. (091-125, 1977/02/03)

11 Det finns så många saker som jag 
behöver förkunna, men jag har beslutat 
att bara göra det vid rätt tidpunkt. Expo-
sition of the Divine Principle inte är allt 
jag har att säga. Innan jag skulle kunna 
säga mer måste ni först känna till vad 
jag har sagt och när jag sa det, och om-
sätta detta i praktiken, men ni gör inte 
ens det. Vad Exposition of the Divine 
Principle talar inte om mig. Exposition of
the Divine Principle förklarar bara saker 
fram till Jesus. Det fokuserar på Jesus. 
Ändå tror ni att det enda som är viktigt är
Exposition of the Divine Principle. Med 
hela sina hjärtan, bör medlemmar i Enig-
hetskyrkan följa vad jag säger, sympa-
tisera med mig och vara så påverkade 
av mitt liv att de uppfyller sitt ansvar som
fanbärarna som skapar morgondagens 
historia. Om ni saknar ett sådant hjärta, 
kommer ni inte att utvecklas. 
(037-263, 1970/12/27)

12 Jag förnekar inte all akademisk 
forskning. Efter undersökt sådan forsk-
ning, förnekar jag bara det som inte 
stämmer med verkligheten. Jag möter 
världen med den kunskap jag har, trots 
att jag har blivit förföljd för det, eftersom 
jag gick in i andliga världen och under-
sökte den i varje detalj tills jag kom fram 
till sanningen. Det är därför vår kyrkan 
inte säger, "Vi kommer att se om det är 
så ", utan "Det är så ". Hur i hela världen
kan man säga om sanningen, "Vi kom-
mer att se om det är så "? I fysik eller 
kemi, nöjer vi oss inte med "Vi får se om 
det är så", och det är detsamma med 
sanningen. Vi söker för verkliga veten-
skapliga och logiska resultat.

Enighetsprincipen är inte, "Vi kommer att
se om det är så", utan "Det är så". Hjär-
tat vi talar om är inte heller någon vag 
idé; det är helt konkret. Bokstäverna och
orden vi talar om är inte heller tvetydiga. 
De är konkreta. Dessa konkreta delar, 
hjärta, bokstäver och ord, bör ha kapa-
citet att kunna tillämpas generellt. De 
bör vara förenliga med den verkliga värl-
den, och ha en etablerat och evig posi-
tion i den verkliga världen. De borde le-
da allt i verkligheten mot integration. 
(014-180, 1964/10/03)

Avsnitt 5. Heliga sånger

Deras ursprung och mening

De heliga sångerna skildrar hela Sanna 
föräldrars historia av lidande och seger. 
Sanne far skrev låttexter samtidigt i 
medi-tation och djup bön, för att med-
lemmarna skulle kunna sjunga sånger 



som returnerar och lovprisar Gud. 
Sanna far fängslades i Daedong fängel-
set i Pyongyang den 11 augusti 1946, 
och efter att ha genomlidit 100 dagar 
släpptes han den 21 november, på 
gränsen till att vara död. Det var vid ett 
möte med hans medlemmar i början av 
1947, som han skrev "Song of Victors", 
den första heliga sången. Tidigt i no-
vember 1950, cirka tre veckor efter hans
befrielse den 14 oktober, från Heung-
nam fängelset, skrev han texterna till 
"New Songs of Inspiration" och "Bles-
sing of Glory." I "New Songs of Inspi-
ration", upprepas ordet "New" inte 
mindre än 13 gånger, vilket visar Fars 
entusiasm och hopp för en ny start. 
"Blessing of Glory" inspirerar entusiasm 
och hopp för att bygga en ny värld och 
påbörja en ny historia.

Sanne far skrev "Suffering Heart" i ler-
hyddan i Beomnaetgol, Pusan, 1951, 
medan han levde som flykting, och han 
skrev orden till "Garden of Restoration" 
och "Grace of the Holy Garden" i hans 
tredje hus i Sujeong-dong, 1953. Där-
efter skrev han " Song of the Divine 
Principle Warriors" för deltagarna i den 
första koreanska missionärs-tränings-
kursen som hölls den 17 februari 1959, 
och han fortsatte skriva "Unified sol-
diers" för att uppmuntra medlemmar 
som sändes ut till alla delar av Korea för 
40 dagars vittnande 1961. I synnerhet 
genom "Suffering Heart" uttryckte han 
hur satans styrkor utmanades och jaga-
de honom under hans liv som flykting i 
Pusan. Den här låten uttrycker också 
hjärtat hos anhängare som har lämnat 
synden och är på väg mot frälsning. 

"Garden of Restoration" skildrar sanna 
Fars beslutsamhet och lösning för åter-
upprättelse vid tiden för Sujeong-dong 
kyrkan i Pusan, och hur han inte kunde 
undvika den trots vedermödor han var 
tvungen att genomgå. "Grace of the 
Holy Garden" visar hans beslutsamhet 
att prisa och ge ära till Gud med ett hjär-
ta av glädje vid alla tidpunkter, och att 
betala honom för den förunderliga nåd 
han ger.

Samlingen Heliga sånger innehåller 
även låtar skrivna av medlemmar och 
låtar från andra källor som medlem-
marna gillade att sjunga. Låtar skrivna 
och komponerade av medlemmarna är 
"My Promise," "Suffering and New Life," 
"Song of the Young People," "My 
Cross," "Pledge," "Song of the Banquet,"
"Day of Glory," "Song of the Heavenly 
Soldiers," "My Offering," "Shining 
Fatherland," "Heart of the Father," "The 
Principle Youth March," "Song of 
Sunday School Children," "March of the 
New Age," "Light in the East," "Call to 
Sacrifice," "Unite Into One," "Song of 
Unification Warriors," "The Father's 
Dwelling Place," "The Lord Has Come," 
"Song of the Farm" och "The Lord is My 
Everything." Sånger från andra källor är 
"Song of the Garden," "He Has Called 
Me," "O My Little Lambs," "Song of the 
Spring Breeze," "The Lonely Valley," 
"Restored Flock," "A Desire of My 
Heart," och "Spring Song of Eden." Den 
4 oktober, 1956 sammanställdes 
sångerna av Sanne far och 
medlemmarna och publicerades som 
första utgivningen av våra heliga sånger.



1 "Unified Soldiers", som är en av Enig-
hetskyrkans Heliga sånger talar först om
hjärtat. Låten börjar med "hjärtats starka 
band är den kraft som kan ge liv till 
världen." Det är inte den starka bind-
ningen av sanning som skapar liv i 
världen. Om en person lever eller dör 
beror på Guds kärlek som är källan till 
liv. Sanningen är endast en vägledning. 
Det är som bron till en relation med sub-
stans och det är förmedlaren som över-
för hjärta. I frasen, "hjärtats starka band 
är den kraft som kan ge liv till världen ", 
avses Guds hjärta. Det är inte Guds 
hjärta av förbittring som har funnits i 
Hens inre tills nu, över att behöva åter-
upprätta denna fallna värld genom gott-
görelse, utan det är ett hjärtat av bitter 
sorg som måste lösas. För att lösa Hens
sorg, måste vi först veta vilken typ av 
sorg, som ligger i det faktum att Hen inte
har kunnat hitta en individ som Hen 
verk-ligen kunde älska, eller hitta en 
sådan familj, stam, folk, nation, värld 
eller kosmos. (014-181, 1964/10/03)

2 Vad skulle vara Guds första önskan? 
Eftersom individer som Gud försöker 
finna är bundna genom bitter sorg, mås-
te de befrias. De måste kunna säga, 
"Jag kommer att lösa den bittra sorg jag 
har orsakat, så acceptera mig." På sam-
ma sätt kan en familj befrias, och dess-
utom en stam, ett folk, en nation och 
världen kan befrias. Detta är Guds vilja.

Vi kan dock inte enas utan att gå genom
Guds hjärta, som för oss samman som 
en. Mänsklig makt räcker inte för att 
uppnå detta. Med tanke på Guds hjärta, 
är denna världen en. Sångtexten säger, 

"förenade i ett släktskap av kärlek, skall 
alla leva." Guds hjärta är vår ursprung-
liga anslutning. Våra ledningar inte 
ledningarna i denna fallna värld. Vår 
ursprungliga anslutningen är detta hjär-
ta, genom vilket vi förenas till en enhet. 
Nästa rad i låten är "här hemma i våra 
hjärtan delar vi för evigt." Genom att 
förenas i vår ursprungliga natur, kan vi 
ge och ta emot för evigt. På den plats 
där vi evigt ger och tar emot, centrering 
på hjärtat av ursprungliga natur, skapas 
vårt hemland för första gången. Endast 
efter detta uppstår ordet "lycka". 
(014-182, 1964/10/03)

3 Det koreanska folket måste gå framåt 
med återupprättelsens hjärta. När en 
lampa lyser på hela världen, så kan alla i
världen bli bröder och systrar, för evigt 
delta som godhetens föräldrar och för-
verkliga en enad värld. Den första ver-
sen av "Unified soldiers" handlar om 
hjärtat. Alla kommer att bo i vårt urspru-
ngliga hemland, där vi kan ge och ta 
emot för evigt genom hjärtats förening. 
Det är bra med ens hemland är att föräl-
drar och anhöriga finns där. Det viktiga 
här är hjärtat. Vägen till all slags lycka, 
dvs. grunden för lycka, har etablerats i 
vårt ursprungliga hemland.

Andra versen handlar om personlighet. 
Vi bör vara "sanna människor (som) 
oändligt förstorar deras ljus." Fallna 
människor har förlorat detta. Vad det 
innebär är att när en persons karaktär 
utstrålar sitt ljus förstoras det gränslöst. 
Genom att vara sant folk utan gräns 
förstärker deras ljus, blir vi strålande 
fyrar av sanningen över allting i skapel-



sen. Genom att göra så, intar vi vår ur-
sprungliga form, fylld med liv. En sådan 
person blir en subjektiv varelse av vär-
de. Personen blomstrar i sig själv som 
hoppet av alla tidsåldrar och gene-
rationer. Kortfattat han eller hon lever i 
universum, som hoppas för alla tids-
åldrar och generationer.

Den tredje versen talar om sanningens 
värld. I textraden "baserat på Guds 
ordning skall vi bygga sanningen," 
"ordning" syftar på världen av sanning. 
Vi behöver bygga sanningsenligt baserat
på Guds ordning; som etablerar san-
ningshalten mänskligheten behöver. 
Sanningshalten är evig. Härnäst kom-
mer texten, "ett konstant värde som ger 
löfte om evighet. Den högsta standarden
av sanning som skapats ovan". En per-
son som har väckt en sådan standard 
äger oföränderligt värde. Denna stan-
dard kommer att "smycka avlägsna 
dagar av strålande godhet." Det kommer
med andra ord att dekorera varje dag 
med godhet, dagar som varar för evigt.

Vers 4 säger, "Ny kultur gryr i öster 
härlig bortom våra drömmar; mänsklig-
heten omvandlad i dess ljus skall vara 
en familj. För evigt tjänande och delta-
gande med vår Sanna föräldrars egen. 
Utan tvekan skall världen vara en värld 
av seger." I ljuset av detta skapar hjärtat 
personlighet, och sanningen är också 
nödvändig. Bara efter det kan det bli ära 
i en förenad värld. För att uppnå denna 
ära, måste ni marschera framåt. 
(026-203, 1969/10/25)

4 Jag skrev texten till "Song of the 
Victors." Den fjärde versen talar om 

godheten i allt som Gud har skapat. 
Orden skrevs när jag började arbeta för 
Guds vilja. Jag blev verkligen rörd när 
jag hörde att det sjungs vid denna sam-
mankomst. Denna första morgon på 
första året i detta torg Cheon Il Guk, 
blomstrar det nya himmelriket, av pas-
serad historia. Drömmen jag hade var 
inte fantasi. Jag drömde det på uppdrag 
av Gud. På grund av att det kommer det 
att utan tvekan förverkligas. 
(364-096, 2002/01/01)

5 I " Blessing of Glory ", så kommer 
skildringen om smärta före orden här-
lighet. Detta eftersom jag vet att lidande 
tjänar som den grund som stöder allt. 
För att förena den fysiska världen och 
den himmelska världen, upprepade jag 
orden, "Jag kommer att tjäna honom." 
En person som har levt ett sådant liv kan
inte höra den här sången utan tårar. Jag
skrev den efter att ha släppts från fäng-
elset. Jag hade gått österut alldeles en-
sam, och nu var jag på väg tillbaka 
västerut, tillbaka mot Pyongyang, tän-
kande att välsignelserna skulle vänta 
där. Men jag mötte istället motstånd. Jag
försökte göra allt jag önskat och längtat 
efter. Det var allt meningslöst. Jag måste
gå vidare ensam. Eftersom jag behöver 
gå en väg till frälsning för Förenta sta-
terna och Förenta nationerna, kom jag 
hit, och jag är upptagen som arbetare för
att avsluta det arbetet. 
(547-251, 2006/12/03)

6 Jag skrev "Blessing of Glory" med 
hängivenhet. Det var efter jag släpptes 
från fängelset i Heungnam och försökte 
ta hand om medlemmar i Pyongyang. 



Den här låten beskriver min situation 
och position vid den tiden. Endast när ni 
har gått igenom en sådan process kan 
den sången bli er. Det är så ni skulle 
leva. Det är inte någon annans sång. 
Det är din sång, och det är samtidigt din 
familjs sång. Men det är mer er släkts 
sång än familjens sång och mer ert 
lands sång och ännu mer er världs sång.
Endast genom att passera genom en 
sådan process kan ni bli befriade prinsar
och prinsessor som kan gå till den eviga 
världen, delta med Sanna föräldrar och 
leva tillsammans i glädje och lycka. Ni 
måste gå igenom en sådan process. 
(579-145, 2007/10/29)

7 Många är de gånger jag saknar de 
dagar när jag var upprymd medan jag 
sjöng "Song of the Garden" och grå-
tande sa: "Även denna möbel är min 
vän". "Song of the Garden" syftar på en 
trädgård eller på en miljö där ett par, en 
man och hustru, bor tillsammans. Det 
be-skriver hur ni bör leva. Var och en 
bör bli Herren och objekt partner till 
Herren; allas favoritblommor står i dof-
tande blomning och fjärilar och bin före-
nas i harmoni. Tusentals människor 
möts i harmoni. Om ni lever i en stadsdel
som gift par och ingen där minns er, står
ni i skuld till det området. 
(569-221, 2007/07/25)

8 Enighetskyrkans medlemmar, oavsett 
var de är, är mycket glada när de hör " 
Song of the Garden." De längtar att gå 
till den plats där sången sjungs. När de 
går till samma ställe och deltar i sång, 
upplever de med en gång alla känslor av
glädje, ilska, sorg och glädje. Vi bör vara

tacksamma för sångtexter och ännu mer
tacksamma för sången. 
(332-208, 2000/09/22)

     Sanna föräldrars favoritsångar

Under alla slags möten, lyfte Sanna 
föräldrar upp stämningen genom att 
sjunga eller be en eller flera medlemmar
att sjunga. Sångarna "Sarang Hae" och 
"Ommaya, Nunaya" är sångar som 
Sanna föräldrar sjöng med varandra 
eller med medlemmar på heliga dagar 
och andra sammankomster. Sanna 
föräldrar tyckte också om att sjunga 
sånger vars texter talar om längtan efter 
födelseplatsen, som "Kagopa" "Go-
hyang Mujeong" och "Hyangsu", som 
väcker känslor om frälsning för män-
niskor som förlorat sitt ursprungliga 
hemland. De tycker också om sånger 
om våren, som "Bom Cheonyeo" och 
"Song of April", som uppväcker nytt liv 
och hopp, som växter som överlever den
kalla vintern och spirar fram under vå-
ren.

Medan han ledde havs-providensen i 
Cheong Hae trädgården, Yeosu, sjöng 
Sanne far "Sailors' Song" tillsammans 
med japanska medlemmar, och han 
sjöng också japanska sångar som "Fu-
rusato" och "Akatombo" i korus med 
medlemmarna. Han gillade "Hollo Ari-
rang", en sång om Dokdo som uttrycker 
försynens ensamma väg, och "Thou-
sand-Year Rock", som uttrycker 
oföränderlig lojalitet.

När han närmade sig sin heliga him-
melsfärd, brukade Sanne far ha hans 



barnbarn sittande på hans knä eller vid 
bordet, medan han sjöng "Windflower" 
tillsammans med dem, och log brett. 
Han sjöng även "Eight Scenes of Korea"
och "In Praise of the Fatherland" utifrån 
hans längtan efter Guds rike.

9 "Arirang Alone" är en sång om ön Dok-
do. Ett annat se på namnet "Dokdo" är 
med kinesiska tecken Dok (fa) som be-
tyder ensamhet och Do (si) som betyder 
väg. Sången handlar om hur denna klip-
piga öns lilla strand överlever en stormig
natt. Det klara vattnet från bergen Baek-
du och Seorak flyter ut i havet. De finner
sin väg till där solen stiger upp. Sedan 
tar man en båt till Dokdo, där de kastar 
ankar och hälsar morgonsolen. Alla me-
dlemmar borde känna till denna sång. 
Dokdo är faktiskt inte ensam, utan i 
sången syftar ön på Eva. Dokdo är där 
Eva utvecklar sig själv moraliskt. Kvinnor
bör hålla sina barn nära sina hjärtan och
lära dem den här sången om Dokdo. Det
är en sång som inte kan sjungas utan 
tårar, för den är mycket djup. 
(399-211, 2002/12/23)

10 Sången "Thousand-Year Rock" 
påminner mig om de dagar som jag 
tillbringade i Danbury. Jag var inte 
ensam i fängelset; jag var inte avskiljd 
från andra. Solljus behåller sitt herra-
välde med starkt ljus på alla platser och i
alla tider, natt eller dag. Ni borde tänka 
på Danbury när ni sjunger den här sång-
en.

Vers två handlar om kvällen, när kvällen 
närmar sig. När natten kommer, lyser 
den plats upp där jag lever och andas. 

Detta betyder att även om ni går till en 
värld av mörker bör ni representera 
Guds vilja, och även om ni sitter i fäng-
else bör ni sprida himmelrikets ljus. 
Detta är så jag skapade namnet, "fäng-
elsets helgon."

Den sista delen av sången säger att det 
är inget jag saknar i denna världen, nu 
vet jag allt, jag har upplevt allt, och jag 
har funnit allt. Men som dagarna kom-
mer och går på vägen, stå rakt eller du 
kommer att falla bort. Du måste tänka på
detta. Om du agerar hur som helst, 
kommer du att falla bort. Jag uppmanar 
er att finna rätt väg och följa den för att 
kunna etablera och äga himmelriket Gud
önskar. (515-185, 2006/02/25)

11 Sången "Kagopa" handlar om att gå 
över berget Arirang och finna den väg 
som gör att man kan älska sin födelse-
plats och sitt land. Det innebär att gå 
över 12 kullar av arirang. Det är vägen 
för Enighetskyrkan under återupprät-
telse. Vi sjunger den här sången efter-
som den beskriver återupprättelsens 
väg, befrielsen av faderlandet genom att
längta efter födelseplatsen och sökande 
efter ens ursprungliga hemland. Det är 
inte viktigt vad sången handlar om, utan 
snarare hur man kan tillgodogöra sig 
innehållet.

På natten saknar ni dagen, och efter 
gryningen, kommer dagen. På vägen av 
Guds princip förföljs vi så att vi kan åter-
upprätta allt i fiendens värld. Därför är 
förföljelse är inte något dåligt. För en 
person som frivilligt uthärdar förföljelse, 
väntar en dal efter kullen, och ju högre 
kulle, desto djupare dal. I den dalen fly-



ter en vattenkälla fram och växer tills det
blir en stor flod vars ström flyter genom 
landet från öst till väst och skapar liv i 
alla delar av den. Där floden flyter, ska-
par den gränslösa och öppna slätter. Det
uppriktiga hjärta som lämnat och åter-
vänder till sin födelseplats är identiskt 
med hjärtat hos Enighets-kyrkan, som 
man finner i hjärtat av åter-upprättelse. 
(419-248, 2003/10/04)

12 Det finns en sång som heter "Man-
nen i vildmarken." Om ni är en män-
niska, kan det vara fantastiskt att lämna 
allt bakom sig och springa ut i vild-
marken. Ni borde pröva leva precis så 
någon gång. När er hustru är ute vid 
frontlinjen och vittnar, och ni besöker 
henne med en ryggsäck med mat och 
pengar, känner ni er fantastiska. Ni möts
under ett skuggande träd med bedrö-
vade hjärtan och talar med varandra om 
vad ni har gått igenom. Ni säger, "så 
hårt du måste ha arbetat! Låt oss sitta 
ner här!" Ni tackar henne för att hon 
arbetat så hårt på en ensam plats. Ni 
uttrycker hur hon övervunnit svårigheter 
och samtidigt försörjt er. Detta skapar, 
just då ett löfte om kärlek som varar i 
1 000 år. (076-193, 1975/02/09)

13 I sången "Strålande Korea" finns ett 
poetiskt och musikalisk refräng som 
lyder "Dingdong daengdong. " Vi kan 
säga att Enighetskyrkan är en "ding-
dong daengdong kyrka". Detta har fak-
tiskt en fin betydelse; det betyder att kyr-
kan rör sig i rytm oavsett om den går 
upp eller ned. Enighetskyrkan är en 
mycket intressant kyrka. Alla typer av 
människor, unga och gamla, möts, talar 

med varandra och förstår och sympa-
tiserar med varandra. De harmoniserar 
eftersom väggarna inte är höga. Jag 
upplever att det är en bra plats, en plats 
där människor kan skapa vänner och 
nära bekanta.

En lycklig miljö där ni möter någon för 
första gången och inte upplever avstånd,
ingen barriär mellan er. Tänk om hela 
vårt liv, där vi bygger vår cirkel av infly-
tande och praktiserar vår tro, var så? 
Många ledare skulle skapas, människor 
som kan påverka andra vart de än går 
och lämnar bakom fina minnen. Detta är 
den förhoppning på vilken även jag 
baserar detta fortsatta arbete. 
(612-293, 2009/05/31)

14 Innehållet i "Åtta scener från Korea" 
är utmärkt, eftersom den innehåller 
patriotismens filosofi. Människor i hela 
världen som tror på Enighetskyrkan kan 
få kunskap om Korea genom denna 
sång, och baserat på det ärver de Kore-
as idéer och traditioner. Med detta på 
plats kan de ta till sig hela mänskli-
ghetens ideal, ett ideal unikt för vit-
klädda människor från Korea, och bli 
personer som försvarar Guds vilja. 
Eftersom den här sången innehåller 
essensen av sådana idéer, frågade jag 
vem som hade skrivit den. Jag upp-
täckte att det faktiskt var min äldsta 
farbror, som var präst. Han skrev texten 
och lärde den till min far. 
(576-280, 2007/10/02)

15 Låt oss högt sjunga " Låt för 
återförening" och med ett hjärta för att 
uppnå förening genom vårt engage-
mang, vår energi och våra ansträng-



ningar. Vi behöver följa en väg för att 
återupprätta Nord- och Sydkorea. 
Kommunismen har dock byggt en global
struktur och slår ständigt rot. Vi behöver 
trampa på en snårig väg tills vi kan un-
derkuva kommunismen och slänga ut 
den från den koreanska halvön. Vi 
måste återuppliva detta land så snabbt 
som möjligt. Våra familjer bör förenas, 
både internt och externt, och i solidaritet 
förena Nord- och Sydkorea, som bildar 
en självständig nation. Vi slår mot satan,
världens fiende. Det är därför vi måste 
genomgå en intern väckelse. En yttre 
väckelse sker automatiskt på grundval 
av en inre väckelse. När ni älskar Gud, 
älskar Sanna föräldrar, älskar er stam 
och älskar er familj kan ni uppleva en 
väckelse. (043-176, 1971/04/29)

Avsnitt 6. Cheongpyeongs heliga   
                 mark

                     Val av plats

Med start på 1960-talet, offrade Sanna 
föräldrar otaliga gottgörelsevillkor med 
fokus på hela regionen kring sjön 
Cheong-pyeong i provinsen Gapyeong 
Gyeonggi. De gjorde det i syfte att fast-
ställa en modell Cheon Il Guk-samhälle 
där människor från hela världen kan leva
tillsammans, överskridande hinder 
genom ras, kultur, religion och nationa-
litet. De offrade villkor särskilt genom 
fiske och camping, och slutligen de 
kunde köpa mark i Cheongpyeong-om-
rådet som kan användas allteftersom 
försynen utvecklas.

Senare, den 10 juli 1972, stod Sanna 
föräldrar på toppen av berget Wooleop 
framför Cheongpyeong träningscenter 
och döpte om 21 tomter i området. 
Kullen Guardian, ursprungligen kallad 
berget Jangnak döptes berget till Cheon-
seong av Sanne far. Det har formen av 
en hopfällbar skärm. Slätten strax under 
valdes som den heliga marken för det 
viktigaste templet. Detta är platsen där 
det nuvarande Cheon Jeong gung pala-
tset står. Angränsande kullar och fält 
som omger träningscentret är formad 
som en pionblomma och symboliserar 
det återupprättade Edens lustgård.

1 Jag har rest över hela Korea. På 1960-
talet sände jag ut er till platser över hela 
Korea och jag utforskade hela nationens
största berg. När jag utforskade, frågade
jag mig, "Var ska jag placera Enighets-
kyrkan ankare? Var ska jag placera 
detta fundament?" En bra plats måste 
vara längs en sjö. Stränderna längs 
östra havet är för långt från Seoul. Den 
västra stranden är inte heller bra, efter-
som flera städer är koncentrerade längs 
den. Dessutom, eftersom variationerna 
genom tidvatten är extrema, bildas gyttji-
ga områden vid ebb, och vid högvatten 
är allt täckt med lerigt vatten. Eftersom 
jag var ute för att välja en plats som var 
mer än 30 minuter från Seoul, kom jag 
att välja Songsan i byn Seorak. Området
är underbart. Jag valde en plats i allra 
bästa området i Cheongpyeong regi-
onen. (037-084, 1970/12/22)

2 När jag kom hit till Cheongpyeong, såg
jag att det var ett bra läge. Därför satte 
jag mig ner här och offrade böner. Jag 



började min livslånga vana av bön som 
ett sätt att erbjuda hängivenhet. Oavsett 
vilka människorna är, vad som gör en 
grupp överlägsen andra är deras funda-
ment av offrad andlig hängivelse. 
Anledningen till att jag klättrade till 
toppen av berget Wooleop var för att 
kunna be ensam. Det känns som igår. 
Jag är en person som kanske bara har 
mina tomma händer, men jag har alltid 
åstadkommit vad jag bestämmer att 
göra. När jag säger att jag skall åstad-
komma någonting, kommer jag att 
genomföra det utan att misslyckas. 
(046-165, 1971/08/13)

3 Pengar måste användas för nationella 
syften, globala syften och himmelska 
syften. Jag köpte mark i Cheongpyeong 
utifrån denna synpunkt. Jag köpte denna
mark för världens skull. Jag förvärvade 
marken i Cheongpyeong som en grund 
för mitt arbete för världen. Eftersom vi 
går in i tidsåldern för stammen att stå i 
början av världens tidsålder, måste jag 
skapa ett internationellt utbildnings-
institut. På grund av detta kan jag stå 
högt och stolt. Jag spenderar pengar, ja,
men eftersom det är för att göra detta 
skäller inte mitt samvete på mig. 
(033-160, 1970/08/11)

4 Vår mark i Cheongpyeong måste bli 
det globala fosterlandet hemmet för alla 
människors hjärta. Jag bad att det skulle
bli ett land som kan förena himmel och 
jord, fullborda skapelsens ideal, och hyl-
las av kosmos, befriande Guds hjärta. 
Jag bad även att det skulle bli den heliga
mark som skulle bli världens fädernes-
land.

Vi har nu nått en punkt i tiden när arbe-
tet för att åstadkomma detta kan börja 
på allvar. Det är därför jag köpte över 26
km2 i detta område. Berget och landet 
runt omkring den utformade grunden för 
vår framtida hemstad. Det blir hemstad 
för alla människor av tro. Vi finns redan i
185 länder över hela världen. Det är min
förhoppning att Cheongpyeong skall bli 
den plats där alla historiska traditioner i 
vart och ett av dessa länder kan uppvi-
sas.

Dessutom, kommer vi att på denna 
grund bygga ett träningscenter och 
utbildningsinstitut som kommer att 
undervisa människor att förnya tradi-
tionerna hos olika nationella kulturer, 
och visa hur ni ansluter dem till himlen. 
Jag bad för denna mark, och min bön 
kom faktiskt att förverkligas; detta är 
historiska fakta. Det faktum att Enig-
hetskyrkan har detta globala territorium 
är en fantastisk och segerrik prestation. 
(282-046, 1997/03/10)

5 Jag går ofta till Cheongpyeong. Jag 
går inte dit, därför det finns folk som 
väntar på mig. Ingen är där. Jag går dit 
eftersom jag saknar den plats där jag 
tidigare led medan jag förberedde mig 
för mitt liv. Jag saknar slätterna och 
bergen. Och jag saknar ljudet av vinden,
och sångerna av fåglar som gled mot 
mig. Jag åker dit eftersom jag saknar 
känslan av att komma i kontakt med 
himlens inspirerande värld genom 
naturens strömmande providens. Tills 
jag dör, kan ingen ta bort den längtan 
hos mig. Jag saknar tiden när jag gjorde 
förenades med himlen medan jag uthär-



dade och mediterade från en position av
umbäranden och svält. När jag känner 
vinden smeka mig, får det känslorna jag 
hade tidigare att tränga in i min nuva-
rande verklighet. När dessa känslor från 
det förflutna stimulerar mig på det här 
sättet, lever jag väl i min nuvarande 
vardag, så jag tycker om det. 
(049-057, 1971/10/03)

6 Jag visste att de naturens egenskaper 
i Cheongpyeong var bra, så jag började 
köpa mark där. Centrerat på sjön Che-
ongpyeong förberedde jag en plats där 
vi kan bygga vårt träningscenter. 
Ursprungligen fanns det inte ens någon 
plats där vi kunde bygga ett hus. Där 
fanns bara en grav och ett dussin mull-
bärsträd. När jag gick över fälten och 
bergen i Cheongpyeong och studerade 
dem, insåg jag att denna plats var nöd-
vändig. Därför hade jag inget annat val 
än att slå upp mitt tält, förvärva mark och
bygga ett träningscenter. Anledningen till
att vi köpte en sådan stor bit land är så 
att vi i framtiden kan omvandla denna 
plats till ett internationellt träningscenter,
ett högkvarter där unga människor från 
hela världen kan komma och delta i 
träningskurs. Jag tänker att en dal kan 
tjäna som en amerikansk by, en som en 
engelsk by, en tysk by, och så vidare. 
När vi har gjort det, tänker jag att det 
kan bli en turistattraktion som folk i värl-
den kommer att vårda och upprätthålla. 
(100-234, 1978/10/14)

7 Cheongpyeong är den plats där allt 
kan nå en lösning, och vi kan skapa en 
helt ny start. Själva namnet symboliserar
det. I Cheongpyeong, betyder Cheong 

"klar" och Pyeong betyder "jämn". Med 
andra ord, Cheongpyeong betyder "det 
som är klart och jämnt." Eftersom mar-
ken redan är utjämnad, allt vi behöver 
göra är att skapa en design och resa 
pelare. Vi är redo att börja när som 
helst. (060-155, 1972/08/17)

8 Om ni passerar till höger framför 
Cheongpyeong träningscenter, kommer 
ni att se vår stuga byggd på en försiktigt 
upphöjd mark. Den stugan heter Cheon 
Yu Jang, och om ni går bakom och tittar,
kommer ni att se att det verkligen är en 
märklig plats. Hela denna region ser ut 
som en blommande pion. Det finns även
en pionkulle i Pyongyang, eller hur? Var-
för är den pionkullen berömd? Om ni ser
på en blommande pion, så växer kron-
bladen i en cirkel och i mitten finns en 
gul ståndare som harmoniserar med 
kronbladen. Det är där fröna bildas. 
Pionkullen i Pyongyang är känd efter-
som den har ett sådant utseende.

Denna region ser likadan ut, med berget
Cheonseong i centrum. Andra platser 
utöver detta berg är inte alls så vackra; 
om ni klättrar upp till toppen och tittar i 
den riktningen, verkar topografin slump-
artat. Å andra sidan, fälten och bergen i 
vår riktning, med berget Cheonseong på
baksidan, skapar mönstret av en vikt 
skärm och visar sig som kronbladen hos
en blommande pion. 
(100-235, 1978/10/14)

9 Om ni tittar ut över framsidan av 
Cheongpyeong träningscenter, så verkar
det som om floden inte rör sig. Ni kan 
inte tala om den flyter bort eller flyter 
mot. Ni kan inte ens säga vart floden 



flyter in och ut. Det ser nästan ut som 
om ni ser på en sjö. Och när ni tittar ner 
från träningscentret, är landskapet verk-
ligen ett mästerverk. Det är en vacker 
plats där stranden, bergen och fälten är 
harmoniserade, och vi har all rätt att 
skryta med det inför resten av världen.

När deltagare i denna träningskurs 
därför kommer till en sådan vacker plats,
kan de stimuleras att ha ädla tankar, om 
de ser på berget eller trädgården. När 
alla dessa naturliga inslag kommer 
tillsammans i harmoni — med bergs-
toppen vid solnedgången, solen som 
övervinner den högsta toppen eller 
stiger upp över berget på morgonen, 
fåglarna som flyger mitt i allt detta, eller 
scener med människor som arbetar i 
hettan av allt detta — distraheras man 
utan att inse det och går in i dag-
drömmar och fantasier. På detta sätt, 
kommer andan hos ungdomar att stiga. 
Alla dessa är råvaror som ger associ-
ationer till sinnet, och de tar er från att 
nu resa på detta vatten till att i framtiden 
överbrygga atlanten, eller klättra över 
det berget nu för att passera över 
Himalaja och gå vidare till Indien i fram-
tiden.

Människor gillar natursköna platser 
eftersom de kan tänka nya tankar och 
drömma nya drömmar där. När män-
niskor ser en flygande trana som passar 
in i landskapet som en del av en mål-
ning, eller en liten båt som flyter på det 
blåa vattnet, blir de sentimentala och 
citerar poesi. De blir så glada att de inte 
hjälpa utan står upp och dansar i takt 
med den. Sådan omgivning har Cheong-

pyeong träningscenter. 
(100-235, 1978/10/14)

10 När ni ser på hela området kring 
Cheong-pyeong träningscenter så kan ni
se att det är riktigt vackert. Jag namngav
gruppen av berg bakom centret, Cheon-
seung Dae (Tornet över himlens seger). 
Berget direkt bakom det hette ursprung-
ligen Jangnak, men jag bytte namn på 
det till Cheonseong. Det har tre toppar 
vars namn låter likadant. Jag döpte 
mellantoppen Cheonseong med tecknet 
Seong som betyder "att vara helig". Jag 
döpte toppen till höger Cheonseong, 
men med tecknet Seong som betyder 
"att uppfylla", och jag döpte toppen till 
vänster Cheonseong, med tecknet 
Seong som betyder "ett slott". ’

De tre Seongbergen symboliserar 
helighet, fullbordande och skydd. När 
jag bestämde namnen på dessa tre 
Seong-berg, tänkte jag att det inte skulle
finnas några högre berg inom fem km. 
Med andra ord, bör det inte finnas någon
bergskedja inom fem km anslutna till 
berget Jangnak som har en högre topp. 
Därför gick jag upp och konstaterade att 
berget Jangnak var högt i en rak linje.

Det var riktigt vackert och det såg ut som
en hopfällbar skärm. Vattnet i denna 
plats ändrar utseende hundratals gånger
om dagen. Detta betyder harmoni. Har-
moni innebär hopp och gränslöshet och 
välstånd för alla. Ur detta perspektiv kan
platsen för Cheongpyeong tränings-
center sägas vara det allra bästa av alla 
ställen. (060-146, 1972/08/17)

11 Jag döpte sjön framför Cheong-



pyeong träningscenter Cheonshim-sjön 
(himlens hjärtas sjö). Och jag döpte 
berget framför, Seonin-toppen. Nästa 
berg som ligger på höger sida av berget 
Cheonseong, med tecknet seong som 
betyder "att lyckas", döptes Cheonseon 
(himlens goda berg). Jag gick upp till 
toppen av det berg som ligger direkt 
framför träningscentret och gav det nam-
net Seonin. Och den plats som går upp 
och sprids i linje med Cheonseong, med 
tecknet seong som betyder "att vara 
helig", på höger sida av träningscentret 
här, kallade jag Cheonin Dae (himlens 
vägledande torn). Det är där vi kommer 
att bygga vårt huvud-träningscenter.

Det kommer att vara avstängt för alla 
utom de som har uppnått en viss nivå av
att ha offrat hängivenhet och de speci-
ella människor som kommit från utlan-
det. Vi kommer att skapa en helig zon 
och bygga något som liknar ett palats. 
Det finns en plats vid foten av berget där
vi kan utjämna upp till 12 hektar mark. 
Jag döpte det Cheonin Dae, vilket bety-
der himlen vägleder, eftersom vi kom-
mer att bygga en väg därifrån. Som ni 
kan se, leder tolkningen av alla dessa 
namn fram till begreppet en idealisk 
trädgård. (060-155, 1972/08/17)

12 Det behövs en mötesplats för värl-
dens folk. Cheongpyeong är den plat-
sen. Vi kommer att bygga ett interna-
tionellt utbildningscenter i Cheong-
pyeong. Vad skall vi göra där? Vi 
kommer att förbereda ett område för 
varje land där vi har vår mission upp-
delad: ett japanskt område för Japan, ett
amerikanskt för Amerika, och så vidare. 

Efter att ha köpt ett stort område mark, 
om en bit av det är utsett att bli ameri-
kanskt område, kommer vi att ge detta 
område till amerikanerna. De kommer 
att skapa en by som passar ameri-
kanernas smak, så att de kan komma 
och delta i träningskurs.

Vi förbereder en internationell by, en by 
där omgivningen kommer att förena 
varje lands kultur. Och i mitten av detta 
kommer vi att bygga vårt utbildnings-
center. Därför kommer personer som 
arbetade i andra länder till detta hög-
kvarter för att vara med i seminarier, och
de skall uppleva att det är en underbar 
sak för dem att komma till denna plats, 
att delta i träningskurs och sedan åter-
vända till sitt eget land. För att uppnå 
detta behöver vi en plats med vacker 
natur. Och vi måste göra den så impo-
nerande att besökare som kommer för 
att resa runt Korea kommer att minnas 
den. (045-185, 1971/06/27)

 Konstruktion av träningscenter

12 juli 1971 etablerade Sanna föräldrar 
Cheongpyeong träningscenter i provin-
sen Gyeonggi, på berget mycket 75-1, 
Songsan-ri, Seorak-myeon, Gapyeong-
gun, som fullkomnande-fasen av helig 
mark, på fundamentet av Cheongpa-
dong kyrkan i Seoul och Sutaek-ri 
träningscenter i provinsen Gyeonggi 
(numera Sutaek-dong, Guri). Utbild-
ningscentret hade en golvyta på 300 
kvadratmeter och föreläsnings-salarna 
var 230 kvadratmeter stora. Själva bygg-
naden uppfördes av träribbor och var 
tillräckligt stor för att rymma mer än 200 



personer. Sanna föräldrar besökte bygg-
arbetsplatsen varje dag, även i dåligt 
väder under regnperioden, för att över-
vaka varje steg. Det första mötet som 
hölls i träningscentret var sommar-trä-
ningskurs för koreanska pastorer som 
hölls under fem dagar med början den 
12 juli med 28 protestantiska pastorer 
deltagande.

13 När vi byggde på träningscenter vid 
Cheongpyeong, avslutade vi inom åtta 
dagar vad som borde ha tagit så länge 
som två månader. Jag bad dem den 
första dagen i juli att utjämna marken, 
och den andra dagen började vi arbetet. 
På detta sätt kunde vi slutföra byggan-
det på en vecka. Cheongpyeong 
tränings-center är 530 kvadratmeter 
stort. Föreläsningssalen är 230 kvadrat-
meter stor, så ca 200 personer kan sova
där. Vi avslutade denna byggnad på en 
vecka. Om ni inkluderar idag blir det 10 
dagar.

Idag är det 11 juli 1971. Vi planerade 
ursprungligen att avsluta igår. Följakt-
ligen bör inte gå längre än till idag. 
Räknat på det här sättet avlutade vi allt 
på åtta dagar, och kommer nu att måla 
det. Vi kommer att måla och dekorera 
det under tre eller fyra dagar. Vi är dock 
inte tänkt att utsmycka den alltför noga. 
Om ni undrar varför, är det eftersom 
denna byggnad är som en brud som 
skall gifta sig medan hon flyr för sitt liv 
under krig. Även om hon inte smycka sig
väl när hon får gifta sig, om hon bor väl 
efter giftermål brudgummen, räcker det. 
(045-326, 1971/07/11)

14 Nu bygger vi ett utbildning center i 
Cheongpyeong, och saker som skulle ha
gått som planerat om vädret inte hade 
varit så dåligy. Regnperioden har börjat, 
och det är ett problem. Enligt mina be-
räkningar, bör konstruktionsarbetet vara 
klart i dag eller i morgon, men även om 
det inte är färdigt imorgon, efter allt är 
sagt och gjort, har möte med protes-
tantiska ministrar planerats.

I går, fastän regnet öste ner, var vi 
tvungna att köpa material och fortsätta 
arbeta. Och vi har ingen telefon att 
beställa saker med, så någon var 
tvungen att personligen åka och köpa 
material. Med inget annat val, åkte jag 
med båt för att få det gjort, under ett 
kraftigt skyfall. Eftersom regnet öste ner 
så mycket, såg jag ut som en person 
som försökte fly med båt. Det såg ut 
som om jag rusa iväg för att undgå 
kulspruteeld. Det var verkligen många 
händelser. (045-324, 1971/07/11)

15 Först satte vi upp ett tält dit vi kunde 
leda präster till våra lektioner. Men väd-
ret var regnigt och dystert, och de skulle 
ha varit tvungen att ofta gå in och ut ur 
tältet, vilket verkligen skulle vara alltför 
dålig upplevelse för dem. I ett sådant 
dilemma, utarbetade jag vår över-
gripande plan och bestämde att trä-
ningscenter skulle byggas den 8 juli 
1971. Vi var tvungna att samla folk som 
skulle vara beredda att arbeta i denna 
typ av situation. Vid denna tid utförde jag
också personalförändringar, och sände 
30 distrikt-ledare till lokala missioner, så 
positionen som avdelningsledare under 
varje distriktledare togs bort. Jag upp-



manade för människor som arbetat i 
dessa positioner att omedelbart komma 
hit. Mitt under det särskilda Cheong-
pyeong tält-lägret, berättade jag för de 
f.d. ledarna som jag hade uppmanat att 
börja gräva. (045-181, 1971/06/27)

16 De personer som arbetar vid 
Cheong-pyeong har grävt i marken 
under många dagar. Men de får bara 
fyra eller fem timmars sömn. Därför är 
de på gränsen till döden. I går, när jag 
bad de människor som skadats att stiga 
fram, klev åtta av de 26 personer som 
fanns fram. Kort sagt, en tredjedel av 
dessa arbetare hade skadats. Så jag 
granskade deras skador och såg att de 
inte var allvarliga. Denna platsen är en 
plats för att betala gottgörelse. Den här 
gången, omorganiserade jag avsiktligt 
distrikt enligt ett nytt system, och jag till-
delade avsiktligt grävande arbete till per-
soner som hade utfört administrativa 
jobb i distrikten. (045-324, 1971/07/11)

17 Jag är inte snickare, men även någon
som har byggt hus i årtionden behöver 
ibland fråga mig för att vägleda dem för 
att få jobbet gjort. Detta visar att det är 
egentligen inte något speciellt som ut-
skiljer experter. En människa kan i ett 
ögonblicklig upptäcka om något är lämp-
ligt eller inte, om hen noggrant jämför 
det med en bestämd standard. Jag var 
till och med tvungen att handleda arbe-
tare om golvvärmesystem (ondol), och 
sa: "Ni måste placera en ondol så här."

Vid ett tillfälle, kom grävarna av en 
brunn fram och frågade var de skulle 
gräva en brunn. De hade sett att snick-
are fick riva deras arbete och göra om 

det igen efter att jag tillrättavisat dem, 
eftersom de hade gjort ett allvarligt mis-
stag. Så grävarna var oroliga att om de 
gjorde ett misstag skulle jag skälla på 
dem, så de kom för att be om mitt råd i 
förväg. Därför sa jag att om det finns ett 
gränsområde mellan mjuk mark och 
hård mark, och gränsen går rakt och 
sedan ändrar riktning, kommer ni att 
finna vatten om ni gräver på just den 
platsen. Därefter frågade de mig, "När 
lärde du dig att gräva en brunn?" Tror ni 
att jag tog lektioner för att lära mig 
sådant? Vad jag sa var baserad på 
naturens lag.

Som ledare för Enighetskyrkan har jag 
under årens lopp, löst problem på vissa 
sätt, och dessa har blivit som formler. 
Jag ser med en blick och känner på ett 
ögonblick vad som måste göras. Jag 
kan känna hur resultatet kommer att se 
ut, även om det kommer att vara helt 
annorlunda från hur situationen ser ut 
nu. Och när jag ser på saker, jag ser inte
bara på en plats, utan jag ser till det 
hela. Även i att utjämna marken för ett 
hus, tar jag hänsyn till hela huset. För 
mig är det precis som med allting. 
(045-325, 1971/07/11)

18 När vi slutförde taket i Cheong-
pyeong träningscenter, hade vi tre dagar
i förväg ett kontrakt för leverans av tak-
beklädnad. Men entreprenören reste 
någonstans och taktäckningen hade inte
anlänt ännu sista byggdagen. Detta var 
ett stort problem. Pastorerna skulle snart
komma för att delta i en riksomfattande 
sommarkonferens vid sjön, och om vi 
inte kunde avsluta före deras ankomst, 



skulle allt kollapsa. Därför var jag tvung-
en att rusa runt och fick veta att de inte 
skulle leverera taktäckning om jag inte 
har pengar. Så jag vädjade att de skulle 
ge mig leveransen, och jag hyrde även 
en motorbåt för att transportera den.

Jag levererade den slutligen till tränings-
centret kl. 22:30. När vi hade avslutat 
avlastningen ur båten var klockan redan 
02:30. Motorbåten måste återvända, 
men det var tiden för utegångsförbud, så
båtens ägare tillbringade natten här. När
han vaknade på morgonen såg han att 
under natten, hade inte bara takplattor 
utan även taket blivit fårat och fäst. Först
trodde han, eftersom det regnade, att 
det måste vara en tillfällig åtgärd, för han
kunde inte se en enda person som fort-
farande arbetade. Men han hade fel. 
Under natten, inom några timmar lade vi
alla takplattorna på plats och gjorde 
taket färdigt. Så han gav det smeknam-
net "andehuset". Om ni tittar noga på hur
vi målade det så passar namnet. Om ni 
stirrar på det, ser det ut som någon som 
ligger på mage och mediterar. Därför 
anser jag att, i framtiden, kommer detta 
områdes namn att bli världsberömt. 
(060-149, 1972/08/17)

               Träningscenter för 
                 himmel och jord

Den 10 mars 1997 tog Sanna föräldrar 
det första spadtaget för Cheongpyeong 
träningscenter för himmel och jord, vilket
skulle byggas på en internationell nivå 
vid platsen för det gamla träningscentret 
för att underlätta utbildning av medlem-
mar från alla delar av världen. Den nya 

anläggningens invigning hölls den 7 no-
vember 1999.

19 Idag den 10 mars 1997, har vi för-
berett en plats på Cheongpyeongs 
heliga mark som himmel och jord aldrig 
kan glömma. Vi genomför detta första 
spadtag för att börja bygga en byggnad 
som kan kallas ett palats av enighet, en 
ny träningsplats för den förenade famil-
jen och ett tempel där vi kommer att 
offra hängivenhet. Det kommer också att
representera den ursprungliga mark där 
världen av ett hjärta startar och där him-
mel och jord kommer att förenas som 
en. Denna ceremoni är verkligen histo-
risk. Den kommer att ihågkommas som 
en milstolpe i himlens försyn.

Detta Cheongpyeongs heliga mark är en
oförglömlig plats för mig. För trettio år 
sedan, efter att jag hade grundat den 
lilla okända religiösa gruppen kallad 
Enighetskyrkan, förutsåg jag att detta 
träningscenter, som just nu håller på att 
byggas, inte bara skulle vara ett centrum
för idealism, där världens människor 
skulle kunna bedja tillsammans bortom 
religion, utan det skulle också bli fader-
landet för Guds historia. Baserat på 
dessa tankar, gjorde jag detta uttalande 
för 30 år sedan. När jag minns den 
dagen nu, kan jag inte hjälpa, utan blir 
rörd. (282-045, 1997/03/10)

20 Detta land i Cheongpyeong kan bli 
basen där en individ kan återfödas. Det 
är platsen för samarbete mellan himlen, 
centrerat på ande och jord, centrerat på 
kroppen. Det kan också vara en hjärtats 
plats där en familj eller ens en nation 
kan födas, en plats där världen för him-



mel och jord kan födas, och där him-
melriket på jorden och i himlen kan byg-
gas. Om Enighetskyrkan kan stå i posi-
tionen av att ha övervunnit svårigheter, 
kommer vi att kunna göra dramatiska 
framsteg.

Arbetet för att åstadkomma allt detta 
tillsammans och utbilda unga människor 
från hela världen kommer att ske här i 
Cheongpyeong. Tilsammans med arbe-
tet att samla välsignade familjer att delta
i träningskurs, så att de kan göra fram-
steg för världen. Detta är något att vara 
stolt över. I själva verket kan folk känna 
stolthet över denna plats som repre-
senterar hela Sydkorea. Detta gäller inte
endast för Korea och dess folk utan 
också för Asien och världens folk. 
(282-048, 1997/03/10)

21 Himmelske Far, eftersom det i dag 
kommer att bli en festdag då vi börjar 
arbeta på Guds palats på Cheong-
pyeongs helig mark, låt detta fundament 
tjäna som det Panmunjom som förbinder
himmel och jord. Detta är den första 
spadtaget för att bygga grunden där 
standarden på rättfärdighet kan upp-
rättas och gott och ont kan skiljas åt i 
både den andliga världen och i den 
fysiska världen. Genom detta funda-
ment, kan det delade Nord- och 
Sydkorea att förenas och en gyllene 
himmelsk port skall uppenbara sig. 
Därför firar hela himmel och jord denna 
dag.

Jag ber att Gud och Sanna föräldrar 
skall bli en på jorden, så att denna 
hjärtats kärna kan slå sig till ro, och att 
genom detta vi kan överbrygga alla 

historiska tidsåldrar och evigheten. 
Välsigna denna plats, att det kan bli en 
bro av historisk tradition som ansluter 
allt till hjärtats sfär. Jag hoppas innerligt 
att Du lämnar dörren till välsignelse 
vidöppen, genom vilken alla människor 
kan bli en i broders- och syster-kärlek 
och alla nationer kan bli en. Må hela 
himmel och jord, som en familj bestå-
ende av nationer, träda in i tidsåldern av 
nytt konungadöme på jorden och i him-
len, under ledning av Gud och Sanna 
föräldrar.

Tillåt snabb utveckling av den ideala 
enigheten, genom vilken alla förfäder 
som har gått till andliga världen kan 
förenas med deras ättlingar på jorden 
och avancera tillsammans mot fred. 
Välsigna oss, så att efter att vi 
genomgått återupprättelsen som äldste 
son och auktoriteten av föräldrar, vi kan 
gå in i tidsåldern av Guds fullständiga 
allsmakt, som kan omfatta hela världen 
som ett enda stort rike i tidsåldern av 
återupprättat konungadöme. Se med 
glädje på denna plats, där medlemmar 
från varje nation har samlats, i bön och 
firande av denna banbrytande ceremoni 
ber jag uppriktigt Dig att lovsjunga detta 
som ett fundament för välsignelse som 
kan anslutas till alla nationer. 
(282-117, 1997/03/10)

22 På denna dag den 7 november 1999,
är invigningsceremonin för Cheon 
Seong Wang Rim Palats nära. Jag 
tackar er uppriktigt att vi kan hålla denna
välsignelse-ceremoni och välkomnar 
denna dag när vi kan ägna den struktur 
som bär namnet Palatsets segern. Här 



lovar vi i ande och kött manifestationen 
av den segerrika överhögheten. Här 
kommer vi att delta tillsammans med 
Gud, som de välsignade familjerna av 
den jordiska världen och välsignade 
familjer av den himmelska världen snart 
blir en, under himlen vakande öga.

Käre Gud, kom ihåg denna dag och 
erkänn denna plats att stå under himlens
äganderätt, så att den kan bli ett 
centrum för tillbedjan i tusentals år och 
för tusentals generationer, liksom 
utgångspunkten för hjärtats rike, där 
kropp och ande blir ett genom kärlekens 
tradition. Över hela himmel och jord, låt 
denna plats bli palatset för hängivenhet, 
kärlekens palats och palatset för andakt,
där vi respekterar släktlinjen. Jag ber 
uppriktigt och hoppas att Föräldrarna 
över himmel och jord alltid i centrum, 
låter du denna plats bli det unika 
minnesmärket för ursprungslandet för 
vår stora världsomfattande rörelse, 
förenad av den suveräna makten hos 
evig kärlek. (312-304, 1999/11/07)

23 Himmelske Fader, inte bara koreaner
utan också människor från många län-
der runt om i världen bildar sfären av ett 
folk med en härstamning, som bygger 
en värld av suveränitet i kärlek i frihet, 
centrerad på Gud. För att göra detta, 
står de bortom nation och går till front-
linjen av globaliseringens tidevarv. Vi 
har byggt detta palats som den grund-
läggande utgångspunkten, för att synlig-
göra en modell före dem. Himmelske far,
ha direkt herravälde över denna plats, 
och efter att hela andliga världen före-
nas, och de som har fått välsignelsen 

blivit ett med deras ättlingar på jorden, 
låt oss välkomna tidsåldern av det be-
friade himmelriket i himlen och på jor-
den. Därifrån kommer vi att avancera till 
den förenade himmelska och jordiska 
världen av jämlikhet och fred.

För att upprätthålla denna Vilja kommer 
vi nu att offra denna plats inför dig, him-
melske Far, som ett träningscenter där vi
lovar solidaritet av kärlekens släktlinje 
genom en levande relation med hjärtat 
hos alla människor. Därför ber jag upp-
riktigt och vädjar om att du ta emot detta
palats som en plats där vi kan segerrikt 
uppfostra befriade människor som äger 
auktoriteten som prinsar och prinsessor i
ditt himmelska land. Låt det bli en bas av
segerrik enighet som representerar hela 
mänskligheten, i vilken alla andarna som
har gått till den himmelska världen och 
hela skapelsen fokuserar sin uppmärk-
samhet.

         Palatset Cheon Jeong Gung 

Efter att ha utfört kröningsceremonin för 
Guds konungadöme, tog Sanna föräl-
drar det första spadtaget för Cheon 
Jeong Gung, huvudtemplets helig mark, 
den 8 juli 2001. Fem år senare, i 13 juni 
2006, utförde de invigningsceremonin 
för Cheon Jeong palatset och krönings-
ceremonin för konungen och drottningen
över fred i himlen och på jorden. Enligt 
Sanna föräldrars ord, är denna huvud-
tempels heliga mark också det kungliga 
palatset, det ursprungliga hem där Gud 
kan leva. Cheon Jeong Gung betyder 
"ett palats byggt på sanningen genom 



två personer". Det är den "det ursprung-
liga palatset" för den ideala sfären av 
himmelriket, där Gud kan bli konungar-
nas konung och herrarnas herre och 
härskare över allt med suveränitet, och 
där varje skapad varelse i världen kan 
leva och existera tillsammans i evig har-
moni. (312-307, 1999/11/07)

24 Vi bygger palatset för det himmelska 
konungadömet i Cheongpyeong. Alla 
FN:s medlemsländer skall arbeta till-
sammans för att bygga det på jorden. 
Andra länder, exempelvis Ryssland, har 
byggt fantastiska palats. Vi måste bygga
ett evigt palats, bygga det med full-
ständig hängivenhet, så att dess värde 
många gånger överstiger även sådana 
platser som Louvren i Frankrike. Som 
arvtagare till Gud, måste vi fullgöra den-
na skyldighet. (474-338, 2004/11/04)

25 Palatset Cheon Jeong Gung är Guds 
ursprungliga hem, Guds och mänsklig-
hetens faderland. Det kinesiska tecknet 
för cheon som betyder "himmel", symbo-
liserar två personer som har slutat bråka
och vänt bort från strider. Tecknet för 
gung består av tecknet för "tak" ovanför 
tecknet ryeo som betyder "lag". Detta 
innebär att bara himlens lagar kommer 
att styra över palatset. Därför kan ingen 
komma till Cheon Jeong Gung hur som 
helst. Ni kan inte träda in om ni inte har 
fått välsignelsen av de Fyra-positioner-
nas grundval och haft tre generationer 
som har befriats i sina respektive 
positioner. (539-119, 2006/09/19)

26 Tre generationer av sanna föräldrars 
familj, som representerar de tre tids-
åldrarna av Gamla testamentet, Nya 

testamentet och Fullbordade testa-
mentet och genom att arbeta i enighet, 
har avslutat en talturné genom 40 natio-
ner. Detta arbete har gjort Cheon Jeong 
Gungs ivigningsceremoni möjlig. För att 
träda in i palatset Cheon Jeong Gung, 
måste gottgörelse betalas så att vi kan 
befrias från alla villkor. Därmed är det vi 
gör i linje med providentiell historia. 
Tecknet för cheon, som betyder "him-
mel", i Cheon Jeong Gung syftar på två 
personer. Jeong består av tecknet ji på 
undersidan, som betyder "att bo" och il 
över, som betyder "ett", så jeong betyder
"att rätta till". Det innebär att lägga alla 
nödvändiga villkoren för gottgörelse och 
föra allt till vila. Cheon Jeong Gung är 
den plats vi måste träda in i efter att ha 
kommit till en utjämnad plats, centrerat 
på det horisontella fundamentet av him-
mel, och fundamentet av Sanna föräl-
drar. På detta sätt gör vi en ny start. 
(538-151, 2006/09/14)

27 Himmelske Far, vi fullbordade 
kröningsceremonin för Guds konunga-
döme, vilket erbjöd dig konungatiteln, 
centrerat på namnet Cheon Il Guk. Och 
detta är den plats där vi håller krönings-
ceremonin som förenar föräldrarna över 
kosmos, föräldrarna över himmel och 
jord, och föräldrarna till himlen, jorden 
och mänskligheten, som representerar 
det konungadömet, så att de kan krönas
tillsammans som konungarnas konung 
av godhet.

När jag talar inför dig, himmelske Fader, 
står jag framför dig som en fri man utan 
bördor som tynger ner mig. Jag har full-
bordat allt mitt ansvar, i syfte att fast-



ställa ditt segerrika fundament. Jag har 
berett för dig en världsomspännande 
domän i form av en förenad familj inom 
ett hjärtas rike enligt dina ideal av 
Cheon Il Guk, så att du kan bli ägare 
som kan återvinna det arv som Adam 
förlorade i Eden, och så att den kaotiska
värld som blev resulterat av Kains mord 
på Abel kommer att acceptera dig som 
Herren, för att finna din nation, där det 
inte finns några strider mellan Kain och 
Abel. 
(529-257, 2006/06/13)



Kapitel 2

Sjuårs-perioden och 
utländska fundament

Avsnitt 1. Återupprättelsen av ett folk

           Vägen de första sju åren

Den period som börjar med det heliga 
bröllopet av Sanna föräldrar 1960 och 
går till 1967 var de första sju åren, vars 
syfte var att skapa grunden för återupp-
rättelse av det koreanska folket. Denna 
period var uppdelad i en inledande peri-
od på tre år och en andra period på fyra 
år. Fullskaliga aktiviteter genomfördes 
därefter. Sjuårs-perioden är en väg som 
alla måste följa i enlighet med Guds 
försyn. Sanna föräldrar ledde direkt för-
synen genom gottgörelse under varje 
steg av vägen. När central-personerna 
uppfyller sitt ansvar i försynen, går de till
nästa steg, men när de misslyckas, för-
längs vägen. Eftersom jag kände till 
detta, upplevde både Sanna föräldrar 
och kyrkans medlemmar en tid av 
extrem spänning när de offrade alla sina
ansträngningar att uppfylla sitt ansvar 
under denna period. De etablerade det 

providentiella fundamentet, och så 
mycket uppnåddes under denna period 
att det kan anses som en modell att följa
för alla medlemmar. De sju åren började
med det Heliga bröllopet av Sanna föräl-
drar, och i juli 1960 sändes alla medlem-
mar ut för att vittna.

1 Eftersom mänskligheten föll på slutet 
av tillväxtsteget, kvarstår fullkomlig-
hetssteget som helhet fortfarande. 
Fullkomlighetssteget tar sju år. Om ni 
lägger ihop tiden för utformnings-, 
tillväxt- och fullkomlighets-steget, vart 
och ett 7 år, blir det 21 år, ungefär 20 år.
När en person är 20 år gammal, vilket är
21 enligt koreanska räkning, går hen in i 
en vuxenperiod bör gifta sig i Guds kär-
lek. Adam och Eva skulle ha tagit emot 
Guds välsignelse och fått erkännande 
som mänsklighetens Sanna föräldrar, 
men de misslyckades att åstadkomma 
detta. De gifte sig utan tillstånd medan 
den fortfarande var i en omogen nivå 
och inledde aldrig fullkomlighetssteget. 



På grund av den ännu olösta sorgen 
från dessa sju återstående år, måste det
tusenåriga konungariket läggas till 6000 
år av biblisk historia, och så uppstod 
7000 år av kval. Kortfattat ett år förläng-
des till 1000 år och sjuårs-perioden till 7 
000 år. Vi gottgör dessa sju år. Det är 
sju års-perioden. (023-217, 1969/05/25)

2 Människor, som föds som fallna ätt-
lingar till Adam och Eva, kan aldrig kom-
ma till himlen om de inte går igenom de 
sju åren av återupprättelse. Det är inte 
omtalat i Bibeln, men även Jesus gick 
en sådan väg, sjuårs-perioden räknat 
från när han var 27 till han var 33. 
Perioden från ålder 34 till 40 skulle ha 
varit hans andra sjuårs-period. Om 
Jesus hade börjat vid 20 års ålder, från 
ålder 33 till 40 skulle ha varit den tredje 
sjuårs-perioden. På detta sätt, kunde 
Jesus ha etablerat ett världs-fundament 
vid 40 års ålder. Men eftersom folket inte
accepterade honom och han dog, för-
blev den perioden i Bibeln sjuårs-
perioden av stor katastrof och svårig-
heter. (021-061, 1968/09/01)

3 Nivån där ni tar emot Välsignelsen är 
inte nivån där ni redan har blivit full-
komliga. Om Föräldrarna har gått över 
korsets bro, då måste ni gå över den 
bron, precis som den ligger. Ni kan inte 
enkelt flyga över den. Om bron är farlig, 
kanske ni kan förstärka den. Men faktum
kvarstår att ni fortfarande måste passera
den. Därför förblir de sju åren som jag 
har vandrat för evigt. Både de sju åren 
på individuell nivå och sju åren på famil-
jenivå förblir evigt. Eftersom människan 
föll på toppen av tillväxtsteget, kan de 

inte träda in i fullkomlighetssteget, precis
så som de är. Bara när de äntligen befri-
at sig från den ursprungliga synden kan 
de stiga utanför den plats där det första 
förfäderna föll. Eftersom vi inte är fria 
från ursprunglig synd på den översta ni-
vån av tillväxtsteget är det i denna posi-
tion och inte den översta nivån av full-
komlighetssteget, som ni ska ta emot 
välsignelsen. (035-233, 1970/10/19)

4 Sjuårs-perioden är den period som 
formar Guds söner och döttrar. Det 
avgörs om ni kan lösa Jesu vånda och 
bitterhet. Därför måste ni offra er för ert 
land, er kyrka och för ert folk för att gott-
göra den outtröttliga ångesten hos 
Jesus. De som inte kunde följa i köl-
vattnet av Sanna föräldrar och delta i 
sjuårs-perioden kommer att behöva 
passera genom perioden någon gång, 
oavsett vilka de är. Detta är formeln. 
Sjuårs-perioden är oundvikliga. 
Människor som går med i Enighets-
kyrkan i framtiden måste passera genom
sjuårs-perioden. De sju åren är något 
som alla måste genomgå. 
(017-146, 1966/12/11)

5 Ni måste du absolut gå igenom sjuårs-
perioden. Under de tre år som utgjorde 
den andra delen av hans sjuårs-period, 
kunde Jesus inte slutföra sitt uppdrag. 
Om han hade avslutat perioden och 
hade gått igenom nästa sju år, skulle 
han ha uppnått sin fyrtioårsålder. Hans 
första sjuårs-period skulle ha avslutats 
vid 33 års ålder. Men Jesus kan inte gå 
utöver den perioden. Han kunde inte gå 
utöver de första sju åren. Han startade 
sin första sjuårs-period, men blev fångad



under dess sista tre år. Därför kunde 
han inte återupprätta familjen. Men 
Enighetskyrkan återupprättade familjen 
under vår treårs-period. I framtiden bör 
vi utföra arbetet med återupprättelse på 
global nivå. (024-346, 1969/09/14)

6 Ni måste hela den bittra smärtan hos 
Jesus och den bittra smärtan hos Gud. 
Tills Jesu smärta är löst, kan inte heller 
Guds smärta lösas. Därför måste ni först
lösa smärtan hos Jesus, och för att göra 
detta, måste ni gå vägen av ett offentlig 
mission under tre år precis som Jesus 
vandrade sin egen treårs-period av all-
män mission. Kan ni vittna till 120 per-
soner på tre år? Det kan ni göra genom 
att offra helhjärtad hängivelse. Efter det 
måste ni bygga ett tempel, förbereda ett 
altare, göra ett offer erbjuda och bli över-
stepräst. Endast efter att ni har skapat 
detta villkor av uppnådd seger kan ni 
äntligen få välsignelsen som himlens 
söner och döttrar. Ni återställer modellen
av familj, från Noas familj till Jakobs 
familj. När ni gör det kan ni slutligen bli 
förfäder av en enskild stam, som liknar 
Israels stammar. Detta är den väg vi 
måste gå. (011-215, 1961/07/17)

7 Enighetskyrkan har passerat den för-
sta treårsperioden av de första sjuårs-
perioden som inleddes 1960. Nummer 
tre är numret för att finna barn och num-
mer fyra är numret för att återupprätta 
materiella saker. Vi har lyckats genom-
föra detta första projekt. Vi uthärdade 
under dessa tre år och lade grunden för 
att avancera till världen. På denna 
grund, måste vi återupprätta det andra 
Israel. Därför är de återstående fyra 

åren den period under vilken vi måste 
arbeta hårt för att återupprätta männ-
iskor. Genom att använda all vår energi, 
måste vi arbeta ihärdigt och segerrikt 
återupprätta folk och land. Ni gör på fyra
år vad jag gjorde på 40 år. I framtiden, 
även frågan om att ta ner skylten Enig-
hetskyrkan kommer att bero på er. I 
stället för en Enighetskyrka, behöver vi 
skapa ett enat Korea, och på den grun-
den kan vi skapa en enad värld. Om ni 
inte kan uppfylla detta ansvar, kommer 
jag att förmå ett annat folk att göra det. 
(013-091, 1963/10/22)

8 För Israels folk, fanns en tre-dagars 
period före 40 års ökenvandringen. Bara
genom att gå igenom de här tre dagarna
kunde de slutligen starta vägen att 
återupprätta Kanaans land. Och efter att
Israels folk gick in i Kanaans land, var 
de tvungna att åter återupprätta talet 40.
På grund av återupprättelsens försyn 
gick genom en sådan period. Jag var 
även tvungen att genomgå en 40-års 
period, tillsammans med en treårs och 
en fyraårs period. Därför genomgick vi 
en treårs-period, och nu genomgår vi en 
fyraårs-period. Bara efter att ha genom-
gått en sådan process kan vi slutföra 
arbetet med återupprättelse och etablera
himlens överhöghet.

Efter att ha passerat genom tre år med 
Sanna föräldrar i centrum, måste vi gå 
igenom en period av att återupprätta allt 
i skapelsen; detta är den nuvarande 
fyraåriga period där vi expanderar i alla 
riktningar. Detta är sjuårs-perioden. 
Genom dessa sju år, måste vi fortsätta 
att arbeta för att slutföra återupp-



rättelsen genom gottgörelse. I för-
hållande till Guds långa historiska väg 
att söka Sanna föräldrar, så är tre år, 
fyra år och 40 år en kort tid. Dessa är 
dock de perioder under vilka vi har att 
utföra återupprättelse genom gottgö-
relse, lösa alla historiska sorger, bitter-
het och historiska kors. 
(013-287, 1964/04/12)

9 De tre första åren av sjuårs-perioden 
är individuell gottgörelseperiod, utförd på
minsta möjliga antal år. Det är den kon-
denserade formen av motsvarande his-
toriska gottgörelseperiod. Därför måste 
alla Enighetskyrkans medlemmar gå 
igenom denna treårs-period.

Jag bad er att bli ett med mig i hjärtat, så
ni måste alla förstå det Sanna föräldrars 
hjärta. Denna treårsperiod är en period 
av nåd som erbjuds er, i vilken ni kan 
komma att stå i position av Sanna 
föräldrar, likna dem och känna deras 
hjärtan, till och med fundera över vad de
kan tänkas göra vid denna sena timme 
och oroa er att de kanske stannar upp 
hela natten.

Om ni skulle utföra undervisande 
vittnande under perioder av 40 dagar 
under dessa tre år även två gånger per 
år, skulle det totala antal dagar ni 
arbetade fortfarande vara mindre än ett 
år. Det är oacceptabelt om ni inte ens 
kan göra det. Idealt förväntas ni göra en 
fasta under denna period. Det är min 
förhoppning att vi under den här 
perioden kommer att kunna hitta er 
position och trosinriktning. Om du missar
detta tillfälle kan ni förlora er position, er 
inriktning och er anknytning till Sanna 
föräldrar. (011-275, 1961/12/17)

10 Om ni bara går ut i tro på mig, 
kommer ni aldrig att rubbas. Härda bara 
ut dessa tre år. År 1960 sände jag ut er 
på mission att vittna och leva som en 
tjänare, nästan som om ni skulle till 
fängelse i tre år - precis som att bära en 
blå fängelseuniform, jag la villkor för 
framgång i återupprättelse genom 
gottgörelse. Ni behöver placeras i en 
miljö där ni jagas, eftersom det fanns en 
tid när jag var jagad och tvingades att 
flytta från plats till plats. Genom att gå 
den horisontella vägen, måste ni genom 
gottgörelse återupprätta historiens bittra 
smärta, som kvarstår vertikalt. 
(025-214, 1969/10/04)

11 De första sju åren är vägen att 
återupprätta positionen av ett barn av 
direkt härstamning från positionen som 
tjänares tjänare. Under denna sjuårs-
period måste ni därför inta positionen 
som en tjänare och älska Kain. Det är 
därför vi måste gå ut och vittna. Vi bör 
försöka att älska andra med vårt hjärta 
fokuserat på Principerna. Vi bör försöka 



att älska andra, inte som en son eller 
dotter av fin härstamning, utan som 
människor som har ett förbund med Gud
i sitt hjärta genom himmelsk kärlek. Vi 
bör hitta en överenskommelse med guds
liv och hopp, och gör vårt bästa för att 
älska andra. Låt oss försöka göra detta 
och bli ett med Gud i hjärta, hopp och 
åtgärd. Guds hopp är att återupprätta 
världen. Hans avsikt är att förtroendefullt
utföra återupprättelsens försyn för att 
rädda världen. Hans hjärta ger oss 
karaktären som gör det möjligt för oss 
att älska den person som verkar omöjlig 
att älska. (034-060, 1970/08/29)

12 Vi vet att det var Guds vilja att 
avsluta den syndfulla historien av över 
6000 år genom den första sjuårs-peri-
oden. Vi vet också att ända sedan tiden 
för Jesus för 2000 år sedan har kristen-
domen skapat ett blodigt altare av mar-
tyrskap och kamp för att avsluta för-
synens ännu ouppfyllda arbete. Vi är 
mycket väl medvetna om att inte bara 
Jesus och den helige Ande, utan även 
otaliga martyrer har kommit till jorden för
Guds vilja och har lämnat kvar ingenting 
utom kval. Dessa helgon följde sina hjär-
tan och stampade på satans värld, men 
de var tvungna att uppfylla sin mission 
genom att offra sin kropp och gå till de-
ras död. Som vi har sett kräver varje 
ålder fokusering på ett enda ögonblick i 
tiden och nödvändigheten en kamp på 
liv och död mellan Satan och Gud. Vem 
är ansvarig för att fullgöra uppdraget att 
avsluta denna kamp? Omvärlden vet 
inte att medlemmarna av Enighets-
kyrkan, förföljda och jagade av män-
niskor i Korea, är de som har tagit på sig

detta viktiga ansvar. Men Gud vet det 
och därför har han banat väg för denna 
steniga väg tillsammans med oss och 
har arbetat med oss fram tills nu. Detta 
är ett privilegium som endast ges till oss,
och endast vi kan bära denna stolthet. 
På historiens väg, är de första sju åren 
den fruktsamma period när vi ivrigt kan 
förverkliga detta. (019-128, 1968/01/01)

13 Ni står nu exakt där jag började min 
allmänna mission för 21 år sedan. Jag 
förföljdes av kristna, jag jagades av nati-
onen och jag mötte motstånd från religi-
ösa människor. Men nu är vi inte denna 
typ av tidsålder. Ni lever i en tid där folk, 
religioner och andliga grupper och begå-
vade individer runt om i världen börjar 
att vittna för er och välkomna er. Utifrån 
detta perspektiv, står ni på en plats mer 
välsignad än min. Om ni tidigare för-
sökte utföra en uppgift och gjorde ett 
misstag, var ni tvungna att rätta ert fel 
och fullständigt gottgöra det. Men nu har
den tiden passerat för er. Alla villkor har 
förbättrats. Ett välsignat ögonblick har 
verkligen kommit , där gottgörelsens 
tidsålder passerar och lyckans tidsålder 
närmar sig. Detta gäller särskilt för er 
som är i position av barn. De som stod i 
position av föräldrar gjorde ett misstag 
och en standard av lidande för mänskli-
gheten skapades. Men eftersom jag 
avslutade mitt ansvar i position som 
föräldrar, kan ni som i läge av barn, 
avancera förbi förföljelse och anklagel-
se. Denna period är den första sjuårs-
perioden. (021-061, 1968/09/01)

       Den första perioden för Korea



Den första sjuårs-perioden var den väg 
som Sanna föräldrarna själva gick, 
modellvägen skapad för välsignade par. 
Efter befrielsen av Korea 1945, triumfe-
rade Sanne far i hans 14-åriga period på
individuell nivå. Under de sjuårs-peri-
oden som började efter det heliga bröl-
lopet av Sanna föräldrar, började med-
lemmar vandra i Sanna föräldrars fot-
spår. Enligt Fars ord, var de tre första 
åren av de sju åren perioden att åter-
vinna de förlorade föräldrarna och 
barnen, och de fyra därpå följande åren 
var perioden som pionjär på nationell 
nivå samt att lägga materiella och miljö-
mässiga grunder. Medlemmarna stod i 
position som barn som deltar i Sanna 
föräldrar väg. Deras primära mål som 
individer var att uppnå mognad och göra
stora framsteg för att uppnå positiva 
resultat.

14 Vad måste ni göra för att fullborda 
denna sjuårs-period? Ni måste äga den 
segerrika auktoriteten av herravälde på 
nivån av en individ, en familj, en stam, 
ett folk och en nation. Men som ättling till
syndafallet, kan ni inte gå denna sjuårs-
period ensamma. Det är därför Gud eta-
blerade Sanna föräldrar att bana väg i 
både den andliga och den fysiska värl-
den, och ni följer i deras fotspår. 
(014-246, 1965/01/01)

15 På grund av Adam och Evas fall, 
förlorade vi Sanna föräldrar. Dessutom 
förlorade vi de sanna barn. Vi förlorade 
också hela skapelsen. Slutligen förlo-
rade vi Gud. Vi behöver hitta dessa fyra 
saker som har försvunnit. Adam och Eva
föll på slutsteget av tillväxtsteget och 

födde fallna söner och döttrar och blev 
därmed förfäder till fallen mänsklighet. I 
denna fallna värld, kom också skapelsen
att fyllas med bitter sorg. Eftersom män-
skligheten kom under sfären av satans 
herravälde, gick allt förlorat. Enighets-
kyrkan etablerade standard för att 
återupprätta allt det här under perioden 
från 1960 till 1967, den första sjuårs-
perioden. Under denna period växte vi 
för att uppfylla det som krävdes för att 
lösa in allt som hade gått förlorat. 
(023-180, 1969/05/18)

16 Varför vägledde jag er att delta i den 
första sjuårs-perioden från 1960? Ni 
måste förstå varför vi började 1960 och 
inte förrän just då. Arbetet med återupp-
rättelse är tänkt att passera tre stadier 
av utformning, tillväxt och fullkomnande. 
Eftersom ni går igenom tre faser relate-
rat till talet sju måste ni uppfylla en peri-
od av 21 år. På grund av syndafallet, 
invaderade satan utformnings- och 
tillväxtstegen. Eftersom de som stod i 
föräldrars position föll, är föräldrar de 
som måste återupprätta dessa två steg. 
Barn har inte möjlighet att delta i åter-
upprättandet av standarden att över-
vinna prövningar och lidanden. Den 
uppgiften hör till föräldrar. Barnen skall 
gå vägen av återupprättelse av de sju 
åren som motsvarar fullkomlighets-
steget. Detta är perioden av återupp-
rättelsens väg för återställande på den 
nivå som inte led av satans invasion. 
Det arbete ni utför under denna första 
sjuårs-period förblir som påtagliga 
resultat, ni betalar inte gottgörelse. 
(016-065, 1965/12/26)



17 Centrerat på Gud, uppstod Sanna 
föräldrar på jorden efter det Heliga 
bröllopet. Alltsedan historiens början, 
har många onda föräldrar fötts, men 
standarden av goda Guds-centrerade 
föräldrar hade aldrig etablerats på 
jorden. Dagen när denna sdandard 
upprättades, började satans herravälde 
över människor, som han hade haft 
sedan början av historien att tas ifrån 
honom. Det är därför de krafter som 
satan styrde hade inget annat val än att 
höja en protest av opposition och förfölja
Sanna föräldrar med all sin energi och 
kraft.

Varför blev Sanna föräldrar förföljda 
även efter det heliga bröllopet? Anled-
ningen är att denna vigsel ägde rum på 
toppen av tillväxtsteget och de sju åren 
som representerar fullkomlighetssteget 
var oavslutade. Problemet var hur man 
skulle kunna gå igenom denna sjuåriga 
period. Bara när vi avslutat denna sjuå-
rsperiod skulle vi anlända till sfären av 
Guds direkta herravälde.

För att kunna passera genom sfären av 
Principen och anlända till det direkta 
herraväldet, måste vi uppfylla den del 
som kallas ansvaret. Adam och Eva 
skulle upprätthålla idealet av kärlek, 
genom vilken de kunde bli helt centre-
rade på Gud, och alltså avancera till den
position där de aldrig skulle kunna falla. 
Detta skulle ha etablerat en bas för en 
familj vars första prioritet var Guds cen-
trerad kärlek. Om de hade gjort det, 
skulle sedan på den grunden, himmel 
och jord ha blivit en och man och kvinna 
skulle ha blivit ett. Baserat på funda-

mentet av ny kärlek, nytt liv och nya 
släktlinje, de skulle ha vidgade 
horisontellt i alla riktningar. 
(196-214, 1990/01/01)

18 Enighetskyrkans familjemedlemmar 
är de som deltar i den första sjuårs-peri-
oden, Abels väg, där jag kan avgöra 
människornas öde. Om jag går åt öster 
bör ni följa mig åt öster, och om jag går 
västerut, bör ni följa mig västerut. Bli ett 
blad eller en gren som inte får falla eller 
brista. Sjuårs-perioden är den period 
under vilken jag etablerar er som grenar 
som inte bryts och blad som inte faller 
av, om ens de har skrumpnat. Därför, 
om det alls är möjligt, måste alla under 
sjuårs-perioden mobiliseras.

Under denna period, kommer satanska 
krafter från hela världen att attackera er 
med full, koncentrerad kraft. Denna peri-
od började år 1960. På den tiden, var 
alla människor i Republiken Korea emot 
oss. Människor hittade på anonyma an-
klagelser mot mig till polisen för att få 
mig i fängelse. Om man inte får ett så-
dant motstånd, kan återupprättelse gen-
om gottgörelse inte kan äga rum. 
(017-140, 1966/12/11)

19 Den första sjuårs-perioden var till för 
att få ett slut på min egen 21-års period. 
I denna perioden deltog ni som individer,
men när det gäller er betydelse i världs-
historien, deltog ni på uppdrag av må-
nga människor i historien. Den hängiv-
enhet ni offrade under denna perioden 
kommer absolut inte att vara förgäves. 
Den kommer att vara kopplat till jorden i 
tusentals år och generationer, och när ni
går till den himmelska världen, kommer 



den att bli den grund på vilken otaliga 
goda andar kommer att ge er beröm. 
Denna period återkommer inte.

Vi steg fram på den koreanska halvön 
hållande enighetens fana för att bota 
historiska problem, och vi har varit mål 
för pilar av förföljelse under hela denna 
tid. Men vi minskade inte takten på den 
väg som vi har rest. Även medan vi för-
drevs och härdade ut, försummade vi 
inte vår inre tillväxt eller våra externa 
förberedelse. Så nu finns det inte en 
enda person på koreahalvön som kan 
blockera vägen för Enighetskyrkan. Vår 
vilja har varit att upprätta den standard 
som inte kan förnekas av någon kraft ni 
kan föreställa er. Från himlens per-
spektiv, detta är vad som förde oss till 
en stor seger. Eftersom vi etablerade en 
sådan standard som vårt centrum, kun-
de vi skapa en ny historia. 
(019-130, 1968/01/01)

20 Under den första sjuårs-perioden 
lade Sanna föräldrar, samtidigt som de 
skapade standarden för familjen och 
stammen, gottgörelse för människor 
genom kyrkan. Denna interna stan-
darden som skulle ha uppnåtts vid 
tidpunkten för Jesus, men inte kunde  
åstadkommas och måste åter-gottgöras.
För att pussla ihop detta, har vi arbetat 
så hårt under sju års tid. 
(017-316, 1967/04/10)

21 Medan ni går igenom de första tre 
åren av de sju första åren, vad måste ni 
göra som representerar denna ömkans-
värda människoras? Ni måste fortsätta 
springa framåt, även om ni faller ner på 
vägen. På denna väg av prövningar, trä-

nar ni er som byggnadsarbetare som 
kan bygga ett perfekt samhälle.

Ni måste upprätta traditioner som satans
värld inte kan anklaga. De traditioner 
som ni etablerar i processen att träna er 
själva bör bli ett arv som kan uthärda för 
evigt, även i himmelrikets ideala värld. 
Annars kommer ni inte att kunna säga 
att ni avslutade er livs ansvar, och det 
kommer inte att sägas att ni avslutade 
ert livs ansvar. Ju mer ni strävar efter att 
vara lojala mot himlen som en vördnads 
-full son eller dotter, ju mer lidande och 
prövningar kommer ni att genomgå, så 
ni måste förbereda er för det. Ni måste 
noggrant förbereda att stå i en position 
där mänskligheten kan lovprisa ert värde
och hela kosmos kan vara tacksam mot 
er, där ni skapade villkor för att göra he-
la kosmos lyckligt. 
(013-327, 1964/04/14)

22 Vi behöver marschera framåt mot 
den dag då ljudet av skratt hörs och be-
svaras över hela den koreanska halvön 
och hela världen, vilket vittnar om att vi 
har förverkligat himmelriket. Eftersom vi 
står i en sådan position, har vi ingen tid 
att vila. Vi Enighetskyrkans troende bor-
de gråta av bitterhet, även medan vi 
äter.

Varför måste vi bli sådana? Det är så att
vi kan förverkliga det himmelrike som 
Gud önskar, lösa Jesus och den helige 
Andes bittra sorg över sin ouppfyllda 
uppgift och lösa tusentals helgons sorg 
som uthärdat svält och blivit offer, och 
ändå ännu inte kunnat återupprätta him-
melriket på jorden. Hur kan de befrias 
från sina sorger? Tror ni det finns fritid 



för de av oss som känner denna för-
bluffande verklighet, och som bär detta 
enorma uppdrag? Även om era ben 
bryts, även om ni dör, kvarstår för er 
vägen av återupprättelse att följa med all
er kraft.

Det är därför jag gav order till er att slut-
föra treårs-perioden. Genom att ta 
denna väg, måste alla riskera att dö. För
att uppnå de mål som ni satt upp med 
fullständig hängivenhet, måste ni vara 
beredda att förlora sömn, att gå hung-
riga och att möta faran. Jag är ansvarig 
för att utföra detta arbete. Jag hoppas 
därför att, när ni står i en sådan position,
ni inte kommer att klaga över någon. 
Ens om ni kollapsar eller uppmanas att 
offra er själva får ni inte klaga.

Vi kan inte undvika att bli fiendens mål-
tavla, för vi är de soldater som lägger 
grunden att bygga himmelriket. Hur kan 
fienden inte försöka belägra oss? Dessa
saker kommer att hända. Emellertid ge-
nom ert arbete för Sanna föräldrar och 
för Gud, är ert hjärta inte för er egen 
skull, utan för människors och världens 
skull. Därför är denna position helig. 
Även om vägen är lång, borde spåren av
enighets- soldaterna följa dom med glä-
dje, och finna genvägar närhelst det är 
möjligt. (015-342, 1965/12/07)

23 Jag fruktar att nationen Korea och 
dess folk, som står i position som Israels
folk, kan vara oförmögna att fullgöra sitt 
ansvar. Jag sänder er framför mig, och 
om det finns någon ära hade jag velat 
ge er den till er. Ni måste gå igenom de 
återstående fyra åren av den första sju-
års-perioden med detta i åtanke. Efter-

som det nu är en tid där vem som helst 
kunde bli uttröttad, måste vi kämpa ännu
hårdare.

Adam och Eva föll, och frukten av deras 
fall blev Kain och Abel. Vi måste åter-
upprätta detta genom gottgörelse med 
fokus på våra kyrkomedlemmar, näm-
ligen välsignade familjer. I varje region 
skulle det finnas en vördnadsfull familj 
av söner och döttrar som arbetar under 
fullständig lojalitet, oavsett vad andra 
människor tänker eller gör. En sådan 
familj övervinner folks vånda genom sina
tårar, svett och blod för att uppnå målet 
som Sanna föräldrar satt upp för deras 
räkning. En person som Sanna föräl-
drars objekt partner om han eller hon 
lever med tacksamhet varje dag, ber 
med tårar om välsignelser för hans eller 
hennes folk. Sådana människor gör 
himmelska arbeten.

Det är därför under denna period av fyra
år, vilket är den andra hälften av de sju-
års-perioden, ert ansvar är att bli seger-
rika ledare för folket. Om så är fallet, 
samtidigt som ni hälsar folkets seger, 
kommer även Gud att välkomna det. Du 
måste förstå detta och be under ökande 
intensitet. När detta arbete är avslutat, 
måste ni bli segerrika ledare på världs-
nivå. När ni väl utför detta, kommer alla 
världens folk att bosätta sig i en sfär av 
nåd och prisa Gud. Slutligen kommer vi 
att vara befriade, och vi kommer att 
etablera Guds dag som en dag av 
fullständig seger. (013-158, 1964/01/01)

24 Den 31 december 1964, och 1 janu-
ari 1965, etablerade Sanna föräldrar 
heliga platser på sju ställen i Korea. 



Efter att ha utfört detta, började jag 
arbeta med återupprättelse på nationell 
nivå, på individuell, familje- och stam-
nivå. Vi måste skapa de fundament som 
Gud kan acceptera för individuell seger, 
familjeseger, stam-seger och seger för 
folket. I detta sammanhang betyder 
stam: Enighetskyrkans välsignade fam-
iljer och folket innebär den större ge-
menskap som bildas runt sådana stam-
mar. I framtiden måste vi organisera ett 
enat folk. Det är därför vi här i Korea, 
måste återupprätta den himmelska 
centrala position som Kain och Abel 
skulle ha skapat. Vi måste göra en full 
satsning på detta uppdrag under den 
första sjuårs-perioden. 
(016-071, 1965/12/26)

25 Mottot för det första året av den 
första sjuårs-perioden var "Låt detta bli 
året för bästa resultat i våra liv." Detta 
innebär att jag, i position som en man 
måste finna Sanna mor. Mottot för andra
året var, "Låt oss bli himmelska fars 
ställföreträdare". Eftersom jag till sist 
fann Mor, kunde jag arbeta på uppdrag 
av vår himmelske Far för att avancera 
mot det återupprättade himmelriket. 
Dessa motton refererar till mitt eget liv.

Mottot för tredje året var, "Låt oss ha 
något att visa upp och vara stolta över." 
Andliga söner och döttrar är de som vi 
kan visa upp och vara stolta över. Detta 
syftar på er väg av återupprättelse. Där-
för är detta är både mitt och ert motto.

Med fokus på den första sjuårs-perio-
den, måste ni leva ert livs viktigaste år 
inför himlen. Det bästa året i era liv 
måste vara ett där ni, som en människa 

som var helt förlorad, finner en kvinna 
som var helt förlorat. Därefter som repre-
sentant för Gud, måste ni finna något att
visa upp och vara stolta över. Efter det 
behöver ni bli en segerrik ledare. När ni 
väl har fullständigt återupprättat Fyra-
positioners fundament, måste ni styra 
den segerns sfär.

1960 när jag sa: "När denna sjuårs-
period passerat, kommer det fullkomliga 
fundamentet att vara skapat som jag kan
arbeta på", trodde ni jag var bara dröm-
de. Men nu kan ni se att det blev precis 
som jag sa att det skulle bli. 
(025-239, 1969/10/04)

26 Även om vi har härdat ut under de 
första sju åren, offrade Sanna föräldrar 
många blodiga tårar under denna peri-
od. Dag eller natt, oavsett hur svår situa-
tionen var rusa jag alltid framåt för att 
uppnå ett mål.

Ni ska inte klandra andra som inte följer 
denna väg. Även om ni inte ens har 
några vänner, skall ni inte lägga skulden
på någon. Ni går denna väg med mis-
sionen att skörda lyckade resultat som 
Gud redan förberett. Vi behöver skörda 
frukterna av godhet som är spridda över 
hela världen. Genom att skörda dessa 
frukter med hjärtats lie kan ni förena era 
delade jag och även förena de skilda 
känslorna hos himlen och mänsklig-
heten. Även om våra kroppar är som 
slöa skäror, skall de fortfarande använ-
das som verktyg för skörd. På det sättet 
grundar vi oss på Guds hjärta och leder 
världen mot ett nytt center. Detta är 
missionen för Enighetskyrkans troende. 
(020-192, 1968/06/09)



27 1960 förberedde vi ett nytt fundament
för seger, försynens fundament för att på
jorden återupprätta den standard som 
Jesus hade hoppats på för 2000 år se-
dan. Från en sådan häpnadsväckande 
och episk startpunkt, gick vi in i en ny 
epok i historien.

Under perioden av denna första sjuårs-
period, om demokrati inte kan styra 
världen och kommunismen kommer att 
dominera så kommer hela världen att gå
under. Så de här sju åren är den tid när 
det som håller på att gå under kan börja 
frodas. Vi måste återupprätta människor 
och organisera dem i form av en nation, 
och vi måste skapa en enad värld. Allt 
måste återupprättas under denna sjuårs-
period.

När Jesus kom till denna jord ville han 
etablera Föräldrars dag, Barnens dag 
och Dagen för alla ting. Genom detta 
skulle han ha antagit absolut auktoritet 
utan satans anklagelse och slutligen 
skulle han ha etablerat Guds dag, 
genom vilket han kunde ha återgett ära 
till Gud. I enlighet med Jesu önskan, 
etablerade vi Föräldrars dag, Barnens 
dag och Dagen för alla ting. Efter att 
därefter ha fullbordat de första sju åren, 
etablerade vi äntligen Guds dag den 
första dagen i den första månaden år 
1968. (019-215, 1968/01/07)

Avsnitt 2. Återupprättelse av nationen
och världen

Vår uppgift under den andra perioden

Sanna föräldrar sa att de första sju åren 
som avslutades i slutet av 1967, var 
föräldrarnas period, och den andra sju-
åriga perioden, som avslutades 1974, 
var barnens. Under de första sju åren, 
ägnade de all deras energi att lägga gru-
nden för nationell återupprättelse, som 
kan ses i de årliga mottona under denna
period, " Låt oss göra en fullskalig ava-
ncering," "Den segerrika förenade front-
linjen", "Säkra grunden för enighet," och 
"Säkra frontlinjen av enighet." Den andra
sjuårs-perioden var den period där väl-
signade familjer måste uppfylla sitt an-
svar som stam-messias för att återupp-
rätta deras position som förfäder. Far sa 
att under denna period behövde de först 
återupprätta deras stammar som ett fun-
dament för att återupprätta ett folk och 
en nation. 

1 Under den första sjuårs-perioden, från 
1960 till 1967, styrde föräldrar direkt, 
med fokus på den vertikala standarden. 
Den andra sjuårs-perioden är er tid. 
Under denna tidsperiod, är det ni som 
måste kämpa, horisontellt. Den andra 
sjuårs-perioden är tillväxt-steget. I his-
torien, vanns avgörande strider ofta 
under den andra omgången. På samma 
sätt beror vad som kommer att hända 
med Korea, på den andra sjuårs-per-
ioden. Innan den andra sjuårsperioden 
avslutas 1974, måste Korea samarbeta 
med Guds vilja och stödja Enighet-
skyrkan. Om denna grundläggande 
regel överträds, och Korea blockerar vår
väg, kommer Gud inte att förlåta Korea. 
Vi måste marschera framåt centrerat på 
denna typ av fundament.



Vid tiden då den andra sjuårs-perioden 
avslutas, bör vi ha överträffat nationell 
standard, och därefter när vi avslutar 
den tredje sjuårs-perioden 1981 bör vi 
ha överträffat världsstandard. Detta 
eftersom, i återupprättelsen av Princi-
pernas bana genom gottgörelse, måste 
vi återskapa historien horisontellt.  
(025-235, 1969/10/04)

2 Genom den första sjuårs-perioden 
etablerade vi Guds dag, Föräldrars dag, 
Barnens dag och dagen för alla ting. Vi 
sätter standarden baserad på vilken vi 
kan uppfylla vårt ansvar i rollen som 
föräldrar, något som Jesus inte kunde 
åstadkomma. Efter att det segerrika 
fundamentet av att ha uppfyllt vårt an-
svar som sanna föräldrar, måste även 
barnen förenas om en, både internt och 
externt, tills Guds nation kan etableras. 
Endast då kan vi fullborda den ursprung-
liga Vilja som Jesus ville förverkliga när 
han levde på jorden. Efter den segerrika 
modellen av Sanna föräldrar, måste 
barn skapa vägen till den punkt där även
de har möjlighet att överskrida den nati-
onella nivån. Detta är den andra sjuårs-
perioden. Så de sjuårs-perioden från 
1968 till 1974 är den tid när hela nati-
onen kan gå utöver den nivå av oppo-
sitionen att Jesus stod inför sin religion 
och nation. (065-268, 1973/01/01)

3 Perioden från 1968 är den tid när vi 
måste bära korset på familje-nivå. Under
6000 år av historia, måste var och en av 
oss vara tvungen att bära hans eller 
hennes kors som individer. Perioden att 
bära familje-nivåns kors är kvar. Fram 
tills nu har ingen försökt bära detta kors. 

Jesus var också tvungen att bära korset 
på uppdrag av hans folk och hans land 
och sedan bilda en familj, efter vilket han
skulle ha gått ut till den bredare världen. 
Han dog medan han fortfarande bar fol-
kets och nationens kors, och vi måste 
gottgöra detta. Både vägen av indivi-
dens kors och vägen av familje-kors är 
kvar, och eftersom de 6000 år av his-
toria har utvecklats längs denna besvä-
rliga väg, måste vi fastställa villkoren för 
gottgörelse av båda typerna. För att 
göra detta gick vägen av individens kors 
från 1946 fram till 1960. Denna 14-åriga 
period var samma längd som den 14-års
period som Jakob vandrade. Vi kan bilda
en familj, ta tag i vår position på jorden 
centrerat på de Fyra-positioners grund-
val av den familjen och expandera i alla 
riktningar först efter vi har gått igenom 
en sådan period. (030-333, 1970/04/06)

4 Den första sjuårs-perioden är den tid 
som vi behöver för att utföra arbetet med
att ansluta en fullkomnad man till en full-
komnad kvinna, dvs. Mor. Det är peri-
oden av att skapa föräldrarnas familje-
standard. Under denna tid skapade 
Föräldrar en familj centrerad på Gud. 
Endast därefter kunde jag bygga upp en 
familj på denna jord, som är den åter-
upprättade formen av Fyra positioners 
grundval. Centrerat på Föräldrarnas 
familj, måste välsignade familjer helt 
förenas. Den period under vilken de be-
höver göra detta är den andra sjuårs-
perioden. Den andra sjuårs-perioden är 
den period under vilken, centrering på 
Föräldrarnas familj, familjer som har tagit
emot Välsignelsen måste helt förena sig,
och därmed utgöra en förenad Abel-sfär.



De måste sedan skapa den standard 
som människor kan känna igen. 
(075-010, 1975/01/01)

5 Under den andra sjuårs-perioden, 
vilket varar till 1974, måste vi åter-
upprätta Republiken Korea och bygga 
grunden för himmelriket. Återupprättelse
måste ske centrerat på både ande och 
kropp. Vi måste därför inspirera männi-
skor andligt, centrerat på kyrkans ord 
och fysiskt, centrering på ideologi i 
världen. Det är därför Enighetsrörelsen 
förkunnar en ideologi om seger över 
kommunismen, som den demokratiska 
världen saknar. Denna motsvarar de 
pelare av eld och molnstod som ledde 
Israeliterna, när de vandrade ut med 
Mose från Egypten. Centrerat på dessa 
symboliska pelare, leder vi externt den 
kommunistiska sfären till att ge upp och 
internt etablerar vi familjens lag. När 
detta expanderar och förenas med värl-
den, kommer vi att fullborda himmelriket 
på jorden. (025-240, 1969/10/04)

6 När en man och en kvinna är åter-
upprättad, måste de gifta sig. När de 
därmed har befäst sin position som 
sanna föräldrar, måste de forma en sann
stam och ett sant folk centrerat på sanna
föräldrar, och fortsätta arbetet med åter-
upprättelsen. För att göra detta, gick vi 
igenom den första sjuårs-perioden. Efter
att ha uppnått detta, måste vi lägga vill-
koren av gottgörelse på nationell nivå 
och därigenom nå tidsåldern där vi över-
skrider nationella gränser. Eftersom 
Korea har kommit att stå i position av 
Abel, har himmelsk lycka anlänt, som 

gör det möjligt för oss att flytta från den 
nationella nivån till världsnivå.

Vi måste nu genomföra en enighets-
rörelse genom vilken Kains externa värld
och Guds andliga värld kan förenas som
ett land. Mänskligheten går nu in i en ny 
tidsålder där människor kan samarbeta 
för att fullborda denna skyldighet. Från 
denna tid framåt kommer därför den el-
ändig historia som Enighetskyrkans 
medlemmar gått igenom inte längre att 
fortsätta. I den andra sjuårs-perioden, 
måste vi gå över den kritiska punkten av
världens återupprättelse. Jag säger till er
att ni skall utföra ert ansvar och passera 
den kritiska punkten av att återupprätta 
människor. Alla som har fått välsignel-
sen måste slutföra sitt ansvar som mes-
sias på familje-nivå. 
(019-224, 1968/01/07)

7 Den första sjuårs-perioden ni vandra-
de tills nu användes som villkor för åter-
upprättelse genom gottgörelse för att 
befria Jesus från hans kval. Vi går nu in i
en era där ni genom gottgörelse kan 
åter-upprätta er själva, för att uppfylla 
era egna förhoppningar. Därför, måste 
var och en av er måste bli en stam-
messias och gå ut i världen. I denna 
nuvarande situation, när ni följer er 
mission i världen, istället för att möta 
motstånd när ni undervisar om Guds 
vilja, kommer ni att välkomnas. Vi har 
har gått framåt till en sådan epok. 
Medan detta var den kritiska punkten för
världens återupprättelse centrerat på 
Sanna föräldrar, baserat på denna sju-
årsperiod har vi passerat förbi denna 
standard. (019-224, 1968/01/07)



8 Den andra sjuårs-perioden startade 
1968. Barnens perioden började också 
vid den tiden. Barn måste följa den väg 
föräldrarna vandrat. De måste åter-
upprätta förlorade andliga barn och ta 
emot föräldrarnas välsignelse. Efter 
detta måste de till och med få hela 
skapelsens välsignelse. Därefter kan de 
lämna sin mission vidare och ta ett sab-
batsår. Om ni inte kan göra detta under 
sjuårs-perioden med början från 1968, 
kommer det att förlängas till 21 år.

Eftersom Guds dag är den dag då San-
na föräldrar trädde fram som Guds stora
manifestationen, är det också den dag 
då satan, som inte gav upp inför män-
skligheten, ger upp inför Sanna föräldrar
som Guds påtagliga form. Genom eta-
blerandet av Guds dag, lades villkoret 
och ängeln gav upp inför Adam, och 
Kain gav upp inför Abel.

Den andra sjuårs-perioden är den period
under vilken vi startar från positionen av 
den återupprättade äldste sonen. Tidi-
gare var vi tvungna att göra anspråk på 
den äldste son från positionen som den 
andra sonen, därför var vi förföljda. Men 
nu kan vi fördela välsignelser från posi-
tionen som äldste son, och därför kom-
mer ingen att hata eller förfölja oss. En 
sådan tid har kommit. Om människor nu 
vägrar har vi som äldste son missionen 
att rätta till dem med målet att åter-
upprätta dem som himlens barn. Precis 
som Sanna föräldrar genomförde 
missionen som Messias under den 
första sjuårs-perioden, måste ni i den 
andra sjuårs-perioden uppfylla mis-
sionen som messias för stammens 
återupprättelse. (023-190, 1969/05/19)

9 Den andra sjuårs-perioden är den väg 
där vi måste finna de personer som him-
len inte valde, gruppen som blev utvisad
från himlen och frälsa dem. Detta är det 
fundament som Jesus skulle ha etable-
rat, om han inte hade kastats ut. Idag 
har Guds söner och döttrar i Enighets-
kyrkan mobiliserats för att gå denna väg 
genom den andra sjuårs-perioden. Nu är
det dags att återupprätta stammar.

Sanna föräldrar gav order för er att gå 
framåt djärvt och starkt. Det är eftersom 
det nu är tiden parallell med tiden när 
Jesus fann fiskarna och gjorde dem till 
sina lärjungar. Vid den tiden, var han 
tvungen att själv gå djärvt och starkt 
framåt efter att ha upprättat en kyrka och
bildat en familj. Jag gav en sådan order, 
eftersom det nu är en sådan tid där 
förberedelsen har gjorts på jorden. 



Dessutom kan andliga världen sam-
arbeta, vilket gör det möjligt för oss att 
genomföra ett perfekt arbete.

Genom att utföra välsignelseceremonier 
under perioden från 1960 till 1963, eta-
blerade jag standarden för familjens 
återupprättelse. Därför måste även kyr-
kans medlemmar skapa denna standard
under den andra sjuårs-perioden från 
1968 till 1970. (020-344, 1968/07/20)

10 Under den andra sjuårs-perioden 
måste ni återupprätta era föräldrar, 
syskon och släktingar med en lojalitet 
som är större än lojaliteten ni visat för er 
nation. Det vill säga, ni måste återupp-
rätta hela er stam och föra dem inför 
Gud. Tills nu, hade era förfäder inget 
sätt att ha en relation till återupp-
rättelsens försyn. Men när ni återupp- 
rättar er stam, kan ni slutföra missionen 
som sanna föräldrar på stam-nivå och 
särskild nåd kommer att ges helgonen i 
den andliga världen som kan delta i 
återvändande uppståndelse genom er. 
På detta sätt, kan stort antal av era goda
förfäder komma till jorden igen. Eftersom
en sådan tidsålder närmar sig, kommer 
satans värld att gradvis försvinna och 
lyckan av överförs successivt till en ny 
värld. Därför utifrån Principerna, bero-
ende på hur vi agerar fram tills 1974, 
förutser jag att vi kommer att se en 
snabb utveckling. (019-166, 1968/01/01)

11 Efter att ha uppnå seger på nationell 
nivå, placerade jag familjer i frontlinjen 
under andra sjuårs-perioden. Jag var 
tvungen att undervisa dessa familjer hur 
de ska etablera sig inför sin nation, hur 
de skulle offra sig inför folkets ögon och 

gå vägen av offentligt liv. Eftersom den 
andra sjuårs-perioden är en period av 
familjenivå, mobiliserades alla välsig-
nade familjer. När vi gick in i 1970-talet, 
fick välsignade hustrur lämna sina barn 
och män att mobiliseras under tre år. 
Detta berodde på att de var tvungna att 
gå samma väg som Mor.

Om en hustru lämnar sitt hem där hon 
bor med sin make och barn, blir hennes 
make och barn hennes fiender. Därför 
måste hustrur se deras familjemed-
lemmar i förväg som deras fiender. Men 
eftersom de redan hade gjort detta bes-
lut, kom deras familjemedlemmar inte på
satans sida även när familjemedlemmar 
blev fiender. De fångades inte av satans
fälla. Det var kärlek. Orden i Bibeln, "var 
och en får sin familj till fiender." (Matt. 
10:36), blev bokstavligen sanna i Enig-
hetskyrkan. Dessa är inte bara ord. Det 
är så historien fungerar. 
(106-269, 1980/01/01)

12 År 1974, det sista året av den andra 
sjuårs-perioden, har vi förenat den andra
sjuårs-perioden som är extern, med den 
första sjuårs-perioden som är intern. 
Detta pågår till 1974. När allt är sagt och
gjort, är tiden inne för välsignade famil-
jers att gå ut till frontlinjen och konfron-
tera satan med full kraft. Det är därför 
under tre år 1970, 1971 och 1972, alla 
välsignade hustrur har lämnat sina barn,
sina makar och sina hem, och gått ut. 
På det fundamentet, har Sanna föräldrar
förberett den andliga startpunkten, där 
föräldrar och barn slutligen kan förenas 
som en på den globala nivån.



På det fundamentet har vi kunnat ge-
nomföra vår verksamhet i USA. Det fak-
tum att Sanna föräldrar kunde komma till
USA och göra detta arbete är detsamma
som att Jesus vunnit acceptans i Rom, 
inte dött, utan utfört stor evangelisk 
verksamhet på grundval av nationen 
Israel och Judendomen förenad med 
honom. (069-302, 1974/01/01)

13 De två sjuåriga perioderna fram till 
1974 är de perioder som motsvarar 
Jakobs 14 års-period. Genom denna 14-
års period, bildade Jakob sin familj, 
placerande sitt ankare i himlen och på 
jorden. På samma sätt, genom att gå 
igenom den andra sjuårs-perioden kan 
Enighetskyrkan placera sitt ankare sta-
digt på jorden, centrerat på familjen.

Den tid kommer, då det officiellt kommer
att erkännas att Enighetskyrkans välsig-
nade familjers är gladare än andra famil-
jer, och att de älskar sina familjer och 
länder mer än någon annan, att de res-
pekterar Guds vilja, och att de är en 
grupp människor som älskar världen och
älskar mänskligheten. När den tiden 
kommer, kommer våra familjer äntligen 
att ha Israels auktoritet, och bosätta sig i
den här världen.

Den dag när vi lyckas slutföra den andra
sjuårs-perioden, kommer Guds väl-
signelser på ett avgörande sätt att kon-
centreras på Enighetskyrkan och repu-
bliken Korea. Då kommer Enighets-
kyrkan att stå på jämlik fot med repu-
bliken Korea och Kristendomen, trots att 
de motsätter oss, precis som folk i Israel 
och judendomen var emot Jesus. I själ-
va verket kommer Enighetskyrkan att gå 

längre än att endast vara lika dom; den 
kommer att gå över dem. Om kristna 
kyrkor och folk inte följer oss, är de döm-
da. (056-323, 1972/05/18)

14 Treårs-perioden före slutet av den 
andra sjuårs-perioden är förberedelser 
för att avancera mot den tredje sjuårs-
perioden, världs-nivån. Med andra ord, 
tiden före den andra sjuårs-perioden 
lider mot sitt slut är det dags att förbe-
reda för sjuårs-perioden på världs-nivå. 
Andligt och providentiellt, är detta para-
llellt med den tidpunkt när den levande 
Jesus kunde ha förenat Juda rike med 
Rom. Vad är då skillnaden mellan Jesu 
tid och nu? Tiden för Jesus var en tids-
ålder på nationell nivå, och i dag är det 
en tidsålder på världsnivå. Det är det 
som är skillnaden. USA utgör den demo-
kratiska världen, och genom att resa dit 
och upprätta ett fundament under tre år, 
har jag visat att jag kan vara segerrik. 
Detta är den historiska betydelsen av 
denna tid. (071-012, 1974/03/24)

15 Om vi kallar den demokratiska värl-
den Abels värld, en Guds värld, då skul-
le den kommunistiska världen, Kains 
världen vara satans värld. När vi härdar 
ut i USA och slutför denna andra sjuårs-
period, kommer vi att nå den andliga 
nivån där satans värld måste retirera. 
Kommunismen besitter en betydande 
global grund, och vi har inte kunnat nå 
ett fundament av dessa proportioner.

Men utan att ni inser det, även medan 
den Kain-liknande kommunistiska värl-
den motsätter sig vår rörelse, går Sanna
föräldrar till offensiven. Den demokra-
tiska världen konfronterar den kommu-



nistiska världen från Abels position. 
Förhållandet mellan dessa två läger är 
analogt med den delade ande och 
kropp. Vi måste först ockupera dem 
andligt, så att vi kan skapa en relation 
med dem, och sedan engagera dem 
fysiskt. På detta sätt kan vi uppnå seger.
Vårt ansvar i Sanna föräldrars tredje 
sjuårs-period, som löpte från 1975 till 
1981, var en tid att lägga grunden för 
världens återupprättelse. Den tredje 
sjuårs-perioden var perioder av upp-
offringar för att skapa det lyckade funda-
mentet på familje-, nationell och global 
nivå. Sanna föräldrar betonade alltså att 
alla borde leva som offer för försynen. 
De förklarade också att, på grunden av 
andlig seger i den tredje sjuårs-perioden
är vi på väg mot en förenad värld genom
att skapa en påtaglig standard. Eftersom
den andliga segern uppnåddes genom 
Sanna föräldrar, måste Enighetsfamiljen 
i position som barn uppnå påtaglig se-
ger. De måste göra detta genom att 
förenas i hjärta och själ för att möta 
extern standard, centrerat på inre stan-
dard som Sanna föräldrar styr. De 
betonade att vi måste offra för att 
övervinna den demokratiska och den 
kommunistiska världen, och att detta är 
nödvändigt för att etablera himlens 
segrande sfär. (071-012, 1974/03/24)

16 Begynnelsen av tidsåldern när ni kan 
delta med Mor år 1960 markerade full-
bordandet av Gamla testamentets tids-
ålder och sfären av Bruden i Jesu tids-
ålder. Efter detta, för att gå utöver syn-
dafallets standard på toppen av tillväxt-
steget, måste vi passera tredje sjuårs-
perioden att nå den globala standarden 

för fullbordande. Det är därför den 21-
åriga perioden av utformning, tillväxt och
fullbordan i Adams familj, som motsva- 
rar tre sjuårs-perioder från 1960 till 1981
centrerat på Sanna föräldrars familj, var 
nödvändig på jorden. Den vägen av 21 
år var förutsättningen att övervinna 6000
års historia från Adams tidsålder genom 
Jesu tidsålder till tidsåldern för Åter-
komstens herre. Alla vertikala för-
hållanden måste lösas horisontellt. 
(266-063, 1994/12/11)

17 Den första sjuårs-perioden är den tid 
när vi tar ansvar som Sanna föräldrar. 
Det är den period då Sanna föräldrars 
familj helt säkrar sin plats. Den andra 
sjuårs-perioden är den period då bar-
nens familjer, slutför sina fundament . 
Och den tredje sjuårs-perioden är den 
tid när stammen och folket slår rot och 
etablerar sig. För att nationen Korea 
skall kunna slå rot och etablera sig, 
måste världen samarbeta med den och 
bli en mur av skydd för deras säkerhet. 
(068-020, 1973/07/23)

18 Vår mission är att återupprätta 
nationen och världen medan jag är här 
på jorden. Den 21-åriga perioden utförs 
genom tre stadier, och den tredje sjuårs-
perioden måste vi naturligtvis vara kän-
da i världen. Precis som Jakob vann se-
ger över den andliga ängeln och därefter
blev älskad av sin fysiska broder Esau, 
som representerade Kains sida, måste 
vi nu förmå den andliga satan på en 
världsomfattande nivå att ge upp och 
därefter vinna den kommunistiska värl-
den. Precis som Jakob segrade efter att 
han hade riskerat sitt liv genom att brot-



tas hela natten med ängeln, så måste 
även vi kämpa med fara för vårt liv. Pre-
cis som Jakob drabbades av många 
vedermödor, måste också Enighets-
kyrkan uthärda uppoffringar. Om vi inte 
har denna vilja, kommer vi inte att kunna
rädda världen. Försynens väg borde ha 
börjat med ära i min livstid. Men på 
grund av kristendomens förnekande, var
vi tvungna att gottgöra den lidande väg 
som Israels folk vandrat under de sena-
ste 2000 åren. Detta gör vi genom 21 
års-perioden, vilket också kan beskrivas 
som tre sjuåriga perioder. 
(054-227, 1972/03/24)

19 Den tredje sjuårs-perioden kvarstår, 
under vilken ni måste gå framåt, på 
fundamentet av Sanna föräldrars seger, 
som de vann när de tog ansvar för allt 
och kämpade direkt för att få framgång. 
Nu har vi fundamentet på vilken vi kan 
arbeta fritt centrerat på Förenta staterna 
under de kommande sju åren. När ni 
återupprättar mänskligheten från dess 
fallna position i världen kan ni bli med-
borgare i Guds land och söner och 
döttrar till Gud. Ni kan göra detta som 
representanter för världen medan ni 
skapar villkoret att återupprätta USA till 
himlens sida och upprätta en global 
nation. Jag satte upp den tredje sjuårs-
perioden på global nivå med avsikt att 
kunna ge er detta privilegium. Ni måste 
bli grundare och patrioter av det him-
melska landet. Världen vrider sig kring 
axeln av denna grundläggande princip. 
(071-018, 1974/03/24)

20 Med början 1975, går vi in i den tid 
när Enighetskyrkan kan avancera till 

världen, med fokus på både kropp och 
ande. Portarna öppnar sig genom vilka 
vi kan marschera hela vägen in i den 
kommunistiska världen. Sanna föräldrar 
har satt villkoren som gör det möjligt för 
oss att gå bortom även på världsnivå. År
1975, startade vi den tredje sjuårs-
perioden. Under den första treårs-
perioden av den perioden, måste med-
lemmar av kyrkan skapa kontroverser, 
precis som jag gjorde i Madison Square 
Garden i USA. Ni måste gå denna 
treåriga tidsperiod påtagligt. 
(073-254, 1974/09/22) 

21 Till 1981, när den tredje sjuårs-peri-
oden slutar bär vi historiskt ansvar att bli
fullständigt ett med centrum. Vi måste 
avancera på denna väg med tacksamhet
i våra hjärtan, även om vi måste offra 
oss själva. Vi måste skjuta framåt mot 
alla hinder för att utföra detta arbete. Vi 
vet inte om detta kommer att ske i nati-
onen Amerika, någon annan nation eller 
ens världen. Kommer ni att kunna bygga
ett sådant fundament till 1981? Detta är 
en allvarlig och svår väg. Men eftersom 
Gud finns och på grund av Principerna 
måste detta ske. Frågan är hur full-
ständigt ni kan ena er och gå framåt 
tillsammans med Sanna föräldrar. Detta 
kommer att avgöra huruvida, eller inte ni
kan göra det. Ni kanske kollapsar på 
vägen, men Sanna föräldrar får inte. 
(065-274, 1973/01/01)

22 Oavsett vilka uppoffringar vi måste 
göra, vid slutet av den tredje sjuårs-
perioden måste vi stå högre än både 
den demokratiska och den kommu-
nistiska världen. Om vi inte når denna 



nivå, kan vi inte etablera himlens seger-
rika sfär. Kort sagt, vi kan inte vinna. För
att uttrycka det på ett annat sätt, om den
kommunistiska världen invaderar, även 
om de säger att det är tillfälligt, är det 
satans invasion, så vi behöver ett funda-
ment överlägset den världsomfattande 
kommunismen.

I detta avseende, förbereder Sanna för-
äldrar, genom den tredje sjuårs-perioden
Förenta staterna att uppnå fullständig 
seger. Vi måste göra påtagligt det inre 
fundamentet med båda kamrarna i kon-
gressen, så att de kommer att i hela 
nationen stärka systemet för utbildning 
om verkligheten av kommunismen. Hur 
skall vi kunna leda nationen? Detta är 
det mission vi måste uppfylla genom den
tredje sjuårs-perioden. 
(083-020, 1976/02/05)

23 Jag anser att under den tredje sjuårs-
perioden måste vi stärka vår organi-
sation och verksamhet centrerat på 
Förenta staterna. Om vi inte har etable-
rat vårt globala fundament till 1981, 
kom-mer Korea inte att ha någon 
framtid. År 1981, eftersom det fullbordar 
21 år av tre sjuårs-perioder, måste vi ha 
byggt en bas att gå bortom nationen och
expandera till världen. Om vi inte går 
igenom en sådan global gottgörelse-
period så kommer vår rörelse inte att 
kunna uppenbara sig som en global 
religion. För att Gud skall kunna utföra 
försynen genom Enighetskyrkan, så 
måste vi följa denna formel och uppfylla 
vårt ansvar för att uppfylla hans krav. 
Om vi inte uppfyller vårt ansvar, och 
investerar med all vår hängivenhet, 

kommer vi inte bli medborgare av den 
ideala nationen eller världen. Det är 
därför vi är nu engagerade i denna 
kamp. (063-200, 1972/10/14)

24 Det är verkligen en stor sak att vinna 
erkännande som deltagare i den tredje 
sjuårs-perioden. När ni lyckas i home 
church-hemkyrkan som stam-messias 
under denna period, kommer ni att bli 
förfäder som era ättlingar kan vara stolta
över inför kommande generationer. Om 
ni lyckas slutföra den tredje sjuårs-peri-
oden och blir registrerade i den nya 
nationen, då följer ni Sanna föräldrar. Ni 
kommer att ha privilegiet att automatiskt 
lyckas med dem och gå utöver grän-
serna mellan nationer, stammar och folk.
Om ni går segrande genom den tredje 
sjuårs-perioden, kan ni stå inför världen. 
Detta är inte ett tillfälle som bara uppstår
när som helst. Genom att veta att ni står 
inför denna oerhörda tidsålder, måste ni 
fullständigt hänge er åt denna tredje 
sjuårs-period. (103-070, 1979/02/02)

25 Under den tredje sjuårs-perioden 
måste ni sikta mot världs-nivån, oavsett 
vad det kräver. Inte bara Gud utan även 
Jesus och många helgon i andliga 
världen säger, "Du har kommit så här 
långt, så ta ännu ett steg. Du kan gå 
vidare till nästa nivå med just detta 
ytterligare enda steg." För detta ända-
mål, precis som vi ber om stöd för den 
andliga världen, ber den andliga världen 
för den fysiska världen. Det är därför 
förenande kan förverkligas. Fram tills nu 
har vi arbetat för att hjälpa andliga värl-
den, men nu hjälper andliga världen oss.
(081-116, 1975/12/01)



26 Ni måste ha samma känsla som jag 
hade i mitt hjärta den 18 december 1971
när jag kom till Amerika. Innan den tred-
je sjuårs-perioden avslutas, måste ni 
påverka andra med samma beslutsam-
het som jag hade när jag gjorde ett hög-
tidligt löfte som jag klev ut på amerika-
nsk mark. Det är därför jag sa till ung-
domar som gick ut i världen som mis-
sionärer att de inte skulle återvända till 
sitt eget land förrän de uppfyllt sin mis-
sion och sitt ansvar. Ni bör också arbeta 
med övertygelse om att ni kommer att 
avsevärt påverka den stat som ni ansva-
rar för, även om Sanna föräldrar inte 
stödjer er ekonomiskt. Ni gör detta 
arbete för Amerika, för Enighetskyrkan 
och för Sanna föräldrar, och för er egen 
skull. Ni bör aldrig retirera, oavsett vad. 
(089-285, 1976/12/04)

27 Ni vandrar nu den tredje sjuårs-
perioden, och denna period kommer att 
pågå fram till 1981. Jag går före er. Jag 
har inte axlat mitt eget ansvar utan an-
svaret för världen. Ni vill kalla oss era 
Sanna föräldrar, men ni kan bara göra 
det efter att ni har slutfört den här sjuårs-
perioden. Vad måste ni göra under 
denna period? Under de 7000 åren av 
historia, utförde Gud återupprättelsen av
skapelsen, människor och slutligen 
hjärta. Så under denna sjuårs-period, 
måste ni återupprätta finanser och män-
niskor, och efter det måste ni hitta er 
kärlek. (093-279, 1977/06/11)

28 Vad gjorde Sanna föräldrar efter 
beslutet om den tredje sjuårs-perioden? 
Vi beslutade att avancera mot fullbor-
dandet av återupprättelsen. Vi beslutade

att ge till historien en startpunkt av kär-
lek som kan fungera för evigt, även om 
det innebar att vi var tvungna att förneka
familjen, förneka nationen, förneka 
Asien och förneka världen. Kommer 
dessa saker att förbli? Kommer vi att 
kunna återvända med värdighet? I vilken
egenskap skulle vi återvända, och med 
vilka medel? Vi kunde inte komma till-
baka så kraftfulla tjänstemän, utan i 
stället som segrare i kärlek. Till sist är 
det den enda standard som jag har 
eftersträvat, sann kärlek.

Ni måste älska era föräldrar mer än ni 
älskar era barn. Ni måste älska er stam 
mer än ni älskar era föräldrar. Ni måste 
älska ert folk mer än ni älskar er stam. Ni
måste älska er nation mer än ni älskar 
ert folk. Och ni måste älska världen mer 
än ni älskar er nation. 
(112-140, 1981/04/12)

Avsnitt 3. Att vittna, utbilda och hålla 
väckelsemöten

            Villkor för att vittna

Den 40-dagars sommar-vittnelse och 
utbildning, som inleddes den 20 juli 1960
efter Sanna föräldrars heliga bröllop, 
upptände våra medlemmar över hela 
nationen för att återupprätta det korean-
ska folket. Sammanlagt 659 medlemmar
sändes ut till 413 områden i Korea. I 
Seoul, organiserades dörr-till-dörr-besök
och Princip-föreläsningar, och vittnande 
ägde rum i stora parker, inklusive Pago-



da Park. Under denna period förenades 
Enighets-familjen som ett hjärta med 
Sanna föräldrar. De åt magra måltider 
tillsammans med Sanna föräldrar i 40 
dagar och övervann alla typer av veder-
mödor och förföljelser.

1 40-dagars perioden att vittna etable-
rades som ett villkor för att gottgöra de 
4000 åren av historia från Adam till 
Jesus och de 4000 åren av historia från 
Abraham fram tills nu. I passagen över 
denna topp, oavsett hur stor eller lång 
vägen är, finns det bara en väg. Det är 
den snabbaste vägen, vägen av gott-
görelse. Där är resan av 4000 år och 
resan av 40 år. Båda centreras på talet 
40. För att gå över denna topp, måste vi 
skapa en genväg. Denna representativa 
period är inget annat än perioden av 40-
dagars vittnande. (024-115, 1969/07/13)

2 Perioderna av 40-dagars vittnande, 
som genomfördes både på sommaren 
och vintern, kommer att gå till historien. 
Under dessa perioder var vi tvungna att 
passera över en topp som ingen hade 
kunnat passera innan. Vi var tvungna att
passera en sträcka som varit ofram-
komlig tills nu. Detta är problemet. Ni 
måste gå den vägen, om inte under er 
livstid så efter er död. Människor som 
söker den himmelska vägen är alltid 
ensamma, och personer som bär him-
melskt ansvar är alltid allvarliga. Som 
familjemedlemmar i Enighetskyrkan, 
finner ni de kanske lätt att följa, men de 
som leder kan aldrig sova djupt. Seger 
eller nederlag beror på åtgärder av den 
som är ansvarig. (024-158, 1969/07/27)

3 Enighetskyrkan började på allvar 
utföra villkor av 40-dagars vittnande från
är 1960. Anledningen till detta är att istä-
llet för att leva våra liv bundna av våra 
dagliga omständigheter, måste vi avan-
cera utåt, expanderande mot framtiden. 
För att kunna göra detta behövde vi 
ansluta till varje sfär av livet i världen. 
Alla människor symboliserar inte bara 
eran där de bor, utan också framtiden 
och deras miljö, liksom tidigare miljöer, 
alla dessa tillsammans. Vad detta bety-
der är att ni är en levande representant 
av det förflutna, av er egna historiska 
tidsålder, i denna värld och i framtiden. 
Människor som lever ett sådant liv är 
verkligen värdefulla. 
(167-207, 1987/07/19)

4 Ni bör äta kornris under 40 dagars 
perioden av sommar-vittnande. Ni måste
bli ett offer. Ett offer har inget medve-
tande om sig själv eller begrepp av 
ägande. Efter att ha passerat genom 
positionerna som tjänare och adopterad 
son, måste vi gå vidare till söner och 
döttrar. Jesus var ett offer. Han försökte 
att bli överstepräst, utan på grund av 
misstro, dog han som ett offererbju-
dande. Återkomstens Herre kommer i 
egenskap av översteprästen. Därmed 
kan vi avancera till positionen som barn.

På morgonen den 1 januari 1960, sa jag 
till er: "I tre år, måste ni stå i position att 
tjäna. Bär hjärtat av föräldrar i ert sinne, 
och stå i positionen som en tjänare. Ni 
bör bli ett offer genom att utgjuta blod, 
svett och tårar. Genom att göra så, av-
ancerar ni till översteprästen som bär 
an-svaret för försoning, och ni avancerar



till söner och döttrar som representerar 
Far och dömer satan!" Detta är vårt 
motto och den viktigaste principen av 
våra aktiviteter. Som söner och döttrar 
som tänker som Far, ert blod, svett och 
era tårar måste mätta den väg när de 
förenar by med by.  
(011-175, 1961/07/09)

5 För att bli Sanna föräldrars söner och 
döttrar, behöver ni lägga villkor, genom 
principen om gottgörelse för pånytt-
födelse genom Föräldrarnas benmärg. 
Endast då kan ni stå i position av söner 
och döttrar. Perioderna av 40-dagars 
vittnande som sträcker sig över tre år 
från 1960 till 1962 var villkoren för gott-
görelse för detta. Under dessa perioder 
vi åt kornris. Varför måste vi äta kornris?
Det var därför att de tre åren var en tid 
av att betala gottgörelse. Dessa perioder
var för att återupprätta och gå utöver de 
Fyra positioners grundval, centrerat på 
Sanna föräldrarnas direkta barn. Det var
perioden för er att etablera förhållandet 
mellan Kain-Abel centrerat på Föräldrar 
och på detta sätt förena Kain och Abel. 
(026-310, 1969/11/10)

6 Det finns en väg där vi tar ansvar för 
den bedrövade historien efter befrielsen 
av Korea, och för det hopp vårt folk har 
haft. Det är vägen av enande. Och om 
det fanns sådana människor, är de inga 
andra än medlemmarna i vår kyrka. 
Detta är skälet till att Enighetskyrkan har
uppstått och inte förgås. När vi gick ut 
för att vittna, har alla åldrar trängt och 
anfallit oss. Vi var fyllda av sorg medan 
vi förlöjligades. Våra hjärtan var fyllda 
med sorg. Tårar samlade sig och föll 
som daggdroppar.

Medan vi förundrades inför solupp-
gången, satte vi våra förhoppningar på 
morgondagen, när vi kunde hälsa det 
starka solljuset en ny dag. Med det hop-
pet genomled vi idag som en dag av 
sorg och uthållighet. Den annalkande 
natten var för oss en tid att bära korset. 
Genom att leva varje dag på detta sätt 
har många år passerat. Vår grupp, som 
förföljdes i det förflutna, har på något 
sätt kommit att bli känd för att älska 
nationen och älska människor. Det är nu
bekräftat att vi kämpar och anstränger 
oss för det här landet. När människor 
därför nu talar om religiösa grupper, kan 
de inte utesluta Enighetskyrkan. Vi har 
lagt en grund så att de personer som 
förföljde oss nu knäböjer, och välkomnar
oss i tårar. (028-296, 1970/02/11)

Sanna föräldrars regionala resor



1960 under 40-dagars sommar-kampan-
jen att vittna, reste Sanna föräldrar runt 
Korea under 21 dagar, från den 30 juli till
19 augusti, och besökte platser för vitt-
nande och ge uppmuntran till medlem-
mar i utbildnings-team. De team som var
pionjärer att vittna tog emot Sanna för-
äldrars med tårar av tacksamhet. Sanna 
föräldrar umgicks med medlemmarna, 
lyssna uppmärksamt till deras upp-
levelser, stannade ibland uppe hela 
natten eftersom de var så fängslande, 
talade med dem, och delade deras 
måltider med kokta korn. Sanna föräl-
drar fortsatte att göra regionala turer 
under en treårsperiod.

7 Jag kommer tydligt ihåg tiden under 
1960 när jag sände ut er för att vittna 
och åkte runt för att besöka er. Nu när 
jag åker på en rundresa och människor 
hör att jag skall komma ställer många 
medlemmar upp sig på vägen för att 
möta mig. Men mer än med dem, skapar
Gud en förening mellan himmel och jord 
i sinnet av den person som står ängsligt 
ensam på en plats där den kalla vinden 
blåser. När människor som jag skickade 
ut, ser ut som vaktposter i en död värld, 
som fortfarande höjer himlens flagga, 
lovande deras liv och böjer sina huvu-
den för att be med hängivenhet – är Gud
med dem. I ljuset av detta kan vi se att 
en hjärtats förening med Gud bildas när 
vi befinner oss i en svår situation. När 
människor jagade och förföljde Elia, och 
han vädjade till Gud och sa: "Jag är den 
enda som återstår" (1 Kon. 19:10), var 
Gud med honom i hans hjärta. Eftersom 
Gud var med honom, gavs den 
avgörande kraften av seger på nytt till 
Elia. (017-083, 1966/11/12)

8 Vid den tiden när jag åkte runt distri-
kten i Korea under 21 dagar, bad jag, 
"den här vägen är nu en grov bergsväg, 
men i framtiden, kommer Enighets-kyr-
kans familjemedlemmar att skapa en 
väg som många kommer att kalla den 
bästa vägen som finns". Denna väg är 
inte bara vägen för en individ. Det är en 
väg som går framåt för alla. Bland er, 
kan det finnas några som går stolt med 
högt huvud, och tänker att detta är en 
tillfällig väg. Men jag är inte sådan. Detta
är inte en tillfällig väg. Detta är den väg 
som folk, mänskligheten, i andliga 
världen och till och med himmelske Far 



måste gå. När individen, familjen, sam-
hället, människorna, medborgare i natio-
nen, i andliga världen och även Gud 
färdas längs denna väg, kommer de att 
säga, "mina söner och döttrar kommer 
att finna denna väg mycket slät!" 
(012-162, 1963/03/16)

9 När jag reste runt de lokala distrikten 
sov jag ofta utomhus. Vid tiden för pion-
jär-vittnande gjorde alla det. Jag åkte 
runt i en jeep 24 timmar, natt och dag. 
Det fanns ingen plats att sova, så vi sov 
i jeepen. Jag genomgick en sådan trän-
ing. Om jag sov ute i det öppna, blev jag
blöt av morgondaggen, så jag sov i jeep-
en. Den tid jag tillbringade i den var 
tiden för vila. Även om min destination 
bara var 30 minuter bort slöt jag ögonen 
och somnade omedelbart. 
(227-191, 1992/02/11)

10 När jag reser runt till distrikts-
kyrkorna, såg jag att Enighetskyrkans 
medlemmar levde på mycket eländiga 
platser. Varje gång jag såg detta bad jag
till Gud, "himmelske Fader, var med 
dem! När jag levde under sådana 
omstän-digheter, var du där med mig 
och när jag stod i en sådan position för 
din skull, uppmuntrade du mig, genom 
att säga att det fortfarande fanns en väg 
jag kan gå? Skapa en sådan relation 
även med dem".

Använd inte ordet "miserabel" för att 
beskriva den plats ni befinner er på nu. 
Även i en eländig plats, måste ni visa er 
som en person som kan sjunga en tri-
umferande sång av godhet. För att göra 
så, måste ni bli Guds prinsar och som 
kan döma den onda världen. Ni måste 

tydligt förstå min position som Mästaren,
som inte hade något annat val än att gå 
ut till den plats där vassa vindar blåser 
och stormiga vågor bryter. När ni känner
att ni älskar Gud och att han älskar er, 
kommer ni att lämna er värdefulla och 
bekväma position som uppfyller er ön-
skan i denna värld och gå ut till den plats
där ni kan hålla fast vid Guds hjärta och 
vädja till honom. (016-255, 1966/06/19)

11 När jag åker ut på en regional turné, 
möter jag många gånger medlemmar 
med tårar. När jag ser hur de uthärdar i 
de mest svåra situationer, fylls jag med 
sorg. Men ju mer eländig du är, desto 
mer kan du bli ett hjärta med Gud. Gud 
är djupt rörd när han möter er där ni 
intygar att ni kommer att lida för Fars 
skull, där ni ropar hans namn även med-
an ni svälter. På en plats där ni är 
fängslade bakom galler och slagen 
medan ni arbetar för Guds vilja, där ni 
fäller tårar medan ni torteras, där sprick-
er Guds hjärta.

Medan ni är på en sådan plats, måste ni 
inför Far lova att ni kommer att vinna 
titlarna som vördnadsfulla barn och 
lojala patriot. Eftersom ingen i historien 
har varit sådan måste ni trösta Gud och 
säga: "Ni kommer att befria historiens 
bedrövade martyrer. När ni väl förstår 
Guds historiska hjärta, kommer ni att 
lova martyrerna, "Detta är den väg ni 
gått. Även jag skall vandra denna väg att
trösta och befria er sorg. Jag lovar att 
göra det nu, utan att misslyckas". 
(156-322, 1966/12/25)

12 Jag reste ofta runt Korea. Medan jag 
körde över de grova vägarna i Gangwon



provinsen, tänkte jag "om bara denna 
väg vore lite större, även bara 3 dm!" 
Detta var något som även föraren kän-
de. När vi därför skapar en frälsnings-
väg, bör inte vara en smal som bara kan
användas av en individ eller en familj. 
När vi bygger en väg, skulle vi göra den 
bred, även om det innebär att vi måste 
arbeta mycket hårdare och offra mer.

Vilken sorts väg bör då Enighetskyrkans 
familjemedlemmar lägga, som pionjärer 
på vägen av historiskt öde? Ni är de pio-
njärer som arbetar för vårt folk och för 
hela mänskligheten. Ni håller osynliga 
hackor och räfsor i era händer. Om ni 
inte vill ta emot kritik från era ättlingar, 
som "om de bara hade ansträngt sig lite 
mer!" Ni bör istället bygga en väg för att 
få dem att se tillbaka och undra "Hur 
kunde våra förfäder bygga en väg som 
denna?" Ni är de pionjärer som är tänkta
att skapa en sådan väg. 
(012-161, 1963/03/16)

13 En gång 1960 reste jag på en 21-
dagars turné. Jag vill japanska med-
lemmar skall utforska dessa vägar jag 
reste. Jag kommer att säga till dem, "jag 
åkte på en 21-dagars turné på smala 
gropiga grusvägar med en skakig jeep. 
Det var under period av pionjär-vitt-
nande, en tid av förföljelse. Nu har 
dessa vägar blivit helig mark, som ni bör
gå på barfota". När jag berättar detta för 
dem, kommer de att gå de vägarna 
barfota. När de gör det, kommer 
människor som väntar på dem att fylla 
vägarna de passerar i små och trånga 
utrymmen på den koreanska halvön. 
Efter att japanska medlemmar gjort 

detta, och har återvänt till sitt hemland, 
kommer jag att förmå amerikanska 
medlemmar komma och göra det-
samma. Det kommer att bli en tävling 
mellan dem. När det händer, kommer de
med en känsla av brådska att flyga hit i 
förväg och vänta på de andra.

Det skall komma en tid när jag förmår 
människor att gå barfota längs vägar jag
har missionerat längs. Ni borde vara 
tacksamma att ni inte behöver ta av sko-
rna när ni går den vägen, eftersom en 
sådan tid kommer. Kristna pilgrimer van-
drar Jerusalems gator med stor nog-
grannhet och ser ut som om de har 
kommit in i en helt annan värld, i him-
melriket. När ni ser detta, kan ni då inte 
föreställa er hur underbart land denna 
Koreanska nation kommer att bli? Även 
Mecka, en plats i öknen, besöks ständigt
av av muslimska pilgrimer. Korea kom-
mer att bli så mycket större än det här i 
framtiden. Vi behöver därför göra Korea 
till ett välmående land. 
(046-184, 1971/08/13)

                  Andlig träningskurs

Den första träningskursen för att vittna 
hölls från den 10 januari till den 20 feb-
ruari 1959. Efter detta hölls seminarier 
vid flera tillfällen för att utbilda kärnan av
medlemmar. För de som hade arbete på
dagen, kunde de få samma kompetens 
genom att delta i ett 10-veckors kvälls-
program. Särskilt på det nionde natio-
nella träningslägret från den 5 november
till den 14 december 1961, betonade 
Sanna föräldrar att det viktigaste var att 
känna Gud och Hens vilja, och att de var



tvungna att känna till historien, dess nu-
läge och framtid. Sanna föräldrar har 
också bett deltagarna att evigt förbli som
medlemmar i Enighetskyrkan och att bli 
ledare i ord, handling, ideologi, liv och 
hjärta.

14 Syftet med att lära sig Ordet är att 
träna vår karaktär och förbereda vårt 
hjärta. Vi måste bli människor som för-
står Guds hjärta, kan besegra satan och 
föra de på satans sida över till vår. 
Endast då kan vi vinna över satan och 
njuta härligheten av den segern. Jag 
försöker göra er till himmelska soldater 
som kan omfamna känslan av skam, 
sorg eller bitter sorg; som kan lova att 
vinna utan att misslyckas, perfekt före-
nas och kämpa tills vår fiende full-
ständigt ger upp. (010-300, 1960/11/11)

15 Även om ni befinner er i en svår 
situation, får ni inte kritisera er situation. 
Ni bör kunna smälta alla omständigheter
och villkor. Eftersom ni har lovat att göra 
så bör ni inte klaga. Ni måste stå i 
offent-lig position och inte bara tänka på 
er själva. Ni befinner er i en historisk 
position i universum, där ni represen-
terar himmel och jord och helhetens 
vilja. När ni därför står i denna ansvars-
fulla position, måste ni göra ett beslut 
och ge ett löfte. Efter att ha tränats för 
utåtriktad verksamhet, måste ni gå ut 
som ledare. (010-296, 1960/11/11)

16 Ni deltagare i denna träningskurs 
som är i ett tillstånd av extrem sorg 
måste upptäcka er själva. Ni måste 
starkt känna detta. Ni är de bedrövade 
som är centralpunkten för att lösa 
proble-met. Eftersom ni är ättlingar till en

vämjelig historia, måste ni ta ansvar för 
att lösa Guds sorg å Hens vägnar. När 
domen äger rum, skulle ni trösta Gud i 
hans bittra sorg och säga, "Döm inte 
dessa människor som blivit onda!" Ni bör
kunna säga "Vi är Dina trogna patrioter 
och vördnadsfulla barn, så genom att se 
på oss finn inom Dig förlåtelse för dem 
som är med oss!" Enbart detta får er att 
förbli i den nya tidsåldern.

För att trösta Gud i hans smärta, måste 
även ni stå i en position av smärta. För 
att trösta Gud i hans sorg, måste även ni
stå i en position av sorg. Syndfull histo-
ria avslutas först när hans söner och 
döttrar, säger, "Låt oss gå framåt för att 
närvara med Gud, som är oändligt my-
cket bedrövad. Låt oss gå framåt för att 
lösa Guds förargelse, som har oändlig 
bitter sorg". Ni måste ha ett hjärta som 
brinner med indignation mot satan sam-
tidigt som bön för världen och mänsklig-
heten. (010-299, 1960/11/11)

17 Gud söker efter sina barn i frontlinjen.
Han söker vid den lägsta punkten och 
uppåt från den. Gud behöver anhängare
som tror på idén om himlens utvalda 
folk. Ni måste starta från positionen på 
botten av samhället. Se klart på denna 
värld. Eftersom världens konflikter slår i 
samklang med himlens utveckling, behö-
ver ni ha tro. Jag är pionjär på denna 
väg och tränar er under dessa tid tre år 
för att ni skall vinna den slutliga segern. 
(011-043, 1960/12/20)

18 Även om vi känner kval i vårt inre, 
bör vi inte klaga över dem, för vi känner 
till Guds kval. Om det finns en grupp 
som står upp inför samhället, och säger, 



"Berätta om din sorg, så att vi kan ta 
ansvar för den och ta bort din sorg 
genom vår ihärdighet, våra uppoffring 
och till och med död", så kommer den 
gruppen att vara levande, påtagliga 
kroppar av Guds vilja, ägare som kan 
döma ont och gott på denna jord.

Gud har väntat 6000 år, undrande över 
vilket folk eller vilket religiöst samfund 
som kommer att utföra detta. Han har 
lidit mer än oss, svävat på gränsen till 
döden fler gånger än oss och gått ige-
nom flera prövningar och sorger i sitt 
hjärta än oss. Han har kämpat och för-
sökt, men misslyckats med att hitta en 
plats för vila. Vi måste känna vår him-
melske Fader så som han verkligen är.

Genom att känna Honom som Hen 
verkligen är, bör vi också förstå att 
himmelske Fader har arbetat under hela 
historien på grund av oss, att Hen 
arbetar för denna tidsålders försyn på 
grund av oss, och att han försöker med 
hopp för framtiden på grund av oss. Det 
är vårt öde att bli vördnadsfulla barn in-
för Fadern som arbetar hårt för vår skull.
Endast de personer som kan ställa upp, 
och säger att de kommer att ta ansvaret 
för denna mission för alla människors 
skull kan bli den nya tidsålderns arbe-
tare, som kan leda och hantera himlens 
arbete i den nya tidsåldern. 
(010-242, 1960/10/16)

19 Nu när träningen för att vittna kommit
till ett slut, måste ni deltagare åka till 
platser över Sydkorea. Människor som 
känner oro för sitt land är patrioter, och 
folk som känner oro för Gud är Hens 
söner och döttrar. Människor som arbe-

tar för sitt land och föder barn är också 
bekymrade om landets framtid. Om ni 
studerar världen kommer ni att se att ett 
land som har sådana människor och 
medborgare kommer inte att förgås. 
Endast sådant folk kan ställa till rätt 
gammal, otillåten historia.

Ni måste bli människor som är i sam-
klang med Guds hjärta, hopp och om-
ständigheter. Bekymra inte om överlev-
naden av er kropp och ert sinne. 
Bekymra er först om den by ni tänker 
besöka. Ni kan finna Guds hopp, om-
ständigheter och hjärta på det stället. Er 
huvudsakliga uppgift borde vara att om-
vandla syndens söner och döttrar till 
Guds söner och döttrar. Ni får aldrig 
glömma att Gud är oroad över dagens 
individer, samhällen, folk, nationer och 
världen. Jag har inte en enda gång 
glömt detta under 40 år av mitt liv. 
(012-100, 1962/12/10)

            Föreläser över hela Korea

Under fyra veckor från 16 september till 
13 oktober 1963, hölls specialla höst-
väckelsemöten på 1420 platser för att 
skörda resultaten som uppnåtts under 
tre års vittnande och lägga grunden för 
en ny start. De åtta distrikten i Korea var 
uppdelade i två regioner, norr och söder,
med fyra distrikt i varje. Väckelsemöten 
koncentrerades på distriktsnivå, med 
den första serien den 16 till 22 septem-
ber på 300 platser i provinsen Gyeonggi 
i norra regionen och 250 platser i norra 
Gyeongsang provinsen i södra regionen,
med den sista serien avslutad den 13 
oktober.



Sanna föräldrar förtydligade att Korea 
måste födas på nytt genom Enighets-
principen och uppmuntrade medlem-
marna genom att uppmana dem att hålla
fast vid de 30 miljoner människorna i 
Korea och avancera framåt. Om de 
snubblade, måste de snabbt resa sig 
och fortsätta framåt igen så att Korea 
kan bli en central nation i den globala 
försynen, och erkännas som sådan av 
resten av världen.

Dessutom hölls ofta Princip-före-
läsningar på platser för Sanna föräldrars
särskilda intresse, inklusive en serie 
Princip-föreläsningar under sju dagar, 
från 5 till 11 december i Daegu.

20 Under 28 dagar september till okto-
ber 1963, delade vi Korea i norra och 
södra regionerna, och höll speciella 
väckelsemöten i hela nationen. När 
kommer denna nation att slå rot och 
etablera sig? Det kommer att ske endast
efter att undervisningen som himlen 
försöker att etablera har slagit rot. Det 
kan inte hända före dess. Himlens lag är
sådan. Detta land inte kan säkra sin 
position förrän Gud säkrat sin position. 
Guds vilja är med detta folk, men om de 
många religionerna som leder andan 
hos detta folk inte kan stå inför Guds 
vilja, då kommer inte heller detta folk att 
kunna säkra sin position. 
(013-042, 1963/10/16)

21 I april 1964 hölls ett framgångsrikt 
möte om Principundervisning i Daegu. 
Eftersom Gud är med oss, måste vi 
samla vårt mod och kämpa. Vi måste ha 
övertygelsen att även om himmel och 
jord förändras kommer vi inte att förän-

dras. För att kunna skapa en himmelsk 
historia, måste vi brinna med över-
tygelsen att vi med våra smärtsamma 
kroppar gottgör Abels bittra sorg som 
genomborrar historien, himlen och jor-
den. Vi måste vara uppfyllda med 
övertygelsen att vi kommer att lösa Guds
bittra sorg, och att vi kommer att utföra 
Hens vilja i Jesu ställe. Allt i himmel och 
jord tillhör Gud, och samtidigt oss. Den 
allmänna opinionen har nu förändrats. 
Ingen kan förfölja oss längre.

Misären hos människor som lever i ber-
giga områden, lider och går hungriga, 
liknar den som Gud haft i det förflutna. 
När vi ser på de eländiga människorna 
borde vi gripa deras händer och bittert 
gråta. Eftersom dessa människor, som 
borde ha blivit Guds barn, förtrycks av 
fienden, borde vi när vi ser detta elände 
gråta bittert. Även om ni går hungriga, 
ska ni inte misströsta, utan istället bli 
lojala patrioter som bittert gråter. De 
barn som vet hur man bittert gråter för 
Gud och Föräldrarna är sanna barn. 
Dagens hunger och elände kommer att 
ändras till ära och glädje i framtiden.

Nu måste älska nationen och folket. Ni 
måste likna det odödliga sinnet för him-
len som Föräldrar har drömt om hela sitt 
liv. Ni borde inte bli utmattade eller be-
klaga er under denna vår av era liv. Ni 
borde offra tårar, blod och svett med ett 
oföränderligt hjärta. 
(014-038, 1964/04/28)

22 Under perioden av 40-dagars som-
mar-vittnande, borde alla, eller åtmin-
stone så många som möjligt, mobili-
seras. Jag hoppas att ni inte missar 



detta tillfälle att delta, så att ni kan 
uppnå målet som himlens elitsoldater 
som har anförtrotts ansvarsfulla befatt-
ningar. När vi nu är i år 1964 är vi ange-
lägna om att turnéra runt den koreanska 
halvön. Därför omplacerade jag förra 
april distriktsledare efter mötet om Prin-
cipföreläsning. Dessa dagar, oroar sig 
Sanna föräldrar över hur vi kan för-
bereda kampen under det kommande 
året 1965. Vi kommer också att mobili-
sera mer än 2000 personer för att väcka 
det koreanska folket. 
(014-130, 1964/07/17)

23 Vi måste bli exempel på lojalitet och 
vördnadsfullhet inför himlen för männi-
skorna och för hela mänsklighetens 
skull. För att kunna göra så, måste våra 
liv överensstämma med himlens mål och
lösa historiska kval. Även om Princip- 
föreläsningar bara hölls under en kort 
tid, gick vi segrande ur striden. Vi måste 
vinna över Kristendomen precis så som 
Abel vinner över Kain-världen, så att vi 
kan göra Gud till en Guds av kosmisk 
historisk seger. Om Kain ger upp inför 
Abel, återgår ärkeängeln till sin ur-
sprungliga position och skapelsens ur-
sprungliga mål åstadkoms. Enig-
hetskyrkan troende måste fullborda 
Viljan och vinna hjärtat hos de kristna 
troende. (014-037, 1964/04/28)

24 Platsen där vi är tillsammans med 
Gud är den svåraste platsen. Vi borde 
offra vår ungdom med lojalitet inför Gud.
Det är bättre att bli vördnadsfulla barn, 
medan vi är unga. Med det hjärta som 
jag höll fast vid Gud och bad, borde 
även ni utöva lojalitet och vara vörd-

nadsfulla inför ert folk. De personer som 
går med i vår kyrka från och med nu 
kom-mer att vara annorlunda än er, som
var lojala medan ni uthärdade svåra 
omständigheter. Jag offrade allt under 
min ungdomstid, och även ni borde göra
det inför Gud under er ungdom. I Daegu,
kunde jag inte hålla någon Princip-före-
läsning förrän nu, eftersom tiden inte var
den rätta.

Nu när vi har vi andligt etablerat saker i 
Daegu genom detta möte med Princip-
föreläsning borde ni gå tillbaka till era 
distrikt och vinna över Kristendomen 
genom att genomlida svårigheter på 
dess vägnar. Kristendomen är Kain 
både i ande och kropp. Kristendomen 
har ett fundament som lagts under 
tusentals år. Ni måste ha kunskap lik 
Jakobs som vann över Esau, för att 
vinna den över. (014-038, 1964/04/28)

25 Alla Enighetskyrkans medlemmar bör
förena sig för att uppfylla ansvaret för 
Sanna föräldrar i deras ställe, genom att 
skydda familjen och omfamna detta folk 
och denna nation i sitt hjärta. Etablera er
position genom att praktisera Enighets-
förkunnelsen. Jag har instruerat var och 
en av er att mobilisera och ta ansvar in-
för himlen att utvidga och fortsätta den 
standard med vilken föräldrar har levt för
Gud.

Dessa Princip-föreläsningar, som börjar i
hela Korea den 1 oktober 1964, är en tid
under vilken ni kan uppfylla ert ansvar. 
Ni kan skapa förutsättningar för vad ni, 
som folk har lämnat oavslutade inför 
himlen.



Jag har en stark vilja att skrika ut inför 
folket och ledarna i Korea, att undervisa 
folket, påverka den koreanska halvön 
och lösa dess öde. Men jag har bara en 
kropp, och kan inte göra det. Detta har 
varit en orsak till kvalet i mitt hjärta. 
Därför kan ni som är i er 40-års ålder, 
precis som jag, representera mig och 
befria mig från detta bedrövade hjärta 
genom att ta den himmelska bördan på 
era axlar. Under de sex månaderna av 
Princip-föreläsningar borde ni lägga 
villkoren av gottgörelse och ägna er åt 
att uppfylla dem. (154-240, 1964/09/18)

26 Å ena sidan kan man säga att det 
arbete som jag har gjort under 21 år tills 
1967 var att utstå vedermödor för att 
förbereda scenen där vi kan genomföra 
våra aktiviteter i samhället. Det fanns 
inget annat sätt att åstadkomma detta. 
När detta arbete erhåller offentligt er-
kännande, dvs. när Koreas befolkning 
blir medvetna om det, kommer de att 
intuitivt förstå att det finns stort innehåll i 
bakgrunden. Från den punkten, kommer
Gud faktiskt att kunna påverka historien.
Därför uppmanar jag Enighetskyrkans 
medlemmar att genomgå vedermödor. 
De resultat som uppnås genom min väg-
ledning kommer att kunna skördas i 
samhället. För att utföra detta arbete, 
bör ni inte vara vanliga människor, utan 
snarare bästa arbetare. Gud förberedde 
att en sådan mänsklig resurs från bör-
jan. Genom en sådan förberedelse, 
måste vi uppnå den externa standard 
och fullständig intern standard. 
Hädanefter, oavsett hur mycket andra 
kyrkor emot oss, kommer det inte att gå 
som de planerar. Från och med nu 

kommer vi fortsätta hålla väckelsemöten,
tills vi gör dem medvetna om att de 
missförstår Enighetskyrkan. På detta 
sätt kommer vi att utöka den miljö med 
vilken himlen ansluter till samhället. 
(017-332, 1967/04/30)

Avsnitt 4. Mobilisering av välsignade 
                 familjer

Tre års mobilisering

Alla välsignade hustrur från 36 till 777 
par mobiliserades för tre år från och med
den 1 december 1970. Totalt 1200 kvin-
nor kan delas in i grupper om 10, som 
missionerade på 120 platser i Korea. 
Sanna föräldrar sa att kvinnor skickades 
ut till frontlinjen eftersom det var Eva 
som ursprungligen bröt sönder familjen. 
Han sa att medan hustrur genomgick 
vedermödor för deras land, skulle makar
och barn också fokusera på att älska sitt
land, och först därefter kan de göras he-
la som återupprättade familjer.

Särskilt bad Sanna föräldrar välsignade 
hustrur att offra särskilda böner och vill-
kor i sin mission så att floden Irnjin inte 
skulle frysa. Om den frusit till is, skulle 
det ha blivit ett tillfälle för Nordkorea att 
attackera Sydkorea igen.

Senare överlämnades denna tradition av
offer och bön till alla andra välsignade 
hustrur i 1800 par, 6000 par, 6500 par, 
30000 par och så vidare.

1 När jag påbörjade min väg av gott-
görelse, lämnade jag min familj bakom 
mig. Jag gick mot Nordkorea, men ni 
däremot från kvinnornas position, var 



tvungna att lämna era hem för Syd-
koreas skull. Vad detta betyder är för att 
kunna hantera satans värld, Nordkorea, 
lämnade en man sitt hem, och på lik-
nande sätt för att kunna hantera Kains 
värld, Sydkorea, lämnade kvinnor sina 
hem bakom sig. Jesus hopp var att 
förbereda fundamentet på familje-nivå 
under hans tre år i det offentliga livet. 
Eftersom Jesus var den andra Adam, så
borde grunden för den andra Eva ha 
byggts i hans närvaro. Hade detta hänt, 
då skulle Eva ha uppfyllt Guds vilja 
genom att leva med den historiske 
Jesus. Men det skedde aldrig. De tre 
åren att vittna på heltid som välsignade 
hustrur gottgjorde dessa tre år. Detta är 
orsaken att sända ut välsignade hustrur 
tre år. (038-033, 1971/01/01)

2 Vad är orsaken till den 1 december 
1970 mobilisering av välsignade hust-
rur? Det var på grund av kvinnor att 
Jesus kunde inte utföra Viljan under 
hans tre år, så han förlorade folket och 
nationen. Därför var välsignade hustrur 
tvungna att gå denna treårs-period för 
att förbereda grunden för att återupp-
rätta människor och folk som Jesus 
hade förlorat och dessutom återvinna 
världen. Denna period löser kvalen hos 
Jesus tre år i det offentliga livet. Då kan 
de uppnå normen för bruden som Jesus 
så länge längtat efter. Endast när detta 
kommer att ske kan vi se nya familjer 
breda ut sig horisontellt, centrerat på 
himlen och fria och obundna sjunga om 
befrielse. Detta är Principen.

Det är därför ni måste gå den 
banbrytande vägen av dessa tre år fram 

till 1972. Denna period motsvarar de tre 
åren av mitt fängelse i Nordkorea. 
Medan ni inte behöver fängslas och är i 
det fria Sydkorea, går ni en väg som 
liknar mitt liv i det nordkoreanska fänge-
lset. Denna period är det viktig eftersom 
genom den kan ni lösa det faktum att jag
var tvungen att följa en period av lidande
eftersom kristendomen och kristna kvin-
nor, som Gud var beredd att välsigna, 
inte stödde mig. Förstår ni detta, bör ni 
erbjuda all er uppriktiga hängivenhet för 
denna nationen, centrerat på Guds vilja. 
(036-154, 1970/11/25)

3 För att återupprätta världen måste ni 
älska er stam mer än er familj, älskar ert 
folk mer än er stam, och älska världen 
mer än ert folk. Vi måste skynda oss att 
återupprätta världen. Efter 777 pars väl-
signelse, borde alla välsignade hustrur 
mobiliseras för tre år fram till 1972. 
Varför skulle de mobiliseras? Fram tills 
nu har ni passerat tidsåldern av individu-
ell gottgörelse.

Medan ni passerade genom tidsåldern 
av individuell gottgörelse, hade Sanna 
föräldrar redan passerat tidsåldern av 
gottgörelse på familje-nivå. Eftersom vi 
passerat tidsåldern av gottgörelse på 
familje-nivå kunde vi etablera Guds dag,
dagen för alla ting, Barnens dag och 
Föräldradagen. Men ni har inte uppnått 
den nivån, därför behöver ni mobiliseras.
(035-247, 1970/10/19)

4 1960-talet var en tid då individen lova-
de seger, men 1970-talet och framåt är 
den tid när familjer måste bära korset. 
Från 1960 fram till 1967, särskilt tiden 
fram till jag etablerade Guds dag, bar jag



själv familjens kors. Jag var tvungen att 
gottgöra och gå utöver allt som orsakar 
problem i familjen. Tre år senare, inled-
de vi år 1970, och eftersom det var tred-
je året i andra sjuårs-perioden, borde ni 
ha avslutat grunden för segern på famil-
jenivå. Men ni kunde inte slutföra detta 
så det fanns inget annat sätt för er som 
välsignade familjer utan att gå över det 
igen. Därför förkunnade jag till de 777 
paren av välsignade hustrur att, från och
med den första dagen i december 1970, 
måste ni helt mobiliseras. Inte bara ni; 
utan jag kommer att mobilisera alla väl-
signade familjer centrerat på er. 
(035-302, 1970/10/30)

5 I varje historisk tidsålder, förbereder 
återupprättelsens försyn en familjebas 
som det viktigaste providentiella 
fundamentet. Familjen är i centrum, inte 
individen. Individen är nödvändigt för att 
finna familjen och passera genom den 
vertikala gottgörelsens väg. Det är därför
vi måste starta vertikalt, centrerat på 
familjen. Utifrån Principens perspektiv, 
eftersom Eva, en kvinna, förstörde den-
na vertikala startpunkt är det helt rätt att 
kvinnor står i förgrunden.

Det är därför jag sa att under tre år från 
1 december 1970, måste alla välsignade
hustrur fullt ut mobiliseras. Efter detta, 
förutsatt att söner och döttrar besöker 
deras mödrar och män besöker sina hu-
strur, sker återupprättelse. Endast när 
familjer under gottgörelsens väg, lägger 
villkoret att man älskar sin hustru, efter-
som hon lider för sitt land, och att söner 
och döttrar som älskar sin mamma av 
samma orsak, kan de starta på nytt som 

återupprättade familjer. 
(036-033, 1970/11/08)

6 En individ måste söka livets väg för 
landets och världens skull. Efter det 
behöver en familj göra samma sak. Det 
är därför jag säger att välsignade famil-
jer måste gå ut. Familjen måste gå vä-
gen av att älska landet. Det räcker inte 
med att mannen bara ensam älskar 
landet. Hustrun och barnen behöver 
även upprätta villkoren att de älskar 
landet. Detta är villkor som måste upp-
fyllas av hela Fyra positioners grundval. 
När har en hel familj någonsin verkligen 
älskade Gud och sitt land?

Detta har aldrig gjorts, så Enighets-
kyrkan har inget annat val än att mobi-
lisera alla välsignade hustrur. Därför 
måste vi förbereda ett ursprung av 
kärlek som omfattar Fyra positioners 
grundval vid denna tid, eftersom tiden 
för återföreningen av Korea närmar sig. 
(036-080, 1970/11/15)

7 Om ni välsignade hustrur, går ut till 
distrikten, vad tror ni kommer att hända?
Ni mammor går ut och lämnar er make 
och barn bakom då blir Fyra positioners 
grundval av er familj splittrad. Fadern 
kommer att undervisa sina söner och 
döttrar om det arbete deras mor utför, 
och barnen kommer att älska sin mor. 
Fadern kan undervisa sina barn i en ny 
riktning att respektera deras mor, och 
säga, "er mamma är där ute och kämpar
för landet och himlens vilja." Det är verk-
ligen en fantastisk möjlighet att uppfylla 
enighet för mor-barn. Det är dessutom 
en bra möjlighet för par att samarbeta 
med varandra och fullkomnas. Med 



andra ord, detta är ett en-gång-i-livet 
tillfälle för familjen Fyra positioners 
grundval att samarbeta och nå målet för 
alla på samma gång. Gud har arbetat 
6000 år att lägga grunden för samarbete
mellan mor-barn. Vi har nu möjlighet att 
avsluta grunden för samarbetet och 
komplettera det med Fyra positioners 
grundval, inte bara mellan mor och barn,
utan även genom det fullständiga sam-
arbetet mellan man och hustru. 
(036-146, 1970/11/25)

8 Från och med den 1 december 1970, 
behöver välsignade hustrur fullt ut mobi-
liseras. De män som tänker "efter-som 
endast hustrur mobiliseras denna gång, 
så har det ingenting med mig att göra", 
blir människor som inte har något sam-
band med deras hustrur. Hustrun och 
modern är mobiliserade som represen-
tanter för sin familj, och inte bara för sin 
familj, utan också som företrädare för 
kyrkan. Eftersom dessutom republiken 
Korea inte uppfyller sitt ansvar, mobili-
seras dessa kvinnor som representanter
för Korea. Och inte bara Korea, de är 
också mobiliserade som representanter 
för världen. Slutligen, är de mobiliserade
som företrädare för sina förfäder och för 
den andliga världen. Därför måste ni 
känna fördelarna av denna mobilisering. 
(036-027, 1970/11/08)

9 När vi sänder familjer ut till frontlinjen, 
skall hustrun snarare än maken gå ut. 
Ursprunget till syndafallet var inte Adam,
utan Eva. Eftersom hon blev en med är-
keängeln på ett oprincipiellt sätt, förstör-
de hon fullständigt vägen att bli ett med 
Gud, bli Guds barn och vägen till att bli 

ett evigt, idealt par med Adam. Hon 
förstörde helt Guds land och världen. 
Eva var den som orsakade detta. 
Eftersom Eva åstadkom detta resultat 
måste dagens välsignade hustrur i 
Enighetskyrkan gå i frontlinjen för att 
återupprätta familjer ur satans värld. 
Detta är återkomsten av familjens 
position vid steget före Evas fall med 
ärkeängeln. Jag har skickat 1 200 
välsignade hustrur till 120 platser, som 
representerar för alla tal. Dessa 120 
platser finns i Sydkorea, men de sym-
boliserar alla världens länder. 
(038-023, 1971/01/01)

10 De tre stadierna utformning, tillväxt 
och fullkomlighet finns även i perioden 
att vara pionjär som kvinnor. Varför är 
det så? Gud har genomfört 6000 års 
providentiell återupprättelse i tre 
parallella tidsperioder, centrerat på män.
Detta var för att befria kvinnorna. Efter-
som män har gottgjort de vertikala 
aspekterna, måste kvinnor stå i front-
linjen och gottgöra de horisontella aspe-
kterna. Med andra ord, de måste ge-
nomföra vertikala gottgörelsevillkor 
horisontellt.

Gud var tvungen att återupprätta indivi-
den, familjen, stammen, folket och natio-
nen genom dessa tre perioder i försy-
nen. Det är därför kvinnor nu behöver gå
igenom tre perioder att vara pionjärer för
nationella återupprättelse. Utan detta 
kan vägen för den grundläggande princi-
pen om gottgörelse inte avslutas. 
(036-153, 1970/11/25)

11 Oavsett hur svår vägen blir, skall 
välsignade hustrur alltid vara förenade 



när de går igenom denna treåriga 
mobilisering. Vårt hopp om fundament 
kan läggas under perioden av tre år från 
1970 till 1972. Genom att etablera det 
fundamentet, har Korea ingen orsak till 
oro, när vi går in i årtiondet 1970-talet. 
Idag, är Gud den enda som kan stödja 
Korea och den enda som Korea kan lita 
på. Nordkorea förbereder att med våld 
invadera Sydkorea. Dessutom står Kina 
och Sovjetunionen bakom Nordkorea. 
Sydkorea står ansikte mot ansikte med 
denna nordöst-asiatiska kommunistiska 
sfär. Dessutom går Japan numera hand 
i hand med Kina. I ljuset av detta, är 
Korea blockerat fram- och bakifrån. När 
folket i Korea inser att de är omgivna av 
fientliga nationer, säger det sig självt att 
de inte lever ett lätt liv. 
(040-191, 1971/02/01)

12 Jesus gick en treårs-period av i 
offentligt liv. Vad var syftet med det? 
Vad var Jesus sökte genom detta? Han 
försökte återupprätta Eva och därefter 
en familj. Han försökte återupprätta en 
familj i syfte att återupprätta en stam, att 
återupprätta en stam för att skapa en 
kyrka, för att kunna återupprätta en 
nation. Under hans treåriga period av 
offentligt liv, var detta Jesu högsta 
förhoppning och förväntan. Nu har vi 
inlett den tidsålder då förverkligandet av 
detta dolda hopp, den översta gränsen 
för detta hopp, inte längre är dolt. Tiden 
för detta är nu 1971. Frågan är om väl-
signade familjer har blivit helt centrerade
på Sanna föräldrars familj. Frågan är 
inte om de är bortom satans anklagelse, 
utan om de är helt förenade med varan-
dra och med Sanna föräldrars familj. 

Genom att förenas helt, går de utanför 
de nationella gränserna. De måste 
kämpa mot satan och bryta igenom den 
slutliga gränsen. (040-207, 1971/02/01)

Välsignade hustrur

 De välsignade familjernas missions-
placeringar bestämdes genom lott-
dragning. Hustrur började sitt arbete 
under ledning av hustrur till äldre par, 36
och 72 par, som blev gruppledare. 
Sanna föräldrar sa att hustrur skulle 
ensamma gå till deras missionsplatser, 
men eftersom miljön i världen är farlig, 
skickades de ut i grupper om tio med-
lemmar vardera. Sanna föräldrar har 
också betonat att, i syfte att gottgöra 
splittringen av Jesu 12 lärjungar, och 
slutföra grunden för deras organisation 
som klanledare för lärjungarna, bör alla 
gruppmedlemmar lämna sitt gamla liv 
bakom sig och förenas. På den segr-
ande grunden av officiellt erkännande 
kan Korea inte överleva om inte det 
koreanska folket arbetar tillsammans 
med Enighetskyrkans medlemmar, och 
får genom USA, Sanna föräldrar expan-
derat ut till resten av världen.

13 De familjer vars hustrur är villiga att 
följa vägen för Guds vilja för nationen 
och världen medan de lämnar deras 
älskade makar och barn bakom sig, ko-
mmer att leva i Guds närvaro. Gud är 
verkligen med dem som känsliga kvinnor
lämnar sina män och barn för att stå i 
frontlinjen och marschera framåt till gagn
för landet och för världen.



När vi bestämt uppmanar välsignade 
hustrur att mobilisera, har vi inte ens det 
minsta samvetsångest. Vi gjorde det 
inte, för att kunna leva bekvämt. Om det 
blir en vinst, så är vinsten inte vår, utan 
vinsten är för landet, världen, historien 
och mänskligheten, och Guds glädje. 
Det är vårt hopp och det är den topp vi 
måste uppnå. Därför skulle den glädjen 
inte stanna inne i Enighetskyrkan. Den 
skulle stanna hos folket, landet och värl-
den, som ett objekt för vördnad och 
hågkomst. Eftersom det inte finns någon
annan väg, flyttar Sanna föräldrar denna
uppgift bestämt framåt. 
(037-201, 1970/12/27)

14 När välsignade hustrur mobiliserades
till frontlinjen, bad jag särskilt att de inte 
skulle ta sina barn med sig. Jag talade 
om för dem att om de inte hade någon 
mamma eller pappa att lämna sina barn 
till, skulle de anförtro dem åt släktingar. 
Jag visste att Enighetskyrkan skulle 
kritiseras för detta. Föräldrar och anhö-
riga till några hustrur var tvungna att tala
illa om dem, hur de kunde ens tänka sig 
att gå ut i tre år så snart efter de var 
gifta. Jag uppmanade de mödrar som 
hade barn att anförtro sina barn till deras
egna mammor och pappor, och om de 
inte har mödrar eller fäder, att lämna 
barnen hemma hos sina far- morbröder, 
och om de inte har far- morbröder 
antingen att lämna barnen till makes 
föräldrar och sedan gå ut till sina 
missioner. Om de gjorde det, oavsett om
de gillade det eller inte, skulle de anhö-
riga ta hand om deras barn. De skulle 
inte lämna barnen att dö. Genom att 
uppfostra dessa barn skulle de ta emot 
nåd.

Eftersom de familjerna annars är dömda
till undergång, för dem att ta emot väl-
signelser, bör ni lämna era barn till dem, 
även om de är ovilliga. Ni bör vara bere-
dda att lyssna på alla deras hårda ord 
om er. Om ni gör det, även medan de 
talar illa om er, kommer de att ta hand 
om barnet. Även efter att ha kritiserat er,
kommer de bli förtjusta i barnet och inse 
att de har varit alltför hårda.

Efter det, kommer nära och avlägsna 
släktingar att visa intresse för er, och folk
blir intresserade. Även världen kommer 
att vara intresserade av hur kvinnor kan 



ställa upp för att rädda världen. Dess-
utom kommer kosmos, alla skapade ting
och änglavärlden att vara intresserade. 
Enighetskyrkan är något som aldrig 
tidigare skådats i historien. 
(039-216, 1971/01/10)

15 När jag åkte till träningskursen Suta-
ek-ri för att mobilisera välsignade hustrur
från 1 november 1970, frågade någon 
mig, "Vi har sagts att vi borde lämna 
våra barn kvar i våra hem när vi mobi-
liseras. Vad ska vi göra?" Jag svarade, 
"Ni vet mycket väl vad ni behöver göra." 
Ni vet bättre än jag vad ni behöver göra. 
Den vägen är inte vägen för mig att gå. 
Jag har redan gått igenom alla vägar 
som jag behövde gå igenom. På vägen 
jag vandrade, mötte jag elände, problem
och stormar, men jag övervann dem 
alla.

Som fröna, måste ni nu sås på våren. 
För att bli frukt, måste ni fullständigt 
justera era omständigheter. En frukt som
är ansluten till ett glest träd är inte obe-
tydlig. Ingen frukt är obetydlig. Ni måste 
plantera något rent. En familj borde 
plantera dess mest värdiga person. Det 
värdigaste personen i en familj är varken
fader eller söner och döttrar, utan mo-
dern. Därför mobiliserades mödrarna. 
(036-031, 1970/11/08)

16 År 1970 mobiliseras alla välsignade 
hustrur i Korea. Jag sa till välsignade 
hustrur, "eftersom detta lands öde har 
mött motgångar och vi är nu vid ett 
undantagstillstånd, måste ni gå ut för att 
aktivera det koreanska folket att leva 
och skydda detta land, även om det 
innebär att offra er familj och era barn". 

Med denna försäkran, bad jag dem att 
överge sina barn till andra och jag sände
ut dem i tre år, liknande tiggare. De läm-
nade tragiska historier bakom sig som 
att bli förolämpade av släktingar för att 
de hade lämnat sina barn. "Denna pojke 
är min son, som jag lämnar för tre år, så 
vänligen ta hand om honom tills jag 
kommer tillbaka."

Med detta gick de ut i sin mission och 
kämpade sig igenom den. Även hos 
människor som förbannade Enighets-
kyrkan, måste vi i dem plantera en idé 
att "även om Enighetskyrkan verkar 
dålig, om alla koreaner kunde bli som 
Enighetskyrkans medlemmar, skulle 
detta land och dess folk inte gå under." 
Mitt i historiens flöde, där himmel och 
jord saknar klart mål, står jag oväl-
kommen och förföljd medan jag ger 
kommandon med förhoppningen att de 
kommer att resultera i något som 
kommer att bli ihågkommet av historien. 
Jag är en eländig människa. 
(085-123, 1976/03/02)

17 Under 1970-talet, måste vi utföra vårt
arbete i samhället, och detta bör inte 
begränsas till bara ett litet antal per-
soner. Alla medlemmar måste mobili-
seras och delta i detta arbete, så att vi 
fullt ut kan gå över mållinjen. Välsignade
hustrur måste mobiliseras för tre år, med
början den 1 december 1970. Dessutom
kan vi betrakta detta som en period som 
kommer att avgöra vår seger eller ne-
derlag medan vi strävar efter att förverk-
liga och genomföra allt vi investerat i 
detta arbete fram tills nu. Det är därför 
kvinnor har bildat grupper om tio, och 



har gått ut till 120 platser för att vittna. 
De måste skickas till varje distrikt- 
högkvarter, regionala högkvarter och 
även regionala högkvarter, så att 1972 
kommer vi att ha välkomnat mer än 
120 000 förstklassiga kärn-medlemmar. 
Om de befintliga familjemedlemmarna 
vittnar till minst en person per månad, 
kommer vi mer än fördubbla vårt antal. 
(036-205, 1970/12/01)

18 Ni mobiliseras som välsignade hust-
rur, men ni kommer inte att gå ut en-
samma. Ursprungligen är detta en väg 
man går ensam, men eftersom sam-
hället är ganska farligt, går ni ut till 
platser med era kyrkosystrar. Därför 
finns inga förutsättningar för er situation 
att bli invaderad. Grunden för gemen-
skap där ni kan samarbeta för Guds vilja
är på plats. Problem kommer att uppstå 
om ni agerar på ett självcentrerat sätt 
och börjar kämpa eller klaga. 
Gruppledaren måste ta ansvaret för 
eventuella problem i gruppen.

Gruppledaren måste arbeta i frontlinjen. 
Det första du måste göra som grupp-
ledare är att förena alla medlemmar. Ni 
måste nu gottgöra den splittring som 
uppstod bland Jesu 12 lärjungar. 
Kvinnor bör göra vad män misslyckades 
att göra, å deras vägnar. Därför måste ni
vara helt förenade centrerat på Viljan, 
med 10 hustrur motsvarande Jesu 12 
lärjungar. Ursprungligen planerade jag 
att organisera grupper av 12 så att ni 
kunde skapa enighet och bli en inför 
himlen representerande Jesu lärjungar 
som delades. Det var också för att 
företräda fundamentet av Israels patri-

arker, som inte kunde enas, utan istället 
splittrades. Genom att förstå att ni har 
denna dubbla mission, det första ni 
måste göra är att skapa enighet. 
(036-155, 1970/11/25)

19 Eftersom de välsignade hustrur som 
mobiliserades 1970 lyckades, så kunde 
Sanna föräldrar stå på nationell nivå. På 
tre år förändrades klimatet. Den all-
männa opinionen över hela nationen: 
"Enighetskyrkan är en riktigt patriotisk 
organisation, och om vi inte blir som 
deras medlemmar kommer vårt land att 
förgås." Vi offrade mer än medborgarna i
Republiken Korea, och mer än de 
kristna gjorde. De som offrar mer får 
välsignelser och kommer att äga 
traditionens väg. De personer som 
endast söker bekvämlighet, är de 
människor som bara tänker på sitt eget 
bästa, och faller bakom. Vi inrättade 
nationell gottgörelse inom tre år och 
kämpade mot kristen opposition genom 
att skapa en nationell standard som är 
större än kristendomens. På den grun-
den har vi kunnat avancera till världen 
och ansluta till Amerika. 
(161-076, 1987/01/02)

Avsnitt 5. Nå ut som gräsrötter

Stam-messias

Vid mötet med amerikanska statsledare 
den 15 mars 1978, la Sanna föräldrar 
tonvikten på hemkyrko-arbete och beto-
nade att från 1 april måste stats-ledare 
på allvar börja arbeta med att rekrytera 
30 000 medlemmar genom aktiviteter 
såsom dela ut böcker, kassetter och 



videoband med Principerna. När Sanna 
föräldrar återvände till Korea den 25 
september 1978, sa de, "för fallna 
människor, att skapa en kyrka av 360 
familjer är gottgörelsen för återupp-
rättelse". De uppmanade alla med-
lemmar att börja sitt hemkyrko-arbete 
från 1 oktober. Sanne far sa att alla 
medlemmar 18 år och äldre skulle delta, 
att varje välsignat par bör arbeta för att 
återupprätta 360 familjer, och att även 
enskilda medlemmar bör återupprätta 
360 familjer.

På detta sätt bad Sanna föräldrar dem 
att bli stam-messias och ärva det seger-
rika fundamentet som sanna föräldrar 
lade på global nivå. Dessutom betonade
dessa mål genom årliga motton dekla-
rerade på successiva firande av Guds 
dag, "Att bygga himmelriket genom 
hemkyrkan (home church)" (1979), 
"Hemkyrkan är basen för himmelriket" 
(1980) och "Hemkyrkan är mitt him-
melrike" (1981).

1 Idag är det den 12 november 1978, jag
ber er för att gå ut till ert hemkyrko-om-
råde i egenskap av messias. Från och 
med nu går ni ut, och det är under förut-
sättning att ni inte kommer tillbaka förrän
ni har er hemkyrka. Ni kan inte komma 
tillbaka under hela er livstid. Ni kan inte 
ens komma tillbaka i anden. 
(101-341, 1978/11/12)

2 Samtidigt som de möter motstånd 
globalt, lägger Sanna föräldrar gott-
görelsevillkoren på global nivå och 18 
september 1976, under det andra året 
av de första tre åren av den tredje 
sjuårs-perioden, skapade vi fundamentet

genom seger i väckelsemötet vid 
Washington Monument. Då återvände vi
äntligen hem i triumf och ära. Vi kom 
tillbaka till vårt koreanska hemland och 
lämnade till er gåvan att ni kan bli stam-
messias. Vad måste Enighetskyrkan 
göra nu? Den dag ni avslutar att vittna 
till 360 familjer i denna sfär av stam-
messias och bygger grunden varpå ni 
kan välkomnas av dem alla, kan ni 
återgå till er hembygd.

Vad händer när alla dessa sfärer väl-
komnar Enighetskyrkan på global nivå? 
Ni måste bygga upp grunden under 
denna treårsperiod. Jesus skulle ha blivit
en stam-messias under hans tre år i det 
offentliga livet, men han kunde inte. 
Detta är den bästa vägen genom vilken 
vi kan rädda världen. Vi är nu i en era 
där hela mänskligheten kan ärva denna 
värdefulla räddning och Föräldrarnas 
offrande prestationer. Våra relationer 
som förälder-barn är villkoret för att ta 
emot detta arv. (099-265, 1978/09/25)

3 Enighetskyrkan måste slutföra arbetet 
med hemkyrkan. Hemkyrka är den slut-
liga destinationen för återupprättelsens 
försyn. Det faktum att vi kunde prokla-
mera hemkyrko-rörelsen bara 25 år efter
grundandet av Holy Spirit Association 
1954 är i sig en stor prestation hedrad 
av alla i himmel och på jord. Sanna 
föräldrar har lidit för att åstadkomma 
detta, Jesus dog för att åstadkomma 
detta, och även Gud genomförde sin 
försyn under 6000 år för att åstadkomma
detta. Bara genom hemkyrkan kan him-
melriket framträda. Detta är när him-
melrikets portar öppnas. Det är därför 



Jesus, genom Petrus lämnade nycklarna
till himmelriket på jorden när han gick. 
(104-185, 1979/05/01)

4 Er hemkyrka är en kondenserad form 
av världen och kosmos. Där kan vi finna 
England, USA, Sovjetunionen och även 
andliga världen. Allt ingår i den. Det 
införlivar även Gamla testamentets tids-
ålder, Nya Testamentet tidsålder och 
Fullbordade Testamentets tidsålder. Det 
inkluderar ateister, samvetsgranna män-
niskor och människor från alla religioner 
inklusive Islam, Buddhism och Kristen-
dom. Hemkyrka är en symbol och ett 
kondensat av hela universum. Vem 
gjorde det? Det skedde inte av sig självt.
Sanna föräldrar utformade hemkyrkan 
att vara den plats ni behandlar kärnan 
av satans värld i alla dess intensitet. När
ni lever för andra i hemkyrkan, skapar ni 
villkoret för att leva för er familj, stam, ert
folk, er nation, värld och kosmos. När ni 
offrar er där lägger ni villkoret att ha 
utfört offer för hela världen under hela 
livet. Som gifta par måste ni passera 
genom detta. (119-042, 1982/07/03)

5 Hemkyrkan är den plats där den vill-
korliga grunden för fullständig enighet 
centrering på Sanna föräldrar ärvs av 
dig. Hemkyrkan är en gottgörelse, men 
ni förstår inte denna gottgörelse. Satan 
invaderade individens del av ansvaret 
och expanderade till familjens del av 
ansvaret. Den fallna värld som skapats 
av individen blev individens del av an-
svaret, och det expanderade till att bli 
familjens ansvar och, vidare, att bli 
stammens ansvar. Därefter expan-
derade det till folkets ansvar, nationens, 

världens och kosmos ansvar. Den 
expanderade till och med till helvetet.

Dessa världar av orealiserat ansvar 
kvarstår. Vägen som går över dessa 
finns inte. Men under de senaste 40 
åren har jag etablerat villkoren att gå 
bortom allt detta. För er återstår fem 
procents-delen av ansvaret att bli 
uppfyllt. Ni måste gå den vägen.

För att slutföra denna väg måste ni bli 
ett med de 360 familjerna i hemkyrkan. 
Ni måste stå i en position där ni inte 
anklagas utan välkomnas i deras hem. 
När detta händer, jag kommer jag att 
efterlämna till er alla historiska segerrika
villkoren av gottgörelse som Sanna 
föräldrar hittills har åstadkommit. 
(135-325, 1985/12/15)

6 Hemkyrkan är ett altare av enighet 
som kondenserar den globala segern 
ner till minsta territoriella enheten. 360 
familjer kan också ses som 360 klaner i 
världen. Talet 360 syftar på den vertikala
tiden och horisontella utrymmet, och 360
är också Kain-sfären som representerar 
världen.

Kain-världen i position av den äldre so-
nen som representerar världen, återstår 
inför er. Att bygga himmelriket, måste vi 
som den yngre brodern, Abel, förmå 
storebror att (frivilligt) ge upp. Om ni 
därför inte återupprättar den äldre son-
ens position, kan ni inte delta med 
Sanna föräldrar. Efter Adam och Evas 
fall, föddes Kain i position som äldste 
son. För att lösa detta, måste vi stå i 
position av andre son och underkuva de 



äldste sonens sfär som representerar 
världen. Detta måste allt ske på en 
gång. Eftersom jag står på en grund av 
seger jag vann på global nivå måste ni 
ärva mitt hjärta. Hemkyrkan är altaret på 
vilket ni på en gång kan gottgöra hela 
den globala historien av att återupprätta 
den äldre sonen. (100-318, 1978/10/22)

7 De 360 familjerna i ert hemkyrko-
område är den centrala struktur som 
representerar världen. Det har inympats 
till världens etablerade gottgörelse. När 
ni lyckas med denna uppgift, uppstår er 
stam på världen-nivån av stammar och 
utför gottgörelse från en position av lika 
värde med dem. Genom er enighet mås-
te ni skapa gottgörelsevillkoret. Endast 
då kan ni vara i position av föräldrar, i 
kapacitet av Messias, och bli en stam-
messias. Med andra ord, ni kommer att 
stå i positionen av brudgummen och 
delta med er brud, och därmed bli sanna
föräldrar på stam-nivå. 
(099-264, 1978/09/25)

8 Hemkyrkan är grunden för stammen. 
Vid tiden för Jesus, skulle Josefs och 
Zakarias familjer ha blivit förenade. Vi 
måste återupprätta detta genom 
gottgörelse. Detta återstår att göra. 
Jesus kunde inte ha en familj. Det är 
därför viktigt att ni har en familj, och för 
att kunna ha det så behöver ni ha ett 
fundament av en stam. Utan stam-
fundament ni kan inte ha en familj. Er 
familj bör stå som centrum för er stam. 
Endast när det finns ett stam-fundament 
kan det vara familjefrälsning. För att 
bilda en familj, behöver ni hemkyrka. 
När ni utför hemkyrko-aktiviteter, 

kommer ni att kunna gottgöra vad Jesus 
inte kunde göra. Detsamma gäller 
Johannes döparens familj och Josefs 
familj. Jesus kunde inte ha en familj 
eftersom Johannes döparen och Josefs 
familjer inte lyckades att förenas. Detta 
är anledningen till att han blev korsfäst. 
Vi måste alla gottgöra detta. För att ha 
en familj, måste ni börja med att lägga 
villkoren av gottgörelse. Ni måste förstå 
vikten av hem-kyrkan. När hemkyrkan 
uppnås, kommer världen automatiskt att 
bli en stor nation. Vi kommer att gå in i 
en enad värld. (117-264, 1982/03/28)

9 Nu är vi på global nivå. År 1970, 
mobiliserades välsignade hustrur i Korea
för att vittna till 120 personer. Det var på 
den nationella nivån. Men nu är vi på 
global nivå. Eftersom vi återupprättat 
genom gottgörelse på nationell nivå 
centrerad på Jesus och blev befriade, 
kan vi nu vara fria från förföljelse och 
kan bli stam-messias på världsnivå. Vad 
är en stam-messias? Om ni skapar en 
hemkyrka och har gjort allt som behövs, 
blir ni en stam-messias. Därför måste ni 
finna och utbilda andliga söner och 
döttrar. De är era släktingar. Genom att 
bli ett med era andliga söner och döttrar,
och återupp-rätta sfären för stam-
messias, kan ni också hjälpa era 
förfäder i andliga världen. När ni uppnår 
detta, uppstår en allians mellan himmel 
och jord. 
(198-366, 1990/02/11)

10 Varför behöver vi hemkyrkor bestå-
ende av 360 familjer? Talet 36 är 3 
gånger talet 12. Talet 12 är talet som 
symboliserar himmelsk lag. Det syftar på



12 pärleposrtar i den andliga världen. 
Det är samma som talet i 36 välsignade 
par. Den ansluter även till lycka i de tre 
tidsåldrarna: Gamla, Nya och Full-
bordade testamentets tidsåldrar. Därför 
existerar hemkyrkan för att reda ut den 
himmelska vägen. Varje dag av 360 da-
gar representerar evighet. Ur den syn-
vinkeln, att besöka hemkyrkan varje dag
fastställer de många dagarna av histo-
rien som segrande dagar inför Gud. Ni 
måste ha 360 familjer att åtgärda det 
faktum att mänskligheten misslyckats 
med att upprätta det himmelska konu-
ngadömet och dagen för seger. Med 
andra ord, 360 familjer är nöd-vändiga 
för att fastställa 360 dagar inför Gud och
äga det himmelska konunga-dömet 
tillsammans med alla människor. Därför 
är 360 familjer nödvändiga. 
(105-339, 1979/10/28)

11 Genom att falla, uteslöt Adam och 
Eva Gud helt och hållet från jorden. Så 
ni kan uppenbara Gud för de 360 famil-
jer ni vittnar till. Adam och Eva bannlyste
också den änglalika världen på grund av
syndafallet. Även detta kan manifesteras
på jorden genom hemkyrko-aktiviteter. 
Vi förlorade också alla skapade ting på 
grund av syndafallet. 360 familjer är lik-
värdiga till planeten jorden. De symbo-
liserar det förlorade universum; så hela 
skapelsen är också inkluderad. Alla värl-
dens människor gick också helt förlo-
rade. De 360 familjerna representerar 
det talet under vilket alla världens 360 
stammar är symboliskt förenade. De 
representerar alla människor som be-
höver återuppståndna. Genom att få 
dem att återuppstå och återvända till 

Gud, kan ni återupprätta felet hos era 
förfäder som föll i första begynnelsen. 
Genom Guds manifestation, mani-
festationen av änglavärlden, åter-
upprättelse av alla ting, och åter-
upprättelse av mänskligheten, kommer 
himmelriket på jorden att skapas. 
(100-218, 1978/10/14)

12 Varför måste ni genomföra hem-
kyrka? Det är därför ni måste återupp-
rätta äldre sonen. Endast när den äldste 
sonen är återupprättad kan föräldrarna 
också återupprättas. Återupprättelsens 
historia är vägen där andre sonen, Abel, 
vandrar vägen att återupprätta den äldre
sonen. Hemkyrkan är den grund på 
vilken världs-Kain, den äldre sonen, kan 
vinnas och återupprättas. Det är därför 
er mission som stam-messias avslutas 
på dagen när fundamentet att åter-
upprätta den äldste sonen i Kain-sfären 
blir ett med fundamentet för att åter-
upprätta den äldste sonen i Abel-sfären. 
När det sker kan ni uppstå i position som
stammens sanna föräldrar. er stam, 
centrerat på er som sanna föräldrar, kan
sedan träda in i himmelriket tillsammans.

De bland er som är absolut lydig i denna
sfär av 360 familjer under tre år fram till 
1981 kommer in i himmelriket genom 
nåd, även om ni inte har några andra 
meriter. Detta är en lycklig verklighet. Nu
är vi äntligen i tidsåldern för Enighets-
kyrkan. Vi står inte längre i den histo-
riska tidsåldern när den äldste sonen 
Kain slår andre sonen Abel. I stället är 
det nu dags för Abel att vinna över Kain 
och stå i positionen som äldste son. 
Från och med nu, kommer de som 



motsätter sig Enighetskyrkan bara att 
skada sig själva. De kommer att döma 
sig själva omedelbart. Detta kommer att 
utvecklas över hela världen. 
(100-221, 1978/10/14)

13 Gud har arbetat för att rädda män-
skligheten genom att sända Messias. 
Hur mycket tror ni att Gud ville rädda 
mänskligheten? Det faktum att vi har 
kommit fram till en tidsålder av Föräldrar 
och skapat hemkyrka är himlens seger. 
Det är slutsatsen av försynen, av all his-
toria, slutet av satans värld och start-
punkten för himmelriket. Därför behöver 
ni ärva traditionen som Föräldrar. 
(111-327, 1981/03/09)

14 Vad Enighetskyrkan har hävdat ända 
tills nu är att ni måste ärva traditionen. 
Ni behöver ärva traditionen av Guds 
hjärta i återupprättelsens försyn. Efter 
detta behöver ni ärva hjärtat av Sanna 
föräldrars hela liv, som de vandrade för 
att lägga denna tradition. Hemkyrkan är 
just platsen ni ärver detta på. Det här är 
hemkyrko-rörelsen. Om ni inte skapar en
hemkyrka, kommer ni inte att kunna följa
Sanna föräldrar, när ni går till det him-
melska kungadömet i framtiden. Om 240
000 hemkyrkor skapas i hela världen, så
kan de direkt länka till alla människor, 
och vår kyrka kan försvinna helt. Det 
koreanska folket befinner sig i ett nät av 
nåd, så att de kan lätt organisera hem-
kyrkor i framtiden. Eftersom olika delar 
av världen behöver skapa hemkyrkor, 
kommer vi att behöva migrera i stort 
antal. Kort sagt, vi går in i en tidsålder 
där vi kommer att flytta till alla delar av 
världen att etablera hemkyrkor. 
(114-163, 1981/10/18)

15 Från och med nu kommer ni att stor-
ma satans värld med familjekärlek. Med 
andra ord, ni kommer att möta satans 
fördärvade värld genom era familjer. 
Satans värld behöver brytas ned helt. En
sådan tid har kommit. Det är därför jag 
uppmanar er att utföra hemkyrko-rörel-
sen genom vilken ni kan påverka famil-
jen, påverka stammen, och påverka 
människorna på en gång. När ni har 
utfört detta arbete kommer ni att kunna 
dra världen till er. Tiden har kommit då, 
om ni utför endast detta, kommer att 
kunna säga att ni har förverkligat him-
melriket. (099-189, 1978/09/18)



16 Hemkyrkan är där vi avslutar allt som 
jag har kämpat för under de senaste 40 
åren. Detta är tidsåldern där hemkyrkan 
kommer först. Vad ska hemkyrkans hem
bli i framtiden? Hemkyrkan måste bli en 
stam-kyrka. Det bör inte längre vara en 
hemkyrka, utan utvecklas till en stam-
kyrka. När ni har utvecklat er stamkyrka 
med efternamnet Kim eller Pak, kommer
ett folk naturligt att existera. När grunden
för återupprättelse av stammen finns 
kommer nationen att existera. Hem-
kyrkan expanderar till er stam-kyrka, kyr-
kan till ert folk, er nation till världen, och 
himmel och jord. (141-222, 1986/02/22)

                      Hemkyrka

Sanna föräldrar sa att 360 familjer är en 
central form av enhet som när det blivit 
inympat på världs-nivån av gottgörelse, 
representerande världen. När en person 
är framgångsrik i detta, kommer deras 
stam att uppstå på den globala stam-
sfären och lägga gottgörelsevillkoren av 
globalt värde. Sanna föräldrar har också 
betonat att vi måste bli segrare som kan 
gå bland våra 360 familjer utan att möta 
motstånd. Vi bör istället tycker synd att vi
inte kunde älska dessa familjer. Sanna 
föräldrar att vi ska bli segrare som kan 
gå bland 360 familjer utan att stöta på 
några hinder, och att vi bör göra det med
samma hjärta som Gud som beklagar att
han inte kan älska oss. Sanna föräldrar 
har också klargjort att 360 familjer är 
växtjord genom vilken vi kommer att 
älska alla människor mer än vi älskar 
våra egna föräldrar och syskon. Detta 
kan höja kärlekens väg till sin verkliga 
omloppsbana.

17 Ni borde höra klockliknande ljudet av 
kärlek i ert sinne. Om ni gör det, kommer
ni att säga, "Mina läppar är tänkta att 
bara tala ord av kärlek, de kan inte uttala
ovänliga ord."Ni borde känna att era 
öron inte längre kan höra ord som inte är
kärleksfulla och att ögonen inte kan se 
något som inte handlar om kärlek. Om ni
lever på detta sätt kommer ni snart att 
vara berusa av Guds kärlek. Ni kommer 
att bli en ledande figur som kommuni-
cerar direkt med andliga världen, kom-
mer att skickligt och lätt kunna lösa alla 
problem som rör hemkyrkan. Ni kommer 
att bli ägare i Guds ställe, som kommer 
att kunna lösa alla problem bland de 360
familjerna. När ni står i en sådan posi-



tion av kärlek, kommer ord ut även när 
ni inte tänker säga något. Många verkligt
mystiska incidenter kommer att äga rum.
Alla sorter av saker inträffar. Ni kommer 
att känna att ni är en fantastisk person. 
Som ni kan se, bestäms allt genom 
kärlek. (103-037, 1979/01/28)

18 Om ni är född som kvinna och gifter 
er, lämnar ni ert hem och går för att leva 
med er make. Likaså, efter att ni gått 
med i Enighetskyrkan, måste ni gå till 
hem-kyrkan. Bara om ni gör det, kan ni 
träda in i himmelriket. Det är samma 
som att gifta sig. Utan att gå igenom det,
kan ni inte träda in i himmelriket, oavsett
hur mycket ni försöker att följa Sanna 
föräldrar, kommer ni inte att göra det. 
Om ni inte kan göra detta, måste era 
söner och döttrar göra det.

Det är därför ni måste älska er hemkyrka
mer än en man älskar sin hustru, mer än
en fru älskar sin make, och mer än 
föräldrar älskar sina barn. Genom att 
göra det kommer folk i hemkyrkan att 
säga, "Ni har älskat oss och vi har lärt 
oss att älska dig, så vi återger denna 
kärlek till dig." När alla inom hemkyrkan 
yttrar dessa ord, kan sägas vara Guds 
domän, himmelriket på jorden. När vi 
förenar oss i en ny kultur, som en ny 
rörelse, kommer en ny väckelse att äga 
rum. (104-292, 1979/06/01)

19 Hemkyrkan borde börja med gifta 
par. Hemkyrkan är där man finner kärlek
och där hustrun finner kärlek. Ni måste 
vara ansvariga för kärlek. Därför måste 
mannen älska hemkyrkan mer än han 
älskar sin hustru. Om han inte älskar 
den mer än han älskar sin hustru, kan 

den kärleken inte bli sann kärlek. Ni 
måste kunna älska hemkyrkan mer än ni
älskar era söner och döttrar. Varför 
skulle ni göra det? Det är därför ni måste
bryta igenom gränslinjen från den onda 
världen som omger den ursprungliga 
världen. Eftersom hemkyrkan är större 
än ens familj eller land, måste ni upp-
rätta den standard som älskar den mer 
än ni älskar er fru eller era barn. Annars,
oavsett hur mycket ni investera i hem-
kyrkan, kommer det att vara förgäves.

Ni måste göra mer än så. Om ni går till 
hemkyrkan med sann kärlek, följer Gud 
er dit. Universum följer er. Ingen kan 
hindra er. På detta ställe, smälter miljön 
naturligt och allt kommer att strömma in. 
Ni och träd, vägar och hus kommer att 
sakna varandra så mycket att ni kommer
att åka dit. Ni kommer att gå dit även 
utan att förstå innebörden. Ni kommer 
inte att gå därför ni medvetet har tänkt 
på er själv att ni ska gå. Istället kommer 
ni att ha gått dit utan att ens inse det. 
Sann kärlek kommer att expandera 
endast när vi skapar en sådan rörelse. 
(163-060, 1987/04/01)

20 Utan hemkyrka, kan ni inte gå vidare 
till er hembygd; och om ni inte kan gå till 
er hembygd, kan ni inte gå vidare till ert 
hem-land, och om ni inte kan gå vidare 
till ert hemland kan ni inte komma till 
himmel-riket. När ni lyckats etablera er 
hem-kyrka, blir er hemby framgångsrik, 
om ert hemland kommer att lyckas 
kommer världen att bli framgångsrik, och
slut-ligen, kommer himmelriket att 
uppnås. Ni måste skapa enighet genom 
att älska mer än någon annan. Ni måste 



föra alla människor, oavsett människor i 
den and-liga världen eller på jorden, till 
enighet. De måste förenas genom 
kärlek. När detta kommer att ske, 
kommer något som en liten sol och lite 
stjärnor att uppstå i er hemkyrka. Efter 
att en av dem visar sig kommer fler och 
efter att två visat sig, kommer portarna 
till det fantastiska himmelriket att öppna i
denna värld av mörker. Därefter kommer
Gud, som är er lik solen, att leva där. 
(102-267, 1979/01/14)

21 När ni går till hemkyrkan, bör ni inte 
gå därför ni känner ni måste. Ni borde 
gå därför ert hjärta är fyllt med kärlek. 
Om er son eller dotter är i fängelse eller 
den person ni älskar är i fängelse, går ni 
för att besöka dem, inte därför att ni 
medvetet tänkte ni måste åka dit, utan 
eftersom fötterna går dit även utan era 
funderingar. Ni måste gå till hemkyrkan 
med ett sådant hjärta. Det är den plats 
dit ni går med ett hjärta av kärlek medan
ni hör det klockliknande ljudet av kärlek. 
Ni åker dit, inte för att ni hade tänkt att 
åka dit, utan därför även utan att tänka 
på det kan ni inte hjälpa, utan åka dit. 
Hemkyrkan leder inte till fördärv. Det är 
det ställe som gör er till arvtagare av 
himmelrikets kärlek, Guds kärlek. För att
göra detta, vägleder Gud er dit, och för 
detta bör ni vara tacksam. 
103-030, 1979/01/28)

            Att nå ut i gemenskapen

Sanna föräldrar uppmanade att från 1 
januari 1988, skall ”outreach” (att nå ut) 
börja på allvar, att bryta igenom i sam-
hällen och grannskap som förberedelse 

för enandet av Nord- och Sydkorea och 
allmänna val som omfattar norra och 
södra Korea. Följaktligen, fortsatte ut-
bildning av lokala aktivistledare i syfte att
öka medvetenheten hos människor ned 
till djupaste rötter i den sociala struk-
turen. Sanna föräldrar betonade också 
att en annan anledning till outreach på 
gräsrotsnivå var att återaktivera hem-
kyrka. De tillade att hemkyroarbete är 
grunden för folklig outreach eftersom det
möjliggör för hela familjer att delta i 
dessa aktiviteter. Genombrott som sker i
samhällets minsta enheter är nöd-
vändiga eftersom Korea kan inte frälsas 
om inte alla koreanska medborgare star-
tar ett liv i tro.

22 En ny vårvind har börjat blåsa i 
världen centrerad på Sanna föräldrars 
förkunnelse. Något gror i era hjärtan. Vi 
började med att utbilda kvarters- och 
grannskapsledare i Korea. Blommor 
blommar på nyligen vuxna stjälkar. 
Familjen, centrerat på kvartersledaren 
under grannskapets ledare, motsvarar 
stjälken. Det kommer att finnas hopp för 
Korea när dessa blommor blommar. När
ett huvud föds från grannskapets gren-
ledare genom grannskapets ledare, 
måste ni vårda den att växa till en stick-
ling och sedan inympas. Den familj som 
har grävt ner sina rötter och fötts på nytt 
kan företräda Republiken Korea. Den 
familjen kan växa till ett träd. Blomman 
som blommar bygger på att familjen kan 
bli en likartad blomma och bära en lik-
nande frukt, eftersom dess värde är en 
skatt av mänskligheten och universum. 
När det händer, kommer andra att tigga 



om ett frö från den blomman och kom-
mer inte att acceptera att berövas det.

Med detta i åtanke, har Sanna föräldrar 
stått i frontlinjen. Nu har organisationen 
av kvarterets ledare slutförts. Problemet 
är dock hur man organiserar och löser 
problemen för de återstående kvarteren.
Den dag då organisationen är klar i 
Seoul, kommer organisation i hela lan-
det att kunna genomföras på ett ögon-
blick. Nu måste ni få blommorna att 
blomma. Dessa blommor måste blomma
i familjen. Endast när era söner och 
döttrar ärver en patriotisk världssyn kan 
de fästa sina rötter ordentligt. Endast då 
kan de stärka fundamentet på vilket de 
kan bli nya äkta frukter. 
(142-255, 1986/03/12)

23 Vid hemkyrko-arbete, är grannskaps 
och kvartersledare de viktigaste. Byns 
underledare kommer härnäst. Dagen då 
alla tre, byn, grannskaps- och kvarters-
ledarna, enas som en, är allt fullbordat. 
För att göra så, måste de bo i sina om-
råden. Sanna föräldrar är grenarna och 
ni behöver gräva ner era rötter. Endast 
då kan ni växa ut över hela världen. Den
första platsen för himmelriket att slå rot i 
hela historien, är Korea. Centrera på 
kvartersledare, måste ni hålla kvarters-
möten att bli en kropp som 10 eller 20 
familjer. Ni behöver ge näring i ert om-
råde så att rötter sprids och växer. 
Trädet växer bara när alla grenar, stjäl-
kar och blad får näring.

Ledda av kvartersledare, är kvarteret 
roten till Enighetskyrkan organisation. 
Kvarteren måste göras till Kain- och 
Abel-sfärer där alla familjer i staden 

lever med Sanna föräldrar. Centrerat på 
kvarterets ledare, som är Kain, blir ni 
Abel. Därefter måste genom kvarters-
möten, mer än 10 familjer, som älskar 
Jesu 12 lärjungar, behöva förenas som 
en. När detta sker, har satan inget mer 
fundament på denna jord. Detta är vårt 
mål. När den roten gradvis växer 
djupare, kommer våra grenar som är 
Sanna föräldrars grenar att spridas ut i 
världen. (145-031, 1986/04/30)

24 Det tog mig 40 år att skapa 
grannskaps- och kvartersledare. Efter att
ha investerat i 40 år, har jag slutligen 
lyckats. Kan jag göra något nummer av 
länets ledare och byns ledare, men 
problemet är att ansluta dem med 
grannskapets ledare och kvarterets 
ledare så att alla lever. De måste alla 
vara aktiva, och eftersom den ena är 
vertikala representanten och den andra 
är horisontella representanten, när 
dessa två samarbeta effektivt, kommer 
de att återuppliva sin stad. Det är vår 
bas. När vi fullständigt att om kristen-
domen motsätter oss, kommer  stads-
delens och kvartersledaren att försvara 
oss. När de arbetar med aktiva kristna, 
löser det den kristna oppositionen och 
alla dess negativa bieffekter. Detta är 
tyngdpunkten i rörelsen på gräsrotsnivå 
för att nå ut. (148-196, 1986/10/09)

25 Presidenter, ministrar och alla andra 
ingår i lokala bostadsområden och 
kvarter. Därför måste cell-organisationer
inom Enighetskyrkan bryta igenom på 
grundläggande nivå. Eftersom allt var 
omvänt och förstört i familjen, måste det 
få upprättelse i familjen. Detta är inte på 



nationell nivå, och därför, efter att ha 
stärkt er individuella tro, måste ni bli 
objekt partner som kan expandera 
centrerat på familjen, med er ort som 
objektet partner. Genom framgång kan 
ni stå i position som subjekt partner på 
en större grund och tjäna en större sfär. 
På detta sätt kan ni expandera till allt 
större och bredare fundament tills ni 
ansluter till landet och världen.

Det här är rörelsen där Abel vinner över 
Kain. Om ni inte kan vinna över Kain, 
kan ni inte bli Abel. Ni blir Abel efter ni 
har vunnit Kain. Det är inte en relativ 
position. Abel sfär är etablerad när ni har
vunnit och förenats med Kain. Annars 
kan ni aldrig etablera Abel sfär, och fräl-
sningen kommer aldrig att avslutas på 
denna jord. Ni måste slå er ner med en 
familj där fokus är förening mellan sinne-
kropp. Ni måste gräva ner era rötter. Ni 
kan inte föreställa er hur stort det är att 
kunna å ut till medborgarna. 
(313-152, 1999/11/19)

26 Sanna föräldrar kan inte bara glida 
omkring. Vi kom som föräldrarna för alla 
människor, och nu har vi reparerat det 
som var satans värld och har farit upp till
den högsta toppen, genom (”head-
wing”) grundläggande ideologi, så kan vi
samla på vänstern och högern i indivi-
dens, familjens, stammens, folkets, 
nationens och världens sfärer. Vem kan 
ens ana alla bedrövade omständigheter 
vi var tvungna att gå igenom för att kom-
ma hit? Jag gled inte bara omkring.

Genomträngande denna historia av 
allvarligt lidande, har jag trätt fram och 

lagt detta fundament. Ni får inte trampa 
på det, eller bli skyldiga det som blev 
vävt på bekostnad av blod. Ni bör istället
inympa i det även på bekostnad av blod.
Det är så ni återbetalar denna nåd och 
visar er korrekt inför Sanna föräldrar. 
Det är detta (”outreach”) att nå ut på 
gräsrotsnivå handlar om. Ni måste gräva
ner era rötter i familjen.

Vad är målet som vi har strävat efter 
fram tills nu? Vad är vårt ideal? Nya 
familjer av mödrar, fäder, söner och 
döttrar centrerade på Guds kärlek måste
slå ordentlig rot. Ju djupare rot, desto 
mer sannolikt kommer trädet få knoppar.
På det trädet, måste vi utrota djävulens 
knoppar och rötter. Var bör de skäras 
av? De borde klippas av på grenarna. 
Utan detta är föreningen av Nord- och 
Sydkorea omöjligt. 
(172-296, 1988/01/24)

27 Centrerat på Sanna föräldrar, måste 
ni utföra nationstäckande verksamhet. 
För att göra detta ska ni återvända till ert
hem i denna nation, påverka dem och 
gräva ner era rötter. När ni gräver ner 
era rötter, kommer ni att bli ett träd som 
bär ny frukt som Gud kan skörda. Var 
bör ni plantera den fruktens kärnor? Ni 
borde inte plantera dem i ett fält. Ni ska 
plantera dem i ert hem. Ni måste 
plantera det i er mor, far, bröder och 
systrar. Det är Fyra positioners grundval.
Skapelsens ideal är förverkligandet av 
de fyra- positioners grundval, som 
representerar den perfekta kärleken. 
Därför bör ni plantera den i familjen som 
är centrum för kärlekens ideal. Precis 
som ett frö skapas genom en mor och 



en far, skall ni plantera fröna i familjen 
och sedan återvända och skörda 
frukten. Detta är lagen om livets cykel. 
Baseras på logiken i denna cykel bör ni 
plocka frukten och plantera den inuti er 
mors och fars kärlek. Om ni gräver ner 
djupa rötter av kärlek till er mor, far och 
syskon, kommer ni att leva. Det är målet 
för outreach på gräsrots-nivå. 
(173-201, 1988/02/18)

28 Outreach på gräsrots-nivå är 
genvägen till att befria Syd- och 
Nordkorea. Om er mamma, pappa, 
kusiner eller andra släktingar var i 
Nordkorea, skulle ni gråta och krama om
dem när ni träffade dem. På liknande 
sätt måste ni besöka familj efter familj 
och vara redo att utgjuta hjärtats tårar. 
När en omgivning som åtföljs av Gud 
och av en sådan hjärtats förening 
åstadkoms genom er, kommer den 
familjen att födas som den kärleksfulla 
familj som Gud vill finna. Jag utför detta 
arbete eftersom jag kan se att dagen för 
befrielsen och skrik av oerhörd glädje 
närmar sig. Därför måste ni ansluta till 
era sanna syskon och undervisa dem 
om Guds hjärta, så att ni kan bilda 
familjer av kärlek som Gud har sökt 
efter. (209-113, 1990/11/27)

Avsnitt 6. Utbilda samhällets ledare

Seger över kommunismen

Efter 1970-talet, genomförde Sanna 
föräldrar omfattande utbildning i Princi-
perna, Unification Thought och seger 
över kommunismen för ledare i sam-

hället, inklusive kristna ledare, profes-
sorer och regeringstjänstemän. Sanna 
föräldrars syfte med detta var att infor-
mera dessa ledare noggrant om Enig-
hetskyrkan, men ännu viktigare var att 
förbereda återförening av Nord- och 
Sydkorea, och på detta sätt säkra grun-
den för världsfreden.

1 Vi har ansvaret på 1970-talet för att 
ändra denna nation. Vi måste övervinna 
denna miljö. När vi  gick in i år 1970, höll
vi allmänna Princip-diskussioner och 
bjöd in kristna pastorer till dem. Vi höll 
också Princip-seminarier för professorer.
Jag tror att detta kommer att bidra till att 
förena detta folks samhälle med oss 
under 1970-talet. Vi behöver en ny 
allmän riktning för att underlätta detta. 
Därför genomför Sanna föräldrar denna 
strategi. Vi måste genomföra och stärka 
denna strategi främst på gymnasier och 
universitet. Jag förutser också en tid 
inom en snar framtid när vi måste utbilda
vår rörelse i Japan om marxismen.

Vi måste inse hur viktigt vårt ansvar är. 
Bara för att ni inte längre står inför svå-
righeter, bör ni inte slarva bort er tid. Om
ni blir för avslappnad, blir det så mycket 
svårare för oss att bryta igenom och 
avancera på en större skala. Ju större 
vedermödor som närmar sig oss, ju mer 
bör vi ge samlad kraft med övertygelsen 
att vi kommer att övervinna det som vi 
misslyckades med att få bukt med i det 
förflutna. Det finns fortfarande upp-
offring, lidande och motgångar framför 
oss. När vi kan bryta igenom och råda 
över denna miljö, kommer den fram-
gången att få Republiken Korea att 



expandera i Asien. 
(042-146, 1971/03/01)

2 Kommunister säger att religion är opi-
um för folket, och de försöker att ut-rota 
religion. De till och med förnekar Gud. 
Det har aldrig varit en ideologi som mot-
sätter sig Gud genom att systematiskt 
hävda att han inte existerar. Även om 
vissa trodde att Gud inte existerar, er-
kände de till sist att han existerar. Det 
faktum att det har dykt upp en ideologi 
som öppet säger att det finns ingen Gud 
visar att vi verkligen har nått den yttersta
tiden.

Vi har i Principerna, med vilka vi kan rå-
da över både den kristna och den kom-
munistiska världen. I Korea har vi läro-
böcker som utvecklar vår nya filosofi. De
förklarar i sin helhet och i detalj den san-
na naturen av konventionella teorier för 
utbildning, logik och så vidare. Vi an-
vänder dessa läroböcker för att utbilda 
människor från ledande sociala klasser. 
Vi undervisar kristna ledare och pro-
fessorer om Enighetsprinciperna.

Koreanska forskare anser idag att Nord-
korea kan bli moder-nation med en ideo-
logi som kan vägleda världen. Ur denna 
synvinkel, stöder många professorer 
stolt Enighetskyrkan bakifrån. Antalet 
forskare ökar som hävdar att endast 
Principerna kommer att fungera. Kristna 
kyrkorna erkänner att inget annat än 
Enighetskyrkan kommer att räcka. Ingen
kommer att kunna besegra oss när vi 
noggrant, med hjärta och sinne, erbjuder
akademiska och religiösa kretsar vår 
undervisning. (054-164, 1972/03/23)

3 När vi går in i året 1971, koncentrerar 
sig Sanna föräldrar på tre mål: frågan 
om hur ni ansluter gymnasier/universitet 
till vårt arbete, frågan om hur vi i fram-
tiden kan öppna vägen för att utbilda 
militären, och frågan om hur vi kan 
informera den nationella församlingen, 
som representerar denna nation och 
dess folk. Som ni vet arbetar vi nu på 
gymnasier/universitet och utbildar 
militärer från lägsta till den högsta nivån.
Faktum är att numera föreläser vi även 
vid National Defense University. Jag tror
definitivt att vi kan fortsätta på denna 
väg. Gud har investerat mycket för att 
hjälpa oss nå upp till denna nivå. När 
alla inser vår standard, kommer både 
administration och nationalförsamlingen 
att vara intresserade och vi kan ansluta 
regeringen själv till denna standard. Om 
vi ser centrerat på den större religiösa 
världen, är utmaningen hur Enighets-
kyrkan kapar kollegiala relationer med 
kristna. (052-027, 1971/12/01)

4 År 1972 närmar sig och situationen i 
världen börjar bli komplicerad. Desto 
mer komplicerad den blir, desto mer 
uppenbart är det att vår tid har kommit. 
Även Nordkorea svarar positivt på att 
återförena familjer som skiljts mellan de 
två Korea. De samordnar genom Röda 
korset, men de kommer att göra det först
efter det att de har etablerat sina egna 
regler. I denna situation kunde vi lätt 
hamna i att spela deras spel genom 
deras regler. Om vi inte förstärker vår 
ideologiska ståndpunkt, när familjer 
börjar återförenas, kommer vi att drivas 
in i ett hörn.



Vad kommer att hända när skilda famil-
jemedlemmar reser fram och tillbaka 
mellan Nord- och Sydkorea? Precis som
Nordkorea kommer att leverera kom-
munistisk ideologisk utbildning på sin 
sida, måste vi i Sydkorea också kunna 
kontra med ideologisk utbildning på vår 
sida. Det ska vara en organisation som 
kan ge denna utbildning, och inga andra 
än Enighetskyrkan kan göra detta. Men 
vi måste ge den på ett sätt som harmo-
niserar de två sidorna med varandra. 
(046-237, 1971/08/15)

5 Eftersom gemensamma Nord-
Sydkoreanska allmänna val kommer 
förvisso att hållas, måste vi säkra 10 
miljoner människor som kan förbereda 
landet för dem. Enighetskyrkan har ska-
pat organisationen the International 
Federation for Victory Over Communism
och lett undervisningen om seger över 
kommunismen. Vår utmaning är att 
inspirera ett stort antal personer att delta
i denna federation. Jag har förväntat 
detta här och nu är denna nästan här.

Det är sant att en femårs-plan att åter-
uppliva och utveckla ekonomin är nöd-
vändig, men mer brådskande är frågan 
hur vi utbildar vårt folk. Med detta i 
åtanke, upprätthåller Enighetskyrkan en 
dialog med kristendomen, men vi och de
är ännu inte överens om grunderna.

Frågan är hur vi kan gå i samma riktning
så att vi tillsammans kan leda det korea-
nska folket. Jag ansvarar för allt och för 
att lösa dessa problem så fort som möj-
ligt så jag har länge funderade på hur 
man motiverar kristna i denna fråga. Hur
kan jag hjälpa kristna att känna omsorg 

och oro över de olyckor som drabbar 
denna nation? Hur kan jag skapa en 
gemensam frontlinje och inge dem an-
dan att vinna seger över kommunismen?
(046-126, 1971/08/13)

6 För att vinna över satans värld måste 
ni förstå Principerna. För att vinna över 
den kommunistiska värl-den, måste ni 
förstå ideologin Seger över 
kommunismen. För att få ett slut på 
konflikten mellan de kommunistiska och 
demokratiska världarna, måste ni förstå 
Unification Thought. Därför behöver ni 
ett godkänt betyg i dessa ämnen: 
Principerna, Teori för seger över 
kommunismen och Unification Thought.

Vårt arbete återstår, att bannlysa satans 
värld, att avskaffa den kommunistiska 
världen och förena det med den demo-
kratiska världen. När vi gör dessa tre 
saker, kommer allt att fullbordas. Kom-
munismen hävdar att det inte finns 
någon Gud. Så länge den kommunis-
tiska ideologin existerar, kommer den att
blockera individuell fullkomlighet, orsaka
stora problem för familjen och förstöra 
allt hopp för himmelriket. Om det inte 
finns någon Gud, går allt i spillror. 
Kommunismen har nu nått en nivå där 
den kan påverka människor som indi-
vider, påverka familjer och påverka värl-
den. Därför måste vi för att övervinna 
den och ge världen Principerna ideo-
login Seger över kommunismen och 
Unification Thought. 
(102-129, 1978/11/27)

7 Rörelsen att återförena separerade 
familjer utförs i Korea. När familjerna 
återförenas kan denna nation återupp-



rättas som en. Satan och Gud käm-par 
om dessa familjer. Platsen Pan-munjom 
i Korea är den enda platsen på jorden 
där Gud och Satan kämpar ansikte-mot-
ansikte. Vi står nu inför en mycket av-
görande vändpunkt. Det är därför jag 
uppmanar kristna ledare att delta i en 
Principundervisning i år. Om, under den-
na period, Sanna föräldrar och Enighets-
kyrkan skulle be Gud att alla kristna och 
folk som förföljer oss skulle gå under, 
kan Guds vilja aldrig åstadkommas. 
Förföljelse är en bra sak. Kommunistisk 
förföljelse har givit oss ett ganska bra 
resultat. Det har hjälpt oss att separera 
från det onda och skapa enighet. Men till
sist måste vi även frälsa kommunisterna.

Vi måste återupprätta Adam och Eva 
genom kärlek. Och eftersom ärkeängeln 
förmådde Eva att falla genom ord, måste
även vi återupprätta ärkeängeln genom 
Ordet. Vi måste frälsa människor i den 
fria världen genom kärlek och frälsa 
kommunisterna genom sanningen. Det 
är därför ni inte skall besegras i dialog 
med kommunisterna. Vi kämpar med 
den demokratiska världen med Princi-
perna och med den kommunistiska 
världen med ideologin Seger över 
kommunismen. Principerna och teorin 
Seger över kommunismen är de två 
pelarna för återupprättelse. 
(052-073, 1971/12/22)

8 Vi måste genomföra utbildning i Unifi-
cation Thought, Seger över kommu-
nismen och Principerna, i vår närhet och
stad (tong och ban). Allt som krävs är för
the Citizens' Federation for the Unifi-
cation of North and South Korea att 

undervisa om Unification Thought till 
professorer, för the International Fede-
ration for Victory Over Communism att ta
ansvar för undervisningen av ideologin 
VOC och för Enighetskyrkan att ta hand 
om undervisningen av Principerna.

Även om det inte är möjligt att undervisa
i andra ämnen, så måste vi undervisa 
om Enighetsprinciperna, eftersom ju 
tidigare man lär sig, desto snabbare kan 
de bli befriade. Vi måste undervisa om 
Enighetsprinciperna så snart som möjligt
och skapa nya familjemedlemmar som 
inser att de måste gå vägen av gott-
görelse för att befria Kain. I position som
Abel, måste de återupprätta Kain. Där-
för, oavsett om ni är en ledare i den 
Internationella federationen för seger 
över kommunismen eller en kyrkoledare 
i Enighetskyrkan, undervisa alla med-
borgare i Korea. Gör detta först. Sam-
manfattningsvis bör ni bygga er bas 
genom att utbilda människor i bostads-
områden och stadskvarter. 
(167-034, 1987/06/14)

Principer för präster och professorer

Tjugoåtta ministrar från de kristna 
kyrkorna deltog i första princip-
seminariet för religiösa ledare initierat av
Enighetskyrkans högkvarter från 26 till 
28 november, 1970. Högkvarteret intro-
ducerade Principerna för kristna pas-
torer under många kommande till-fällen. 
Bara under 1971 deltog totalt 915 
ministrar i 12 seminarier, och de flesta 



av deltagarna sa, genom sina skriftliga 
reflektioner, att Principerna berörde dem
djupt. Samtidigt var kyrkan också värd 
för den första inbjudan till profes-
sorernas  Princip-seminarium från 10 till 
11 januari 1971. I det seminariet deltog 
universitetsprofessorer, och tjänade som
en hörnsten för många offentliga presen-
tationer därefter. På detta sätt genom-
förde vi Princip-seminarier för ledare 
från akademiska och religiösa kretsar.

9 Traditionell kristendomen har fortsatt 
att protestera mot mig i årtionden. Jag 
måste säga att deras inskränkta opposi-
tionen skadar ingen, utom dem själva. Vi
måste förmå dem som motsätter sig mig 
att välkomna oss genom att  säga "Enig-
hetskyrkan är inte vad vi trodde den 
var." Eftersom detta är vad vi måste gö-
ra, håller jag seminarier för kristna som 
har motsatt oss. Men de lokala kyrkorna 
tycks anse att dessa händelser är ett 
allvarligt problem. De protesterar, och 
hävdar att Enighetskyrkan tar bort deras 
pastorer och vittnar till dem. 
(062-153, 1972/09/17)

10 Att hålla Princip-seminarier för kristna
präster är ganska dyrt. Så en del påstår 
att det skulle vara bättre att använda 
pengarna till att bygga regionala hög-
kvarter, men det tror jag inte. Löv faller 
så småningom, så jag tror att stammen 
och grenarna är viktigare än bladen. 
Lärare står i högsta position i Repu-
bliken Korea och ministrar stå i högsta 
position i kristendomen, så hängivenhet 
och uppoffringar måste göras för att 
uppfylla mitt ansvar för kristna ledare.

Om de bara får höra våra Principer en 
enda gång, kommer de säkerligen att 
påverka dem. Det är därför att hålla ett 
enda seminarium är så stort, och det har
ännu större effekt andra gången, och 
var-je gång det upprepas. Vissa säger 
att det är ett 1900-talets mirakel, men 
det är det inte. Frågan är hur väl vi bok-
stavligen kan följa Principerna när vi 
utför vår mission. Om ni inte står i den 
positionen, så kommer ni alla att så 
småningom glida bort.

Det är därför ni måste offra hängivenhet 
och göra uppoffringar. När ni offrar hän-
givenhet, bör ni inte göra så slarvigt. Tag
hand om olyckliga människor medan ni 
offrar hängivenhet. Vid många tillfällen, 
när jag offrade hängivenhet om jag såg 
att någon var dåligt klädd tog jag av min 
jacka och bad för personen i kallt väder. 
Eftersom jag hade en sådan standard 
kunde jag lägga grunden så som den 
existerar idag. (042-168, 1971/03/04)

11 Även om kristna tidigare margina-
liserade Enighetskyrkan, börjar de nu 
välkomna oss. Vi påbörjade denna peri-
od mot godkännande 1971. Genom 
Princip- seminarier, sammanförde jag 
och utbildade fler än 1000 pastorer. 
Några av dem var djupt rörda och sa, 
"Jag kommer att ägna mitt liv åt kampen 
för Enighetskyrkans religionsfrihet". I 
själva verket finns det många pastorer 
som faktiskt använder Principerna i sina 
tal. Ni hittar dessa kristna ledare ut-
spridda över Korea. När de ger guds-
tjänster baserade på Ordet, blir deras 
församlingar uppfyllda av inspiration. 
Efter att ha givit Princip-baserade 



predikan bara några gånger, så kommer
dessa predikanter att inse att Princi-
perna verkligen är Guds ord. 
(058-268, 1972/06/13)

12 Nu måste vi förena Judendomen och 
nationen Israel, som inte kunde enas på 
Jesus tid. Jag är tacksam för denna tids-
ålder där Enighetskyrkan och kristna 
ledare har börjat att associera med 
varandra. Medan i början kristna för-
följde Enighetskyrkan, så har vi nu nått 
en nivå där vi fritt kan vara vänner med 
kristna ledare. Detta innebär att vi nu 
äntligen är i en position att gottgöra 
tusentals år av historia.

Faktiskt, tre omgångar av Princip-
seminarier för inbjudna kristna ledare 
skulle ha uppfyllt de nödvändiga vill-
koren, men i juni har vi redan haft sju 
seminarier. Detta år 1971, är lyckan för 
horisontell gottgörelse av 7000 års his-
toria. Det är därför jag planerar att satsa 
och avsluta den sjunde omgången av 
Princip-seminarier senast i juni 1971. 
När antalet kristna ledare som har 
deltagit i dessa möten överstiger 600, 
även genom en enda, kommer vi att ha 
uppfyllt villkoret. Men min plan är att 
överstiga 700. När det passeras, kom-
mer jag att ha uppfyllt mitt ansvar.

Ni har ingen aning om vilken svår tid jag 
har haft med att uppfylla detta villkor. 
Jag har gjort det mesta arbetet utan att 
ni varit medvetna om det. Antalet an-
hängare i Enighetskyrkan är inte viktigt. 
Det som betyder något är om och hur vi 
kan fortsätta att utföra nödvändig gott-
görelse. (044-293, 1971/05/24)

13 När det perfekta plus förenas med 
det perfekta minus, skyddar universum 
dem båda för evigt. När vi säger att vi 
försöker att bli ett med kristendomen, 
innebär det att vi försöker frälsa dem. 
Genom att stå i positionen av det per-
fekta plus, försöker vi frälsa kristen-
domen, genom att föra det till det per-
fekta minus. Om de i minus-position 
väljer att inte förena sig med oss, kom-
mer detta att påverka landet och få det 
att gå under.

En person som agerar med sanning 
kommer att uppnå ett sanningsenligt 
resultat. Därför, får vi aldrig glömma att 
vår väg är inom sfären av absolut skydd,
i vilken hela himmel och jord har rätt att 
beskydda oss.

Ett ben kan inte av sig själv uppnå enig-
het. Vi måste hålla takten, och därför 
behöver vi en diagonal linje som anslu-
ter till våra objekt partners. Det är därför 
Enighetskyrkan måste uppnå enighet 
med kristendomen och med folk. Det är 
den kortaste vägen. När kristna under-
visas Principerna för så lite som två 
veckor, kommer de att passera den nivå 
där ni är nu. Det är bara alltför uppen-
bart. Ni måste omsätta detta i handling, 
oavsett vilka svårigheter ni möter. 
(207-304, 1990/11/11)

14 På återupprättelsens väg, uppstår 
Abel endast efter att Kain har åter-
upprättats. Återupprättelse kan inte 
uppnås genom att skryta. Det måste ske
på ett naturligt sätt. Jag deltar inte i Prin-
cipseminarier för kristna ledare. Även 
om jag inte närvarar, eftersom de mot-
sätter mig måste de komma till mig och 



böja sina huvuden. Jag kommer inte att 
visa mig förrän Korea återupprättats. 
Jag måste upprätthålla Guds värdighet. 
Det är inte så att jag inte kan hålla tal, 
men jag måste följa Viljan och Himlens 
lagar.

Er mission är att rädda Kain. Som 
individ, är ni en Abel på individuell nivå, 
så ni bör frälsa Kain på individuell nivå. 
Om ni är Abel på familjenivå, bör ni 
frälsa Kain på familjenivå, och om ni blir 
Abel på stam-nivå, bör ni frälsa Kain på 
stam-nivå. För Enighetskyrkan, som är 
Abel på nationell nivå måste vi frälsa 
Kain-samfund på nationell nivå. Endast 
då kan vi bli berättigade att ta hand om 
nationen. Så den mest angelägna frågan
är hur vi skall bli Abel. När detta  upp-
nåtts, kommer alla Enighetskyrkans 
förhoppningar att genomföras samtidigt. 
(046-147, 1971/08/13)

15 Från januari 1971 till början av 
december, höll vi Principseminarier för 
kristna ledare, och mer än 800 pastorer 
deltog. Dessutom höll vi Princip-
seminarier fyra gånger för professorer 
på universitet. Vore det inte för oss, 
skulle dessa universitet inte kunde 
presentera en ny väg för studenter. Den 
pedagogiska myndigheterna tittar 
verkligen på oss från en sådan syn-
vinkel. Dessutom är det många män-
niskor som kommer att visa att utan 
rörelsen Seger över kommunismen, kan 
kommunism inte besegras. Eftersom 
detta är den rådande situationen, kan vi 
tryggt säga att vi har nått upp till högsta 
punkten centrerat på Guds vilja.

När vi nu har uppnått denna punkt, 
måste Enighetskyrkans medlemmar 
avslöja deras värde som individer som 
representerar det hela. Med detta i 
åtanke har vi börjat arbeta med en ny 
nationell struktur. Välsignade hustrur har
gått ut till alla delar av folket för att utföra
aktiviteter. Medan hustrur är borta, stö-
der deras nära anhöriga deras verk-
samhet. (052-028, 1971/12/01)

16 Om Republiken Korea fortsätter på 
det här sättet, kommer den att förstöras. 
Detta land kommer att förgås om det 
inte städar och rensar ut de svaga och 
korrupta ideologierna. Med andra ord, 
detta land behöver våra Principer. Korea
behöver verkligen dem. När Enighets-
kyrkan först ville skapa Principseminarier
för medlemmar av prästerskapet, skrat-
tade folk åt oss och frågade oss om vi 
på allvar trodde att kristna ledare skulle 
komma. De reagerade på detta sätt ef-
tersom de hade ingen aning om hur 
lagarna i himlen fungerar. Hur som helst 
i det här skedet är det inte nödvändigt 
att ha fler kristna ledare närvara vid 
dessa möten. När tre eller fyra ledare i 
en grupp kommer att samarbeta med 
oss, kommer resten naturligtvis att följa 
efter. (055-329, 1972/05/09)

17 Var är vägen genom vilken Enighets-
kyrkan kan upprätthålla sitt liv? Vi kan 
inte göra detta ensamma. För att Enig-
hetskyrkan skall överleva behöver vi 
säkert påverka den religiösa världen, 
som har kristendomen i sin mitt. Efter 
det måste vi imponera många besluts-
fattare i bakgrunden av Sydkorea. I 
förberedelserna för detta, undervisar vi 



professorerna. Mer än 50 professorer 
deltog i tredje Princip-seminarium, som 
bara ägde rum och var ganska effektiva.
Vi offrar enorma kostnader för att moti-
vera college-professorer att utforska 
Enighetskyrkans principer. Vi gör detta 
så att vi snabbt kan publicera en bok 
med kritik och intryck av Principerna från
experter inom alla akademiska områden.
Andra kan inte på ett trovärdigt sätt 
motsätta sig att läsa en bok som god-
känts av framstående professorer. 
Därför måste vi skynda att avsluta detta 
arbete. Vittnesbörden är från de tre 
omgångarna av seminarier för profes-
sorer, och sannolikt kommer ingen att 
vara oense med en bok som har en 
sådan legitimitet. (046-128, 1971/08/13)

18 Genom Professors World Peace 
Academy, kommer vi att skapa en global
professorers sammanslutning för utfors-
kning av Principerna. Vi arbetar med 
detta projekt i Korea och Japan. Som en
följd utforskar professorer Principerna 
och publicerar ofta sina resultat. Fram 
tills nu har vi förenat forskare främst 
genom the International Conference on 
the Unity of the Sciences, som vi har 
värd för många gånger. Nu måste vi 
överväga hur vi kan hålla Princip-
seminarier för nationsledarna i de länder
där dessa forskare lever.

Diskussionerna bör föra samman ledar-
na med dessa forskare. Präster som 
motsätter sig Unificationism borde föra 
en dialog med dessa professorer. De 
kristna ledarna kommer att böja sina 
huvuden när de gör så. Efter det kom-
mer dessa ledare att behöva kontakta 

ett stort antal människor som arbetar i 
nära samarbete med andra stora religi-
oner. När kyrkor svämmar över till vår 
sida, kommer också stora grupper av 
människor att komma över på vår sida. 
Genom att utföra sådana multilaterala 
verksamheter, borde vi förvänta oss att 
säkra och utbilda minst 30 000 män-
niskor i grupper om 600. När vi går 
vidare till den nationella nivån, så kom-
mer unga människor att strömma in. 
(089-051, 1976/10/03)

               Träningsläger och 
          internationella seminarier

Sanna föräldrar grundade den 
internationella federationen för seger 
över kommunismen den 13 januari 1968
och de höll regelbundet seminarier om 
Teori för seger över kommunismen och 
Unification Thought för ledare från alla 
områden och sociala klasser, särskilt för 
att förbereda återföreningen av Nord- 
och Sydkorea. The International Federa-
tion for Victory Over Communism ordnas
också för samhällets ledare att åka till 
USA och Japan, där de introducerades 
till Principerna och Sanna föräldrars 
världsomspännande verksamhet. Dessa
ledare var mycket imponerade.

19 Vi behöver genomföra en organisa-
torisk struktur för att förbereda förening-
en av Nord- och Sydkorea. Genom att 
ge ambassadörerna för fred,  Teori för 
seger över kommunismen, Unification 
Thought och Principerna kan vi samla 
den här världen. Utan att misslyckas 
måste vi placera ambassadörer för fred 
på 120 platser. De måste vara statio-



nerade i alla administrativa enheter: 
områden, byar och städer på lands-
bygden, och stadsdelar och kvarter i 
stadsområden. När detta är gjort kom-
mer vi att ha en integrerad organisation. 
Allteftersom  vi utformar denna organi-
sation, måste vi ge folk ideologisk makt 
dag efter dag. (405-011, 2003/02/08)

20 Vi måste först utbilda de personer 
som jag har erkänt som patrioter. Vi 
måste lära Principerna till ledamöter av 
nationalförsamlingen, Teori för seger 
över kommunismen och även Unification
Thought. Om ni inte har något att över-
träffa mig med, så bara följ mig iallafall.

Koreas nuvarande politiska trend åstad-
kommer ingenting. Detta är också sant 
för Förenta staterna och Japan. Jag har 
genomfört fredsrörelsen fram tills nu 
baserat på absoluta värden. Jag är den 
enda som har gjort detta. Världen res-
pekterar mig mycket för det, men det bör
inte sluta där. Den måste omvandla det 
fundamentet av respekt till ärevördiga 
traditioner och lämna dessa som ett arv 
till kommande generationer. En sådan 
bas är nödvändig. 
(402-019, 2003/01/12)

21 Kristna blir häpna när de får höra om 
Principerna. Många bland deltagarna i 
seminarier i USA var kristna. De kunde 
inte ha några invändningar. Vid den 
tiden hade hört bra rykten. När de 
tidigare hörde samma ord, tolkade de 
dessa ord som dåliga; deras ögon läste 
dem som dåliga och deras öron hörde 
dem som dåliga. De hade lyssnat med 
ett sådant hjärta. De befarade att dessa 
ord skulle överväldiga eller konsumera 

dem. Men nu har rykten om denna un-
dervisning spritt sig, och samma män-
niskor börjar uppleva att de måste lys-
sna noga på dem, åtminstone en gång. 
Om de lyssnar med öppna hjärtan, kom-
mer orden att fylla dem till 100 procent.

Det finns i dag ingenting som hindrar att 
en god utbildning bidrar till att nationerna
uppnår sina mål. På grund av detta, kom
folk från utbildningsministeriet flera gå-
nger och bad våra lärare att även under-
visa dem. Nu radar alla upp sig för att 
delta i seminarier i USA. Vid denna tid, 
planerar jag att ta kristna äldste dit. Nu 
när antalet personer som har fått denna 
utbildning är nära 20 000, tror jag att de 
flesta av medelklassen har hört det, och 
att det inte finns en enda person som 
inte vet någonting om det. 
(206-342, 1990/10/14)

22 Den internationella federationen för 
seger över kommunismen och Enighets-
kyrkan har tränat och utbildat många 
människor. Ni måste länka ihop alla de 
personerna som har skapat kontakter 
med oss. Efter det måste ni koppla ihop 
alla professorer och lärare i gymnasier 
som har deltagit i seminarier i USA. Av 
denna anledning har vi centraliserat 
organisationen av vår kyrka i denna tid. 
Fram tills nu har studenterna i CARP 
arbetat separat från oss, men tiden för 
att organisera oss på det sättet har 
passerat och det är dags för oss alla att 
leva tillsammans under samma tak. Alla 
våra fiender har kollapsat. Det är därför 
vi knyter samman våra organisationer.

Vi kommer nu att skapa ett student-
departement. Alla professorer, gym-



nasielärare, och även grundskolelärare 
kommer att länkas samman genom 
student-avdelningen. Familjer relaterar 
naturligt till utbildningsinstitutioner. 
Eftersom deras barn gå till grundskolor 
eller gymnasier, påverkas familjer när de
skolorna förändras. När ni väl har om-
vänt lärarna, kommer studenter och fa-
miljer automatiskt att påverkas. Vi kan 
påverka studenter. För att omvända 
studenterna samlar lärarna dem och 
undervisar Principerna. 
(208-066, 1990/11/15)

23 Antalet personer som kommer att ha 
deltagit i USA-seminarier bör uppgå till 
minst 50 000. Jag tror att antalet delta-
gare nu har nått en bit över 30 000. Om 
vi kan skicka 50 000 människor, kommer
varje län i Korea att ha minst 200 per-
soner. Jag har skickat dem att utbildas i 
USA eftersom vi behöver ledare som 
kan påverka landet. Jag tycker att, efter 
att de har genomgått utbildning om inte 
vårt land förenas centrerat på Enighets-
kyrkans vision så har det inget hopp. Vår
nivå är inte bara en nationell nivå. Jag 
vet att Enighetskyrkans fundament 
erbjuder det enda sättet att bygga 
kontakter som leder till och expanderar 
till världen. Människor vänder sig till oss 
eftersom de inser att vår är riktningen 
mot sant hopp. (230-016, 1992/04/15)

24 Föräldrar planerar att fokusera på 
aktiviteter i högstadie- och gymnasie-
skolor. Bland lärare, rektorer och vice 
rektorer i högstadie- och gymansieskolor
som deltagit vid våra seminarier i USA, 
är cirka två tredjedelar relaterade till vår 
organisation. Därmed blir vi ett med 

dessa huvudmän och vice uppdrags-
givare, kommer vi naturligtvis att utbilda 
eleverna. Det snabbaste sättet att göra 
detta till ett utbildningssystem är genom 
högstadie- och gymnasielärare, snarare 
än genom universitetsprofessorer. Där-
för är aktiviteter som riktar sig till skolans
personal och läroplaner absolut nöd-
vändiga. Dessa verksamheter måste få 
slå rot.

Universitet är ett steg bort från detta. 
Eftersom universiteten är uppdelade i 
avdelningar, har även de som tagit exa-
men under samma år kan lätt bilda en 
hjärtas förening med varandra. Å andra 
sidan, är högstadie- och gymnasielärare 
ansvariga att undervisa alla elever sam-
ma innehåll. I denna situation kan stude-
rande och skapa hjärtliga band med 
varandra, nästan som om de var syskon 
födda av samma föräldrar.

Av denna anledning, är det viktigaste 
den metod genom vilken vi kan införa 
Principerna i utbildningsinstitutioner. Det
är en grundförutsättning. Därmed kan vi 
erbjuda utbildning på ett sådant starkt 
underliggande fundament. När rektorer 
och studenter kommer att berömma oss,
kommer föräldrarna automatiskt att följa 
dem. Genom att utbilda dem, måste vi 
skapa en familjerörelse. 
(241-057, 1992/12/19)





Kapitel 3

Proklamationen av heliga dagar

Avsnitt 1. Hjärtats återupprättelse och
påtaglig återupprättelse

Bakgrund

Sanna föräldrar proklamerade 17 april 
1960, dagen efter välsignelsen av 3 par, 
som dagen för hjärtats uppståndelse, 
och 17 april 1961 som dagen för påtag-
lig uppståndelse. Efter Sanna föräldrars 
heliga bröllop, avslutades hjärtats upp-
ståndelse, påtaglig uppståndelse och 
alla tings uppståndelse, och Guds förlo-
rade hjärtats sfär återuppstod i påtaglig 
form. Därefter vid upprättandet av Föräl-
drars dag kunde barnen och allt återupp-
rättas.

1 Strikt talat borde Föräldradag ha upp-
stått efter tillkännagivandet av dagen för 
hjärtats uppståndelse och dagen av på-
taglig uppståndelse. När ni undersöker 
processen hos uppståndelse, föregår 
hjärtats och påtaglig uppståndelse upp-
ståndelsen för alla skapade ting. I be-
gynnelsen förlorade Gud allt genom 
mänskliga syndafallet, då han förlorade 
det påtagliga och sedan hjärtat. Därför 

har Gud arbetat baklänges och först 
utfört hjärtats uppståndelse, därefter 
påtaglig uppståndelse och slutligen 
återuppståndelse av alla ting. Föräldrars
dag, Barnens dag och Dagen för alla 
ting fastställdes därefter. För att uppnå 
detta, betalade jag gottgörelse medan 
jag gick en väg av svårigheter. Eftersom 
jag lade dessa gottgörelsevillkor, vilket 
tog som bort villkoren för satans ankla-
gelse, kunde jag etablera den välsig-
nade och heliga föräldradagen. 
(017-322, 1967/04/10)

2 Föräldrars dag, Barnens dag, Dagen 
för alla ting och Guds dag orenades på 
grund av Adam och Eva, de första män-
skliga förfädernas syndafall. Det är där-
för Enighetskyrkan etablerade dessa 
heliga dagar, som saknar motstycke i 
historien. Dessa heliga dagar är ovär-
derliga; allt fallet måste återupprättas för
att kunna etablera dem. På grund av 
syndafallet, blev allt bundet till problemet
med hjärta och påtagliga problemet, och
de trasslade in sig med ärkeängeln. Det 
fanns en ordning för hur syndafallet in-



träffade: först ärkeängeln, och därefter 
hjärtat. Allt, inklusive sinne och kropp, 
var intrasslat och allt förblir intrasslat. 
För att återupprätta detta, måste vi gå 
framåt med ett hjärta som är i samklang 
med Gud. Det är därför vi i Enighets-
kyrkan har dagen för hjärtats uppstån-
delse; hjärtats uppståndelse kommer 
först. Hjärtat och kroppen orenades när 
Satan och människor förenades som en;
detta var resultatet av syndafallet. I 
samband med återupprättelse, sker 
saker i omvänd ordning. Först pro-
klamerade vi dagen för hjärtats upp-
ståndelse, och sedan var vi tvungna att 
förkunna dagen för påtaglig upp-
ståndelse. (051-125, 1971/11/18)

3 Det heliga bröllopet som hölls 1960 
etablerade vertikalt föräldrarnas position.
På grund av att, som ni går igenom pro-
cessen av återupprättelse, ni måste gå 
den modellvägen. Av denna anledning 
etablerade jag först föräldrarnas dag och
därefter förklarade jag barnens dag i 
horisontell position. Föräldrar genom-
förde återupprättelse av Ordet, hjärtats 
uppståndelse och påtaglig uppstån-
delse. Genom att utföra Välsignelsen, 
centrerat på en människa, gick vi in i en 
ny historisk epok. Den första föräldra-
dagen markerar början av övergången 
från den gamla världen till den nya 
världen. Eftersom föräldrar uppstod, kan
ni ta emot välsignelsen som söner och 
döttrar i den nya eran. I gottgörelse-
perioden behöver ni inte gå igenom 
processen av påtaglig uppståndelse 
som föräldrarna har gjort. Genom väl-
signelsen, inympas föräldrarna i er; så 
länge ni följer, helt förenade i hjärtat, kan

ni gå vidare utan att ta emot satans 
anklagelse. (021-204, 1968/11/20)

4 Adam föll till en position långt under 
hjärtats värld. Genom att inte känna 
Guds hjärta, så föll han. Jesus är den 
enda person i historiens tidsåldrar som 
djupt har upplevt Gud. Han kunde dock 
inte ensam skapa standarden för hjär-
tats återupprättelse. Adam bröt inte mot 
Guds hjärta ensam, Adam och Eva 
kränkte Hens hjärta som ett par. Tills 
Adam och Eva blir förenade i hjärtat, kan
Guds hjärta inte befrias.

Jesus, i position som den andre Adam, 
måste komma igen och uppnå sfären av 
hjärtats uppståndelse. Kristendomen 
gjorde oräkneliga uppoffringar under 
2000 år. Trots det har de inte kunnat 
förbereda grunden för hjärtat genom 
Principerna och den himmelska vägen, 
och utropa, "må hjärtat hos vår him-
melske Fader vara tillfreds nu!" Ett par 
som kan uppnå detta måste uppstå och 
utföra detta arbete, så att Guds hjärta 
kan bli befriat. När detta kommer att ske,
kommer porten till hjärtat som leder till 
det himmelska konungadömet att öpp-
nas och formen av hjärtats himmelrike 
för alla gifta par börjar. 
(097-303, 1978/03/26)

5 En mur byggdes i Guds hjärta. Som en
man och en kvinna, som uppnått före-
ning i hjärta och sinne, måste ni etablera
gottgörelsevillkoret och säga, "Vi skall 
bära korset Du har burit och kommer att 
kämpa och vinna på nivåerna som 
individen, familjen, stammen, folket, 
nationen och världen." Det är viktigt att 



överföras från Guds värld till världen av 
människors hjärtan på detta sätt.

De första mänskliga förfäderna, Adam 
och Eva föll, så det är människan som är
i stånd att befria Guds lidande. Kort 
sagt, det är en människa som kan befria 
Gud och befria honom från hans kors i 
hjärtat. Detta kräver ett gift par som är 
villiga att bära kärlekens kors på vägen 
av hjärtats lidande. Medan de bär kor-
set, måste de arbeta på nivåerna av 
individen, familjen, stammen, folket, 
nationen och världen. Det måste komma
en dag då de kan förklara att de har 
passerat över alla dessa toppar. De 
kommer att säga, "Precis som Gud 
älskar sina barn och allt skapat gör vi 
det också."

Därför proklamerade jag den 17 april på 
den sjuttionde dagen efter Sanna föräl-
drars heliga bröllop den 11 april 1960, 
som dagen av hjärtats uppståndelse. 
Jag förkunnade hjärtats uppståndelse i 
himlen och på jorden. När alla problem i 
det mänskliga hjärtat är lösta, kommer 
himmelriket på jorden och i himlen utan 
tvekan att förverkligas. 
(097-306, 1978/03/26)

6 Standarden för fullkomlighet kommer 
att etableras genom att uppnå sfären av 
hjärtats uppståndelse med Guds kärlek 
manifesterad på jorden. Därför prokla-
merade jag dagen för hjärtats upp-
ståndelse centrerat på sfären av upp-
ståndelsen i Enighetskyrkan. Hjärtats 
uppståndelse är grunden för den på-
tagliga uppståndelsen. Ytterst blir vi ett 
med Gud centrerat på den hjärtats enig-
het och Guds kärlek och centrerat på 

den enighet mellan hjärtats och Guds 
kärlek, måste kroppen bli ett. För att 
kroppen skall kunna skapa hjärtats sfär 
horisontellt, måste vi gå bortom standar-
den för anklagelser genom vilka vi inva-
derades från satans rike. Om vi inte 
slutför påtaglig upprättelse, kommer vi 
inte att förenas med Guds hjärta hori-
sontellt. Genom att 1960 och respektive 
1961, proklamera dagen för hjärtats 
uppståndelse och dagen för påtaglig 
uppståndelse kan den fullkomnade 
Adam och fullkomnade Eva uppstå. 
(067-144, 1973/06/01)

         Hjärtats uppståndelse och 
             påtaglig uppståndelse

Sanna föräldrar betonade att dagen av 
hjärtats uppståndelse var dagen då Gud 
och människa formellt förenades i hjärtat
för första gången på 6000 år. Alla män-
niskor kan ta emot välsignelsen och 
träda in i sfären av nåd, stående i Guds 
närvaro, när de har lagt villkoren för på-
taglig uppståndelse, vilket innebär att 
vara född på nytt.

7 Vi måste passera genom hjärtats port 
på alla nivåer. Utan att lägga villkoren 
för att ha passerat genom hjärtats port, 
kan vi inte återuppstå. Jesus kunde inte 
lösa problemet med hjärtat och kunde 
inte träda in i himmelriket. Därför är 
hjärtat alfa och omega. Portarna till him-
melriket kan öppnas när hjärtats port är 
öppen, och de som inte längre har sår i 
deras sinne, kropp och hjärta kan träda 
in. (009-088, 1960/04/17)



8 I återuppståndelse, är vårt hjärta 
problemet. Vi måste i själva verket bli 
människor som erbjuder smak och sant 
värde som himlen hoppas på. Fram tills 
nu har ingen person slutfört återupp-
ståndelsen i himlen eller på jorden. Vi 
måste böja våra huvuden och vara 
tacksamma för det faktum att uppstån-
delsen börjar ske här, i detta eländiga 
land Korea.

Personer som har uppnått den stan-
darden kan inte utbytas för alla pengar i 
världen. Även om de verkar ha förlorat 
allt, har de i själva verket allting. De är 
söner och döttrar som återger glädje, 
lycka och tröst till Fadern, som kommer 
som förkämpen för kärlek och hjärta. Det
är därför vi måste bli inympade i Hens 
hjärtas värld. Gud är vår fader; Herren är
vår brudgum. Gud har tillåtit oss att 
förstå hans längtansfulla hjärta, hans 
trofasthet och lojalitet till hans hjärta. Nu 
kan vi börja arbeta med att ansluta alla 
filosofier genom hjärtan hos en far och 
son, man och hustru, och en kung och 
hans undersåtar. Det finns inga omstän-
digheter som inte kan lösas och ingen-
ting som inte kan förlåtas, i Faderns 
namn. Allt kan bli förenat genom lojalitet 
vid konungens fotpall. Detta är hela 
slutsatsen av hjärtats uppståndelse. 
(009-091, 1960/04/17)

9 När Adam och Eva föll, var deras hjär-
ta inte i linje med Gud. Därför måste vi 
stiga över det. Vi måste vara beredda att
göra vad som Gud än befaller, även om 
det innebär att bryta oss ur alla jordiska 
ting. Denna typ av självmedvetande 
måste utvecklas. Med andra ord, nivån 

för uppståndelsen av hjärtat måste fin-
nas. Vi genomförde ceremonin för hjär-
tats uppståndelse för denna vägs skull. 
(090-130, 1976/10/21)

10 Om ni ska utföra den påtagliga 
uppståndelsen, måste ni gottgöra den 
historiska standarden och segra, inte 
kollapsa mitt i kampen mot livets verklig-
het. Endast då kan ni utföra den påtag-
liga uppståndelsen. Det här är dagen för
påtaglig uppståndelse. Den person som 
övertar Jesus uppdrag på jorden och 
Guds hjärta blir en hjälte i denna värld. 
Påtaglig uppståndelse måste först gå 
genom hjärtat. Det är en dagen när 
himmel och jord är återupprättade. 
Påtagliga föräldrar och barn är nödvän-
diga för dagen av påtaglig uppståndelse.
Ni måste avancera till positionen i här-
lighet genom påtaglig uppståndelse. Ni 
måste kämpa en blodig kamp för att 
uppnå detta, och etablera ärorik suve-
ränitet. Det här är vägen ni måste gå, 
oavsett om ni lever eller dör. 
(011-337, 1962/04/17)

11 Konstiga saker händer när människor
kommer till Enighetskyrkan. Direkt vill de
packa upp alla sina tillhörigheter och bli 
medlemmar i kyrkan. Ni kan inte före-
ställa er hur människor är fyllda med 
hopp. I en sådan situation, verkar de 
känna sig som om de just har rymt från 
någonstans. Om det är så ni känner och 
agerar, så är det påtaglig uppståndelse. 
Ni får ni en kupong med vilken er kropp 
har trätt in i den himmelska sfären; detta
är sfären av påtaglig uppståndelse. 
Hjärtats uppståndelse och påtaglig 
uppståndelse är utgångspunkten som 



gör att ni kan ansluta till Guds släktlinje 
genom hans kärlek. 
(090-130, 1976/10/21)

Avsnitt 2. Föräldradagen

                         Bakgrund

Förlovnings-ceremonin för Sun Myung 
Moon och Hak Ja Han, på den första 
dagen i tredje månaden månkalendern 
1960 (27 mars) vid den ursprungliga 
Cheongpa-dong huvudkyrkan i Seoul, 
markerade den dag som Sanna föräldrar
allmänt dök upp på jorden. Därför pro-
klamerade Sanna föräldrar retroaktivt 
det följande året, att den 1 mars 1960 
var den första föräldradagen. På den 
35:e föräldradagen 1994, förklarade de 
att namnen på alla kyrkans större heliga 
dagar bör inkludera ordet "Sanna", så 
dagen döptes om till Sanna Föräldrars 
dag.

1 Gud hade aldrig någon Guds dag, 
Föräldrarnas dag och Barnens dag. 
Guds ideal för skapelsen är förening i 
hjärtat med sina barn. Syftet med 
skapelsen är att åstadkomma en rak 
linje av Guds hjärta genom Adam och 
Eva till sina barn. Gud används princi-
pen om harmoni i skapelsen av världen. 
Därför har Gud också grundat sin stra-
tegi för åter-skapelse på denna grund-
läggande princip. Gud önskar att etable-
ra Guds dag, Föräldrarnas dag och Bar-
nens dag och fira dem med hela män-
skligheten. Därefter kommer till sist, syf-
tet med dessa heliga dagar att uppnås. 
(011-263, 1961/11/08)

2 Det var möjligt att etablera Föräldra-
dagen endast på det segerrika funda-
mentet av att ha gottgjort både andligt 
och fysiskt alla misstag som de första 
föräldrarna, Adam och Eva gjorde. De 
borde ha blivit Sanna föräldrar, men ef-
tersom de föll, måste Jesus Kristus kom-
ma som Messias och lägga grunden för 
Sanna föräldrar på nationell nivå, centre-
rat på det utvalda Israels folk. Detta är 
en grundläggande regel. 
(086-215, 1976/03/31)

3 För att Sanna föräldrarna skall kunna 
uppfylla den positionen på denna jord, 
måste de presentera resultat för Viljan. 
De måste kvalificera sig för att vara 
Sanna föräldrar, och då måste de vara 
segerrika. Först, var Far tvungen att 
underkuva satan, därefter underkuva 
föräldrarna till adopterade barn i andliga 
världen. Sanna föräldrar var tvungna att 
gå igenom tre stegen för de ursprungliga
föräldrarna – utformning, tillväxt och 
fullbordan. Efter detta, måste de uppfylla
de allmänna villkoren för att frälsa alla 
människor som föds på denna jord i po-
sition av barn: att hjälpa människor att 
växa andligt och hjälpa dem att upp-
rätthålla sina liv. Annars kan de inte bli 
Sanna föräldrar.

Vad gjorde folk på jorden till vad de är? 
Det var därför deras första föräldrar gick 
fel väg. Därför måste föräldrar ansvara 
för att återuppliva dessa barn som är 
döda. Om de inte hittar ett sätt att åter-
uppliva dem, kan de inte bli Sanna föräl-
drar. Därför finns det i historien en peri-
od som går igenom föräldrarnas tre sta-
dierna av utformning, tillväxt och full-



bordan. Bland dem kommer Sanna 
föräldrar, som uppstår med auktoriteten 
att bestämma seger över satan i den 
fysiska världen och andliga världen, att 
finnas kvar ända till slutet. 
(026-288, 1969/11/10)

4 Om inte himmel och jord förenas, dvs. 
om inte den andliga och den jordiska 
världen är förenade, kommer vi inte att 
ha utfört en fullständig förening. Även 
om en stor person försöker förena värl-
den med sin lära, eftersom den förening 
han erbjuder sträcker sig endast så långt
som till den fysiska världen och eftersom
himlens lagar och Gud uppenbarligen 
finns, kommer vad han försöker göra att 
vara förgäves.

Vad är orsaken till oförmågan att uppnå 
enighet? Det är därför att alla vägar är 
spärrade. Tills dessa blockeringar är 
upplösta, kan enighet inte uppnås. 
Om vi inte kan eliminera de hinder som 
finns, inte bara i denna världen utan ock-
så i mitt hjärta, sinne och livet, kommer 
vi inte att uppnå enighet.

De blockeringar som vi måste eliminera 
finns inte bara på jorden utan även an-
slutna till den oändliga andliga världen. 
Så hur skall vi göra för att bli av med 
dem? Detta ansvar ligger hos män-
niskor. Det är människor som måste 
utföra detta. Därför, innan den åter-
vändande Herren uppstår på denna jord,
måste han delta i en utdragen kamp 
med den blockerade andliga världen. 
Anledningen att Enighetskyrkans världs-
bild framträder på jorden idag är arbetet 
med återföreningen sker i en andliga 
världen. Det arbete som utförs i andliga 

världen återspeglas på jorden, som en 
fysisk verklighet som utvecklar sig.

Hur kan enighet uppnås? Det börjar med
att etablera Föräldradagen på jorden. 
Föräldradagen är den dag som avgör 
segern i himlen och på jorden. Gud 
längtade länge efter etablerandet av 
dagens seger, den dag som kan bära 
den historiska frukten hos mänsklig-
hetens hoppats efter och genom vilken 
Han kan återvinna den förlorade ägarna 
av hela universum. 
(017-078, 1966/11/12)

5 Fram till denna tidpunkt, hade Sanna 
föräldrars släktlinje, från vilken män-
niskor skulle ha fötts i godhet, inte dykt 
upp på jorden. Det är därför människor i 
dag är föräldralösa. Kortfattat, de är 
födda som söner och döttrar till fienden, 
som söner och döttrar till satan. Från 
synpunkten av Guds kärleks lag, alla 
människor är avsedda att återvända till 
det himmelska kungadömet, men da-
gens situation är att satan har bundit oss
med kedjor och ödelägger oss för att 
hindra oss från att lämna honom. För-
äldradagen är startpunkten för män-
sklighetens hopp, när vi äntligen kan 
skilja kedjorna som binder oss till döden,
och låta oss välja livets väg. 
(042-291, 1971/03/27)

6 Sanna föräldrar måste vara två 
personer. Om de inte är två, kan de inte 
stå på Sanna föräldrars standard. Även 
om den ena eller den andra har fastställt
normen för segern genom hans eller 
hennes andliga strider, såvida de inte 
tillsammans blivit Sanna föräldrar som 
fysiska människor på jorden, har de inte 



påtagligt etablerat segern i världen. 
Även om andarna i andliga världen har 
etablerat segern där, såvida inte Sanna 
föräldrar blir invigda här på jorden, kan 
dessa andar inte upprätta ett fotfäste på 
jorden som motsvarar deras fotfäste i 
andliga världen. När därför när väl San-
na föräldrar kommer måste de från den 
tiden ägna sina liv och kämpa för him-
mel och jordens skull.

Deras kamp kommer att pågå i 40 år. 
Vilken typ av strider kommer Sanna 
föräldrar att utkämpa under denna 40-
årsperiod? Först måste de gå igenom 
prövningar i andliga världen. Efter det 
måste de genomgå prövningar på jor-
den. De kan etablera standarden för 
Sanna föräldrar både andligt och fysiskt 
endast när de har kämpat ända till slutet 
och hållit fast utan att kollapsa. Det är så
de kommer att uppfylla hoppet om 6000 
års lyckad historia. Föräldrars dag, da-
gen då verkligheten med Sanna föräl-
drar började, som markerade start-
punkten för verklig framgång, av resultat
både i den andliga världen och på 
jorden. (013-285, 1964/04/12)

                        Betydelse

Om Adam och Eva hade blivit de Guds-
centrerade Sanna föräldrarna, skulle 
Föräldradagen ha varit etablerad där 
och då. Men förverkligandet av Föräldra-
dagen försenades på grund av Adam 
och Evas syndafall, och Gud har arbetat 
fram till denna dag för att förverkliga 
den. Som kan ses, infördes Föräldra-
dagen tack vare Sanna föräldrars fram-

gångar att andligt och fysiskt gottgöra 
Adam och Evas misslyckande.

7 Messias är den person som kommer i 
positionen av att ha överbryggat fallna 
naturen. Han är utrustad med Guds 
kärlek och är originalet, den perfekta 
modellen av manlighet, med kropp och 
sinne förenade som en. En person som 
kommer till jorden för att bli centrum och 
få alla världens människor att likna ho-
nom så att de är kvalificerade för him-
melriket. Men vad måste denna Messias
hitta? Han kommer som brudgummen, 
för att söka sin brud. Bruden står i posi-
tionen som Eva. Eftersom Eva förlo-
rades i Edens lustgård, Messias måste 
komma till jorden och hitta den nya Eva.

I Enighetskyrkan, markerar Föräldra-
dagen uppfyllelsen av denna sökning. 
Det är första gången i historien som en 
dag med titeln "Sanna föräldrar" någon-
sin har deklarerats. Denna dag var för 
att fira den dag då en man och en kvin-
na blev man och hustru baserad på 
Guds ursprungliga kärlek. Den firar 
början av den ideala sfär av mänsklig 
fullbordan som Gud länge önskat. Det 
firar den fullständiga enigheten mellan 
sinne och kropp hos en man och sinnet 
och kroppen av en kvinna, horisontellt 
uppnådd med Gud som centrum. 
(128-137, 1983/06/11)

8 Eftersom mänskligheten föll, finns inga
barn av Guds direkta släktlinje som Hen 
kan älska; i stället finns bara adopterade
barn. Gud måste testamentera till någon
sin stora strävan efter att skapa himmel 
och jord, men det finns bara adopterade 



barn från en annan blodslinje, och tror ni
att han då vill testamentera till dem?

Om ni har en förälder vill ni vill testa-
mentera det fantastiska arbete ni har 
åstadkommit i himlen och på jorden till 
en okänd persons barn som kommer 
oinbjuden till ert hem och hävdar att han 
är er son? Det strider mot skapelsens 
ursprungliga, grundläggande regel. Gud 
vill testamentera sin skapelses stora 
arbete till Sin ursprungliga son och 
dotter. Historien har varit strävan att 
finna denna ursprungliga son och ur-
sprungliga dotter.

Återkomstens Herre är den person som 
kommer med kompetens och mission 
som Guds sanne Son. Därför är den 
mest utmärkta bruden hon som kommer 
att bli hustru till den återvändande Her-
ren. Tillsammans kommer de att bli män-
sklighetens far och mor. När far och mor 
dyker upp, kommer de att föda söner 
och döttrar. Den dag då Far och Mor 
uppstod var ingen annan än föräldra-
dagen.

Denna dag är en stolt dag som bara 
firas i Enighetskyrkan. Nu för första 
gången i historien, har föräldradagen 
kommit. Vad detta betyder är att Föräl-
drarna äntligen har kommit som re-
presenterar Guds förlorade härlighet 
som firar mänsklighetens seger, och 
som utövar auktoriteten att döma det 
onda genom lagen om offentlig 
rättfärdighet. Detta är evangeliernas 
evangelium.

Föräldradagen proklamerades den 
första dagen i den tredje månaden i 

månkalendern. Om de första männi-
skorna inte hade fallit, skulle vi inte ha 
behövt förklara Föräldradagen. Om 
Adam och Eva inte hade fallit, utan istäl-
let hade växt till fullkomlighet och fött 
barn, skulle den dag då deras första 
barn utropade mor och far automatiskt 
ha blivit båda Föräldradagen och Guds 
dag. (022-012, 1969/01/01)

9 Vi etablerade Föräldradagen, men det 
skulle inte vara Föräldradagen för bara 
Enighetskyrkan. Alla människor i världen
har anledning att fira. Denna dag är ge-
nomsyrad av Sanna föräldrars hjärta, 
som redan nu är i trångmål när de går 
över kullen fylld med bittra kvalen från 
tiotusentals generationer. Därför måste 
vi agera med ett brådskande hjärta, så 
att vi kan förvandla denna värld av synd 
och ondska. Vi måste välkomna den dag
då glada rop av frigörelse och fanfarer 
från trumpeter uppfyller himmel och jord.

Vi måste utföra vår mission som en be-
frielsearmé. Annars kommer vi inte att 
kunna säga att vi fullgjort vår plikt som 
Sanna föräldrars lojala och vördnads-
fulla söner och döttrar. Denna dag är 
inte en dag som ska firas med endast en
liten grupp i Enighetskyrkan; det är en 
dag som alla människor borde fira. Det 
är en dag som ska hyllas för evigt. Alla 
generationer borde högtidlighålla den 
och prisa den som en dag med stolthet, 
glädje och härlighet. 
(019-340, 1968/03/29)

10 Ni behöver etablera Föräldradagen 
som er individuella Föräldradag, 
familjens Föräldradag, föräldrars 
Föräldradag och nationens Föräldradag.



Därefter kan den etableras som den 
globala Föräldradagen. Dess etablering 
som Föräldradag i hela världen och 
sedan som Föräldradag i kosmos kom-
mer att fullborda idealet av skapel-sen 
så som Gud ursprungligen avsett att 
etablera med Sanna föräldrar. Endast då
kan vi avlasta den vånda som härrör 
från det faktum att syndafallet hindrade 
invigningen av Föräldradagen. Etable-
randet av Föräldradagen över hela 
himmel och jord kommer att fullständigt 
radera ut återupprättelsens bittra sorge-
historia. (013-295, 1964/04/12)

Avsnitt 3. Barnens dag

Betydelse

På den första dagen i tionde månaden 
enligt månkalendern 1960 (19 novem-
ber), ledde Sanna föräldrar personligen 
en dag av tacksägelse-andakt i den 
ursprungliga Cheongpa-dong huvud-
kyrkan i Seoul, och under det följande 
året tillkännagav de Barnens dag. 
Genom instiftandet av Barnens dag, 
byggde de ett fundament för att utrota 
syndens säd från Adam och Eva och 
befria mänskligheten från ondska. 
Denna dag påminner om att fallna män-
niskor, som barn, för första gången i 
historien har äntligen vunnit seger och 
kommer att delta i Guds kosmiska ära.

1 Under 6000 år, väntade Gud ivrigt 
inrättandet av Föräldradagen. 
Ursprungligen, skulle mänsklighetens 
fallna ättlingar ha varit de som otåligt 
väntat på denna dag, men det var istället
Gud skaparen som i 6000 år ivrigt 

längtade. Från den dag historien gick 
vilse var det många svåra och bed-
rövade händelser för Gud, som rör sig 
längs en väg av otaliga kriser. Men även
mitt i allt detta längtade Gud endast efter
Föräldradagen. Med ankomsten av 
Föräldradagen, kunde Gud skapa riktigt 
bra föräldrar för mänskligheten som kan 
arbeta tillsammans med honom och han 
utnämnde dem som mänsklighetens 
Sanna föräldrar. Med namnet på för-
äldrarna som Gud hade skapat, blev 
föräldrarnas välsignelsestandard eta-
blerad. Efter detta, kan trogna och san-
na barn etableras, och vi kan välkomna 
Barnens dag på jorden. 
(017-079, 1966/11/12)

2 Efter att jag etablerade Föräldradagen 
1960, etablerade jag Barnens dag. När 
mänsklighetens Föräldrar uppstår, kom-
mer barn härnäst. Ursprungligen, innan 
barn kommer, behöver ni först ha föräl-
drar. Men i återupprättelsens väg, be-
höver vi skapa anslutningarna inte bara 
för föräldrarna utan även för barnen. 
Återigen, ur ett perspektiv baserat på 
barn ansluter horisontellt, kommer För-
äldrars dag först, följt av Barnens dag, 
men med tanke på återupprättelsen, 
skulle Barnens dag komma först och 
därefter Föräldrarnas dag.

Att arbeta enligt den horisontella stan-
darden, etablerade jag Föräldrars dag 
och därefter proklamerade Barns dag. 
Således, för första gången sedan början 
av av himlens och jordens historia, 
uppstod Barnens dag. Denna dag är den
dag vi kan höja seger-rop av glädje över 
hela himlen och jorden. Genom sin eta-



blering, har tiden för andliga världen 
kommit, och det som har varit insnärjt 
vecklas upp. Därför kommer de onda 
krafterna på jorden gradvis att rensas 
bort. (021-200, 1968/11/20)

3 Hur skall vi fira Barnens dag? Först av 
allt, gå hem till era söner och döttrar och
håll en fest, och samla dem sedan till ert
hem för en fest, och efter att gå till kyr-
kan och håll en fest. På detta sätt firar ni
tre högtider som symboler för de tre tids-
åldrarna av utformning, tillväxt och full-
bordan. Detta är i samklang med det 
principiella begreppet återupprättelse 
genom tre steg - symbolisk återupp-
rättelse bildlik återupprättelse och på-
taglig återupprättelse. Ni måste inse att 
om era söner och döttrar dör utan att ha 
firat Barnens dag, kommer att känna en 
djup sorg och deras sorg som härrör 
från detta kommer att fylla himlarna. 
Därför behöver vi återupprätta världen 
centrerat på våra söner och döttrar, vi 
behöver återupprätta alla goda andar i 
paradiset centrerat på oss själva, och vi 
måste finna vägen för himmel och jord 
centrerat på kyrkan. Ni behöver följa 
regeln att gå igenom dessa tre steg.

Ni behöver särskilt högtidlighålla denna 
dag inom er egen familjs närhet. Ni mås-
te ordna så att ert barn kommer att ivrigt 
vänta på ankomsten av denna dag. 
Världens barn väntar på helgdagar, och 
säger, "När kommer dagen när vi kan 
bära vackra nya kläder och äta god 
mat?" På liknande sätt måste ni göra 
förberedelser så att era barn ivrigt väntar
på ankomsten av Barnens dag, och till 
och med räknar dagarna på sina fingrar 

och jublar när dagen närmar sig. 
(026-318, 1969/11/10) 

4 På grund av mänsklighetens syndafall,
förlorades föräldrar, barnen gick förlo-
rade, och alla ting gick förlorade. För att 
skapa gottgörelsen som korrigerar detta 
etablerade vi Föräldradagen, Barnens 
dag och Dagen för alla ting. Bland dessa
är den svåraste dagen att etablera Bar-
nens dag. Detta berodde på att Adam 
och Eva misslyckades med att bli sanna 
barn. Så, vad måste vi göra för att bli 
trogna och lydiga barn? Vi måste alla 
födas in i en släktlinje. För att bli sådana 
barn, måste vi uppfylla vårt vörd-
nadsfulla ansvar till våra föräldrar. 
Vördnadsfulla barn måste kunna ta 
herravälde över varje miljö, oavsett hur 
svår eller instabil, och de måste ta emot 
formellt erkännande från sina föräldrar 
och sin omgivning.

Gud sa till Adam och Eva att råda över 
allting, men Adam och Eva måste få ett 
formellt erkännande att uppnå sådant 
herravälde. Som centrum för hopp, mås-
te de erkännas som barn som kan ta 
ansvar för Guds vilja. De måste vara i 
samklang med hjärtat av sina föräldrar. 
Om sitt förflutna, nuvarande eller fram-
tida avviker på något sätt, kan de inte 
kallas vördnadsfulla barn. De kan inte 
kallas lojala patrioter heller. 
Vördnadsfulla barn och lojala patrioter 
får aldrig förändras. De skall repre-
sentera det förflutna, nuet och framtiden,
alltid erkänna Guds hjärta. De måste få 
erkännande i en position som sträcker 
sig över tid och rymd, centrerat på Gud. 
(017-081, 1966/11/12)



                          Mitt löfte

Den 28 oktober 1962, på den första 
årsdagen av Barnens dag, proklame-
rade Sanna föräldrar mitt löfte bestå-
ende av fem verser. Sanna far sa att ett 
löfte är ett löfte som en person gör för 
Gud och till framtiden. Han betonade att 
när en person gör ett löfte, måste han 
eller hon kommunicera i hjärtat med 
Gud, och att de som deklamerar mitt 
löfte kan uppnå hjärtats förening med 
Gud genom att utlova att bli hans sanna 
söner och döttrar. Mitt löfte omvan-
dlades till familjelöfte den 1 maj 1994.

5 Se om ni kan ge detta löfte. Fram tills 
nu har det inte funnits en enda person 
som formellt kunde lova inför Gud. Ingen
kunde ge löfte, varken som en tjänare 
eller som en son eller dotter. Om ni är 
de som vill ge löftet, måste ni ansluta till 
det med ert hjärta. Detta löfte lovar att ni
kommer att bli sanna söner och döttrar.

   1. Som kosmos centrum, lovar jag att 
uppfylla vår Faders Vilja och ansvaret 
givit mig.  Jag kommer att bli en sann, 
pliktskyldig son (dotter) och ett barn av 
godhet att för evigt tjäna vår Fader i 
skapelsens ideala värld, genom att 
återge fröjd och ära till honom. Det lovar 
och svär jag.

   2. Jag tar helt på mig Guds Vilja att ge 
mig hela skapelsen som min arvedel. 
Han har gett mig sitt ord, hans 
personlighet och hans hjärta, och 
återupplivar mig som hade dött, och gör 
mig ett med honom och hans sanna 
barn. För att göra detta, har vår fader 
uthärdat 6000 år av korsets offerväg. 
Detta lovar och svär jag.

   3. Som en sann son (dotter), kommer 
jag att följa våra faders mönster och 
modigt gå framåt in i fiendens läger, tills 
jag har fullständigt dömt dem med de 
vapen med vilket han har besegrat 
fienden satan åt mig under hela historia 
genom att utgjuta svettas för jorden, 
tårar för människan, och blod för himlen,
som en tjänare men med en faders 
hjärta, i syfte att återupprätta hans barn 
och universum, förlorat till satan. Detta 
lovar och svär jag.

   4. Individen, familjen, samhället, 
nationen, världen, och kosmos som är 
villiga att tjäna vår fader, källan till fred, 
lycka, frihet och alla ideal, kommer att 
uppfylla den ideala världen med ett 
hjärta i en kropp genom att återupprätta 
dess ursprungliga karaktär. För att göra 
detta, kommer jag att bli en sann son 
(dotter), återge glädje och tillfreds-
ställelse att vår fader, och som vår 
faders representant, överföra till ska-
pandet av fred, lycka, frihet och alla 
ideal i världen. Detta lovar och svär jag.

   5. Jag är stolt över en suveränitet, stolt
över ett folk, stolt över ett land, stolt över
ett språk och kultur som är centrerad på 
Gud, stolt över att bli barn till den enda 
sanna föräldern, stolt över familjen som 



skall ärva en tradition, stolt över att vara 
en arbetare som arbetar för att skapa en
hjärtats värld. Jag kommer att kämpa 
med mitt liv. Jag kommer att vara an-
svarig för att utföra min uppgift och mina
uppdrag. Detta lovar och svär jag. 
(151-179, 1962/11/01)

6 Varför talar kristendomen om en 
Återkomst? Det är därför att kristna 
behöver ta emot ett nytt frö centrerat på 
Guds kärlek, liv och släktlinje. Vi tog 
emot falskt frö på grund av Adam och 
Evas syndafall. Därför behöver vi ta 
emot ett nytt frö. Endast då kommer vi 
att kunna underkuva den onda världen, 
centrerat på sann kärlek och sant liv 
som sanna söner och döttrar till Sanna 
föräldrar, som kommit med det nya fröet,
centrerat på logiken i en sann släktlinje. 
Vi kommer att bli ett självständigt folk. 
Som det står i Mitt löfte, är vi stolta över 
Guds suveränitet. Därefter är vi stolta 
över det enda folket. Efter det kommer 
en familj. Efter det kommer ett land. Det 
här landet är mitt. Det är vårt.

Människor föddes anslutna till synda-
fallet. Eftersom vi föddes felaktigt, måste
vår födelse göras om - vi måste födas på
nytt. Gud deltar i denna pånyttfödelse 
genom att leda försynen av tvillingar. 
Detta är tvillingarnas tidsålder. Vi måste 
födas som tvillingar, som Esau och 
Jakob. Vi måste gå hela vägen tillbaka 
till livmodern. Eftersom människan 
föddes fallna, måste det finnas en ny 
ram genom vilken vi kan skapa vår väg 
tillbaka till livmodern. Om vi inte blir 
pånyttfödda, finns det ingen frälsning. 
Därför talar kristendomen om "pånytt-

födelse"; det är bara religioner som gör 
det. (226-320, 1992/02/09)

7 Ni recitera Mitt löfte varje vecka, men 
ni får inte bara säga det av vana. Den 
viktigaste delen av denna utfästelse är 
femte versen. Eftersom vi är stolta över 
en suveränitet som är centrerad på Gud,
måste en nation skapas. Så, varför upp-
står olika länder? Det var på grund av 
kärlek. Kärlek var orsaken till det. Saker 
är som de är idag eftersom allt inte följer
kärlekens väg. Allt är uppdelat längs 
olika linjer, rör sig i olika riktningar och 
följer olika vägar, baserat på självisk 
kärlek. Män och kvinnor måste bli ägare 
av sann kärlek. Men om standarden för  
kärlek till individen, familjen, nationen, 
världen är olika, snarare än enad, kom-
mer det naturligtvis att vara en splitt-
rande förgrening. Det är därför män-
niskan alltid ser sin egen situation som 
det viktigaste. Det innebär att män och 
kvinnor stod på en plats där det inte 
fanns någon riktig kärlek. 
(235-262, 1992/10/11)

8 Vers fem av mitt löfte, säger: "[Jag är] 
stolt över ett språk och en kultur som är 
centrerad på Gud, stolt över att bli barn 
till den enda Sanna föräldern, stolt över 
familjen som kommer att ärva en tradi-
tion, stolt över att vara en arbetare som 
arbetar för att skapa en hjärtas värld." 
Varför tror ni att frasen "stolt över ett 
språk och en kultur" kommer före släkt-
linje eller hjärta? Det är på grund av att 
en person kommer att förstå släktlinje 
och hjärta först efter att han eller hon är 
född och lär sig att tala språket. Jag 
skrev varenda ord i detta löfte i enlighet 



med grundläggande principer och regler.
(135-200, 1985/11/13)

Avsnitt 4. Alla tings dag

      Ceremonin för att offra tacksamhet

År 1963, i den ursprungliga Cheongpa-
dong huvudkyrkan fastställde Sanna 
föräldrar den sjätte dagen av den sjätte 
månaden månkalendern (26 juli) som 
datum för att offra tacksamhet. Det var 
den ceremoni som vi i namn av him-
melska barn, återupprättar och erbjuder 
alla ting i världen till Gud, efter att ha 
stått under satans välde. Senare, till-
kännagav Sanna föräldrar dagen som 
dagen för alla ting. Denna dag ska firas 
varje år på första dagen i femte måna-
den i månkalendern, som var dagen 
efter tillkännagivandet av slutförandet av
treårs-perioden år 1963 (den 21 juni). 

1 Idag välkomnar vi Dagen att offra 
tacksamhet. Från och med nu, efter det 
att ha skapat alla villkor, bör ni kunna 
säga följande inför Far, som är i sorg, 
eftersom han saknar land, folk och 
territorium, "Var glad! Från och med nu 
kommer Guds söner och döttrar att 
uppstå som kan bilda himmelrikets folk. 
De sönerna och döttrarna segrade och 
kommer att skapa familjer. De kommer 
att förena dessa familjer och upprätta 
folket och nationen. De kommer att 
påverka nationen och bereda vägen för 
det globala fundamentet." Ser vi på 
Enighetskyrkan, så har vi skapat det 
första segerrika religiösa fundamentet, 

och genom det Heliga bröllopet, för-
kunnar vi starten av den andra etappen. 
Tills nu, har vår sanning och vår Väl-
signelse varit de kärnvärden vi har 
proklamerat i detta land. Jag prokla-
merade detta genom familjens Heliga 
bröllop. Det faktum att jag har kunnat 
proklamera detta som en stor nationell 
händelse när vi passerade genom den 
första och den andra fasen innebar att vi
går in i en sfär av nåd som vi ansluter till
nationen och bygger himmelriket på 
jorden. (012-283, 1963/07/26)

2 Människan förlorade fullständigt tro, 
hjärta och substans när de föll. För att 
vara mest lojala mot Gud, sökte jag folk 
som kunde uttala de mest fantastiska 
orden. Jag sökte efter folk som sa, "Jag 
är hustru till Herren", och för folk som 
säger "jag är Herren." Jag testade dem 
för att se huruvida de representerade 
historia, om de hade tro och hjärtat och 
hade blivit sådan substans. Efter att ha 
upprättat tro, förkunnade jag uppstån-
delsen av hjärtat och den påtagliga 
uppståndelsen. Därefter eter att ha 
upprättat horisontellt vad jag hade sökt 
efter vertikalt, välsignade jag dem. Jag 
gav dem utmärkelsen på denna stan-
dard. Även efter att ha etablerat denna 
horisontella standard, utvalde jag heliga 
platser och offrade inför Gud ceremonin 
för att offra tacksamhet. Genom detta 
vecklade den vertikala standarden ut sig
horisontellt, vilket ger upphov till en jämn
och lika standard för alla. 
(013-012, 1963/09/12)

3 Idag deltar ni i firandet av Dagen att 
offra tacksamhet. Perioden jag gick 



genom att upprätta en sådan dag var en 
av tårar. Detta är en tårarnas plats där 
även om ni gråter om och om igen, och 
inte kan hålla tillbaka era tårar, även om 
ni måste gråta bitterligen, kan ni uttrycka
er sorg ens symboliskt. Om jag säger att
djupt i mitt sinne strävar efter för något 
som ingen känner till, tänker jag inte på 
något yttre, materiellt välstånd. Snarare, 
är jag djupt i mitt sinne plågad av en 
ouppfylld längtan av oändligt värde som 
inte kan bytas ut mot någon yttre rike-
dom. Vi måste ha ett sinne som förstår 
det nobla i denna strävan och vet hur 
man bär ansvaret att slutföra det.

När vi kommer att respektera detta med 
våra hjärtan in till kärnan av hela vår 
varelse, kommer Gud för första gången 
att kunna dela med oss den sorg han 
känt under 6000 år. Detta är den plats 
där vi högtidligt ärver hela Guds sorg. 
Efter avslutad arv, behöver ni bara ha 
tron att ni kommer att förbereda vägen 
för Fars glädje i hela kosmos. Ni måste 
ha tron att ni kommer att hitta och offra 
Guds ursprungliga skapande. Bara då 
kvalificerar ni er för att delta i detta fira-
nde. Glöm inte de komplicerade om-
ständigheterna och himlens bedrövade 
historia. (152-293, 1963/07/26)

4 Himmelske Far, denna fond som 
erbjuds för allmänt bruk är ett villkorat 
offer från hela skapelsen till dig. För att 
fullborda detta offer, etablerade du 
Sanna föräldrar, Sanna familjen och 
Sann helig mark. Efter att du skapat 
denna heliga mark som ett fundament 
och etablerat ett villkor baserat på vår 
största uppriktighet, offrar vi nu dig 

denna fond som dina många barn har 
samlat ihop. Denna fond symboliserar 
hela detta landet och hela kosmos, och 
trots att det är ett extremt litet villkorligt 
erbjudande, ber vi att det kan befria dig 
från 6000 år av sorg. Att veta att du är 
Fadern som inte ser till det materiella 
offret utan ser bara hjärtat som finns 
bakom, erbjuder vi detta villkor, som är 
blandat med blod och tårar. Det hjärtats 
fundament som Enighetskyrkans tro-
ende har erbjudit, offrar blodiga tårar på 
helig mark, vädjar till dig, Far, är förenat 
med detta offer. Kräv alla ting som dina, 
ting som finns i denna Edens lustgård 
och på den koreanska halvön, och kräv 
alla människor som ditt folk, Far, som 
din nation och ta emot dem som ett seg-
rande fundament genom vilket Du kan ta
kommandot över hela världen. Far, jag 
längtar uppriktigt efter detta och gör 
denna begäran. (152-289, 1963/07/26)

5 Vi måste offra denna gottgörelse-fond 
till Gud, som skapat allt i himlen och på 
jorden. Vi måste inviga och erbjuder 
denna fond. När Abraham gjorde sina 
tre olika offer och inte delade duvor, 
misslyckades hela offret; Detta förän-
drade ägarskapet över himmel och jord.

Ni kan göra alla möjliga saker för att 
skaffa pengar för gottgörelse-fonden. 
Några av er kanske säljer ert eget blod. 
Vissa av er kommer att hitta vägar att 
”fundraisa” för att få ihop pengar. Om ni, 
trots dessa ansträngningar inte kan 
komma skapa gottgörelsefonden, kom-
mer ni att ångra er i framtiden. I den 
framtid som kommer, kommer ni att 



gråta tårar när ni ser tillbaka på denna 
historia.

Men eftersom detta är för Guds Vilja och
baserat på universums sanning, behöver
himlen att ni stå i den här sfären av san-
ning som bröder och systrar som är cen-
trerade på Sanna föräldrar. Gud behöver
er att vara bröder och systrar som bildar 
en stor familj, och han behöver er att va-
ra den familj som ger tillbaka ägandet av
himmel och jord till honom. Det är därför 
jag inledde denna dag för återupprätt-
else av alla ting i skapelsen. 
(012-253, 1963/05/22)

6 Utan att lösa den bittra, trassliga 
sorgen som förblir inom Gud, ärren från 
de enorma spikarna inbankade av dem 
som fick Jesus dödad, kan vi inte åter-
upprätta himmel och jord. För att slutföra
återupprättelsen, var vi tvungna att pas-
sera genom tidsåldern att offra alla ting, 
därefter barn, därefter föräldrar. Men 
efter att Adam och Eva förrådde Gud, 
fanns det inte ens ett enda tillfälle när 
någon försökt utföra ett offer från föräl-
drars position.

Men nu, sedan Föräldradagen etable-
rades i er närvaro, måste Barnens dag 
och Dagen för alla ting också skapas 
genom Sanna föräldrar. På detta sätt 
behöver vi fullborda befrielsen av Guds 
hjärta, av föräldrars hjärta, av barns 
hjärta och hjärtat av alla ting. När vi 
skapar vill-koren att även om Adam föll, 
gjorde vi inte det, endast då kommer vi 
att kunna frigöra oss från sfären av kla-
gan. Därför, när vi etablerar dessa da-
gar, var vi tvungna att gå i omvänd 
ordning: först Föräldradagen, sedan 

Barnens dag och därefter Allt tings dag. 
(018-204, 1967/06/08)

7 Varför skapades Dagen för alla ting? 
När Adam och Eva föll i Edens lustgård, 
sådde de ett frö till synd som deras sö-
ner Kain och Abel, skördade. 
Föräldrarna som sådde syndens frö 
måste återupprättas. Därefter baserat på
den grunden av återupprättade föräldrar,
som är av stor historisk betydelse, var vi 
tvungna att återupprätta standarden för 
barn som kan komplettera vägen av loja-
litet och att vara vördnadsfull. Nu när 
denna standard är etablerad, kan dagen 
för alla ting uppstå för första gången. 
Alla skapade ting, utspridda över värl-
den, är i en ytterst tröstlös situation. Gud
skapade allt med stort hopp, och Hen 
investerade sin största uppriktighet i att 
skapa dem. Men på grund av mänskliga 
syndafallet, blev alla skapade ting tvung-
na att passera som försoning i stället för 
mänskligheten, och ha sorg över att de 
var tvungna att blivit offer. Eftersom 
människor inte kunde dödas som offer, 
tillät Gud skapelsens ting att vara offer. 
(016-259, 1966/06/19)

8 Genom återupprättelsen, har alla 
skapade ting, barn och föräldrar åter-
upprättats. Skapelsens ting erbjöds som 
offer. Efter det blev Sonen ett påtagligt 
offer. Mänskligheten nått den punkt där 
Föräldrarna kan komma. Därför bar 
Föräldrarna korset andligt. Fram tills nu, 
har Jesus och den helige Ande fått ta 
emot förföljelse. Detta har varit fallet 
med Kristendomen. Återupprättelse 
genom gottgörelse skedde i omvänd 
ordning, och i vår tidsålder har vi fått 



utföra dessa i omvänd ordning. Därför 
innebar inrättandet av Föräldrars dag att
vi gick förbi tillväxt-steget av korset. 
Även Barnens dag och Dagen för alla 
ting etablerades i samma sammanhang. 
Efter att ha slutfört allt detta har vi eta-
blerat Guds dag. 
(073-247, 1974/12/07)

                      Vår inställning

Ursprungligen, tillhörde allt Gud. Därför 
måste vi offra alla våra tillgångar till Gud.
Särskilt välsignade familjer, måste offra 
alla sina ägodelar till Gud först, och 
därefter ärva dem tillbaka. Sanna för-
äldrar lärde oss att alla skapade ting 
behöver möta sanna ägare ta emot 
deras auktoritet och värde och tas om 
hand med sann kärlek. Sanna föräldrar 
betonade särskilt att alla våra dagliga 
nödvändigheter är ett mikrokosmos av 
hela skapelsen, och därför borde vi inte 
behandla dem vårdslöst utan med för-
siktighet som värdefulla skatter.

9 Genom dagen för alla ting, måste vi nu
säkra vår anslutning till vår tredje föräl-
der. För att göra detta måste vi älska 
alla skapade ting. Med en barmhärtigt 
hjärta, genom att utveckla vår kärlek för 
allt skapat — fåglar, djur och allt annat 
kommer också vår kärlek till våra föräl-
drar och alla människor att utvecklas. 
Detta är en väg som endast Enighets-
kyrkan kan fullborda för att befria Gud, 
mänsklighetens Sanna föräldrar, mänsk-
ligheten i tre generationer, och skapel-
sen, från den fallna världens klagosång. 
De första dagarna som öppnar den 
vägen är Föräldrars dag, Barnens dag 

och Dagen för alla ting. Allt i skapelsen 
är vår tredje förälder. Därför, precis som 
ni älskar er kropp, måste ni bli en person
som kan älska den skapade världen. 
Skapelsens ting är utformade att följa de
herrar (människor) som älskar dem. 
(058-233, 1972/06/11)

10 Varför vi firar Dagen för alla ting? Det
är för att binda samman alla era ägo-
delar och erbjuda dem till Gud. För att 
göra detta, måste ni självklart offra era 
privata ägodelar till Gud, och ni måste 
göra samma sak med nationens offentlig
egendom. Detta är ert ansvar. Ni har 
också ansvaret att offra denna världen 
till Gud. Ni har ansvaret för att offra jor-
den till Gud. När ni offrar det måste ni 
offra det i namn av Sanna föräldrar. När 
ni skapar en sfär där äganderätten kan 
anslutas till valfri plats i himlen och på 
jorden, kommer högtidlighållandet av 
Dagen för alla ting att uppfyllas. 
(044-313, 1971/05/24)
 
11 För att åter-skapa människor, måste 
vi börja med världen som den var innan 
Adam och Eva skapades. Vi har såle-
des, världen som den var innan Adam 
och Eva skapades. Men eftersom män-
niskan föll, finns inte den ursprungliga 
skapelsen. På grund av det måste ni i 
Enighetskyrkan under tre till tre och ett 
halvt år, vilket är hälften av sjuårs-
perioden, verkligen fullständig åter-
upprätta materiella ting som en förut-
sättning till himlen för att åter-skapa er 
själva.

Det är inte något som Gud gör. Talet 6 
är perioden av gottgörelsen, och när vi 



ser på nummer 7 som sfären att vila, är 
det absolut nödvändigt att vi går igenom 
en period på tre till tre och ett halvt år. 
På detta sätt måste ni utgjuta ert kött 
och blod. Att offra ert blod ensamt är inte
tillräckligt för ett materiellt villkorligt offer.
Efter att ha investerat er kropp och blod, 
måste ni stå i en position där ni kan 
inviga till Gud materialet från satans 
värld. Det materialet är inte för er egen 
skull; det är för kosmos och allmän-
heten. Det måste bli offentligt, som hör 
till himlen. Det måste tillhöra Gud. 
(172-050, 1988/01/07)

12 I början av vår kyrka, brukade jag gå 
på jakt. Jag brukade lämna i gryningen 
och jaga till solnedgången, då det blev 
helt mörkt. Ibland kom jag inte ned från 
berget utan sov där över natten. Jag 
klättrade upp för de högsta bergen i 
Korea. När jag gick för att fånga vildsvin,
och trots att jag inte såg ett enda spår av
något vildsvin under 14 dagar, fortsatte 
jag. Andra klagade och frågade varför 
jag gjorde så. Men jag var inte där bara 
för att fånga vildsvin. Jag vandrade ge-
nom bergen, upp och ned och genom 
dalarna djupa och breda.

När ni var klar med det åkte jag till ha-
vet. Jag har seglat på världshaven under
några årtionden. 1963 byggde jag en båt
som heter Cheon Seung Ho. När jag 
kom till Amerika, började jag bygga och 
använda båtar, och jag har fortsatt med 
detta under hela mitt liv. Jag gick ut kl. 
5:00 och kom tillbaka vid midnatt. Regn 
eller solsken, jag gick ut nästan varje 
dag. Det var inte för att fånga fisk. 
Snarare offrade jag min yttersta 

hängivenhet. Det finns en dold skatt i 
havet som Gud har skapat. Gud ska-
pade havet som en påtaglig del i vilken 
anden lever. Jag har kämpat och 
utforskat de fem oceanerna. 
(294-143, 1998/06/14)

Avsnitt 5. Guds dag

               Betydelse och bakgrund

Sanna föräldrar proklamerade den 
historiska Guds dag i den ursprungliga 
Cheongpa-dong huvudkyrkan i Seoul 
den 1 januari 1968. De skapade grun-
den för detta genom att segerrikt avsluta
sin första sjuårs-period. Under denna 
sjuårsperiod invigde de Föräldra-dagen, 
Barnens dag och Dagen för alla ting. På 
nyårsdagen 1968, åttonde året eftersom 
Sanna föräldrars heliga bröllop som 
gavs med Guds välsignelse, sa Sanne 
far att Guds dag är en dag av glädje när 
Gud kan börja förverkliga Hens ideal för 
skapelsen och säkert leva på jorden för 
första gången i mänsklighetens historia.

1 Föräldrars dag, Barnens dag och 
Dagen för alla ting har redan inrättats, 
men inte Guds dag. Gud skapade him-
mel och jord, men han har aldrig kunnat 
välkomna en enda dag när han kunde 
glädja sig i himlen och på jorden. Det är 
därför jag upprätta Guds dag, den 1 
januari 1968. 
(019-171, 1968/01/01)

2 Den 1 januari 1968, var dagen vi första
gången firade att Gud kulle kunna stan-
na på jorden. Det var den dagen Gud 
kunde börja förena andliga världen och 



den jordiska världen, centrerat på Hens 
kärlek. Vi kallar dem som gjorde denna 
föräldra-barn relation, centrerat på Guds
kärlek, Sanna föräldrar. Den 1 januari 
1968, blev den dag Gud hade hoppats 
att se på jorden, dagen då Hens ideal för
skapelsen skulle förverkligas. Det är den
dag då han kunde komma till jorden för 
första gången i historien, och genom 
Adam och Eva bli en kropp centrerad på
Guds kärlek. Detta är Guds dag. Därför, 
trots motstånd från världen som fort-
farande existerade, var det en dag av 
lycka och kärlek när Gud kunde glädja 
sig för första gången sedan historiens 
begynnelse, ända sedan världens 
skapelse. (161-045, 1987/01/01)

3 Söker vi motivation för att upprätta 
Guds dag som Gud hade bevarat ge-
nom hela historien, uppstod den dagen 
inte bara 1968 helt enkelt därför Enig-
hetskyrkan invigde den. Denna dag 
fanns redan som Guds före Gud ska-
pade himmel och jord. Trots att den 
ännu inte visat sig, fanns den i Guds 
ideal för skapelsen. Guds dag var tänkt 
att komma naturligt när Gud skulle 
kunna uppstå i härlighet och härska över
hela skapelsen. Därför började Gud 
skapa alla varelser med detta hopp i 
Hens hjärta.

Enligt Bibeln, efter att ha sett alla ska-
pelser som Hen hade gjort, sa Gud: "Det
var mycket gott." Anledningen till att Hen
sa: "Det var mycket gott" var eftersom 
när väl Guds dag etablerades, skulle alla
människor bli föremål för hans kärlek. 
Den dagen Gud ville prisa och upphöja 
skapelsen. Orsaken till att Bibeln säger 

att Gud jublade och berömde Hens 
arbete av skapelsen, eftersom Gud sa 
dessa ord baserade på Guds dag.

Efter att Gud skapat Adam och Eva, vad 
skulle ha varit Guds motivation att 
välsigna dem och placera skapelsen 
under deras befäl och herravälde? Gud 
längtar att uppleva dagen när Adam och 
Eva som Hens direkta barn skulle bilda 
en familj som skulle leva med honom. 
Det var i förhoppningen om denna dag 
som Gud väntade att välsigna Adam och
Eva. Tills den dagen kom, kunde glädje 
och ära, som skulle förbli evigt inte exi-
stera i verkligheten. 
(022-007, 1969/01/01)

4 Vad kunde jag göra under den första 
sjuårs-perioden? Jag var tvungen att 
fullständigt bryta varje relation som 
satan möjligen kunde invadera den 
Sanna familjen med. Med målet att 
säkra den familj som Gud fritt kunde 
besöka före början av 1968, var jag 
tvungen att stå i positionen att repre-
sentera folket, nationen och världen, och
identifiera alla potentiella villkor, inre och
yttre, som satan kunde anklaga min 
familj på. Samtidigt måste jag gottgöra 
internt och allt på en gång vad Adams 
familj, Noas familj, Abrahams familjer 
inte kunde uppnå och vad Mose och 
Jesus kunde inte utföra under försynens 
historia. Jesus och hans anhängare 
kunde inte göra detta, och därför 
vandrade kristna under korset i 2 000 år.
Vi var tvungna att gottgöra detta i det 
inre och även påtagligt. Jag uppfyllde 
detta under den första sjuårs-perioden. 
Efter att ha slutfört alla mitt arbete i 



slutet av 1967, etablerade jag den första
Guds dag den 1 januari 1968. 
(037-301, 1971/01/01)

5 Den sekulariserade världen firar sina 
födelsedagar och bröllopsdagar, men 
utan att fira Guds dag har vi egentligen 
inte rätt att fira dessa dagar. Den enda 
anledningen till att vi får lämna för att fira
dem i Guds ögon är att vi också firar 
dagar med högre syfte, som dagar att 
högtidlighålla det nationella oberoendet 
och människans kamp på global nivå. 
Bland de senare finns Labor Day och 
internationella kvinnodagen, som syftar 
till kvinnors frigörelse. Gud kan använda 
dessa dagar som ett sätt att finna och 
upprätta Guds dag eftersom dessa 
dagar av firande existerar inte för sin 
egen glädjes skull. De är snarare 
nödvändiga och instrumentella som 
villkorliga dagar av firande i processen 
av att finna Guds dag.

Men ingen av dessa dagar är dagar av 
firande i egentlig mening. Högsta dagen 
för människor att fira är egentligen Guds
dag. Om mänskligheten saknar en dag 
att fira Gud och en dag när Gud själv 
kan vara lycklig, då skulle mänskligheten
inte fira någon minneshögtid, oavsett hur
bra de är. Men om ni fira en bra och 
lycklig dag medan ni hoppas och önskar 
för framtida dag för Guds glädje, så kan 
dessa fester accepteras. 
(037-302, 1971/01/01)

6 Vet ni vad Guds dag är? Min frus 
hjärta mot mig som hennes make får 
inte ändras, oavsett hur mycket världen 
kritiserar och motsätter mig. Hennes 
beslut att gå samma väg som hennes 

make får inte ändras. Eva föll eftersom 
hon inte litade på Gud; därför, måste 
Mor vara så beslutsam att Gud kunde 
lita på henne. Dessutom måste hon vara
en kvinna som hennes man kunde lita 
på till 100 procent. Eftersom Eva 
förstörde Adam, har kvinnor genom 
historien setts på som opålitliga. Mor 
lyckades fullborda sin första sjuårs-
period efter vårt Heliga bröllop; därmed 
kunde Gud lita på Mor till 100 procent 
och jag kunde lita på henne till 100 
procent. På det villkoret, kunde jag 
etablera Guds dag. Detta skedde 1968. 
(113-140, 1981/05/01)

7 Guds dag kunde etableras för första 
gången eftersom Mor och jag 
tillsammans etablerade grunden för en 
avgörande seger över satans värld, 
internt och externt. Om de ursprungliga 
Adam och Eva hade bildat en sådan 
kärlek med Gud, skulle Guds dag ha 
startat i Edens lustgård. Istället kunde 
jag proklamera Guds dag efter utgången
av den första sjuårs-perioden. Vid den 
tiden uppnådde Sanna föräldrars 
relation fullkomlighet, helt i 
överensstämmelse med Guds kärlek. 
Guds dag invigdes baserat på denna 
grund. Starten av denna nya familj 
centrerad på Guds kärlek efter 
upprättandet av Guds dag är densamma
som om Adam och Evas familj inte hade 
fallit i Edens lustgård utan hade gift som 
ett vuxet par som bildat en kärleksfull 
relation, centrerat på Guds välsignelse. 
Satan kan inte angripa eller undergräva 
detta. Vi går in i en familjerikets 
tidsålder, där vi genomför auktoriteten 
hos himlen och kontrollerar ärkeängeln. 



En ny era har inletts. 
(159-077, 1968/03/03)

8 Gud hade drömt om och hoppats att 
se Guds dag, när de ursprungliga 
mänskliga förfäderna skulle ha stått på 
nivån av fulländning. Även den 
ursprungliga skapelsens värld hoppades
att få se var den dagen. Efter att ha ska-
pat allt, ville Gud se Guds dag, när ska-
pelsens syfte skulle förverkligas.

Alla dessa förhoppningar skulle ha upp-
fyllts den dag Adam och Eva förverk-
ligade syftet med deras välsignelse. Den
dagen skulle ha varit startpunkten för 
Adam och Eva att stå som mänsklig-
hetens goda förfäder. Den dagen skulle 
ha varit den första dagen dessa två 
män-niskor blev en kropp som är an-
slutna till Gud liv. Men Adam och Eva 
separerade från Gud och blev onda 
förfäder som ärvt en släktlinje till en 
annan varelse.

Adam och Evas syndafall separerade 
dem från Gud, och de ärvde satans 
släktlinje, och blev onda förfäder. Endast
när vi Sanna föräldrar, övervinner alla 
bedrövade förhållanden som skapats av 
Adam och Eva, och klev upp till posi-
tionen av godhet, och gjorde en ny start 
centrerade på Guds kärlek med en ny 
anslutning till hans släktlinje, kunde vi 
etablera Guds dag. 
(037-301, 1971/01/01)

                Guds herravälde

Med proklamationen av Guds dag, 
dekla-rerade Sanna föräldrar att för 

första gången i mänsklighetens historia 
fanns ett fundament för att satans värld 
skulle återställas till Guds herravälde, 
och att Gud skulle kunna råda över sina 
barn och alla skapade ting. Prokla-
merandet av Guds dag, Föräldrars dag, 
Barnens dag och Dagen för alla ting var 
grunden för upprättandet av Guds ägar-
skap, som satan stulit vid tidpunkten för 
syndafallet. Guds dag kunde invigas på 
fundamentet av Sanna föräldrar som 
full-bordat sin första sjuårs-period.

9 Mitt i döden och omgiven av ondska, 
har Gud utfört sitt frälsningsarbete. Gud 
hade förlorat fundamentet genom vilket 
Hen direkt skulle kunna råda över ska-
pelsen. Gud hade menat att Adam och 
Eva skulle vara kärleksfulla ägare till 
skapelsen. Eftersom Gud placerade 
Adam och Eva som kärlekens ägare 
över alla skapelsens ting, som skapats 
genom kärlek, om Adam och Eva, och 
alla skapelsens ting hade blivit ett så 
skulle Gud ha kunnat direkt råda över 
dem. Men eftersom människan, det 
avsedda centrum för allt, inte kunde bli 
ett med Guds kärlek, utan istället förena-
de sig med satan, förlorade Gud direkta 
herraväldet som konung. Satan snap-
pade åt sig detta fundament och denna 
värld skapades som bygger på relationer
av satans värld, medan relationer med 
Gud klipptes av. Guds arbete alltsedan 
dess har varit att föra denna världen 
tillbaka till ordning i enlighet med skapel-
sens principer. (017-073, 1966/11/12)

10 Det tog sju år efter det Heliga 
bröllopet för Guds dag att invigas. 
Sanna föräldrar har fått gå en 7-årig 



period. Den plats där vi kan möta Gud är
inom området för hans direkta herra-
välde. För att komma dit där vi kan 
förenas med Gud centrerat på kärlek, 
var vi tvungna att gå över nivån av talet 
10, och passera genom de tre stadierna 
av sfären för herravälde baserat på 
prestationer genom Principerna. Det tog 
sjuårs-perioden för att nå den dagen.

Efter vår heliga bröllop 1960, medan jag 
vägledde er, mina barn, skapade jag de 
heliga dagarna. Efter att ha gått igenom 
sju år, i början av det åttonde året, den 1
januari 1968 etablerade vi äntligen Guds
dag. Nu har vi fundamentet att expan-
dera vår mission till världen. Enighets-
kyrkan kan nu expandera till att bli en 
religion på världs-nivå. 
(185-043, 1989/01/01)

11 På grund av de första mänskliga 
förfädernas syndafall, förlorade vi vägen 
där människan och Gud kan möta vara-

ndra. Efter att ha funnit den familj som 
gick förlorad, och sedan genom att eta-
blera Guds dag 1 januari  1968, gick vi 
in i sfären av Guds direkta herravälde. 
Detta är en position som har ingenting 
att göra med Adam och Evas syndafall. 
Även ärkeängeln måste respektera 
detta. Eftersom vi genom gottgörelse har
återupprättat den äldste sonen på sa-
tans sida och etablerat standarden för 
den äldste sonen på Guds sida, måste 
nu även satan själv helt ge upp. Fram till
1967, var Abel tvungen att få Kain att ge
upp. Det var en tid då Gud måste åter-
upprätta genom gottgörelse genom att 
offra människor som han älskade. 
(023-181, 1969/05/18)

Kapitel 4

De årliga mottona och att sätta upp mål 
för varje etapp av försynen



Avsnitt 1. 1960-talet

Med början 1960, började Sanna föräl-
drar presentera årliga motton som angav
årets riktning och mål för alla medlem-
mar i Enighetskyrkan. Under 1960-talet, 
efter det Heliga bröllopet, ledde Sanna 
föräldrar personligen försynen och an-
gav riktningen för alla världens medlem-
mar genom att gå sin egen sjuårs-peri-
od. Under dessa sju år, födde Sanna 
föräldrar, sanna barn och genomförde 
äktenskaps- välsignelser för med-
lemmar.

De årliga mottona under denna tid var 
för att inspirera medlemmar att ge allt i 
deras verksamhet. 1960, var mottot "Låt 
detta bli året för det bästa resultat i våra 
liv." 1961 var det, "Låt oss bli Himmelska
fars representanter". 1962 var det, "Låt 
oss ha något att visa upp och vara stolta
över." Från 1963 till 1967 var det, "Låt 
oss bli segerrika herrar". 1968 och 1969 
var det, "Låt oss anfalla framåt med alla 
våra krafter". I synnerhet kl. 3:00 den 
1 januari 1968, proklamerade Sanne far 
Guds dag. Med detta avslutade han sin 
21-årsperiod och medlemmarnas första 
sjuårs-period, och han inledde andra 
sjuårs-perioden.

         Låt detta bli året för det bästa 
                    resultat i våra liv

1 Mottot för år 1960 var "Låt detta bli 
året för bästa resultat i våra liv." 1960 
var året när vi återupprättade den verti-
kala historien horisontellt, genom gott-
görelse. Därför var vi tvungna att ge den
största resultat inför Gud. För att kunna 

uppnå bästa resultat var vi tvungna att 
öka vår kontroll över miljön före lanse-
ringen av vårt återupprättelse-arbete.

Externt, var 1960 året då vi tog bort sa-
tans anklagelse. Under denna period, 
var vi tvungna att upprätta Sanne fars 
status som Messias på nivåer av ett folk 
och en nation. Det året var perioden när 
vi tog emot förföljelse från samhället. Vi 
var ivriga att komma dit där vi fritt kunde 
förmedla Guds ord. Det var också tiden 
då vi skulle ta tillbaka dem och göra dem
Guds. "Låt detta bli året för bästa resul-
tat i våra liv" innebär att vi var tvungna 
att ge resultat och frigöra oss från 
satans anklagelse. 
(021-284, 1968/12/01)

2 Vad betyder "Låt detta bli året för bäs-
ta resultat i våra liv"? Eftersom män-
niskor lever i satans värld måste vi eta-
blera en grund av gottgörelse så att vi 
kan stå i positionen av att ha separerat 
från satans värld.

För att segra måste ni bakåt genom 
gottgörelse all historisk ondska. Med 
andra ord måste ni återupprätta indi-
viden. Det är mänsklighetens hopp. Ni 
måste för att bli Guds söner och döttrar, 
genom att återupprätta er själva som 
individer, och ni måste bli barn med auk-
toritet att döma satan på Guds vägnar. 
(019-131, 1968/01/01)

3 I början av 1960, gav jag er mottot, 
"Låt detta vara året för bästa resultat i 
våra liv." Det betyder "i detta år, utför 
den största prestationen som ni aldrig 
glömmer under resten av era liv."



Har ni pengar i er hand? Kämpar ni för 
att tjäna pengar för er egen lycka? Om 
ni har så mycket pengar, måste ni anvä-
nda det för det himmelska konunga-
dömet. Har ni kämpat tills nu för att äga 
egna lyxhus? Ni måste glömma det och 
istället sträva efter att bli folk av det him-
melska konungadömet. Ni bör ha denna 
allvarliga beslutsamhet.

Om alla i dagens värld levde på detta 
sätt, skulle världsfred uppnås. Prinsen 
av fred är den person som tar denna 
väg. Han kommer att upprätta fred. Jag 
understryka att ni måste omfatta 30 mil-
joner koreaner som skriker i nöd. Jag 
betonar att ni måste bli människor som 
gråter tårar med tänderna ihopbitna, 
ropande till himmelske Far: "Om det 
finns någon plats där människor drabbas
av lidande och är förbannade, kommer 
jag att åka dit". Det här är vägen jag har 
vandrat. Långt mer än ert, är mitt hjärta 
desperat att få göra detta. Med andra 
ord är jag redo att göra allt för himlens 
skull. (010-081, 1960/07/03)

        Låt oss bli himmelske Fars 
                  representanter

4 Mottot som vi bör gå framåt med under
1961 är "Låt oss bli himmelske Faders 
företrädare". Jag hoppas att under det 
här året ni verkligen upplever att ni är 
himmelska fars företrädare.

Gud skapade jorden som en motsva-
righet till himlen. Hen skapade de första 
mänskliga förfäderna att bli Hens 
påtagliga objekt partners, som kan 
representera honom. Gud skapade 

människan till sin avbild efter att först 
skapat alla ting som hans symboliska 
bilder. Om vi ser på skapelsen i stor 
skala, är det en enhet. Om vi ser på det 
på en mindre skala, består den av varel-
ser som var och en representerar Gud. 
För att stå i positionen av Hens repre-
sentanter, måste vi ha kunna ge en tyd-
lig förklaring om centrum. Med andra 
ord, om vi säger att vi representerar 
Gud, måste vi kunna förklara, "Vad är 
Gud? Vilken typ av relation har jag med 
Gud?" Glöm inte att Gud och människan
skulle ursprungligen vara som en kropp. 
Gud och människan var tänkt att finnas i
en oskiljaktig relation som en kropp. Om 
himlen kallas för kroppens huvud, är vi 
bålen, och om himlen kallas bålen, är vi 
lemmarna. Vi säger att Gud inte koppla 
loss från oss även om han vill. 
(011-051, 1961/01/01)

5 Vi lever i en värld av förvirring. Om 
människorna i denna kaotiska värld frå-
gar oss vad det är de måste tänka på, 
borde vi svara, "Ni borde förstå det ur-
sprungliga centrala ändamålet för vilket 
Gud skapade människor." Vi behöver 
kunna formulera ett tydligt svar på den 
frågan.

Vi är tänkt att bli ett med Fadern. Him-
mel och jord är tänkt att vara en. De är 
inte två separata sfärer, utan en. Vi står 
framför ett Centrum, oavsett om vi lever 
eller dör, är vi avsedda att bli ett med 
det. Dessutom, med tanke på att detta 
mål finns, om vi vill uppnå det måste vi 
dela samma syfte, samma förutsät-
tningar och samma hjärta som Fadern. 



Annars kommer vi inte att helt kunna 
uppnå det.

Gud har ansvaret att leda fallna mänsk-
ligheten till trädgården i hopp om att vi 
kan förstå Guds omständigheter och 
förena oss med hans hjärta. Därför, 
eftersom vi är placerade i en position där
vi måste bli ett med Gud, har vi samma 
syfte. Det kan inte vara två. Guds vilja 
kommer att bli min vilja, Guds omstän-
digheter kommer att bli mina förhållan-
den, och Guds hjärta måste bli mitt hjär-
ta. Om ni inte kan uppleva detta och 
tryggt säga att ni står i denna position 
kan ni inte bli Guds representanter.

Följaktligen borde fallna människor strä-
va efter målet att bli ett med Gud. För att
kunna bli en, måste ni ha samma hopp 
och samma omständigheter och slut-
ligen uppnå en mötesplats i hjärtat. An-
nars, kommer vi människor som fallit inte
att kunna uppnå enighet med Gud. 
(011-055, 1961/01/01)

6 Vi medlemmar har vandrat en svår 
väg, men vi har inte försvunnit. Den per-
son som står kvar till sista slutet är Fa-
derns representant. Gud skriker tills 
Hens strupe svider: "Gå framåt som 
Mina söner och döttrar, och var Min 
företrädare som lever för 30 miljoner 
människor i Korea. Gud Fadern vill 
sända sina representanter, barnen som 
tar emot Faderns kärlek, till varje plats. 
Hen vill att ni ska bli människor som Hen
kan säga om: "Ni är Mina representan-
ter, Mina söner och döttrar." För detta 
måste ni bli människor som besegrar 
satan och tar emot Guds kärlek.

Er väg är inte en av glittrande prakt, det 
är en där ni kommer att behöva dö för 
Guds skull. Ni är hans söner och döttrar,
eftersom ni står i position att genom-
korsa dödens mission för vår himmelske 
Faders skull. Efter att ha placerats på 
dödens väg, måste ni gå ut och slåss. 
(011-239, 1961/10/29)

          Låt oss ha något att visa upp 
               och vara stolta över

7 Mottot för 1962 är "Låt oss ha något 
att visa upp och vara stolta över." Vad 
jag menar är att vi ska bli människor 
som kan visa något för Gud och vara 
stolta att göra det. För att göra detta 
måste vi jaga efter den flyende satan 
hela vägen ända till slutet.

Eftersom Gud nu vill visa upp individer 
och familjer som gör dessa saker, måste
vi kämpa för detta och segra. Bara om vi
kan uppnå detta kan vi bli söner och döt-
trar som ansluter den andliga och den 
fysiska världen. Vi kan vara stolta om vi 
vinner slaget. Ni måste kämpa för åter-
upprättelse av Guds familj.

1962 måste ni etablera den standard 
som ni kan vara stolta över. När ni är i 
striden, måste ni kämpa för att upp-
rätthålla Gud och Guds familj i centrum. 
Därför måste ni segra. När ni kämpar, 
måste ni kämpa i de hårdaste positioner.
Ni måste starta från den mest svåra och 
mödosamma position som en arbetare 
eller en konung av tiggare, klättra upp 
därifrån till toppen, och underkuva dem 
alla. Ni måste genomföra detta i en ge-
mensam ansträngning med Sanna föräl-



drar. Det är dags för Sanna föräldrar och
deras barn att arbeta tillsammans i att 
vittna. Vi måste vara en familj där föräl-
drar och barn, beväpnade och käm-
pande sida vid sida för att skapa den 
himmelska familjen, stammen och folket,
och till sist återupprätta hela världen. 
Från och med nu måste ni slåss som 
familjer. (011-288, 1962/01/03)

8 1962 är ett historiskt år som inte kom-
mer att upprepas. Därför, hur tror ni att 
vi bör välkomna detta år? Vi måste väl-
komna det nya året med målet att även 
om ingen annan tar ansvaret, åtmin-
stone vi, de troende Enighetskyrkan har 
beslutat att upplösa Guds bittra sorg och
uppfylla Guds hopp.

Det här året bör ni undvika satans ankla-
gelser, för att ni inte blir ett objekt för 
Guds oro. Bli ett folk utan brister fram 
och bak, åt vänster och höger, ovan och 
nedan, inifrån och ut. Bli de påtagliga 
varelserna av hopp som Gud har velat 
vara stolta över medan han utför för-
synen. Bli i år även de stora varelser 
som får erkännande inför himmel och 
jord och hela skapelsen. Gå vidare och 
var stolta över att ni kan visa något för 
denna jord och till och med inför satans 
värld. Jag hoppas att det här året ni 
verkligen kan praktisera och visa detta.
(011-279, 1962/01/03)

Låt oss bli segerrika 
skapelse-herrar

9 Mottot för 1963 är, "Låt oss bli seger-
rika herrar". De senaste tre åren var en 
period när vi var tvungna att slutföra alla 

villkor för att ta emot arvet som män-
skliga varelser. Men från 1963 går vi 
förbi detta stadium, och vi kommer att 
återupprätta alla ting i skapelsen. Därför 
kommer vi att fortsätta att använda sam-
ma motto under flera år.

Vi behöver skapa heliga marker. För att 
göra detta kommer vi att köpa land för 
de heliga markerna, och när vi köper det
får vi absolut inte sälja den. När ni väljer 
en plats att leva på, lev nära en helig 
mark, och när ni väljer en plats att be-
gravas, gör det nära en helig mark. För 
att upprätta en helig mark, måste vi 
samla blodspengar för att köpa den. 
Med andra ord vi måste erbjuda de 
blodspengar  som Jesus, som kom som 
mänsklighetens förälder, såldes för.

För att bli skapelsens herrar, måste vi 
först segra. Den segern måste vara 
centrerad på Gud. Det är den största 
segern, och det är vår standard. 
(012-119, 1963/01/01)

10 Vi borde vara beredda att lida för att 
skapa våra egen levande historia. För 
detta, för de närmaste fem åren med 
början 1963, måste vi arbeta utifrån 
mottot "Låt oss bli segerrika herrar". Vi 
har hittills stått emot svårigheter, men 
från och med nu, låt oss ta till offen-
siven. Låt oss nu återupprätta skapel-
sen. Jag kommer att göra er till levande 
vittnesbörd. Perioden för mission på 
kyrko-nivå är över och vi börjar kampen 
på folkets nivå. Vi har passerat den tid 
då vi fokuserade på familjen och byggde
på ansträngningar av individer, och vi 
kommer att gå in i den period när vi 
kommer att fokusera på de människor 



baserat på ansträngningar av familjer. Vi
måste skapa nya människor centrerade 
på Gud. (013-012, 1963/09/12)

11 Om ni ska bli en vinnare, innan ni 
hoppas uppnå seger för det hela, måste 
ni först lägga grunden till segern som en 
individ. Segern är något som folk ville ha
tidigare, sträva efter i dagsläget och 
kommer att söka i framtiden. Gud har 
också önskat det, jorden har önskat det, 
och våra förfäder har önskat det. Från 
dagen för syndafallet tills idag, har män-
skligheten och Gud inte kunnat uppnå 
seger i den värld som Gud skapat för 
Hens ideal. Istället har vi kommit till den-
na dag genom bara sorg och elände. 
Tills vi fullständigt kan ta bort alla nega-
tiva omständigheter i våra liv, kan vi inte 
säga att vi har en fullständig seger. 
(013-138, 1964/01/01)

12 Vad är den seger ni måste vinna? Ni 
borde segra i er tro. Ni måste kämpa tills
ni har fått fullständig seger och fått offici-
ellt erkännande från det hela, vilket inbe-
griper både himmel och jord. Då kom-
mer ni slutligen att bli segerrik herre, 
som gjort tro till första prioritet. När det 
gäller offentligt erkännande räcker det 
inte att få det endast inom gränserna för 
dagens verklighet. Ni borde få ett offen-
tligt erkännande som överskrider det 
förflutna, nuet och framtiden. Allt från 
individen till världen måste ingå. Ni bör 
få detta officiella erkännande. Eftersom 
ni är erkända för er tro, ni bör få samma 
erkännande för ert hopp och er kärlek. 
(013-144, 1964/01/01)

13 Jag sa att mottot för de fyra åren 
under den senare delen av första sjuårs-

perioden är "Låt oss bli segerrika her-
rar". Under denna period måste vi åter-
upprätta mark för Gud. Det ansvar ni har
fyra års tid på er att skapa en trygg och 
fri miljö, där alla kommer att välkomna 
er, varhelst ni går, från nivåerna av fa-
miljen till stammen, folket och nationen.

Gud har inte härskat över himmel och 
jord från en sådan segerrik position. Hen
har inte haft ett segerrik bas där Hen 
kunnat råda över himmel och jord och 
mänskligheten såsom ärans Herre. Inte 
heller kunde våra oräkneliga förfäder 
som upprätthöll återupprättelse väg blivit
segrande herrar.

Jesus kom för tvåtusen år sedan som 
Son av Gud, för att fullborda det upp-
draget, men inte han heller kunde bli 
den segerrika herren på jorden. Därför 
har under 2000 år fram till denna dag, 
Jesus och den helige Ande kämpat för 
att förbereda grunden för den segerrika 
herren. Gud är den slutliga standarden 
för denna segerrika herren. Förvisso 
måste Gud först uppnå denna nivå av 
seger. Tills Gud uppnår den, kommer 
ingen på jorden att kunna uppnå den. 
Återkomstens Herre är den person som 
kommer att etablera positionen för den 
segerrika Herren över himmel och jord. 
(014-238, 1965/01/01)

14 Nu måste Enighetskyrkan tjäna de 
segerrika Sanna föräldrarna, och de 
kommer att bilda en grupp av segerrika 
tjänare segerrika adoptivbarn och seger-
rika barn. Oavsett vilken position ni går 
från måste ni besegra satan. Oavsett om
ni är i position av en tjänare eller ett 
adoptivbarn eller en direkt son eller 



dotter, måste ni slänga ut honom. Onö-
digt att säga, även om ni går vidare för 
att kunna kämpa i namn av Sanna 
föräldrar måste ni köra bort satan. Bara 
när ni står i en position av att ha beseg-
rat satan kan ni ha titeln som den seger-
rika herren.

Oavsett vilken position ni är i, oavsett 
om det är som tjänare, adopterat barn, 
en direkt son eller dotter, eller en föräl-
der, måste ni uppnå titeln segerrika 
herren. Om ni segrar i era positioner och
om ni alla kan förenas, oavsett vilken 
position ni har, kommer ni att uppnå rät-
ten att fatta beslut som segerrik herre. I 
så fall bör ni inte begränsas av er miljö. 
Om ni är en segrande herren på nivån 
av folket, kommer alla människor att 
kunna välkomna er. Därefter måste ni gå
bortom den värdighet och myndighet av 
folk och nå en nivå där ni besitter den 
högsta nationella auktoriteten och kan 
tala till världen. Då kan ni kräva seger på
jorden. Med den högsta auktoriteten i 
nationen, kommer ni att kunna ge kom-
mandon till världen. Då kommer Gud 
slutligen att säkra sin position på jorden 
och börja bygga himmelriket på jorden 
på allvar.

Jag har det historiska ansvaret att jag 
måste passera genom positionerna som 
tjänares tjänare, tjänare, adopterad son, 
son och uppnå positionen som förälder. 
Eftersom jag är ansvarig för allt, måste 
jag sätta allt detta i ordning som den 
segrande påtagliga varelsen som hori-
sontellt gottgjorde historien som har 
strömmat nedåt vertikalt. 
(014-241, 1965/01/01)

15 Om de sju första åren kan jämföras 
med ett bergspass, skulle det vara det 
högsta passet, om det var en ravin, 
skulle det vara den djupaste ravinen. 
Blod, svett och tårar jag utgjutit är depo-
nerade i ravinen. Jag lämnar inte detta 
bergspass eller ravinen precis som de 
är. Jag måste utjämna dem. När jag jä-
mnar ut detta, räcker det inte att gräva 
bort berg och fylla ravinen, jag måste ta 
bort varje spår av en kulle. Som en all-
män regel inträffar denna sjuårs-period 
bara en gång i återupprättelsens his-
toria. Det finns ingen andra chans. Där-
för måste ni gå över det sista bergs-
passet med total hängivenhet och bli en 
segerrik herre. Om ni inte kan bli en se-
gerrik herre, kommer ni inte att kunna 
träda in i himmelriket. 
(017-220, 1967/01/01)

 Låt oss anfalla med alla våra krafter

16 Vilken väg måste vi ta under 1968? 
Jag säger att vi bör starta vår andra 
sjuårs-period med andan, "Låt oss göra 
en total-offensiv som leder mot vägen till
fred". Vår marschorder lyder, "Låt oss 
anfalla med alla våra krafter". Detta är 
mottot för början av det nya året, och det
är denna uppgift som jag förmanar alla 
medlemmar som är spridda över hela 
nationen och världen, att utföra. 
(019-131, 1968/01/01)

17 Mottot för 1968 är "Låt oss gå framåt 
med alla våra krafter". Eller vi kan säga 
"avancera". När vi utför våra aktiviteter 
enligt detta motto, måste vi först för-
bereda våra inre kyrkoresurser, därefter 
måste vi fastställa tydliga mål och för det



tredje måste vi uppnå resultat som seg-
rare. Vi måste uppfylla dessa tre villkor 
och bli absolut segerrika. Avancera inte 
slarvigt, utan utför först alla nödvändiga 
förberedelser. Ni måste känna fienden 
och urskilja miljön dag och natt; därefter 
kan ni genomföra er strategi. 
(019-167, 1968/01/01)

18 År 1968, när vi inledde den andra 
sjuårs-perioden, lade vi mottot, "Låt oss 
anfalla med alla våra krafter". Vi vill inte 
satsa framåt baserat på individen, utan 
snarare flyttar vi ut till världen och avan-
cerar framåt baserat på det hela. På sa-
mma sätt som Enighetskyrkan gör detta 
kommer den tid när Korea kommer att 
göra det. På samma sätt som Korea gör 
det är också Asien i ett läge där de mås-
te gå framåt därefter måste världen även
göra det.

Men varken världen eller Asien eller vårt
land har ett tydligt mål. Om de bara följer
trenderna av den aktuella eran utan att 
ha ett tydligt mål, kommer de inte att 
övervinna erans utmaningar. Då kom-
mer inte ens individer att kunna anpassa
sig till riktning för det hela.

Under dessa förhållanden, uppmanar 
Enighetskyrkan sina medlemmar att gå 
framåt med all sin kraft centrerade på 
Guds mål. Om vi inte kan uppnå en 
totalseger här, kommer bara mottot att 
bli kvar. Med andra ord, även om vi star-
tade med detta motto att gå framåt med 
alla våra krafter, har vi en lång väg att 
gå för att uppnå det målet.

Åtminstone måste vi uppnå standarden 
att Enighetskyrkan är nationellt fullt er-

känd i Sydkorea. Fram tills dess måste 
vi fortsätta under dessa förhållanden. 
Därför gör jag också "Låt oss anfalla 
med alla våra krafter" till mottot för 1969.
Det är därför jag begär ni skall befästa 
er strategi och era aktiviteter centrerat 
på detta motto. Ni måste göra detta hela
tiden till slutet av året. 
(021-325, 1969/01/01)

Avsnitt 2. 1970-talet

På 1960-talet la Sanna föräldrar 
grunden för sin familj och för kyrkan. 

På 1970-talet fokuserade de på den 
nationella grunden som kunde påverka 
världen med externa aktiviteter inklusive 
seger över kommunismen och den 
kristna ekumeniska rörelsen. Sanne far 
gavs ett motto för varje år. 1970 var det 
"Den segerrika enad fronten". 1971 var 
det "Säkra grunden för enighet", och från
1972 till 1974, "Säkra den främre raden 
av enighet." Femårs-perioden från 1970 
till 1975 var en tid av att leda trupperna 
inför flytten till världsarenan och utför 
full-skaliga aktiviteter.

1972 välkomnade Sanna föräldrar det 
nya året i Amerika och började 
förbereda för aktiviteter för 
världsmissionen startades i Förenta 
staterna. Under de följande åren reste 
Far runt på tal-turnéer, och höll tal i mer 
än 40 städer runt om i landet. Den 1 
januari 1975, i den ursprungliga 
Cheongpa-dong huvudkyrkan 
deklarerade Sant föräldrar mottot för 
året, "Förverkligandet av himmelriket", 
och proklamerade starten av den tredje 



sjuårs-perioden. 1976 var det 
"Förverkligandet av himmelriket genom 
Guds barn." 1977 var det 
"Förverkligandet av himmelriket genom 
ideala familjer". 1978 motto var 
"Förverkligandet av himmelriket genom 
formel-vägen", och 1979 var "Att bygga 
himmelriket genom hemkyrkan". Genom 
dessa årliga motton kartlade Sanna 
föräldrar en specifik period för att 
förverkliga ideala familjer och aktiviteter 
för att bygga himmelriket.

Den segerrika enade fronten

1 Vi välkomnar nu 1970-talet. Vi måste 
kontinuerligt arbeta under året baserat 
på motto jag etablerade, "Den segerrika 
enade fronten". Under de två första åren
av den andra sjuårs-peri-oden, sa jag att
vi måste gå framåt under mottot 
"Avancera framåt med alla våra krafter". 
Vi var tvungna att anfalla med alla våra 
krafter för att uppnå seger.

Detta år måste vi utföra aktiviteter som 
stiger till en framträdande plats i Asien 
och i världen. Jag etablerade mottot, 
"Den segerrika enade fronten" eftersom 
vi har trätt in i eran när vi måste uppfylla 
den typen av ansvar. Det är inte lätt att 
vara segerrik. Gud har utfört återupp-
rättelsens försyn enbart för att välkomna
denna dag av seger. Fortsatt ner genom
6000 års historia, från Adams familj, 
genom Noas familj, Moses tidsålder 
Johannes döparens tidsålder och Jesus 
fram tills idag, har Gud kämpat med det 
enda syftet att välkomna denna seger-
rika tid. (027-325, 1970/01/01)

2 Denna morgon när vi välkomnar 1970-
talet, tar Enighetskyrkan sitt första steg 
att samla folket till mission för juden-
domens skull. Vi har uppnått seger på 
den individuella nivån, seger på 
familjenivån, och nu seger på stam-
nivån. Nu måste vi skapa ett fundament 
för seger på nivån av religioner och 
avancera mot nästa steg. Vi går in i en 
tid som liknar när Judendomen och 
nationen Israel knöts direkt till Guds 
vilja.

För att förbereda för denna tidsålder, har
Gud gjort förberedelser genom historien.
Han vägledde även världen i stort för att 
överensstämma med detta rike. Den 
nuvarande situationen är resultatet av 
att Gud har väglett situation. Därför, om 
vi även orsakar bara en krusning, kom-
mer en ny historia att spridas utanför 
Asien och påverka hela världen. 1970-
talet är den tidpunkt när vi kan göra det.

Vi har levt i en tid full av bitterhet, en 
tidsålder av gottgörelse, och en tidsålder
av indignation som vi var tvungna att 
betala gottgörelse för. Men i början av 
1970, måste vi få ett slut på alla dessa 
saker och träda in i en ny epok i histo-
rien. Tiden har kommit när vår kamp för 
det koreanska folket och nationen Korea
kommer att bära frukt för deras ära. 
(027-329, 1970/01/01)

3 Ni måste alla expandera den segerrika
enade fronten, med början av er själva 
som individer. De segrande enade fron-
ten innebär enande centrerat på Guds 
kärlek. När sinne och kropp förenas, så 
kan Gud kan komma och bo i den indi-
viden. Förökning  är garanterad när Gud



lever i den plats där denna typ av givan-
de och mottagande sker. Om Gud inte 
lever där, kan förökning inte ske. Det är 
den grundläggande regeln för skapandet
av himmel och jord.

Guds kärlek är motivationen för alltings 
skapande. Följaktligen, utan Gud, finns 
det inget sätt för förökning att uppstå. 
Om där finns givande och mottagande 
centrerat på Guds kärlek, kommer Gud 
att träda in där, leva där, och förökning 
sker.

Vi måste gå ut och expandera vår enade
front, som ett rep som förenar individen 
till familjen, till klanen, till folket, till nati-
onen och till världen. För närvarande är 
det Enighetskyrkan som har avancerat 
till en position där vi kan gå ut och åter-
vinna ett folk och en nation. Tiden har 
kommit när vi kan påverka det korean-
ska folket och nationen Korea. Vi är nu 
på tröskeln för att ta itu med den globala
politiska situationen genom att ha gjort 
alla nödvändiga förberedelser. Den dag 
vi bryta ur vårt skal, kommer vi att sväva 
uppåt och säkra grunden för enighet. 
(027-345, 1970/01/01)

4 Mottot för 1971 är "Säkra grunden för 
enighet." Med andra ord, det betyder att 
vi måste säkra grunden för enandet av 
Korea. Under tioårsperioden från 1960 
fram tills nu, var vi engagerade som pi-
onjärer för miljön så att Guds vilja skulle 
kunna avancera utåt under mottot som 
jag gjorde som "Låt oss anfalla med alla 
våra krafter" och "Den segerrika enade 
fronten".

Från 1960 fram till 1970 kämpade vi 
bokstavligen ett krig av utnötning. Det 
var inte en kamp för att vinna mark. På 
den väg som Enighetskyrkan vandrade, 
betalade vi priset genom många upp-
offringar för att bryta ned externa hinder 
som blockerade vår väg. Vi startade inte
vår väg från toppen. Antag att vi är i 
Seoul, vi borde kunna börja med leda-
nde medborgarna i Seoul. När vi ser på 
normen för uppfyllandet av Guds vilja, 
borde vi kunnat börja från toppen. Men 
eftersom vi mötte motstånd från det 
koreanska folket och många kristna 
kyrkor, fick vi börja från absoluta-botten 
och klättra upp. Det är så vi kunde 
avancera till våra nuvarande nivå.

Oräkneliga individer offrades under 
denna period, och jag hedrar de många 
offer som Enighetskyrkans familjer 
gjorde. Bara i Korea, led många män-
niskor för vår skull, som var anslutna till 
oss, inklusive medlemmars släktingar 
och de personer som var bundna  i 
hjärtat och samarbetade med oss. I 
varje fall har vi investerat mycket stora 
ansträngningar under de tio åren sedan 
1960 för att öppna denna epok som är 
nödvändig för vårt land. Vi arbetade med
fokus på enda mål av banbrytande se-
gertåg, nedbrytande barriärer av för-
följelse och motstånd. Nu, tio år från 
1971 fram till 1980, måste vi skapa en 
fast grund av enighet bland oss. 
(038-011, 1971/01/01)

5 "Vårt högt värderade hopp är enighet".
Detta innebär att på grundval av sinne 
och kropp blir ett, måste man och hustru
bli ett, barn och föräldrar måste bli ett, 



familjen och stammen måste bli en stam 
och folket måste bli ett folk, och folket 
och nationen måste bli ett. Detta är den 
enhet som vi eftersträvar. Eftersom jag 
ville införa denna standard, valde jag 
särskilt mottot för 1971 "Säkra grunden 
för enighet." Grunden för enighet är fast 
etablerad endast när den sprids ut från 
den individuella nivån, till familjen, stam-
men, folket och nationen. Endast då 
kommer vi att upprätta en nationell 
grund för Gud att uppnå ett enande av 
den koreanska halvön. Skyddande 
frontlinjen av enighet 
(044-065, 1971/05/05)

6 Jag etablerade mottot för 1972 som " 
Skydda enighetens frontlinje" Detta mot-
to innebär att detta år kommer att bli 
historisk utgångspunkt för vår kyrka. 
Enkelt förklarat, genom att etablera detta
motto, uppmanar jag oss att säkra kyr-
kans inre arbete.

När en utomstående tar ansvar för det 
hela och gör vad som krävs för att stabi-
lisera dess inre verksamhet, så att den 
blir harmonisk, blir resultatet att hela 
organisationen blir förhöjd. Därför måste
varje medlem av den världsomspän-
nande Enighetskyrkan gå i en riktning 
beroende på riktningen av detta cent-
rum. Ju fler individer, familjer, stammar, 
folk och nationer som går på detta sätt 
desto fler individer kommer att vara glo-
bala, dessa fler familjer kommer att vara 
globala, desto fler stammar kommer att 
vara globala, och nationer kommer att 
vara globala. När detta sker kommer 
himmelriket att skapas automatiskt och 
manifesteras i världen.

För att bevara frontlinjen enighet, måste 
det finnas en filosofisk grund, en ekono-
misk grund och ett fundament av aktivi-
teter i denna grundläggande princip. 
Annars kommer idealet av himmelriket 
vara omöjligt att uppnå. Eftersom jag 
förstod att med början av 1972 måste ni 
utföra denna mission, så valde jag 
"Skydda enighetens frontlinje" som 
motto för detta år. (052-236, 1972/01/01)

7 Vi måste bygga en försvarslinje för att 
förhindra en kris i nationen och i världen.
Därför valde jag mottot " Skydda 
enighetens frontlinje." Vi måste kasta ett 
globalt nät baserat på alla de fundament
som vi byggt i Korea. Den andliga 
världen kommer in och tar kontroll. Så 
nu är frågan enkel: Hur mycket är ni 
förenade och i vilken utsträckning är ni 
beredda att mobiliseras för nationen?

Enighetskyrkans män och kvinnor måste
mobiliseras till 100 procent. När Israel 
lämnade Egypten på väg till det förlo-
vade landet Kanaan, fick alla, vare sig 
man eller kvinna, gammal eller ung, läm-
na. Detta är en tid som är exakt lika-dan.
Vi är på väg till världen av Kanaans 
land. Det är samma som den tid då 
Israel lämnade Egypten. Israel lämnade 
Egypten för att skapa sfären av det 
utvalda folket i en ny nation. På samma 
sätt, när jag anger riktning, måste alla 
mobiliseras. (056-203, 1972/05/14)

8 År 1972 hörde vi det anmärknings-
värda mottot "Skydda frontlinjen av 
enighet." Vi kan inte begränsa detta 
skydd till oss som individer. Vi måste 
axla den viktiga uppgiften att försvara 
världen i detta land Korea, som ligger på



gränsen. Vad är det vi måste försvara 
först? I värsta fall, om det är en attack 
på himlens territorium vid denna tid, då 
måste himlen gå till motangrepp. Men 
vårt första syfte är att förhindra detta 
scenario för att skydda världen och för-
hindra skador på den världsvida för-
synen. Ty Gud har levt för världen, så 
jag säger att vi måste bereda en väg för 
att skapa basen för att Gud skall kunna 
ha sabbatsvila i Sitt hjärta. 
(060-023, 1972/08/01)

9 Från och med nu måste vi skapa en 
tradition som ingen nation någonsin haft.
Vi måste upprätta en tradition som inget 
land någonsin kan ändra. Genom att 
göra detta kan vi skapa en förutsättning 
för att upprätta fundamentet där Gud 
kan skydda den demokratiska världen. 
Ur detta perspektiv skall vi inte bara 
förena nationen Korea, utan vi måste 
skapa villkoren för alla folk i alla nationer
i världen skall bli en. Genom att göra så 
kan vi skydda inte bara frontlinjen av en-
ighet för individen , utan också frontlin-
jen av enighet för familjen, stammen, 
folket, nationen och världen. På grund 
av detta är vi hängivna till mer än att 
bara skydda den individuella frontlinjen 
av enighet. Vårt problem är hur att skyd-
da frontlinjen av enighet i familjen, stam-
men, folket, nationen och världen. Detta 
är den slutliga  missionen som anförtros 
till Enighetskyrkan.

Vi måste bli fullständigt en och gå ut för 
att åstadkomma detta. Om vi blir en och 
verkligen utvecklar detta fundament av 
enighet i Amerika, kommer vårt funda-
ment att spridas över hela nationen. Se-

dan kommer den kommunistiska världen
att börja avta. När godhet stiger upp, 
kan ondska inte öka tillsammans med 
den, utan måste gå ner. När detta arbete
utförs här, även om Japan är i satans 
rike och även om Korea är i satans rike, 
kommer vägen till räddning att visas för 
dem. Detta är vad jag har för avsikt att 
göra i USA under tre åren från 1972 till 
1974. Först 1974 kommer många med-
lemmar från hela världen att vara aktiva i
alla regioner i Latinamerika. Vi måste 
visa att vi är en grupp i Amerika som 
andra kan lita på och följa. Jag tror att 
allt kommer att lösas. 
(065-285, 1973/01/01)

10 Åren 1972, 1973 och 1974 har vi 
avancerat under mottot " Skydda 
enighetens frontlinje." Detta gäller inte 
för en viss individ eller en begränsad 
region eller ett visst land. Vi är den 
grupp som klev fram och lovade inför 
himlen att vi kommer att skydda enig-
hetens frontlinje för hela världen. Att 
skydda enighetens frontlinje innebär att 
ansluta till hela världen, gå framåt för att 
uppnå Guds vilja, och att säkra den po-
sition där vi skyddar och ger näring åt 
världen, så att den inte blir invaderat av 
satans krafter. (069-270, 1974/01/01)

Förverkligandet av himmelriket

11 Under 1975 kommer vi att gå under 
banderollen "Förverkligandet av him-
melriket". Vad måste ni göra enligt Guds
vilja? Från och med nu, vad är den 
snab-baste vägen? Det är inte att gå 
runt här och där och vittna. Istället 
uppmanar jag er att återgå till er 



hembygd. När ni återvänder till er 
hembygd, måste ni arbeta hårdare och 
vittna med mera uppriktighet än ni 
någonsin gjorde när ni var i världen 
utanför. Om ni gör större 
ansträngningar, kommer ni att göra 
framsteg.

När ni förstår detta måste ni följa vägen 
att vinna er klan, er stam och ert folk, 
centrerat på er familj. Med början 1975 
blir detta standard i fullkomlighetssteget.
Således kommer den tid då ni kommer 
att kunna relatera till er stam på en 
horisontell nivå.

Därför tror jag vägen framför er kommer 
att öppnas lätt från nu. Hur stort område 
som ni kommer att kunna göra anspråk 
på för förverkligandet av himmelriket på 
jorden kommer att avgöra er äganderätt 
när ni går att bosätta er i det himmelska 
kungadömet. Det kommer att ges till nå-
gon som agerar. Ni måste vidta åtgärder
baserat på denna nya plan för förverkli-
gande av himmelriket. 
(074-345, 1975/01/01)

12 Jag valde mottot för 1975 till "Förver-
kligandet av himmelriket". Det räcker 
inte att känna till dessa ord. Frågan är 
hur man förverkligar dem. För att förver-
kliga himmelriket, måste vi centrera på 
principen för Guds skapelse, vilket är 
den ursprungliga standarden för him-
melriket.

Den fallna världen blev till ett helvete på 
jorden. Himmelriket är en plats som inte 
har någonting att göra med syndafallet. 
Gud är den absoluta varelsen. Hens vilja
kommer inte ändras. Eftersom det är 

viljan hos Hen som är den ende, även 
om mänskligheten föll. Därför, om inte 
Hen etablerar den absoluta viljan och 
slutför den, trots att han är skapelsens 
Herre, kan han inte utöva sin auktoritet 
och värdighet som den allvetande och 
allsmäktige Gud.

Därför har Gud varit tvungen att genom-
föra en lång historisk period som gick 
uppåt genom en serie återföringar från 
tidsåldern som tjänares tjänare,  tjänare,
adopterad son, genom barnens tidsålder
till tidsåldern för föräldrarna. Genom 
denna process, så uppenbarar sig Gud i 
himmelriket.

Vad jag menar är att ni måste stå i den 
position där ni inte längre behöver gå 
igenom denna process av åter-skapelse.
Så länge som åter-skapelse krävs, kom-
mer förverkligandet av himmelriket inte 
att ske. Endast när åter-skapelse slutar 
och syftet med skapelsen förverkligas 
kan himmelriket etableras. 
(074-305, 1975/01/01)

Förverkligandet av himmelriket 
genom Guds barn

13 Mottot för 1976 är "Förverkligandet 
av himmelriket genom Guds barn." 
Förverkligandet av himmelriket kommer 
på grund av er - inte på grund av Sanna 
föräldrar. Fram till 1975, talade vi om 
förverkligandet av himmelriket endast i 
bred bemärkelse. Men nu, eftersom det 
kommer att förverkligas genom er, Guds 
barn, talar jag mer konkret om hur him-
melriket skall förverkligas.



När universum kretsar kring de univer-
sella åtaganden att älska, kommer ert 
totala inflytande att utvecklas till att 
omfatta allt. Det är därför, även om ni är 
bara en individ kan ni skapa den atmo-
sfär av himmelriket där er familj och ni 
kan leva. Ert inflytande kommer att 
ansluta till varje nivå. Dessutom uppstår 
himmelriket i Enighetskyrkans stam-sfär 
och när himmelriket tränger fram inom 
nationen, kommer på den grundvalen 
himmelriket att förverkligas på jorden. 
(083-227, 1976/02/08)

14 Den 1 januari 1976 lyder det årliga 
mottot "Förverkligandet av himmelriket 
genom Guds barn." Detta innebär att om
ni förblir samma som ni brukade vara, 
kommer ni inte att bli de slags barn som 
kan förverkliga himmelriket. Ni måste 
helt förändras. Från det ögonblick ni för-
ändras, kommer ni ett steg närmare att 
förverkliga himmelriket på en ny nivå.

Himmelriket är genomförs inte på grund 
av Gud. Det åstadkoms genom hans 
söner och döttrar. Hade Adam och Eva 
absolut trott på Gud skulle de ha blivit 
Guds son och dotter. Men eftersom 
Adam och Eva inte hade absolut tro på 
Guds ord, föll de och blev satans son 
och dotter. I vår tid måste ni bli söner 
och döttrar som tror att Guds ord är 
absolut. Därför, om ni absolut tror på att 
Sanna föräldrars ord är Guds ord, kom-
mer ni att bli söner och döttrar till Gud. 
(082-105, 1976/01/01)

       
       Förverkligandet av himmelriket 
               genom ideala familjer

15 Mottot för 1977 är "Himmelriket på 
jorden och ideala familjer." Det är med 
andra ord "Förverkligandet av himmel-
riket genom ideala familjer". Vad har 
varit Guds hopp? Återupprättelsens 
försyn har sökt efter en familj som står 
på global nivå och inte tar emot satans 
anklagelse i den fallna världen.

På grund av syndafallet, kunde vi inte se
starten av familjen i Guds direkta herra-
välde. Därför måste en perfekt familj 
uppstå, en som kan träda in i sfären där 
den kan ta emot Guds kärlek direkt. Den
får inte ha något att göra med synda-
fallet och får inte bli mål för satans 
invasion. Dvs. vi måste etablera den 
ursprungliga familj som kan vara helt ett 
med Gud. Den måste uppfylla den ideal 
standard som skulle ha uppnåtts genom 
Adam och Eva.

Nu i Enighetskyrkan, går även vi in i 
familjesfären där vi direkt kan ta emot 
Guds kärlek. När dessa familjer förökar 
sig. Går vi in i den tid då ju mer satan är 
emot oss, desto mer kommer det att 
gynna himlen. Från och med nu, ju mer 
motstånd som finns, desto mer kommer 
satans värld att rasa samman. I direkt 
proportion till oppositionen, kommer vi 
att avancera och expandera. 
(090-191, 1977/01/01)

16 Den pressande uppgiften för Enig-
hetskyrkan är att förverkliga himmelriket.
För att göra detta, måste ni som indi-
vider, oavsett var ni befinner er, fast-
ställa grunden för er ideala familj. Det 
kommer att bli en startpunkt för att helt 
övervinna satans värld som kollapsar 



omkring er, och för att bygga ert egna 
fotfäste.

Från och med nu, vad är det ni tänker 
på? Ni måste tänka på att leva det liv 
som skulle ha levts av ofallne Adam och 
Eva tillsammans med Gud i den ur-
sprungliga ideala världen. Ni måste 
tänka på att leva det liv som är en full-
ständig anpassning till Sanna föräldrars 
familj i alla aspekter, er familj eller ert liv 
i samhället. Om ni inte gör det kan ni 
inte bli en sann familj i Guds välde.

Det ideal som Gud ursprungligen 
förutsåg för skapelsen var att barnen bor
för evigt tillsammans med sina föräldrar 
och aldrig skiljs åt. Ni måste kunna kän-
na att ni står i den positionen. Om 
Sanna föräldrar och alla ni som var på 
en förälder-barn relation, skulle det vara 
som förhållandet mellan en sann föräl-
der och en sann son eller sann dotter. 
Men oavsett hur mycket ni och Sanna 
föräldrar försöker förverkliga den rela-
tionen, kan ni bara inte göra det själva, 
och inte heller kan en sann föräldrar 
göra det själv. Gud måste bli en del av 
det. Precis som Gud deltar i sanna föräl-
drars familj, skall Gud vara med er familj 
och förena er familj med deras familj. 
Först då kommer ni på jorden kunna 
uppleva hjärtat i en ny himmelsk familj. 
(090-192, 1977/01/01)

Förverkligandet av himmelriket 
genom formel-vägen 

17 Enighetskyrkans motto för 1978 är 
"förverkligandet av himmelriket genom 

formula course ". För att åstadkomma 
detta motto måste  mor och far och 
söner och döttrar, som står i en föräldra-
barn-relation, vara ett med Guds hjärta. 
Mor tar hand om barnen i en familj, och 
ledare är i positionen av modern. Därför 
måste ni skapa hjärtliga band med med-
lemmarna. Centrerat på denna formel 
måste ni gå djärvt framåt. Ni måste 
kämpa med djärvhet och mod. Det är 
därför jag gav er detta motto, och jag ber
er att centrera på Guds kärlek. 
(097-305, 1978/03/26)

18 Nationen är en expansion av famil-
jen. Amerika består av personer från 
många etniska grupper som kommer 
från otaliga kulturella bakgrunder. Före-
nta staternas president står i position 
som den nationens gud, vilket innebär 
att presidenten representerar Gud för 
nationen. Den amerikanske presidenten 
är även som en förälder till nationen.

I er familj är far och mor Gudarna i ert 
hem, vilket betyder att de är Guds repre-
sentanter. Samma formel gäller för nati-
onen. Om en nations herravälde är 
fullständigt ett med hans eller hennes 
make och deras söner och döttrar bli 
fullständigt ett med dem, kommer folket 
att vara helt förenade. Det herraväldet 
och hans eller hennes barn är inte män-
niskor som lever för sina egna familjer, 
utan människor som lever för nationen. 
Herraväldet och barnen borde vara 
nationens liv. De borde vara nationens 
kärlek och allt i deras liv borde vara 
centrerat på nation. Samtidigt som 
presidenten/statsministern måste kunna 
bygga sitt individuella himmelriket cen-



trerat på Gud, måste han kunna bygga 
upp hans familje- himmelrike baserade 
på relationen med sin make. Med det 
som kärnan, måste det vara enighet 
mellan dem och nationen. 
(096-030, 1978/01/01)

Att bygga himmelriket genom 
hemkyrka

19 Mottot för 1979 är "Att bygga himmel-
riket genom hemkyrka". Termen "hem-
kyrka (home church)" skulle ursprung-
ligen ha börjat i Edens lustgård. När vi 
talar om en kyrka som talar vi om reli-
gion, och vi kan inte utesluta Gud ur 
diskussioner om religion. Om vi tolkar 
det kinesiska tecknen för religion, 
betyder de "golv-liknande undervisning."

Religion är som golvet i ett hus. Bland 
alla läror, är det centrum, den principiella
undervisning som ger alla de grund-
läggande reglerna. Om därför Gud var 
undantagen, skulle kosmos störta sam-
man. Religion är grunden för försynen 
att bygga ett nytt kosmos. Religion är 
också huvudbalken i ett hus. Även om ni
jämnar ut marken, reser stolparna och 
slutför allting för det huset, om ni inte 
lägger takbjälken, kommer huset inte 
vara fullständigt. (102-229, 1979/01/01) 

20 Som aktiva arbetare i hemkyrkan, 
måste ni bli människor som undervisar 
om Gud och älskar som Gud. När ni är 
den typ av person vars kyrka älskar sina
medlemmar från positionen av föräldrar, 
och när nationen blir precis som varje 
människa i världen blir sådan kommer 

Gud att kunna besöka varje plats på 
jorden och jorden bli himmelriket.

I hemkyrkan, ges utbildning först. Där-
efter följer kärlek. Därför måste ni offra 
för att ge rätt utbildning. När ni offrar för 
er hemkyrka, eftersom sanning och kär-
lek finns där kommer Gud inte att kunna 
lämna den. Då kommer människorna 
där att närvara Gud som Föräldern, och 
de kommer att lära från honom, delta 
med honom som lärare. Därefter kom-
mer de att leva tillsammans med Gud.

För att göra denna undervisning påtaglig
måste det finnas Abel-typ av folk på 
Guds sida. Bland dessa Abel-typer, 
måste det finnas en konung. Det måste 
finnas individuell nivå av mästare, famil-
je- mästare, stam- mästare,  mästare för 
hela folk, nationella mästare och världs-
mästare. Slutligen måste det finnas en 
mästare som representerar hela kos-
mos, som är ansvarig för Guds fräls-
ningsarbete från begynnelsen av 
historien. (102-242, 1979/01/01)

Avsnitt 3. 1980-talet

För att utveckla hemkyrko-aktivitet i full-
skala, meddelade Sanna föräldrar hem-
kyrko-relaterade motton för fyra på va-
randra följande år, från 1980 till 1983, 
vid World Mission Center i New York. 
Mottot 1 januari 1980 var "Hemkyrkan är
basen för himmelriket". Han fortsatte 
med "Hemkyrkan är mitt himmelrike" 
1981, "Seger hemkyrkan" 1982 och 
"Hemkyrkan är vårt land att leva i" 1983.

Med början 1984, var temat för motton 
byggandet av en Guds-centrerat hem-



land, "Skapa och bygga faderlandet" 
1984 och 1985 "Skapa och bygga him-
melriket" 1986, "Enandet av faderlandet"
1987 och 1988, och "Enande av Korea" 
1989.

              Hemkyrkan är basen för 
                        himmelriket

1 Vart skall Enighetskyrkans med-
lemmar gå på 1980-talet? Från och med
1981 måste vi utveckla full-skale hem-
kyrko-verksamhet. I slutet av den tredje 
sjuårs-perioden, måste vi ha fullt ut-
vecklad hemkyrka och allt i vår kyrka 
skall bedrivas utifrån hemkyrko-system. 
Detta är vad jag ser att vi måste göra 
med tanke på Viljan.

Därför arbetade ni 1979 med mottot som
gavs i början av året, "Hemkyrkan och 
slutförandet av himmelriket". Under detta
år, 1980, kommer ni att arbeta med mot-
tot "Hemkyrkan är basen för himmel-
riket". Utan hemkyrka, kan inte himmel-
riket åstadkommas. Utan den kan vi inte 
utföra vårt slutmål. Det är därför jag säg-
er att kyrkan är basen i himmelriket.

Vad är himmelriket? Himmelriket är den 
plats vi kallar för är en plats där vi kan 
vila, där lyckan bor och där kärleken bor.
Det är en plats för fred. När vi vilar, vill vi
vila helt ensamma? Naturligtvis önskar vi
våra föräldrar, våra barn och vår familj 
att vila där med oss. Dessutom skulle vi 
ha våra anförvanter och vårt folk där. Vi 
vill även att hela världen skall vara med. 
Hur mycket vi än som individer vill vila, 
om våra egna föräldrar inte kan vila med
oss, om våra egen partner och barn inte 

kan vila med oss, kommer vi inte att 
kunna komma till ro. Tittar vi på Enig-
hetskyrkan, eftersom ni deltar med 
Sanna föräldrar, om de är i en position 
där de inte kan vila, kommer de män-
niskor som lyssnar till Sanna föräldrars 
vägledning inte heller att kunna vila. 
(106-266, 1980/01/01)

2 Påståendet "Hemkyrkan är basen för 
himmelriket" är inte bara någon tillfällig 
fras. Ni vet inte hur mycket gottgörelse 
som jag betalat för att öppna vägen till 
hemkyrkan. Det stora fysiska lidandet 
hos religiösa människor genom tiderna, 
som utgjutit sitt blod och tårar, var ytterst
för att öppna vägen till hemkyrkan.

Tills den dag orden "hemkyrka" kunde 
introduceras till världen, utgöt Gud stora 
suckar av ångest. Nu, i och med intro-
duktionen av hemkyrkan kan jag sprida 
mina vingar och stå säkert högt i himlen 
och på jorden. Med hemkyrkan, flyttar 
Enighetskyrkan in i en värld där den kan 
stå stolt. Därför skulle även ni vara stolta
över hemkyrkan. Ni ska skryta entusi-
astiskt om hemkyrkan, ännu mer än ni 
skryter om er mor och far, era syskon, er
älskade partner eller ens ert barn. Där-
efter skall ni utföra hemkyrko-arbete; när
ni väl gör det, blir det gradvis lättare och 
lättare. Ni kommer att se skillnaden mel-
lan detta år och nästa. Det kommer att 
bli lättare. (108-120, 1980/07/01)

     Hemkyrkan är mitt himmelrike

3 Mottot för 1981 är "Hemkyrkan är mitt 
himmelrike." Ni bör tänka som en tro-
ende i Enighetskyrkan, "Jag måste 



skynda på mina hemkyrko-aktiviteter." 
Borde ni som messias stanna hemma? 
Precis som Jesus gick ut från sitt hem 
för att kunna utföra sin mission, måste ni
också gå ut hemifrån. 1981 måste ni alla
göra hemkyrka, eftersom det är tid för 
det. Jag har lärt er om hemkyrkan under 
tre år, 1978, 1979 och 1980. Jag har 
undervisat er om det vid varje tillfälle. Nu
har förberedelserna avslutats. Därför 
måste ni gå ut ur ert hem och genomföra
hemkyrka. (111-339, 1981/03/09)

4 Alla medlemmar i Enighetskyrkan må-
ste uppfylla hemkyrko-aktiviteter, som 
når 360 hem. Genom er själva, kan ni gå
utöver den individuella nivån för 
fullständig gottgörelse för familjen, 
stammen, folket, nationen, världen och 
kosmos. Därför är Sanna föräldrar 
beslutade att skapa hemkyrkan som ett 
mikrokosmos av världen, där ni kan 
slutföra gottgörelse villkoren på världs-
nivå. Som ett mikrokosmos av världen 
erbjuder hemkyrkan en plats där ni kan 
skapa avgörande villkor inför Gud och 
satan.

Det betyder att även om ni kan göra 
andra saker mycket väl, men om ni inte 
uppfyller era hemkyrko-ansvar, kommer 
ni inte att kunna gå till himmelriket. När 
vi säger att himmelriket, innebär det en 
miljö där satan har ingen grund att an-
klaga på, en plats utanför sfären av sa-
tans anklagelse. Platsen att skapa den-
na miljö av himmelriket är hemkyrkan.

Vad orsakade Adam att falla? Det var 
därför han inte hade ett omgivande him-
melrike. Om ni kan skapa en sådan miljö
på stam-nivå, kommer familje-nvån av  

himmelriket automatiskt att inkluderas. 
Guds ursprungliga ideal är att förverkliga
familjens himmelrike. Där det finns ett 
himmelrike på stam-nivå, kommer famil-
je-nivåns himmelrike naturligt att ut-
formas.

Därför är hemkyrkan där ni kan säkra 
sfären av seger för att expandera him-
melrikets omgivning. Ni anslöt till Enig-
hetskyrkan för att delta med Sanna 
föräldrar, men om ni inte gör hemkyrko-
aktiviteter, kan ni inte delta med dem 
eller ansluta till himlen. 
(110-264, 1981/01/01)

5 Den period som startar från 1981 är er
tid. Nu har er tid har kommit. Nu har hela
ansvaret som Sanna föräldrar genom-
förde för Guds mission överförs till er. 
Oavsett var ni befinner er, utför ni era 
föräldrars arbete. Därmed har tiden 
kommit där vad ni gör kommer att 
förverkliga Viljan.

Det är tredje året av treårs-perioden från
1979 till 1981. Därför är det dags för er 
att arbeta helt för hemkyrkan. Jag gav 
det första mottot om hemkyrka 1979, 
"Att bygga himmelriket genom hem-
kyrka". 1980 var det "Hemkyrkan är 
basen för himmelriket". Ni har förberett i 
två år med dessa motton. På detta fun-
dament, är mottot för 1981 "Hemkyrkan 
är mitt himmelrike." I denna frasen är 
"mitt himmelrike" inte Sanna föräldrars 
himmelrike. Det är himmelriket med er i 
centrum. 

Vi har hittills strävat efter att uppnå stan-
darden kollektivt, så som det uttrycks i 
mottona "Bygga himmelriket genom 



hemkyrka " och "Hemkyrkan är basen 
för himmelriket", men nu har vi gått in i 
tidsåldern när var och en av er kan 
uppfylla den direkt, med er i centrum. 
(110-257, 1981/01/01)

                Seger för hemkyrkan

6 Mottot för 1982 är "Seger för hem-
kyrkan". Hemkyrkan är nödvändig efter-
som fallna föräldrar kom till stånd. Jesus 
kom som en förälder för att återupprätta 
de föräldrarna, men istället dog han 
eftersom Sakarias och Josefs familjer 
inte lyckades förenas. Detta måste gott-
göras. Om vi inte gottgör den synden, 
kan vi inte träda in i det himmelska 
konungadömet.

Kommer hemkyrkan att vara slutet av 
vårt arbete? Den slutliga nivån vi måste 
uppnå? Vi kommer att behöva få hem-
kyrkan att expandera till kyrkor som om-
fattar stammen, folket, nationen, världen
och kosmos. (116-192, 1982/01/01)

7 När ni vinner seger i er familj, kan ni 
centrerat på Gud, fortsätta att upprätta 
fundamentet för er stam. Sättet ni byg-
ger fundamentet för era anför-vanter är 
genom hemkyrkan. Med det framgångs-
rika fundamentet för er familj, bör ni 
avancera till att bygga ert stam-
fundament.

Ni kan lyckas med att etablera er familj 
som Abel-familjen genom att förena 
Kain-familjer med er Abel-familj. Nästa 
steg är att gå vidare till Abel-stammens 
sfär och skapa  stam-fundamentet. Först
då kommer er familj att vara fulländad. 
Om inte er familj har skydd av stam-

fundamentet, finns det ingen säker plats 
för den. Detta är vad jag menar när jag 
säger att er familj kan endast vara full-
ändad efter ni satt upp stam-funda-
mentet. Ni måste återupprätta stam-
fundamentet för er egen familj att bo-
sätta sig säkert. På detta sätt kan ni 
erbjuda en säker plats för era söner och 
döttrar. Det är därför, även om ni har 
fulländat er familj och kan vila, är ert 
arbete inte över. Ni måste gå till nästa 
nivå och uppnå seger för stammen. Efter
att ha uppnått seger i er familj, måste ni 
fortsätta och uppnå seger med er stam. 
(116-292, 1982/01/02)

Hemkyrkan är vårt land av bosättning

8 Mottot för 1983 är "Hemkyrkan är vårt 
land för bosättning." Detta är inte bara 
en dröm. Hemkyrkan sattes upp och vi 
avancerat mot just detta mål.

Som en framtida global medborgare för 
att kunna träda in i himmelriket och ta 
andra med er, behöver ni bli en lärare av
Principerna; en lärare som arbetar för att
förena religionerna och övervinna kom-
munismen med Unification Thought. De 
som kommer in i himmelriket på jorden 
överskrider religion och kommunism.

Huvud-undervisningen för detta är inte 
kunskap, makt eller pengar. Det är kär-
lek. Fram tills nu har mänsklig kärlek 
varit självcentrerad kärlek, medan Guds 
kärlek är uppoffrande kärlek. Detta är en
enkel sanning. Det är därför vi som San-
na föräldrar i Amerika har offrat fram till 
denna dag. Vi gör det för att plantera 
frön av kärlek. Vi gör det för att lämna 



bakom oss en tradition av att älska 
fienden. (123-300, 1983/01/06)

9 Nu måste Sanna föräldrar bosätta sig. 
Vi har avslutat vårt ansvar mot den fria 
världen. Ni borde också kunna bosätta 
er och sättet att göra det är genom 
hemkyrkans fundament. Därför är 1983 
ett mycket viktigt år. Snart kommer hela 
världen att se på Enighetskyrkan med 
nya, fräscha ögon. Vi har gjort alla 
förberedelser, och det är dags för oss att
gå över denna nya bergtopp. Solen 
stiger för oss. Kanske kommer jag att 
mobilisera världens berömda forskare 
och teologer och överlämna allt till dem. 
Om vanliga vita amerikanska forskare 
inte gör jobbet, kommer jag att be for-
skare från Asien att göra det, eller så 
kommer jag att söka efter akademiker 
bland minoriteter i Amerika och upp-
mana dem att ta på sig uppgiften. 
(123-176, 1983/01/01)

10 mottot för 1982 var "Seger för hem-
kyrkan", men var det en seger? 1981 
skapade jag mottot "Hemkyrkan är mitt 
himmelrike", men hur mycket älskade ni 
människor i ert himmelrike? 1980, när 
mottot var "Hemkyrkan är basen i him-
melriket", med hur allvar tänkte ni på 
det? Även 1979 var det "Att bygga 
himmelriket genom hemkyrkan ", men 
hur mycket satsade ni på att bygga det?

Jag har gett uppmaningen att mobilisera
alla välsignade familjer i Korea. Även 
välsignade familjer i Japan kommer 
också att mobiliseras, liksom alla väl-
signade familjer i Amerika. Om ni inte 
deltar i detta, kommer ni alla att hamna 
som zigenare, för evigt vandrande runt. 

Ni kommer inte att kunna bosätta er. 
Även i den andliga världen kommer ni 
inte att kunna besöka Sanna föräldrar. 
Istället, kommer ni att finna er i ett para-
dis på familje-nivåns sfär, precis som de 
enskilda paradis dit kristna går. I familje-
paradiset, kommer er make/maka och 
era barn att anklaga er. Anklagelsen 
kommer inte från satan. Er hustru eller 
make, söner och döttrar kommer att an-
klaga er. Ni måste förstå hur miserabelt 
det skulle vara. (123-177, 1983/01/01)

        Skapa och bygga faderlandet

11 Mottot för 1984 var "Skapa och byg-
ga faderlandet." Vi hör alla till våra egna 
nationer i världen, men de är inte platser
där vi kan bosätta oss på fredlig väg. Vi 
irrar runt som moderna zigenare. Vi hop-
pas alla fortfarande att kunna bosätta 
oss i landet av eviga lycka, och ser ivrigt 
fram emot faderlandet, vilket är Sanna 
föräldrars nation. Nyligen kunde vi se att
genom Sanna föräldrar, deltar kristna 
från många samfund i aktiviteter för har-
moni och enighet. Föreställ er scenen i 
de yttersta dagar när de kommer till mig 
och ber enträget om förlåtelse för sina 
tidigare misstag. Vem bland er kommer 
att vara där för att delta i Sanna föräl-
drars fullständiga seger? Skillnaden 
mellan deltagande och icke deltagande 
är lika stor som mellan himmel och jord.

År 1984 markerar en mycket viktig vänd-
punkt i försynens historia. Vi går framåt 
längs motorvägen mot seger. I mars 
1983, organiserade jag mobila team för 
uppsökande verksamhet i hela Amerika, 
mobiliserande alla medlemmar. Det 



evangeliska arbetet var ett enormt, stort 
långtgående åtagande. Det var för att 
etablera vårt fosterland Sanna föräldrars
nation. (130-278, 1984/02/07)

12 Kommer ni att gå till himmelriket ge-
nom Enighetskyrkans folk, Enighets-
kyrkans nation eller det Enighetskyrkans
värld? Innan det finns en värld, måste 
det finnas en nation, och innan det finns 
en nation, måste det finnas ett folk. Nu 
är vi ett folk, men vi har inte byggt upp 
vår nation ännu. Den nation jag talar om 
är något som samlar folk från hela värl-
den. Därför kommer det att vara den 
nation som överskrider nationella grän-
ser, sträcker sig över folk, stammar, 
religioner och raser. Det kommer att 
vara det himmelrike på jorden som Gud 
önskar. Därför är vårt mål att skapa ett 
sådant folk. När vi har skapat Guds 
nation, kan vi skapa Guds värld och 
därefter Guds kosmos. 
(130-110, 1984/01/01)

13 Nu har Sanna föräldrar återvunnit 
standarden för att återupprätta äldste 
sonen, baserat på Kain-Abel relationen 
som har funnits igenom hela historien. 
Sanna föräldrar har slutfört alla för-
beredelser för att börja sin världsom-
spännande gottgörelse. Vi har kommit 
fram till dagen för välsignelse när, cent-
rerat på Sanna föräldrars världsvida 
familj, upphöjer vi den andre sonen till ta
kontrollen som den första sonen på glo-
bal nivå. Hur ivrigt tror ni inte att Gud 
och Sanna föräldrar har sett fram emot 
denna dag? Hur hett har inte mänsklig-
heten sett fram emot det? Det är utgång-
spunkten för etableringen av vårt 

fädernesland. Det är där den första 
strimma dagsljus skiner för etablerandet 
av vårt fädernesland.

Nu är det dags. Det är en ny tidsålder. 
Om ni tittar noga kan ni se att externt allt
faller på plats. Allt som behövs för den 
yttre miljön som jag talar om är klar. 
Därmed återstår för att åstadkomma 
himmelriket är att ni blir helt förenade 
och att det inte förekommer någon kamp
mellan första och andra sönerna i vår 
Enighets-familj. Sedan kan vi börja för-
verkliga idealet av himmelriket på jor-
den. Endast när denna enighet är upp-
nådd kan vi äntligen börja hem-kyrkan i 
vår familj. Jag har lärt er att kyrkan är 
basen för himmelriket och att det är 
landet för bosättning i himmelriket. Dess 
genomförande är nödvändigt. 
(134-336, 1985/08/16)

      Skapa och bygga himmelriket

14 Mottot för 1986 är "Skapa och bygga 
himmelriket". Förra året var det "Skapa 
och bygga faderlandet." Det finns en 
formel för att etablera himmelriket. 
Denna formel kräver att vi tar itu med 
Kain och Abel problem som har existerat
under hela historien.

Om Adam och Eva inte hade fallit skulle 
de ha blivit första son och första dottern 
och Guds direkta barn. Men på grund 
syndafallet gick det första barnets 
position förlorad. Efter fallet, krävde 
satan positionen som första son. Därför 
har Gud varit i en position där Hen 
endast kunde utöva Sin makt över andre
sonen. Därför måste den första sonens 



position återkrävas, men den kan inte 
återvinnas genom kraft. Eftersom Gud 
förlorade den första sonens position på 
grund av satans kärlek, för att återta 
den, måste himlens folk ha en större 
kärlek än satans kärlek. Utan detta finns 
inte något sätt att ta tillbaka den första 
sonens auktoritet.

Alla typer av kärlek i den fallna världen, 
oavsett om kärleken från föräldrar eller 
kärleken till äldre syskon, hör de till 
satans rike. Kärlek i satans rike är kär-
leken som hör till sfären av första sonen.
Fram till denna dag, människors kärlek 
som tillhör världen, vare sig det är kär-
leken mellan man och hustru, föräldrar 
och barn, tillhör den fallna sfärens kär-
lek, den första sonens sfär. På grund av 
detta, för att kunna gå över den första 
sonens fallna sfär, måste vi utföra 
återupprättelse genom gottgörelse från 
positionen av den yngre sonen och om-
vända positionerna. Gottgörelse kan inte
betalas utan att lägga rätta villkor. Ett 
pris måste alltid betalas. 
(137-014, 1986/01/01)

15 När man i den sekulära världen talar 
om faderlandet, syftar den på ens egen 
nation, inte på himmelriket. Innan vi kan 
upprätta Guds fädernesland, måste vi 
först etablera Abel rike i denna jordiska 
värld. Därefter kommer "Skapa och 
bygga himmelriket".

För att förverkliga himmelriket, måste det
finnas enighet mellan Kain och Abel. Om
vi inte står i en position där den jordiska 
och andliga världen, nationen på jorden 
och nationen i andliga världen, förenas 

genom att lösa positionerna som Kain 
och Abel, kan vi inte bygga himmelriket.

Nu när 1985 har passerat och 1986 har 
börjat och som en följd av denna bön 
världen har börjat vrida sig i motsatt 
riktning. Om vi säger att världen är som 
visarna på en klocka, kan vi säga att vi 
har gjort ett helt varv medurs, men har 
nu börjat gå moturs. Tills nu har Enig-
hetskyrkan trampats på av världen, men 
från detta år, 1986, har tiden kommit när
Enighetskyrkan visar sig på världs-
arenan. (137-036, 1986/01/01) 

            Enandet av faderlandet

16 Enighetskyrkan motto för 1987 är 
"Enande av faderlandet." Ni ska inte 
tänka vagt om enandet av faderlandet. 
Om vi skulle säga att detta är ett motto 
på global nivå eller kosmisk-nivå, skulle 
det vara ett stort problem. Formeln att 
följa denna väg kan uttryckas så här: 
den enskilde måste vinna över familj, 
familjen måste vinna över stammen, 
stammen över folket, folket över nati-
onen, nationen och världen över kos-
mos. Jag har visat den här formeln i 
Enighetskyrkans försyn.

Perfektion och fulländning av familjen 
går hand i hand. För att en individ skall 
uppnå fulländning, måste han eller hon 
vinna över kampen mellan sinne och 
kropp. Från ett inre perspektiv, måste 
sinnet och kroppen övervinna sin kamp 
och skapa enighet. Endast då kommer 
individen att kunna positivt påverka 
familjens yttre sfär. Det är därför vi 
måste lösa kampen mellan sinne och 



kropp innan vi kan avancera till familje-
nivå. Likaså måste vi lösa alla problem 
inom familjen innan vi kan avancera till 
stam-nivå. Om vi inte löser alla de 
problem som har att göra med enighet 
inom stammen, kan vi gå vidare till nivå 
av ett folk.

Med detta i åtanke, syftar mottot för 
1987, "Enande av faderlandet", på natio-
nell eller global nivå? Om vi kan ta itu 
med de inre delarna av USA:s nationella
karaktär som har blivit ett problem, då 
kan vi inte gå vidare till världsnivå. När vi
stiger fram och löser alla lidande i nati-
onen, så kan vi lösa världens problem. 
Detta är vad det innebär att följa formel-
vägen.

Likaså, när vi säger att vi går utöver den 
globala nivån till den kosmiska nivån, 
innebär det att vi först måste lösa alla 
problem på jorden. När vi har övervunnit
alla problem på jorden, så vi kan smälta 
alla problem i den andliga och slutligen 
Guds kärleks sfär. 
(161-093, 1987/01/04)

17 Jag gav samma motto för 1988 som 
jag gjorde för 1987, "Enandet av fader-
landet". Om ni frågar varför, är det efter-
som föreningen av Nord- och Sydkorea 
fortfarande ligger framför oss. Medan vi 
alla investerar helhjärtat för att utföra 
detta arbete och påverka andliga 
världen, måste vi också arbeta för att 
förstärka den sociala infrastrukturen i 
Sydkorea. I enlighet med våra för-
beredelser, kommer det politiska klima-
tet i Nordkorea att förändras. Åter-
föreningen av faderlandet är en uppgift 
som både Nord- och Sydkorea är 

avsedda att uppfylla. Det kommer att 
innefatta de kombinerade ansträng-
ningarna av oss alla.

Delningen av Korea i norr och söder var 
inte det koreanska folkets fel. Det 
skedde på grund av världens stor-
makter. Därför, kan återföreningen av 
Korea kan inte bara ske genom insatser 
av Sydkorea ensamt eller i Nordkorea 
ensam. Om vi inte öppnar en väg för 
stormakterna att samarbeta i åter-
föreningen, även om Nordkorea enar 
Korea genom att "befriande" Sydkorea, 
kan det enandet inte hålla, oavsett hur 
mycket Nordkorea hävdar att Sydkorea 
är befriat. Likaså, även om Sydkorea 
förenar Nordkorea genom styrkan av sin
militära makt, kommer det enandet inte 
heller att hålla. Jag säger er, den enda 
väg som kan leda till permanent enande 
är när vi förenar nord och syd i sam-
verkan med stormakterna. Detta synsätt 
överensstämmer även med den provi-
dentiella historien. 
(171-144, 1988/01/01)

18 När dagens koreaner förstår det 
häpnadsväckande faktum att landet 
Korea kommer att bli basen för att 
återupprätta Guds fädernesland, kom-
mer de att förbli sovande? De kommer 
att investera sina liv, dag och natt, 
oavsett om ni berättar det för dem att 
inte. Finansieringen av  Nord-syd 
enandet är inte ett problem. Det råder 
inget tvivel om att när folket i Sydkorea 
bär en sådan känsla av plikt att utföra 
återföreningen kommer det att leda dem 
att investera allt de har och allt Sydkorea
har.



Min önskan för enandet av faderlandet 
är inte för att jag tror att folk kommer att 
gå under utan det. Det är eftersom detta 
är vad Gud eftersträvar. Det är därför att
genom befrielsen av fader-landet vill 
Gud bygga en nation som överskrider 
nationerna, en sådan som aldrig har 
existerat i mänsklighetens historia. Det 
är därför jag försöker uppnå återförening
genom att utrusta er med en under-
visning som kan smälta allt, genom att 
inrätta ett system för utbildning som kan 
förändra samhället, och genom att fostra
folk med "subjekt- partner principen" att 
ta ansvar för varje situation.

Av denna anledning, bör kommunism 
inte vara något problem, och inte heller 
demokrati. Detta är skälet kommunism 
och demokrati både frukta mig. De tror 
att jag helt kan förtära dem. Nu i början 
av 1988 satte jag upp mottot "Enande av
fader-landet". Faderlandet jag talar om 
är det fader-land som Gud, den 
ursprungliga subjekt-partnern, vill se. 
Hela universum skulle vara en nation. 
Denna värld borde vara den grund på 
vilken hela Guds folk kan leva tillsam-
mans. Den andliga världen borde vara 
ett perfekt hem och folk som vi alla kan 
leva för evigt tillsammans i. 
(172-042, 1988/01/03)

 Koreas förening

19 Fram tills nu, oavsett hur mycket vi 
skrek för befrielsen av vårt fader-land, 
visste vi inte var landet låg, men nu vet 
vi. Nu, när 1988 har passerat är det 
dags att avslöja att faderlandet är Korea.

På grund av att jag har deklarerat att 
detta år är en lyckad vändpunkt för 
nationen Korea och proklamerade 
Grundandet av nationen för en enad 
värld.

Vid tiden för OS i Seoul, tillkännagav jag
att vi nu vid ett vägskäl där vi kan gå 
framåt mot en värld av hopp baserat på 
den interna solidariteten mellan världens
ungdomar och den andra generationen 
av Enighetskyrkans medlemmar. Detta 
fundament lades inte bara av människor 
i den jordiska världen men även genom 
de i andliga världen. Som en följd av 
denna proklamation, är det nu möjligt för
de japanska förfäderna att komma till 
Korea och hjälpa oss.

Eftersom vi har kommit in i kärlekens 
tidsålder när ens fiendeländer kan älska 
varandra, kan de goda japanska andar-
na komma och arbeta för enandet av 
Korea, även om det innebär att de mås-
te offra Japan. Även en grund för den 
andliga makten har skapats på jorden så
att de goda andarna i USA, England 
eller något land i världen kan komma 
och erbjuda stöd för det koreanska 
enandets skull. (184-300, 1989/01/01)

20 Vad ska vi nu göra för att få till stånd 
en återförening av Korea? Det finns 
många benämningar, organisationer, 
familjer, och politiska partier, men ingen 
uppträder på ett sådant sätt att skapa 
harmoni. De investerar inte sig för va-
randras nytta, på ett sätt att de vibrerar 
av kärlek. Enskilda politiska partier 
måste ta vägen till förmån för hela 
nationen, att öka dess rikedom och 



välstånd. Om de bara ser till sina egna 
intressen, kommer folk att gå under.

Eftersom Korea inte har detta slags 
centrum, kommer jag att samla Enig-
hetskyrkans medlemmar från hela 
världen för att etablera en ny stam och 
förena dem med nya sociala organi-
sationer för att främja enandet av Korea.
Vi måste påverka sydkoreanernas hjär-
tan att gå in i en sfär fylld av kärleks 
vibrationer. Vi måste påbörja detta 
arbete idag, den första dagen av 1989. 
Detta kommer att leda till uppkomsten 
av ett enat Korea. Det finns ingen annan
väg. När vi lyckas med det, kan Gud 
äntligen komma att besöka individer, 
familjer, stammar och denna nations 
folk. (184-310, 1989/01/01) 

Avsnitt 4. 1990-talet

I början av 1990-talet, var mottona 
relaterade till enandet av Korea. För 
1990 och 1991 var mottot "Enandet av 
mitt land," 1992 "Enandet av den nya 
nationen" och 1993 "Den nya familjen 
och det enade faderlandet." I mitten av 
1990-talet har fokus på mottona ändrats 
till att älska Sanna föräldrar och vittna 
om dem med stolthet, "Sanna föräldrars 
säkra bosättning och det Fullbordade 
Testamentets tidsålder " 1994, "Låt oss 
ärva Sanna föräldrars sfär av segern" 
1995 och "Låt oss stolt vittna om Sanna 
föräldrar och älska Sanna föräldrar" 
1996. I den senare delen av decenniet 
låg fokus på välsignelse-mål, "Låt oss 
stolt vittna om Sanna föräldrar och älska
Sanna föräldrar genom att utföra 3,6 
miljoner pars välsignelse" 1997, " För att

stolt vittna och absolut älska sanne Gud,
måste vi uppfylla 360 miljoner pars väl-
signelse och skära av släktlinjen från 
satans värld" 1998 och "Den kosmiska 
expansionen av sann Välsignelse och 
utrotandet av satans släktlinje" 1999.

Enandet av mitt land

1 Mottot för 1990 är "Enandet av mitt 
land." Utifrån providentiell historia, var 
1980-talet ett viktigt årtionde. Om vi inte 
framgångsrikt navigerat vändpunkten i 
försynen som skedde på 1980-talet, 
skulle en enorm barriär ha blivit kvar i 
försynens historia. Sanna föräldrar var 
intensivt fokuserade på att utföra detta. 
Slutligen, var alla nödvändiga förut-
sättningar som måste uppfyllas för att 
gottgöra försynens historia under 1980-
talet framgångsrikt genomförda. Det tog 
40 år för Enighets-familjen för att uppnå 
denna seger och klättra till toppen av 
världen. (196-149, 1990/01/01)

2 Mottot för 1990 är "Enandet av mitt 
land." Detta kräver att vi centrerar på 
Gud och enas i steg för att förverkliga 
oss själva från perspektivet av den ur-
sprungliga roten. Dessa steg är, för det 
första, att vi som individer förenar vårt 
sinne och vår kropp. Därefter måste vi 
bli förenade som män och hustrur, och 
våra barn bli ett med sin mor och far. På 
detta sätt kan vi länka till sfären av natio-
nens ideal.

Från och med idag måste ni bli män-
niskor som representerar det hela. Ni 
borde representera Gud, universum, 
nationen och ert folk. I familjen, bör ni 



kunna representera er make/maka och 
era barn. Folket i världen är förläng-
ningar av människorna i er familj: 
omsorg om de äldre är en förlängning av
er far- och morföräldrar, medelålders 
människor är en förlängning av er mor 
och far, ungdomar är en förlängning av 
era barn. Därmed är världens folk på tre 
nivåer kopplade till tre generationer av 
familjen: mor- och far-föräldrar, mor och 
far, och söner och döttrar.

Men  människorna förlorade denna 
standard, som Gud hade föreställt sig 
oss att realisera genom alla dessa 
relationer. Vi förlorade den ursprungliga 
källan, kärnan i vår familj, som repre-
senterar Adam och Evas familj, att vara 
kopplad till hela mänskligheten. Nu när 
denna ursprungliga källa är återfunnen, 
det är som ett fruset lager av smältande 
is smälter bort under varma vårdagar. 
Alla problem i världen kommer således 
att lösas naturligt. Med detta i åtanke bör
ni sträva efter att återupprätta er nation. 
(196-207, 1990/01/01)

3 År 1990 tänkte jag ha samma motto 
igen för 1991. Därför är mottot för detta 
år, 1991, också "Enandet av mitt land." 
Nästa år, i syfte att avsluta treårs-perio-
den, kommer mottot att vara "Enandet 
av den nya nationen". Därför måste vi 
utöva detta motto tills 1992.
 (211-297, 1991/01/01)

4 Denna dag, som markerar början på 
1990-talet, måste ni förstå hur högtidligt 
detta tillfälle är då ni får kommandot att 
avancera mot enandet av universum. 
Detta är dagen när jag om-orienterar 
världen mot en förenad himmel och jord.

Dagen för "Enandet av mitt land" är det 
hisnande ögonblick när Guds hopp för-
verkligas på denna jord. Detta är det 
hopp Gud har haft hela hundratals mil-
joner år av providentiell historia sedan 
tidens begynnelse. Genom denna tid, 
har oräkneliga människor trons män-
niskor offrat deras oskyldiga blod i orätt-
visa situationer, även när de bad till him-
len att Gud skulle upplösa deras bittra 
sorg, men istället dog utan att uppfyll-
andet av deras förhoppningar. Det är en 
hisnande ögonblick när deras förhopp-
ningar äntligen förverkligas.

"Enandet av mitt land" som jag talar om i
dag handlar inte bara om den koreanska
halvön, utan står för enande av världens
nation. Vad vi ursprungligen skulle säga 
tillsammans med "Enandet av mitt land" 
är "Enandet av min värld" eller "Enandet 
av mitt land och min värld". Men jag för-
kortade det till "Enandet av mitt land." 
När alla världens folk enas i sina egna 
länder, och därefter inympas i Korea, 
kommer deras folk helt naturligt bli en 
del av världens folk.

För enandet av mitt land, måste vi vara 
stolta över att leva varje dag och ägnar 
oss mer än någon patriot eller lojalt sub-
jekt, offrar tårar när vi går framåt och 
säger: "Vi måste fortsätta framåt". Vi 
måste lämna bakom oss ett dokument 
som kan visas i historien med åtmin-
stone en rad som beskriver vad vi gjorde
för att etablera himlens tradition. 
(211-347, 1991/01/01)

           Enandet av den nya nationen 
5 Detta är de anteckningar jag skrev ner 



för den första dagen i januari 1992 i 
USA. De innehåller fyra punkter under 
ämnet "Enandet av den nya nationen". 
Den första är återupprättandet av äldste 
sonens auktoritet. Om vi skall förena 
den nya nationen, måste vi återupprätta 
den äldste sonen. Detta måste åter-
ställas på folkets nivå och på nationell 
nivå. För det andra, måste vi återupp-
rätta föräldrarnas auktoritet. Efter upp-
rättandet av de nya föräldrar, måste vi 
ansluta till dem centrerat på stam-
messias.

För att återupprätta föräldrarnas aukto-
ritet, måste vi först att återupprätta älds-
te sonens auktoritet. Föräldrar med auk-
toriteten hos den äldste sonen måste 
uppstå — dessa är Sanna föräldrar. 
Föräldrar med auktoriteten hos den älds-
te sonen kan visa sig när den äldste 
sonen återupprättats.

Efter det kommer återupprättelse av 
kungadöme. Föräldrarna med auktori-
teten av den äldre sonen är kungen och 
drottningen bland monarker. Återupp-
rättandet av föräldrar och återupp-
rättelse av kungadöme måste innehålla 
önskemål från den äldste sonen. 
Kungatiteln kommer med den äldre 
sonens auktoritet. Som konung över 
himmel och jord, innebär detta konung-
arnas konung. Detta är vad vi menar när
vi uttalar Sanna föräldrar.

Efter det uppstår auktoriteten av den 
kungliga familjen. Den kungliga familjen 
baseras på konungen av Guds nation 
har ännu inte fastställts. Det sägs att 
Jesus kom som konungarnas konung, 
men det fanns ingen kungafamilj. Det 

fanns ingen familj av prinsar och prin-
sessor nedstigande från Jesu direkta 
blodslinje, och detta måste återupp-
rättas. Ursprungligen var Adam och Eva 
den kungliga familjen i Edens lustgård. 
Allt borde ha utvecklats i anslutning till 
sfären av kunglig släktlinje. 
(225-195, 1992/01/20) 

6 Adam kunde inte uppfylla Viljan, Jesus
kunde inte slutföra Viljan, Kristendomen 
kunde inte uppfylla Viljan, och även i 
dag i tiden för återkomsten har de som 
deltar med Sanna föräldrar kommit till 
korta. Jag måste ta ansvar för allt detta. 
Ingen annan än jag förstår hur man löser
dessa frågor och omvänder dem. Det 
var Guds avsikt att Amerika skulle leda 
världen till seger efter andra världskriget,
men även det gick också förlorat. Även 
för detta måste jag ta ansvar. Varken 
Kristendomen eller Amerika eller någon 
annan nation kan ta ansvar för detta. Allt
som borde ha arbetat med mig i partner-
skapet gick förlorat, därför är jag an-
svarig för att åter-skapa dem. Allt detta 
måste repareras.

Redan 1952, sju år efter 1945, borde en 
ny nation ha skapats; detta är förening-
en av den nya nationen som jag talar om
i dag. Amerika är en suverän nation ba-
serat på protestantisk kristendom. Som 
protestantisk nation, är det Abel. Protes-
tantisk-centrerade Amerika, sfären av 
andra Israel, var tänkt att omfamna hela 
världen. Trots att USA omfamnade värl-
den, var USA inte dess ägare. Amerika 
var tänkt att ansluta världen till dess 
ägare, Sanna föräldrar som har kommit.



Om protestantismen hade gjort Sanna 
föräldrar till sitt centrum, kunde religion 
och nationen Korea ha blivit en, och 
världen skulle ha stått på den grunden. 
Därefter kunde den Sanna föräldrar-
centrerade religionen ha fortsatt att 
förena hela världen. Detta är hur Kain 
och Abel skulle ha blivit ett. Då skulle 
kropp och själ som hade delats ha varit 
förenade på global nivå. Den sanning 
som då skulle ha framkommit ha varit 
Sant föräldraskap eller Adamism. 
(225-011, 1992/01/20)

Den nya familjen och det förenade
faderlandet

7 Mottot för 1993 är "Den nya familjen 
och det förenade faderlandet." År 1992, 
när hela världen samlades, samlat sina 
hjärtan, och erbjöd sin hängivenhet, har 
nu har passerat. Förra året var det histo-
riska året när vi utförde arbete över hela 
världen med Sanna mor i centrum, och 
vi proklamerade kvinnors frigörelse för 
första gången i historien. I hela världen, 
har kvinnor inte varit helt befriade förrän 
nu. Eftersom en kvinna initierade synda-
fallet, om inte en kvinna går förbi fallet, 
kan eran av kvinnors frigörelse inte 
komma. Det är den situationen från 
försynens perspektiv.

Arbetet i Guds försyn är för att frälsa 
mänskligheten. Frälsningens försyn är 
återupprättelsens försyn, och 
återupprättelsens försyn är åter-skapel-
sens försyn. Från detta perspektiv, är 
frälsningens försyn ytterst att finna den 
kvinna som kunde uppnå denna befri-
else. Fram tills nu har ingen vetat detta. 

Frälsningens försyn är inte bara att hitta 
mannen, utan också att hitta kvinnan. 
Anledningen till den mänskliga historien 
gick fel var på grund av en kvinnas fel. 
Eftersom den första kvinnan gick vägen 
av felaktig kärlek, blev historien en falsk 
historia. Om vi vill återupprätta det här 
måste vi utföra åter-skapelse. Vi har att 
gå igenom perioden av åter-skapelse. 
(241-281, 1993/01/01) 

8 Vi måste etablerat ett enat faderland. 
Det startar från familjen. Det enda 
faderlandet, det enade faderlandet, 
kommer från den nya familjen. Jag talar 
inte om enandet av faderlandet. Om vi 
kallar det enande av faderlandet, bety-
der det att vi förenar faderlandet som är 
splittrat. Men när vi talar om det förena-
de faderlandet menar vi början av det 
nyligen förenade faderlandet. Följakt-
ligen, "Den nya familjen och det före-
nade fader-landet" kommer att vara 
mottot för det kommande året. Vi måste 
enas i en ny nation. Enigheten i den nya 
nationen är det befriade faderlandet gru-
ndat på den nya familjen. Vi går nu in i 
den tidsåldern. (241-274, 1992/12/26)

9 Mottot för detta år är "Den nya familjen
och det förenade faderlandet." Enande 
kräver för det första, att jag måste bli 
förenad som en individ. Om jag som en 
individ inte blir förenad händer ingenting.
Därefter, eftersom mannen föddes tack 
vare en kvinna, måste han absolut fö-
renas med kvinnan, och kvinnan måste 
förenas helt med mannen. Detta kan inte
vara mindre än fullständigt. Detta är en 
ännu starkare sanning än det faktum att 



vi bli hungriga och måste äta. Det är en 
allvarlig fråga. Det är absolut sanning.

Om Adam och Eva hade fått ta emot 
välsignelsen, skulle de ha upplevt sin 
första kärlek tillsammans med Gud i 
centrum. Första kärleken är absolut. Det
finns dock många människor som 
ohelgar sin första kärlek. Även om ni 
förmanade män att behålla sin kyskhet, 
kunde de inte. Ändå krävde män kyskhet
av kvinnor. Detta eftersom en kvinna 
förlorade sin kyskhet i Edens lustgård. I 
Enighetskyrkan gör vi mäns kyskhet 
viktigare än kvinnors kyskhet.
(241-314, 1993/01/01)

Säker bosättning av Sanna föräldrar och
Nya Testamentets tidsålder

10 Mottot för 1994 är "Den säkra 
bosättningen av Sanna föräldrar och det 
Nya Testamentets tidsålder". Säker 
bosättning har en annan innebörd än 
(bara) bosättning. Säker bosättning 
innebär att inta er plats efter att allt har 
utförts. På grund av syndafallet blev 
individen ofullständig, familjen 
ofullständig, stammen ofullständig, och 
folket, nationen och kosmos 
ofullständiga. Även för Gud skaparen, 
slutade allt han tänkt göra för att slutföra
skapelsens ideal, i ett misslyckande. 
Men Gud kan inte stå i en position av 
misslyckande. Han har arbetat för att 
återupprätta den ursprungliga positionen
genom processen av åter-skapelse och 
återupprättelse genom gottgörelse. 
Detta arbete är frälsningsarbete. 
(252-226, 1994/01/01)

11 Låt oss uppfylla Sanna föräldrars 
säkra bosättning och etablerandet av det
Fullbordade Testamentets tidsålder för 
individen och familjen. Låt oss vidare 
skapa den säkra bosättningen för 
nationen. Detta är Guds ideal för 
skapelsen. Vi måste upprätta Guds 
nation, nationen som ansluter till 
himmelriket.

För detta finns det tre krav. För det 
första måste vi skapa säker bosättning 
på individuell nivå genom att förena 
sinne och kropp. Därefter måste man 
och hustru förenas i sann kärlek. De får 
inte bråka; de borde inte gråta över 
deras förhållande. De bör inte insistera 
på sitt eget sätt. Om någon av dem 
insisterar på sin väg, bör det baseras på 
himlens lag. Jag har redan lärt er allt om
detta. Centrerat på hjärtats fyra stora 
sfärer och de tre stora konungadömena, 
lärde jag er allt. Från och med nu, är 
detta därför hur ni bör leva.

För det andra, bör er familj vara model-
len för himmelriket på jorden och i him-
melriket i himlen. Detta omfattar fyra 
generationer: far- och morföräldrar, mor 
och far, make och hustru och söner och 
döttrar. På liknande sätt har varje nation 
i världen fyra typer av folk som ni bör 
betrakta som förlängningar av familjens 
generationer: äldre, som en förlängning 
av era far- och morföräldrar, medel-
ålders människor som förlängning  av er 
mor och far, unga vuxna, som förläng-
ningar av man och hustru, och barn som
en förlängning av era söner och döttrar.

För det tredje bör individen offra sig för 
familjen, familjen för stammen,  stam-



men för folket, folket för nationen och 
nationen för världen. Centrera på prin-
cipen om att offra sig för det större goda,
bör ni upphöja världens folk övar er 
egen familj. Höja dem över er egen far- 
och morföräldrar, er egen mor och far, er
make eller maka och era egna barn. På 
samma sätt, om ni upphöjer människor i 
världen över människorna i ert eget 
land, kommer ni att uppnå perfektion på 
en plats som är i samklang med det 
ursprungliga palatset i Guds rike. Då 
kommer ni att kunna anpassa er till alla 
platser i himmelriket. 
(252-265, 1994/01/01)

Låt oss ärva Sanna föräldrars sfär av
seger

12 Mottot för 1995 är "Låt oss ärva 
Sanna föräldrars sfär av seger." Den 
sfär av seger jag talar om omfattar de 
segrar som Sanna föräldrar har vunnit 
inom himlens och jordens alla tradi-
tioner, framför allt människor som lever 
idag och alla framtida generationer, och 
på alla nivåer från den enskilde och fa-
miljen till stammen, folk, nationen, värl-
den och kosmos. Alla misslyckanden i 
Guds frälsningsförsyn och alla miss-
lyckanden i historien är inkapslade i 
Guds bittra sorg. Sanna föräldrar drog ut
roten till all bitter sorg är sammanflätade 
den med historien som började från 
Adams familj. Även om satan hade kon-
troll över historien, har vi besegrat hon-
om och vår seger kommer att förblir för 
all framtid.

Baserat på denna grund måste vi slut-
föra den återstående uppgiften att utrota
satans historia. Världen ärvde sfären av 
satans seger, så vi måste nu utrota den 
bittra sorgen på alla nivåer. Vi måste ta 
bort roten till den bittra sorgen i Adams 
familj, Abrahams familj, Jakobs familj, 
Moses familj och släkten hos Johannes 
döparen och Jesus. För dem alla, måste
vi skära av roten till bitterhet.

Frågan är hur vi kan segra över satans 
värld. Det finns ingen annan väg än att 
förena oss med Sanna föräldrars ord 
och läror. Alla våra historiska med-
delanden är som deklarationer om 
seger. Detta är anledningen till att jag 
använder uttrycket "Sanna föräldrarnas 
sfär av seger" i mottot för detta år. 
(267-073, 1995/01/02)

13 Tidpunkten för enandet av Nord- och 
Sydkorea närmar sig. För att etablera 
den koreanska halvön i en position där 
Gud kan vara befriad, bör vi arbeta för 
detta under 1995 och offra våra resultat 
till himlen.

Medan jag kämpade framåt längs denna
väg, sökte jag aldrig hjälp av någon i mitt
liv. Därför borde även ni inte söka hjälp 
från någon. Ni ska inte ens söka någon 
hjälp från mig. Utan att få någon hjälp 
från mig, om ni kan åstadkomma något 
bättre än jag gjorde, så jag vill gärna 
komma och besöka er och testamentera
allt jag har till er. När ni väl upprättar 
detta som vördnadsfulla barn och lojala 
subjekt, kommer vägen lätt att öppna sig
för er att bli heliga och gudomliga söner 
och döttrar som kan bli ihågkomna av 



historien. Allt detta kan fastställas be-
roende på era gärningar under 1995.

Ni måste ärva Sanna föräldrars sfär av 
seger, så att ni kan följa vägen av 
himlens vördnadsfulla barn och lojala 
patrioter utan att förlora er väg. Då blir 
det inga problem för er att uppfylla efter-
följande faser. När ni har blivit ett vörd-
nadsfullt barn i familjen, kommer det inte
att vara ett problem för er att bli en lojal 
patriot för er nation. När ni blir en lojal 
patriot, kommer det inte vara ett problem
att bli helgon på global nivå. När ni står i 
position av prinsar och prinsessor i Guds
nation, av hans direkta släktlinje, så har 
ni inga problem att uppfylla den plikt-
trogen vägen av gudomliga söner och 
döttrar medan ni är på jorden. 

Grunden som vördnadsfull son eller 
dotter kommer att vara er språngbräda 
till att bli en lojal patriot. Fotfästet av 
lojala patriot kommer att vara er språng-
bräda till att bli ett helgon. Fotfästet som 
helgon kommer att vara er språngbräda 
till att bli en gudomlig son eller dotter.

Jag gick denna väg för att genom gott-
görelse återupprätta alla himlens bedrö-
vade realiteter. Idag på denna första dag
av 1995 har jag för första gången av-
slutat vägen som vördnadsfull son, lojal 
patriot, helgon och gudomlig son.  Jag 
testamenterar hela detta fundament till 
er medlemmar och människor över hela 
världen. (266-297, 1995/01/01)

Låt oss stolt vittna om Sanna föräldrar
älska Sanna föräldrar

14 1996 års motto är "Låt oss stolt vittna
till Sanna föräldrar och älska Sanna 
föräldrar". Mottot för 1995 var "Låt oss 
ärva Sanna föräldrars sfär av seger." 
Vad är Guds hopp för alla människor 
och skapelsens hopp? De hoppas få se 
Sanna föräldrar framträda på jorden och 
se Guds kärlek börja med dem. Detta 
var Guds mål och hopp i början av ska-
pelsen, i samband med skapandet och 
som skapelsens resultat.

Om de första människorna inte hade 
fallit, skulle Sanna föräldrar ha funnits på
jorden, och de skulle ha etablerat famil-
jen baserat på sann kärlek. Detta var 
Guds hopp och ideal som han skapade 
oss för. Hade Adam och Eva inte fallit 
och blivit Sanna föräldrar på jorden, 
skulle sedan med Guds kärlek i centrum,
mineral, växt, djur världen och allt i den 
skapade världen, ha blivit ett. Centrerat 
på Sanna föräldrar, skulle alla saker av 
skapelsen ha bott i skötet av Guds kär-
lek. Hade Gud, Adam och Eva blivit en 
inom Adam och Evas familj på jorden, 
skulle de ha regerat över alla ting i ska-
pelsen med kärlek och levat med dem - 
detta var Guds hopp. 
(275-254, 1996/01/01)

15 Ni måste stolt vittna om Sanna 
föräldrar och älska Sanna föräldrar. När 
ni älskar dem, älska dem ännu mer än ni
älskar er egen make, ännu mer än ni 
älskar era söner och döttrar, ännu mer 
än ni älskar ert land och ännu mer än ni 
älskar alla fallna människor på denna 
jord. Bara om ni älskar Sanna föräldrar 
med en sådan kärlek som aldrig tidigare 
funnits i denna världen kan ni ärva 



kärlekens värld som aldrig tidigare har 
existerat. Bara då kan ni bli söner och 
döttrar till Gud och den kungliga familjen
i Guds nation. Bara då kan ni bli Guds 
folk.

Vi går in i en sådan tid. Om 3,6 miljoner 
par tar emot välsignelse 1997 kommer 
himmelriket att utvecklas. Hur avlägset 
är himmelriket? Om ni vill träda in i him-
melriket, måste ni vara stolta över 
Sanna föräldrar och vittna om Sanna 
föräldrar, och ni måste älskar Sanna 
föräldrar. Eftersom vi måste förbereda 
för detta deklarerade jag mottot för 1996
"Låt oss stolt vittna om Sanna föräldrar 
och älska Sanna föräldrar". 
(275-301, 1996/01/01)

Låt oss stolt vittna till Sanna föräldrar
och älska Sanna föräldrar genom att
utföra 3,6 miljoner pars välsignelse.

16 1997 års motto är "Låt oss stolt vittna
om Sanna föräldrar och älska Sanna 
föräldrar genom att utföra 3,6 miljoner 
par välsignelse." Mottot för 1996 var "Låt
oss stolt vittna till Sanna föräldrar och 
älska Sanna föräldrar". Detta år, om vi 
frågar vad som är nyckeln till uppfyl-
landet av mottot "Låt oss stolt vittna till 
Sanna föräldrar älskar Sanna föräldrar", 
är det "genom att utföra 3,6 miljoner 
pars välsignelse." Detta år kommer en 
historisk, kosmisk händelse att äga rum: 
Välsignelsen av 3,6 miljoner par. När vi 
slutför 3,6 miljoner par välsignelse, kan 
vi gå vidare till 36 miljoner par välsig-
nelse. Med dessa segrar, vi kommer att 
kunna övervinna alla tal som satan 

fullbordade för att bygga sin värld. Tänk 
på hur många år det tar att slutföra väl-
signelsen av 36 miljoner par, sedan ge 
välsignelsen till 360 miljoner par och 
därefter till 3,6 miljarder par, och så 
småningom ge välsignelsen till mänsk-
ligheten.

I familjen måste finnas Adam och Eva, 
man och kvinna. Detta är absolut; denna
formel ändras inte. Det är samma i varje 
tidsålder, oavsett vilken typ av förlängd 
historia som har passerat. Adams familj 
var den plats där två personer skulle bli 
en. Från Adams familj, passerar sedan 
den genom hela historian, fortsätter för 
evigt. (280-184, 1997/01/01)

17 Om jag ger er mottot "Låt oss stolt 
vittna om Sanna föräldrar och älska 
Sanna föräldrar", betyder det att jag 
måste ha lagt villkoret att jag stolt vit-
tnade  om Gud och älskade Gud. Så när
Gud säger, "Bra jobb! du älskade verk-
ligen mig!" baserat på att jag lade det 
villkoret, bör ni också stolt vittna om 
Sanna föräldrar och älska dem. Ni mås-
te förstå denna tradition och föra  den 
vidare.

Eftersom jag är Messias på världs-nivå, 
måste det finnas människor i position av 
nationella messias; annars finns det 
ingen väg för andra att stolt vittna om 
mig som värld-nivå Messias. Likaså för 
nationella messias skall kunna utbilda 
människor och stolt vittna om Sanna 
föräldrar, borde de ha stam-messias 
som stödjer dem. Och för stam-messias 
att stolt kunna vittna om vem Sanna 
föräldrar är inför sina förfäder och fram-
tida generationer, borde de utbilda 



människor att ta ställning som stödjande
familj-nivå messias. Detta är den mes-
sianska undervisningen och vägen som 
troende på Sann föräldrar måste gå.

När vi talar om att bli messias menar vi 
att bli sanna föräldrar. Men för att bli 
sanna föräldrar, måste vi skapa en 
tradition i vår familj att vi stolt vittnar om 
Gud. Även när vi vittnar om Gud i vår 
familj, vi bör också stolt kunna vittna om 
våra egna föräldrar. Medan vi älskar 
Gud, bör vi älska dem. Baserat på den 
kärlekens rike i familjen där vi stolt vit-
tnar om våra föräldrar, bör vi utöka riket 
till nationell nivå, internationell nivå och 
kosmisk nivå. Därefter i omfamning av 
Guds välsignelse, kan vi äntligen leva i 
frihetens sfär som en familj av det 
himmelska kungadömet. 
(280-217, 1997/01/01)

För att stolt vittna om och absolut älska
Sanna Gud, måste vi uppfylla 360

miljoner pars välsignelse och skära av
släktlinjen till satans värld

18 mottot för 1998 är " För att stolt vittna
om och absolut älska Sanna Gud, måste
vi uppfylla 360 miljoner par välsignelse 
och skära av släktlinjen till satans värld".
Mottot för 1997 var "Låt oss stolt vittna 
om Sanna föräldrar och älska Sanna 
föräldrar genom att utföra 3,6 miljoner 
pars välsignelse." Mottot för detta året 
avser slutförande av 360 miljoner par 
välsignelse; efter det kommer vi att kun-
na utrota släktlinjen till satans värld. 
Detta är det enda som behöver göras.

Förra året, handlade vårt motto om 
Sanna föräldrar, men denna gång han-
dlar det om Sanne Gud. Nu måste vi 
slutföra 360 miljoner pars välsignelse 
och skära av släktlinjen till satans värld. 
Gud har slitit för detta mål genom his-
torien, inte bara för att klippa av den, 
utan även för att dra ut rötterna. Så vi 
måste dra ut rötterna. Sanna föräldrar 
har befogenhet att dra ut den roten. 
(289-181, 1998/01/01)

19 Vi har hittills genomfört välsignelsen 
av 40 miljoner par. Det var en rekord-
brytande händelse, som mörktes i hela 
världen. Det var en oförglömlig hän-
delse, vilket kan ske endast en gång i 
historien. Ingen kan någonsin göra det 
igen. Det aldrig hänt tidigare och kan 
aldrig upprepas i framtiden.

Nu närmar sig en annan välsignelse, 
360 miljoner pars välsignelse. Det 
kommer också vara en händelse utan 
motstycke i historien. Genom att ge 
välsignelsen till 360 miljoner par, 
kommer hela historien att klaras upp. 
Genom det borde vi kunna befria Gud, 
utvisa satan och helt skära av och 
avskaffa satans smutsiga släktlinje. En 
era av stora förändringar och omvälv-
ningar skall komma.

Hela världen vet att vi uppnått en välsig-
nelse av 40 miljoner par. Detta faktum är
känt i alla länder i världen. Nu bör vi 
bygga vidare på detta genom att gå in i 
våra samhällen och hjälpa dem att lösa 
problemen med ungdomsfrågor. Ung-
domsproblemen är så omfattande att 
ingen familj eller grupp kan ensamma 
hantera dem. Ingen stat eller 



organisation kan själva ta ansvar för att 
lösa dem. Vi bör alla tillsammans ta 
ansvar för dem.

Den första mänskliga familjen blev 
dysfunktionell eftersom Adam och Eva 
föll medan de fortfarande var minder-
åriga. Precis som frön som sås på våren
ger en skörd på hösten, bär syndafallets 
frön som såddes i Edens lustgård, frukt i
världen i de yttersta dagarna. Detta är 
inte en god skörd, så vi måste bränna 
upp den. Ingenting borde bli kvar. Det 
borde inte finnas någonting kvar av 
syndafallet som kan skördas. Vi måste 
vända allt upp och ned. 
(289-213, 1998/01/02)

Den kosmiska expansionen av sann
Välsignelse och utrotandet satans

släktlinje

20 Mottot för 1999 är "Den kosmiska 
expansionen av sann välsignelse och 
utrotandet satans släktlinje." Att utrota 
satans släktlinje innebär att det finns 
inga fler kontakter med satan.

Den falska kan inte stå tillsammans med
det sanna. På grund av detta, i det motto
jag gav 1998, " För att stolt vittna om 
och absolut älska Sanne Gud, måste vi 
uppfylla 360 miljoner par välsignelse och
skära av släktlinjen till satans värld". 
Därför inkluderade jag ordet "sann". Gud
skall kunna stå på fundamentet av att 
vara Sann.

Fram tills nu när Gud har utfört sin 
frälsning-försyn, har satan hållit honom 
tillbaka i varje steg på vägen. Jag har 

strävat efter att skapa en miljö där Abel 
kan frammana Kains naturliga accep-
tans. För att göra detta skapade jag 
mottot " För att stolt vittna om och 
absolut älska Sanne Gud, måste vi 
uppfylla 360 miljoner par välsignelse och
skära av släktlinjen till satans värld ". Det
betyder att när vi avslutat välsignelsen 
av 360 miljoner par, skär vi av släktlinjen
till satans värld. Vi uppnådde detta mål 
den 30 september 1998. Detta innebär 
att vi nu har kommit till den tid när män-
skligheten har huggits av från satans 
släktlinje. Nu har konflikten mellan him-
mel och jord passerat. Med detta menar 
jag att vi har passerat över detta berg.

Vi har redan gått över berget av 360 
miljoner pars välsignelse. Vi har redan 
gett välsignelsen för mänskligheten att 
kunna stå i position av de ursprungliga 
Adam och Eva. Nu när alla människor, 
som borde ha varit den utvidgade famil-
jen av de ursprungligen avsedda Adam 
och Eva, fått den välsignelse, har muren
som blockerat himmel och jord brutits 
ner. Det är därför jag säger att 1999 är 
året då vi kommer att dra sig ur satans 
släktlinje med rötterna. Vi måste dra ut 
dessa rötter. För att göra det måste vi 
expandera välsignelsens rike genom att 
förena hela kosmos  — den andliga 
världen och den fysiska världen. 
(298-210, 1999/01/08)

21 Detta år är 1999. Nummer 9 i 999 
togs av satan. Om vi tar dem tillsam-
mans, representerar de tre 9:orna i 999 
de tre stadierna av utformning, tillväxt 
och fullbordan. Var och en av dem är ett 
nummer lägre än 10, talet för befrielse.



"Sann välsignelse" betyder den full-
bordade välsignelsen. Det är inte bara 
vilken som helst välsignelse där vi ex-
panderar till att omfatta himmel och jord,
utan den verkliga välsignelsen. Vi vill ge 
människor Välsignelsen där de kan bli 
sanna familjer och helt etablerade. 
Denna välsignelse på kosmisk nivå är 
för att ta bort all sorg och bitterhet som 
har fastnat i Guds hjärta och befria Hens
hjärta. Därmed kan vi dra ut satans rot. 
Det här är det sista steget. Det är därför 
vi under 1999 inte bör missa chansen att
satsa hela våra hjärtan, all vår hängiven-
het och all vår kärlek att välsigna hela 
kosmos. Därefter kommer världen 
naturligt att följa oss.

Om ni står i positionen av ett plus, kom-
mer alla i minus-position att dras till er 
och kommer naturligtvis att följa er. 
Arbeta med denna inställning tills alla i 
ert närområde har fått Välsignelsen. 
Arbeta så hårt att ingen familj är kvar 
utan anknytning till ert band av kärlek. 
Gud, subjekt partner i kärlek, utstrålar 
solljus från hans kärlek över hela skapel-
sen, och ni måste göra detsamma. Det 
är det enda sättet att skapa sfären av 
frihet. Om ni förstår det, men inte gör 
det, kommer ni att falla bort. Ni kommer 
att känna skam så att ni inte kommer att 
kunna klaga över det, även efter ni går 
till den andra världen. Det är därför jag 
säger till er, be inte om välsignelse och 
försök inte bli erkända.

Detta är det sätt som jag har levt. Även 
om Gud inte uttryckt något intresse för 
vad jag gjorde, fortsatte jag arbetet. 
Utan att berätta för honom om vad jag 

gjorde, fortsatte jag bara. Efter att ha 
fortsatt så utvecklade sig saker naturligt.
Detta är den naturliga lagen. Behövde 
Adam och Eva rapportera varje enskild 
sak till Gud? Om det hade funnits en 
sådan enighet i hjärtat, skulle saker ha 
fungerat enligt naturlig lag. Även om ni 
inte rapporterar varje detalj till Gud när 
ni arbetar, vad ni måste göra är att se till
att uppnå resultatet. Detta kommer att 
vara större än att bara ha rapporterat till 
honom utan resultat. Detta är en av 
himmelska lagens principer. 
(308-215, 1999/01/05)

22 Mottot för 1999 är "Den kosmiska ex-
pansionen av den sanna Välsignelsen 
och utrotandet av satans släktlinje." Det 
finns flera sätt att klippa av något: Ni kan
ta bort blad, kan ni skära av grenar eller 
ni kan skära av stammen. Men ingen av 
dessa är lika effektivt som att dra upp 
roten.

Vi måste dra ut roten till den första kvin-
nan, och vi måste dra ut roten av den 
första mannen. I början av roten är 
satan. Satan la ner sin rot i begyn-
nelsen. Ni är nu anslutna till den roten; 
därför har ni en relation till satan. Detta 
är orsaken till att ni har fallen natur. 
Ändå är Guds slutliga önskan att rädda 
er familj, och varje familj.

Frågan är dock hur man drar ut satans 
rot från världen. Sättet att dra ut denna 
rot är inte genom att besegra honom 
som en fiende eller be Gud att attackera 
honom som en fiende. Eftersom det 
planterades med falsk kärlek, är det 
enda sättet att dra ut rötterna med sann 
kärlek. (308-229, 1999/01/09)



Avsnitt 5. 2000-talet

Med början av 2000-talet, tillkännagav 
Sanna föräldrar ett motto för varje år 
som anger målet att uppfylla Cheon Il 
Guk-ideal genom att uppnå idealet av 
Gud och människor förenade i kärlek 
och slutföra segrar för att befria de San-
na föräldrarna över himmel, jord och 
mänskligheten.

Under 2000 och 2001 betonade de enig-
het genom sann kärlek. Mottot för år 
2000 var "den kosmiska expansionen av
sann kärlek kommer att fullända det nya 
tusenåriga konungariket", och 2001 var 
det "Må de befriade Föräldrarna över 
himmel och jord, och barn förenade som
en i sinne och kropp, uppfylla Viljan med
sann kärlek, vilkas natur är absoluta, 
unika, oföränderliga och eviga".

Från 2002 till 2008 presenterade Sanna 
föräldrar motton relaterade till Cheon Il 
Guk. Under 2002 var det "Mansei för 
den säkra bosättningen av Cheon Il Guk
i frihet, fred och lycka, idealet för Föräl-
drarna över himmel och jord". År 2003 
var det "Må våra familjer genom sann 
kärlek, fullkomna sanna familjer med 
vördnadsfulla barn, patrioter, helgon, 
och gudomliga söner och döttrar av 
Cheon Il Guk". 2004 års motto var "Prok-
lamationen av tidsåldern för Guds fader-
land och fredsriket", och 2005 var det 
"Låt oss förverkliga idealen av intern och
extern Cheon Il Guk". Mottot för 2006 
var "Eran av säker bosättning av 
modellen för försynens ideal om fred i 
himlen och på jorden", och 2007 var det 
"Eog-mansei för herraväldet av godhet 

och välstånd i Cheon Il Guk, som för 
med sig kosmisk fred." 2008 var det 
"Mansei för Cheon Il Guk — Universal 
Peace Federationen under jubelåren 
2007 och 2008". 

Från 2009 till 2013 tillkännagav de 
mottona om enighet och seger för San-
na föräldrar över himlen, jorden och 
mänskligheten. Under 2009 var det 
Proklamationen av segern i eran när 
föräldrarna över himmel och jord upp-
rättar riket av den kosmiska sabbaten 
med auktoriteten hos absolut sex som 
manifesterar sig i sann kärlek, sant liv 
och sann släktlinje." Under 2010 var det 
"Mansei för riket av den kosmiska sab-
baten av sann kärlek, där enighet med 
ett rent hjärta skapar enighet i alla seg-
rar". 2011 mottot var "Mansei för Cheon 
Il Guk, förverkligad genom harmoni mel-
lan barn och föräldrar som har himlens 
hjärta, vars harmoni ger sista och 
slutliga enigheten i himmel och på jord". 
Under 2012 och 2013 var det "Epok av 
segern, befrielsen och fullbordandet av 
Sanna föräldrar över himlen, jorden och 
mänskligheten". Från 2014 till 2020 ut-
såg Sanna föräldrar mottot "Låt oss bli 
sanna ägare av Cheon Il Guk som 
praktiserar sann kärlek, i likhet med vår 
skapare, den himmelska föräldern."

Den kosmiska expansionen av sann 
kärlek kommer att fullända den nya 
tusenåriga konungariket.

1 Mottot för 2000 är "Den kosmiska 
expansionen av sann kärlek kommer att 
fullända nya tusenårig riket." Frasen 
"den kosmiska expansionen av sann 
kärlek" syftar på hemmet för kärlek. 



Sann kärlek borde expandera från den 
existerande världen till hela kosmos. 
"Kosmos" syftar här på Guds hem.

Mottots övergripande mening är att i det 
nya årtusendet det bör det hem där Gud 
bor fullkomnas. Fullkomnandet av him-
melriket, där Gud bor för evigt överallt, 
börjar i det nya årtusendet genom den 
kosmiska expansionen av sann kärlek. 
(304-322, 2000/01/01)

2 Himmelriket är den plats där frihet 
råder för evigt, där hopp finns för evigt, 
där lycka existerar för evigt, och där 
sann kärlek och sant liv existerar för 
evigt. Detta är verkligen sant, eftersom 
allt som bor i Guds hem är ett med Gud. 
Det är därför alla Enighetskyrkans med-
lemmar över hela världen lever till-
sammans älskande varandra med 
tanken, "Mitt hem är ditt hem".

Människorna i Enighetskyrkan ser sig 
själva som medlemmar i en familj. De 
följer denna regel eftersom de bor i riket 
av den kosmiska sabbaten. De före-
språkar att vi sätter vår familj före oss 
själva, och våra bröder och systrar före 
oss, liksom de placerar andra kyrko-
medlemmar före sig själva. Detta är en 
sann familj ansluten till sann släktlinje, 
baserad på sann kärlek. 
(304-331, 2000/01/01)

3 Mottot för år 2000 är "Den kosmiska 
expansionen av sann kärlek kommer att 
fullända det nya tusenåriga riket." Vi 
måste skapa tidsåldern av det tusen-
åriga konungariket. Med detta menar jag
att vi går in i en tidsålder för att "full-
komna det nya tusenåriga riket." Detta 

är inte ett vagt begrepp. När familjer 
återupprättar sin nation, går de förbi 
tillväxtstegets standard där Adam och 
Eva föll och även bortom fullkomlighets-
stegets standard. Där kan de välsigna 
varje familj, stam och folk. Genom att 
göra så, kommer allt i himlen och på 
jorden att vridas runt.

Eftersom vi gottgjort och löst allt i eran 
av den tredje Adam och kunde träda in i 
den befriade epoken i sfären av den 
fjärde Adam, borde bli familjer som över-
skrider våra nationer, har vi kommit till 
eran när vi kan registreras i nationen för 
Cheon Il Guk.

En sfär har bildats där frihet och seger 
kan slå rot. Detta kommer att leda till 
befrielsen av familjen. Våra familjer 
kommer att bli precis som Adam och 
Evas familj, som inte behöver registrera 
sig i Edens lustgård. Om ni kan leva 
enligt Sanna föräldrars undervisning och
förena er med deras ord, träder ni in en 
era av befrielsen utifrån en självständig 
position. Där kommer ni inte att begrän-
sas av någon väg ni tar, på jorden eller i 
himlen. Följaktligen kommer alla natio-
nella gränser att försvinna.

Därför måste ni be från en självständig 
position. Tills nu har vi bönfallit himlen 
och sagt: "Jag vill be om detta och 
detta"; men från och med nu kommer vi 
att rapportera till Gud. Vi kommer att 
rapportera om vår goda vilja och goda 
gärningar. Må de befriade föräldrarna 
över himmel och jord, och barnen 
förenas som ett i sinne och kropp, 
uppfylla Viljan med sann kärlek, vars 



subjekt-natur är absolut, unik, oförän-
derlig och evig. (314-267, 2000/01/09)

4 I slutet av vers 8 i familjelöftet finns det
viktigaste ordet: befriad. Vi strävar efter 
att uppnå idealet av Gud och människor 
förenade i kärlek, och att fullkomna be-
frielsens sfär i Guds rike på jorden och i 
him-len. Mottot för 2001 är "Må de befri-
ade Föräldrarna över himmel och jord, 
och barn förenas som en i sinne och 
kropp, och uppfylla Viljan med sann 
kärlek, vars subjekt-natur är absolut, 
unik, oföränderlig och evig". Vi skulle 
egentligen bara behöva säga subjekt-
natur av sann kärlek, men frasen är 
"absolut, unik, oföränderlig och evig" 
läggs till frasen "sann kärlek, vars sub-
jekt-natur..."

Detta motto är nödvändig under eran av 
det nya millenniet. I synnerhet måste 
barn och föräldrar uppfylla detta till-
sammans och skapa himmelriket på 
jorden. Inte bara Gud utan även ni må-
ste göra detta. Inte bara föräldrar, utan 
de befriade Föräldrarna över himmel och
jord, och vi, deras befriade barn måste 
göra detta. Detta måste ske efter att vi 
uppnått enighet mellan sinne-kropp. 
Det är därför subjekt-naturen hos sann 
kärlek är huvud-undervisningen. När vi 
säger "subjekt-natur", hänvisar vi till det 
väsentligaste. Vi måste uppfylla Viljan 
med absolut kärlek, unik kärlek, ofö-
ränderlig  och evig kärlek, som Gud 
avsåg att uppfylla. 
(341-136, 2001/01/01)

5 Perioden fram till 31 december 2000 
var en tid av att vandra en världs-
omspännande gottgörelseperiod baserat

på sfären av det andra Israel. Nu har 
den tidsåldern passerat, och gryningen 
för det nya Fullbordade Testamentets 
tidsålder har anlänt, den tid då Välsig-
nelsens ideal kan expanderas till kos-
mos. Detta motto, "Må de befriade 
Föräldrarna över himmel och jord, och 
barn förenade som ett i sinne och kropp,
uppfylla Viljan med sann kärlek, vars 
natur är absolut, unik, oföränderlig och 
evig" inte bara för en tid, utan det är ett 
tema som är med er även på andra si-
dan i den eviga världen. Ni måste förstå 
hur värdefull familjen är, och ni måste 
vara beredda att offra för att slutföra 
Viljan hos Föräldrarna över himmel och 
jord efter att ha uppnått enighet mellan 
sinne-kropp.

För att uppnå det behöver återfå över-
högheten över världen och offra den till 
Föräldrarna över himmel och jord. Om vi
gör det, kan alla familjer under att suve-
räniteten lätt följa traditionen och läran 
hos Föräldrarna över himmel och jord, 
som är Guds tradition och läror.

För att etablera Guds nation, som byg-
ger på filosofin om sann kärlek måste ni 
uppfylla de åtta stadierna av individ, 
familj, stam, folk, nation, värld, kosmos 
och Gud. Ni måste etablera perspektivet
av denna nation, som är Sanna föräl-
drars undervisning. Som Familjer som 
har tagit emot Välsignelsen, detta är ert 
ansvar. Det är därför från och med idag 
innehållet i er bön kommer att ändras. 
Med början nu, kommer vi att avsluta 
våra böner, "Jag ber detta i namn 
av_______ ( ert namn), som genom 
välsignelse har ärvt Sanna föräldrars 



sfär av seger." Det innebär att utan 
välsignelse, kan ni inte delta i Sanna 
föräldrarnas sfär av seger. Men genom 
Välsignelsen bildade ni ett blodsband 
med Sanna föräldrar, ni anslöt på nytt till
den himmelska släktlinje som hade 
huggits av genom syndafallet, och ni 
förenades med banden som gör er till 
söner och döttrar av Sanna föräldrar.

Om Adam och Eva inte hade fallit skulle 
de ha skapat en påtaglig sfär där alla 
skulle ha styrts av oföränderlig och evig 
Gud. Alla skulle ha tagit emot Välsig-
nelsen, och alla skulle ha anslutits till 
Guds kärlek och Guds liv. Guds släkt-
linje skulle ha fastställts för den första 
generationen förfäder, Adam och Eva, 
och skulle ha spridits i deras familj. Med 
dem såsom utsäde, skulle Guds blods-
linje ha spridits till alla. Men utsädet av 
detta blods släktlinje såddes aldrig och 
bar aldrig frukt genom tre generationer. 
Detta är syndafallet. Om Sanna föräldrar
är den första generationen, så är ni den 
andra generationen. Om ni inte upp-
fostrar era söner och döttrar, kommer ni 
inte att kunna fly från denna tradition av 
fallna släktingar. (341-137, 2001/01/01) 

6 Från och med nu kan ni inte besöka 
Sanna föräldrar som ni vill. Det kommer 
att finnas särskilda villkor som ni måste 
uppfylla. När vi har den himmelska 
nationen, kommer saker att vara strikta. 
De sekulära lagarna i Republiken Korea 
kommer att blekna i jämförelse. Lagarna
om den väg som återstår framför er är 
mer än tio gånger striktare. Ni måste 
slutföra den här vägen under er livstid. 

Eftersom denna typ av period är framför 
er, hur bör ni leva nu?

Bönens tidsålder har passerat. Böner 
besvaras bara när det finns en Frälsare. 
Frälsaren vägledde allt till sfären av 
befrielse. Jag öppnade helt sfären av 
befrielse. På grund av att mottot för 
2001 är "Må de befriade Föräldrarna 
över himmel och jord, och barn förenade
som ett i sinne och kropp, uppfylla Viljan
med sann kärlek, vars natur är absolut, 
unik, oföränderlig och evig". Det handlar 
om att arbeta tillsammans. Efter att ha 
arbetat tillsammans skall ni rapportera. 
När ni rapporterar, försök att se om det 
som ni rapporterar gjordes korrekt eller 
felaktigt; om det var ett misstag, bör ni 
utnyttja ert misstag. Ni kan inte rappor-
tera förrän ni korrigerat för detta miss-
tag. Det är en rapport, inte en bön. De 
som inte har bra resultat att rapportera 
kan inte komma dit Sanna föräldrar är. 
(341-146, 2001/01/01)

Mansei för säker etablering av Cheon Il 
Guk i frihet, fred och lycka, idealet för 
Föräldrarna över himmel och jord.

7 Tecknet cheon "himlen" symboliserar 
två människor. Tecknet för "två" består 
av en horisontell linje på toppen och en 
horisontell linje längst ned. Fred ska 
skapas i både andliga världen och den 
jordiska världen. Jag inkluderade orden 
"kosmos" och "fred" i detta motto; därför 
omfattar det betydelsen kosmisk fred. 
Även Cheon Il Guk har en horisontell 
bokstav il som betyder "en" eller 
"enighet".  Därför inkluderar mottot 2001 
"två personer som uppfyller Viljan med 
sann kärlek, vilkas subjekt natur är 



absolut, unik, oföränderlig och evig". 
Utan kärlek kan vi inte åstadkomma 
Viljan. Det är därför jag inkluderade 
"absolut, unik, oföränderlig, evig kärlek" 
som ett sätt att uppfylla Viljan. Vi måste 
uppfylla det med absolut kärlek, unik 
kärlek, oföränderlig kärlek och evig 
kärlek.

Det är Cheon Il Guk, nationen där två 
personer blir en. Ordet "kosmos" betyder
vårt hem i himlen och på jorden. Man 
och kvinna skapar balans i horisontal-
planet och deltar med himlen. Centrerat 
på himlen som mannen och kvinnan 
deltar med, bör de var och en förena 
sina sinnen och kropp och sedan 
förenas som man och hustru; därefter 
borde de förenas som föräldrar och 
barn, och samtidigt förenas med sina 
bröder och systrar och med andra som 
de bör betrakta som bröder och systrar. 
I varje fall är det två människor som 
förenas med varandra.

Dessa sfärer av subjekt och objekt 
partner kan enbart etableras med sann 
kärlek. Sann kärlek är centrum. Det är 
centrum för individen och för paret. 
Därefter kan det expanderas till högre 
nivåer som centrum för föräldrar och 
barn och centrum för syskon-relationer i 
familjen och i världen. På detta sätt, kan 
familjen etableras.

När väl familjen är etablerad, borde dess
stam förenas baserat på den familjen, så
att de blir ett. Sedan borde hela folket 
förenas baserat på stammen, så att de 
blir ett. Därefter bör nationen förenas 
baserat på dessa människor, så att de 
blir ett. Vi måste ha en enad nation för 

att världen skall kunna förena sig, och 
en enad värld så att kosmos kommer att 
förena sig med den, och sedan ett före-
nat kosmos som kommer att förenas 
med Gud. Om ni lever så, oavsett vart ni
går horisontellt eller vertikalt kan ni inte 
kollidera med något. 
(364-071, 2002/01/01)

8 Mottot för 2002 är "Mansei för säker 
etablering av Cheon Il Guk i frihet, fred 
och lycka, idealet för Föräldrarna över 
himmel och jord". Frihet, fred och lycka 
syftar på sann kärlek. Det är frihet i sann
kärlek, det är fred i sann kärlek och det 
är lycka i sann kärlek. Allt detta kan 
hittas i en familj och i allting annat. Ni 
kan inte vara lyckliga ensamma. Grun-
den för lycka finns inte utanför familjen, 
och familjer som kan ansluta till detta 
fundament bör mångdubblas väldeliga.

I Fyra positioners grundval finns det fyra 
generationer: mor- och farföräldrar 
(Gud), fader och moder, man och hustru
och söner och döttrar. De bildar en sfär. 
Adam och Eva är fader och moder; ge-
nom förökningen av deras barnbarn 
förökas Fyra positioners grundval till 
många par. Detta är fröet och den 
modellen genom vilken som 12 stammar
kan uppstå och sedan hundratals gren-
stammar. Därmed skulle Adams familj 
blomstra, genom att ha fött många söner
och döttrar och skapat många par.

Alltså, när Fyra positioners grundval är 
klar kommer det att finnas fyra nivåer. 
Om vi ser på Gud som mor- farföräldrar, 
kommer det efter honom att finns tre 
generationer av fader och moder, man 
och hustru och söner och döttrar. 



Därmed i Adams och Evas familj, växer 
söner och döttrar, som blir deras barn-
barn fram genom tre generationer. De 
bildar frö till den fjärde generationen, 
och från denna tid framåt kan alla som 
gifter sig automatiskt träda in i himmel-
riket. Det är modellen. 
(364-276, 2002/01/03)

Må våra familjer genom sann kärlek 
fullkomna sanna familjer med vördnads-
fulla barn, patrioter, helgon och gudom-
liga söner och döttrar av Cheon Il Guk

9 Mottot för 2003 är "Må våra familjer 
genom sann kärlek fullkomna sanna 
familjer med vördnadsfulla barn, patri-
oter, helgon och gudomliga söner och 
döttrar av Cheon Il Guk". Guds hela 
ideal för skapelsen finns här: individen, 
familjen, stammen, folket och nationen. 
Ett barn som ärver en sann familjs 
tradition av vördnadsfull fromhet kom-
mer att bli en lojal patriot och en som 
ärver en sann familjs tradition av lojalitet 
till hans eller hennes nation kommer att 
bli ett helgon. Dessutom, en som ärver 
en sann familjs tradition som helgon 
kommer att bli en gudomlig son eller 
dotter. Genom att ärva traditionen av en 
gudomlig son eller dotter, får han eller 
hon kunglig auktoritet. Detta arv uppstår 
på grund av Guds kungliga auktoritet.

Allt som ägs av privatpersoner eller som 
tillhör er nation måste förnekas. Ytterst 
är de alla den fallna världens frukter. De 
ansluter till en värld som är förorenad 
genom släktled av fienden som Gud 
förkastar. Gud vill inte ens se skuggan 

av den världen. Gud kan inte ta ansvar 
för denna onda värld som har bestått 
genom nationer som kommit och gått 
genom oräkneliga människor som dött i 
krig. (400-192, 2003/01/01)

10 Genom sann kärlek måste era famil-
jer bli ägare till Cheon Il Guk och ni mås-
te bli vördnadsfulla barn. För att bli äga-
re av Cheon Il Guk, måste ni först bli ett 
vördnadsfullt barn. Sedan måste ni bilda
en sann familj av lojala patrioter, helgon 
och gudomliga söner och döttrar; när ni 
har gjort detta kan ni bli en ägare. Vi sä-
ger inte dessa saker lätt. Detta är den 
position där ni lägger grundstenen; där-
för kan ni inte undgå de grundläggande 
reglerna i himlen.

Ni bör ha absolut tro, absolut kärlek och 
absolut lydnad. Gå framåt för den eviga 
världens skull, även om ni dör 100 eller 
1000 gånger. Följ i tacksamhet er väg, 
även om det medför obeskrivliga umbä-
randen. Ni kan uppleva den bitterhet 
som Gud hade att utstå när han var oför-
mögen att hjälpa människorna som han 
älskade och litade på inom den religiösa 
sfären, även när de offrades. Om ni gör 
det, och på er egen väg era tårar skym-
mer er sikt och era omgivningar är 
genomdränkta i ert blod och svett, då 
kan satan inte invadera er. Satan kan 
inte eftersom han ser spår av tårar och 
blod som ni har utgjutit för andra. Satan 
är självisk. På grund av sin egoism, kan 
han inte invadera er position. 
(400-204, 2003/01/01)

11 Modellen av familjen ansluter till de 
lojala patrioterna, modellen av lojala 
patrioter ansluter till helgon, modellen av



helgon ansluter till modellen för den 
gudomliga sonen eller dottern, och 
förebilden av gudomlig son eller dotter 
ansluter till kungadöme. För att träda in i
Cheon Il Guk där Sanna föräldrar lever, 
bör ni gå vägen av en sann förälder, 
sann ägare, sann lärare och ansluta till 
sann konung. Ni måste också gå vägen 
av ett vördnadsfullt barn, lojal patriot, 
helgon och gudomlig son eller dotter, 
liksom konungadöme. Endast när ni 
fullbordat vägen till den nivån kommer ni
få ta emot arvet.

Jag vill lära er allt detta tydligt. Om ni 
stannar i mitten av vägen, är det inte 
tillräckligt. Om ni söker efter lyckan bara 
för er själv, kommer när ni dör er kropp 
att hamna i en utfattig stackares grav. 
Med denna väg kan ni utan att miss-
lyckas, tillåtas nå himmelriket, och inte 
hamna i en utfattig stackares grav.

Nu borde alla i världen få veta. I själva 
verket, sände jag den 4 jul 2002, i 
Washington, DC, en resolution från den 
andliga världen som sa, "Vi tror och vet 
att Gud är den absoluta Sanna föräl-
dern, och att Sun Myung Moon och Hak 
Ja han är de Sanna föräldrarna". Den sa
också, "Vi tror att Sanna föräldrar är Gud
förkroppsligad, och att de är Sanna fö-
räldrar, sanna lärare och sanna ägare, 
och vi kommer att följa deras vilja". 
Därefter proklamerade de mig som 
konung.

Efter att ha blivit den Sanna föräldern, 
sann lärare och sann ägare, är det bara 
rätt att jag skulle vara konungen. Det 
kan bara finnas en sann konung. Därför 
deltar välsignade familjer med mig som 

konung. När de gör det, kan de ta emot 
arvet. Men ni kan inte få ett arv från en 
konung, såvida ni inte har blivit en prins 
eller prinsessa. Ni kan ta emot arvet när 
ni blivit en gudomlig son eller dotter. Om
ni inte blivit en sådan person och får min
arvedel, när ni går till den andra världen,
kommer ni fastna på vägen. 
(400-221, 2003/01/01) 

Proklamationen av eran för Guds
faderland och fredsriket

12 Idag, den 1 januari 2004 kommer vi 
in i "Eran av guds faderland och freds-
rike." Detta är inte ett meddelande utan 
en historisk proklamation. Att säga att 
detta är en proklamation innebär att en 
ny era har grytt. Innehållet påverkar inte 
bara enskilda individer utan hela värl-
den, även allt i himmel och på jord. 
Tiden för att göra proklamationer i små 
frågor är förbi. Detta är proklamationen 
av befrielsen av Guds faderland och 
eran för fredsriket. Eftersom vi lever i 
den värld där de har proklamerats, bör vi
träda in i Guds faderland och upprätta 
fredsriket.  (430-107, 2004/01/01)

13 Denna morgon, den 1 januari 2004  
proklamerade jag orden "Guds fader-
land". Eftersom jag gjorde så, startar 
hädanefter Guds faderland. Jag prok-
lamerade också fredsriket. Nu har Guds 
fader-land och fredsriket har börjat, en 
plats som inte har någon som helst 
relation med den fallna världen. Det är 
Guds folk och Guds fader-land, som han
önskade från före syndafallet. Våra 
klaner, vårt folk och våra nationer kan 



alla leva i sfären av Gud faderland. Alla 
kan bli en del av himlens nation. Detta är
en existentiell sfär snarare än en tänkt.

Allt i Guds nation börjar från Guds fader-
land och allt måste bedömas utifrån 
dess fundament. Allt som skapades på 
ställen där fader-landet inte är etablerat 
kommer att förgås. Hur dyrbar är inte 
termen "Guds faderland." Det är som att 
bara för att vi har en nation kan vi säga 
att vi är medborgare i Republiken Korea 
och kallar oss en "vit-klädd ras".

Allt igenom historiens tidsåldrar, har 
villkoren för faderlandet som Gud önskat
ackumulerats från nivån för individer och
familjer till stammar och folk, tills idag 
när tiden är mogen för denna prokla-
mation av återupprättelse av Guds 
faderland, som omfattar hela världen. 
Från och med nu kommer allt att börja 
existera på dess fundament.

Men eftersom människan föll bort från 
denna plats, har folk fram tills nu, strävat
att återupprätta denna standard genom 
att kontinuerligt lägga villkor enligt lagen 
om gottgörelse. Men när området för 
Guds faderland har erhållits, det sätt på 
vilket vi kunnat komma så här långt, 
motiverande vår existens baserat på de 
tidigare uppfyllda villkoren, och borde 
helt avskiljas, vältas omkull, trampas på 
och avlägsnas. Därefter måste vi bygga 
upp allt på nytt inom faderlandets terri-
torium. En sådan tid har kommit. 
(430-113, 2004/01/01)

14 Ni borde tänka på Guds faderland 
och fredsriket även i era drömmar. Gud 
vill ha Hens faderland, och mäns-

kligheten önskar fredsriket. Nu när vi har
kommit till punkten att proklamera vad 
himlen önskar och vad jorden önskar, 
måste vi vara tacksamma, även om vi 
skulle dö i morgon. Ni borde vara 
tacksamma att ni lever på jorden i en tid 
när ni kan ge ett bidrag till Guds fader-
land och fredsriket. Innan ni dör borde ni
kunna gråta av lojalitet och vördnadsfull 
fromhet för att inte skämmas inför ska-
pelsen. Bli inte skamsna söner och döt-
trar som fällt tårar bara för er egen njut-
ning och glädjes skull. Låt oss göra 
påtagligt idealen för det inre och yttre 
Cheon Il Guk (430-154, 2004/01/01)

15 Mottot för 2005 är " Låt oss göra 
påtagligt idealen för det inre och yttre 
Cheon Il Guk ". Inre och yttre betyder 
här: den inre nationen under himlen och 
den yttre himmelska nationen. Cheon Il 
Guk  är en nation där två människor har 
blivit förenade, sinne och kropp blivit ett, 
man och kvinna blivit ett, föräldrar och 
barn blivit ett, och himmel och jord blivit 
ett, centrerat på Gud. Det "inre" av "inre 
och yttre" syftar på Gud, och de "yttre" 
syftar på Sanna föräldrar.

Om ni analysera innebörden av frasen, 
"inre och yttre Cheon Il Guk", handlar 
det om den inre och yttre kosmiska nati-
onen av fred och enighet. Det inre 
Cheon Il Guk kan inte förverkligas av sig
själv. Det blir bara till genom yttre Cheon
Il Guk. Detta eftersom himmel och jord 
alla förstördes på grund av de yttre 
Cheon Il Guk, nämligen Adam och Evas 
kroppar. Nu har vi etablerat inre och 
yttre Cheon Il Guk. Eran av Cheon Il 
Guk har grytt och eran av konungariket 



för fred och enighet har börjat. 
(481-023, 2005/01/01) 

16 På grund av syndafallet, har män-
niskan inte helt kunnat utföra sina 
moraliska skyldigheter som vördnads-
fulla barn inför sina föräldrar, lojala 
patrioter inför deras land, helgon inför 
världen och gudomliga söner och döttrar
i himlen och jorden. Dessa är vad ni 
måste fullkomna i er generation. Även 
om ni tagit emot välsignelsen, så har ni 
mest fullgjort dessa skyldigheter på 
individuell nivå. Men för att återupprätta 
det som förlorades i Edens lustgård, 
måste ni som är en med Sanna föräldrar
genom släktrelationer, agera på deras 
vägnar och uppföra er så som det anstår
deras söner och döttrar. Ni borde göra 
detta som familjer, uppfyllande den 
plikttrogna vägen som vördnadsfulla 
barn, lojala patrioter, helgon och gudom-
liga söner och döttrar.

Genom att göra så, måste ni för att 
bygga en grund på vilken inga gränser 
eller begränsningar kommer att finnas i 
någon familj, folk, nation, eller på någon 
plats på jorden. Sedan baserat på denna
grund av befrielse och fullständig frihet, 
kommer Sanna föräldrar att kunna utföra
aktiviteter fritt, eftersom de kommer att 
vara i landet av frihet där de kan ta 
kommandot. För att bygga detta funda-
ment, måste ni förena familjer och natio-
ner, förena himmel och jord, och bygga 
ett kosmos av frihet, där alla är anslutna 
genom kärlekens släktlinje.

Vi har avslutat den långa perioden av 
återupprättelse, som började på ställen 
där vi inte kunde närvara med Gud, och 

vi har nu kommit till eran där vi kan ge 
befrielse och etablera himmelriket på 
jorden och i himlen. Nu kan vi fira 
öppnandet av det eviga herraväldet av 
fred med hurrarop aav "Eog-mansei". 
Vem skall upprätta den kosmiska natio-
nen av fred och enighet? Det är ingen 
annan än ni själva. Vem skall göra på-
taglig den kungliga myndigheten av 
Cheon Il Guk? Det är ingen annan än ni 
själva, som familjer. Därför bör ni ta på 
er detta ansvar. Eran av säker etablering
av modellen för ideal av fred i himlen 
och på jorden. (481-025, 2005/01/01)

17 Mottot för 2006 är "Eran för säker 
etablering av modellen för ideal av fred i 
himlen och på jorden." 


