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Familjelöftet

1. Som ägare av Cheon Il Guk lovar vår familj, att med sann kärlek i centrum söka
den ursprungliga fädernes jorden samt att förverkliga det ursprungliga idealet 
för skapelsen, Himmelriket på jorden och i himlen.

2. Som ägare av Cheon Il Guk lovar vår familj, att med sann kärlek i centrum; 
representera och bli centrala för himlen och jorden genom att tjäna Himmelska föräldern
och Sanna Föräldrar. Vi lovar också att fullkomna den ansvarsfulla familjens väg av 
vördnadsfulla söner och döttrar inom vår familj, lojala medborgare i nationen, heliga 
människor i världen och Guds söner och döttrar i kosmos.

3. Som ägare av Cheon Il Guk lovar vår familj, att med sann kärlek i centrum för sanna 
kärlekens fyra olika plan samt de tre generationernas och Konungafamiljens 
(konungarnas konung) suveränitet.

4. Som ägare av Cheon Il Guk lovar vår familj, att med sann kärlek i centrum forma en 
universell familj, omfattande himmel och jord, och fullkomna en värld av frihet, fred, 
enighet och lycka, vilket är den Himmelske förälderns skapelses ideal.

5. Som ägare av Cheon Il Guk lovar vår familj, att med sann kärlek i centrum 
kontinuerligt (varje dag) sträva för en framåtskridande utveckling mot en enighet mellan 
den himmelska världen (som är subjekt) och den jordiska världen 
(som är objekt).

6. Som ägare av Cheon Il Guk lovar vår familj, att med sann kärlek i centrum bli en 
familj som utövar ynnest genom att förkroppsliga den Himmelske föräldern och Sanna 
föräldrar, och att fullkomna en familj som förmedlar himlens välsignelse till vår 
omgivning.

7. Som ägare av Cheon Il Guk lovar vår familj, att med sann kärlek i centrum, genom att 
leva för andras skull fullkomna en värld med hjärtats kultur, anknuten till den 
ursprungliga blodslinjen.

8. Som ägare av Cheon Il Guk lovar vår familj, att med sann kärlek i centrum, efter att ha
gått in i det Fullbordade Testamentets tidsålder, förverkliga den ideala enigheten mellan 
Gud och mänskligheten i kärlek, samt genom absolut tro, kärlek och lydnad, fullända en 
befriad gudomlig sfär och en sfär av fullständig frihet i himlen och på jorden.
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Förord

Denna  bok  behandlar  den  viktigaste  frågan  för  varje  mänsklig  varelse.  
Judendomen baserar sina värderingar på Toran, Bibeln. Redan i Bibelns början läser
vi att Gud skapade människan som två varelser — man och kvinna, Adam och Eva —
som tillsammans blev världens första familj. Guds första bud till människan var 
"att vara fruktsam och föröka sig." Med andra ord: att skapa familjer och forma nya
generationer till världen.

Således kan vi också förstå att familjen är den mest naturliga och hälsosamma plats,
mentalt och fysiskt, för att fostra en person alltifrån barndomen. Barn utan föräldrar
eller med endast en förälder får leva hela sina liv med en stor brist. Om vi därför vill
förbättra  kvaliteten  på  det  mänskliga  livet,  måste  vi  stärka  familjeenheten  och
uppmuntra ungdomar att leva under äktenskapskontrakt.

Vår nutid sägs vara mest progressiv och upplyst och är verkligen sådan inom teknik
och  vetenskap.  Tyvärr  ser  vi  dock  inom  områdena  värderingar  och  moral  en
tillbakagång, fler och fler skilsmässor och färre äktenskap. Jag tackar Dr. Pak och  
Dr. Wilson för att ta sig an denna fråga och publicera en bok som erbjuder ett särskilt
bidrag till att stödja och forma familjen i en bättre värld.

Överrabbin Yitzhak Bar-Dea
Ramat-Gan, Israel



Förord

Sanna familjevärderingar är en utmanande bok om ett universellt tema.

Familjen är förmodligen den äldsta och mest universella institutionen i
mänskligt  liv.  Familjen finns i  alla samhällen,  är (nästan i  varje fall)  det centrala
stället kring vilka individer bor och påverkar. Under många generationer har familjen
tagit olika former och betydelser. Sociologiska förändringar påverkar den ständigt,
men utan förstör den. Familjen tillhör egentligen människoliv och det mänskliga livet
tillhör familjen, men fler än dessa påståenden kan förstås och tillämpas.

På  grund  av  sin  stora  betydelse  förtjänar  familjen  att  stå  under  konstant  och
regelbunden granskning. Denna typ av granskning ser på olika aspekter av familjen,
såsom  dess  mening,  dess  värderingar,  dess  svagheter,  dess  utsikter,  dess
begränsningar, dess möjligheter, dess tillgångar och debet.
Granskningen  kan  markera  olika  dimensioner,  som  sociologiska,  ekonomiska,
religiösa, kulturella och pedagogiska. Oavsett storleken av undersökning, är det ingen
tvekan om att familjen är en fantastisk institution.

Denna bok av  Joong  Hyun Pak och Andrew Wilson  är  ett  sådant  bidrag  till  vår
genomgång av familjen. Dess fokus på "familje-värderingar "påminner oss om att
familjevärderingar står över klass, ras, religion, politik och ideologi. De kommer från
grunden för kärlek som är gudagiven, inte bara bland människor utan också i den
totala världen av levande varelser. De två författarna till denna bok utför sin analys
och presentation från ett visst religiöst perspektiv som både upplyser och inbjuder.
Alla  skulle  inte  nödvändigtvis  acceptera  eller  känna  sig  bekväma  med  deras
tillvägagångssätt.  Men  det  är  en  inbjudan  att  reflektera  över  familjevärderingar,
utifrån andra perspektiv.

Detta  är  särskilt  relevant  idag,  när  en  enorm  sociologisk  förändring  utövas  på
familjens institution för  dess bättre eller  sämre.  Traditionella värderingar som har
fortplantats ner genom generationer av sanna familjevärderingar ifrågasätts, och vissa
överges.



Denna bok lägger fram idéer och en diskussion om vad som kan hjälpa samhället att
gå igenom denna förändringsprocess. Den behandlar dels symboler och texter från
den bibliska traditionen, så att man använder en gemensamt språk från det judisk-
kristna  arvet.  Men  familjevärderingar  som  kärlek,  hopp,  fred,  förlåtelse,  respekt,
styrka  att  kunna  stå  inför  lidande  och  förlust,  etc.  är  inte  begränsade  till  någon
´religion. De är universella och är tillämpliga på andra människors folk religioner,
ideologier och världssyn.

I sin bok har Dr. Pak och Dr. Wilson öppnat diskussionen bortom gränserna för en
religion eller  kultur  eller  plats.  Det erbjuder en läsning som bör skapa ytterligare
reflektion  i  läsarens  sinnen.  De är  övertygade  och engagerade  i  sin  förståelse  av
familjevärderingar.  Deras  tydliga  och  okomplicerade  stil  att  kommunicera  denna
förståelse  ger  en  ny  inblick  i  familjekonceptet.  Boken  presenterar  en  utmanande
utmaning  som  förtjänar  uppmärksamhet.  I  slutändan  kan  familjevärderingar  inte
ignoreras. De kräver kontinuerligt omdefiniering, ny analys, ny utvärdering och till
och med experiment i vårt försök att förstå dem, att anpassa oss till dem, för att sprida
dem och vidarebefordra dem till kommande generationer.

Denna bok är ett sådant bidrag till den pågående processen.
pastor Dr. Joh. S. Mbiti
Burgdorf, Schweiz



Introduktion till tredje utgåvan

Alltsedan  publicering  av  Sanna  familjevärderingar  1996,  har  dess  förkunnelse
påverkat tiotusentals kyrkor, synagogor och moskéer i hela Amerika och världen. Fler
än 5000 präster deltog i seminarier om sanna familjevärderingar i Washington, D.C.
under dess första år.  I  Chicago, den årliga  banketten för  sanna familjevärderingar
blivit en årlig tradition på den religiösa scenen. Dess budskap har framförts särskilt
för  minoriteter,  afroamerikaner  och  indianer,  som  har  drabbats  hårdast  av  den
moderna pesten av familjesplittring.

Budskapet om sanna familjevärderingar har tagit tag i Afrika, mitt i aids-pandemin. I
Uganda har det uppmuntrat religiösa och civila ledare att förespråka avhållsamhet
som den centrala pelaren i aidsutbildning, vilket resulterar i den första framgångsrika
modellen av aids-förebyggande i Afrika. Spridningen av denna världsomspännande
förkunnelse har resulterat i bokens översättning till japanska, franska och tyska.

Budskapet  om sanna familjevärderingar  har  visat  sig  vara  en  effektiv  bro mellan
Enighetskyrkan och traditionella kristna samfund. Chrristian Century rapporterade i
april 1997 att Enighetskyrkan blir fullt integrerad i ”det religiösa vardagslivet", delvis
beroende av dess konferenser om "familjevärderingar" runt om i världen."1 När fader
Moon talade i Harlem till en fullpackad publik i baptistkyrkan i maj 2001, hade fältet
för hans budskap plöjts genom familjen initiativ som utvecklats genom förkunnelsen
av sanna familjevärderingar.

Sanna familjevärderingar var också en viktig milstolpe i den teologiska utvecklingen
av Enighetsrörelsen,  att  introducera  ett  nytt  tillvägagångssätt  för  att  systematisera
fader Moons läror. 

Familjelöftet infördes 1994 vid en tid då fader Moon förkunnade i stor utsträckning
om religionens roll att läka familjen.



Vi såg familjelöftet som grunden för en sammanhängande familjeundervisning, och
försökte utveckla dess värderingar till Sanna familjevärderingar.

1. “Gated Religions,” The kristna Century 114 (Apr. 16, 1997), p. 382.

Sanna  familjevärden  blev  den  första  studien  i  Enighetsrörelsen  som  särskilt
behandlade familjeproblemen. Den stöds av en mängd familjerelaterade publikationer
under de följande åren.

För Enighetsfamiljer som reciterar familjelöftet som del av deras morgonrutin, ger
Sanna familjevärderingar en utbildning i deras djupaste mening. Men i åren sedan
den första utgåva gjorde fader Moon flera ändringar i familjelöftet, särskilt tillägget
av  8:e  löftet.  Det  krävde  en  andra  utgåva  av  Sanna  familjevärderingar,  som
publicerades  2004.  Bara  några  månader  efter  publiceringen  av  andra  upplagan,
gjordes  fler  förändringar  i  familjelöftet,  mest  betydande  den  nya  frasen  "befriad
gudomlig sfär (seok bang gwon)." Med tredje upplagan har vi tagit upp det här nya
innehållet, för att förbli aktuella med utvecklingen av fader Moons läror.

Vi  skulle  dock  vilja  varna  läsaren  att  det  kan  ta  år  att  smälta  fader  Moons
undervisning och förstå hur tillämpa den i våra liv. Även när vi arbetade med denna
version  för  att  införliva  det  nya  innehåll,  fann  vi  många  nya  insikter  och
förtydliganden om lärdomar från alla delar av familjelöftet. Därmed är det troligt att
fel kvarstår och viktiga punkter är glömda även i denna tredje utgåva. Ändå känner vi
vårt ansvar mot våra läsare att vara uppdaterade med gällande försyn, därför har vi
med försiktighet fortsatt.



Introduktion

Dagens värld är inte en hälsosam miljö att fostra familjer i. Alltsedan 1960-talet, har
populärkulturen vänt sig bort från familjevärderingar, och på sin plats firar den ett
ensamt liv och uppmuntrar till en självisk livsstil. Detta är inte bara ett amerikanskt
fenomen.  Över  hela  världen  ser  folk  upp  till  Amerika  och  försöker  imitera  dess
kultur, dess nobla värderingar av frihet och demokrati.

Ändå  accepterar  de  också  Amerikas  dysfunktionella  värden  i  sina  kulturer.  Det
definierande amerikanska värdet är frihet. Ändå är Amerika absolut inte "fri" från
immateriella  tillgångar  som  rädsla  eller  förtvivlan.  Det  är  inte  befriat  från
kriminalitet. Den är inte fri från negativa bilder och förnedrande ord förmedlat in i
vårt  medvetande av  underhållningsindustrin.  Frihet  kan inte  bestå  om det  inte  är
baserat på förtroende, men förtroende är en sällsynt råvara i dessa dagar. Kan vi lita
på våra grannar? Den lokala handlaren? Församlingens präst? De tysta, gemensamma
värderingar som binder samhället tillsammans är ifrågasatta i dagens samhälle.

Objektiv vetenskaplig forskning bekräftar att sjukdomar som plågar våra samhällen -
brottslighet,  droger, fattigdom, självmord,  etc.  — är förankrade i  familjesplittring.
Friska familjer producerar bra medborgare, som främjar blomstrande samhällen och
nationer.  Dåliga  familjer  producerar  djupt  oroliga  medborgare  som bildar  oroliga
nationer.  Sammanbrottet  av  den  amerikanska  familjen  sedan  1960  illustreras  av
statistik som visar "seismiska" förändringar i äktenskap och familjemönster:

 Amerikaner är mindre benägna att gifta sig. Från 1970 till 2000, har det årliga
 antalet äktenskap av ensamma kvinnor med mer än en tredjedel.1



 Sambo har  blivit  det  allmänt  accepterade  alternativet  till  äktenskap.  Mellan
1960 och 2000, har antalet ogifta par i Amerika ökat mer än tiofaldigt, från  
440 000 till 4,7 miljoner. 2

 Idag bor över 60 procent av gifta par tillsammans före äktenskapet.

 Trots  en utbredd övertygelse  om att  leva tillsammans före äktenskap är  ett
användbart sätt att ta reda på om paret passar ihop tillsammans och därmed

 undvika  ett  dåligt  äktenskap  och  en  eventuell  skilsmässa,  är  beviset  att  
samboende par utsätts för en betydligt högre risk för skilsmässa, i intervallet 

 mellan 33 till 48 procent. 3

 Det finns en 50 procent risk att ett äktenskap som startas idag kommer att sluta
 i en skilsmässa. Även om en majoritet av skilda personer gifter sig, har andelen

vuxna som är skilda fyrdubblats sedan 1960. Skilsmässan steg fram till 1980, 
 och har sedan dess utjämnas på en hög nivå som är dubbelt så hög som 1960. 4

 I motsats till vanlig uppfattning blir en olyckligt gift vuxen sannolikt inte 
 lyckligare efter skilsmässa.5

 Varje år upplever cirka en miljon barn under 18 år att deras föräldrar skiljer sig.
Det antalet har mer än fördubblats sedan 1960.6 Två tredjedelar av föräldrars
skilsmässor innebär inte allvarliga konflikter eller fysiskt missbruk. Ändå finns
stora bevis att dessa skilsmässor är skadliga för barn, som värderar kärlek och
stöd från båda föräldrarna.7

 19,8 miljoner  barn lever  hos  ensamstående föräldrar.  År  1960 uppfostrades
endast 9 procent av barnen hos ensam-förälder, ett antal som hade förändrats
lite under 1900-talets gång; år 2000 hade andelen hoppat till 27 procent. Denna
trend  får  allvarliga  konsekvenser,  eftersom  barn  fostrade  av  ensamstående
föräldrar  har  negativa  livsöden  två  till  tre  gånger  vanligare  än  för  barn
uppväxta i gifta, familjer med två föräldrar. 8

 En tredjedel  av Amerikas barn är  födda till  oönskade gravida mödrar.  Den
hastigheten  har  ökat  sex  gånger  sedan  1960.  9 85  procent  av  tonårsfäder
överger de flickor de gör gravida.

 Det  har  skett  en  ökning  med  850  procent  av  antalet  sambo-par  med  barn
Ungefär 40 procent av dagens alla barn kommer att tillbringa några av sina
formande  år  i  ett  sambo-hushåll.  Men  mindre  än  hälften  av  samboende
mammor gifter sig senare med sina barns fäder. 10

 Barn som fostrats utanför familjen av två föräldrar är i fara. Pojkar har dubbelt
så stor som risk att hamna i fängelse, även med hänsyn tagen till ekonomiska

      och sociala  faktorer.  Flickor  löper  dubbelt  så  stor  risk  att  få  barn utanför  
 äktenskap. Barn är två till tre gånger mer benägna att få känslomässiga eller 

      beteendeproblem, dubbelt så sannolikt att avbryta skolgång, och dubbelt så risk
          att äktenskapet slutar i skilsmässa.11

 Risken att  en dotter  blir  sexuellt  utnyttjad av sin styvfar  är  minst  7 gånger
större än av hennes biologiska fader.12

 Sexuellt överförbara sjukdomar har ökat med 200 procent.



 Sedan 1960 har frekvensen av ungdomsbrott stigit med 600 procent. Mer än en
tredjedel av alla mord begås av någon under 21 år.

 En ung person försöker  begå självmord var  80:e  sekund;  självmord är  den
tredje  största  dödsorsaken  bland  tonåringar.  Familjens  sammanbrott  är  den
främsta orsaken till självmord bland unga män.

Under  det  senaste  decenniet  finns  det  en  del  rörelser  för  att  ändra  situation.  En
rapport  från  Council  on  Families  in  America  1995  om  familjer  i  Amerika  drar
slutsatsen  att  lösningen  på  många  av  Amerikas  problem  låg  i  återupprättelse  av
kulturella värderingar som stödjer äktenskap och familj.

De rekommenderade att vi ändrar den vanliga uppfattningen om att acceptera och
hantera skilsmässor och familjesplittring till att "återskapa en äktenskapskultur."  13  

En ny samstämmighet började dyka upp bland myndigheter,  vilket  resulterar  i  ny
lagstiftning  om  familjemedlemmar  och  finansiering  av  program  för  att  stödja
äktenskapsrådgivning och avhållsamhet.

Ändå jämfört  med storleken på  problemet,  förblir  dessa  nya  ansträngningar  små.
Offentliga attityder är fortfarande ambivalenta om värdet av äktenskap och familjen
med två föräldrar.  Samboende,  ensamstående förälder  familjer  och skilsmässor  är
allmänt accepterade trots att  bevisen visar sina negativa konsekvenser,  särskilt  för
barn.

I synnerhet de kyrkor som förväntas ge vägledning om dessa frågor är splittrade om
hur återuppliva den stapplande amerikanska familjen. Ändå är Bibelns lärdom klar:"
Herren Gud sade:”Det är inte bra att mannen är ensam. Jag ska göra en medhjälpare
åt honom, en som är hans like " (1 Mos. 2:18) Gud vill inte att människor ska leva
isolerade, ifrån varandra, utan gemenskap. Liksom Gud gjorde för Adam skapar Gud
en maka för var och en av oss och ordnar så vi ärar äktenskapet:" Låt äktenskap
hållas till ära bland alla och låt äktenskapssängen vara obefläckad" (Hebr 13:4) och
"Vad därför Gud har förenat, låt inte människan skilja." (Matt 19:6-7)

Ändå är många kyrkor lika förvirrade som samhället i stort om vad som utgör en
familj och om den borde utökas att inkludera okonventionella partnerskap. Inte heller
har kyrkorna har sparats från gisslet av familjesplittring. Skilsmässa brukade betyda
automatisk diskvalificering i de flesta protestantiska kyrkor; idag är denna standard
allmänt  ignorerad.  Medan  påven  Johannes  Paulus  II  har  kallat  familjen  "fredens
skola", har den katolska kyrkan plågats av avslöjanden om att dess präster missbrukat
utsatta ungdomar genom homosexuella relationer.



Familjen är kärlekens skola

Endast genom att stärka våra familjer kan vi hoppas ha en välmående, säkert och
hälsosamt samhälle. Men hur förstärker vi familjen? Den avgörande frågan, sällan
ställd, är denna: existerar familjen för sig själv, eller existerar den för ett högre syfte?
När människor uppfattar familjen som ett mål i sig, så kommer ansträngningar för att
stötta den oundvikligen att bli kortvarigt. Hemligheten att återuppliva familjen är att
upptäcka  dess  relation  till  större  samhällsgrupper,  nationen,  världen  och  Gud.
Familjen  är  en  mikrokosmos  av  universell  kärlek  som  sträcker  sig  från  två
människors intimitet till att omfamna hela kosmos.

Vi måste förstå dynamiken i en väl fungerande familj. Det är verkligen, som Martin
Luther kallade det,  en "kärlekens skola".  Nästan hela  människolivet  lever  vi  i  en
familjerelation. Från födelsen tills vi är tonåringar, bor vi i våra föräldrars hem. Några
år  senare  gifter  vi  oss  och  startar  egna  familjer.  I  familjen  får  vi  våra  första
erfarenheter av kärlek från våra föräldrar. Denna kärlek formar vår karaktär. Familjen
är en konstant,  oavsett  vår  nivå av utbildning,  rikedom eller  sociala  position,  hur
hälsosamt eller hur lyckligt liv vi har. Genom alla livets upp- och nedgångar borde 
familjen  vi  är  födda  i  och  familjen  som  vi  senare  skapar  bilda  en  permanent
uppsättning av relationer som tar hand om oss och utmanar oss att växa inifrån.

Familjen är kärlekens kola. Det är grundskolan för moral och social utveckling, och
källan  till  vår  djupaste  relation  till  värden.  Författaren  av  etik  James  Q.  Wilson
påpekade,  "familjen  är  en  fortsatt  plats  av  ömsesidiga  förpliktelser  som utgör  en
oändlig skola av instruktioner ...  Vi lär oss att hantera människorna i denna värld
genom att vi lär oss att hantera våra familjemedlemmar." 14

Men i själva verket är de flesta familjer långt ifrån idealiska. Som en reporter spydigt
sa  "alla  talar  om traditionella  familjevärden.  Men ingen vet  vad de pratar  om."15

Många minns sina familjer som en källa till smärta och lidande lika mycket som en
plats för  kärlek och glädje.  Varför? Kärlekens kvalitet  i  familjen är  inte  som den
borde vara. Kan det vara en idealisk familj? Hur skulle det se ut? Vi har exemplen av
våra föräldrar, men var de goda modeller? Den traumatiserade amerikanska familj är
ofta  en  neurosskola,  dysfunktionell,  av  hat  och  bitterhet  —  som  ger  näring  till
brottslingar snarare än bra medborgare. För att bli en kärlekens skola behöver den
amerikanska familjen en dos av liv, styrka och godhet som bara kan komma genom
värderingar som har testat tid och som har visat sig vara universellt sanna och goda.
Vi måste finna sanna familjevärderingar.

Sann familj

Var  är  planen  för  den  ideala  familjen?  Från  ett  bibliskt  perspektiv  skapade  Gud
familjen som den primära mänskliga institutionen (1 Mos. 2:22-24), där människor



kunde  uppfylla  sin  välsignelse  att  "vara  fruktsamma  och  föröka  sig...  och  ha
herravälde". (1 Mos. 1:28) Detta betyder att Guds barn skulle nå fullkomlighet som
individer och bilda sanna familjer, som skulle föröka Guds kärlek i skapad ordning:
samhället, nationen, världen och kosmos. Men när Adam och Eva föll bort från Gud,
blev deras  familjerelationer  förgiftade  av synden,  som kan ses  i  Adams själviska
ursäkt  inför  Gud,  "kvinnan  fick  mig  att  göra  det".  (1  Mos.  3:12)  Denna
dysfunktionella familj fick söner, Kain och Abel, som genomförde det första mordet.
Människans familjer har varit dysfunktionella alltsedan dess. 

Religiösa  läror  erbjuder  lite  vägledning  för  att  återupprätta  en  gudomlig  familj.
Tyvärr är de högsta exemplen på helighet i de flesta religioner – präster och nunnor,
påven, Dalai Lama, hinduiska heliga män – som lever i celibat. Jesus Kristus gifte sig
aldrig. Buddha övergav sin hustru Yasodharā och unga son Rāhula när han gick ut för
att  söka  efter  upplysning.  Konfucius  skilde  sig.  Ett  olyckligt  familjemönster  som
fortsattes av hans sin son och sonson. Sokrates sägs ha uthärdat äktenskap med en
besvärlig kvinna. Det är inte konstigt att den etiska läran om de flesta av de stora
traditionerna är främst inriktade på individuellt beteende. De omfattar helt enkelt inte
helt hjärtat i familjelivet.

Samtida teologer förstår orsakerna till mänskligheten lidande att vara antingen inom
individen eller på grund av orättvis socialt strukturer. Därför uppmanar de kyrkorna
att fokusera på att sprida evangeliet för att rädda själar eller mobilisera resurser för
social  reform.  Under  tiden  har  de  försummat  pånyttfödelsen  av  äktenskap  och
familjeliv som en väg för att närma sig Gud.

Andra  religioner  är  inte  lika  kortfattade.  Även  idag,  när  Amerika  konfronterar
antidemokratiska  styrkor  i  den  islamiska  världen,  ger  det  knappt  någon
uppmärksamhet på den kraftfulla islamiska kritiken av dess sociala etos som är över-
sexualiserad, överdrivet materialistisk och frätande för traditionella familjer. Det är
en kritik som delas av många traditionella kulturer. Till exempel läser vi i Bhagavad-
Gita;

 När en familj går bakåt, förstörs gamla traditioner.
 Med dem förloras de andliga grunderna för livet, 
 och familjen förlorar sin känsla av enighet. 
 Där det inte finns någon känsla av enhet,
 blir familjens kvinnor korrupta;
 och med korruption av dess kvinnor, faller samhället i kaos.
 Socialt kaos är helvetet för familjen och även för dem som
 förstör familjen.16

Därför är det dags att ompröva Bibeln och andra religiösa lärdomar utifrån familjens
perspektiv. Vad är Guds design för familjen? Hur kan vi uppleva sann kärlek i våra
liv? Vad är mening och syfte med sexuell kärlek? Idag ger Gud nya insikter i dessa
frågor.



Syftet  med denna  bok är  att  utforska  Guds  design för  familjen  som föreslagits  i
lärdomarna av pastor och hustru Sun Myung Moon. Under femtio år har fader och
moder Moon, som de kallas, kämpat sig igenom en messiansk mission att upprätta
sanna  äktenskap  och  sanna  familjer.  De  byggde  grunden  för  sitt  eget  äktenskap
genom  en  ensam,  svår  väg  och  har  tillägnat  sig  deras  mission  att  upphöja  alla
äktenskap och familjer med Guds sanna kärleks välsignelser.

En familj  där Guds sanna kärlek pryder den äktenskapliga kärleken till make och
hustru och föräldrarnas kärlek till sina barn kallas en sann familj. Fader och Moder
Moon, som exemplifierande föräldrar till den första sanna familjen har därför titeln
Sanna  föräldrar.  På  uppdrag  av  Gud,  erbjuder  de  välsignelsen  av  det  heliga
äktenskapet  för  att  skapa  familjer  av  sann  godhet  och  frihet  som  åtnjuter  Guds
oreserverade godkännande.
Varje familj kan bli en sann familj.

Fader Moon sammanfattade sina läror om familjen i Familjelöftet genom dess åtta
korta  verser  som  ett  koncept  för  en  familj  som  går  långt  utöver  konventionella
religiösa läror. Denna bok syftar till att förklara familjelöftet för att främja en bättre
förståelse av dess djupa budskap. Men även efter upprepade försök att tolka det under
många år,  uppfattar  författarna att  deras förståelse fortfarande är  ofullständig.  Till
dess en person kan leva fullkomligt genom en undervisning, hur kan han eller hon ha
tillräcklig visdom för att uttrycka det i ord?

Familjelöftet beskriver familjen där Gud lever som en partner. Dess läror visar hur
familjer  kan  delta  i  Guds  arbete  med  att  upprätta  ett  Guds  rike,  även  om  de
övervinner sina egna brister och bli familjer av sann kärlek. När en familj hänger sig
till  Gud,  ger  Gud  sin  kärlek  till  familjen,  lättar  deras  svårigheter  och  renar  och
upphöjer deras relationer. 

Som Jesus sa,
”Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på
er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för
era själar, för mitt ok är milt och min börda är lätt." - Matt. 11:28-30
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Löftet

Vår familj av sann kärlek

          천일국주인우리가정은참사랑을중심하고 ...  맹세하나이다

Som ägare av Cheon Il Guk lovar vår familj, ...med sann kärlek i centrum...

Hens familj är den enda institutionen som är helgad av Gud. Det var så från Skapel-
sens begynnelse, när Gud uppmanade de första människorna "Var fruktsamma och 
föröka er och uppfyll jorden!" (1 Mos. 1:28) och gav Eva till Adam att vara hans 
hustru. (2:18, 24) Andra institutioner, som kyrka och prästerskapet, uppstod mycket 
senare under historiens gång. Sekulära nationer etablerade konungar och regeringar, 
även som Israels profeter varnade Guds folk att det inte borde ha en konung "som alla
nationer "(1 Sam 8:5-8), upprättad genom politiska intriger och inte av Guds Ord. 
(Hos 8:4) Men familjen är Guds ursprungliga institution för människor, miljön där de 
ska växa i kärlek och uppfylla sitt syfte med livet — om det är centrerat i rak riktning.
Följande Josuas exempel, kan vi säga, "Men jag och mitt hus, vi vill tjäna HERREN."
(Josua 24:15)

De flesta familjer har liten känsla av ett syfte. Det finns inget "uppdrag" ett mål "som 
hör ihop med en familj”. Etikern Stephen Covey uppmanar familjer att sitta tillsam-
mans och skriva ner ett familjeuppdrag. Men innan vi drar våra egna slutsatser, skulle

https://www.bible.com/sv/bible/160/JOS.24.15.SFB98


det inte vara klokt att fråga Gud, som skapade familjen, om Hens syfte med familjen?
Faktum är att Guds mål för familjen är högre och ljusare än de flesta ens drömmer 
om.

Familjelöftet
Familjens gudomliga uppdrag beskrivs i en text som kallas Familjelöfte. Kungjort av 
pastorn Sun Myung Moon den 1 maj 1994 – vid 40-årsjubileet för grundandet av 
hans Enighetskyrka – och har reviderats flera gånger sedan dess. Den uppenbarar 
syftena med det alla familjer bör sträva efter att uppfylla. Dess åtta löften ger en
detaljerad plan för varje familj att bli en sann familj.

Vi känner alla till de enkla reglerna som har styrt familjelivet genom tiderna, till 
exempel att hedra föräldrar och inte begå äktenskapsbrott. Dessa elementära regler 
förblir som grunden. Ändå om våra familjer ska bli trädgårdarna där sann kärlek 
blommar och bär riklig frukt, behöver vi ta ett språng i vår förståelse. Många par 
njuter av deras kärlek tillsammans, men deras andliga tillväxt är långt ifrån fullkom-
lig. Tålamod kan leda till katastrof när en plötslig storm slår till mot familjen. En 
familj som dagligen strävar efter att uppfylla familjelöftet kommer att ha den inre 
styrkan och de andliga resurserna att övervinna fallgroparna som besvärar på alla 
sidor den moderna familjen.

Familjelöftet skrevs på koreanska, och ingen översättning kan fullständigt göra det 
rättvisa. För den tredje upplagan av boken True Family Values, har vi fördelen med 
den officiella engelska översättningen från 2006. För övrigt, har vi förlitat oss på den 
ursprungliga koreanska texten där den behövs för att mer fullständigt förklara 
känslan. Det är vårt hopp att genom att förstå dess djupa mening, varje gång vi reci-
terar familjelöftet kommer det att vara ett meningsfullt möte med det gudomliga 
ordet.

Det finns åtta löften i Familjelöftet, men ändå börjar var och en med samma 
förutsättning:” Vår familj lovar ... genom att centrera på sann kärlek.” Nyligen tillade 



fader Moon den extra frasen, ägare av nationen av kosmisk fred och enighet (Cheon 
Il Guk).” 
Denna beskrivning av essensen av en sann familj är det första ämnet för vår 
undersökning.

Familjen
Vad utgör en familj? Det koreanska ordet 가정 (kajeong), "familj" betyder mycket 
mer än bara en far, mor och barn. Vår moderna kärnfamilj, en produkt från urbana 
industriella liv, har i familjen avskaffat mycket av sin ursprungliga rikedom. Tänk på 
en traditionell familj som bor på en liten gård i Korea, eller en traditionell familj i 
Afrika, Sydamerika eller i någon kultur som fortfarande lever nära jorden. Tre 
generationer bor i en sammansättning där mor-farföräldrarna deltar aktivt i familjen, 
särskilt när det gäller att ta hand om barn medan föräldrarna är ute och arbetar på 
fälten. Familjen får sitt uppehälle från jorden och delar sin vinst med kycklingar, kor 
och grisar som vandrar på gården. I huset finns ett altare till Gud, som skyddar 
familjen och ger den lycka. På en närliggande kulle ligger förfädernas gravar. De 
kommer också ihåg och hedras vid familjealtaret eller i ett speciellt rum reserverat för
dem. Vi kan dra slutsatsen att ordet ”familj” inkluderar alla dessa beståndsdelar — sju
totalt.

Först är folket. Som kommer att diskuteras i relation till de tre stora konungavärdig-
heten (3:e löftet), helst tre generationer tillsammans i ett hushåll.

Hemmet
För det andra är familjen ett hem. Hemmet är den miljö där familjen lever och trivs, 
och den presenterar familjens ansikte mot världen. Därför bör huset eller lägenheten 
vara ren och trevligt möblerad. Kyrkans medlemmar helgar sina hem med Heligt salt 
för att avvisa all ond andlig påverkan från tidigare invånare. En litet familjealtare hel-
gar huset, skänker en god andlig atmosfär för alla dess invånare.

Som det offentliga ansiktet för familjen uppvisar hemmet familjens anda. En ren och 
disciplinerad familj håller den främre entrén och gården ren och i god ordning. Å 
andra sidan ett hus där färgen ramlar av och ogräs växer anses att familjen som bor 
där slarvig och i oordning. Ett rent hus förskönar hela grannskapet; det är ett sätt som 
en familj tillför värde för samhället.

Varje hem bör ha ett offentligt område där familjen kan välkomna gäster. Även en 
ödmjuk enkel lägenhet bör ha en liten sittgrupp där gästerna kan tas emot bekvämt. 
Människor som bor i rymliga hus bör tillägna sitt bästa rum som allmänt utrymme för
offentliga sammankomster och möten. En litet rum kan bli ett föreläsningsrum och 
andaktsrum. Sett i detta ljus finns det ingen synd att äga ett stort hus om det används 
för att betjäna gemenskap. Fader Moon instruerar till och med anhängare att visa en 
Unification Church flagga och en skylt som säger "Familjekyrka" framför deras hus. 
Å andra sidan, om ett hus aldrig välkomnar gäster men används bara för familjens 



privata njutning, så kommer huset självt att protestera mot att det inte får uppfylla sitt
syfte.

Mark, fastigheter och husdjur
Den tredje beståndsdelen i familjen är dess egendom och mark. Eftersom hus, i vårt 
land inte bara ska gynna vår familj utan också tjäna ett högre syfte. I jordbruks-
samhällen var landet källan till rikedom och välsignelser. När familjen älskas och 
vårdas erbjöds mat och vinster. Idag har de flesta av oss lämnat landet.

Ändå ägnar vi oss åt affärer och samlar fastigheter och tillgångar. Ingen kan blomstra 
utan att arbeta, offra svett och tårar för produktivt arbete. Vår oro bör dock vara hur 
vår familj kan fullfölja Familjelöftet genom dess egendom och rikedom. En väsentlig 
aspekt av vår familjs hängivenhet till att tjäna Gud och Hens vilja är att erbjuda fruk-
terna av vårt arbete genom tionde. En familj tro uppenbaras på det sätt den spenderar 
sina tillgångar. Principen bakom tionde är att Gud är Skaparen och Ägaren av alla 
ting. Vår rikedom tillhör Hen. När vi offrar de första tio procenten av våra inkomster, 
accepterar Gud det som om vi hade offrat allt. Då står det oss fritt att spendera de 
återstående nittio procenten för våra individuella syften.

Traditionen med tionde bekräftas noga i Bibeln. Det började med Abraham, som gav 
en tiondel av bytet som han vann från att slåss mot invaderande kungar till prästen 
Melkisedek. (1 Mos 14:18-20) Jakob lovade i Betel att ge Gud en tionde av alla sina 
ägodelar för sin säkra återresa från Haran. (1 Mosebok 28:10-22) Hans löfte om 
tionde lade vägen för hans framgång, och när han återvände uppfyllde han löftet. 
(1 Mos 35:7) Paulus beskrev effekten av att ge till givaren, ”Den som sår sparsamt 
kommer också att skörda sparsamt och den som sår rikligt kommer att skörda rikligt.”
(2 Kor. 9:6) Detta gäller särskilt till dem som troget ger sina tiondelar. Lagen om
Moses specificerade att varje person, vare sig rik eller fattig, skulle erbjuda tionde av 
hens råvaror vid templet; detta tionde var det allra första landets frukter. (5 Mos. 26) 

Evangelierna visar att Jesus berömde en fattig änka som trots sin fattigdom erbjöd 
mer än hon hade råd med. (Lukas 21:1-4) Vi deltar idag med Kristus, något som är 
större än templet. (Matt 12:6) Borde vi inte då erbjuda våra tiondelar och begärda 
offer med ett villigt hjärta?

En fjärde beståndsdel i familjen är dess husdjur, djur och trädgård. Vi tar hand om 
våra husdjur och de blir som familjemedlemmar. Några människor delar sina sängar 
med sin hund; fattiga jordbruksfamiljer från förr delade till och med sin säng med 
sina får eller getter. (2 Sam. 11:3) Husdjur lär våra barn ansvar och föräldrakärlek. 
Många människor ägnar timmar till att kärleksfullt skapa en trädgård. Genom att dela
våra ägodelar, kan vi förbättra banden av vänskap och kärlek till grannar och vänner.

Guds närvaro



Att vända sig från jorden till himlen är ett femte ämne i Guds familj. Gud vill inte 
bara på avstånd observera mänskligheten, frukten av Hens arbete. Hen önskar att 
omfamna sanna familjer och leva med dem. (Upp. 21:3)

I Principerna som uppenbarats genom Fader Moon, förklaras läran om Fyra-
positioners grundval 사위기대 (sa-ui-kidae), att Gud är en verklig familjemedlem. 
Fundamentet med fyra positioner innebär att grunden (kidae) för en stabil och väl-
mående familj kräver fyra (sa) positioner eller roller (ui): Gud, make, hustru och 
barn. Dessa fyra roller definierar rätt mönster (kidae) för familj. 1 Ordstävet, ”familjer
som ber tillsammans, håller ihop tillsammans, ” antyder denna djupa princip om sant 
familjeliv.

Världsliga familjer bildade endast genom den engagerade kärleken mellan make och 
hustru passar inte detta mönster och saknar denna grund; därför förblir de sällan väl-
mående och hela på lång sikt.

Till och med traditionella orientaliska familjer där äktenskapet stärks av stark föräl-
draauktoritet saknar denna grund; därmed kollapsar de ofta inom tre generationer. 
Familjer med stark religiös tro har fler resurser än andra för stabilitet och hälsa.

Det är Guds önskan att vi skapar Fyra positioners grundval i våra familjer. Som stöd 
kan vi dra nytta av visdomen i kinesiskt språk. Fader Moon betraktar formen av 
många klassiska kinesiska tecken som fyllda med gudomlig uppenbarelse, och vi 
kommer att ofta hänvisa till dem ofta i den här boken. Tänk på det kinesiska ordet för 
synd,  罪 (죄, choe). Det består av tecknet  非 (비, bī) som betyder "inte" och tecknet 

 四 (사, sa), "fyra." 2 Därför betyder synd att misslyckas med att upprätta Fyra posi-
tioners grundval. 

Traditionell koreansk och kinesisk etik, baserad på konfucianism, betraktar familjen 
som grunden för den sociala ordningen och synden att inte respektera ens familj som 
bland de värsta synderna. Vi kan också inse att när familjen inte är centrerad på Gud, 
följer oundvikligen all slags ondska.

Återigen är det kinesiska ordet för straff eller dom  罰 (벌, BOL). Det består av 
tecknen 四 (사, sa) som betyder "fyra", 言 (언 ŏn), "ord" och 刀 (도, dō), "svärd." 
Gud dömer efter sitt ord, vilket är "levande och aktivt, skarpare än något fyrkantigt 
svärd." (Heb. 4:12) Det återstående tecknet, "fyra", beskriver varför människor döms:
dom faller i enlighet med i vilken grad människor misslyckas etablera standarden för 
Fyra positioners grundval i deras liv.

En sann familj uppfyller Guds syfte att skapa genom att ge Gud möjligheten att 
förverkliga Hens ålderdomliga hopp att leva hos Sina barn. Visst vill Gud vara glad 
och intimt närvarande i varje familj. Det börjar med äktenskap, som är en treenighet 
med Gud, make och hustru. Gud bor i centrum av deras äktenskap. Gud deltar till-
sammans i befruktningen av deras barn. Som när deras barn växer genom de Fyra 



stora rikena av att uppleva barns kärlek, broderkärlek, äktenskaplig kärlek och 
föräldrakärlek (se Löfte 3), de ger och får ta emot kärlek från Gud. Varje typ av 
kärlek har en annan kvalitet, resonerar med en annan aspekt av det gudomliga hjärtat.

När familjen växer alltmer mot fullkomlighet, upplever även Gud, en slags tillväxt. 
Gud njuter av och upplever Hens utbredande manifestation i en sådan familj som 
förkroppsligar Hens personlighet. Sanna familjer som förverkligar Fyra positioners 
grundval upplever denna djupgående gemenskap med Gud som en glädje och 
förtjusning.

Vi erkänner Guds närvaro i vår familj på många sätt. När vi vaknar på morgonen, 
innan vi äter våra måltider, och innan vi går till sängs hälsar vi Gud. Varje gång vi 
kommer in i vårt hus, hälsar vi Gud. Vårt hem kan ha ett bönrum eller åtminstone ett 
altare.

I bön delar vi vårt hjärta med Gud och tackar för hans hjälp och hjälp. Vi är säkra på 
Hens inspiration och inre stöd. Detta är särskilt så när vi ägnar oss åt Guds arbete i
våra samhällen.

Andlig hjälp
Den sjätte och sjunde gruppen av deltagare i vår familj är förfäder på andra sidan och 
änglar. Varje familj sträcker sig vertikalt genom generationerna, och minst sju gene-
rationer av förfäder utövar direkt andligt inflytande, för gott eller ont. Genom besöka 
sina familjer (på jorden) i anden, kommer de och försöker fullfölja sina oavslutade 
uppgifter på jorden. I detta avseende kan vi hjälpa våra förfäder — medan ni är noga 
med att utöva bedömning av huruvida deras mentala påverkningar är gynnsamma 
eller skadliga. I traditionella Korea, liksom i många kulturer, hälsar familjerna sina 
förfäder varje dag och lever med en attityd av vördnadsfull hängivenhet till deras 
minne. En plats reserveras för dem vid bordet. Som gudscentrerade familjer bör vi 
vara deras stolthet.

Skyddsanden som traditionellt skyddar köket och hemmet hos kulturer är ängla-
varelser. De lever fortfarande med oss i vår tid, även om många moderna människor 
har försökt förvisa dem från deras sinnen. Varje person har änglavarelser som väg-
leder och vars uppgift är att tjäna hen och vägleda till andens frälsning och mognad. 
(Heb. 1:14) Redo när som helst letar de efter sätt att tjäna, så vi borde muntligen 
kontakta dem ofta och be om deras hjälp. Men vi bör inte anta att änglar är så kloka 
att de vet allt om oss och kommer därför att får våra liv att automatiskt blomstra eller 
visa oss den bästa handlingen.

De behöver vår vägledning som deras subjekt partners. Därför bör vi muntligt 
kontakta och beordra dem. Änglar och goda andar erbjuder en stor kraftkälla och
visdom. De fyller hela tiden vårt liv med inspiration och vägleder våra steg för att 
uppnå stora saker. Vi borde med tacksamhet ta emot deras hjälp.



Familjen är alltså ett samhälle som omfattar himlen, människor och jorden — tre 
dimensioner sammanflätade. I Bibeln sägs det att Adams familj bodde med Gud i ett 
fruktbart land med djur och änglar. Vår familj är en liten Eden för att förverkliga 
Guds ursprungliga Tre stora välsignelser:”Var fruktsamma och föröka er... och ha
herravälde.” (1 Mosebok 1:28) Dessa är för det första fullkomligheten av individers
karaktär när varje familjemedlem växer mot enighet med Gud; för det andra att 
föröka genom kärleksfulla relationer med föräldrar, syskon, partner och barn; och för 
det tredje herravälde när vi utövar kreativitet att ta hand om hemmet och trädgården, 
genom matlagning och städning, för att göra vårt hem till en plats med skönhet och 
överflöd.

För att illustrera denna princip, kombineras det kinesiska tecknet för välsignelse
(福) till vänster tecknet för ett tillkännagivande (示), och till höger representerade en 
kombination av tecknet som betyder Gud av tecknet "en" (一), mänskligheten — 
bokstavligen en mun (口) och jorden — ett fält (田). Det betyder att välsignelser visas
när Guds dekret är uppenbart bland mänskligheten och alla ting.3 På liknande sätt bör 
i vår familj alla tre riken blomstra och glädjas tillsammans.

Vår familj
På engelska är det vanligt att säga "min" familj, "mitt" hem, "mitt" grannskap, men 
Familjelöftet börjar, "vår" familj. "Vår" (  우리, ūri) är det koreanska formspråket. 
Engelska "min" betonar det enskilda; koreanska "vår" betonar det hela. Att säga "Vår 
familj ..." påminner oss om att familjen trivs eller lider tillsammans. Jag kan inte 
skilja min lycka från min familjs lycka.

Det engelska sättet att uttrycka ”min” betecknar min rätt att äga. Om jag äger min 
familj, kan jag inte tänka mig att överge den. Jag kan inte tänka på att fortsätta min 
karriär och mina behov på min familjs bekostnad. Att säga ”vår” familj å andra sidan 
innebär att det inte är min ägodel; familjen tillhör alla dess medlemmar. Mitt liv är 
väldigt mycket bundet till allas lycka.

Familjen tillhandahåller matrisen där jag existerar, det hela som jag tillhör. Den defi-
nierar en persons tredimensionella sociala utrymme med sex riktningar: föräldrar 
ovan och barn under, make till höger och hustru till vänster, äldre syskon framför och 
yngre syskon bakom. I familjen upplever en människa universell lag där varje enhet i 
kosmos finner sin plats och syfte i förhållande till en större helhet.

Människor är sociala varelser. Jämfört med andra djur, har människor svaga muskler 
och små tänder; ändå skapade Gud oss till att har herravälde över dem. Det är vår 
sociala och samarbetsvilliga natur som tillåter oss att härska. Likaså i solidariteten i 
familjelivet hittar vi säkerhet och skydd även i det mest utmanande miljöer. Männi-
skor skapades för att finna styrka och mening i ömsesidig solidaritet, samarbete och 
att tillhöra den större helheten. Dagens välstånd gör att många människor kan etablera
sig som individualister, men det är en avvikelse från Guds syfte. Människor skapades 
som sociala varelser i syfte att älska. Gud, som är kärlek och söker alltid att älska, 



skapade människor att leva och trivas som sociala varelser i familjer bundna av 
kärlek.

I Bibeln hänvisar Gud till sig själv som "Oss" som vid skapelsen när Hen sa:"Låt oss 
göra människan i vårt jag avbild.” (1 Mos 1:26) Detta antyder naturen av den treenige
Gud, som omfattar familj och samhälle inom Hens enhet. Jesus sa:” Jag är i min Far 
och ni är i mig och jag i er.” (Joh. 14:20) Även en person är en del av ett ”vi” genom 
hans eller hennes vertikala anslutning till Skaparen.
Bestående av treenigheten, Gud, sinne och kropp, deltar varje individ i ett vertikalt 
”vi” som återspeglar bilden av treenigheten.4  Detta är vår mänskliga natur, född av 
Gud, som blomstrar i många horisontella relationer mellan familj och samhälle. 
Familjesolidaritet, känslan av att vi tillhör "vår familj" gör att människor mer full-
komligt återspeglar den gudomliga bilden.

På samma sätt, när vi läser Herrens bön, börjar vi:” Fader vår… ” Detta borde 
påminna oss om att Gud ser på varje troende som en del av en helhet, Kristus kropp. 
(1 Kor 12:13) Det är samma sak med den biologiska familjen, ännu mer eftersom en 
familjen sträcker sig ut genom generationerna. När Gud visade sig för Moses i den 
brinnande busken, sa han, ”Jag är din faders gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och 
Jakobs Gud.” (2. Mos.3:6) Gud såg Moses som den nyaste medlemmen i den utvalda 
familjen, som Gud hade väglett och fostrat i hundratals år. Gud ser sin familj som 
odelbar. Där det finns djup splittring, som för Abrahams ättlingar — judar, kristna
och muslimer — har Gud aldrig upphört att sträva efter försoning.

Därför är det meningsfullt att säga ”vår familj” och bekräfta att min identitet är mer 
än bara individen "jag." Min sanna identitet är bunden i kärlek till alla medlemmar i 
min familj — och i förlängningen, mitt samhälle, min nation och värld. "Vår familj" 
är mer än en samling individer. Kärlek binder oss som enhet. Det är inte längre "jag" 
utan "vi" som står tillsammans inför Gud och erbjuder vårt löfte.

Löftet
Löftet är kärnan i bönen. I bön stöter vi på den outsäglige Gud och solar oss i värmen 
från Hens kärlek. Bön rensar vår ande och laddar den med den gudomliga elden. Vi 
kanske tackar Gud för Hens välsignelser, omvänder oss från våra synder, ber Gud om 
hjälp, och lyssnar på Hens visdom. När bönen avslutas bestämmer vi att manifestera 
detta genom att i våra handlingar, göra bönen effektiv. Slutet på bönen är ett löfte att 
leva enligt våra ord i bönen.

Bön är mötesplatsen mellan mänsklig ambition och gudomlig nåd. Guds nåd är alltid 
närvarande; Hen är vår kärleksfulle förälder som bara vill omfamna oss och uppfostra
oss som Hens barn. Gud väntar på oss, är alltid villiga att svara på våra böner. Hen 
svarar alltid, även om Hens tidsplan och metod för att svara kanske inte motsvarar 
vad vi förväntar oss eller önskar. I Sin föräldrakärlek, ger Gud kanske oss inte vad vi 
vill, men Hen kommer säkert att ge oss vad vi behöver.



Problemet har alltid varit vår inställning till honom. Guds tro och medkänsla förblir 
konstant, men människor är ombytbara och opålitliga. Även om en person med tro 
säkert kan lita på Gud är Gud ofta avskräckt när Hen söker människor som Hen kan 
lita på. Fader Moons böner har varit fulla av försäkring till Gud att han kommer att 
vara trogen under alla omständigheter. På liknande sätt bör våra böner visa övertygel-
se och beslutsamhet, och på så sätt visa att vi kommer att vara trogna och sanna. 
Därför är löftet bönens höjdpunkt. Vi kan ha många personliga bördor att dela med 
Gud i bön, men till sist är de ord som Gud mest längtar efter att höra löftesord från ett
uppriktigt hjärta och med händer fast beslutna att genomföra dem.

Varje religion har en unik bön som bekräftar kärnan i dess tro. När de reciterar 
bönerna ber de troende inte bara bön till Gud om Hens nådiga hjälp; de lovar också
ägna sig åt Gud och följa Hens vilja.

Israels förbund med Gud vid berget Sinai var ett högtidligt löfte. När de tio budorden 
och lagarna i förbundet lästes upp för folket, lovade de att lyda det genom en högtid-
lig blods-ceremoni, "alla de ord som Herren har talat, kommer vi att göra."
(2. Mos. 24:3, 7) När israeliterna förnyade förbundet i landet Kanaan, steg Josua fram
och lovade:”Vad gäller mig och min familj, kommer vi att tjäna Herren.”  (Jos. 24:15)

Den främsta bönen i judendomen, Shema, är båda en trosbekännelse och ett löfte om 
lojalitet till Gud:

Hör, Israel! Herren vår Gud, Herren är en. 
Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta 
och av hela din själ och av hela din kraft. - 5 Mos.. 6:4-5

Genom att recitera Shema lovar en jude att placera Gud och Guds lag i centrum av 
hens liv — till och med över hens liv. När man förföljs från romerska legioner, 
kristna korsfarare eller i nazistläger, har judiska martyrer i alla åldrar gått till deras 
död med dessa ord på deras läppar.

När hängivna muslimer reciterar Fatihah, Koranens öppningsvers -

I Allahs namn, den välgörande, den barmhärtiga.
Beröm vara Allah, världens herre:
Den välgörande, den barmhärtige:
Ägare av domedagen.
Bara Dig tillber vi; Dig ensam ber vi om hjälp.
Visa oss den raka vägen:
Vägen för dem som du älskade;
Inte för dem som förtjänar din ilska och inte de som kommer på fall. 5



De lovordar Gud och lovar att dyrka ingen annan. Frasen, ”Bara Dig tillber vi; Dig 
ensam vi ber om hjälp, ”är ett påstående att troende inte kommer att finna tröst i 
pengar eller världens stöd, inte heller i alla sekulära ideologier som skulle förneka 
Guds krav på deras liv. Det är en högtidlig ed att gå moralens "raka väg" och att
hedra Skaparen som alla goda saker kommer ifrån.

Buddhisten gör denna enkla bekännelse av tro och lojalitet:

Jag går till Buddha för tillflykt
Jag går till Normen som tillflykt
Jag går till Ordern för tillflykt.

Buddhas exempel visar den högsta standarden på total renhet, frigörelse och enighet 
med all verklighet. Normen, eller Dharma, är läran att vara osjälvisk i tankar, ord och 
handling. Ordern av munkar som erbjuder levande exempel på helighet och renhet. 
Med den här bekännelsen, lovar buddhisten att följa Buddhas exempel, lära och 
praktisera undervisningen och välkomna munkarnas vägledning.

Familjelöfte bör också ses i denna tradition av stora offentliga böner som definierar 
essensen i tron. Öppningsorden -

” ...lovar vår familj...söka den ursprungliga fädernesjorden samt att förverkliga det 

ursprungliga idealet för skapelsen, Himmelriket på jorden och i himlen.” liknar 
öppningsorden för Herrens bön:

Vår Far i himlen,
låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske,
på jorden som i himlen. - Matt. 6:9-10

Herrens bön innehåller faktiskt två löften. Orden, ” Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden " uttrycker troendes åtagande att utföra Faderns vilja och 
att främja utvecklingen av Guds rike på jorden, som Jesus lärde, ”Sök först Hans 
Rike och Hans rättfärdighet.” (Matt. 6:33)

Det andra löftet finns i orden ”förlåt oss våra skulder, så som vi förlåter andra.”
Varje gång en kristen uttalar dessa ord, förklarar hen att hen redan har förlåtit alla 
som har gjort fel mot hen. Hen är därför värd att bli förlåten av Gud för hens egna 
överträdelser. Jesus utvecklar denna lärdom och säger:”För om ni förlåter männi-
skorna deras överträdelser, ska er Himmelske Far också förlåta er. Men om ni inte 
förlåter människorna, kommer inte heller er Far förlåta era överträdelser.” 
(Matt. 6:14-15) Att leva upp till det kristna idealet, kräver framför allt förlåtelse.



Som diskuteras i nästa kapitel, upprepar första familjelöftet de två löftena som finns i 
Herrens bön som löften att upprätta Guds rike på jorden och att leva med sann kärlek.

Centrerat på sann kärlek
Vår familj uppfyller Familjelöftet genom att koncentrera oss på sann kärlek. Frasen 
upprepas i var och en av familjens åtta löften. De måste därför vara av största 
betydelse. "Centrerat på sann kärlek" är en fras i adverb som beskriver vår attityd och
praxis att uppfylla Familjelöftet. När vi säger dessa ord, förklarar vi att standarden i 
vårt familjeliv är sann kärlek, inget mindre. Reflekterade över vår familjs beteende, 
kan vi fråga oss älskar vi verkligen och alltid varandra? Oavsett svar, försöker vi vårt 
bästa för att leva upp till denna höga standard. Ett liv centrerat på sann kärlek är det 
enda sättet att uppnå målen för Familjelöftet.

Orden genom att centrera på översätter det koreanska ordet   중심하 (jūngshimhagō). 
Denna terminologi liknar suffixet "-centrerat på" som i de kristna teologiska termerna
"Kristocentrisk" och "teocentrisk." Att centrera på sann kärlek är också att centrera på
Gud, källan till sann kärlek, och Kristus, inkarnationen av sann kärlek. Mer än dessa, 
omfattar frasen "centrerat på sann kärlek" både på individens inställning till tro och 
de dynamiska relationerna inom familj.

För att fånga innebörden av "centrerat på sann kärlek", jämför dess motsatt:”centrerat
på mig själv.” På grund av det mänskliga fallet har människor en stark benägenhet att 
vara självcentrerade. Genom att placera sina personliga önskemål och ambitioner 
framför allt annat, lever självcentrerade individer oundvikligen i konflikt med andra. 
Kaos och förvirring härskar i en familj där alla medlemmar är centrerade på sig 
själva.

Denna kritik av självcentrerad individualism är inte avsedd att bara tolerera likhet för 
alla. Egentligen skapar Gud varje person med en unik identitet och individuella 
egenskaper. Gud skapade människor med viss skillnad och variation i syfte att 
förbättra skönhet och liv i Hens skapelse. Mångfald är inte avsett att skapa kaos
och konflikt. Mångfald blir vacker när den bildar en helhet, med varje person som rör
ett gemensamt centrum och deltar i en gemensam design. Deras skillnader läggs till i 
en vacker mosaik, en helhet större än dess delar. Guds metod för att förena Hens olika
barn på detta sättet är familjen, där olika individer lever i harmoni, styrda av kärlek.

Som vi ska se är det viktigaste kännetecknet för sann kärlek att leva för andras skull. 
När familjemedlemmar lever för var och en av varandra kan man säga att de skapar 
en sfär av harmoni, med sann kärlek som dess centrala axel. En man lever för sin 
hustrus skull och hustru lever för sin make. Föräldrar offrar för sina barn och barnen 
lär sig att respektera och tjäna sina föräldrar. Med sann kärlek i centrum, blir familjen
rund och hel, genomträngd av en känsla av inre jämlikhet som överskrider skillnader 
i ålder, kön eller position. Samtidigt respekteras de naturliga skillnaderna bland 
familjemedlemmar och blir en källa för glädje.



"Centrerat på" pekar på ett osynligt, absolut centrum som överskrider varje 
individuell synvinkel eller egenintresse. Centrum är en plats för lugn, innehar 
ingenting, utan att ta parti. Som solen runt vilken planeterna kretsar i vanliga banor, 
skapar centrum ordning ur kaos. Som solens ljus som tänds, värmer och gör livet 
möjligt, är centrum för det kreativa ursprunget av oändlig möjlighet. Centrum hänför 
sig lika till alla, er bjuder varje medlem samma värde. Om ett sådant centrum finns, 
är det säkert Gud, skaparen som etablerade kosmos ur kaos.

Gud blir centrum av mänskligt liv genom Hens manifestation som sann kärlek. 
Genom att leva i det centrumet, blir vi också lugna, ger upp att gripa efter ägodelar, 
opartiska för dem som älskar eller hatar oss, alltid omtänksamma och hjälpsamma, 
och utstrålar medkänsla och fred. Genom att använda Guds skapande kraft kan vi 
skapa eviga familjer ur kaoset av självsökande individualism. 

Varje familjeförhållande kan ses som ett "horisontellt" uttryck för kärlek inom dyna-
miken i relativa omständigheter, samtidigt uttrycker det ett oföränderligt "vertikalt" 
centrum. Detta beskrivs väl av Jesu stora bud:” Du ska älska Herren din Gud av hela 
ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. och du ska älska din nästa 
som dig själv. " (Matt. 22:37-39) Familjerelationer är således tredimensionella. På 
samma sätt föreställer Fyra positioners grundval (se ovan) familjen med att ha Gud 
som det vertikala centrum som uttrycker sig som horisontellt relation mellan man och
hustru.

Även om att "centrera på sann kärlek" har denna djupa betydelse, så vill vi ibland 
hellre uttrycka detta koncept på vanligt språk. En sökning efter synonymer ger sådana
fraser som: "i sann kärlek," "med sann kärlek, ”fokuserad på sann kärlek ”, ”upp-
rätthålla sann kärlek ”, ” vägledd av sann kärlek ” och ” leva efter sann kärlek.”  Var 
och en uttrycker en del av känslan av ”centrerat på sann kärlek” medan det saknas 
någon annan aspekt. Till exempel, "i sann kärlek" anger korrekt kärlekens atmosfär 
och kärlek som en gudomlig verklighet som kan genomsyra hela livet. Men det
saknar känslan av kärlek som handling för att tjäna andra. “Med sann kärlek” betonar 
att våra handlingar bör göras med ett varmt hjärta av kärlek, men det lämnar känslan 
av kärlek som ett tillstånd eller kärlek som ett ideal och ett mål. "Att upprätthålla 
sann kärlek" tyder på att sann kärlek kräver ansvarsfullt beteende hela tiden och kan 
kränkas genom ett moraliskt förfall, men det avslöjar inte centrumets givande, som 
kommer från Gud. ”Att leva med sann kärlek” betyder att sann kärlek är vår guide, 
vårt sätt, vår utövning och vårt mål, men ändå missar det uttryckligen relationskänsla 
av att "centrera på."

En jämförbar term med flera betydelser beskriver inriktningen att livet för en troende 
är "i Kristus." En person "i Kristus" lever i sfären av Kristus frälsning efter att ha 
fötts på nytt (1 Petr. 1:3) och uppfostrades med honom till ett nytt liv. (Rom. 6:4-11) 
Hen accepterar Kristus herradöme, tar upp sitt kors och uthärdar prövningar för att till
sist härska tillsammans med honom. (2 Tim. 2:10-12) Vi lever i Kristus, vi är med-



lemmar i den större kroppen kyrkan där Kristus är huvud (Ef 2:21-22) och grenarna 
av Kristus är den sanna vinstocken. (Joh. 15:1-6) Vi är genomsyrade med Kristus 
ande och kärlek (1 Kor. 16:24; Ef. 4:10) och kom att förkroppsliga Kristus som lever 
i oss. (Joh. 14:20; Kol. 2:6) Vi avvisar världens värderingar, själviskhet och själv-
sökande. Vi lever i tro och lydnad och följer Mästarens väg. Vi strävar mot den inre 
andliga förvandlingen som dag för dag förvandlar oss till Kristus-likhet.

Kristus frälsning förvandlar vår inriktning som individer, men den hanterar inte direkt
familjerelationer. Visst, en person "i Kristus ”är välplacerad att leva ett familjeliv 
centrerad på sann kärlek. Men utan att placera hela familjen inom sfären av Guds 
välsignelse, kommer dess medlemmar att ständigt kämpa.

Bara Gud, källan till kärlek, kan förse en familj med sann kärlek. Idealt, centrerar en 
familj på sann kärlek från den heliga gemenskapen äktenskap, som förenar man och 
hustru i Guds kärlek. Från den lyckosamma början strävar paret efter att förverkliga 
sann kärlek som sin polstjärna. Runt det gemensamma syftet, kan familjemedlemmar 
bilda varaktiga relationer. Genom att fortsätta praxis blir sann kärlek deras livsstil. 
Således växer sann kärlek en familj från ett gudagivet frö och strävan (utform-
ningsstadiet) till beteendestandard och mått på dess prestation (tillväxtstadium) och 
når mognad när Gud lever i centrum av familjen och familjen utövar sann kärlek som 
vana (fullkomlighetsstadiet).

För detta ändamål renar och helgar Gud familjer genom Välsignelsen, den internatio-
nella heliga bröllopsceremonin som ligger i hjärtat av fader och moder Moons reli-
giösa arbete. Välsignelsen åtgärdar familjens fallna tillstånd, kärleksstörningen som 
linjärt fortplantats ner till oss från Adam och Evas första familj. Det där ursprungliga 
problemet mellan Adam, Eva och ormen har kvarstått i familjer fram till denna dag, 
när de gifter sig — om de ens gör det – utan andliga resurser som en tydlig vertikal 
kärleksaxel skulle ge.

Sann kärlek
Vad är sann kärlek? Var kan den hittas? Sann kärlek är inte bara vilken kärlek som 
helst; det är den högsta möjliga kärleken. I sann kärlek, startar en resonans som för-
binder himlen, mänsklighet och jorden. Vårt sinne och hjärta expanderar för att om-
famna kosmos. I den mystiska extasen, finns det inget mer att uppnå eller önska. 
Fader Moon, som har ägnat sin förkunnelse åt att lära om sann kärlek, säger,

När ni går in i resonansområdet för sann kärlek ... upplever ni att hela världen 
är i er hand och att ni är anslutna till himlen. När ni går in i resonansområdet av
sann kärlek, är det inte längre nödvändigt att behålla tron. Det finns inte längre 
något behov av en Frälsare. Detta är befrielse. Allt är avslutat.6

I Principerna definieras kärlek som ”den känslomässiga kraften som subjekt partnern 
ger objekt partnern” när de engagerar sig i givande och mottagande "för att upprätta 



en Fyra positioners grundval" och förverkliga skapelsens syftet .7 Kärlek uttrycks i 
varje interaktion bland jordens otaliga varelser, födda i dualitet, när de förenas och 
blir en för att uppfylla deras livs syfte. Men de Fyra positioners grundval är det 
alldeles uppenbart i den Gud-centrerade familjen, som Guds högsta syfte uppfylls.

Begreppet Fyra positioners grundval börjar med enighet: enighet inom Gud, enighet 
inom individen och sedan enighet inom paret och enighet mellan generationerna. 
Sann kärlek är klar när alla dessa fyra delar finns. (Bild 1) 
Gud är källan till sann kärlek. Varje familjemedlem utvecklar en välintegrerad
personlighet där sinnet och kroppen är förenade — kroppen lyder samvetets röst, 
inom Gud. De fortsätter därefter att bilda gudscentrerade relationer — mellan man 
och hustru, föräldrar och barn. Som ett resultat, genomsyrar kärlek familjen och gör 
alla medlemmars handlingar levande när de förhåller sig till varandra och med Gud. 
Fylld med Guds sanna kärlek, kan familjeförhållandena vara för evigt, och evigt 
uppdateras av den gudomliga källan. I familjen som uppfyller Fyra positioners 
grundval, har Gud det perfekta redskapet för att visa Sin sanna kärlek på jorden.

Missförstånd om kärlek
Hur skiljer sig denna uppfattning om familj från den konventionella familjen? 
Visst drömmer alla om att hitta och behålla sann kärlek. Den verkliga önskan hos 
varje man är en kvinna som man för alltid kan dela med sig kärlek med. Djupt i hens 
hjärta är en bild av en speciell någon, en idealisk motsvarighet. Hens hjärta längtar 
efter att hitta och vårda någon i kropp och själ. Så länge hen är frånvarande är hen 
inte hel. När mannen finner och älskar henne, är ingen större tillfredsställelse möjlig. 



En kvinna, önskar framför allt att en man ska älska henne och vara hennes eviga 
partner i livet.

Men är det då möjligt för två personer att leva ut hela deras liv i kärlek med andra? 
Vanligtvis upplever människor extasen av kärlek och förtvivlan när den försvinner. 
I Bibeln profeterade Jesus att i de yttersta dagarna kommer människors kärlek att bli 
kall. (Matt. 24:12-13) I förälskelsens bleknande glöd, kommer vi till försenad insikt 
att vår kärlek inte var sann kärlek.

Faktum är att sann kärlek inte bestäms av kärlekens objekt. Det är en myt att tro att 
hemligheten till sann kärlek är att hitta rätt person, herr eller fröken "Rätt person" 
Detta är en felaktig förståelse av kärlek. Psykologen Erich Fromm skrev att männi-
skor felaktigt tror ”att problemet med kärlek är problemet med ett objekt, inte prob-
lemet med en förmåga. Människor tycker att det är enkelt att älska, men att hitta rätt 
kärleksobjekt — eller bli älskad av — är svårt.” 8 Faktum är en person som inte kan 
älska en partner kommer med all sannolikhet att ha svårt att älska en annan — någon 
annan (överhuvudtaget). I en förgäves sökning efter “rätt” partner, misslyckas vart 
och ett engagemang och varje krossat hjärta släcker ytterligare kärlekens flamma. 
Istället för ”jag kan inte älska honom (eller henne)”, borde vi inse, ”jag kan inte 
älska. Jag vet inte hur man gör."

Kärlek är inte en upplevelse, inte en känsla, inte ett rosigt dis av intensivt nöje. Sann 
kärlek kräver i slutändan hjärtat av att kunna ge av sig själv till förmån för en annan 
vars behov och önskemål kan vara ganska annorlunda än våra egna. Det kräver viljan 
att agera kärleksfullt även när det kräver att förneka jaget. Hemligheten med att hitta 
sann kärlek, ligger därför i våra egna hjärtan. Vi kan utveckla vår förmåga att vara 
kärleksfulla genom att ansluta till den förvandlande kraften hos Guds kärlek och av
att behärska föreningen mellan sinne och kropp.

I grund och botten är problemet med de flesta relationer mellan män och kvinnor att 
de inte ansluter sig till Guds kärlek som deras absoluta centrum. Moons hustru har 
slagit fast,

om en familj inte är inriktad på Guds kärleksideal kommer det bli konflikt 
bland medlemmarna i den familjen. Utan Guds kärlek som ett absolut centrum,
kommer familjen till slut bryta samman. 9

Om mänskligheten inte hade fallit, skulle vi tagit efter Guds natur och naturligt levt 
för andras skull. När Adam och Eva föll, övertog tyvärr satan Guds position som 
centrum i den första familjen. Det mänskliga hjärtat blev självsökande och tog efter 
satans själviska hjärta som fick honom att genomföra syndafallet. Denna tragiska 
korruption av kärleken överfördes genom släktleden; därmed förorenas i varje gene-
ration mänsklig kärlek och mänskligt samhälle berövas sitt löfte. Relationer är bräck-
liga och troligen kommer att bryta eftersom de är baserade på ömsesidig önskan istäl-
let för att vara centrerad på Guds sanna kärlek.



Motståndet mot Guds kärlek och själviska kärlek är ett användbart mått. Som Fader 
Moon säger:

Gud är inte en individualist; Hen lever för det hela. 
De som tar efter Gud tänker för alla och de som
tar efter satan tänker bara på sig själva. Denna punkt
delar himmel och jord, och den skiljer himlen från helvetet,
bra person från dålig person, offentlig person från privat person.10

Den grundläggande naturen av Guds sanna kärlek är att tjäna andra, medan kärlek i 
vårt mänskliga samhälle är i grund för syftet att få andra att tjäna sig själv.11

Föräldrakärlek och Guds kärlek
Våra föräldrar visar oss hur vi älskar. Föräldrakärlek, även i fallna människor, är 
närmast sann kärlek. 

När vi som föräldrar tittar in i våra barns ansikten, önskar vi dem en oändlig 
mängd kärlek och hopp. Vi vill att de ska växa och uppnå saker vi själva bara 
drömt om.12

Men för att förstå sann kärlek mer på djupet så måste vi se till kärlekens skapare, Gud
vår kärleksfulla Himmelske Fader. 

Guds kärlek uppenbaras först i skapelsen. Att skapa universum var ett arbete i kärlek 
som tog miljoner år. Gud investerade all Hens styrka och visdom för att skapa den 
bebodda världen och allt för för människors skull, Hens barn. Gud avslöjade också 
Sin sanna kärlek igenom Jesus Kristus. Vi lär oss från Bibeln att Kristi kärlek är 
oändlig (Joh 15:9), ovillkorlig (2 Tim 1:13) och oförändrad. (Joh. 13:1) Vi är oskilj-
aktiga från Kristi kärlek (Rom 8:35-39), som styr oss (2 Kor. 5:14) och tar oss nära 
fullkomlighet. (1 Joh. 4:17) Fader Moon förklarar:

Guds ursprungliga kärlek vill leva för andras skull under tiotusentals år och 
fortfarande vilja göra ännu mer.13

Guds sanna kärlek är att investera Hens kärlek och inte hålla något minne om
att ha givit. Om Hen kommit ihåg att ha gett till någon kunde Hen inte ge 
oändligt. Kärleken går framåt oändligt, så det bör inte stanna vid minnet om 
det som har redan givits ... Även om Hens söner och döttrar som har fått ta 
emot denna kärlek inte känner igen den och gör uppror mot Gud så fortsätter 
Hen att ge.14

Gud är allmänt sinnad och fortsätter att leva för helheten, gå mot målet av 
kärlek och fred.15

Det räcker inte för att förstå sann kärlek som etik. Vi måste ansluta till Gud, den verti-
kala källan till kärlek, för att uppleva sann kärlek och kunna ge sann kärlek. Gud, 



som är kärlek (1 Joh. 4:8), söker även Hens idealiska motsvarighet att älska och vårda
för evigt. Genom att skapa människor i Hens avbild, längtar Gud efter människor som
manifesterar sin ursprungliga natur och helt kan resonera med Hens ande. De är Guds
älskade motsvarigheter, som kan ta emot Hens sanna kärlek och dela den i tur och 
ordning med sin partner. Fader Moon säger:

Vi vet att Gud är absolut, men känner Hen Sig inte ensam? Tror ni att Hen 
känner sig lycklig? Mina damer och herrar, även om en person blir president 
för en nation, om hen bor ensam, utan en partner, kommer personen att känna 
sig ensam.
Om vi inte har ett kärleksobjekt är vi olyckliga. Gud behöver inte någon? Hur 
skulle ni känna er i den situationen? Även om Gud är Gud, känner Hen sig 
väldigt ensam ... Vem kan då vara det absoluta objektet för Guds kärlek? Mitt 
svar är: en sann människa! 

Familjen där man och kvinna förenas som objekt för Guds kärlek, och där barn
lever lyckligt, bör vara den första grunden för himmelriket på jorden, centrerad
på Guds sanna kärlek.16

Oavsett om mellan man och hustru, mellan föräldrar och barn, eller med den naturliga
världen, uppenbarar människor som resonerar med Guds sanna kärlek, naturlig sann 
kärlek i alla deras relationer. Vi är tänkta att förkroppsliga Guds natur, och Guds 
kärlek ska bli fullkomnad i oss.

Utan att förena oss med Guds kärlek förblir vi isolerade från kärlekens källa och kan 
knappast hoppas att älska andra i dess verkliga mening.

Egenskaper hos sann kärlek
Sann kärlek har ett bestämt etiskt innehåll. Naturen av sann kärlek kan beskrivas 
ytterligare som sju egenskaper:

1. Sann kärlek är för andras skull. Som Jesus sa:” Det är mer välsignat att ge än 
att ta emot.” (Apg. 20:35) Vi investerar själva helt för vår älskade välfärd och 
lycka. Den som älskar en annan person vill verkligen att han eller hon ska
bli bättre än hen själv, till och med många gånger bättre. Ingen kärleksfull
förälder skulle kunna vara avundsjuk på sitt barns framgång, eller tänka på om
folk kommenterar att hens barn har vuxit upp till att bli bättre än föräldern.
Snarare skulle hen glädja sig över sitt barns prestationer som om de var hens 
egna. I det här väntade Jesus sig att hans efterföljare skulle överträffa honom 
och sa:”Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än 
så ska han göra, för jag går till Fadern.” (Joh. 14:12)

2. Sann kärlek är ovillkorlig. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt 
uthärdar den. (1 Kor 13:4-7) Den kräver ingenting i gengäld; andras lycka är 
tillräcklig belöning. Ändå ska sann kärlek inte förväxlas med blind kärlek som 



är alltför övergivande. Att vilja det bästa för den andra personen innebär att 
tillhandahålla en slags omtänksamhet som verkligen är bra.

3. Sann kärlek är oförändrad, oavsett omständigheterna. I sann kärlek ger vi och 
glömmer och ger igen. Jesus lär oss att förlåta andra "inte ... sju gånger, utan 
sjuttio gånger sju" (Matt 18:22), det vill säga utan gräns. Endast genom att 
förlåta och jämnt glömma att vi har förlåtit, kan vi fortsätta att ge och fortsätta 
älska den personen med ett oföränderligt hjärta. För att hålla våra hjärtan rena 
och kapabla att älska, måste vi knacka på den outtömliga brunnen av Guds 
alltid förlåtande kärlek, att läka värk i vårt hjärta medan vi förlåter och 
glömmer tidigare fel och gå framåt för att älska igen.

4. Sann kärlek är att tjäna och offra. “Kärlek ... oavsett om den är sexuell,
föräldra— eller broderskap, är i huvudsak offrande,” enligt filosofen George 
Santayana. Jesus sa: ”Större kärlek har ingen man än detta, att en man offrar 
sitt liv för sina vänner.” (Joh. 15:13) Folk ger allt för människor de älskar, utan 
att räkna kostnaden. En far avfärdar en dags utmattning och går ut till ett andra 
jobb för att tjäna extra pengar för sin sons skolutbildning. Ändå är han inte 
utarmad av sådana uppoffringar. Kärlek har den speciella egenskapen att ju 
mer av den ges, desto mer blir givaren fylld — och desto mer glädje återvänder.

5. Sann kärlek är offentlig. Den utesluter inte, utan expanderar i alla riktningar
omfamnar allt och alla. Sann kärlek gör inte slut med dem som älskar oss. Den 
uppmanar oss att gå längre än vår cirkel av släktingar och bekanta vänner för 
att nå ut till främlingen. Jesus instruerade oss att älska våra fiender och sa att 
detta var vägen till gudomlig fullkomlighet. (Matt. 5:43-48)

6. Sann kärlek är modig. Det uppmanar oss att göra vad som krävs för rädda 
världens förlorade människor. Att leva av sann kärlek gör att vi inte kan rymma
ondska och synd, antingen i oss själva eller i världen. Sann kärlek framkallar 
iver; vi kan inte vila så länge människor är förslavade av ondska och lever i 
okunnighet om himlens glädje. I vår djärvhet kan de styrande myndigheterna 
begå brott. Medan goda människor kommer att välkomna en person med sann 
kärlek, där det onda är förankrat accepterar sann kärlek korset. Iver av sann 
kärlek är uppenbar i Fader Moons livsstil:han driver sig själv och sina an-
hängare att uppfylla Guds vilja och avsluta mänsklighetens lidanden på 
kortast möjliga tid.

7. Sann kärlek är etisk. Som antyds av adjektivet "sann" ”gläder sig Sann kärlek 
inte över orätten men gläds med sanningen.” (1 Kor. 13:6) Harmoniska och 
bestående relationer är endast möjliga när de bedrivs enligt etiska principer. 
Eftersom sann kärlek placerar andras fördelar över jagets behov, följer av det 
att behärskning över jaget är en förutsättning för att älska en annan. För att bli 
kapabel till sann kärlek, kultiverar en person självkontroll och andra dygder av 
god karaktär. Förmågan att fritt ge och ta emot fullständig sann kärlek uppnås 



genom år av moralisk träning, precis som förmågan att måla eller sporter 
kräver år av utövning.

Att älska mig själv
Kärlek börjar från individen och expanderar till relationer i familjen, samhället, 
nationen, världen och kosmos. Därför är den första arenan att uttrycka sann kärlek 
individen.

Älskar jag mig själv? Utgångspunkten i att älska mig själv är att förstå vem jag är. Jag
är ett Guds barn. Gud älskar mig mycket. Jag har kosmiskt värde, eftersom mitt 
väsentliga, andliga jag är gudomligt. Hos Gud har jag ingenting att frukta. Tyvärr har 
de flesta glömt vem de är. Människor har påverkats genom århundraden av okunnig-
het och satansk anklagelse att känna sig begränsade, svaga, ovärdiga och oälskade. 
De är rädda för död, misslyckande och avvisning. Detta är en av djävulens
äldsta knep.

När vi gör ett misstag, springer vi bort och gömmer oss för Gud likt Adam gjorde i 
Edens lustgård? Adam kunde inte bära Lucifers anklagelse, som översvämmade hans 
sinne, och övertygade honom att han var ovärdig Guds kärlek. Om han bara hade gått
ut bakom buskarna och sprungit till Gud under ångrande tårar, kunde det ha varit
ett villkor för hans återupprättelse. Lucifers änglahjärta är ett hos en tjänare vars 
existens beror på att tillhandahålla rätt tjänande åt sin mästare. Men Adam, om han 
hade rusat för att träffa sin Himmelske Fader, skulle har uttryckt hjärtat hos Guds 
sanne son, vars släktskap till Gud finns i blodet och inte är beroende av framgång i en
given uppgift.

Gud vill ingjuta barnets hjärta i oss. Därför, sände Hen Jesus för att rädda oss medan 
vi ännu var syndare och inspirerade Paulus att lära oss att frälsning är en ”Guds gåva, 
inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig ” (Ef 2:9) Genom vårt 
kristna arv känner vi Guds ovillkorliga kärlek till oss. Utöver framgång eller miss-
lyckande, seger eller nederlag, är vi Hens kära barn.

Det är värt att reflektera över: följer jag Gud av rädsla och skakar, rädd för Hens 
vrede? Visst finns det några misstag som verkligen är fruktade, liknande fallet. Men 
om jag tror att jag måste erbjuda perfekt lydnad och uppnå fantastiska resultat för att 
bevisa mig själv värdig inför Gud, kan till och med ett mindre misslyckande bli 
tillfälle för en troskris. Sådana kamp uppstår eftersom jag ännu inte känner till 
Faderns varaktiga kärlek till mig. Har Hen inte letat efter mig under 6 000 år? Har 
Hen inte utstått otaliga förräderier för min skull? Ett misstag från min sida kan väcka 
skam av skuld och självanklagelse, men det kan inte avskräcka Faderns gränslösa 
kärlek.

Att älska mig själv betyder att öppna mitt hjärta till Guds fulla kärlek till mig. 
I värmen från Guds kärlek finns det fred, liv, acceptans och framgång. Gud vill att vi 



ska uppleva Hens kärlek så vi kan upptäcka våra sanna jag. Vi borde hitta den inre 
platsen för fred och kärlek genom vår dagliga bön och meditation. Från det kan vi 
börja arbeta med oss själva för att lära oss de lärdomar vi behöver för att älska andra.

Förena sinne och kropp
Det andra steget i att älska mig själv är att anstränga mig för att uppnå min potential 
som en person som verkligen kan älska andra. Detta betyder att utsätta köttet för 
sinnets disciplin och lära sig att leva enligt samvetet. Enligt Fader Moon:

Om Adam och Eva inte hade fallit, hade det varit normalt för deras sinnen och 
kroppar att vara förenade, precis som Gud är förenad. På grund av syndafallet, 
kom kroppen fram som ytterligare en positiv pol, som motsätter sig samvetets 
positiva pol som hänför sig till Gud. Konflikten mellan dessa två positiva 
krafter ledde till konflikternas historia ...

Kroppen blev basen för helvetets agerande och samvetet blev basen för 
himlens agerande. Folk vet inte att de innehåller i sig själva kampen mellan
två världar. Ur detta perspektiv borde vi alla fråga oss själva om vår kropp 
leder vårt sinne eller vårt sinne leder vår kropp ...

För att stärka samvetskraften måste vi dominera kroppen. Vi måste befria vårt 
samvete, så att det kan leda kroppen enligt vår vilja. Vi kan sedan återvända till
famnen av Guds kärlek.

Om vi frågar oss vad religion ska göra är svaret att det borde motivera vår 
kropp att göra allt den hatar att göra. Vad hatar kroppen mest? Att fasta! Att 
tjäna! Att offra! Religion uppmanar oss att vara ett offer. Uppmaningen är 
avsedd att utgjuta blod; det måste vara kapabelt att offra sitt liv ... Om vi vinner
över köttet och befriar vårt samvete, kommer vi till himlen.17

Vår kropp, som framför allt försöker tillfredsställa sinnena, har haft övertaget, och 
dominerat samvetet som försöker leva ett liv för det allmänna. Även om vi därför i 
vårt innersta hjärta vet att vi borde leva offrande och genom att tjäna andra, söker vi 
vanligtvis det bekväma livet att kräva att andra tjänar oss. Denna omvändning av 
herravälde började med ett mänskligt fall, när Eva förkastade Guds bud att inte äta 
(kränkande det sätt som sanningen sökte i hennes samvete) och föredrog att njuta av 
stimuleringen hos ärkeängelns kärlek. När Eva sedan träffade Adam, motiverade hon 
sin lust som ett sätt att komma tillbaka till sin ursprungliga make. Sedan dess har vi 
sett hur kärlek har maskerat köttets själviska önskemål att använda vår partner som
ett objekt för tillfredsställelse. Detta är falsk kärlek.

Så fort det är problem med att älska min partner, innan jag anklagar honom eller 
henne, måste jag kontrollera mig själv. Min partner känner mig bäst. Hen kommer att 
märka om mitt hjärta inte är rent. Snarare än att förvänta sig hen att villkorslöst älska 



mig, borde jag undersöka om min kärlek uppfyller mitt samvetes standard. Jag borde 
arbeta för att uppnå enighet mellan sinne och kropp, så att jag kan förtjäna kärleken.
Detta är sättet att leva i en sann familj.

Sann kärlek finns i harmoni med samvetets önskan. När vår kyrka eller vår nation 
uppmanar oss att tjäna några högre syften, utmanar det oss att följa det offentliga 
sättet för samvetet. Uppmaningen till det offentliga ansvaret kommer inte bara 
utifrån; vårt samvete uppmanar oss också — i enlighet med den naturliga lagen som
placerar syftet för helheten framför jagets syfte. Vår kropp protester; vi skulle hellre 
stannat hemma och vara med familjen; men det bör visa oss i vilken utsträckning vårt
familjeliv fortfarande är upptaget av falsk kärlek. Men när vi återvänder hem och 
återförenas med familjen efter att ha arbetat hårt i en offentlig position med ett tydligt
samvete, kan vår kärlek verkligen blomstra. Familjen som följer samvetets väg och 
därmed överensstämmer med naturlagens överensstämmer bra med Guds sanna 
kärlek.

Att bli en "sann" person
Vi kan upptäcka ännu mer insikter om betydelsen av sann kärlek genom att belysa 
betydelsen av ordet “sann.” Det koreanska ordet 참 (cham) som adjektiv betyder både
"sann" och "äkta" och som ett substantiv betyder det ungefär ”äkthet.” Det är viktigt 
att cham inte betyder ”sant” i propositionens betydelse om ett uttalande som är sant
eller falsk, eller "sanning" i betydelsen av en intellektuell sanning.

En persons eller saks sanning omfattar alla dess egenskaper: intellektuell, emotionell 
och viljemässig. Mest grundläggande bland de här är emotionell. Således på det 
koreanska språket, kan substantivet 참 (cham) styra någon av de trestativa verben 
(hada), "att vara", 되다 (toeda) och 답다 (tapda) “att bli.” När 참 (cham) omvandlas 
till verbet 참하다 (cham-hada) betyder det "att vara vacker"; när det används i verbet
참되다 (cham-toeda), betyder det "att vara sant"; när det används i verbet 참답다 
(cham-tapda), betyder det ”att vara god.” I det koreanska språket är de gudomliga 
attributen av skönhet, sanning och godhet alla "sanna" (cham). En ”sann” människa
utformad enligt Guds avbild och likhet, är också kärleksfull, klok och dygdig. 
Framför allt är Gud kärlek (1 Joh. 4:16). Guds sanna kärlek härskar i hjärtat. Således 
är en person med sann kärlek igenkänd som en "sann" person.

I Fader Moons undervisning hittas sanning i en varelses relationer med andra. En 
sann person uppvisar sanna relationer. En sann person har fyra egenskaper som hen 
har en relation till: han eller hon är absolut, unik, evig och oföränderlig. För det första
en sann person har den absoluta subjektiviteten att aldrig påverkas av omständighet, 
inre tvivel eller rädsla. Hens ord är hens plikt. För det andra, en sann person är unik, 
med personlighet och sätt att uttrycka som inte kan ersättas av någon annan. För det 
tredje, en sann person engagemang för hans eller hennes partner är evig och 
oförstörbar; där kan inte finnas något förräderi. Slutligen är en sann person förenad 
inom sig själv och står på Guds oföränderliga grund. Oavsett hans eller hennes 



partners fel och humör-förändringar, kommer därför en sann persons kärlek inte att 
förändras. Den är ovillkorlig.

Gud är sann; därför är Gud absolut, unik, evig och oföränderlig. Efter att ha skapats 
till Guds bild och likhet, är en sann person likaledes absolut, unik, evig och oförän-
derlig. Det följer att den kärlek han eller hon ger också kommer att vara absolut, unik,
evigt och oföränderligt. Såvida vi inte först blir sådana människor är det osannolikt 
att vi verkligen kan älska.

Till sist, låt oss titta på en annan betydelse av cham på orientaliskt tänkande att det 
passar ihop med Fader Moons undervisning. Cham kan också betyda "rikligt" och 
"fruktbart." Här har vi bilden av en fullständig kopp, som ingenting mer kan läggas 
till och som är redo att vara tömd. Således ger en person med sann kärlek alltid ut av 
sin fullhet. Hen ger och ger helt, tömmer sig själv för hens älskade. Ändå, om en 
person inte är villig att ge helt och hållet något av sig själv, då är hens kärlek inte 
sann kärlek. Kärlek utan denna känsla av att vara "sann" tillfredsställer inte; vi  
genomskådar det som falskt och hycklande.

Fader Moon lär ofta att vi ska tömma oss själva och uppnå "nollpunkten." Det är den 
punkten när vi kan bli ett perfekt "minus" och fullborda kretsloppet med Gud, det 
absoluta ”plus.” Vi blir alltså en kanal för Guds kraft och kärlek att flöda rikligt. När 
dagen förvandlas till natt och sedan till dag igen, tömmer vi oss själva och laddas upp
därefter, redo att tömmas igen.

Jesus uttryckte denna förståelse av vad som gör en sann person i sin korsteologi:

Om någon vill följa mig, låt honom förneka sig själv och ta upp sitt kors och 
följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv 
för min skull ska vinna det. - Matt. 16:24-25

Buddhismen lär ut något liknande: av "icke-själv" eller självtömmande. Lao-tzu, 
grundaren av taoism, sa:

Vägens män vinner ingen berömmelse,
Den högsta dygden vinner ingen vinst,
Den stora mannen har inget själv.18

Alla de stora religionerna lyfter upp idealen om självuppoffring och självförnekande
genom deras andliga övningar. Var och en odlar på sitt sätt kvaliteten av cham. Ett 
strikt religiöst liv, med betoning självförnekande och självuppoffring, är en bra 
träning för att bli en sann person.

Unga människor behöver sådan träning innan de är känslomässigt och andligt utrusta-
de för att utöva sann kärlek. Vissa kyrkor tillhandahåller möjligheter för tonåringar att
få den här typen av intensiv träning genom serviceprojekt eller som missionärer. 



Sådan träning av hjärta och vilja är av yttersta värde i att utveckla individer som kom-
mer att lyckas i familjelivet och bli goda medborgare.

Att bygga nationen för kosmisk fred och förening
Den 5 november 2002 lägger Fader Moon till en inledande fras  천일국주인 (Cheon 
Il Guk ju in) för att inleda var och en av de åtta löftena i Familjelöftet. Cheon Il Guk 
är en förkortning av     천주평화통일국 (Cheonju P’yeonghwa T’ongil Guk), 
Nationen av kosmisk fred och enighet. 주인 (Ju in) betyder ”ägare.” Sammantaget 
kan vi uttrycka denna fras som ”ägaren av nationen för kosmisk fred och enighet."

Det fullständiga namnet förmedlar bäst den korrekta betydelsen av Cheon Il Guk
till engelsktalande människor. Eftersom Cheon Guk betyder Himmelrike, har vissa 
översatt Cheon Il Guk som ”förenat Himmelrike ”eller bara” Himmelrike.” Men som 
framgår av det fullständiga namnet att ordet Cheon i Cheon Il Guk står för Cheonju 
och betecknar "kosmos" (den fysiska världen och andliga världen tillsammans), inte 
himlen eller Gud. Å andra sidan finns uttrycket, "Himmelrike " (Cheon Guk) flera 
gånger i Familjelöftet, där det hänvisar till den kommande andliga verkligheten när 
Gud regerar över hela skapelsen. Detta skiljer sig från betydelsen av Cheon Il Guk, 
som betecknar en begynnande sociopolitisk verklighet – en nation. Av denna anled-
ning, även om guk kan betyda antingen "rike" eller "nation", föredrar vi det senare 
eftersom denna nya sociopolitiska ordningen säkert inte kommer att vara en 
traditionell monarki.

Termen Il kan betyda "en", "den högsta" eller "förenad". Ibland flera av dessa 
betydelser. Men eftersom det står för tongil, betyder det egentligen "enighet" eller 
"förenande". "Enighet" är att föredra eftersom det beskriver tillståndet att vara eniga, 
medan "förenande" är processen för att uppnå enighet. Dessutom är det en fredlig 
enighet, som indikeras av p’yeonghwa, fred, i det fullständiga namnet.

Ändå har det kortare ordet Cheon Il Guk en djup betydelse, som avslöjas av dess 
kinesiska tecken,  天一國. Låt oss undersöka dem.

Den första tecknet , cheon (天) innehåller ideografen för människan (人) och 
ideografen för två (二). Den andra tecknet , il, är ideografen för en (一). Följaktligen 
betecknar cheon il två personer blir en. Temat för två att bli en är dubbelt beskrivet i
tecknet 人, människan, vars två halvor symboliserar sinnet och kroppen agerar i en 
överensstämmelse. Dessutom ser 人 ut som två streckfigurer: en hustru lutad mot sin 
man. Detta representerar sanningen om en människa som bara blir fullständig i äkten-
skap, när partnern träffar sin "andra hälft."

Eftersom cheon står för cheon-ju, kosmos eller Himmel och jord, anger cheon il 
också himlens och jordens större enighet, den andliga världen och den fysiska värl-
den. Som kommer att diskuteras i relation till Löfte nr. 5, börjar enandet av andliga 
världen och den fysiska världen i en person vars sinne och kropp är förenade. Cheon 



Il Guk betyder därför att sinnet och kroppen, man och kvinna, Himmel och jord blir 
en (天一, cheon il) och är utgångspunkten för ideala nationen (國, guk). Detta är en 
nation som överskrider alla gränserna för ras, religion, nationalitet, klass och etnicitet,
en nation som omfattar den större enheten av hela mänsklighetens förflutna, nutid och
framtid.

Konventionellt betyder cheon (天) "Himlen" eller Gud.19 Därför kan Cheon Il Guk 
betyda nationen (guk) som är en (il) med Gud (Cheon). tecknet il (一), "en", kan 
också betyda Gud, som i koreanska ordet Hananim eller bokstavligen, "upphöjde." 
Således är, il guk (  一國) Guds nation.

Cheon (天) kan också tolkas som en person (人) som står mellan himmel och jord 
(二), eller mitt i sinnet och kroppen. Därför betecknar cheon-il för en individ, att 
sinnet och kroppen blir en, ledande till själens fred. Eftersom il (一) också betyder 
Gud, betyder cheon il också att en person vars sinne och kropp blir en kan möta Gud. 
Himmel och jord förenas i en människa, som blir ett Guds tempel. (1 Kor. 3:16) 
På samma sätt betyder cheon il för familjen, att genom att man och hustru blir en, kan
Gud leva i deras hem. Denna enhet expanderar till Guds stam, nation och Guds värld.
Detta är nationen (guk) där alla människor är förenade i sinne och kropp centrerat på 
Gud, där alla familjer är förenade som män och hustrur under Guds välsignelse, alla 
människor är förenade medborgare i en Guds nation och till och med kosmos - 
himlen och jorden - förenas i Guds kärleksfulla försyn.
Detta är nationen för kosmisk fred och enighet (Cheon Il Guk).

Himlens lag, himlens väg och himlens vilja
I Herrens bön ber vi, "Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden som i himlen.”
Nationen för kosmisk fred och enighet är uppfyllandet av den bönen, där himmel och 
jord är helt förenade. Det är en social verklighet där de jordiska lagarna, jordiska 
vägarna och jordiska syftena motsvarar himlens lagar, himlens vägar och himlens 
vilja. Guds suveränitet i himlen kommer att manifesteras i en ny verklighet på jorden.
Den nya verkligheten uppstår inte ur en politisk revolution eller social rörelse. 
Snarare startar det i individer vars sinnen och kroppar är förenade och med familjer 
som återspeglar Guds liv (se Löfte nr. 8).

Vilka är himlens lagar? I himlen finns det inget behov av komplicerade stadgar. 
Eftersom himlens medborgare är naturligt benägna till kärleksfull vänlighet, rättvisa 
och rättfärdighet i sina liv, är lagarna där mycket enkla. Fader Moon lär ut att
himlens konstitution har bara tre lagar. 20 Det jordiska samhället kommer också vara 
välmående och trevligt om människor skulle hålla dem. De är:

1. Missbruka inte kärlek. Ungdomar bör skydda sin renhet tills äktenskap och 
gifta par bör hålla absolut trohet. Gud avslöjade för Fader Moon att ett enda 
felsteg inom detta livsområde orsakade det mänskliga fallet och resulterade i 
tragedi under otaliga generationer. Jesus var mycket sträng när han varnade 
människor att skydda sig själva mot att bryta mot kärlekslagen, "Om ditt högra 



öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig! Det är bättre för 
dig att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna.”
(Matt. 5:29) Det finns ingen plats i himlen för det sexuellt omoraliska. (Upp. 
22:15) Den äktenskapliga kärlekens renhet och absoluthet är ett centralt tema 
för verkliga familjevärden och kommer att diskuteras igenom hela denna bok.

2. Stjäl inte. Detta gäller särskilt för pengar och egendom reserverade för 
offentliga ändamål. En person som har anförtrotts administration av offentliga 
medel får inte ens ta ett öre för hans eller hennes personliga användning. 
Tjuven har en skuld, vilken måste återbetalas. Annars blir det ett gift som 
drabbar hans ättlingar.

Den heligaste allmänna egendom är den som erbjuds Gud — ditt tionde och 
offergångar. Att inte ge det tionde som man är skyldig Gud liknar att stjäla 
den; det är inte mindre ett brott än att fuska med skatter. Dessutom, eftersom 
Gud skapade jorden och dess miljö som ett förtroende till hela mänskligheten, 
är att förorena och skada miljön en form av stöld.

3. Skada inte en annans hjärta. Den Mosaiska lagen förbjuder mord och straffar 
fysiska övergrepp (”öga för öga, tand för tand "), men Jesus lärde:" Den som 
blir vred på sin broder är skyldig inför domstolen, och den som säger ’idiot’ 
till sin broder är skyldig inför Rådet, och den som säger ’dåre’ är skyldig och 
döms till det brinnande Gehenna. Därför, om du bär fram din gåva till altaret 
och där kommer ihåg att din broder har något emot dig, så lämna din gåva 
framför altaret och gå först och försona dig med din broder. Kom sedan och bär
fram din gåva.” (Matt. 5:22-23) Ord som uttalas i ilska eller med ondska kan 
skada en persons rykte. Orättvis favoriserande skapar förargelse hos de mindre 
gynnade. Arga ord, en högmodig attityd, brist på äkta omtänksamhet: alla dessa
kan döda en människans själ lika säkert som en kula kan döda kroppen.

Vad är himlens vägar? Livet i andens himmelska världar fungerar baserat på prin-
cipen att leva för andras skull. Självcentrerade människor finner bara lidande i andens
rike. Därför, lär alla världens stora religioner människor att leva för andra, som en 
förberedelse för livet i himlen.

Fader Moon har sagt:

Ni kanske inte vet så mycket om den andliga världens verklighet, men med 
Guds speciella nåd, känner jag den "okända" världen bättre än någon annan. 
Gräver vi in i roten till den världen tycker vi att dess strukturella princip är 
ganska enkel. Himlen är en plats dit bara de som levde för andra går. Detta 
beror på att osjälvisk kärlek är principen om himlen och jord, roten till idealet 
som Gud skapade. Himmelrikets ideala värld är strukturerad med detta typ av 
innehåll. Detta är ett tydligt faktum ...



Vad lär religion, som leder människan till det ursprungliga hemlandet? Det 
främjar vägen att leva för andras skull. Ju högre religion, desto starkare betonar
den vikten av att leva för andra. Därför, måste vi vara milda och ödmjuka. 
Varför? Vi måste sträva efter att upplyfta många människor och leva för deras 
skull. Religioner lär oss att offra och tjäna. Varför? Eftersom det tränar män-
niskor att passa för Himmelrikets regler. 21

I en familj står medlemmarna ut med varandra genom att hjälpa och tjäna varandra. 
Vanligtvis har föräldrar hjärtat att offra för sina barn, män har hjärtat att ge rikligt till 
sina hustrur och skydda dem från skada, och så vidare. Således är er familj den givna 
institution där man kan lära och träna sig att leva för andras skull. På detta sätt är 
familjen träningsplatsen för livet i himlen. Hur skulle samhället fungera om männi-
skor övade att leva för varandra? Detta kommer att diskuteras i samband med det 
sjunde löftet.

Slutligen, vad är himlens vilja? Änglarna och andarna i himlen är ivriga att uppnå 
Guds syften genom samarbete med människor på jorden. Man kan säga att änglar 
(och andar) "förtjänar sina vingar" genom att hjälpa människor på jorden. 
I Hebreerbrevet läser vi att Gamla testamentets helgon, ”Och fast alla dessa hade fått 
vittnesbörd för sin tro, fick de inte det som var utlovat. Gud har nämligen förberett 
något bättre för oss: först tillsammans med oss ska de nå fram till målet.” 
(Heb. 11:39-40)

Vi lever i en tid med stor andlig aktivitet. Dessa är de yttersta dagarna, om vilka 
Bibeln profeterar, ”Jag utgjuter av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar 
ska profetera, era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar. Ja, över Mina 
tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de ska profe-
tera.” (Apg. 2:17) Himlens arméer kommer att gå ner för att döma synd och rena det 
onda, så som förutses, "Se, Herren kommer med sina tusentals heliga för att hålla 
dom över alla och ställa varje själ till svars för alla de gudlösa gärningar de gjort och 
för alla de hårda ord som gudlösa syndare har talat mot honom." (Jud. 14-15)
Som diskuterats i samband med femte och sjätte löftena, får en sann familj himlens 
stöd och kan mobilisera andlig kraft. Anden hjälper familjer som bedriver evangeli-
sation och offentlig service. Anden lyfter upp familjer för att förkroppsliga fullheten 
av sann kärlek och sant liv. Guds vilja är att varje familj uppfyller sin högsta potential
som en sann familj.

Nationen för kosmisk fred och enighet kommer att vara en hel nation ägnad åt att 
uppfylla Guds vilja. Det kommer att vara en nation som ingen annan befintlig nation i
världen idag. Nationerna placerar konventionellt sina egenintresse framför andras 
välfärd; de är ovilliga att offra för att hjälpa andra; därför är de långt ifrån Guds vilja.
I historien har det funnits religiösa nationer som offrade sig som Guds folk, men de 
såg vanligtvis deras Guds-mission som erövringen av andra så kallade hedniska 
nationer. Till och med amerikaner använde sådana motiveringar för att underkasta 
och misshandla infödda människor. Himlens folk är å andra sidan organiserade i en 



nation som lever i Guds tjänst. Det inkluderar alla raser, nationer och religioner, 
förenade i tjänst för Guds vilja. (Se löfte nr.4) Nationen för kosmisk fred och enighet 
ser fram mot dagen då denna Himmelska ordning kommer att uppenbaras på jorden.

Nationen för kosmisk fred och enighet kommer att vara uppfyllandet av slut-profetian
i Uppenbarelseboken, ”Väldet över världen tillhör nu vår Herre och hans Smorde, 
och han ska vara konung i evigheters evighet.” (Upp. 11:15) I Guds nåds herravälde, 
kommer mänskligheten att gå in i en tid av fred, och uppfylla profetian från Jesaja, 
"Då ska de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folk ska 
inte lyfta svärd mot folk och inte mer öva för krig.” (Jes. 2:4)

I tusentals år har Gud varit till synes impotent att avsluta människors ondska. Gud har
alltid velat visa sin allmänna kraft i mänskligt liv, men Hen höll sig borta från att göra
det ända sedan människans fall, av respekt för mänskligt värde och värdighet. Gud 
skapade människor i syfte att manifestera Hens ära i deras fullkomlighet. Gud gav 
ursprungligen människor positionen som Guds medskapare och utövare av Hens 
herravälde. Men eftersom fallna människor inte kan bilda ett verkligt ömsesidigt 
kärleksförhållande till Gud, kunde de inte ta emot Guds fullständiga herravälde.

Med öppningen av Nationen för kosmisk fred och enighet, kommer Guds suveränitet 
på jorden att gradvis att bli tydligare. Den 6 februari 2003, med anledning av ”Öpp-
ningen av porten till Cheon Il Guk genom den heliga vigselceremonin av himlens och
jordens föräldrar, ”gjorde Fader Moon en offentlig profetia att tiden har kommit för 
den allsmäktiga Guds kraft att vara manifesterad i världen. Under de kommande åren 
kommer folk att se klara bevis på Guds kraft att förändra hjärtan och förbättra liv. 
Ändå är det fortfarande vår del av ansvaret att etablera ett fundament i oss för att ta 
emot Guds kraft. Gud hjälper dem som söker honom i sina hjärtan och söker Hens 
rike genom sina handlingar.

Upplivade av den allsmäktige Guds nåd och kraft kommer Kosmisk fred och enighet 
att signalera födelsen av en himmelsk kultur av fred, kärlek och rättfärdighet. 
Människor kommer att känna igen arbetet med anden i deras liv och omvända sig 
från deras trasiga tillstånd, ledande till en renovering av den mänskliga karaktären. 
Ändå är det upp till oss, ägarna av Nationen för kosmisk fred och enighet, att upplysa
folket om vad Gud kräver i denna nya tid. På detta sätt kommer vi att främja uppfyl-
lelse av Herrens bön, "Låt din vilja ske,på  jorden som i himlen.”  

Att ta ägande över Guds nation
I familjelöfte ber vi inte bara om att det skall komma ett Guds rike; Vi lovar att bygga
konungariket som ett påtagligt samhälle. Detta koncept uttrycks med orden "som 
ägare." Koreanska termen  주인 (ju-in), skriven med de kinesiska tecknen 主人,
betyder en person (in) som är behörig att vara ägare (ju). Äganderätt är ett allvarligt 
ansvar. Vi måste kvalificera oss för att bli sanna ägare av de saker som Gud har gett i 
vår vård: familj, hem, ägodelar och social ställning.



Är inte familjen platsen där folk lär sig de första lektionerna i ägande? Från barnet 
som lär sig att städa sitt rum och hjälpa till med hushållssysslor till föräldern som står
inför många bördor i att ta hand om och uppfostra barn, är familjelivet en graderad 
serie av ansvar och ägarnivåer. En vördnadsfull son som hjälper sin familj genom 
svåra tider kommer att känna stolthet över ägandet och känsla av eget värde att hens 
föräldrar och yngre syskon är beroende av hen. 

En förälder är det högsta stadiet av familjeansvar, och föräldraskap för med sig 
lektioner som kan gälla socialt ansvar på alla livsområden. Hjärtat som en förälder 
utvecklar för att uppfostra hans eller hennes egna barn sträcker sig naturligt till 
effektivt sätt av ledarskap i alla institutioner som kräver att hantera människor och 
hantera underordnade i olika situationer. Det ekonomiska ansvaret som kommer med 
att vara chef för ett hushåll expanderar naturligtvis till uppgifterna att hantera 
ekonomin i ett företag, en stad eller en nation. Ändå är de extra bördorna väl värda.
Ägaren känner sitt värde av att upprätthålla det större företaget och få tacksam 
respekt från de människor han eller hon stöder.

Tecknet ju (主) betyder en herre, befälhavare eller huvud. Kristus är kyrkans huvud 
(Kol 1:18); och"har älskat oss och utgett sig själv för oss som en offergåva ”(Ef 5:2) 
På samma sätt tar en sann ägare ansvar för de under honom eller henne, offrar sig för 
deras skull, så som Jesus lärde ut:

"Ni vet att folkens ledare beter sig som herrar över dem och att stormännen 
härskar över dem. Men så ska det inte vara bland er. Nej, den som vill vara 
störst bland er ska vara de andras tjänare, och den som vill vara främst bland er
ska vara de andras slav. Så har inte heller Människosonen kommit för att bli 
betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.” - Matt.20:25-28

Ju (주) är det första tecknet i ordet "ämne", juche (주체). Fader Moon utvecklade 
konceptet Tre subjekt som ett sätt att förklara egenskaper och ansvar för verkligt 
ledarskap som det hos en sann förälder, sann lärare och sann ägare. Liksom Jesus före
honom, ser han till den gudomliga standarden när det gäller att förstå dessa tre ledar-
roller av etik:

Gud är den evige Sanne föräldern, evig Sann lärare, evig Sann ledare och 
Konung. Som Guds barn måste vi först bli sanna föräldrar, precis som Gud. Vi borde 
följa vägen för den sanna läraren, precis som Gud. Vi borde också följa den sanna 
ledarens väg, precis som Gud. Det här är begreppet av tre subjekt rollerna. Deras 
högsta modell är Gud. 22 

En ansvarig person förkroppsligar de trefaldiga egenskaperna hos förälder, lärare och 
ägare. En förälder känner sig helt ansvarig för hans eller hennes barns välfärd, 24 
timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Att vårda dem är hans eller hennes plikt, och 
han eller hon har beslutsamhet att fortsätta dag och natt. En lärare försöker ge näring 
till sina elevers kunskap, färdigheter och förmågor, så att de kan vara framgångsrika i 
livet. Hans mål är att de blir oberoende och kan styra sig själva utan hjälp; då känner 



hen att hens undervisning har varit en framgång. En sann ägare gör allt som behövs 
för att skydda sin egendom och håll den ren och väl underhållen. Hen håller maskiner
i gott skick, djuren friska och trädgården fri från skräp och ogräs.

Ägaren arbetar hårdare och ger mer än någon annan. Exempelvis arbetar ägaren för 
ett litet företag vanligtvis många fler timmar än någon av hans eller hennes anställda. 
Anställda får sin lön per timme, men ägaren tjänar en vinst endast om verksamheten
fungerar bra. I nödsituationer, när ingen annan är villig att göra den extra ansträng-
ning som krävs, tar ägaren ansvar. Den är vad Jesus stötte på när han mötte en tviv-
lande allmänhet. När han såg att det inte fanns något annat sätt att uppnå Guds vilja, 
bestämde han sig för att erbjuda sitt liv.

Formen på tecknet ju (主) är av ett ljus med en låga. Detta betyder ägarens ansvar att 
lysa upp mörkret. Liksom ljusflamman agerar en ägare för att lysa upp och upplysa
område och människor under hens vård. Som ägare av Guds vilja, är vår familj tänkt 
att belysa konungariket mycket, som Jesus sa;

Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man 
tänder inte ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på 
hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för 
människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Far i himlen.

-Matt. 5:14-16

Tecknet ju (主) kan också tolkas som en kung (王) som antas med den radikala (一) 
betydelsen, "samla ihop." Det beskriver en konung som leder och skyddar folket som 
samlats inför honom. Detta beskriver rollen som en ägare som, liksom en konung, tar 
ansvar för hela välfärden.

Slutligen kan tecknet ju (主) tolkas som en konung (王) med Gud (一) som skiner 
från ovan. Detta betyder att en sann ägare har en konungs myndighet samtidigt som 
Gud leder hens sinne. Ägarskap utan Gud, kommer å andra sidan, sannolikt att bli 
skadad till själviskt ägarskap. 

Vår familjs utmaning är att vara en sådan ägare till Nationen för kosmisk fred och 
enighet. Vi bör känna oss ansvariga för att bygga den, ge den näring, skydda och 
underhålla det. Vi skall inte vara åskådare. Trots detta väntar många troende och 
förväntar sig ett tecken från Gud som annonserar Himmelrikets ankomst. Jesus 
bestraffade sådant folk och sa:

"Det här släktet är ett ont släkte. Det söker ett tecken, men det ska inte få något
annat än Jonas tecken. Så som Jona var ett tecken för folket i Nineve, så ska 
Människosonen vara det för det här släktet.” (Luk. 11:29-30) Jona var hans 
eget tecken; av hans med sin egen predikning övertygade han Nineves folk att 
omvända sig. Vi väntar inte heller på att Gud ska upprätta sin nation; det är vår 
uppgift att vara ett "tecken" genom att modellera det i våra egna familjer.
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Löfte 1

Partners med Kristus
att skapa Guds rike

 

        천일국 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 본향땅을 찾
       아 본연의 창조이상인 지상천국과 천상천국을 창건할 것

  을 맹세하나이다

Som ägare av Cheon Il Guk lovar vår familj, att med sann kärlek i centrum söka
den ursprungliga fädernesjorden samt att förverkliga det ursprungliga idealet

för skapelsen, Himmelriket på jorden och i himlen.

Innan vi börjar någonting i livet bör vi förtydliga vårt syfte. Är inte kärlek sann eller 
falsk enligt de syften som ligger djupt i älskarnas hjärtan? En förutsättning för att 
leva med sann kärlek och att bli en sann familj är att sträva efter ett mål som är sant. 
När väl vårt mål är sant, bidrar allt vi gör till vårt bästa framgång. Familjelöftet börjar



alltså med ett uttalande om syfte och engagemang: att leva i Guds rike. Jesus lärde 
sina anhängare, "Sök först Hens rike och Hens rättfärdighet." (Matt. 6:33) På samma 
sätt lovar vi våra familjer och oss själva att vara partner med Kristus när vi skapar 
Guds Rike.

Guds rike är den återupprättade Edens lustgård. Därför kommer livet i Eden att 
skapas igen i Guds konungarike. I Edens lustgård upprättade Gud bara en institution -
familjen. Denna insikt är så viktig att Guds ord till Adam och Eva, ”Därför ska en 
man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de ska bli ett kött.” 
(1 Mos 2:24), citeras sex gånger i Bibeln, oftare än någon annan vers.1

En sann familj är oskiljaktigt kopplad till Guds rike. Det var så i Eden, och det 
kommer att vara så i slutet av tiden, vilket indikeras av bilden av bruden i Uppen-
barelseboken. 

Tyvärr söker få familjer idag Guds rike. Makar och hustrur går sällan som ”ett kött” 
absolut och för evigt. Detta betyder att de inte är sanna familjer enligt Guds ursprung-
liga plan och är inte kvalificerade för livet i konungariket.

En familj som ägnar sig åt att bygga Guds rike är en partner med Kristus; den lever 
enligt Jesu standard för sann kärlek. Sann kärlek borde lysa genom alla familje-
relationer: mellan man och hustru, föräldrar och barn, bröder och systrar. Dessutom 
offrar en sann familj generös service till samhället. Det kastar ljuset av godhet och 
kärlek till grannar och släktingar, stimulerar sina hjärtan till att sprida välgörenhet, 
fred och god vilja. Jesus sa:

Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man 
tänder inte ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på hållaren 
så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, 
så att de ser era goda gärningar och prisar er Far i himlen. - Matt. 5:14-16

Alla kommer att välkomna och uppskatta medlemmarna i en sådan familj som 
naturliga lärare, föräldrar och ledare för deras samhälle.

På detta sätt finner familjen sitt ursprungliga hemland, en plats med kärlek och glädje
där de verkligen kan känna sig hemma. Som familj efter att familjen förnyat sig som 
en sann familj, förändrar de dessutom livet för deras hemby. Sanna familjer är den 
jäst som förvandlar deras släkter och samhällen i Guds rike. (Matt 13:33)

Söka vårt ursprungliga hemland
När Gud skapade den första familjen gav han Adam och Eva en vacker miljö att leva 
i. Han placerade dem mitt i Eden, en magnifik trädgård där de alltid skulle känna sig 
hemma. Adam och Evas familj skulle blomstra i en värld som återspeglade deras 
kärlek. Det skulle visa familjens fred, harmoni och lycka genom sina vackra blom-



mor, rikliga frukter och fredlig samvaro med dess djur. (Jes. 11:6-9) Edens lustgård 
skulle vara vårt ursprungliga hemland, vilket i sin skönhet visade kärleken i våra 
hjärtan. Men eftersom Adam och Eva föll utvisades de från sitt hemland.

För att gottgöra Adam och Evas synd kallade Gud sin utvalda mästare att frivilligt 
lämna sin hemby och åka till en en ny plats där de kunde skapa en miljö under Guds 
herravälde. Abraham, Isak, Jakob och Moses gick alla denna väg. Muhammed, 
Buddha och Konfucius lämnade alla sina hem och reste bland fientliga platser och 
letade efter något bättre från Gud — Eller när det gäller Buddha, hans ursprungliga 
existens.

Alla fallna människor är verkligen vandrare, utkastade ut från Eden, mänsklighetens 
ursprungliga hemland. Vandrare har inte en rätt att äga något. Men även om med 
Guds nåd Välsignelsen, har vår familj fått rätten att återvända till Eden. Det första 
löftet inbjuder oss att återvända. Ändå, är det inte en enkel resa. Vi måste kämpa för 
att få tillbaka vår fädernesjord bit för bit.

Löftet att söka vår ursprungliga fädernesjord, har lite att göra med den konventio-
nella sökningen efter rötter. Ingen i historien har bott i en nation under Guds full-
ständiga suveränitet, lysande med sann kärlek. Nej rosiga drömmar om "det gamla 
landet" kan jämföras med Guds ursprungliga hopp för mänskligheten att leva i Edens 
lustgård. Ingen har någonsin bott i det ursprungliga hemlandet. Så vi söker 
(찾아, ch'aja) vårt hemland som en pionjär-uppgift. 2

En tolkning av den ursprungliga fädernesjorden är vår hemby – men inte så som vi 
minns den. Edens lustgård var platsen där Adam och Eva föddes och fick det ur-
sprungliga löftet om Guds välsignelse. Men det var också platsen där Lucifer för-
störde deras kärleksliv och härstamning. På samma sätt är vår hemby, platsen där vi 
föddes, där vi växte upp och där våra släktingar bor, en plats av djupa känslomässiga 
förbindelser: till hus och egendom och till där vi arbetade och handlade och lekte och 
gick i skolan. Och ändå, är dessa minnen genomsyrade av fallen kärlek och fallet 
tänkande. Så länge vår hemby är kvar ostörd, fortsätter vi därför, att leva som främ-
lingar, alltid hotade av negativitet från närmiljön. Det var Jesus upplevelse i 
hemstaden Nasaret, vilket fick honom att utbrista, ”En profet föraktas inte utom i sin 
hemstad, av sin släkt och sin egen familj.” (Markus 6:4)

I en annan betydelse var Edens lustgård mycket större än den begränsade plats där 
Adam och Eva bodde. Det betydde hela världen, som var det utlovade hemmet för 
deras ättlingar om de uppfyllt Guds välsignelse att föröka sig och uppfylla jorden. 
(1 Mos. 1:28) Omvänt, när Adam och Eva förvisades från Eden, innebar det att Eden 
inte längre kunde hittas någonstans på jorden. För oss betyder även vår ursprungliga 
fädernesjord Guds ideala rike som vi kollektivt uppmanas för att etablera på jorden. 



Därav denna dubbla betydelse: vi uppfyller vårt partnerskap med Kristus i våra 
enskilda hembyer och lägger kollektivt till fullheten i riket. Fader Moon kallar 
familjer som ingår i detta partnerskap med Kristus, stam-messias.

När vi söker vår fädernesjord börjar vi resan som utdrivna från Edens lustgård, 
främlingar i ett törnbestrött och fientligt land. Vi anländer till vår hemby för att finna 
dess känsla världslig och korrupt; dessa värden som komprometteras av folkets onda 
vanor; deras leenden döljer mörka hemligheter. Vår familjs släkt sträcker sig genom 
generationer som har samlat på sig otaliga synder och brott: mord, tjuverier och 
samlat stöldgods. Många av våra förfäder gick till deras gravar med av bitterhet 
krossade hopp och brustna hjärtan. Hårt arbete krävs för att plöja detta karga land, 
vända dess taggiga ogräs och göra det lämpligt för att kultivera människor av kärlek 
och godhet. När godhetens rot återvinns och återupplivas i var och en av dess 
invånare kan vår hemsort bli det ursprungliga hemlandet som vi söker.

Jakob är ett exempel på någon som sökte med all sin styrka för att återfå sitt ur-
sprungliga hemland. Trots hans välmående liv i Haran och rädslan för sin brors vrede,
kunde han inte vila förrän han hade försonats med sin bror och återvänt till sitt 
födelseland. Från Jakob lär vi oss att vi inte kan känna oss välkomna i vår hemby 
förrän vi möter vår familjs fientlighet och vinner dem med ett kärleksfullt hjärta och 
praktisk visdom. Jesus sa: ”Om ni har tro, bara som ett senapskorn, ska ni kunna säga
till det här mullbärsträdet: Ryck upp dig med rötterna och plantera dig i havet! Och 
det skulle lyda er.” (Luk. 17:6) Vi kan förstå denna liknelse med att bekräfta att även 
med liten tro, kommer vi att kunna rycka bort vår familj från dess satanska 
härstamning och återplantera det i Guds släkt.

Att söka vår ursprungliga fädernesjord har tre aspekter. Först handlar det om åter-
upprätta miljön i vår hemby. För det andra handlar det om återupprätta våra förfäder. 
För det tredje betyder det att förändra samhället till ett där Gud kan leva fullständigt 
med människor.

Återupprätta miljön
Innan Gud skapade människor så skapade Hen en vacker och stödjande miljö där de 
kunde leva och njuta av. Dess skönhet symboliseras av namnet Edens lustgård. På 
samma sätt innan vår familj kan leva i sann kärlek måste vi ta hand om vår 
omgivande miljö.

Att återupprätta miljön börjar hemma, med vår egen fasta egendom. Men ända sedan 
satan stal positionen som ”denna världens furste” (Joh. 12:31) har ingenting i den 
fallna världen tillhört Gud. Således hade Jesus ingenting, ”ingenstans att vila sitt 
huvud.” (Matt. 8:20) Ingenting i världen var fritt från smutsfläckar och därför värdig 
honom.



Därför skapade Gud vägen för att kräva tillbaka saker från satan genom att göra offer.
Innan vi kan utöva gudomligt ägande över vår egen egendom måste vi offra det helt 
till Gud. Tionde måste erbjudas med ett sådant sinne; annars kan satan fortfarande ha 
göra ett anspråk. Vårt mål är att rena våra ägodelar till varje anknytning till synd. 
Därför är det bäst att erbjuda det mest värdefulla vi äger, precis som Abraham erbjöd 
Isak. På detta sätt kan vi helt separera från den gamla, fallna verkligheten som hade 
kopplats till vår ägodel. Vi kan då ha rätt att äga dem i vårt ursprungliga faderland.

Detta är en aspekt av vad Fader Moon kallar ”revolutionen genom försoning ”som vi 
ska åta oss på vägen mot Guds rike:

Revolutionen genom att göra försoning betyder att du är det att erbjuda allt. 
Genom detta erbjudande kan du återfå din inre och yttre äganderätt och 
etablera en standard som överskrider riket där satan har något krav.
... Ni måste gå igenom en revolutionär väg och offra all er egendom och er 
yttre äganderätt till himlen. När ni har avbrutit alla band till den sataniska 
världen och separerat från satan, kommer ni att ärva himlens välsignelser. 
Detta betyder att öka himlens rikedom av heliga tillgångar så att satan aldrig 
mer kan kräva ägande över dem. 3

Därefter måste vi ta hänsyn till den större miljön. Världen hotas av förorening och 
miljöförstörelse. Luften vi andas och vattnet vi dricker är smutsigt med kemikalier. 
Det allt tunnare ozonskiktet, oljeutsläpp i haven och förbränningen av kol- och 
kväveoxider skadar planetens "lungor" och hotar livets grund. Ändå ligger orsaken 
till dessa problem inte i miljön, utan hos människor. Bibeln visar att Adam och Eva 
utvisades från den frodiga lustgården i Eden till en hård, orubblig miljö. Naturen är 
ofruktbar på grund av synd, som profeten Hosea sa:

Hör Herrens ord, ni Israels barn, för Herren går till rätta

med dem som bor i landet, för det finns ingen sanning

och ingen kärlek och ingen kunskap om Gud i landet.

De svär och ljuger, mördar och stjäl och är otrogna.

De brukar våld och blodsdåd följer på blodsdåd.

Därför sörjer landet och allt som lever där tynar bort,

både markens djur och himlens fåglar

och havets fiskar försvinner. - Hos. 4:1-3

Även när människor kämpar för att bekämpa miljöförstöring, förblir en annan, mer 
lömsk förorening okontrollerad – andlig förorening. Vart vi än vänder oss, blir vi 



angripna av syn, ljud och lukt som försämrar människans ande. TV, radio och filmer 
bombarderar oss ständigt med bilder av sex, slumpmässigt våld, exploatering av 
kvinnor och den själviska livsstilen av oavbruten konsumtion. Annonser uppmanar 
oss ständigt till att "köpa, köpa", och lär undermedvetet ut att lycka ligger i att äga 
saker och att pengar kan köpa kärlek. Dess meddelanden lär barn att bortse från sina 
föräldrar, hustrur att tänka på sina män som dårar, och tonåringar se på fri sex som sin
naturliga rättighet. Uppenbarelseboken beskriver denna scen med bilden av horan 
från Babylon, av vilken det står:”Alla folk har druckit av hennes otukts vredes vin, 
och jordens kungar har horat med henne, och jordens köpmän har blivit rika av 
hennes omåttliga lyx.” (Upp. 18:3)

Många svårigheter måste övervinnas om vi ska rena vår hemby från andlig 
nedsmutsning och göra det till en miljö som passar att leva i och uppfostra våra barn. 
Det är en svår uppgift, men som ändå någon måste göra. Som ägare av Nationen av 
kosmisk fred och enighet, kan vi inte sitta avslappnat och förvänta oss att andra ska 
städa upp vår hemby. Med känsla av ägande, bör vi vara de första att agera. Fader 
Moons etik är helt enkelt detta: ”Ta ansvar för det svåraste problemet i er nation. Ta 
ansvar för det svåraste problemet i er kyrka.” 4 Vår familjs tjänande, ledarskap och 
exempel kan förvandla hela samhället. Det finns ett judiskt ordstäv, ”När en rättfärdig
man är i staden, är han dess lyster, dess majestät och dess ära.” 5

Återupprätta våra förfäder
Våra förfäder bildar en osynlig, andlig miljö som påverkar våra jordiska liv på många
sätt. Bra förfäder fungerar som skyddsänglar, skyddar oss från skada och vägleder oss
till god lycka. Onda och plågade förfäder kastar en andlig förbannelse över våra fa-
miljer genom påverkan som härrör från deras själar som saknar ånger. De kan orsaka 
sjukdom, olyckor och otur. Familjer kan förbättra deras andliga grund för framgång 
genom att öka antalet och kraften hos goda andar runt dem.

Mycket missförstånd inträffade när kristna missionärer anlände till Orienten och för-
dömde ”förfädernas tillbedjan” som avgudadyrkan. Det var sant att många enkla 
människor dyrkade förfäderna av rädsla, genom att föreslå dem att undvika dålig 
lycka. Men från det traditionella orientaliskt perspektivet handlade denna konfu-
cianska tradition inte om dyrkan utan var ett sätt att visa respekt. Många koreaner såg
ingen motsägelse mellan vördade förfäder och att dyrka Gud, som de betraktades som
den första Förfadern. Värre är att kristna som attackerar dyrkan av förfäder hade 
effekten att skilja de levande från de döda, vilket skadar familjens solidaritet.

Vi dyrkar inte förfäder; snarare längtar vi efter att rädda dem och föra dem in i det 
Himmelska området för Guds kärlek. När vi återupprättar våra förfäder, är vårt mål 
att befria dem och välkomna dem till vår Välsignade familj. Vi vill träffa dem i ande, 



gratulera dem till deras nya liv och bjuda in dem att leva med oss och gå med oss i ett
himlens partnerskap för att utföra Herrens verk. En dag kommer vi gå med dem i 
himlen! Tillsammans bygger vi Guds rike, en värld där invånarna i andliga världen 
och den fysiska världen lever som en.

Vi kan återupprätta våra förfäder genom att älska våra föräldrar och andra levande 
släktingar. När vi först valde att följa en ny religion, kan några av våra familje-
medlemmar ha förföljt oss. Jesus lärjungar gick igenom något liknande, vilket ledde 
Jesus till kommentaren, ”Den som älskar sin far eller mor mer än mig är inte värdig 
mig, och den som älskar sin son eller dotter mer än mig är inte värdig mig.” (Matt. 
10:37) Men deras negativa känslor kan vara blandade med generationer av förfäder 
som står bakom dem, av vilka många är fast knutna till de gamla vägarna. Genom att 
älska våra föräldrar och släktingar på jorden och lugna deras ilska, öppnar vi också en
väg att gynna förfäderna i andliga världen. Som kommer att förklaras ytterligare i 
samband med det femte löftet, där återupprättas de andligt när deras objekt partner på
jorden återupprättas.6

Skapa en kärleksfull gemenskap
En kärleksfull familj har ett positivt inflytande på samhället som den lever i. 
Föräldrarnas medkänsla med sina egna barn mognar till medkänsla för andra 
människors barn. Förmågan att grälande bröder kan harmonisera i familjen gör det 
möjligt för dem att vara fredsmakare bland sina grannar. I detta avseende lärde kine-
siska filosofen Mencius:”Riket har sin bas i staten, staten i familjen, och familjen i 
oss själva.” 7 Mencius talade om att utvidga naturliga familjerelationer till främlingar 
som en naturlig grund för det sociala livet. Han gav exemplet med en åskådare som 
ser ett barn falla i en djup brunn. Spontant börjar hans hjärta bulta, och han släpper 
allt för att springa och rädda barnet. Detta är ”hjärtat att när människor ser andra lider,
lider de också.” 8 En sådant hjärta visade sig när för flera år sedan en två år gammal 
flicka föll i en brunn i Texas. Hela Amerika såg på när frivilliga anlände till brunnen. 
Gåvor och brev strömmade över föräldrarna och hela nationen andades lättade när 
barnet räddades.
Kommentar: Eller när hela världen följde hur 33 instängda chilenska gruvarbetare 
räddades 2010.

Människor tänker ibland på ”familjevärden” som att sätta en familj före allt annat. 
Men sann kärlek har av naturen inga sådana gränser. Det stannar inte vid familjen, 
utan expanderar för att fylla samhället, nationen och världen. Jesus sa:

”Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man 
tänder inte ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på hållaren 



så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, 
så att de ser era goda gärningar och prisar er Far i himlen”. (Matt. 5:14-16) 

Vi kan jämföra spridningen av sann kärlek till hur en bild skapas i en projektor. Sann 
kärlek är ljuset, som lyser genom familjens lins på världens projektionsskärm. Linsen
styr fokus; därför är familjens skick mest avgörande för huruvida det större samhället 
— bilden på skärmen — är tydlig och full av levande färg. Familjer som fokuserar på
sann kärlek kommer att lysa på samhället med sann kärlek.

Familjer vittnar om deras sanna kärlek genom att gynna allmänhetens bästa. Genom 
osjälvisk kärlek, tjänande och undervisning blir de inre, andliga ledare i deras 
samhälle. En familj som lever för andras skull är ett exempel för många familjer att 
leva för andra. Sådana familjer blir igen jästen och förvandlar samhället med deras 
fredliga exempel. (Matt 13:13)

Den ursprungliga skapelsens ideal

Målet med det första löftet är att förverkliga det ursprungliga idealet för skapelsen, 
Himmelriket på jorden och i himlen. Orden ”på jorden och i himlen” är översättningar
av ett enda koreanskt ord, “kosmos” (천주, cheonju).

Kosmos betyder himmel och jord. Vi kan snabbt lägga åt sidan den allmänna seku-
lära betydelse av termen "kosmos" som används inom astronomi för att betyda det 
fysiska, materiella universum. I Nya testamentet, har det grekiska ordet kosmos, som 
översätts till "värld" i de flesta engelska versioner av Bibeln huvudsakligen tre bety-
delser: hela det befintliga universum, människans värld och sekulär existens. Vårt 
fokus är på den första av dessa, som upprepas över 15 gånger i Nya testamentet. 
Således förekom sonen i Joh. evangelium ”Före världens grund (kosmos)” (Joh. 
17:24); verkligen,”Världen (kosmos) skapades av honom.” (Joh. 1:10) Denna mening 
av kosmos omfattar de engelska och andliga områdena, som Paulus skrev, ”Vi har 
blivit ett skådespel för världen (kosmos), för både änglar och människor..” (1 Kor. 
4:9) och ”På samma sätt var det med oss. Så länge vi var omyndiga var vi slavar 
under världens makter.” (kosmos). (Gal 4:3) Kosmos inkluderar helt klart både 
himmel och jord, som vi läser i Apostlagärningarna, 
”Gud är den som har skapat världen och allt som finns i den. Han som är Herre över 
himmel och jord (kosmos) bor inte i tempel gjorda av människohand.” (Apg. 17:24)

Som kommer att diskuteras i det femte löftet, den jordiska världen och andliga 
världen påverkar varandra ömsesidigt. Helvetets giftiga ångor driver jordiska män-
niskor att begå brott, medan himlens glimmer inspirerar jordiska människor till goda 
gärningar. Därför måste det jordiska samhället och den andliga världen båda återupp-



rättas tillsammans. Av denna anledning beskriver Bibeln det kommande riket med 
orden, ”en ny himmel och en ny jord.” (Upp. 21:1)

När människor frågade Jesus var är Guds rike, svarade han:"Guds rike är mitt ibland 
er." (Luk. 17:21) Jesus sa att Guds skapelseideal börjar på individuell nivå. Varje 
individ utgör en grund för Guds ideal inom honom eller henne själv. Men Uppen-
barelsen beskriver att Gud lever inom mänskliga grupper, ”Se! Nu står Guds boning 
bland människorna. Han ska bo hos dem, och de ska vara Hens folk, och Gud själv 
ska vara hos dem. ...” (Upp. 21:3) och det mest grundläggande av dessa är familjen. 
Med början i familjen bör Guds skapelseideal öka i dess omfattning tills den 
uppfyller himmel och jord. När det når den nationella nivån, kommer det att 
manifestera sig som en nation under Kristus kontroll: ”Väldet över världen tillhör nu 
vår Herre och hans Smorde, och han ska vara kung i evigheters evighet.” (Upp. 
11:15) När den expanderar för att fylla världen kommer den att manifesteras som 
världsfred, som förutses i Jesaja 2:4, ”Då ska de smida sina svärd till plogbillar och 
sina spjut till vingårdsknivar. Folk ska inte lyfta svärd mot folk och inte mer öva för 
krig.”

Det har funnits olika drömmar om en ideal värld, utopiska visioner som fångade 
människors fantasi. Världen bevittnade kommunismens fall, en stark illusion som 
offrade miljontals liv i förgäves strävan efter en utopi baserad på ekonomisk jäm-
likhet. I dag åtnjuter Amerika välstånd, frihet och demokrati, men trots dessa välsig-
nelser är dess samhälle helt klart i förfall. Grunden för ett fredligt och välmående 
samhälle finns uppenbarligen någon annanstans, i individer och familjer som är 
behagliga för Gud eftersom de lever i i enlighet med Hens ursprungliga plan.

Det ursprungliga skapelsesidealet, koreanska  창조이상인 (changjoisangin), är en 
värld som uppfyller Guds ursprungliga plan. Det är ett ideal världen grundad i Guds 
hjärta och kärlek. Gud tänkte etablera det i börjar med en familj; sedan skulle det 
expandera som deras ättlingar förökade sig och uppfyllde jorden. (1 Mos. 1:28) Tra-
giskt nog, föll de första mänskliga förfäderna och blev oförmögna att uppnå den 
ursprungliga skapelsens ideal; detta är meningen med deras utvisning från Edens 
lustgård. På samma sätt är den värld som deras ättlingar har byggt mycket långt borta 
från det ursprungliga idealet.

Idag har Sanna föräldrar kommit. De har upprättat ursprungligt skapelseideal i deras 
familj, den första sådana familj i historien! Genom vår anslutning till dem kan vi 
också uppfylla ursprungligt skapelseideal i våra familjer. På den grunden, deltar vi i 
att utöka det till våra samhällen och över hela nation, värld och kosmos.



Guds konungarike på jorden
Människor drömmer om Guds rike, men ändå kan den fallna mänskligheten, av- 
skurna till Guds hjärta och kärlek, bara hitta rester av det idealet, sett som ”svagt i en 
spegel.” (1 Kor 13:12) Fortfarande drömmer vi; det finns i vår ursprungliga natur. 
Människor motiverade av utopier om ideal, både religiösa och sekulära, kan inte 
acceptera status quo. De är samhällets visionärer, bromsflugor och revolutionärer som
sporrar sociala framsteg. Amerika grundades av puritaner som inte kunde stå ut med 
livet i England med dess förtryckande strukturer från kyrkan och aristokrati. De 
försökte skapa ett kristet samvälde, en ”stad på en kulle” i den nya världen. Den 
franska revolutionen, som störtade en korrupt och förtryckande monarki, drevs av 
idealism, som förkunnar "frihet, jämlikhet och broderskap" som det naturliga

människolivets tillstånd. Mänsklighetens längtan efter Guds rike ligger i roten till 
varje social prestation sedan sextonhundratalet: demokrati, medborgerliga rättigheter, 
kvinnors jämställdhet och garantin om social välfärd.

Men trots dessa ansträngningar att bygga ett idealiskt samhälle, faller verkligheten 
långt under våra drömmar. Den franska revolutionen skapade en tid av blodigt 
skräckvälde. Amerikansk demokrati tillät slaveri och rasism. Idag omvandlas dess 
frihetsideal till en rättighet att njuta av omoral. Dess demokrati degenererar till fult
partifavorisering, medan klyftan mellan rika och fattiga vidgas. Vi skyller källan till 
dessa problem på bristen av ett tillräcklig andligt fundament. Nyckeln till att bygga 
ett mer perfekt samhälle ligger i slutändan i att lyfta medborgarnas andliga och mora-
liska liv genom att ansluta alla till Guds verkliga kärlek och hjärta. Detta bör vara 
religionens roll.

Kyrkan är Kristi kropp. Vore kyrkorna perfekta, skulle världen redan vara i fred; men 
vi ser kyrkorna fragmenterade och fyllda av politik, skadade och till och med mot-
sätter sig Guds verk. Istället för att överskrida ras, klass och etnicitet för att mani-
festera att kristna "alla är en i Kristus Jesus," (Gal. 3:28) tenderar kyrkor att vara 
segregerade sociala klubbar. Kyrkan kan inte fullständigt uppfylla Kristus vilja förrän
den har förenats, som Jesus bad, "så att de kan vara en som vi är en." (Joh. 17:22)
Enbart tolerans är inte tillräcklig för att uppnå enighetens kristendom. Guds kärlek, 
särskilt som uppenbaras genom den Helige ande, är det enda som kan omfamna alla 
Guds barn och förena dem i harmoni. En ny hjärtats revolution behövs, som förbinder
varje troende med Guds sanna kärlek. Fader Moon säger,

För att utföra den enorma historiska uppgiften [föreningen], måste ni upptäcka 
den extraordinära kraften i kärlek, kärlek som inte blir ett samhällets offer.
Högsta kärlek överskrider alla nationella, raser och kulturella barriärer. 
Människor har alltid pratat om kärlek, men mänsklig kärlek kommer aldrig att 
ensam utföra uppgiften att vara universellt förenande. Därför samlas vi runt en 
kärlek — Guds hjärta och kärlek. 9



När världens familjer är kopplade till Guds hjärta, kommer de på naturligt sätt ta hand
om varandra och hjälpa de mindre lyckliga. De kommer att fyllas med medkänsla för 
de fattiga och lidande på jorden för att de är en med Guds hjärta, vars kärlek sträcker 
sig till alla Hens barn. De kommer tydligt skilja gott från ont, de kommer att avvisa 
korruption och dekadens i det nuvarande samhället och främja en hälsosam kultur 
som stöder renhetsvärden, osjälviskhet och service. Denna hjärtats omvandling kom-
mer att skapa grunden för att lyfta dagens demokratiska samhälle till en högre nivå: 
Guds himmelrike på jorden. Mer detaljerad beskrivning av detta ideal följer nedan i 
det fjärde, sjunde och åttonde löftet.

Guds himmelrike
Bön, "Låt din vilja ske,på jorden som i himlen" indikerar att himlen redan verkar 
enligt gudomlig lag. Dess atmosfär är kärlek, som ger näring till människor som lever
ett liv i kärlek. När en persons liv på jorden slutar och hen kommer in i andliga 
världen, kan hen finna vägarna där ganska obekanta. Om van vid en självisk och ett
materialistiskt liv här på jorden, kommer hen plötsligt att finna sig ganska förlorad 
och oförberedd att leva ett liv i osjälvisk kärlek. Handikappad i kärlek och oförmögen
att njuta av livet i himlen kommer hen att känna stor ånger av ett bortkastat liv. Med 
andra ord hamnar hen i helvetet. Ändå, har den kärleksfulla Guden ingen önskan att 
se några av Hens barn lida för evigt. Därför ger Hen ett sätt, hur svårt det än är för 
sådana olyckliga att lösa sitt förflutna.

Bara under vårt jordiska liv har vi en möjlighet att växa i vår karaktär och kärlek. 
Jesus lämnade nycklarna till konungariket med Petrus, en man på jorden, och sa:”Allt
som du binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt som du löser på jorden ska
vara löst i himlen.” (Matt 16:19) Invånarna i andliga världen är begränsade till nivån 
av andlig utveckling uppnådd på jorden. När en gång familjer förverkligar sann 
kärlek på jorden, kommer de att föra den kärleken till andliga världen och leva i 
kärlek för evigt där. Allt eftersom samhällen på jorden utvecklas och förvandlas till 
Guds rike, kommer ett parallellt samhälle att utvecklas i andliga världen — Guds 
himmelrike i himlen. En diskussion om geografin i andliga världen och vägen att be-
fria sina invånare kommer att följa i det femte löftet.

Partners med Kristus för att bygga Guds himmelrike
Trots Bibelns bild av det nya Jerusalem sänkande sig ner från himlen vet vi att Guds 
rike inte bokstavligen kommer att stiga ner från himlen. Jesus kommer inte på mol-
nen till trumpeters ljud och har med sig konungariket. Av samma orsak kommer Guds
rike inte plötsligt och automatiskt att dyka upp när USA:s president tar emot Sanna 
Föräldrar och följer deras undervisning. För sjuttonhundra år sedan, visade sig Jesus 
för kejsaren Konstantin och påverkade hans hjärta till att acceptera kristendomen. 
Trots det förvandlades inte Romarriket plötsligt till konungariket. Istället fortsatte det 
att gå bakåt och mindre än två århundraden senare gick det under.



Under tiden växte kyrkan genom modiga ansträngningar från kristna att sprida 
Evangeliet. Folket i Romarriket förvandlades en efter en när de tog Jesus Kristus i 
sina hjärtan. På samma sätt kommer idag Guds rike att byggas som familjer som tar 
emot Välsignelsen och centrerar sina liv på sann kärlek. Familjer som centrerar på 
sann kärlek ger den nödvändiga jästen för att skapa harmoni och enighet till sam-
hället, nationen och världen. De kommer att leda vägen för deras samhällen och 
nationer att följa. Detta är meningen med det koreanska ordet  창건하다 (chang-
geonhada):att bygga konungariket med våra egna ansträngningar.

Vi bör undersöka vår tro och kontrollera om, trots allt vi har lärt oss från Principerna 
om människans ansvar, vi fortfarande har den undermedvetna tron att Jesus och
Sanna föräldrar kommer att göra allt för oss — en rest av den föråldrade kristna upp-
fattningen att konungariket skall komma övernaturligt på skyarna.

Sanna föräldrar tar globalt ansvar för att nå ut till världsledare, men vem tar hand om 
situationen i våra samhällen. Jesus uppmanade var och en av oss att bära ett kors, 
vilket betyder att vi delar den messianska missionen. Detta är essensen av att vara en 
stam-messias. Paulus sa:”Vi är alltså sändebud för Kristus, och Gud vädjar genom 
oss. Vi ber på Kristi uppdrag: låt försona er med Gud.” (2 Kor. 5:20) När vi arbetar på
jorden, arbetar Gud och Jesus Kristus i himlen för att omvända människors hjärtan. 
Detta är vårt partnerskap med Kristus för att upprätta Guds rike.

Vårt ansvar som stam-messias i våra hembyar är faktiskt oskiljaktigt kopplade till 
Jesu och Sanna föräldrars arbete att etablera Guds rike på jorden och i himlen. Vårt 
ursprungliga fädernesland kan begränsas till en liten plats, men den har kosmisk 
betydelse; likt Edens lustgård var en liten plats som hade påverkan på hela jorden. 
Därför definierar Fader Moon kriterierna för framgång som stam-messias när det 
gäller det större kosmos – 160 familjer, som representerar de 160 nationerna i värl-
den.10 Liknande form för dessa två villkor skapar en djup och kosmisk resonans 
mellan stam-messias som arbetar för att rädda hens 160 familjer och Sanna föräldrars 
globala ansträngningar för att återupprätta 160 nationer. När vi lyfter upp våra 
samhällen ger vi andlig drivkraft över hela världen till Sanna föräldrar. Men ofta är 
Sanna föräldrar före oss och uppfyller trots vår brist på prestation. Vi blir då en börda 
för dem. 

Vi kan fullborda stam-messiaskap även om vi inte bor i vår hemby. Oavsett var vi 
bor, genom att älska och tjäna våra grannar — ”Kain”-hembyn — gynnar vi också 
våra släktingar i vår "Abel" hemby. Det har varit en vanlig upplevelse att när de som 
skapar en bra grund i sina adopterade samhällen återvänder hem för att besöka sina 
familjer, fortskrider återupprättelsearbetet med stormsteg.

Jesus kallade oss först för att vara hans partner när han sa till Petrus, ”För mina får på
bete” (Joh. 21:17) och uppmanade sina lärjungar att ta upp korset och följa honom. 
(Matt 16:24) Gud har aldrig velat ha ett ett stort gap mellan Jesus och hans efter-



följare. Gud vill ha alla kristna som partners och medarbetare till Kristus för att bygga
Hens ideala värld.

Jesu kärlek har berört miljontals människor hjärtan på jorden. Vi utnyttjar hans gu-
domliga kraft och gudomliga kärlek som partners med Kristus, älskar och tjänar våra 
familjer och släkter. Petrus och de andra av Jesu lärjungar insåg hur ovärdiga de var. 
Ändå gav de sina liv för att uppfylla Herrens uppdrag genom dem. Om vi arbetar
med samma intensitet kommer vi också att få ta emot ärans kronor.

1 Mos 2:24; Mal. 02:15; Matt. 19:5-6, Markus 10:8, 1 Kor. 6:16, Ef. 05:31.
2  찾아 (ch'aja) betyder att "söka". Dess betydelse är bredare än "återupprätta" (används i
en tidig översättning av Familjelöftet) som har en smalare teologisk känsla i Principerna.
3 Sun Myung Moon, ”God’s Providence to Establish the World Transcending
Religions and Nations Based upon the Absolute Values of True Love”, 26 oktober 2004.
4 Sun Myung Moon, My 1, 1981, citerade från World Scripture (New York:
Paragon House, 1991), sid. 731. 
5 1 Mos. Rabbah 68.6, i H. Freedman och Maurice Simon, tr., Midrash Rabbah (New York:Soncino,
1983).
6 Jfr Exposition of the Divine Principle, s. 144-48.
7 Mencius IV.A.5, i D.C. Lau, trans. Mencius, vol. 1 (Hong Kong:Chinese University Press, 1979), 
sid. 141.
8 Mencius II.A.6, i William McNaughton, tr. Confucian Vision (Ann Arbor:University of Michigan 
Press, 1974).
9 Sun Myung Moon, "Hjärtat av återförening", den 11 september 1977, citerade i World Scripture, 
s. 189.
10 Från och med 2004 har antalet nationer ökat till mer än 190. Men nummer 160 representerar 
fortfarande omfattningen av ett messianskt ministerium att upprätta Guds styre på jorden. 
Liksom 4 x 4 x 10 är det en expansion av talet -4- jorden symboliserad av de fyra riktningarna norr, 
söder, öst och väst - och talet -10- talet som representerar riket för Guds direkta herravälde ligger 
bortom 9, fullkomlighetssteget under tillväxtperioden. Antalet 160 betecknar också Kristi 
återkomst, som etablerar Guds rike genom en väg av lidande. Det är summan av 120 och 40, 120 
som representerar Jesu mission - Jesus hade på sin tid 120 lärjungar, en produkt av 12 gånger 10, 12
som representerar Israels 12 stammar och 10 som betecknar Guds sfär av direkt herravälde - och 40 
betecknar Fader Moons vildmarksväg.



Löfte 2

Den vertikala kärlekens axel

 

       천일국 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 하나님과
        참부모님을 모시어 천주의 대표적 가정이 되며 중심적 가정이

   되어 가정에서는 효자,  국가에서는 충신,  세계에서는 성인,
       천주에서는성자의가정의도리를완성할것을맹세하나이다

Som ägare av Cheon Il Guk lovar vår familj, att med sann kärlek i centrum; att
representera och bli centrala för himlen och jorden genom att tjäna Himmelska föräldern

och Sanna Föräldrar. Vi lovar också att fullkomna den ansvarsfulla familjens väg av
vördnadsfulla söner och döttrar inom vår familj, lojala medborgare i nationen, heliga

människor i världen och Guds söner och döttrar i kosmos.

I vanliga fall tros kärlek blomma mitt i intimiteten av personliga relationer inom 
familjen. Men det är inte utgångspunkten för sann kärlek. Sann horisontell kärlek 
mellan människor bygger på den vertikala axeln för en relation med Gud och varje 
individs ansvar för att fullkomna sin personlighet. När väl en gång individuell kärlek 
kopplas till Guds vertikala kärlek, finns det en grund att ordentligt förhålla sig till 
andra genom sann kärlek. Annars kommer relationer inte att vara balanserade; de 
kommer att vingla och falla isär.



Den andra delen av Familjelöftet beskriver hur vi skapar familjens vertikala kärleks-
axel. Orden genom att tjäna Himmelska föräldern och Sanna föräldrar beskriver 
familjens anslutning till himlen. Vår familj är förankrad i Gud genom vår hängiven-
het till Honom och Hens vilja. Orden att representera och bli centrala för himlen och 
jorden visar oss hur vi markerar den vertikala axeln i jorden. Det är förankrat vid sin 
bas när vi tar ansvar för oss själva och våra omständigheter. Detta innebär att vår 
familj lovar att stå fast och fullgöra vårt offentliga ansvar i Guds försyn, oavsett om 
någon annan gör eller inte gör det.

Denna rad av familjelöftet beskriver den vertikala axeln till kärlek på ett annat sätt 
genom att definiera en stigande stege av allmän kärlek, kallad den vördnadsfulla 
familjens väg. Utgångspunkten är vördnadsfull fromhet. Vördnadsfulla söner och 
döttrar tjänar sina föräldrar utan klagomål och hedrar därmed sin familj ovanför sig 
själva. Denna familjebaserade etik om att leva för den större helheten expanderar till 
en patriot, som lever för gemenskapens och nationens skull. Fortfarande ännu högre 
är vägen för ett helgon, som omfamnar världen genom att älska till och med hans 
eller hennes fiende. Förhärligande av allmän kärlek är vägen för gudomliga söner och
döttrar över himmel och jord, vars omfattning av kärlek expanderar till att omfamna 
kosmos och även nå till Guds hjärta. Steg för steg, när vi tjänar högre centra som går 
uppåt på stegen från familjen och samhälle till nation, värld och kos-mos närmar vi 
oss Guds tron. Genom att etablera den vertikala kärlekens axeln, kom-mer vår kärlek 
och våra liv att likna Guds kärlek och Guds liv.

Att delta med Gud och Sanna föräldrar
Att delta beskriver den grundläggande inställningen till tro. Det inkluderar 
hängivenhet till Gud, men också mycket mer. Å ena sidan betyder det koreanska
ordet 모시다 (moshida) den traditionella etiken för ridderlighet. För att troget delta 
med sin herre skulle en riddare eller tjänare lyda och tjäna utan klagomål. I sitt hjärta 
skulle han känna sig som en junior partner, som delar i den offentliga uppgiften
att försvara riket. Hans herres oro skulle vara hans oro; hans Herres välfärd, hans
välfärd; hans Herres lidande, hans lidande. Herren skulle i sin tur älska sin trofaste 
tjänare som om hen var hans egen son (eller dotter). Han kunde lita på hen och lita på
att hen utför alla uppgifter.

Men i traditionell koreansk etik, som är baserad på familjen, går betydelsen av när- 
varo djupare. Koreanerna betraktade konungen som nationens förälder. Därför bör 
man delta med kungen med samma hjärta som att tjäna ens föräldrar. I familjen, 
deltar föräldrar inte av plikt, utan av djup kärlek. Hjärtat av deltagande är helt 
avslöjat i vården av äldre föräldrar, stöd till dem och försöken att uppfylla deras 
önskemål för familjen. Den är fylld med tacksamhet för föräldrarnas många år av 
kärlek och uppoffring för deras barns skull. Mer än det, att delta med ens föräldrar



betyder att fortsätta sina investeringar i familjen och vidarebefordra deras kärlek, 
deras hopp och deras drömmar till nästa generation.

Detta är hjärtat som vi bör delta med Gud, vår himmelske Förälder och Konung.
Genom tjänande och hängivenhet till Gud växer vi i kunskap om Hens vilja och 
hjärta. Vi delar Guds börda som Hen strävar efter att rena oss och våra familjer, 
nation och värld, från allt ont. Vi vill bli Guds pålitliga skötare och mästare i källan 
till godhet. Slutligen upptäcker vi att vi har förvandlats till Guds likhet (avbild).

Att delta med Sanna föräldrar är samma sak. Utåt är vi kollegor med Sanna föräldrar 
och deltar med dem i den gudomliga missionen att återupprätta denna onda värld till 
Guds rike. I vårt inre efterliknar vi Sanna föräldrars livsstil, attityd och hjärta, med 
målet att förankra Sanna föräldrars avbild i oss själva.

Varje religion talar om tro på Gud på olika sätt och med olika villkor. Ändå har alla 
en viss uppfattning om närvaro, som dessa avsnitt från världens heliga böcker 
illustrerar:

O du som tror! Var medveten om din plikt gentemot Gud och

sök vägen att närma sig honom och sträva på hans väg

så att du kan lyckas. — Koranen 5.35

Snabbt kommer jag till de som erbjuder mig varje handling, 
som dyrkar bara mig, deras käraste med glädje, med obestämd hängivenhet.

Eftersom de älskar mig, är de här mina tjänare och 
jag ska rädda dem från dödlig sorg och alla vågor i livets dödliga hav.

                                           — Bhagavad Gita 12.6-7

Ett offerredskap: den överlägsna mannen, tar sin ståndpunkt som

rättfärdighet kräver, och följer ordentligt himlens förordningar.

                                          — I Ching 50

Gör [Guds] vilja som din vilja, så att han kan göra din

kommer som hans vilja.

Gör inte din vilja innan hans vilja, så att han kan göra

intet andras vilja före din vilja. 1

                                           — Mishnah, Abot 2.4

Paulus ger ett bra exempel på att tjäna Gud och Kristus. I sitt andra brev till korin-
tierna, beskrev han sitt tjänande: "Oavsett om vi är hemma eller borta, gör vi det till 
vårt mål att behaga honom [Jesus Kristus].” (2 Kor 5:9) Han förstod att Gud hade 
anförtrott honom och hans med-evangelister med en viktig tjänst, ”Gud ... överlät till 



oss budskapet om försoning.” (2 Kor. 5:19) Han såg sig själv som Kristus represen-
tant: ”Vi är ambassadörer för Kristus, Gud gör sitt talar genom oss ”(2 Kor. 5:20) och 
medarbetare” som arbetar tillsammans med Honom.” (2 Kor. 6:1) Att delta med Gud 
och Kristus beskriver på detta sätt sig själv och sina medarbetare som förnyade och 
förvandlade: ”Om någon är i Kristus, är han en ny skapelse ”(2 Kor. 5:17) och
“Kristus kärlek styr oss.” (2 Kor. 5:14) Samtidigt fick Paulus en kroppslig svaghet, ett
"törne ... i köttet, ”för att låta honom dela i Kristi lidande som sina egna. (2 Kor. 12:7-
10) Paulus ägnade sig åt att tjäna Herren Jesus och att göra så han omvandlades till 
bilden av Kristus som han tjänade.

Icke desto mindre, från vad vi känner till om Jesus från Principerna, inser vi att det 
finns en djupare nivå av närvaro än till och med den Paulus kände. Detta är förening 
på hjärtats nivå, eller 심정 (shimjung) med den levande Jesus. Paulus kände aldrig 
den fysiske Jesus. Hur kunde han ha känt någonting av Jesus hjärta av frustration,
att han inte kunde uppfylla de djupaste förhoppningarna för sin himmelska Fader? 
Hur kunde han ha känt Guds skadade hjärta när han såg på Hens enfödde son gå till 
korset utan att kunna förverkliga drömmen om konungariket? Många kristna fram till 
i dag ser Paulus som modell för den perfekta kristen har inte kunnat förstå detta hjärta
hos Gud och Jesus.

Är vår relation till Gud sådan att vi nöjer oss att veta om Gud är väl nöjd med oss? 
Vi bör snarare söka efter Guds djupare sorg och förstå Hens olösta 한 (han) – ett 
koreanskt ord som uttrycker djup, hårdnad förbittring och smärta. Vi bör försöka
identifiera känslomässigt med Guds situation som en förälder vars barn fortfarande är
förlorade i djupt mörker och nöd, okänsliga för Hens kärlek och döva för Hens vis-
dom.

I tårar uppenbarade Gud för Fader Moon djupet av Sin smärta. Ända sedan dess har 
hans enda önskan varit att trösta Gud och befria Guds djupa sorg. Genom att gå till 
Gud i denna grad kom han att förstå hjärtat hos Gud, Föräldern, som plågas över
varje människas tillstånd.

På samma sätt borde vi komma till Gud och Sanna föräldrar genom att utveckla ett 
föräldrahjärta. Vi kan sedan samverka med Guds hjärta och bli Guds medarbetare för 
att lindra mänsklighetens lidande. Närvaron är "som tjänare, men med hjärtat hos en
förälder.” 2 Medan vi tjänar människorna med våra kroppar, behåller vi hjärtat hos en 
föräldrar. När våra hjärtan är som föräldrar kan vi inte tänka på ett självcentrerat sätt. 
En förälder har alltid tålamod med sitt barn. Hennes hjärta fortsätter att älska för 
evigt, och hon förlåter sitt barn tusen gånger.

Att ha ett föräldrahjärta hjälper oss att upprätthålla Guds ståndpunkt i att älska andra. 
Det är en hemlighet att övervinna fallen natur. Om en man till exempel, kan inta en 



förälders hjärta mot sin hustru, kan han stiga över smärtan från sårande ord som talas 
i ett ögonblick av ilska. Han kan alltid se sin make som ett Guds barn.

Konventionella andliga och religiösa läror är individualistiska. Vanligtvis beskrivs 
varje person som ensam inför Gud och universum och bestämmer hens framtid 
genom sin tro och/eller handlingar. De tenderar att bortse från familjebanden. Antag 
att bland ett älskande par, en make gör ett misstag och hamnar i helvetet. Kan hans 
hustru njuta himlens glädje och veta att hennes man lider evig plåga? Hur skulle 
föräldrar kunna uppleva sig leva i himlen medan en av deras barn är försvunna i 
helvetet? Vi har hjärtat hos en förälder, vi kunde aldrig vara lyckliga i himlen om vår 
partner, våra barn eller våra föräldrar led i helvetet. Vi skulle hellre stanna i helvete 
med dem för evigt, om det gällde hur lång tid det skulle ta att rädda dem.

Vissa religioner beskriver livet som en andlig resa mot upplysning genom många 
livslängder. Kärleken och familjens band är bara ett tillfälligt tillstånd, som upphör 
vid döden. Livet på jorden är bara ett klassrum för undervisning och lektioner som 
ska föras in i nästa inkarnation, medan kärlek och tillgivenhet är glömd. Att lägga 
bort problemet med hur "lektioner" kan kommas ihåg medan kärlek inte gör det; läran
om reinkarnation presenterar ett hjärtlöst universum där kärlek inte har något slut- 
giltigt värde. Det är inte förenligt med den kristna undervisningen om att Gud är 
kärlek. Om Gud är en Gud av sann kärlek vars gudomliga hjärta är som hos en föräl- 
ders hjärta, då måste Hen ha även skapat Sin skapelse för familjer med sann kär- 
lek för att vara evigt.

Familjelöftet uppmanar oss att gå till Gud och Sanna föräldrar som familjer. Det är 
som familjer vi är tänkta att närma oss Gud och efterlikna Hen. Vårt familjeliv bör 
avspegla Guds liv. Den gudomliga kärlek som flyter bland personerna i treenigheten 
bör på samma sätt flöda i de relationer som bildar familjen. Sådana familjer är eviga; 
deras sanna kärlek varar för evigt. Lever i familjer och samhällen med kärlek, vi 
kommer att förena världens människor med ett hjärta.

Vi kommer att ta ansvar
Den jordiska polen i den vertikala kärleksaxeln beskrivs av uttrycket, vår familj lovar
att representera och bli centrala för himlen och jorden. Om vi översätter det 
bokstavligen blir det två löften:
"Familjen som representerar (대표적, taep'yō-jeok) kosmos" och ”familjen som är 
central (중심적, jūngshim-jeok) till kosmos.” Dessa två klausuler beskriver två olika 
aspekter av att ta ansvar för Guds vilja.

Familjelöftet visar att vi tar detta ansvar som familjer. Varje ledare, vare sig det gäller
affärer, politik eller skapande områden, står med stöd från hans eller hennes hustru 
och familj. När en familjemedlem intar en offentlig position, måste resten av familjen



familjen offra. Politikernas makar och barn går med dem på det krävande kampanj-
spåret. Ministrarnas hustrur tillbringar långa timmar att stödja sina män och öppnar 
ofta sina hem för en konstant ström av möten och besökare. När man offrar för ett 
allmänt uppdrag, står hela familjen tillsammans i samma position. Således, använder 
Principerna termen "centralperson" för individerna i biblisk historia som tar ansvar 
för Guds vilja, men behandlar dem faktiskt i termer av centrala familjer: Adams 
familj, Noas familj, Abrahams familj och så vidare.

En familj som lovar att representera himlen står upp för Guds vilja. Den deklarerar 
sin kärlek till Gud och bestämmer sig för att göra Guds Vilja. Denna familj blir 
objektpartnern som Gud kan arbeta med. Abrahams familj var en sådan representativ 
familj. Abraham följde Guds kallelse och lämnade sitt hem för att resa till ett främ-
mande land. I lydnad mot Gud erbjöd han frivilligt sin son Isak, som visste och
samtyckte till att vara offret. För Guds vilja, lämnade hans svärdotter Rebecka sitt 
hem för att bli brud till en man som hon aldrig hade träffat. För Guds vilja riskerade 
Jakob och hans familj sina liv för att förena sig med Esau. Genom de tre generatio-
nerna Abraham, Isak och Jakob, denna familj lägger grunden för det utvalda folket 
och för att Kristus kommer. Genom denna enda familjen kunde Gud välsigna hela 
världen. (1 Mos 12:1-3)

En familj som lovar att representera jorden representerar historien. Var och en av oss 
är historiens frukt och lever under omständigheter skapade genom historia. Således 
lär Principerna att "jag" som en person bör ta ansvar inte bara för mina egna synder,
utan för alla historiska synder och misstag som har ärvts ned till mig:

Jag måste bära historiens kors och ta ansvaret för att slutföra dess mål. 
För detta ändamål måste jag uppfylla ... alla ofullständiga missioner från 
tidigare profeter och helgon som kallats under sin tid att bära återupprättelsens 
kors. 3

Därför har texten "vår familj lovar att representera himmel och jord" en vertikal 
betydelse och sätter in vårt ansvar i sammanhanget med Guds vilja (himlen) och 
historiens ärvda omständigheter (jord).

Ordet 적 (jeok) betyder "som" eller "liknande. Detta beskriver skillnaden mellan den 
ena familjen som helt representerar himmel och jord vid denna tid — den Sanna 
familjen — och vår familj. Vår familj representerar en del av Guds vilja, inte hela 
Guds vilja. Vår familj representerar en smal bit av historien, inte hela historien. Med 
andra ord, är vi en representerande (taep’yō-jeok) familj som på sin begränsade sfär 
liknar den representerande (taep’yō) familjen, som representerar det hela.

Till exempel är familjen som representerar USA President och First Lady. Amerika-
nerna var inte nöjda när en President nyligen visade sig korrupt. Vi vill hellre att våra 
ledare är föredömliga för att ge vårt land ett gott ansikte ut mot världen. USA:s 



president måste också ta ansvar för historien. Till exempel när vi står inför Irak-
problemet, var George W. Bush tvungen att hantera misstagen från sina föregångare 
som tillät Saddam Hussein att förbli vid makten. Framtida presidenter kommer att 
behöva ta itu med konsekvenserna av president Bushs beslut att gå i krig, på gott och 
ont.

Familjen som representerar himmel och jord är dess herre över omständigheter. Dess 
inställning är en total hängivenhet, oavsett tidigare misstag och oavsett vad någon 
annan kan eller inte kan göra. Detta var hjärtat hos Martin Luther när han spikade upp
sina nittiofem teser på dörren till katedralen i Wittenberg, vågade utropa vad tusentals
andra också trodde men var för rädda för att säga offentligt. Några år senare när han 
stod inför en påvlig delegation, sa han: ”Här står jag. Jag kan inte göra något annat. 
Gud hjälper mig.” Luther stod upp för rättfärdighet när alla andra böjde sig i tystnad.
Därför var han personen som Gud kunde lyfta upp som ledare i Hens försyn. Sådana 
människor kan ändra historiens gång.
Gud vill hitta människor som kan representera de bästa av mänskligheten, som Hen 
kan lita på och som Hen kan vara stolt över. Är vi sådana människor? Enighetskyrkan
har en tradition av missionärsarbete som pionjärer. Genom ensamt arbete i en främ-
mande stad kan medlemmarna kultivera attityden att stå som Guds enda representant. 
En pionjärmissionär har ingen annan att luta sig mot. Skulle hen misslyckas, kommer 
ingen annan att ta över. Å andra sidan kan familjer som bor i ett stort storstadsområde
där ett stort antal medlemmar är koncentrerade lätt bli slappa och tro att andra kom-
mer att ta upp missionen. De kan förlora känslan av att vara deras representant för 
samhället inför Gud. När fader och moder Moon började sina offentliga talarturnéer i 
Amerika hade de framgång även i stater där medlemsantalet var litet och splittrat. 
Faktum är att förhållandet mellan gästerna och medlemmarna ofta var högre i stater 
med mindre antal medlemmar, eftersom dessa medlemmar hade attityden att var och 
en var Guds enda representant. Med det hjärtat arbetade de desperat för att få ett bra 
deltagande. I detta ljuset är det bara en handfull verkligt engagerade människor som 
kan omvända en nation.

Den andra delen av löftet, ”familjen som är central för himlen och jorden, ”beskriver 
familjens horisontella relation till andra. En central familj tar ansvar för människors 
välfärd i dess omgivning. Beroende på omfattningen av sin mission kan en familj 
vara central för dess släkt, dess samhälle, dess stat eller nation. Som förut, använder 
Familjelöftet uttrycket — 적 (jeok), vilket betyder "lika" eller "liknande" för att indi-
kera skillnaden mellan den begränsade räckvidden för vår familjs centralitet (jūng-
shim-jeok) och den ultimata centraliteten (jūngshim) från den Sanna familjen.

Guvernören (USA) är den centrala personen i sin stat; borgmästaren är den centrala 
figuren i hans eller hennes stad. Deras politik påverkar välfärden för alla människor 
inom deras domäner. En stad som investerar i sina skolor producerar bättre medbor-
gare och främjar ekonomisk tillväxt, medan slappt verkställande av miljölagar kan 
orsaka hundratals i ett samhälle att bli sjuka. Men det finns också centrala personer 



som är ansvariga för ett samhälles inre, andliga välfärd. Även om vi kanske inte har 
en extern position eller en värdig titel, om vi bär Guds kärlek och välsignelse kan vi 
dra nytta av otaliga andra. Sådana personer är samhällets inre pelare erkända i många 
andliga traditioner:

Den heliga vise mannen stimulerar människors hjärtan och hela världen
och skapar framöver fred. - I Ching 31

Rabbi Assi och Rabbi Ammi, på en turné för utbildningsinspektion, kom till en 
stad och bad om dess ansvariga. Ansvariga dök upp, men rabbinerna sa:” Dessa
är inte ansvariga, utan förstörare av en stad! De ansvariga är unga lärare och de
gamlas instruktörer. Som det står skrivet:”Om inte Herren vaktar staden vakar 
väktaren förgäves.” (Ps. 127:1). - Lamentations Rabbah

Han visar inte upp sitt moraliska värde, men alla prinsarna följer i hans steg. 
”Därför kan den moraliska mannen, genom att leva ett liv av enkel sanning och
allvar, ensam hjälpa till att skapa fred och ordning i världen. 

                                                              - Doktrin om medelvärdet 33

I Bibeln påverkar handlingarna från centralpersoner i Guds försyn inte bara sig själva,
utan alla deras människor och till och med historiens utveckling. Till exempel valde 
Moses tolv ledare för att spionera på Kanaans land. Deras trolöshet förde olycka för 
hela Israels folk som var tvungna att vandra i vildmarken i fyrtio år. Tvärtom förde 
Josuas trofasthet till seger för Israel överallt de gick. Johannes döparen var den 
centrala personen i Judendomen vars mission var att föra hela Israel till Jesus Kristus.
Eftersom han respekterades väl av folket, blev Johannes vittnesbörd och efterföljande
tvivel avgörande när man bestämde den judiska vägen människor skulle ta — om de 
skulle erkänna Jesus eller inte.

I dag är vi som centrala familjer ansvariga för att förmedla Guds vilja till folket i våra
samhällen. Jesus sa:" Ni är världens ljus... Låt ert ljus lysa för människorna, så att de 
ser era goda gärningar och prisar er Far i himlen.” (Matt. 5:14-16)

En familjs ansvar att stå som objektpartner inför Gud och som historiens frukt 
betecknas med uttrycket att representera...himlen och jorden. Ansvarets dimension 
som den relaterar till andra betecknas av uttrycket att bli centrala ... för himlen och 
jorden.” Att representera” (taep’yo) beskriver således den vertikala aspekten av 
ansvar, och "att bli central ”(jungshim) beskriver den horisontella aspekten av ansva-
ret. Detta visas i figur 2.

Som centrala familjer som lever i Sanna föräldrars dagar, deltar vi i ett kritiskt 
ögonblick i historien, parallell med tiden för Jesu ankomst. Vi har en möjlighet som 



inte varit tillgänglig för människor sedan Jesu tid — att bygga Guds rike på jorden. Vi
kan öppna porten för miljoner att komma in i konungariket längs vägen som pionjär. 
I den meningen är våra familjer centrala för kosmos och avgörande för dess öde.

Å andra sidan, om vi misslyckas, kommer miljarder att gå under i elände. Världen 
kommer att degenereras till en avloppsbrunn av omoral med en civilisation som 
kollapsar, AIDS sprider sig fritt och människor i hopplöshet ger efter för djungelns 
lag. Den Sanna familjens väg är världens sista och bästa hopp, men huruvida män-
niskor finner den eller inte beror på oss.

Familjens plikt
Det andra löftet sätter upp en vertikal kärleksstege, som sträcker sig himmelsk uppåt 
mot Gud och är förankrat i vårt offentliga ansvar på jorden. När man ytterligare 
specificerar flera av stegen, uppmanar löftet oss att fullkomna den ansvarsfulla 
familjens väg. Det koreanska ordet för ansvarsfull är 도리 (do-ri), som består av två 
kända kinesesiska tecken.  道 (도) är Tao på kinesiska. Tao betyder vägen eller vägen 
av rätt uppförande.  理 (리) li på kinesiska, en term från Konfuciansk metafysik som 
betyder naturens inneboende princip. När den appliceras på människor, betyder det en
persons medfödda dygd. (do-ri) betyder alltså vägens dygd, pliktens väg. Det är ett 
sätt att leva i harmoni med kosmos ordning och som lyser upp en medfödd moralisk 
godhet.



I Familjelöftet går familjen tillsammans dygdens väg; därför kallas det att fullkomna 
den ansvarsfulla familjens väg av vördnadsfulla söner och döttrar inom vår (   가정의
도리, kajeonge dori). Familjens ansvar definieras av en fyrfaldig etik av offentligt 
ansvar:
1) vördnadsfull fromhet eller ansvar gentemot familjen;
2) patriotism eller ansvar gentemot samhället och nationen;
3) metoden att älska ens fiende, kännetecknande för helgon, det skapar fred bland 
    nationerna; och visar 
4) vägen att älska Gud och all skapelse som gudomliga söner och döttrar.

Offentligt ansvar är ett familje-ansvar av minst tre skäl.

För det första ser Familjelöftet att hela familjen ägnar sig åt att uppfylla dessa 
offentliga skyldigheter. Makarna stöder varandra. Barnen växer upp för att fortsätta 
sina föräldrars arbete. Alla familjemedlemmar deltar i att offra sig för offentligt 
arbete. Om en familjemedlem vänder sig bort skulle det lamslå familjens förmåga att 
uppfylla familjens skyldighet.

Aposteln Paulus oroade sig för just ett sådant problem när han rådde kristna att förbli 
ensamma: ”Den ogifte tänker på det som hör till Herren, hur han ska glädja Herren. 
Den gifte tänker på det som hör till världen, hur han ska glädja sin hustru.”(1 Kor. 
7:32-33) Men Familjelöftet beskriver en familj som är förenad i offentlig tjänst som 
starkare och mer kapabel än enskilda individer. Bakom varje framgångsrik man finns 
en bra kvinna, eller som en populär låt beskriver:”Jag kan flyga högre än en örn; du 
är vinden under mina vingar."

För det andra är familjen den grundläggande etiska skolan. Hur vi lär oss att relatera 
inom familjen som barn, syskon, makar och föräldrar formar hur vi förhåller oss till 
människor utanför familjen. Ett barn som relaterar bra tillsammans med sina föräldrar
har ett försprång för att relatera väl med alla myndighetspersoner i hens liv. En äldre 
bror som bryr sig om hans yngre syskon är bättre förberedd att behandla sina under-
ordnade och kollegor väl. Lektionerna av föräldraskap är ovärderlig utbildning för 
ledarskap. Därför är förmågan att bete sig etiskt i samhället förankrat i familjen.

För det tredje är ansvarsfull etik i familjen grunden för alla sociala plikter. Det kan 
sammanfattas i en enda etisk princip: att tjäna det hela. Familjen är den första hel-
heten inom vilken vi existerar. Tar vi ansvar för familjens välfärd är alltså den första 
nivån att tjäna helheten. Att tjäna nationen, världen och kosmos är bara en fråga om 
att utöka denna princip till allt större och större nivåer.

Således, enligt en välkänd konfuciansk etisk beskrivning, Klassisk vördnadsfull 
fromhet; ansvarsfull vördnad är roten till alla dygder och principen bakom all 
moraliskt lärande:



Nu är vördnadsfull fromhet roten till all dygd och stammen ur vilken all 
moralisk lärdom växer ... genom att ha fått våra kroppar — 
ner till varenda hår och liten hudbit — från våra föräldrar, får vi inte tro vi 
kan skada eller såra dem: detta är starten på vördnadsfull fromhet. När vi har 
etablerat vår karaktär genom att utöva den vördnadsfulla vägen för att göra 
våra namn berömda i framtida tidsåldrar och därmed förhärliga våra föräldrar:
detta är slutet på vördnadsfull fromhet. Det börjar med att tjäna föräldrar; 
den fortsätter med att tjäna härskaren; den fullbordas genom etablerandet av 
personlighet.4

I detta avseende är etiken för vördnadsfull fromhet definierade i Familjelöftet, som är 
den plikttrogna familjens väg som fastställer den princip som är tillämpbar på den 
mest elementära nivån vid var och en av de tre följande nivåerna: patrioter som lever 
för nationens skull, helgon som lever för landet världen och gudomliga söner och 
döttrar som lever för välfärden av hela kosmos. Tillsammans definierar dessa fyra 
nivåer en vertikal stege av kärlek, med början i familjen och slutar med den stora 
räckvidden i universum. Men varje steg på stegen är helt enkelt en förlängning av den
enda grundläggande familjeetiken.

Tacksamhet
Varför tjänar vi helheten? Eftersom det hela älskar oss, bryr sig om oss och ger oss en
enorm fördel. Att betjäna det hela är inte att tvingas av lagen; det borde vara ett 
glädjeuttryck av tacksamhet. Våra föräldrar gav oss liv, "våra kroppar — varenda hår 
och hudbit — har allt tagits emot från våra föräldrar.” De offrade sig för att vårda och 
uppfostra oss och glömma deras egen bekvämlighet för att ge oss vad vi behöver. Av 
den anledningen känner vi naturligtvis tacksamhet till våra föräldrar och vill tjäna 
dem och ta hand om dem. På samma sätt, skyddar oss vår nation genom att upprätt-
hålla ett ordnat, lagligt och fredligt samhälle. Det vårdar oss genom att erbjuda en 
blomstrande ekonomi effektiv transport och kommunikation. Det upprätthåller våra 
friheter och de demokratiska institutionerna som ger oss möjlighet att bidra till
andras välfärd. Föreställ er hur svårt livet skulle vara utan nationens och dess skyd-
dande matris av institutioner. Därför borde vi vara lika tacksamma för vår nation som 
vi är för våra föräldrar, och borde vilja bidra till dess välfärd som medborgare och 
patrioter.

Dessutom omfattar världen — vilket betyder det tidigare, nuvarande och framtida 
mänskliga samhället — den sociala miljön där vi kan blomstra i. Vi är skyldiga 
världens människor välsignelser från civilisationen, både andliga och materiella. De 
produkter vi äter och använder i våra hem kommer från hela världen: bananer, 
choklad och kaffe från Sydamerika, olja från Mellanöstern, tv-apparater från Japan 
och kläder tillverkade i Kina. Dessutom skulle livet som vi ser det idag inte vara 
möjligt om det inte var för grundvalar av civilisationen som har rötter på platser som 
Israel, Grekland, Rom, Indien, Kina, Afrika och Västeuropa. Religionen, filosofin, 



vetenskapen, matematik, teknik, konst och musik som vi tar för givet utvecklades av 
prestationerna från människor i alla länder och av varje ras. Omvänt kan fattigdom 
och försummelse i en del av världen ge fruktansvärda effekter överallt; till exempel 
har en dödande sjukdom framavlad i en fattig befolkning i Afrika blivit en
världsomspännande epidemi. När vi inser hur mycket vi får från människor över hela 
världen och hur sammankopplad världen har blivit, kan vi inte annat än vilja hjälpa 
alla världens människor att upprätthålla fred och välstånd. Vi är tacksamma för 
världens människor för deras existens som berikar oss, och i gengäld önskar vi att 
arbeta för världens välfärd genom att bli helgon som älskar världen.

Slutligen är vi skyldiga Gud vår Skapare och Hens Skapelse, både de fysiska och 
andliga världarna. Vår planet jorden vårdar oss på oräkneliga sätt, vilket ger oss 
själva våra liv. Hela jordens varelser bidrar till vårt välbefinnande. Därför bör vi 
arbeta för skydda jorden från skada och förbättra miljön. Jorden lider av kemisk 
föroreningar i atmosfären, i floder och hav, och från kärnkraftsavfall begravt under 
dess yta. Därför, bör vi göra vår del för att rensa upp de onaturliga föroreningar som 
orsakar smärta för Moder jord och potentiellt kan äventyra vår existens. Himlen 
hjälper oss också, vägleder och inspirerar oss med gudomlig kärlek och visdom. 
Tacksamhet för vårdande kärlek från Moder jord och vägledning och visdom i himlen
uppmanar oss att erbjuda oss själva i deras tjänst som gudomliga söner och döttrar i 
himmel och på jord.

Från var och en av dessa nivåer, från den minsta till den största, kommer vårdande, 
stöd och vägledning från våra egna föräldrar. Till varje nivå erbjuder vi hängivenhet 
och tjänande med tacksamma hjärtan. På detta sätt fullbordar vi den ständigt flödande
kretsen av vertikal kärlek.

Äganderätt
Genom att stödja helheten får varje individ en känsla av äganderätt för det större. Han
eller hon kan vara stolta över sina resultat, som till viss del beror på hans eller hennes
ansträngningar. I tur och ordning, helheten värdesätter individen som en oskiljbar del,
integrerad i dess funktion. Till exempel tjänar den vördnadsfulla sonen som tjänar 
sina föräldrar familjen som en helhet. Han kommer att känna stolthet över sitt bidrag 
till sin familj. Han känner en känsla av ägande: hans familj behöver honom och
beror på honom; han är verkligen integrerad i dess välbefinnande. Genom att tjäna 
samhället där han bor blir han en individ, en pelare i samhället. Borgmästaren och 
andra medborgarledare berömmer honom och litar på honom. Han är ingen utom-
stående eller passiv mottagare av sitt samhälles storhet; han är en integrerad del av 
sitt samhälle och är stolt över sitt bidrag till dess välstånd.

Vår medfödda natur längtar efter att ha det högsta värdet och vara stolta över
de största sakerna. För att uppnå ett så stort värde måste vi tjäna den största helheten- 
nationen, världen, kosmos och Gud. Vi skulle vilja kunna vara vara stolta över vårt 



deltagande i var och en av dessa och hälsar och känner känslan av ägande för deras 
framsteg. Vi gillar alla att värderas och respekteras av vår nation, av världen och
även av Gud. Därför har principen om att tjäna helheten ingen begränsning.

Den vördnadsfulla familjevägen kommer från naturlagen. Det är ett universellt 
mönster hos kosmos reflekterat i den mänskliga världen. Den naturliga världen är 
organiserad enligt principen att enheter på en lägre nivå tjänar och deltar med dem på 
en högre nivå. En elektron hittar en inställd position i kosmos när den blir en del av 
en atom. Om atomen förenas med andra atomer för att bilda en molekyl socker, har 
nu elektronen värdet av att utgöra ett livsmedel som passar livet. Den ingår i cellen i 
en morot och är nu en del av en levande varelse. När en människa äter moroten 
införlivas den elektronen i Guds barns kropp. På detta sätt kan en liten elektron, som 
kan gå förlorad i rymdens enorma utsträckning, delta i en varelse med det högsta 
värdet. Alla enheter i kosmos på alla nivåer finner sina värde genom att betjäna 
helheten. Mänskligt liv är tänkt att vara i harmoni med naturen; Därför avspeglar 
mänsklig etik naturens lag.

Vägen som vördnadsfulla söner och döttrar
Idag tänker de flesta på etik i termer av individuell dygd. En etisk person är ärlig, 
pålitlig, håller sina löften, och behandlar andra rättvist och med respekt. I dagens 
individualistiska samhälle är relationer flytande, som man frivilligt går in i och 
frivilligt bryter. Demokrati är ett frivilligt samhälle av suveräna individer, och våra 
etiska värderingar avspeglar detta. De är etiskt anpassade för övergången och flödet 
av horisontella relationer.

Tänk på hur många som idag ser på äktenskap som ett kontrakt. De kan anställa en 
advokat för att upprätta ett förmånligt avtal. Att skilja sig kan vara smärtsamt, men 
när det görs med villigt samtycke från båda makar, är det inte svårare än ett beslut att 
avsluta ett företagsavtal. Detta lämnar en fråga: ser hjärtat kärlek som en avtal? 
I äktenskapet, även när kärlekens känslor blir kalla, finns där djupa känslomässiga 
band som inte lätt bryts. Skilsmässan gör ont, och lämnar många offer förutom de två 
parterna i "äktenskaps-kontraktet" — särskilt barnen.

Traditionell etik bygger emellertid på de normer som ligger i relationer. Förhål-
landena själva har normer och en persons plikt är att underordna sig själva normen. 
Dessa norm — relationer är vertikala — barns plikt gentemot sina föräldrar. Vi väljer 
inte våra föräldrar. Vi kan inte välja omständigheterna för vår födelse. Våra föräldrar 
förblir våra föräldrar för alltid. Vi kan inte skilja dem. Vår relation med våra föräldrar
är inte frivillig. Vi måste smälta de svårigheter som uppstår. Men av samma skäl, 
upplever människor förhållandet med sina föräldrar som en av de få bestående rela-
tionerna i sina liv.



Detta är etiken för vördnadsfull fromhet. Vi älskar, tjänar och följer våra föräldrar helt
enkelt för att de är våra föräldrar, och inte för att vi nödvändigtvis vill. Det finns inget
frivilligt med vördnadsfull fromhet. Det lär att leva upp till ens åtaganden är ädelt i 
sig själv. I jämförelse med vördnadsfull fromhet, är konventionell frivillig etik ytlig 
och ofta självbetjänande.

Om människor skulle betrakta etiken av vördnadsfull hängivenhet till föräldrar
som modellen för etiska relationer skulle de naturligtvis förbereda sig för ett äkten-
skap som kommer att vara "i nöd och lust.” De skulle inte betrakta äktenskap som 
bara en relation, utan som ett evigt, obrottsligt band. 

Det står skrivet i de tio budorden, ”Hedra din far och din mor.” (2 Mos. 20:12) 
Tidigare förtjänade en vördnadsfull son eller dotter som hängav sig åt sina föräldrars 
välfärd beröm. Men idag har många glömt etiken för vördnadsfull hängivenhet. De 
tror att när de lämnar hemmet vid arton års ålder för att börja arbeta eller gå på uni-
versitet, har de inga ytterligare skyldigheter gentemot sina föräldrar. De tänker 
föräldrarna förväntar sig att de sköter sig själva medan föräldrarna lever ut resten av 
sina liv obehindrade av barn. Dessutom, förväntar de sig att ha lite att göra med föräl-
drarnas välfärd, eftersom deras föräldrars pension och socialförsäkring gör att de kan 
gå i pension, flytta till varmare plats och avnjuta deras sista år.

Men istället vill äldre föräldrar i själva verket njuta av sitt sällskap med barnbarn mer 
än något annat i världen. De betraktar sina barnbarn som frukten av deras liv. Även 
om många äldre personer vill leva självständigt, vill de också ofta få besök av sina 
barn och barnbarn. De värdesätter de kärleksband som dessa besök upprätthåller. 
Tyvärr ignoreras miljoner ensamma pensionärer i vårt samhälle av deras familjer, 
uppsamlade i vårdhem eller försvunna i pensionärssamhällen fram tills döden tar 
dem.

”Till och med kråkor hämtar mat till sina föräldrar,” säger ett koreanskt ordspråk. I 
dagens samhälle är emellertid vissa människor så i avsaknad av kärlek att de närmar 
sig sina föräldrar med beräkning och tänker: ”Om jag tar hand om dem några år till, 
kommer de att ge mig ett stort arv.” Annars förvandlar medborgare sina föräldrar till 
fattiglappar för att undvika stora kostnader för hälsovård som kan tömma arvet som 
de förväntar sig att ärva efter deras död. I det ökända fallet Menendez dödade två 
ungdomar sina föräldrar för att få deras arv och sedan övertygade en jury att de var 
motiverade på grund av år av missbruk. Fallet var symptomatiskt för våra tider, då
vördnadsfull kärlek har ersatts av intriger om föräldrarnas bankkonto. Det är dags att 
återupptäcka vördnadsfull etisk hängivenhet, som i själva verket är uttrycklig i den 
judisk-kristna traditionen.

I Asien upphöjs etiken hos vördnadsfull fromhet (효, hyo) som den högsta dygden. 
Vördnadsfulla (효) söner och döttrar (자) känner sig skyldiga till tacksamhet mot 
sina föräldrar, som har offrat tårar, svett och blod för att föra dem till världen, föda, 



uppfostra och undervisa dem. Alltifrån barndomen erbjuder de sina föräldrar villig 
lydnad. När de blir äldre kommer de att förstå sina föräldrars djupaste ideal och
längtan. De upprätthåller sina föräldrars värderingar och vill göra sina föräldrar stolta 
över dem.

För att ta några exempel: vördnadsfulla syskon kommer att sträva efter att harmoniskt
komma överens med varandra eftersom de vet att det gör deras föräldrar lyckliga. 
Många invandrarföräldrar tar enkla jobb och strävar och sparar för att kunna sända 
sina barn till högre utbildning; när deras barn blir framgångsrika yrkesmän, uppfyller 
de sina föräldrar dröm. Dessutom tar vördnadsfulla barn hand om sina föräldrar under
deras ålderdom. Om de blir senila och inkontinenta skulle de aldrig vilja fängsla dem 
i ålderdomshem, utan tar dem till sina barm och tar väl hand om dem. Det är ett ädelt 
uttryck för vördnadsfull fromhet när barn offrar sin egen bekvämlighet för att ta hand 
om sina föräldrar.

När föräldrar kommer till korta
Inga föräldrar är perfekta. Ofta gör föräldrar saker som är skadliga för andra eller 
skadliga för sina barn. Ändå, är goda barn vördnadsfulla. Lukasevangeliet skildrar att 
när Jesus var tolv år gammal lämnade hans föräldrar honom i Jerusalem. De var en
dagsresa bort innan de upptäckte pojkens frånvaro. Vi kan gissa från denna händelse 
att hans föräldrar inte tog mycket hänsyn till sin son. De ägnade sig verkligen inte åt 
honom som Kristus, de kunde inte heller förstå hans beteende när han sa: ”Jag måste 
vara i min fars hus.” Men Jesus förblev lydig mot dem som en vördnadsfull son. 
(Luk. 2:51)

I Orienten förväntas ett vördnadsfullt barn påminna sina föräldrar när de tar fel väg, 
att uppmana dem att inte göra något som kan fläcka familjens rykte. Ändå blir hen 
inte självrättfärdig, utan förblir alltid deras ödmjuka barn även när hen försöker 
vägleda dem. Det legendariska exemplet på en vördnadsfull son som uthärdar fient-
liga föräldrar var den forntida kinesiska kungen Shun. den vördnadsfulla fromheten. 
En gång fick de Shun att gräva en brunn, med avsikt att kasta jord över honom när 
han arbetade i botten av gropen och begrava honom levande. Informerad om deras 
plan grävde Shun en sidogrop; och därmed överlevde han och grävde sig senare ut. 
På den tiden främjade inte kungarna i Kina sina egna barn utan förberedde riket för 
personen vars dygd skulle göra honom den bäst lämpade för tronen. Shuns vördnads- 
fulla fromhet var så känd att kung Yao valde honom som sin arvinge och erbjöd 
honom kejsarens tron.

I både öst och väst har barnen problem med bitterhet mot sina föräldrar. Om ett barn 
bär sin förbittring inombords kan det gro och orsaka permanent skada på anden. Det 
är bättre för barnet att hitta något utlopp för att uttrycka sitt rättfärdiga hjärta, till 
exempel genom att sträva hårdare efter att gå en rättfärdig väg trots föräldrarnas 
dåliga attityd. Det kännande barnet förstår och skapar gottgörelse för sina föräldrars 



fel. Han tar emot en lektion av dem och strävar efter att inte göra samma fel i sitt eget
liv.

Som exempel på vördnadsfulla söner som hade anledning att hysa bitterhet och 
klagomål mot deras fäder behöver vi bara leta i Bibeln och jämföra berättelserna om 
Isak och Ham. Visst kunde Isak ha ett klagofyllt hjärta efter att hans far Abraham 
misslckades medan han offrade djuren, eftersom han inte delade fåglarna i två. 
(1 Mos. 15:9-16) På grund av sin fars dumma misstag, fick Isaks ättlingar ödet att bli 
slavar i Egypten. Och ändå, när Abraham bad Isak att erbjuda sig själv som ett 
mänskligt offer, lydde Isak plikttroget. Hur skulle ni ha känt er om ni var Isak? 
Istället för att misstro sin far för att ha misslyckats, bestämde sig Isak att offra sitt liv 
och lyda för att hjälpa sin far rättfärdiga sig själv mot Gud. Hans hängivenhet till Gud
och vördnadsfulla fromhet till sin far inför hans egen död firas i judisk litteratur:

Isak gick villigt och gärna med sin far till berget Moria, för att erbjuda sitt 
unga liv till den Gud som han beundrade. När de var på väg att utföra Guds 
vilja, sa Isak till sin far, "O far, jag är ännu ung, och jag är rädd för att min 
kropp kommer att skälva vid synen av kniven, orsaka dig sorg; jag är rädd för 
om offret inte skulle vara ett fullkomligt perfekt som jag skulle vilja det vara. 5

Noas son Ham hade också anledning att känna bitterhet mot sin far. År efter år 
arbetade Noa med att bygga arken medan folket hånade honom och kallade honom 
dåre och galning. Hams barndom var inte lätt. Hans far krävde förmodligen att han 
arbetade långa timmar för att hjälpa honom bygga arken. Andra barn kan ha retat 
honom. Bibeln rapporterar att efter översvämningen visade Ham respektlöshet mot 
sin far medan han låg naken i sitt tält och påverkade sina bröder att följa med honom. 
(1. Mos. 9:22-25) I den gärningen uttryckte Ham år av förbittring. Men resultatet var 
katastrofalt. Ham förbannades för att vara inte en vördnadsfull son. Värre är så, på 
grund av Hams synd, bröts Guds försyn genom Noa.

Nästan alla har anledning till bitterhet mot vissa myndighetspersoner i hans eller 
hennes liv. Vem som helst kan kritisera en ledares misstag. Frågan är, kommer vi att 
vara som Isak, fast beslutna att vara vördnadsfulla oavsett vår ledares brister och till 
och med villiga att hjälpa hen övervinna dem? Eller kommer vi att vara som Ham, 
redo att kritisera och till och med uppvisa ledarens brister inför andra? Isak svalde sin
harm och uttryckte den på ett kärleksfullt och konstruktivt sätt, medan Ham lät sin
förbittring styra honom och uttryckte den på ett sätt som var hatfullt och destruktivt.

Traditionellt sett är de mest framstående vördnadsfulla döttrarna de som osjälviskt 
tjänar sina svärföräldrar. I Bibeln var Rut en sådan vördnadsfull svärdotter. När 
hennes man dog var hon fortfarande ung och vacker och kunde lätt ha gift sig på nytt.
Ändå föredrog Rut att tjäna sin svärmor Naomi, som också förlorat sin make. Hon 
följde henne på den långa resan tillbaka till Israel och en osäker framtid. När Rut 
gifte sig med Boaz gav hon Naomi hennes första son. Folket svarade med lovpris-



ning, ”Må hans namn bli prisat i Israel! Han ska ge dig nytt liv och försörja dig på din
ålderdom. Det är ju din sonhustru som har fött honom, hon som älskar dig och är mer 
för dig än sju söner.” (Rut 4:14-15) I Korea finns det många sådana vördnadsfulla 
svärdöttrar, som dock kanske är änkor, men fortfarande troget tjänar sina mäns föräl-
drar även medan de uppfostrar sina egna barn. Fader Moon säger,

Om vi idag frågar en kvinna som ska gifta sig, varför hon gifter sig kommer hon att 
svara att hon gör det för att bli älskad. Detta måste korrigeras. Snarare borde hon
säga att hon gifter sig så att hon kan älska sin mans far och mor, bröder och systrar, så
att hon kan älska sin mans hela släkt och till och med landet de tillhör. När hon gör 
det kommer hon, inom ett årtionde, upphöjas till positionen som mor till det hus-
hållet, positionen som mormor till ett palats — säkert mer än bara som en svärdotter. 
Men om hon kräver kärlek, kommer hennes problem aldrig att upphöra: hon kommer 
att vara inpressad i hörnet och bakre rummet och så småningom utjagad. 6

Patriotism
Samhället och nationen är de större helheterna omedelbart ovan familjen. Familjer 
har en medborgerlig skyldighet att bidra till välfärden i samhället. Samhällets väl-
stånd beror faktiskt på att familjer som engagerar sig. I familjelöftet är detta att vara 
lojala medborgare ... patrioter i vår nation. 

Vi hedrar de patrioter som offrade sina liv för att grunda nationen och värderar stor-
leken av deras offer. När nationen hamnade i farliga tider, steg de fram och tog upp 
kampen mot det onda. Kung David, Joan of Arc och George Washington är bara 
några av de många patrioter vars tro på Gud gav dem modet att möta överväldigande 
fiender och segra. Idag förblir de som exempel för oss.

I Bibeln exemplifierar kung David vägen för en patriot. Hans hängivenhet för Israels 
bästa vacklade aldrig. Även när kung Saul blev avundsjuk på Davids skicklighet och 
började intrigera mot honom, förändrade David aldrig sin lojalitet till sin kung. Även 
utjagad i vildmarken fortsatte han att slåss mot Israels fiender. Att ha möjlighet att 
döda kung Saul, som hade blivit hans fiende, avstod han ändå från att skada honom 
på något sätt. När Saul dog i strid gladde sig David inte; hans klagande efterhängsna 
ord står i Bibeln:

Ditt majestät, Israel, ligger slaget på dina höjder.
Hur har inte hjältarna fallit!
Förkunna det inte i Gat, ropa inte ut det på Ashkelons gator,
så att inte filisteernas döttrar gläder sig,
de oomskurnas döttrar fröjdar sig. — 2 Sam. 1:19-20

I Korea var amiral Lee en patriot vars mod och offer firas ännu i vår tid. Liksom 
David var han tvungen att hantera en kung som var förrädisk och opportunistisk. 



Ändå vacklade han aldrig i sin patriotism, och i slutändan offrade han sitt liv för sitt 
land.

Innan fader Moon började sin kosmiska mission som Messias och Sann far, var han 
en patriot. Som student som lever under krig i Japan gick han med i den underjor-
diska koreanska självständighetsrörelsen. Mer än en gång kastades han i fängelse och 
uthärdade tortyr snarare än att förråda sina kamrater. Trots detta levde han också 
enligt etikens regler som ett helgon, och när Korea befriades ordnade han en säker 
passage för japansk polis som hade arresterat och torterat honom.

Vägen till patriotism börjar med den goda medborgaren som bidrar med tid och 
pengar till gagn för sitt samhälle. Samhället gynnas oerhört av ansträngningarna från 
frivilliga, som bildar föreningar av alla slag för att ge styrkan till den sociala struk-
turen – kyrkor, välgörenhetsorganisationer, medborgarklubbar, politiska partier, 
fackföreningar, juridiska grupper, husföreningar och självhjälpsgrupper. Sociologer 
kallar sådana föreningar ”medlar-strukturer.” De förser samhället med ett brett under-
lag för stabilitet och styrka. De är en buffert mellan familjen och den nationella 
regeringen, tillhandahåller en grund för självstyre utan tung byråkrati.
***
Kärlek bortom familjen

Patriotismens etik lär oss att sätta samhällets intressen framför vår familj. När 
Jesus tjänade samhällets utdrivna, kom hans mor och bröder kom till den plats 
där han undervisade och försökte kalla på honom. Ändå avbröt han inte sin 
förkunnelse, utan svarade: ”Vem är min mor och mina bröder?” Och såg sig 
omkring dem som satt omkring honom, så sa han, ”Här är min mor och mina 
bröder! Den som gör Guds vilja är min bror och syster och mor.”

                                                                                       - Mark 3:33-34

Genom att betjäna våra grannar och hjälpa främlingar kan vi smälta murar av misstro 
och bygga band av samhällen. Men eftersom människor vanligtvis identifierar deras 
individuella lycka med familjens lycka, manifesteras självcentrering ofta på familje-
nivå. Vi kan övervinna själviskhet genom att gå utöver den naturliga påverkan av 
familjeband och leva för andras skull.

När familjer bara söker sin egen fördel, och behåller alla deras välsignelser för sig 
själva, blockerar de flödet av vertikal kärlek som är tänkt att sträcka sig uppåt genom 
varje nivå. Som ett resultat är horisontell cirkulation av kärlek och välsignelser i 
samhället också begränsad. Därför är samhällen där familjer saknar en känsla av 
medborgerlig skyldighet vanligtvis fattiga. I oligarkierna i Latinamerika och Asien, 
kontrollerar några få rika familjer den stora delen av den nationella rikedomen me-
dan massorna försvinner in i fattigdom. Att favorisera är utbrett. Talangfulla männi-
skor utanför den rika eliten finner få möjligheter till befordran. Paternalistiska rege-
ringar och kyrkor gör inte så mycket eftersom samma elitfamiljer kontrollerar dem. 
Dessa familjer är bekväma och bor bland människor i sin egen klass och har få kon-



takter med dem under dem. Det finns inte mycket hopp för den stora majoriteten av 
fattiga.

Amerika, å andra sidan, gynnas oerhört av obegränsad cirkulation av välsignelse som 
har resulterat från dess tradition av medborgerlig dygd och filantropi. Den självgjorda
kapitalisten Andrew Carnegie var en kalvinist som trodde det hans lycka var en gåva 
från Gud och ett uttryck för gudomlig predestination till himlen; därför ansåg han att 
han var tvungen att leva upp till sitt kall genom att ge bort allt. Efter att ha donerat 
sina miljoner för att bygga bibliotek i städer runt Amerika, dog han som en fattig 
man. Han satte tjänst för nationen före sin familjs välfärd och skapade en tradition av 
filantropi för Amerikas elit alltsedan dess.

Vissa läror om ”familjevärden” lyfter upp familjen som det viktigaste i livet. Visst är 
detta ett nödvändigt korrigerande för överdriven individualism av amerikansk kultur. 
Men enligt Principerna, borde familjen inte fokusera på sig själv. En god familj ägnar
sig åt hela syftet som står över den:samhälle och nation. På detta sättet blir familjens 
vertikala givande och mottagande av kärlek mot det högre syftet en konstant 
energikälla att återskapa flödet av kärlek i familjen. Vi vet att när en enhet bara söker 
sitt självändamål, förlorar den sin koppling till det hela som upprätthåller det. De 
familjer som uppskattar sitt äktenskap och sin familj till uteslutning av allt annat kan 
tappa själva kärleken de värderar.

Samhällsoffrande familjemedlemmar prioriterar kyrkan och samhällsaktiviteter som 
gynnar samhället och nationen, även genom uppoffring av privat tid tillsammans. 
Tidiga medlemmar i Koreas Enighetskyrka vandrade en föredömlig väg av patriotism
när, när hustrurna 1970 lämnade sina män och barn för att göra pionjär 
missionärsarbete i tre år. Den koreanska kyrkan upprätthåller en traditionen med 
årliga fyrtio dagars vittnesförhållanden till denna dag. Ändå offrar sig varje patriotisk 
familj oundvikligen, oavsett om krigstid eller under fredstid. Under krigstid riskerar 
soldater sina liv på slagfältet medan deras makar tål månader av ensamhet och
osäkerhet. Den verkligt offentliga personen som tjänar sitt samhälle i 
fredstid ställer olika krav på sin make. Dom som tillgodoser dessa krav, den trogna 
makan deltar också i det offentliga ansvaret.

Värdet av patriotism
Ända sedan Vietnamkriget har patriotism nedvärderats i Amerika, särskilt av 
vänstern. Nationalism blir verkligen motbjudande till moral när nationen vi kallas att 
tjäna är agerar korrupt och förtrycker andra människor. Men detta förakt för 
patriotism bland vänstereliter har endast bidragit till en självisk kultur. Förneka värdet
av patriotiskt offer blir till slut en motivering för självcentrerad individualism.
Dagens Amerika uppvisar många symtom på denna förlust av medborgerlig dygd;
en pest av olagliga droger, politisk korruption, skattefusk och familjebandens 
upplösning. För att en nation ska lyckas behöver den en levande patriotisk anda. 



Människor i varje nation borde vara stolta över sina goda värden. Vi behöver bara 
leva en tid i ett annat land för att uppskatta dess goda sidor. 

Det bör inte finnas något oklart om vår patriotism. Det är inte favoriserande 
nationalism, "mitt land rätt eller fel." Vi är kallade att tjäna vårt land enligt Guds och 
vårt upplysta samvetes ord. Skulle regeringen agera korrupt, så kan vi vara agenter 
för reformer. När vi stöder en politiker borde det varken vara för att vinna favör eller 
blankt stödja hens parti. Vårt stöd bör baseras på en bedömning av att hens politik är 
bättre än hens motståndares. Vi kan till och med nå en position att styra hens politik 
mot Guds vilja för nationens upphöjning.

I den utsträckning som vi vet och förstår sanningen, har vi en patriotisk skyldighet att
överlämna det till vår nation. Vi bör erbjuda våra nationers ledare varje tillfälle att 
förstå sanningen. De har samvete och känner betydelsen av deras ledarskapsposition. 
Om vi gör vårt bästa för att nå dem och de ändå inte svarar, då är det deras 
misslyckande. Men om vi inte gör vårt yttersta för att försöka utbilda dem, är det vårt
fel. Som profeten Hesekiel skrev är vi som känner Guds sanning landets vaktmän. 
Står på höjderna och ser längre än andra är vi ansvariga att varna nationen och styra 
den på rätt kurs:

Människobarn, jag har satt dig till väktare för Israels hus för att du på mitt uppdrag 
ska varna dem när du hör ett ord från min mun. När jag säger till den ogudaktige:Du 
ogudaktige, du måste dö! och du då inte varnar honom för den väg han går, så ska 
den ogudaktige dö genom sin missgärning, men hans blod ska jag utkräva av din 
hand. Men om du varnar den ogudaktige för den väg han går för att han ska vända om
från den, och han ändå inte vänder om från sin väg, då ska han dö genom sin 
missgärning, men du själv har räddat ditt liv. - Hes. 33:7-9

Helgonets väg
Den värld där vi lever är full av konflikter och bråk med nation stående mot nation, 
ras mot ras, religion mot religion. Människor tenderar att titta på världen ur deras 
egen grupps synvinkel. Oavsett var det är konflikter med andra, motiverar de deras 
position baserad på sina egna intressen och långvariga minnen från gamla missnöje. 
Till exempel kan människor i rika nationer vara okänsliga för den ekonomiska 
exploateringen de gör i mindre utvecklade länder. De kanske inte heller känner igen 
de moraliska frågor som uppstår när den västerländska kulturen stöds av andra 
nationer och åsidosätter deras traditionella värden i namnet “utveckling.” Medlemmar
av utnyttjade nationer eller raser kommer för sin del troligtvis att misstro den goda 
viljan hos människor med makt. Detta är bara några av orsakerna varför goda 
människor befinner sig på motsatta sidor och var och en ser varandra som fiender. 
Den som skall älska världen måste lära sig att älska sin fiende. Detta är vägen för 
helgon.



Helgon motiveras av Guds kärlek, som överskrider nation, ras och klass. De lämnar 
ett bekvämt liv i sin egen samhällsgrupp för att hjälpa andra som inte delar hens ras 
eller etnicitet eller sociala ställning. Martin Luther King, Albert Schweitzer, Mohanda
Gandhi och moder Theresa var heliga med denna kärlekskvalitet. St. Francis lämnade
sin rika familj att bo bland de fattiga och lära dem Evangeliets väg. Buddha lämnade 
slottets bekvämligheter för att söka lösningen på människors lidande. Dessa och 
många andra helgon, kända och okända, offrade alla slags bekvämligheter och 
riskerade de mäktigas vrede för att hjälpa de fattiga och utslagna. Levande i 
fattigdom och enkelhet kunde de inte köpas eller skadas av världen. De följde vägen 
av osjälviskhet och fyllda med gudomlig kärlek, ägnade de sina liv för alla 
människors välfärd.

Älska din fiende
Älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske Fars 
barn, för han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över 
rättfärdiga och orättfärdiga. - Matt. 5:44-45

Jesus lärde oss att älska våra fiender. Att älska ens fiende är inte ett utopiskt ideal, 
utan det mest praktiska sättet att lösa konflikter. Det är en föreskrifter i alla världens 
religioner. Buddha lär:”Hat upphör aldrig med hat i denna värld; endast genom kärlek
upphör de. Detta är en evig lag.” (Dhammapada 5) 7 Koranen säger, ”Avvisa den onda
gärningen med en som är bättre, se då! han mellan vem och du det fanns fiendenskap 
ska bli som om han var en barmvän.” (Koranen 41.35) Jakob övade att älska sin 
fiende när han träffade sin bror Esau, som var beväpnad med sitt hjärta på
hämnd. Erbjöd sin rikedom och skatt med den yttersta ödmjukheten, han rörde sin 
brors hjärta, och de försonades fullständigt. (1 Mos. 33:1-11) Jesus övade att älska 
sina fiender på korset; hans hjärta var full av förlåtelse och kärlek till de människor 
som dödade honom. (Lukas 23:34) Den högsta kärlekshandlingen befriade miljarder 
själar att få frälsning.

Att älska ens fiende är sättet att likna Gud, vår himmelske Far. Guds kärlek är 
förälderns kärlek till hens förlorade barn. Han kan inte låta bli att älska dem, även om
de gör uppror mot honom. Om Gud strikt skulle döma alla som förkastade Hens
kärlek, skulle det inte finnas en enda person kvar på jorden! Fader Moon säger,

Anledningen till att Gud inte straffar, även om Hen kanske ser en fiende och 
har lust att döda honom och hämnas, är att han tänker på fiendens föräldrar, 
hustru och barn som alla älskar honom. Genom att alltför väl förstå deras 
enorma kärlek till den personen, kan Gud inte slå honom med Hens järnstång. 
När du verkligen förstår ett sådant Guds hjärta, kan du då hämnas på din 
fiende? När du vet allt detta, skulle ni till och med hjälpa honom. På detta sätt 
kommer man närmare den himmelska vägens stora Princip, den stora vägen 



som försöker omfamna allt centrerat på kärlek ... Gud ser alltid på saker i det 
perspektivet. Så här bör vi förstå undervisningen att älska ens fiende.8

Till och med vår fiende har en kärleksfull familj som han älskar och som
älskar honom. Gud värdesätter kärlek framför allt och kommer aldrig att trampa på 
den. Detta beror på att Guds natur är kärlek, och Hen skapade människor till uppfylla 
Hens mål genom kärlek. Gud älskar oss alltid. I den ideala världen, där Guds kärlek 
är helt och hållet ömsesidig, ger vårt vackra gensvar Gud glädje. I denna onda värld, 
där Guds kärlek är försmådd uttrycker Hen sin kärlek som offerkärlek och tar upp det
korset.

Medan onda människor använder våld för att besegra sina fiender, är Guds enda 
vapen för att besegra det onda är uppoffrande kärlek. Faktum är att använda våld
kontraproduktivt. Det kan besegra fienden under en tid, men det kommer inte att
förstöra hen. Förr eller senare kommer hen att hämnas. Även när en erövrare dödar 
sin fiende, plågar från andliga världen, fiendens önskan efter hämnd på segraren, att 
ge honom olycka. Offrande kärlek, kan å andra sidan, få hjärtat av fienden att avsluta 
hens fiendskap för alltid. Det kan förvandla en fiende till en vän.

Medan Mahatma Gandhi, arbetade för att driva bort brittiskt styre från Indien hatade 
aldrig britterna. Han blev faktiskt nära personlig vän med Lord Mountbatten, den 
brittiska viceroyen över Indien. Genom hans icke-vålds protester vädjade han till det 
brittiska samvetet och vann deras folk till hans sida. Han sa, 

Efter att ha kastat svärdet åt sidan finns det inget annat än koppen
av kärlek som jag kan erbjuda dem som motsätter mig. Det är genom att 
erbjuda den koppen som jag förväntar mig att dra dem nära mig. Jag kan inte
tänka mig permanent fiendskap mellan människa och människa.9

Martin Luther King övade också metoden att älska ens fiender.
Han sa,

Hat förökar hat, våld förökar våld och förökar tuffhet 
i en fallande spiral av förstörelse. Så när Jesus säger:
"Älska dina fiender", så lägger han fram en djup och 
i slutändan oundviklig förmaning. Har vi inte kommit 
till en sådan återvändsgränd i den moderna värld där
vi måste älska våra fiender – för annars? ... Vi blir 
aldrig av med en fiende genom att möta hat med hat; 
vi blir av med en fiende genom att bli av med fiendskap.10



Hur kan att älska ens fiende vara effektivt? Kärlekens sätt har har sitt ursprung i Guds
absoluta godhet och Guds skapelse. Varje person, oavsett hur ond, har ett samvete, 
som söker efter sann kärlek. Till och med utgångspunkten för det onda var 
ursprungligen Guds goda skapande. Ärkeängeln Lucifer vände sig till det onda och 
blev satan eftersom han kände brist på kärlek och önskade mer kärlek. Därför 
påverkar vi hjärtat hos en fiende (som i hat står under satans makt) genom att ge hen 
den verkliga kärleken hen alltid längtade efter. Vi kan älska på ett sätt som satan inte 
kan älska och göra vad satan inte kan göra:offra sig för för en annans skull. 
Offerkärlek kräver därför att vi fortsätter göra det så länge det tar tills vår fiende 
påverkas att omvända sig under tårar. Dr. Kings ord är fortfarande färska och
lärorika:

Till våra bittraste motståndare säger vi:”Vi ska utmana din förmåga att öka 
lidande genom vår förmåga att uthärda lidande. Vi ska möta din fysiska kraft 
med vår andliga kraft. Gör mot oss vad du vill, så ska vi fortsätta att älska 
dig ... Kasta oss i fängelse, så ska vi fortfarande älska dig. Sänd dina 
maskerade våldsmän till vårt samhälle i midnattstimmen och lämna oss 
halvdöda, och vi ska fortfarande älska dig. Men var försäkrade om att vi 
kommer att slita ner dig med vår förmåga att lida. En dag ska vi vinna frihet,
inte bara för oss själva. Vi ska så vädja till ditt hjärta och ditt samvete så att vi 
ska vinna även dig i processen och vår seger blir en dubbel seger.”11

Ingen kan ge uppoffrande kärlek länge om hen huvudsakligen gör det motiverad av 
själviskhet. Självuppoffring måste per definition måste nå en punkt av 
självförnekande, eller så är det inte riktigt offrande för att gå bortom ärkeängelns 
kärlek. Så länge en person förblir självcentrerad, beräknar hen hur mycket hen har 
givit och fruktar att fienden kommer att dra fördel av hens generositet. Syftet med 
hens generositet känner snart sin själviska attityd och hårdnar i sitt hjärta, och 
behandlar hen med förakt, som hen hade fruktat. Snarare är hemligheten till
uppoffrande kärlek att ansluta till kärlekens andliga källa. Vi måste ansluta till Gud, 
källan till sann kärlek, för att vår kärlek skall bära frukt genom att smälta fiendens 
hjärta. Denna betydelse ligger bakom aposteln Joh. lärdom:

Gud är kärlek. Den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i 
honom. Så har kärleken nått sitt mål hos oss:att vi har frimodighet på domens 
dag. För sådan han är, sådana är också vi i den här världen. Det finns ingen 
rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan, för rädsla hör
samman med straff. Den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Vi älskar 
därför att han först har älskat oss. — 1 Joh. 4:16-19 

Ett helgons mod



Det kräver mod att älska ens fiende, som Martin Luther King visade när han och hans
medborgerliga rättigheter marscherare stirrade ner Ku Klux släkt och var modiga mot
gläfsande polishundar. Det kräver också medkänsla och absolut självdisciplin. Strax 
efter att Montgomery buss-bojkotten kom igång, undkom hustru Coretta King och 
hennes första barn att blåsas i bitar av dynamit placerad på deras veranda. Även om 
båda var oskadda, samlades snart en mängd arga svarta och törstade efter hämnd. Dr. 
King räckte upp handen och uppmanade dem att inte fortsätta kedjan av våld genom 
att engagera sig själva i våld. De nervösa poliserna i närheten kände att Dr. King 
räddade deras liv den natten, för den folkmängden kunde ha förvandlats till en 
mördande folkmassa. Även om han själv blev offer för ett otänkbart våld, talade han 
lugnande ord om fred och förlåtelse.

Anhängare av Fader Moon fruktade för hans liv när han 1991 reste till Nordkorea för 
att träffa ledaren Kim Il Sung. Det här var densamma man som fyrtio år tidigare hade 
fängslat Fader Moon i Hungnam koncentrationsläger med varje avsikt att gå under av
undernäring och hårt arbete, och som senare lanserade flera planer att mörda honom. 
Ändå kom Fader Moon in i Nordkorea obeväpnad och obevakade. Även om han 
kunde ha arresterats och dödats när som helst, vittnade han senare att i Nordkorea var
hans ande var lika fri som luft. Han bar ingen bitterhet mot sin ärkefiende. Han var 
beredd att offra sitt liv, om han därmed kunde befria President Kim och folket i 
Nordkorea. När Fader Moon och Kim Il Sung omfamnade varandra vid deras möte, 
smalt årtionden av fientlighet i värmen från den nyfunna vänskapen.

Varje religion har sina missionärer som utövar vägens för helgon. Långt ifrån familj 
och släktingar uthärdar de svåra omständigheter som att leva i tredje världens 
nationer i Afrika och Asien. De låter sina barn växa upp i deras adoptionshem och lär 
sig att älska sina missionsländer mer än deras födelseland. Vi borde alla följa 
exemplet med helgon som dessa och använda oss själva för att läka världen.

Gudomliga söner och döttrar
Högsta nivån av vertikal kärlek är att bli gudomliga söner och döttrar i himmel och 
jord. Vägen till vördnadsfulla söner och döttrar mot våra föräldrar visar det rätta 
sättet att ha ett vördnadsfullt hjärta till Gud, vår gudomliga Förälder. Att gå en 
patriots väg i vår nation ger fler lektioner för att älska Gud, som önskar välsigna vår 
nation med fred och välstånd. Dessutom, ett helgons väg – att älska ens fiende, leder 
oss i enlighet med Guds universella kärlek, som överskrider nationella, ras- och 
religiösa gränser.

Jesus lärde oss att älska Gud av hela vårt hjärta, vår själ och vårt sinne. (Matt. 22:37) 
När han drev ut pengamånglarna från Templet utropade han, "Gör inte min Fars hus 
till en marknadsplats!” (Joh. 2:16), så ivrig var han att skydda Guds ära och
helighet, hans himmelske Fader. Likaså när Fader Moon säger att den mest 
grundläggande sanningen i universum om Gud är som vårt Förälder och vi är Hens 
barn, han beskriver inte attityden av ett barn som letar efter gåvor från en kosmisk 



snäll pappa. Han talar som en vuxen, vördnadsfulla son eller dotter som skulle göra 
allting för att hjälpa sin himmelske Fader. Fader Moon lär ut att vår himmelske Fader 
är en ensam Gud, belastad med många omsorger, som behöver hjälp av vördnadsfulla
söner och döttrar för att underlätta Hens börda och hjälpa Hen att vinna seger.

Vad skiljer en gudomlig son eller dotter från ett helgon? För det första, är hen av 
Guds direkta släkt. Jesus var Guds enfödde son. Han talade om sitt speciella 
förhållande till sin himmelske Fader:”Fadern älskar Sonen och visar honom allt han 
gör, och större gärningar än dessa ska han visa honom så att ni blir förundrade.”
(Joh. 5:20) På samma sätt har Gud inte för avsikt att vi ska vara långt efter Jesus. Vi 
är också avsedda att bli Guds sanna söner och döttrar, som det utlovats, "Mina 
älskade, nu är vi Guds barn, och än är det inte uppenbarat vad vi ska bli. Men vi vet 
att när han uppenbaras ska vi bli lika honom, för då får vi se honom sådan han är.”  
(1 Joh. 3:2) Genom Sanna föräldrar kan vi återfödas som Guds barn och ingå i Guds 
släkt. Vi kan befrias från det subtila greppet som djävulen har på våra själar, och det
urgamla släktskap som sträcker sig igenom generationerna tillbaka till Adam och 
Eva. Detta gör att vi kan manifestera vår ursprungliga natur i all dess härlighet.

Men vi kan växa till att förkroppsliga denna gudagivna ursprungliga natur bara 
genom att erbjuda hängivenhet till Hen. Vi måste först närvara med Gud och ägna oss
åt Hens vilja; då kan vi samverka med Hens oändliga hjärta. Av vår fromhet bör vår 
första oro vara Gud, vår Fader. Vi skulle vilja försvara Gud mot dem som skulle 
förneka honom. Jesus kallade dem välsignade som skulle stå upp för Gud, som 
genomlider förföljelse för Hens skull, "Saliga är ni när människor hånar och förföljer 
er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, för er 
lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er.” (Matt. 5:11-12) 
Vi skulle vilja bära Guds bördor och lätta hans börda när Hen arbetar för att rena 
denna onda värld. Vi skulle vilja att Gud ska le när Hen ser vår kärleksfulla och glada
enighet.

För det andra är gudomliga söner och döttrar heliga söner och döttrar. Helighet 
betyder avskilda för Guds tjänst. I det forna Israel, tog präster hand om att upprätt-
hålla det heliga Jerusalem tempel som Guds bostad, så att Gud inte blir förolämpad 
och lämnar templet, och tar Hens välsignelse med honom. Först efter att ha förberett 
sig själva genom att avstå från sexuell aktivitet, ha på sig speciella kläder och genom 
att rituellt helgas skulle de kunna komma in i dess heliga plats. På samma sätt ser 
gudomliga söner och döttrar till att inte bli förorenade av synd. De helgar sina 
kroppar som Guds tempel (1 Kor 3:16) och håller sina familjer långt ifrån omoralisk 
för renhetens och Guds helighets skull, deras himmelske Fader. De älskar så deras 
himmelske Fader att de aldrig kommer att göra någonting som orsakar Hen sorg.

Detta betyder inte att gå in i ensamhet i ett kloster. Snarare, som Paulus sa, en 
gudomlig son eller dotter bor i världen men är inte av det. Hen gör sin kropp till ett 
levande heligt offer som behagar Gud” (Rom. 12:1-2), att genom hen Guds kärlek 



kan lysa fram. Framför allt övervinner han frestelsen att kompromissa med det onda. 
Ofta frestas vi att rationalisera sänkning av våra standarder som det praktiska sättet 
att nå resultat och vinna stöd. Att kompromissa i frågor om helighet kan ogiltig-
förklara frukter som kan komma.

Kärlek till kosmos
För det tredje sträcker sig gudomliga söner och döttrar till himmel och jord deras 
kärlek att omfamna kosmos. Deras vertikala kärlek sträcker sig till en högre nivå än 
helgonens kärlek till världen. Medan ordet "värld" på koreanska (세계, segye) 
betyder hela mänskligheten, betyder ordet "kosmos" (천주, ch'ônju) himmel och jord.
Det sträcker sig över mänskliga samhället, det materiella universum och andliga 
världen. Det spänner över allt utrymme och all tid.

Gudomliga söner och döttrar på jorden älskar naturen och skyddar miljön. De är 
vänner med djuren och behandlar dem med respekt. Fader Moon älskar friluftslivet 
och har talat volymer om detta ämne. När han fiskar kastar han tillbaka den första 
fisken han fångar, oavsett hur stort det kan vara. När han halar in en fisk ber han,
uttrycker tacksamhet till fisken som ger upp sitt liv för Guds barns skull. På detta sätt 
visar han sin respekt för dessa värdefulla varelser.

Gudomliga söner och döttrar i himlen har en kärlek som till och med omfamnar 
andliga världen. De kan omfamna himlen för att de uppfyller standarden för den 
himmelska lagen. andliga världen styrs av kärlek; dess atmosfär är kärlek; dess vägar 
bemästras genom kärlekens resonans. Skulle en person vara delvis kärleksfull, gillar 
hen dem som är bra för hen men hatar dem som kan ha skadat hen, har han ännu inte 
uppfyllt bemästrat den himmelska lagen.

Samtidigt är andliga världen färgad av historiens börda, som frusen i mentala mönster
från otaliga andar som bär på historisk bitterhet. Mycket av det domineras fortfarande
av satan och hans hantlangare som försöker förstöra allt som är gott och gudomligt.
Dessa andliga "härskare och makter" har en enorm påverkan på den jordiska världen. 
För gudomliga söner och döttrar att omfamna andliga världens enorma omfattning, 
måste de vara villiga att gå ner till botten av helvetet. De följer i Jesu fotspår den 
enfödde Guds Son, som sänkte sig för att ta på sig mänsklighetens lidande, och till 
och med uthärda korset.

Slutligen att leva för himlen är att se bortom dagliga affärer mot hur ens handlingar 
kommer att registreras i termer av deras slutliga betydelse. Även om omfattningen av 
vårt liv kan vara liten och lokal, kan vi inte veta hela omfattningen av dess effekt på 
världen. Principerna registrerar hur små misstag från centrala personer hade 
förödande påverkan hundratals år senare. Vi minns Abrahams slarv med att utföra sitt 
offer, eller Moses misstag genom att slå två gånger på berget, eller Jesu lärjungar som
somnade i Getsemane trädgård. Eftersom även vi lever i en tid med stor providentiell 



betydelse, bör vi vara oroliga för de långsiktiga effekter av våra ord och handlingar, 
till och med hundra eller tusen år från nu. Som gudomliga söner och döttrar av 
himmel och jord delar vi samma medvetande och mission. Detta leder oss ännu en 
gång till toppen av den vertikala kärlekens stege som beskrivits tidigare:att gå till 
Gud och Sanna föräldrar.

Guds design för familjen börjar med samhällsansvar
Ända sedan mänskligt fall har människor valt sina själviska begär före offentligt 
ansvar. När Adam och Eva åt av frukten, glömde de Gud, deras förälder. De glömde 
Hens syftet med skapelsen. Följaktligen misslyckades de med att bilda en familj
enligt Guds design.

Guds plan för familjens institution är mönstret för de Fyra positioners grundval. I 
Fyra positioners grundval, är den första prioriteten den vertikala anslutningen till 
Gud. Kärlekens vertikala axel definierar själva kvaliteten på kärlek och etablerar 
traditionen för kärlek att överlämnas till efterföljande generationer. Det skapas genom
att gå till Gud och att stå upp för ens ansvar. Det utvecklas genom att leva enligt 
Familjelöftet, vilket betyder att leva för helheten på alla nivåer. När väl denna 
vertikala kärleksaxel fullkomnas i familjen kan man och hustru älska varandra med
sann kärlek och uppfostra sina barn i sann kärlek. För att säga det enkelt, Guds design
för familjen börjar med offentligt samhällsansvar och slutar med att uppfylla 
mänskliga relationer.

I konventionella familjer finns det en ekonomisk arbetsdelning mellan offentliga och 
privata. Det är funktionen som försörjare, som traditionellt tas av fadern, som går ut i 
världen för att tjäna en lön. Där finns det ansvaret att hantera hemmet och uppfostra 
barnen, vanligtvis utförs av mamman. Vanligtvis tänker människor inte på arbete som
en aspekt av kärlek i familjen. De familjerna existerar trots kraven på arbete. Ändå är 
detta ett felaktig synsätt. Arbetslivet bör ses som familjens bidrag till allmänhetens 
bästa.

En god hustru är stolt över sin man för hans arbete för samhälle och nation. Hon 
älskar honom ännu mer för det. Hon vill att hennes man skall vara värdig hennes 
kärlek inte bara på grund av hans privata hänsyn till henne, utan också på grund av 
hans offentliga värde för de större värld. När en sådan värdig man älskar sin hustru, 
känner hon sig bekräftad att ha lika stort värde. Bra män vars hustrur arbetar eller 
ägnas åt samhällstjänster känner på samma sätt.

Soldater och deras familjer kan förstå denna punkt. Det ögonblick då en soldats 
hustru och barn springer för att omfamna honom efter hans återvändande från krig är 
oförglömlig. Under hans frånvaro är hans familj längtan efter honom förstärkt av 
deras stolthet i hans tjänst för sin nation. Intensiteten i deras kärlek nådde en explosiv
höjd, som släpps loss vid deras återförening.



Idag tänker vi vanligtvis på kärlek i horisontella termer, men ändå i faktum en sådan 
kärlek är inte sann om den kopplas bort från den vertikala axeln av offentlig tjänst, 
som upprätthåller samhället, nationen, världen och kosmos. Vi kan likna vertikal 
kärlek till ett trädstam och horisontell kärlek för dess grenar. Ett stort träd har en stam
som är stark och tjock, och dess grenar sprider sig brett och täcker marken med
riklig skugga. Ett träd med en kort och svag stam har grova grenar; de kan inte nå 
långt.

Jesus lärde det stora budet, ”du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela 
din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft.” (Mark. 12:30) Detta beskriver
kärlekens vertikala axel. "Du ska älska din granne som dig själv," (Mark. 12:31) 
beskriver den horisontella axeln. Kärleken till Gud är grunden för grannens kärlek - 
och kärlek i familjen. Kärlek till Gud betyder inte bara ett liv med bön och tillbedjan. 
Det betyder kärlek så som Gud älskar, vilket är att älska hela räckvidden av Guds
skapelse, inklusive familjen, samhället, nationen, världen och kosmos.

Av dessa skäl, föregår det andra löftet, som beskriver vägarna av vertikal kärlek, det 
tredje löften, som beskriver blommande horisontell kärlek i familjen. Varje familj 
behöver upprätta en orörlig vertikal axel av kärlek för att förankra och vårda
deras kärlek hemma. I det andra löftet, beskriver den fyrfaldiga vägen för familjens
plikt, etiken för vertikal kärlek som en familj hänför sig till inom den offentliga 
sfären och slutligen till Gud. I det tredje löftet, beskriver hjärtats fyra stora sfärer 
etiken för horisontell kärlek, relationerna i familjens privata sfär. I ordning av kärlek,
har det allmänna syftet prioritet framför det enskilda syftet, allmänheten
har prioritet framför privata. Kärlekens vertikala axel står alla under familjerelationer,
som visas i figur 3.

Kärlekens vertikala axel drivs av energiflödet uppåt och nedåt. I familjen som barn 
som kärleksfullt tjänar våra föräldrar, vi är alltid tacksamma för deras omvårdnad och
offer. På de större nivåerna växer sig denna ömsesidighet endast starkare. När vi 
tjänar vår nation som patrioter lär vi oss att uppskatta fördelarna som vår nation 
erbjuder. Vi tjänar planeten som fredsmäklare, vi blir mer medvetna om den vinst vi 
får från vår inbördes beroende värld. Dessutom , som gudomliga söner och döttrar till



himmel och jord, känner vi oss mer skuldsatta för Gud som vår Skapare
och Frälsare. (1 Joh. 4:10; Rom. 5:8, 10)

 Fig. 3 Den vertikala kärlekens axel

Kärlekens vertikala axel är förankrad i familjen när vi utövar vördnadsfull kärlek. 
Den utvecklas när vi förhåller oss till allt större offentliga samhällsområden av 
ansvar. I slutändan blir vi människor av gudomlig natur som tar ansvar för vår värld 
genom att agera med kärlek i alla situationer. Samtidigt som vi älskar som Gud 
älskar, närvarar med Gud, och blir ett med Gud.

På denna grund av vertikal kärlek, kan de horisontella relationerna i familjen 
blomma. Som Fader Moon säger kräver sann kärlek att skärningspunkten mellan 
horisontella och vertikala:

Platsen för sann kärlek är mötesplatsen där den vertikala och horisontella 
möts i en 90-graders vinkel. Detta beror på att kärlek tar kortast möjliga väg.12

Varför kommer vertikal kärlek först? En inspektör använder en vattennivå eller en 
lodlinje för att fastställa den riktiga vertikala linjen och sedan justera
vinkeln på sitt teleskop för att mäta landets horisontella mark. Lodlinjen dras av 
tyngdkraften till jordens centrum, så den ligger alltid på den verkliga vertikala axeln. 
Således fastställer den referenspunkten för hans mätningar. Detta är en bra analogi till
kärlek. Våra horisontella relationer involverar en mängd människor av olika slag i
olika omständigheter. Från vår egen subjektiva synvinkel, kan vi inte säga vilken 
riktning som är nivå. Vertikal kärlek flyter emellertid från endast en punkt. Det finns 



bara en gudomlig källa till kärlek. Därför etablerar vi den vertikala axeln först och 
använder den sedan för att ta fram den horisontella axeln.

Med den vertikala kärleksaxeln korrekt etablerad, blir expansionen av kärlek i 
familjen naturlig, harmonisk och glad. Detta är det som beskrivs i det tredje löftet 
som de fyra stora hjärtans sfärer. Dessutom slutar denna horisontella kärlek inte med 
min lilla familj. Som beskrivits i det fjärde löftet fortsätter den att expandera till
samhället, nationen, världen och kosmos, och skapar en global, kosmisk familj. 
Endast horisontell kärlek som är förankrad i denna vertikala axeln har förmågan att 
expandera utan gräns och utan några gränser. Dess flygväg är sann eftersom målet är 
sant.
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Löfte 3

Kärlekens lärobok

 

      천일국주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 사대심정권과 삼대왕권과
    황족권을 완성할 것을 맹세하나이다

Som ägare av Cheon Il Guk lovar vår familj, att med sann kärlek i centrum förverkliga
kärlekens fyra olika plan samt de tre generationernas och Konunga-familjens

(konungarnas konung) suveränitet, genom att centrera på sann kärlek.



Familjen har beskrivits på många sätt:ett ekonomiskt arrangemang, hur människor 
frökar sig och fostrar dess unga eller bärare av kultur. Dessa skäl övertygar dock inte
många människor att överge friheten att leva för sig själv och ta hand om ansvaret för
äktenskap och att uppfostra en familj. Den första anledningen till att vi bildar familjer
är för kärlek och kamratskap.

En kvinna gör sig inte vacker för sin egen skull; hon gör det för att uppskattas av en 
man. Exemplen är många , men principen är enkel:kärlek uppstår inte ensam; den 
uppstår bara genom att relatera till en motsvarighet.

Kärlek är avgörande för mänsklig glädje. Oavsett lycka, position eller berömmelse, 
kan en person inte uppfylla livets syfte utan att fullkomna kärlek. Olycka i männi-
skors liv uppstår för att människor har svårt att älska. Typiska problem inkluderar:att 
känna att ingen älskar mig; vill älska någon men kan inte ge; kärleksfull mot någon 
som avvisar mig; eller att bli älskad av någon men ännu inte kunna ta emot det. 
Eftersom kärleken är svår att bemästra erbjuder Gud en skola där människor kan lära 
sig lärdomarna om kärlek.

Familjen är denna kärlekens skola. Relationerna i vår familj lär oss att älska. Från 
födelsen lär vi oss grunderna i kärlek som relationerna till vår mor och far, bröder och
systrar. Sedan lämnar vi våra föräldrars hem, gifter oss och odlar kärlek genom
relationer med vår partner, våra svärföräldrar och barn i vår nya familj. Alla efter-
följande relationer i våra liv är mönstrade efter dessa primära relationer med vår mor 
och far, bröder och systrar, make och barn. Vår födelsefamilj och familjen vi bildar en
permanent uppsättning av relationer med berikas oss i kärlek och utmanar oss att bli 
kära.

De känslor som uppstår mot vår vilja från en instinktiv önskan motsvarar inte sann 
kärlek. Deras energi måste kanaliseras och odlas genom att följa de korrekta 
normerna för kärlek. Dessa normer borde existera i familjen och undervisas inom 
familjen. Varje kultur har familjenormer av något slag. De tjänar en viktig funk-
tion:att skapa ordning, disciplin och syfte till den oroliga, lustfyllda önskan från 
fallna människor. I moderna kärnfamiljer som har kasserade traditionella normer, 
lämnas människor att söka någon annanstans för att fylla luckorna i deras emotionella
träning. Religioner, psykologer och andliga lärare erbjuder några korrigerande 
lektioner. Men vi bör på alla sätt arbeta med att förbättra relationerna i våra familjer, 
eftersom Gud utformade det för att vara kärlekens sanna skola.

Fader Moon kallar det tredje löftet i kärlekens lärobok. Den beskriver de sätt och de 
normer om kärlek som ska odlas i Guds kärleks skola, familjen.

Hjärtats fyra stora sfärer



Fyra typer av kärlek uppstår i familjen:barns kärlek, syskonkärlek, äktenskapskärlek 
och föräldrakärlek. Var och en av dessa typer av kärlek har dess egna skilda 
egenskaper och syften. Konfucianism utvecklade för länge sedan en liknande insikt i 
sin undervisning om de fem relationerna: mellan far och son, mellan härskaren och 
folket, mellan make och hustru, mellan äldre och yngre syskon och mellan vänner. 
Var och en av dessa förhållanden blommar när lämplig kärlek är praktiserad:

Vänlighet från faderns sida och vördnad hos sonen; 
mildhet från den äldre bror, och lydnad av de yngre; 
rättfärdighet från makens sida och underkastelse av hustrun; 
vänlighet från de äldre och hänsyn från de yngre ; 
med välvilja från härskarens sida och lojalitet hos undersåtarna — 

 dessa tio är saker som människor anser vara rätt. — Ritualbok 7.2.19 1

Familjelöftet ser dock inte bara på kärlek från en humanistisk synvinkel. Var och en 
av de fyra typerna av kärlek deltar i en tydlig andlig sfär, genom vilken Guds kärlek 
aktivt cirkulerar. Att lära sig att älska andra människor innebär också lärande om 
Guds kärlek, för ”var och en som älskar är född av Gud och känner Gud.” (1 Joh. 4:7)

Vi utvecklar de fyra typerna av kärlek — barns kärlek, syskonkärlek, 
äktenskapskärlek och föräldrakärlek — inom Hjärtats fyra stora sfärer. Utbildningen 
av kärlek i familjen fortskrider lektioner i vart och ett av dessa fyra områden. Varför 
kallas de för hjärtats sfärer? Guds hjärta är den oåterkalleliga källan från vilken all 
kärlek strömmar. Våra hjärtan är kärl för att ta emot Guds kärlek; de kan ge kärlek i 
förhållande till vad de kan ta emot. En sfär är en andlig domän med en viss 
kärlekskvalitet. I varje sfär rinner den vertikala kärleken från Gud in i mänskliga 
hjärtan på ett sätt som är lämpligt för den sfären.

Varje hjärtesfär är som en klass som undervisar i en viss kurs lektioner. Var och en 
stimulerar en speciell kvalitet av mänsklig kärlek som passar den klassen. När vi går 
igenom våra lektioner, blir en motsvarande kvalitet av gudomlig kärlek tillgänglig för
oss. Våra hjärtan växer i sin förmåga att ge och ta emot kärlek horisontellt, samtidigt 
får vi en djupare kvalitet av gudomlig kärlek vertikalt. När familjemedlemmar älskar 
varandra inom en hjärtas sfär, växer de till den grad att de kan ta examen till nästa
sfär.



 
 Fig. 4 Den vertikala kärlekens axel

Hjärtats fyra stora rike sfärer följer varandra i kronologisk följd, som betyg i skolan. 
En person stiger upp från en sfär till nästa när hans eller hennes kärlek når den 
standard som krävs för inträde i den högre sfären. Således är det inte lämpligt att gå 
in in i äktenskapliga kärlekens rike innan dess tid, innan ens kärlek som bröder och 
systrar har mognat. Dessutom får de olika typer av kärlek i var och en av de fyra 
områdena aldrig förväxlas.
Varje rike inkluderar också sfären under den. Ett barn utvecklar ett starkt hjärtligt 
band med sina bröder och systrar, men återstår fortfarande som ett barn till sina 
föräldrar. Med andra ord, området för syskonkärlek inkluderar barns kärlek. Likaså 
inkluderar sfären äktenskaplig kärlek syskonkärlek och barns kärlek och föräldrarnas 
sfär av kärlek inkluderar äktenskaplig kärlek, syskonkärlek och barns kärlek. En
far är också en man, en bror och ett barn till sina åldriga föräldrar. Således är kärleken
kumulativ (samlande) under resan genom hjärtats fyra sfärer. Låt oss studera varje 
sfär i tur och ordning.

Barns kärlek
Ett barn föds genom Guds kärlek. Varje barn är heligt:han eller hon innehåller det 
spirande fröet av en gudomlig natur. Allteftersom barn växer, blomstrar hens ande för
att avslöja aspekter av gudomlighet. Varje barn förtjänar en varm, kärleksfull atmo-
sfär som kommer att vårda hennes växande ande. De människor som är bäst lämpade 
att ge barnet det och att vårda är henne är föräldrar. Varje barn har en grundläggande 
mänsklig rätt till kärleksfulla föräldrar.



Barns andliga tillväxt främjas av sina föräldrars varma och rikliga kärlek. Deras 
kärlek får barnets hjärta att växa. Precis som solljus som kommer ner från himlen får 
växter att växa uppåt och spira i många blad, ingjuter föräldrarnas nedåtriktade kärlek
barnets uppåt-kärlek till sina föräldrar och får deras horisontella kärlek till bröder
och systrar att öka. Hens föräldrars ovillkorliga kärlek ger barn en ständig känsla av 
fred och egenvärde. Sådana egenskaper som självkänsla, förtroende, öppenhet, 
hängivenhet och lydnad utvecklas inom sfären av barns kärlek som framkallas genom
föräldrarnas sanna kärlek.

Dessutom fungerar föräldrarna som en ledning för Guds kärlek. Ansiktet hos hens 
föräldrar är barnets första bild av Gud, och i deras kärlek hen kan förstå Guds 
existens. I den mån hon tar emot sina föräldrars kärlek, kommer hen också att vara 
mottaglig för Guds kärlek och sanning. Hen kommer att vara fylld med förundran 
över hens värld och tacksamhet för hens välsignelser. Principerna säger att en subjekt 
partner initierar kärlek i en relation, som får objekt partnern att svara med skönhet.
Barns kärlek växer som ett svar på föräldrakärleken. Så också med barnets svar på 
Guds kärlek:”Vi älskar, därför Hen älskade oss först.” (1 Joh. 4:19) Många människor
som blir ateister eller har en förvrängd bild av Gud hade ohälsosamma relationer med
sina föräldrar och misslyckades därför att utvecklas ordentligt i barnets hjärta.

När vi talar om barnets mottaglighet för sina föräldrar, får vi inte utelämna far- och 
morföräldrarnas viktiga roll. Far- och morföräldrars kärlek är ett värdefullt 
komplement till föräldrarnas kärlek. Studier har faktiskt visat att där barn som bor 
hos ensamstående föräldrar, berövas balanserad föräldrakärlek, avgör ofta närvaron 
av far- morföräldrar om barnet kommer att bli framgångsrikt i livet och undvika att 
falla ner i avgrunden av narkotika och brottslighet.

Barns kärlek växer från den öppna mottaglighet till att vilja vara snälla mot 
föräldrarna. Detta är början på vördnadsfull fromhet. Barn erbjuder naturligtvis 
kärlek och respekt till sina föräldrar, uttryckta som lydnad, tacksamhet och 
förtroende. Vördnadsfull fromhet vårdas i den skyddade atmosfären i hemmet där 
föräldrarna tar hand om alla barnets behov. Barn känner detta och är tacksamma. De 
litar på sina föräldrar och vet att de kommer att skydda dem. Senare, när barn har 
vuxit upp, kan de uttrycka sin tacksamhet på mera aktiva sätt. De kan ge sina 
föräldrar vad deras föräldrar aldrig kunde ge sig själva.

Tänk till exempel på en fattig ensamstående mamma som slitit och sparat för att få 
barnen genom utbildning så att de kunde njuta av ett mer välmående liv. På hennes 
födelsedag köper barnen en diamant för hennes halsband. Hon hade aldrig råd med 
det själv, efter att ha gett allt hon haft för att uppfostra barnen. Hur glad hon är att få 
en sådan gåva! Hennes glädje vet inga gränser för att få det verkliga uttrycket hos 
hennes barns kärlek. Det halsbandet är värt tusen gånger mer för henne än vad det 
hade varit hade hon köpt det själv.



Barns kärlek inkluderar också imitation. Barnet ser i hens föräldrar den första bilden 
av vad hon kan bli och strävar efter att möta hennes förälders standard. Föräldrarnas 
beteenden, deras val att göra och inte göra, blir snart internaliserat i barnet som sina 
egna värden. En moder måste bara varna sitt barn några gånger för att hon inte ska 
korsa gatan innan barnet lär sig undvika att korsa gatan på hennes egen. Modern 
måste bara förklara regeln att man bör be om något först och inte bara ta det innan 
hennes barn börjar fråga regelbundet. Detta beteende behagar hennes föräldrar till 
slut; ingenting är mer glädjande än att se sina barn bli ansvarsfulla människor som 
delar ens värderingar. På detta sätt vårdar barns kärlek samvetets tillväxt.

Samvetet är vår "andra Gud." Liksom vår inre förälder, det råder oss med visdom att 
följa rätt väg. Dess perspektiv överskrider egenintresse och ser värde i att hjälpa 
andra. Det är vår naturliga kompass. Men samvete måste tränas. Därför har barn en 
naturlig önskan att lära direkt från fel. Det är naturligt och lämpligt för barn att testa 
sina gränser och för att överskrida gränserna för att de vill veta vad de kan och inte 
kan göra. Barn blir lättade när deras föräldrar säger "Nej" för då vet de var gränsen 
går.

Föräldrakärlek inkluderar ansvar för att träna barnets samvete. Detta inkluderar 
administration av disciplin samt bekräftelse och uppmuntran av barnets goda 
gärningar. Barns sfär av kärlek ger det väsentliga underlaget för korrekt träning av
samvetet.

Skydda barnens sexuella renhet
Barn är av två slag, pojkar och flickor. Som spädbarn kan man knappast skilja dem 
från varandra — var det inte för vårt samhälles tradition att klä dem i blått eller rosa 
för att förklara deras kön. Båda utför deras första känslomässiga anknytningar till sin 
mamma. Men efter några år börjar pojkar och flickor växa i olika riktningar. De
njuter av olika fritidsaktiviteter och leka med olika leksaker. Pojkar binder sig 
naturligt närmare sin mamma, och flickor utvecklar nära känslomässiga band till sin 
pappa. I skolan, separeras pojkar och flickor i olika grupper och till och med ogillar 
varandra. Dessa skillnaderna är naturliga och lämpliga. Pojkar och flickor växer isär 
så att de senare kan komma samman och återspegla de tvåfaldiga egenskaperna
hos Gud.

Barn är inte tänkta att uppvisa sexuell kärlek. Deras sexualitet borde förbli latent 
medan de utvecklar sina maskulina eller feminina naturer. Detta är en naturlag. Vårt 
samhälle gör sina barn en grov otjänst genom att utsätta dem för sexualitet uttryckt i 
musik, tv och filmer och placera dem under intensivt socialt tryck att bli sexuellt 
aktiva som unga ungdomar. Barn borde vara som stängda knoppar, bevara doften av 
sexuell kärlek djupt i kärnan av deras varelse. Under tiden fördjupar utbildning deras 
själar och breddar deras sinnen, så att de förstår skönhet, sanning och godhet. Genom 



detta förbereder de sig på att möta ideal kärlek en dag. Pedagogen Allan Bloom 
beklagade den negativa effekten av tidigt sexuell erfarenhet hos sina studenter:

Det är en lång väg till vuxen ålder, i vars tillstånd de kan styra sig själva och 
vara riktiga mödrar och fäder. Denna väg är den allvarliga delen av 
utbildningen där instinkt ger plats för val med avseende på det sanna, det goda 
och det vackra. Puberteten tillhandahåller inte människan, som den gör
andra varelser, med allt det hen behöver för att lämna efter sig andra
av hens slag. Detta innebär att den djuriska delen av hens sexualitet
sammanflätas på det mest komplexa sättet med det högre
räckhåll för hens själ, som måste informera önskningarna med insikt.

Jag tror att de mest intressanta studenterna är de som inte avgjort det sexuella 
problemet, som fortfarande är ... färska och naiva, upphetsade av mysterierna 
som de ännu inte fullt har förverkligat. Det finns några som är män och
kvinna vid sexton års ålder, som inte har något mer att göra eller lära sig om 
det erotiska ... De kan bli kompetenta specialister, men de är platta. Världen är 
för dem vad som presenterar sig för de sinnen som ska vara; den är inte prydd 
av fantasi och saknar ideal. 2

Energin som skulle besjäla lärande och driva fantasin är kortsluten av tidiga 
upplevelser av intorkande sexuella relationer. Ungdomar som blir sexuellt aktiva i 
gymnasiet har en "platt-själ" eftersom deras andliga tillväxt har avbrutits. Med 
bibliskt ordspråk erbjuder otillåten kärlek döden:

Varje person frestas när hen frestas och lockas av sin egen önskan. Sedan föds 
lust när den har blivit född i synd; och synd, när den är fullvuxen framkallar 
döden. - Jakob 1:14-15

Hon förleder honom
med allt sitt prat,
förför honom med hala läppar.
Han följer genast efter henne
som oxen går bort för att slaktas,
som fången för att straffas
för sin dårskap,
tills pilen genomborrar hans lever.
Han liknar fågeln
som skyndar in i snaran
utan att förstå
att det gäller livet.. - Ordspr. 7:21-23



Unga människor behöver frihet från för tidig sexuell upplevelse för att nå sin fulla 
potential inom barns kärlek. Här, har föräldrarna tre avgörande skyldigheter.
För det första kan föräldradisciplin hålla barn på rätt väg. Föräldrar skapar inte 
godtyckliga regler bara för att införa sin myndighet; de vill att deras barn ska lyda för
sin egen säkerhet och välbefinnande. Precis som Gud varnade Adam och Eva för att 
inte äta av frukten på kunskapens träd om gott och ont, har föräldrar en skyldighet att
skydda sina barn från frestelsen av otillåten kärlek som skulle skada deras ande. 
Studier har visat att barn uppvuxna under strikt föräldradisciplin är mindre än hälften 
så troligt som tonåringar att vara sexuellt aktiva, som barn som uppfostras av 
tillåtande föräldrar. 3

För det andra har föräldrarna en speciell roll att utbilda sina barn om intima frågor om
sexualitet och äktenskap. Sexundervisning i de offentliga skolorna är inga ersättare 
och kan till och med förvärra problemen. Skolprogram som bara instruerar barn på 
rätt sätt att använda preventivmedel påskyndar faktiskt början av sexuell aktivitet
och öka förekomsten av tonårsgraviditeter och könssjukdomar bland
yngre tonåringar. 4

För det tredje bör föräldrarna förbehåller sig rätten att godkänna sina barns
val av äktenskapspartner, även att ordna sina barn äktenskap. Detta var det 
traditionella sättet och det är fullt av visdom. Istället för att dejta fritt, bör en dotter 
känna skyldigheten att presentera sin speciella vän till sina föräldrar och söka deras 
godkännande för en framtida trolovning. Söner bör göra på samma sätt. Föräldrar har 
bästa position för att bedöma om deras barn är redo för äktenskap, och vem som kan 
vara en lämplig partner. När föräldrar uppfyller de tre skyldigheterna gentemot sina 
barn, kan de skydda dem från skada. Sexuell renhet är avgörande för att skydda 
barnens hjärta. Att bevaka ens jungfrulighet bevisar god karaktär och den högsta
självkänslan. En sådan person känner inget behov av att sänka sig för att följa
kompisar, eller för att söka sexuell upplevelse av självtillfredsställelse eller för att 
fylla ett emotionellt tomrum. Hen känner till det omogna, självglädjande könet
skulle förstöra hennes ande och beröva henne sin chans till sann kärlek.
Försäkrade om sitt syfte i livet är hen villig att vänta och skydda hens sexualitet för 
uttryck endast i det absoluta engagemanget av äktenskap.

Syskonkärlek
Broderlig-, systerlig eller syskonkärlek, är förankrad i föräldrarnas kärlek. Barn 
utvidgar sin kärlek till sina föräldrar till dem som deras föräldrar älskar — deras 
bröder och systrar. Precis som ett barn först lär sig en känsla av självvärde från 
föräldrarnas kärlek till honom, lär han sig att respektera och värdera sina bröder och 
systrar eftersom hans föräldrar älskar dem. Föräldrarnas kärlek ger var och en av sina 
barn ett värde, gör dem värda att respektera. Från denna utgångspunkt, lär sig barn 
empati och omtänksamhet. De lär sig att dela och ge. Broderlig kärlek expanderar 
sedan till vänskap och slutligen till det sociala dygder av tolerans och samarbete. 



Vi lär oss att älska våra bröder och systrar eftersom våra föräldrar älskar dem först. 
En son lär sig att älska sin syster eftersom hans föräldrar älskar henne. En dotter lär 
sig att älska sin äldre bror eftersom hennes föräldrar älskar honom. Vi älskar natur-
ligtvis de som våra föräldrar älskar. Vi kunde se på våra bröder och systrar som täv-
lare om våra föräldrars uppmärksamhet, men istället älskar vi dem eftersom vi kan se 
dem genom vår mors och fars kärleksfulla ögon. Omvänt, när en son älskar sin syster,
älskar han därmed sina föräldrar som älskar henne. Skulle han hata sin syster, skulle 
han visa hat mot sina föräldrar. Därför vårdar föräldrakärlek syskonkärlekens hjärta.

Eftersom både barns kärlek och syskonkärlek är förankrade i föräldrakärlek, 
underordnar Principerna, som bara talar om tre typer av kärlek som flödar genom 
Fyra positioners grundval, syskonkärlek inom kategorin barns kärlek. Detta indikeras
genom uttalande att relationen mellan Kain och Abel upprättades för att uppfylla 
”gottgörelsevillkoret för barnens återupprättelse.” 5

Brist på syskonkärlek leder till all slags brott, mord och krig. I Bibeln var Kains mord
på Abel en följd av brist på syskonkärlek. Kain dödade Abel när han såg att Abels 
offer accepterades medan hans inte gjorde det. Hade de älskat varandra djupt, kunde 
de säkert ha löst problemet på ett annat sätt:Abel kunde ha sympatiserat med Kain 
och hjälpt honom göra ett bättre offer, eller bröderna kunde ha gjort sina offer 
tillsammans.

Varför vällde detta hat upp och blev till ett brodermord? Vi behöver inte se längre än 
till deras föräldrar:Adam och Evas kärlek var avlad i synd och fylld av skuld, skam 
och ömsesidig anklagelse. Med andra ord, Kain och Abel växte upp i en 
dysfunktionell familj. Precis som Adam försökte undvika ansvaret och påverka 
skulden till Eva,

”Kvinnan som du gav dig att vara med mig, hon gav mig frukten av trädet, och jag åt 
”(1 Mos 3:12), gjorde Kain ursäkter för hans brott, ”Ska jag hålla reda på min bror?” 
(1 Mos 4:9) Barnen avspeglade sina föräldrar. 

När du älskar dina bröder och systrar blir de en del av dig. När dina föräldrar älskar 
dem, känner du att de också gynnar dig. Kärleksatmosfären överväldigar all 
avundsjuka som naturligtvis kan drabba syskonrelationer. Eftersom du ser dina bröder
och systrar som dina tillgångar, gläder du dig med deras framgångar. Om din bror 
äger en pool och ditt hus en öppen grill, kommer han att bjuda in dig till sitt hus för 
ett dopp och du kan på liknande sätt genom välkomna honom att njuta av en kväll vid
elden. Om din syster blir berömd, kan hon ge dig berömmelse också. Om det var 
tvärtom skulle du inkludera din syster i din lycka.

Äldre och yngre syskon



Idealiskt får relationen mellan äldre och yngre syskon näring av det vertikala 
inflytandet från föräldrarnas kärlek. Den äldre brodern är den första som älskas av 
sina föräldrar. Han har ett försprång i utvecklingen av barns kärlek till dem. Då hans 
yngre föds, har han redan identifierat sig med sina föräldrar. När hans föräldrar älskar
deras nyfödda dotter, kan han få kontakt med deras kärlek för henne och också ta en 
position som kvasiförälder. Att uppmuntra ett äldre syskonbarn att ta hand om sina 
yngre syskon är ett rekommenderat sätt att minska syskonrivalitet. Barnets fallna 
impuls till ilska och rivalitet förvandlas till stolthet och ansvar när han tar på sig
rollen som en tredje förälder. Genom att hjälpa sina föräldrar tar barnet ett kliv framåt
på vägen till att själv bli en bra förälder. Hans yngre syster, för sin del, kommer att 
respektera, lyda och efterlikna sin äldre bror. Således uppstår en naturlig åtskillnad 
mellan äldre och yngre syskon.

I Orienten är skillnaden mellan äldre och yngre bröder kodifierad i kulturen och 
normerna. Yngre barn förväntas visa respekt för sina äldre bröder och systrar. Den 
äldsta sonen får en större andel av arvet, men han förväntas också bära det större 
ansvaret för familjens välfärd. Amerika, å andra sidan är ett jämlikt samhälle. Alla 
barn behandlas lika. Vilket sätt är det bättre?

Låt oss titta på orientaliska visdomens sätt. Födelsedatum skapar en naturlig 
åtskillnad mellan syskon och ger olika privilegier och ojämlika omständigheter. 
Skulle barnen hålla fast vid det amerikanska idealet om absolut jämlikhet, kan det 
leda till oberättigad svartsjuka bland dem. Orientalisk acceptans av den naturliga
ojämlikheten mellan äldre och yngre gör det möjligt att kanalisera till en rationell 
rollfördelning. Dessutom ger det kunskap om att leva konstruktivt med ojämlikheter i
familjen, goda förberedelse för livet i världen, där ojämlikheter finns i skolan, på 
arbetsplatsen och i samhället. En anledning till att många amerikaner har svårt att 
hantera myndigheter kan bero på någon brist på åtskillnad i rang mellan syskon i 
deras familjer.

Expansion till sociala relationer
Det broderliga syskonhjärtat i familjen sträcker sig naturligtvis till alla sociala 
relationer mellan kamrater. Därför behandlar vi många komplicerade relationer i 
samhället baserat på lärdomarna i denna sfärens hjärta. Efter att ha lärt mig att 
respektera vår bror som sonen som våra föräldrar älskar, kan vi respektera varje 
person, oavsett hens rikedom och omständigheter, som en person som älskas av Gud, 
vår himmelska Förälder.

Därför ligger lösningen för att skapa fred och harmoni i världen i att alla människor 
hittar sina gemensamma Föräldrar. Gud är vår himmelska Förälder; Hens kärlek 
sträcker sig till alla. Folk som känner Guds kärlek kan utveckla broderliga och 
systerliga relationer med deras kamrater. De kan relatera till alla människor med sann
kärlek oavsett ras, nationalitet eller någon annan ytlig markör som människors 



fördomar vanligtvis har om varandra. Guds föräldrakärlek är också grunden för 
broderskap bland nationer och harmoni bland religioner.

I en viss relation kanske inte en av partnerna känner sig som kärleksfull till den andra
vid varje given tidpunkt. Ändå har Gud planterat in i varje persons hjärta att älska och
besvara kärlek. Om vi ser på den andra personen från Guds synvinkel, som skapade 
hen med lite av hens värdefulla väsen, kommer vi att sluta misshandla hen. Vi 
kommer att handla anständigt och kärleksfullt med hen, säker i vetskapen om att
så småningom kommer hen att förändra sin attityd. Befästa av kärleken till Gud, kan 
vi sluta slås av av övergående känslor och göra ont, och istället ropa fram djupt 
inifrån en omtänksam kärlek som förvandlar liv.

Oavsett hur mycket föräldrar kanske älskar sina barn, om barnen slåss mot varandra, 
ger det deras föräldrar sorg. Vill vi inte som förälder att våra barn ska älska varandra?
Vi vill ha det så även om de var övergivna i att ta hand om oss. Genom samma 
princip, har Gud mer kärlek till den person som går ut i världen för att underlätta
andras lidande än för den som bara ägnar sig själv åt att dyrka och förhärliga honom. 
Gud vill ha rättvisa och vänlighet mer än en mängd offer och högtidlig dyrkan. 
(Jes. 1:12-17; Mika 6:6-8) Jesus lärde att Gud inte ens hör bönerna från en troende 
som bär hat i sitt hjärta mot en broder. Han gav rådet:

Därför, om du bär fram din gåva till altaret och där kommer ihåg att din broder 
har något emot dig, så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona 
dig med din broder. Kom sedan och bär fram din gåva. - Matt. 5:23-24

Älska alla slags människor
Toppen av syskonkärlek är att omfamna människor som är väldigt annorlunda än oss.
Uppenbarelseboken beskriver det himmelska Jerusalem som en stad med tolv 
pärleportar. Dessa representerar tolv typer av mänskliga personligheter enligt årets 
tolv månader eller tecken på zodiaken. En pärla skapas av en ostron, som övervinner 
smärtan från ett irriterande sandkorn genom att skapa en sak av skönhet som är 
smidig och rund omkring sandkornet. Pärlor symboliserar tolv portar eftersom vi 
måste göra smärtsamt arbete för att jämna ut grova och obehagliga drag i vår person-
lighet om vi ska bli människor som kan älska alla typer av människor.

Vi tycker att det är lätt att förhålla oss till människor vars personligheter kompletterar
våra egna, eller som liknar våra föräldrar eller syskon eller nära vänner. Men andra 
människor har personligheter som vi hellre vill undvika. När vi avvisar en person för 
att hen är annorlunda än oss, avvisar vi i själva verket en tolftedel av mänskligheten 
vars personlighet är som hens. Jesus hade tolv lärjungar och älskade dem som hela 
mänskligheten. Han älskade till och med Judas, som en dag kunde förråda honom. På 



detta sätt utvecklade Jesus fullkomlighet av syskonkärlek. Vi bör göra allt för att 
sträcka vår kärlek till att omfatta alla tolv människotyper.

Utan att fullkomna vår syskonkärlek i denna utsträckning, kan till och med våra
äktenskap plågas med gräl när vi upptäcker oförenlighet med vår partner. När vi 
konfronteras med sådana svårigheter, borde vi inte skylla på vår partner utan snarare 
erkänna vår egen brist på mognad. Fader Moons vägledning om att vi ska vägleda tre 
eller ännu bättre tolv, andliga barn innan man gifter sig baseras på denna princip.

I himlen känner sig omedelbart alla som bröder och systrar under den lysande solen 
av Guds sanna kärlek. Murarna mellan protestanter och katoliker, mellan kristna och 
muslimer, eller mellan svarta och vita är mänskliga skapelser, som inte har någon 
relation till andlig sanning. Om vi har tränat oss i att älska människor av varje kultur, 
ras och tro som våra bröder och systrar, kommer vi därefter i andliga världen att ha 
frihet att resa var som helst. Allteftersom brödraskapet blir mer utbrett kommer det 
jordiska samhället gradvis att likna andliga världens ordning. Detta kommer att vara 
klart när Sanna föräldrar erkänns över hela världen och människor i alla kulturer och 
religioner gläder sig över att ha funnit sina gemensamma föräldrar.

Bortom Kain och Abel

I en värld fylld av konflikter och stridigheter saknas ofta också sann syskonkärlek. 
Istället befinner sig människor ofta i rivaliteter av Kain-Abels typ. Som nämnts ovan 
saknade Kain och Abel sann brödra-kärlek eftersom deras föräldrar, Adam och Eva, 
hade fallit i ett tillstånd utan sann kärlek. De uppfostrade dem utanför Edens lustgård,
i en helvetisk verklighet utan Guds kärlek. Alltsedan dess har Kain-Abel-relationer 
förökats bland fallen mänsklighet.

Kain-Abel-relationer är besvärliga eftersom varje sida står mot andra som fiender och
främlingar som inte känner igen deras naturliga härstamning. De står separerade som 
fiender därför att de bär mellan sig resterna av deras fallna förfäders bitterhet mot 
deras Fader, Gud. Därför kräver återupprättelse av deras förhållande till en av sann 
broderlig kärlek allvarliga ansträngningar av offrande kärlek. Personen i rollen som 
Abel kan bara vinna Kains hjärta genom att hantera Kains uppsamlade bitterhet.

Kain är inte ond; han är en förlorad bror som behöver kärlek för att öppna sitt hjärta. 
En traditionell kristen undervisning, hänförd till Augustinus, hävdar att Kain 
representerar den del av mänskligheten som är avsedd för helvetet medan Abel 
representerar de förutbestämda för frälsning. Den undervisningen är helt felaktigt. 
Gud älskar alla människor som sina barn och ser inget nöje med att fördöma någon. 
(Esek. 33:11) Snarare önskar Gud att Abel-typ brodern bör ta hänsyn till sin Kain-typ 
broder och försöka återupprätta den ursprungliga harmonin, även med betydande 
uppoffring. Sådant var exemplet på Jakob, som övervann många hinder och satte sitt 



liv på spel för att förena sig med sin bror Esau. Jesus Kristus, som gav upp sitt liv på 
korset för att rädda syndare, beskrev Abels väg:”Större kärlek har ingen människa
än detta, att en man offrar sitt liv åt sina vänner.”  (Joh. 15:13)

Om bara Kain och Abel hade föräldrar som hade gett dem sann kärlek, kunde de lätt 
ha löst sin gräl utan konflikt. När vi befinner oss i Kain eller Abels position, om vi
inser att våra Sanna föräldrar är här, älskar oss båda och uppmanar oss att älska 
varandra, hur kan då vår fiendskap bestå? Detta är faktiskt nyckeln
att förstå andligheten i det Fullbordade testamentets tidsålder. Sanna föräldrar 
välkomnar hela mänskligheten in till festen vid banketten av deras heliga kärlek. 
Detta innebär att syskon-relationer behöver inte vara Kain-Abel-relationer av den typ 
som vi stött på under förloppet för återupprättelsens försyn. Genom kärlekens 
omfamning av våra Sanna föräldrar, kan konflikter bland bröder och systrar lösas 
ganska enkelt.

När den nya tidsålderns providens utvecklas kommer det att bli allt lättare att 
omfamna främlingen som en älskad bror eller syster. Allteftersom alla människor
blir upphöjda för att njuta av det broderliga hjärtat, kommer syskonkärlek att vilja
blomma enligt universums ursprungliga ordning. Detta erbjuder ett enormt 
bemyndigande! Det brukade vara en tung börda att påverka hjärtat hos "Kain" för att 
ta emot Guds budskap. Men nu har många dörrar öppnats för att uppfylla vänskap, 
och våra släktingar och grannar öppnar sina hjärtan. När vi nu når ut till andra, kan vi 
bli förvånade över att finna dem svara entusiastiskt. På samma sätt kämpar den gamla
Kain-Abel med att relatera till kyrkliga äldste, födda av en intensiv försyn för att 
återupprätta alla olösta konflikter i historien genom återupptagande av situationer 
från det förflutna, och ge plats för relationer av ömsesidigt förtroende.

Äktenskaplig kärlek

Sexuell uppfyllande är en väsentlig dimension av lycka. Dess korrekta uttrycksform 
inträffar i den äktenskapliga kärleken mellan make och hustru. Sex är inte bara för 
fortplantning. Bibeln uppmuntrar män och hustrur att njuta av sex med varandra:

Må din källa vara välsignad,
och gläd dig över
din ungdoms hustru,
den älskliga hinden,
den sköna gasellen.
Låt hennes bröst
alltid tillfredsställa dig,
hennes kärlek ständigt berusa dig. - Ordspr. 5:18-19



Gud skapade människor av två slag och förordnade att de blir förenade i sexuell 
kärlek. Deras förening är som ”ett kött” (1 Mos 2:24) är heligt, för det reproducerar 
den maskulina och feminina enighets-principerna inom Gud, som "skapade 
människan i sin egen avbild ... manlig och kvinnlig.”  (1 Mos. 1:27) Jesus sa också 
lika mycket:

"Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna och 
sade:Därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och 
de två ska bli ett kött. Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat 
samman får alltså människan inte skilja åt." - Matt. 19:4-6

Allt parningsbeteende i växt- och djurriket är enbart för förökning, men människor 
skapades för att njuta av äktenskaplig kärlek hela sitt vuxna liv. Djur och växter parar
sig snabbt, och gör det bara en kort tid under parningssäsongen. Människor kan
njuta av sexuell kärlek kontinuerligt, vid alla tidpunkter och årstider. Djur parar sig 
bakifrån; människor omfamnar varandra barm till barm. Detta beror på att mänsklig 
äktenskaplig kärlek upprätthåller en relation som det är både andliga och fysiska, 
ande-till-ande såväl som kropp-till-kropp. Gud gav mänskligheten detta speciella 
privilegium som skapelsens herrar, vi har välsignelsen av kärlekens obegränsade 
glädje.

Även om sexualitet börjar från barndomen, förblir den latent igenom barndomen. 
Ändå har kärlekens andliga dimension utvecklats mot äktenskapsstadiet genom barns 
och syskonkärlekens områden. Barnet utvecklar sitt samvete, en högre manifestation 
av Gud inom. Dessutom har den unga mannen eller kvinnan redan upprättat kärlekens
vertikala axel genom vördnadsfullt beteende mot sina föräldrar, samhällsaktiviteter – 
och kanske till och med militärtjänst — för att kultivera vägen för medborgerlig dygd
och patriotism, och kanske till och med möjligheter att träna på vägen till helgon 
genom att älska en fiende. På dessa sätt expanderar och mognar den unga människans
kärlek och förbereder sig för dess fulla uttryck i äktenskap och som föräldrar.

Äktenskaplig kärlek mellan man och hustru är tänkt att följa efter fullkomnande av 
barnets hjärta. Genom barns kärlek respekterar vi våra föräldrar, känner oss ansvariga
för att hjälpa dem och vill att de ska vara stolta över oss. I slutändan längtar vi efter 
att nå Gud, vår gudomliga Förälder. När därför en ung man och kvinna älskar 
varandra i verklig mening och överväger äktenskap, kommer de säkert att vilja få 
föräldrarnas godkännande och Guds godkännande. De kommer att vilja att deras 
äktenskap ska glädja deras föräldrar och vill att det ska vara en högtidlig och helig 
ceremoni för att ta emot Guds välsignelse. De skulle aldrig vilja ändra sig eller 
engagera sig i en otillåten kärleksaffär.

Äktenskaplig kärlek är också tänkt att inträffa först efter utveckling av syskonkärlek. 
För par som inte har fulländat kärlek till bror och syster, har äktenskapet ett sätt att 
avslöja varje brist i varje partners personlighet, vilket leder till gräl och tvist. Oavsett 



hur romantisk och kärleksfullt äktenskapet börjar, om vår kärlek är omogen och 
partiell, då kommer vi förr eller senare att upptäcka oförenlighet med vår partner.
Då kommer vi att testas. Borde vi skiljas och leta efter den ideala partner med vilken 
vi kommer att vara helt lyckliga? Det är en illusion en dröm, som leder ingenstans. 
Oundvikligen ligger källan till livets problem inom oss, och lösningen börjar med oss
själva. Bättre om vi utnyttjar utmaningen från äktenskapet att arbeta med oss själva 
och smidigt fila bort de vassa kanterna.

När grova stenar läggs i en tumlare och blandas, kommer de så småningom att bli 
släta och glansiga stenar. Äktenskap är en ”tumlare” där vi kan arbeta för att göra oss 
fullkomna genom att underkasta oss vår makes kritik. Psykologen M. Scott Peck 
beskriver sålunda äktenskapet som en arena för andlig tillväxt:

Äktenskapet är i allmänhet det bästa medlet för att tälja bort
vår narcissism .... narcissismens tentaklar är subtila
och genomträngande och måste hackas bort en efter en,
vecka efter vecka, månad efter månad, år efter år. 6

Ändå är det bättre sättet att odla ömsesidighet i kärlek före äktenskapet, med början 
med våra bröder och systrar och utvidgas till vänner och skolkamrater. Vi blir 
storhjärtade, generösa och omtänksamma, lär oss relatera till människor av alla 
sorters personlighet. Vi lär oss att inte vara osäkra eller fångna i kärlek, utan kunna ge
av vårt överflöd. Dessa egenskaper av kärlek, odlade genom många olika relationer, 
skapar förutsättningar för ett harmoniskt och framgångsrikt äktenskap.

När två personer förälskas, skulle helst deras bröder och systrar och alla deras vänner 
välkomna den förväntade föreningen. Deras äktenskap kan skapa en utvidgad familj 
med svärföräldrar och kusiner som välkomnar den nya bruden och hennes familj. 
Trots detta är ett sådant lyckligt resultat sällsynt bland dagens äktenskap. Kärlek 
skadar lika ofta vänskap, eftersom älskande svartsjuka på sin tid tillsammans 
ignorerar sina gamla vänner. Istället för att omfamna hennes svärföräldrar, kommer 
en hustru som vill behålla sin man för sig själv snarare att hålla hans familj på 
avstånd. Äktenskap som resulterar i sådant kyligt förhållande inte baserade på sann
kärlek. Konventionellt tror människor att problemet är resultatet av nyfikna vänner 
och dominerande svärföräldrar som inte respekterar det nya parets integritet. Sann 
kärlek har emellertid en sådan kvalitet att den kan övervinna dessa problem och skapa
harmoni bland alla.

Genom denna princip, är den viktigaste utbildningen för kärlek och äktenskap en ung 
människas hjärtas utbildning om hur man ska vara en kärleksfull människa. Innan de 
går in i den äktenskapliga relationen, bör ungdomar förstå andliga principer för att 
odla ett framgångsrikt äktenskap. De borde arbeta med att växa i sina hjärtan genom 
områdena för barns kärlek och syskonkärlek för att förbereda sig på de utmaningar 



som äktenskapet säkert kommer att erbjuda. I denna hänsyn erbjuder vår tids sexual-
undervisning, som (bara) fokuserar på kroppens biologi, dålig förberedelse för 
äktenskap, om någon alls.

Lagen om äktenskap
Lyckan till äktenskaplig kärlek kommer med föreningen:själ med själ, kropp med 
kropp. Ett äktenskap kan inte upprätthållas endast av sinnets kärlek. Älskare känner 
sig ensamma när de är långt ifrån varandra och inte kan träffa varandra ansikte mot 
ansikte. Inte heller kan ett äktenskap upprätthållas av bara den fysiska föreningen i 
sex. Sex med kroppen i frånvaro av andlig kärlek skiljer sig inte från sex med en 
prostituerad. Det är en djup kränkning av kärlek.

Mellan ande och kött är ande den initierande subjekt partnern medan kroppen är den 
mottagliga objekt partnern. Planen i Guds sinne föregick dess manifestation i den 
fysiska skapelsen. Kärlek är den andliga källan och målet som förkroppsligas i energi 
i den fysiska världen. Likaså i den kreativa handlingen av äktenskap, föregår kärleken
i partnerns sinne dess uttryck genom hens kropp. Sinnet är verkligen det mest 
erotiska organet och nyckeln till bra sex.

Gud, som är kärlek, skapade alla varelser manliga och kvinnliga för manifestera 
gudomlig kärlek. Förbundet mellan manligt och kvinnligt avspeglar den gudomliga 
föreningen. Sexuell tillfredsställelse är alltså en central roll i livet för ett äktenskap. 
Om en spricka utvecklas i ett pars sexliv, skapar det i allmänhet problem i deras 
äktenskap. Bland de problem som kan skada den äktenskapliga relationen, är det 
allvarligaste otrohet. Någon som helst brist på förtroende för denna mest intima sfär 
kan fullständigt förstöra ett äktenskap. Ibland finns det frigiditet och en motvilja att 
engagera sig i samlag. Känslomässiga problem och olöst bitterhet kan göra fysisk 
kärlek tilltalande eller till och med smärtsam. Det kan finnas minnen från en 
traumatisk upplevelse i det avlägsna förflutet. Eller det kan vara motvillighet kvar 
från den traditionella religiösa synen på sex som smutsigt och skamligt. Oavsett 
orsak, sexuella svårigheter mellan man och hustru borde verkligen oroa, därför det
spiller oundvikligen över till andra livsområden. Paulus erkände denna risk och rådde
kristna par att inte avstå från att älska med varandra:

Mannen ska ge sin hustru vad han är skyldig henne, och på samma sätt hustrun 
sin man. Hustrun bestämmer inte över sin kropp, det gör mannen. På samma 
sätt bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun.
Håll er inte ifrån varandra, utom möjligen för en tid med bådas samtycke för 
att kunna ägna er åt bönen. Kom sedan tillsammans igen så att Satan inte 
frestar er, eftersom ni inte kan leva avhållsamt. Men detta säger jag som ett råd,
inte som en befallning. —1 Kor. 7:3-5

Sann äktenskaplig kärlek skapar en sådan enhet att partnerna hör hemma i varandra, 
kropp och själ. Förtroende för ett troget äktenskap, så bör par ärligt hantera sina 



svårigheter, så att de kan njuta av Guds kärleksgåva till fullo. Sexuell kärlek är i 
själva verket den mest dyrbar möjlighet att möta Gud och uppleva gudomlig kärlek. 
Detta temat kommer att utarbetas nedan och igen i åttonde löftet.

Kompletterande roller
Precis som kropparna hos män och kvinnor är konstruerade på olika sätt — hårda och
mjuka, konvexa och konkava, breda axlar och breda höfter — kräver äktenskaps-
förhållandet olika roller. En man ger av sitt frö till sin hustru; hon tar emot det och 
tillåter det att befrukta hennes livmoder. Mannen är som himlen; hustrun är som 
jorden. Himlen sänder regn och sprider utsäde på jorden; frön gror och växer i hennes
rika jord. Det är en människas natur att vara uppriktig och initiera kärlek. Det är en 
kvinnas natur att vara blygsam och vänta på kärlek. En man har ett sinne och en 
kropp som passar hårt arbete och till ett aggressivt offentligt liv. En kvinna har 
förmågor som passar för att kunna vårda barn.

De kompletterande roller som man och hustru har i en relation skapar en stark och 
härlig attraktion. Genom sin kärlek hedrar de varandras distinkta roller och bidrar 
med sina olika förmågor till hela välfärden. När de blir förälskade, kretsar de 
dessutom omkring varandra i en cirkulär rörelse, rör sig in och ut ur varandras roller. 
I sann kärlek är därför man och hustru lika.

Vår tids feminister har förespråkat absolut jämlikhet mellan män och kvinnor, men 
baserat på rättigheter, inte på kärlek. Dom har rätt i att hävda att kvinnor i många 
yrken och sociala roller kan uppnå lika mycket och prestera som män. Starka och 
kapabla kvinnor kan vara stora ledare:till exempel Margaret Thatcher,
Moder Teresa och Golda Meir. Ändå har feminismen gjort familjelivet en otjänst. Det
är paradoxalt men sant det genom att spåra feminismens naturliga skillnader mellan 
män och kvinnor har feminismen utarmat och försvagat familjen. Familjer centrerade 
på sann kärlek ärar den naturliga mångfalden av roller som kärleken växer ur,
och i slutändan uppnås verklig jämlikhet.

Äktenskapet syfte
Vad är syftet med äktenskapet? Varför är det så viktigt att fullfölja syftet med 
mänskligt liv? Filosofen Sang Hun Lee skrev:

I dagens avancerade nationer får män och kvinnor lätt gifta sig och blir lätt skilda; till
följd av detta har den heliga och eviga naturen av äktenskapet gått förlorad. Detta är
inte det ursprungliga sättet för förhållandet mellan make och hustru. Inga 
tillfredsställande svar har ännu givits på sådana frågor som varför människor existerar
som män och kvinnor och för vilket ändamål de gifter sig. Därför föredrar människor 
ofta att inte alls gifta sig.7



Vi borde kunna ge tydliga svar på dessa frågor om vi ska kunna skingra förvirringen 
av värden som besvärar dagens värld. 

För det första skiljer sig människor från alla andra varelser i det att vardera finns som 
ett unikt förkroppsligande av Guds väsen. Varje person är skapad för att manifestera 
en så nära likhet med Guds egen varelse, att bli Guds älskade partner. Därför har 
människokärlek den speciella karaktären att manifestera Guds kärlek. Äktenskap 
mellan make och hustru inkluderar partnerskap med Gud. Det är en multidimen-
sionell förening mellan Gud och mänskligheten, mellan himmel och jord. I denna 
förening fullkomnas gudomlig kärlek och syftet med skapelsen är fullbordad.

Just i det ögonblick när man och hustru fullbordar sin kärlek, kärleken inom Gud 
(mellan Guds tvåfaldiga egenskaper) och kärleken mellan man och kvinna möts och 
vibrerar som en. I äktenskapet mellan man och hustru, ser Gud Sin perfekta
avspegling. (Matt 19:4-6) Genom detta känner Gud glädje och upphetsning och ser 
detta häller gudomlig kärlek över det kärleksfulla paret. Det finns en explosion av
elektricitet, en gnista av kosmisk energi, som förenar Gud, människan och kvinnan 
till ett.

Bara när Gud lever i äktenskapet kan vi tala om det som sann kärlek. I en sådan 
förening vibrerar Gud med samvetet; därför finns det ingen skuld, ingen skam, inget 
yttre motiv och inget bedrägeri. Fallen kärlek saknar denna vertikala dimension; 
därför är det instabilt och förrädiskt. Sann äktenskaplig kärlek, genomträngd av 
gudomlig kärlek, är evig. Det varar även när kroppen blir gammal. (Ps. 92:14) Det är 
baserat på ett löfte om absolut trohet mellan partnerna och speglar därmed Guds 
absoluta engagemang för vart och ett av sina barn. Att vara genomsyrad med Guds 
kärlek är verklig kärlek mellan man och hustru den starkaste kraften i universum; alla
konkurrerande kärlekar i jämförelse. Därmed lämnar det inget utrymme för 
skilsmässa.

Fader Moon lär att Gud bor på den plats där man och hustru fullbordar äktenskaplig 
kärlek. Enkelt sagt, denna "allra heligaste plats ” för Guds hem är sexuella organen. I 
det sexuella organet, där livet skapas, finns den mystiska sammanfogningen av 
spermier och ägg med en gudomlig andlig essens. I den sexuella handlingen går den 
vertikala kärleken till Gud och människors horisontella kärlek samman för att skapa 
ett nytt liv. Förutom sina biologiska föräldrar har varje barn Gud som hans eller 
hennes andliga förälder.

Sexualitet är därför heligt. Den heliga platsen för kärlek borde hållas helt ren och 
endast användas för den heliga äktenskapsrelationen. Av denna anledning,
gömmer naturligtvis människor det och ser på det med blygsamhet. Eventuellt 
missbruk av könsorgan är en synd, eftersom det förorenar Guds heliga bostad. All sex
i frånvaro av Gud fläckar vår kärlek. Sexuell renhet borde vårdas för kärlekens egen 
skull. Unga människor måste förstå att sexuell renhet är avgörande för att de ska 



lyckas i kärlek och varaktig lycka. Vi kommer tillbaka till sexuell etisk renhet och 
diskuterar det mer detaljerat i samband med det sjunde löftet.

För det andra betyder det äktenskapliga förbundet mellan man och hustru  är 
fullbordandet av universum. Detta beror på att varje man är en skapelsens herre och 
ett mikrokosmos som kapslar in alla yang / maskulina delar av universum, och varje 
kvinna är en skapelsens herre och ett mikrokosmos som inkapslar alla yin / kvinnliga 
delar i universum. Exposition of the Divine Principle säger:

Allt i kosmos kan i stort delas in i subjekt partners och objekt partners. Hade 
Adam, den första mänskliga förfadern, uppnått fullkomlighet, skulle han ha 
förkroppsligat alla subjekt ämnen i skapelsen. Hade Eva uppnått fullkomlighet 
skulle hon ha förkroppsligat alla objekt ämnen i skapelsen .... Om Adam och 
Eva hade uppnått fullkomlighet och förenats som man och hustru, skulle det 
betyda ansluta sig till enhet mellan de två centra för de tvåfaldiga egenskaperna
hos alla varelser. Hade Adam och Eva rört sig tillsammans i harmoni och 
uppnådd enhet, skulle hela kosmos med dess tvåfaldiga egenskaper ha dansat i 
harmoni.8

Ett par i den första kärlekens rodnad känner att hela universum tillhör dem. 
Stjärnorna dansar för dem; blommorna blommar för dem; hela världen gläder sig 
över att se dem. Normalt bleknar den här förtrollande känslan. Ändå är det försmak 
av den eviga glädjen som uppstår i sann äktenskaplig kärlek.

Varför är kärleksglädjen så flyktig för de flesta par? När de första mänskliga 
förfäderna föll och inte upprättade en sann äktenskaplig relation, förlorade universum
sitt centrum. Det har förblivit sönderbrutet och ofullständigt, i väntan på "Guds barn" 
(Rom 8:19-22) som skulle fullborda den kosmiska cirkeln av kärlek som sanna makar
och hustrur.

För det tredje, banden mellan  make och hustru återupprättar mänsklighetens 
förening. Sönderfallet av den mänskliga familjen började när den bara var  två — 
Adam och Eva. Deras fall ledde till ömsesidig anklagelse, ilska och fiendskap. I deras
söndriga hem födde de Kain och Abel, i vilka deras ilska blommade ut till mord. När 
en make vårdar sin hustru som representerar alla de fem+ miljarderna kvinnorna i 
världen, och en hustru värnar om sin man som representerar alla fem+ miljarderna 
män i världen, hjälper de till att läka mänskligheten. Eftersom varje make, varje 
hustru representerar hela mänskligheten, kan det inte finnas något som ersätter en 
man för en annan eller en hustru för en annan. En man borde älska sin hustru som om
hon var varje kvinna i världen; en kvinna borde älska sin man som om hon var varje 
man i världen.

För det fjärde är föreningen mellan make och hustru poängen med kärlekens full-
komnande i familjen. Även om vi talar om hjärtats fyra stora sfärer, är kärleken 



fullkomlig på bara en punkt:i äktenskapet. Mötespunkten av Guds kärlek och 
mänsklig kärlek beskriver en 90-graders vinkel. De kan bara mötas på en punkt, inte 
två eller tre, för kärlek reser alltid längs den kortaste vägen. Från geometri vet vi att
den kortaste vägen mellan en punkt och en horisontell linje under den är en
vertikal linje som går exakt vinkelrätt mot den horisontella linjen. Detta beskriver 
kärleken till Gud som faller ned för att möta kärleken mellan man och hustru.

Så även om det bara finns fyra typer av kärlek, är det bara i äktenskapet de alla 
fullkomnas. Det finns tre stora välsignelser, men bara i äktenskap blir alla uppfyllda. 
Barns kärlek utvecklas allt eftersom barnet passerar genom tillväxtperioden perioden 
av renhet; den fullkomnas vid tidpunkten för äktenskapet, när han eller hon får frihet 
att engagera sig i sexuell kärlek och inte längre är bunden av budet ”ät inte av 
frukten.”  (1 Mos 2:17) Det nu vuxna barnet upplever den högsta kärleken till Gud 
som flödar genom den äktenskapliga relationen, stående med sin hustru som den 
kompletta spegeln av Guds tvåfaldighet.

Syskonkärlek fullkomnas också i äktenskapet. Genom att ha odlat syskonkärlek 
genom många horisontella relationer med bröder, systrar, släktingar och vänner, kan 
det intima förhållandet mellan man och hustru vara smidigt och harmoniskt. Slutligen
startar föräldraskap med äktenskap och befruktningen av ett barn.

Därför är äktenskap punkten där alla typer av kärlek är fullbordade. När en kvinna 
älskar sin man, kan hon älska honom som sin far, sin man, hennes bror och hennes 
son. En man kan älska sin hustru som sin mor, sin hustru, hans syster och hans dotter. 
Vi kan placera aldrig för mycket värde i vår partner. Hen representerar allt:min familj,
mänskligheten, kosmos och till och med Gud. Föreningen av man och hustru i sann 
kärlek är verkligen en helig och dyrbar förening. Livets syfte kan inte uppfyllas 
bortsett från det.

Föräldrakärlek
En man och hustru liknar tillsammans Gud på ett sätt som en individuell människa 
inte kan. En man och hustru delar Guds kreativa natur:de kan få barn. Precis som Gud
skapade människor som varelser som liknar honom, när människor förenas som man 
och hustru kan de producera en annan varelse — deras barn — som helt liknar
dem. När Gud ser leendet från en utmattad ny mamma på hennes sjukhussäng som 
vaggar sitt nyfödda barn, påminns Gud om Sitt eget svåra arbete för skapelsen. Det är
otrolig glädje och fred i det ögonblicket av gemenskapen mellan de två
skaparen. Här är utgångspunkten för föräldrakärlek.

I föräldrarnas hjärta rike delar föräldrar Guds kreativa natur när de investerar för att 
uppfostra och utbilda sina barn. Precis som Gud häller Sin kärlek in i det gifta paret, 
häller de sin kärlek i sitt barn. Därför liknar föräldrakärlek mycket nära Guds kärlek.



Föräldrakärlek är helt osjälvisk och ger allt för deras barns skull. Som Gud ger och 
ger och glömmer vad Hen har gett i världens skapelse och bedriver Sitt frälsnings-
arbete, så ger föräldrar sina barn oändlig kärlek. Håller en mamma kontroll över
hur många gånger hon har bytt blöjor, så att en dag när barnet växer upp och får sin 
första lönecheck, kan hon ge honom en räkning? Dumheter! En mammas kärlek är 
osjälvisk och söker aldrig allt tillbaka, annat än välbefinnandet och lyckan hos
barnet.

Föräldrakärlek är offrande och avspeglar Kristus kärlek. Om ett barn springer ut på 
gatan framför mötande trafik, springer modern efter utan tanke på faran. En far 
kommer inte att tveka att riskera sitt eget liv för att rusa in i ett brinnande hus för att 
rädda sitt barn som fångats inuti.

Föräldrar vill att deras barn ska växa upp för att bli framgångsrika i livet. 
(Ords. 23:24) Om deras barn överträffar dem är de inte avundsjuka. Till och med 
Jesus såg till tiden då hans anhängare skulle passera honom och säger:”Den som tror 
på mig kommer också att göra de verk som jag gör; och större verk än dessa kommer 
han att göra.” (Joh. 14:12) Alla föräldrar vill att deras barn ska vara smarta, attraktiva,
starka, kloka och modiga. De vill att deras barn ska få en bra utbildning, en bra
karriär och hitta överflöd i deras liv. Men den största önskan för föräldrar bör vara att 
deras barn blir sanna män och kvinnor som kan manifestera sann kärlek. De kommer 
att njuta den största lyckan.

Föräldrar delar också Guds smärta när de disciplinerar sina barn och strävar efter att 
föra ett vilset barn tillbaka på rätt väg. Gud har lidit under årtusenden genom att 
försöka nå ut till sitt folk som envist vände ryggen mot sanningen och sjönk mer och 
mer djupt ner i det fallna livets myr. När en far disciplinerar en kriminell son känner 
han sin sons smärta, men hans hjärta värker ännu mer över faran som hans son skulle 
utsättas för skulle han fortsätta på vägen mot undergång. Hur mycket smärtsammare 
är det inte för föräldrarna när deras son har vuxit upp och inte längre tar emot 
disciplin eller instruktioner! Vad kan då få en förlorad son att vakna? Tills han 
bestämmer sig för att förändras av egen fri vilja kan hans föräldrar bara tåla i tystnad.

På dessa olika sätt ger hjärtats sfär oss möjlighet att fullständigt förkroppsliga Guds 
kärlek. Föräldrar representerar Gud för deras barn. När deras barn ser dem, borde de 
se Gud. Vilket fantastiskt ansvar för föräldrarna! Gapet mellan verkligheten hos Gud 
och föräldrarnas förmåga att korrekt representera Gud är ett mått på mänsklig fallen-
het. Helst bör det inte finnas något gap. Gud skapade sfären av föräldrahjärta som 
möjlighet för människan att bli helt en med Gud. I Guds ursprungliga plan, att kulti-
vera hjärtats sfär skulle fullfölja syftet som Gud skapade människor för. Vi kallar en 
sådana fullkomliga mänskliga varelser, sanna föräldrar.

Förlängning av familjen genom generationerna



och in i samhället

Samhället är en expansion av familjen. Familjen, där människor först lär sig attityder 
och sätt att förhålla sig till andra, formar den väg de anpassar sig till den större 
världen. Familjen är den första etik- och moralskolan, där människor lär sig att 
värdera och respektera sig själva, andra människor och saker. Föräldrar infogar 
moraliska normer i sina barn och är stolta när deras barn är ordentligt moraliska och 
respektfulla i sina relationer med andra.

Familjen är samhällets mikrokosmos. Familjeförhållanden är mönstret för sociala 
relationer:äldre och yngre, ledare och följare, lärare och student, vänner och kollegor. 
Den partnerskap, hierarki och arbetsfördelning som skapas i familjen är grunden för 
social organisation. Det politiska samhällets uppskattade värden — frihet, jämlikhet, 
rättvisa, fred, tolerans, respekt för myndighet, sympati för de förtryckta, etc. — 
upplevs först på den mesta intima mänskliga nivå i relationerna mellan föräldrar, 
barn, bröder och systrar.9 De sociala sjukdomarna som plågar moderna samhället 
härstammar också från brister i Familjens hjärtas stora sfärer.

Familjens splittring och dagens samhälle
Många av dagens människor inser att grundorsaken till våra sociala sjukdomar
är familjens sönderfall. Liksom Romarriket under dess senare dagar, faller Amerika 
sönder från den (moral-)cancer som drabbar dess familjer. Även om det är utåt starkt 
och välmående, uppslukas dagens samhälle inifrån av gisslan från illegitimitet, 
promiskuitet, skilsmässa, hemlöshet, narkotikamissbruk, pornografi och brottslighet –
alla produkter från dysfunktionella familjer. Kostnaden för tonårsgraviditeter kräver 
tiotals miljarder dollar årligen för ökad välfärd genom utbetalningar, och den siffran 
inkluderar inte skadorna på samhälle som många av dessa faderlösa, främmande barn 
kommer att orsaka i tonåren och vuxen ålder när de vänder sig till gäng och ett liv i 
brottslighet.

Utan att ta itu med grundorsaken till familjens sammanbrott kan vi göra lite för att 
åtgärda problemet. Regeringsprogram, även när de stärker familjer, berör inte 
kärnfrågan. Gud designade familjen att vara kärleksskolan och inrättade Hjärtats fyra
stora sfärer. Tyvärr ser vi inte bland dagens familjer många som har lyckats ta 
examen från den här skolan. Alla våra sociala sjukdomar kan spåras till denna 
dysfunktion i familjen. Skulle vi växa ordentligt i vår kärlek genom Hjärtats fyra
stora sfärer, vi skulle finna ett botemedel.

Sociala konsekvenser av barnens misslyckande 
och i hjärtats syskonsfär 



När föräldrar är andligt omogna, kan de inte ge sitt barn det fulla måttet av kärlek 
eller vara sanna förebilder för deras barn att efterlikna. Detta hämmar deras barns 
förmåga att växa in i barnens hjärta. Barns hjärtan behöver stimuleras av sann 
föräldrakärlek för att genomsyra och vägleda deras tillväxt. De behöver sina föräldrar
för att fastställa normer för att utbilda sitt samvete. 

I synnerhet ger barnets föräldrar deras första fönster mot Gud. När barn får problem i 
detta hjärta, kan de bli handikappade i sin relation till Gud och ha svårigheter att 
uppleva Hens kärlek. Konditionerat av föräldrarnas misslyckande att älska dem 
ordentligt, kan de tro att Gud är avlägsen och okänd eller att Gud är en förtryckande 
varelse. Detta leder dem till att avvisa religion och omfamna ateism och materialism.

Utan en fast grund i barnets hjärta, växer även ungdomar upp och blir rebelliska och 
utvecklar misstro mot föräldrar och, utökat, alla regler och myndigheter. Inte lätt att 
lita på andra, har de svårt att få hjälp för sina problem. Dessutom saknar de själv- 
respekt och inre frid, eller en känsla av att de är älskade av universum. För vissa kan 
detta leda till depression och självmord. Andra kan anta en vårdslös attityd till livet 
och ta alkohol, droger, utöva fri sex och till och med utföra brott. Faktum är att utan 
en varm känsla av att vara hemma i universum och utan känsla av förtroende för sina 
föräldrar, blir en ung desperat att finna lycka men söker på alla fel platser — snabbt 
levande, radikal politik, drogmissbruk, till och med homosexualitet. Ändå blir 
sökningen efter lycka förgäves för människor som saknar grunden för kärlek 
inombords. Deras hjärtan har blivit bedövade eftersom de inte hade det bra i sitt 
barnahjärta.

Utan sann föräldrakärlek kommer barnen inte heller att utvecklas helt i hjärtat. När 
syskon är likgiltiga eller fientliga mot varandra leder det till en känsla av likgiltighet 
mot människor i allmänhet. Vi ser detta hos människor som har blivit avtrubbade av 
våld. En kvinna slås ner av en rånare på gatan och folk går bara förbi, deras ansikten 
vänds bort. Om hon var din syster, skulle du helt säkert gå in för att försvara henne. 
Men vi känner inte att hon är vår släkt, så vi går vidare. En annan konsekvens är 
ensamheten och isoleringen människor känner, även mitt i en fullsatt stad. Utan en
känslan av syskonskap, demoniserar politiker lätt utlänningar och människor med 
olika hudfärg; därmed bryter ras och etnisk fientlighet ut.

Sociala konsekvenser av misslyckande 
i äktenskapets hjärtas sfär
Misslyckandet med äktenskapets kärlek är den viktigaste orsaken till familjens 
sönderfall, eftersom Gud hade för avsikt att leva i det förhållandet. Den sexuella 
kärleken som lossnar från sin gudomliga källa kan ändras och är förrädisk. Varaktigt 
äktenskap kräver andlig mognad och bra karaktär som kommer med att leva för 
andras skull. Den kräver absolut engagemang. Annars kommer de självcentrerade 
intressena hos varje partner att överträffa de romantiska men vaga idealen som deras 
förhållande startade med. Först när Guds kärlek bor i centrum av äktenskapet och 



absolut trohet är normen, kan parterna fritt driva sina individuella intressen inom 
säkerheten för orubbliga äktenskapsband. Tyvärr saknar idag den stora majoriteten av
äktenskap en sann, gudomlig kärna.

Otukt förstör äktenskap och utomäktenskaplig sex kan förstöra grunden för ett 
framgångsrikt äktenskap. Med dessa så vanliga kärleksbrott är det inte förvånande att 
det genomsnittliga första äktenskapet i Amerika varar mindre än sju år. När 
äktenskapet misslyckas, skadas något barn permanent i den misslyckade relationen. 
De har en grundläggande rätt att förvänta sig båda sina föräldrars varma kärlek, men
de förråds. Det är inte konstigt att många skilsmässobarn flyr bort hemifrån och 
hamnar i ett liv av prostitution eller brottslighet.

När det gäller synder, är äktenskapsbrott värre än mord. Mord dödar kroppen men 
inte anden, medan otukt skadar anden och hjärtat. Om en förälder mördas kan barnen 
vårda hans eller henne minne och till och med bli starkare när de upprätthåller sin 
förälders ära. Men föräldrar som skiljer sig förstör sina barns bild av deras föräldrar 
och förgiftar deras hjärtan från att någonsin hoppas på sann kärlek. Modern kultur har
kommersialiserat sex och därmed grovt besmittat kärlek. Pornografi är utbredd:inte 
bara den hårda sorten, utan den mjukporr som bombarderar alla sinnen från tv-
skärmar, radioapparater, skyltar och tidskrifter. Hur många äktenskapsbrott äger inte 
rum på en genomsnittlig dag med nätverks-tv? På vilket sätt många låtar som firar 
tonårslust och fri sex hörs en genomsnittlig dag på populärradio? Populär kultur 
romantiserar utom-äktenskapliga affärer, uppmuntra människor som annars kunnat 
skydda deras dygd. När medierna och dess annonsörer fortsätter att tänja gränserna 
för vad som är socialt acceptabelt, har alla slags sexuella perversioner kommit in på 
det offentliga torget, medan de som skulle skydda deras jungfrulighet och renhet blir 
förlöjligade som pryda. Leverantörerna av dagens populärkultur är den typ av 
människor som profeten Jesaja fördömde:”Ve dem som kallar det onda gott
och det goda ont, som gör mörker till ljus och ljus till mörker, som gör bittert till sött
och sött till bittert! ”(Jes. 5:20)

Homosexualitet är en allvarlig snedvridning av den äktenskapliga hjärtats värld. Även
om många homosexuella är anständiga, samvetsgranna människor, inuti är något fel. 
Bibeln kallar homosexualitet som en synd. Vi borde älska homosexuella som Guds 
barn, medan vi försöker förstå det underliggande tillståndet som fick dem att 
omfamna denna väg, och inte alltid villigt. Ibland har en kvinnlig ande en man som 
tar kvinnans roll. Kanske som barn saknade sin fars kärlek, och därmed försöker han 
kompensera genom att sexuellt älska en man. Vissa människor hävdar att homo-
sexualitet beror på en fel i genetik eller hjärnfunktion. Skulle många homosexuella 
välkomna en bot om den fanns? 

Vi kan bäst förklara vad som är fel med homosexualitet från naturens perspektiv och 
med skapelsens syfte. Naturen speglar Guds tvåfaldiga karaktärer; alla varelser 
relaterar parvis som positiva och negativa, manliga och kvinnliga (hane och hona). 



Vårt syfte med livet — att likna Gud, vara Guds jordiska partners och delta i Guds 
skapelse genom att föda barn åstadkommes i slutändan genom äktenskapsrelationen 
mellan en man och en kvinna. Ingen relation mellan en man och en man eller mellan 
en kvinna och en kvinna räcker för att uppfylla livets syfte. Det kan därför inte vara 
vägen till sann lycka.

Sociala konsekvenser av misslyckande 
i föräldrahjärtats sfär
När människor inte har vuxit genom barnens, syskon- och äktenskapets hjärtas 
världar, kan de knappast förväntas ha andlig mognad för att vara bra föräldrar. När 
föräldrarna inte har vuxit i sitt inre och andligt återspeglar kvaliteten på Guds kärlek, 
kommer deras kärlek till sina barn att vara bara delvis, villkorad och försökande.
De kan försöka få känslomässig tillfredsställelse för sig själva genom att utnyttja 
deras barns naturliga tillgivenhet och lydnad. När deras barn inte svarar efter 
önskemål kan det leda till missbruk. Även om det inte kommer till det, känner barn 
sina föräldrars omognad på otaliga subtila sätt. De kan känna sig fångade av en 
relation mellan beroende eller kontroll och att vara rebell. Vid något tillfälle,
klarar föräldrarna inte längre sina barn. Resultatet blir ett generationsgap.

Incest är ett särskilt ondskapsfullt missbruk av föräldrakärlek och bestörtande utbrett. 
När en far tvingar sig själv på sin dotter, förråder han sin hustru och förråder Gud. 
Men värre, genom att kränk sitt förtroende som pappa förstör han sin dotters förmåga 
att lita på en man. Offren för incest lider under hela sitt liv, av att ha deras förmåga att
älska permanent skadat.

Slutligen expanderar misslyckandet med fullkomlig föräldrakärlek till ett miss- 
lyckande av ledarskap i samhället. Nationernas konungar och presidenter, städers 
borgmästare, chefer för företag och skolors rektorer fyller roller likt föräldrarnas, men
på en större nivå. Dessa ledare är som föräldrarna till medborgarna i deras nationer 
eller de underordnade i deras organisationer. Att vara andligt omogna som föräldrar i 
sina familjer, kan dessa ledare inte uppfylla sitt offentliga ansvar med sann föräldra-
kärlek. Istället hittar de mer lämpliga sätt att utöva kontroll. De kan använda kraften i 
övertalning, att ge inspirerande tal och lova vad de senare inte kan hålla. De kan lita 
på juridiska eller byråkratiska institutioner för att isolera sig från den mänskliga 
dimensionen av deras plikt. De kan jämna ut sin väg med pengar eller intriger, eller 
de kan använda terror och ett vapen. Som ett resultat är vi missnöjda med våra 
politiker och affärsledare och beklagar deras makt och privilegium.

Världen längtar efter ledare som styr samhället med sann kärlek. De måste först vara 
föräldrar som vet hur de ska styra sin familj med sann kärlek. Detta kommer att 
belysas ytterligare i samband med fjärde löftet, i läror som kallas ”Föräldraskap” och 
”Tre subjekts tänkande”.



Konungariket av kärlek
Förutom att fullkomna De fyra stora hjärtans värld, har Familjelöfte uppmanat oss att 
uppfylla de Tre stora konungaskapen. Varför bör ett löfte om familjeliv innehålla 
konungadöme? kungavärdighet är vanligen definierade i form av makt och 
suveränitet. Ändå är konungar och härskare i den fallna världen i allmänhet orättvisa, 
dominerande och förtryckande. Jesus talade många gånger om sitt rike, men när
Pilatus konfronterade honom och frågade honom om han var judarnas konung, 
svarade Jesus:"Mitt konungariket är inte av denna värld." (Joh. 18:36) Suveränitet i 
Guds rike vilar på kärlek, inte på makt. Därför bör vi överväga att roten till konunga-
riket ligger i familjen, sanna kärlekens hem.

I Guds rike härstammar all myndighet i samhället från kärlekens auktoritet. Eftersom 
samhällets grundläggande enhet är familjen, härstammar samhällets konungarike från
kärleksfulla relationer inom familjen. Därför bör myndighet som utövas i en 
kärleksfull familj vara modellen för myndigheter hos konungar och nationer.

Hade Adam och Eva uppnått fullkomlighet och gift sig under Guds Välsignelse, 
skulle de ha upprättat originalet i sin familj, modellen för konungariket. Istället föll 
de under Satans orättvisa herravälde. Det snedvridna och dominerande förhållandena 
i den familjen etablerade den falska traditionen från vilken det sekulära konungariket
uppstått.

Vid fallet var Lucifer motiverad att förföra Eva genom ambition att uppnå den 
centrala positionen i universum, som han missförstod som sättet att få den största 
kärleken från Gud. För att få föremålet för sin önskan — makt över Guds barn — 
trampade han på Guds hjärta och upprättade en herravälde som saknar sann kärlek. 
Konventionella kungar tenderar att följa detta sataniska sätt och krossa goda 
människor i jakten på absolut makt.

Kraften i sant konungariket uppstår å andra sidan genom sann kärlek. I Guds rike kan
inte en härskares myndighet vinnas på andras bekostnad, utan uppstår naturligt ur 
hans sanna kärlek till folket. Utgångspunkten för sann kärlek är familjen, där 
föräldrarnas verkliga kärlek som investeras i sina barn ger dem en naturlig auktoritet. 
Men som vi kommer att se kan alla familjemedlemmar uppnå myndigheten av en 
konung eller drottning i kraft av hängivenhet och tjänande.

Ur en andlig synvinkel lyser sanna kärlekens härlighet mycket mer imponerande än 
den ära som ges till vanliga kungar. Alla kan bli kärlekens konung eller drottning. När
vi tar examen från skolan av kärlek i vår familj, ger Gud var och en av oss en 
härlighetskrona. Där lyser härligheten, förkroppsligad i vår goda karaktär och vårt 
kärleksfulla hjärta, fram för världen att se. Genom att bli de verkliga ledarna för våra



familjer får vi dessutom den viktigaste kvalificeringen för ledarskap i det större 
samhället. Således talade Paulus om biskopens tjänst, ”Men om någon inte förstår att 
ta hand om sin egen familj, hur ska han då kunna ta hand om Guds församling? ”
(1 Tim. 3:5)

Attribut för kungavärdighet
kungavärdighet som beskrivs i Familjelöftet har flera betydande attribut. Först värde. 
Sann kärlek ger en person det mest ärorika och högsta värde. Ingen världslig ära kan 
jämföras med äran hos en person som har utexaminerats från de fyra stora Hjärtats 
sfärer och uppnått den högsta nivån av andlig mognad. En med Gud, har hen en 
gudomlig karaktär. Hen deltar med Gud i att härska över den skapade världen. Hen 
regerar som en sann förälder och på samma gång en sann ägare och sann lärare. Han 
styr sin familj och egendom med kärlek och leder sina barn på rätt väg. Oavsett var 
han själv utövar i samhället, lyser hens fantastiska karaktär och sanna kärlek ut och 
förvandlar de omkring honom. Fastän politiker, kändisar och stora affärsmän kan 
kontrollera stora resurser och påverka miljontals människor, försvinner deras 
värdighet i jämförelse med en far eller mor som har uppfyllt Hjärtats fyra stora sfärer.

Ett andra attribut är adel. Det konventionella idealet om konungariket är en ädel 
person som visar sin nation värdighet. Konungen är en man med mod och integritet. 
Han tar ansvar för fred och välfärd i hans rike, och hans undersåtar ger honom 
tacksamhet och respekt i gengäld. Den brittiska konungafamiljen hade en gång 
nationens respekt. Det inkluderade ädla kungar som Edward VIII, som under 2:a 
världskriget förblev i London och led genom tyska bombningar tillsammans med 
hans undersåtar. Men idag, med dess bortskämda prinsar som leder tvålopera-liv, har 
konungafamiljen förlorat alla tecken av adel. I Amerika vill vi respektera våra
presidenter som män med hög karaktär, som Washington och Lincoln, men få räcker 
dit.

En ledare kan plötsligt inte bli ädel och dygdig om hen saknar grunden för god 
karaktär och en mogen ande. Platsen att odla dessa fundament är i familjen, kärlekens
skola. Föräldrar som har utexaminerats genom de Fyra stora hjärtans värld
har odlat den andliga mognad och goda karaktären som gäller för sann adel. De har 
de inre resurserna att vara altruistiska, offra och ansvara för att hantera varje 
kärlekssituation, för helhetens nytta. Däri ligger den verkliga adeln av konungariket.

För det tredje handlar konungariket om myndighet och makt. Världens ledare har
makt uppbackad av fysisk makt eller hot om våld. Politisk makt, som borde vara med 
samtycke från den styrda, verkställs ändå av opersonliga lagar och byråkrati och 
försvaras  av polis och armé. Staten med sina lagar och polis respekterar inte kärlek. 
Det gör inte heller hänsynslösa företagsledare som bara har ögon för vinster. För 
tvåtusen år sedan använde den romerska staten sin makt för att döda Jesus Kristus, 
kärlekens konung, genom att spika upp honom på ett kors. Mänskligheten längtar 



efter en ny tid då kärlek och makt går samman. Bibeln talar om Kristi återkomst i 
sådana termer, förödligad i musik genom Händels Messias:”Väldet över världen
tillhör nu vår Herre och hans Smorde, och han ska vara kung i evigheters evighet 
”(Upp. 11:15)

Av denna anledning kommer inte konungariket att visa sig med Guds svärd som slår 
alla ondska i vägen genom sekulära kungar. Annat, skulle de som dömdes till 
lidandets grop ha grund för klagomål mot Gud. Himlens domar är absolut rättvisa
eftersom de överensstämmer med varje individs personliga sanning, känd
genom hens samvete. Varje själ när den passerar in i andliga världen får absolut 
kärlek och för med sig hoppet om förlåtelse och förnyelse. Den varma och 
omfattande atmosfären kan stimulera till och med ett felaktigt samvete att göra en 
ärlig redovisning. I kommande konungarike kommer jordens vägar att överens-
stämma med himlens vägar. Kraft och auktoritet kommer naturligt att uppstå ur sann 
kärlek.

När Jesus från Nasaret talade med judarna i Kapernaum, ” blev de förvånade över 
hans undervisning, ty han lärde dem som en som hade auktoritet och inte som de 
skriftlärde.”  (Mark. 1:22) Jesu lärdom hade auktoritet eftersom det kom från hans 
egen integritet och kärlek. Till skillnad från de skriftlärde som lärde från vad 
skrifterna föreskriver som de inte själva alltid utövade, vad Jesus lärde hade han 
redan utövad på sig själv. Genom sin integritet gjorde han sig värdig att leda. Detta är
en konungarikets attribut:auktoriteten hos en som leder ut ur sin egen integritet som 
exempel. Det är en myndighet som framkallar villig lydnad.

För det fjärde handlar konungariket om rädsla och vördnad.” Att vörda Herren är 
början till vishet.”  (Ords 9:10) Den rädsla vi känner när vi närmar oss Guds altare är 
vårt samvetes ångest när vi bedömer oss själva. När ni står framför vår Fader Moon, 
som är absolut offentlig och offrande för att leva för andra och för Gud, kan vi känna 
oss obekväma och skämmas över någon övergiven eller självisk önskan. En sådan 
rädsla är en positiv sak som utmanar oss till självförbättring.

När Abraham resolut gick till berget i Moria för att offra sin son Isak, sa Gud till 
honom, "nu vet jag att du fruktar Gud.”  (1 Mos 22:12) Tidigare hade han varit 
slarvig när han offrade djuren, men när ånger och ordentlig rädsla uppstod i honom, 
kunde han erbjuda ett acceptabelt offer. Kärlekens konungarike väcker sådant 
gudomlig rädsla till exempel hos ett barn som känner ånger och skam när hans
förälder konfronterar honom för något fel.

För det femte uttrycker konungariket kärlekens kraft att leda andra med glädje. 
Människor som inte gillar att bli befallda av någon kommer att följa det med glädje 
när kärleken befaller. En man svarar ivrigt och glatt på sin hustrus order; han vill 
behaga henne och göra henne lycklig. En hustru känner på samma sätt mot sin man



när han ger henne en uppmaning. Intimiteten med kärlekskommandon är inte hård; 
även huvudets nick kan vara tillräckligt som ett tecken på vad den andra ska göra. 
När en man och hustru är verkligen förenade följer de varandras vägledning som två 
dansare som virvlar runt över balsalens golv. Detta givande och mottagande är glatt, 
spontant och charmigt.

Vi känner verkligen glädje när vi svarar på Guds kärlek. Även när Gud leder oss att 
bära en tung börda, gör på något sätt Hens varma  kärlek allt uthärdligt och till och 
med spännande. En av fader Moons ledarförmåga är att visa oss hur vi kan finna 
glädje även i svåraste situationer, att skratta bort våra problem och gå framåt. Kanske 
kan han dela denna glädje med oss eftersom han redan bär hundra gånger tyngre än 
vad vi måste bära. Likt stridsslitna soldater som delar krigshistorier, uppstår en 
speciell glädje från tungt uppoffrande när jaget helt förnekas. Sådana speciella 
stunder av smärta och triumf blir våra oförglömliga minnen. När vår kärlek växer och
vi uppnår kungavärdighet bör vi också ha sådan en kärlek där vi kan erbjuda 
glädjande lydnad till andra och erbjuda dem upplevelser av oförglömligt drama och 
presterande. Det där är kärlekens kraft till behärska andra med glädje.

För det sjätte uppväcker sanna kärlekens konungarike sann respekt. Det finns ingen 
tvekan om att medlemmar i Enighetskyrkan respekterar fader och moder Moon. Vi 
tjänar dem med största uppmärksamhet på detaljer. Vi skulle inte vilja att de kommer 
in i vårt hus om det inte vore helt rent. Vi vill att maten ska vara utan fel och 
kärleksfullt beredd. När de går ut offentligt, skyddar vi dem från alla främlingar som 
kan konfrontera dem med ett felaktigt hjärta. Dessa är alla manifestationer utåt av den
djupa inre respekt vi känner för dem. På samma sätt, borde vi inte respektera våra 
föräldrar och far- morföräldrar som har kultiverat sann kärlek och uppnått konunga-
skapets status? Bör vi inte sträva efter att vara värda samma respekt från våra barn 
och barnbarn?

För det sjunde så beskriver konungariket kärlekens herravälde. Befolkningen firar 
sekulära ledare som bygger dammar och bevattningsprojekt för ge överflöd för folket.
Å andra sidan finns det tyranner som förstört sitt lands rikedomar genom att bygga 
monument och nöjespalats för sig själva, bara för att bli mördade eller dö i skam. 
Enligt samma princip, i den egendom vi äger och upprätthåller, fastställs dess värde 
av kvaliteten på vår kärlek. Vårt hem borde vara ett kärlekspalats, där familje-
medlemmar och gäster alltid är välkomna. Till och med en fattig mans hus kan vara 
ett palats om Guds kärlek finns där. Å andra sidan, om kärleken är frånvarande, även 
kommer den mest fantastiska herrgården kännas tom och kall, som en vitkalkad grav.

Konungarnas tidsålder slutade till synes för länge sedan med triumfen av 
demokratiska ideal. Eftersom alla män är skapade lika, finns det ingen grund för att 
upphöja någon person som en konung. Som ett resultat har demokrati förlorat de 
människor som kunde exemplifiera det nobla och den dygd som kännetecknade det 



bästa av konungariket. Vad är resultat? Vi ser upp till kändisar med deras ytliga 
glamour och rikedom. Vi vill att våra presidenter ska vara ”presidentlika”, men så
ofta komprometteras de med krav från partipolitiken. Det fanns exceptionella män 
bland amerikas första grundare, men människor tror att de levde i en tidsålder som 
var avskild och särskilt välsignad av Gud. Faktum är att vi nu går in i en ny tid då alla
kan ha bli konungar och drottningar i värdighet.

Tre generationer av kungavärdighet i en sann familj
En egenskap av kunglig myndighet är att den ärvs från generation till generation. I 
traditionella dynastier, härstammar kungatronen från fadern till den äldsta sonen. Det 
finns traditioner av kungavärdighet som ska ärvas, eftersom kronprinsen får 
utbildning i framtida uppgifter för sitt ämbete. Likaså överförs i varje sann familj 
kungavärdighetet av sann kärlek från generation till generation. Det inkluderar också 
ädla traditioner — altruism, självkontroll, osjälviskhet, förlåtelse, uppoffring och 
offentligt tjänande— det måste förmedlas vidare till varje efterföljande generation.

Genom att konungariket uppnått mognad genom Hjärtats fyra stora sfärer, vägleder 
sedan sanna föräldrar sin avkomma på samma sätt och utvecklar sin kärlek genom  
Hjärtats fyra stora sfärer och uppnår sitt eget konungarike. När denna tradition har 
ärvts ner genom tre generationer i familjen – far- morföräldrar, föräldrar
och barn — då är konungariket säkert etablerat i den familjen. En sådan familj kan 
kallas en kunglig familj i sann kärlek. Det här är konceptet av de Tre stora 
konungaskapen, vilket betyder konungadömena i tre på varandra följande 
generationer av familjen.

Som ett exempel på en sådan gudomlig familjetradition kan vi se på Abraham, Isak, 
Jakob och Josef, fyra generationer som etablerade trons rot för Israels folk. Deras 
familjetradition inkluderade tro på Gud, moralisk dygd, respekt för föräldrar och
förlåtelse för sina bröder. Varje generation var tvungen att ha en sådan tro på Gud 
som att emigrera till ett främmande land. Varje generation upprätthåller 
härstamningens renhet genom rätt äktenskap. Varje generation värderade välsignelsen
som Gud gav deras föräldrar och övervann prövningar för att ärva den. Josef fortsatte 
till exempel den stolta traditionen av sin far Jakob genom att gå i exil, och övervinna
frestelsen av Potifars hustru och försona sig med sina elva bröder som hade sålt 
honom till slaveri, likt Jakob hade försonats med sin bror Esau.

Fader Moon säger:”Den kungliga familjen betyder vad Adam och Eva borde ha 
blivit.” 10 Fallet inträffade genom tre generationer:Gud som representerar far- 
morföräldrarnas position, Adam och Eva som föräldrar och deras barn Kain och Abel.
De rätta förhållandena mellan dessa tre generationer bröts och alla led som ett 
resultat. Gud förlorade respekten för sina barn och Hens kärleks auktoritet vreds ut 
led. Adam och Eva förstörde deras kärlek och förrådde sin Fader i himlen. Kain och 



Abel fortsatte i den falska och självcentrerade kärlekstraditionen som Adam och Eva 
skapat ända fram till och med mord. För att återupprätta denna falska tradition av tre
generationer och kvalificeras som en kunglig familj med sann kärlek, måste tre 
generationer av konungariket inrättas. Tre generationer är nödvändiga för att etablera 
en solid tradition av himmelskt kungavärdighet och rening av familjen med fel vanor 
som ärvts från det mänskliga fallet.

Far- morföräldrarnas kungavärdighet
Far- och morföräldrar är kungar och drottningar som representerar det förflutna,
andliga världen och Gud. Efter att ha varit pionjärer på kärlekens väg att vara en 
skattkälla av visdom och erfarenhet, har de etablerat en tradition av kärlek, och denna
fungerar som grunden för deras auktoritet för efterföljande generationer. Vi borde 
vara tacksamma för traditionen som våra far och morföräldrar etablerade för oss. 
Dessutom som företrädare för andliga världen, hedras alla våra förfäder genom dem.
Far- och morföräldrar har särskilt värde för vad de kan lära ut, särskilt till sina 
barnbarn. Till och med i Amerikas inre städer, där droger har förstört en generation av
föräldrar, kan barn finna skydd och vägledning från sina far- och morföräldrar för att 
kompensera för deras föräldrars misslyckande. Statistik visar att närvaron av en 
kärleksfull far- och morförälder ofta kan rädda barn till ensamstående mödrar från ett 
kriminellt liv. Far- och morföräldrar adopterar till och med sina barnbarn när 
föräldrarnas familj faller isär, för att ge dem värden och den stabilitet som deras 
föräldrar saknade.

För sin del upplever far- och morföräldrarna stor glädje över att älska sina barnbarn. 
Deras myndighet som konungar och drottningar ger dem rätt till uppskattning och 
stöd från alla familjemedlemmar. Även även om deras kroppar kan vara svaga och 
bräckliga, finns det många roller i det hem där de kan bidra till familjens välfärd.
Vare sig det är barnvakt, matlagning eller trädgårdsarbete, så finns det många
möjligheter för far- och morföräldrar att fortsätta uppleva glädjen över att ge. Vi ska 
inte på något sätt skicka iväg dem för att försvinna i något gammalt ålderdomshem.

Hur representerar våra far- och morföräldrar Gud? Till och med fysiskt genom 
ålderns vita hår symboliserar de Gud. I den första familjen av förfäder, Adam och 
Eva, var Gud farfar eller morfar. Gud längtade efter att älska Hens barnbarn, Kain 
och Abel; men Hens kärlek blev blockerad på grund av fallet. Gud kan återvinna den 
kärlek han saknade i Adams familj genom far- morföräldrarnas upplevelse. Det 
betyder först av allt genom upplevelsen av de första Sanna föräldrarna, som nu är far-
morföräldrar i den Sanna familjen.

Precis som gamla människor vill minnas sin barndom genom att se på foton av när de
var barn, skulle Gud vilja återfå Hens barndom när han skulle vara far- och morfar. 
De där hjärtskärande dagarna i Adams familj genomborrade Guds hjärta med smärta



och sorg. Nu identifierar Gud djupgående med far och morföräldrar när de älskar sina
barnbarn. Som far- och morföräldrar minns barndomens minnen genom sina 
barnbarn, kan Gud återfå de förlorade åren och uppleva glädjen Hen aldrig upplevt. 
Allt eftersom barnbarn expanderar, ökar Guds glädje när de gudomliga far- och 
morföräldern också expanderar.

Föräldrarnas kungavärdighet
Föräldrar är konungar och drottningar som representerar nutiden. De leder familjen 
med kärlek och skapar standarden för dess andliga liv. Dom ansvarar för familjens 
materiella välfärd och tillhandahåller både för deras barn och deras äldre föräldrar.

Vi har redan länge diskuterat betydelsen av konungariket som det värde och den 
auktoritet som ges till subjekt partner i gengäld för hens kärlek och investering i 
objekt partnern. Detta beskriver väl konungariket av föräldrar. I kraft av deras varma 
kärlek och tydliga undervisning av normer, vägleder de sin familj och uppfostrar sina 
barn. Genom deras service till det bredare samhället, nationen och världen,
uppmanar de till respekt från alla omkring dem.
Det kan ta en livstid av tro och att leva för andras skull för föräldrar att vara värda 
titeln konung och drottning. De måste skära bort alla fallna vanor och attityder. De 
måste fördjupa sin andlighet att möta Gud, som skulle leva inom dem. 
kungavärdighet kräver att de inser sina sanna, ursprungliga jag och blir 
manifestationer av Guds godhet. Att leva i enhet med det gudomliga sinnet, blir deras
kärlek tålmodig, vänlig och upplyftande.

Hur lätt det är för en förälder att förlora sin auktoritet genom gräl och gnabb med 
make och barn som vet hur man ska trycka de rätta knapparna! Genom att lära sig 
tålamod undviker en förälder sådana pinsamma situationer. Det i sig självt är 
moraliskt ledarskap, vilket kastar ett omärkbart lugnande inflytande på andra 
familjemedlemmar. Det är som en grupp människor täckta med lera som anklagar 
varandra att vara smutsiga. De kunde förbli så för evigt om inte någon tar en dusch 
och tvättar sig själv. När de såg hen, inser andra äntligen hur smutsiga de är och letar 
efter duschen. En förälder visar denna kvalitet av kunglig makt när hen säger, 
”helandet av min familj börjar med mig.” Genom att arbeta på hans eller hennes egen
förening av sinne-kropp och att bli lämpad att vara ett med Gud,  blir föräldern
en konung av gudomlig kärlek för att lyfta resten av familjen.

Slutligen offrar en förälder, som förtjänar kunglig respekt. sig själv genom tjänst 
till samhället, nationen och världen. Representerande sin familj, offrar 
hen storstilat sin tid och ägodelar åt att gynna andra. Han tar upp korset för att rädda 
och lyfta sitt samhälle och folket i hens släkt, som blir det som medlemmar i 
Enighetskyrkan kallar en stam-messias. Även om hen kanske måste offra tid med sin 
hustru och barn, kommer respekten som hen får från samhället att upphöja även hens



familj. Släktingar och grannar respekterar mannen eller kvinnan som ägnar sig åt sin 
välfärd, som erbjuder andlig vägledning, och är moraliskt exempel och hjälp till de i 
nöd. De kommer att erbjuda honom eller henne vederbörlig respekt. Samtidigt
ökar den respekt som de får i det större samhället,  deras respekt och heder hemma.

Barn som prinsar och prinsessor
Barn representerar framtiden. En dag kommer de att bli föräldrar och ta på sig det 
centrala ansvaret för sina familjer. En dag kommer de att fullkomna Hjärtats fyra 
stora sfärer och uppnå kärlekens kungavärdighet. Med andra ord är de prinsar och 
prinsessor som tränas att anta framtida kungavärdighet.

I världens kungafamiljer, förstår unga prinsar och prinsessor deras speciella status 
från tidig ålder. I Amerika, kan detsamma sägas för partier av politiska familjer som 
Kennedys, Rockefellers och Bush. De lärs de speciella sätten och reglerna för 
ledarskapsklassen:hur man klär sig, hur man talar och hur man ska bete sig. Genom 
sport, militärtjänst och offentligt arbete, uppfostras de för att ha en modig och ädel 
karaktär som passar för framtida ledare. Att ha ett medvetande om deras privilegium 
och sitt yrke, ser de på livet annorlunda än vanliga människor. De har olika
förväntningar för sig själva.

Far och mor Moons barn får den här typen av utbildning. Bör vi inte på samma sätt 
uppfostra våra barn att ha en speciell syn på sig själva och deras framtid? På grund av
deras tro, känner våra barn att de skiljer sig från andra i skolan. Men det räcker inte 
att vara annorlunda; vi bör ge våra barn en positiv och utmanande känsla av vad det 
betyder att vara ett sant barn. Vi bör utbilda dem till att ha en högre standard av 
beteende och bättre karaktär. Vi bör låta dem förstå att de borde förbereda sig för ett 
utmanande liv, för många av dem kommer att vara det som kallas till framtida 
ledarskap.

Hur utbildar föräldrar sina barn att ha egenskaperna att vara ädel, ha mod, ära och 
medkänsla? Hur undervisar föräldrar dem i tro och kunskap om Gud? Hur ingjuter 
föräldrar in dem a känsla av offentligt ansvar? Den överlägset viktigaste lektionen är
föräldrarnas eget exempel. Näst viktigast är föräldrarnas medvetna utbildning av 
barnen och de förväntningar de ger dem genom sina ord.

Barn lär genom exempel. Oavsett vad föräldrar säger, är det genom deras gärningar 
som deras barn får lektionen. Detta följer från vad som har sagts om barnens hjärta, 
där bara kärlek växer som framkallas av föräldrarnas kärlek. Som föräldrarna är,
så kommer barnen att bli. Barn vars föräldrar har ägnat sitt liv enligt Guds vilja och 
som är stolta över deras närvaro kommer sannolikt att leva ett offentligt liv. Det finns 
mycket sanning i afrikanernas ordspråk, "Barn är en människans kläder." 11 Barnen 
reflekterar föräldrarnas hjärta och livsstil för alla att se.



Det finns en sorts kunglig myndighet som är lämplig för barn. Vilken liten bebis 
smickrar inte kärleken från sin mamma med ett leende, ett skratt eller ett blinkande 
öga? Fader Moon påpekade en gång att när en far böjer sig för att kyssa sitt barn, är 
det är som att böja sig för en kung. Allt eftersom barnet växer, har de behov och vill 
skrika efter sina föräldrars uppmärksamhet. Mor- och farföräldrar glädjer sig också åt
att ge sina barnbarn med leksaker och gåvor.

Ett barns viktigaste behov är kärlek och utbildning i normer och värden. Dessa är 
deras rättigheter, och en förälder borde få en varning om inte tillgodoser dessa behov. 
När barnen uppvisar vördnadsfull fromhet när de älskar sina föräldrar och syskon 
svarar deras föräldrar med beröm och uppmuntran. Detta ger barnet ett mått av 
självförtroende. Ett barns åsikter måste också tas på allvar. Vem vet, kanske talar Gud
genom honom? Dessa är bara några av de sätt som barns kärlek medför myndigheten 
och värdet av kungavärdighet.

Jesus välsignade barnen och sa:"Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för 
Guds rike tillhör sådana som de.” (Mark 10:14) Vi litar verkligen på våra barn, för de 
kommer att göra det möjligt att bygga Guds rike på de grunder som vi har lagt. Vi 
hoppas och förväntar oss att våra barn kommer att omfamna konungariket. Ändå har 
de sin egen fria vilja, och ingenting är säkert. Därför skälver vi som föräldrar inför
ansvaret att uppfostra barn. Vi utgjuter vår kärlek att ta med oss barnen till den punkt 
där de kan göra anspråk på sin födelserätt som medborgare i Guds rike.

Sammanfattningsvis uppfylls de Tre stora konungaskapen i en familj när tre på 
varandra följande generationer mognar genom Hjärtats fyra stora sfärer för att uppnå 
konungariket av sann kärlek. Varje generation investerar sann kärlek, och detta i sin 
tur förmedlar auktoritet, ära och respekt. Var och en överlämnar traditionen för sann 
kärlek till nästa generation. Det tar tre generationer har att slutföra en familj, enligt
Principerna. Som nämnts ovan behövs tre generationer för att återupprätta de tre 
generationer som förlorats genom det mänskliga syndafallet. Genom att lägga en fast 
tradition genom de Tre stora konungaskapen, blir en familj kunglig familj i sann 
kärlek.

Konungafamiljens sfär
Ingen av de kungliga familjerna på jorden har varit värd att kallas Guds kungliga 
familj. Guds kungliga familj började med Jesus Kristus, om vem det sägs:”för att i 
Jesu namn alla knän ska böjas, i himlen och på jorden och under jorden, och alla 
tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära.” (Fil. 2:10-11) 
Jesus etablerade efter sin uppståndelse Guds regering i himlen, medan vi ber Fader 
vår, att Guds rike kommer på jorden. (Matt. 6:10) Guds kungliga familj på jorden 
började med Sanna föräldrars familj, som vi kallar den Sanna familjen.



Sanna föräldrar är konungen och drottningen av Guds kungafamilj. Deras närmaste 
familj, 3-generationens sanna familj, kan kallas   왕족 권 (wang jok kwon), 
bokstavligen, "konungens släkt."

Om Adam och Eva inte fallit, skulle de ha blivit högsta styrande i Guds kungliga 
familj och alla på jorden skulle vara deras direkta ättlingar. Hela mänskligheten skulle
varit medlemmar i en enda kunglig släkt. Men som det är, kom Sanna föräldrar på 
jorden efter det var redan täckt av miljarder fallna familjer. Den Sanna familjen 
uppstod i en unik släkt, med namnet Moon. Det enda sättet att gå med denna speciella
släkt skulle vara att gifta sig in i den. Det kan inte omfatta alla på jorden som kan 
vara värda den äran. På något sätt måste kungafamiljens sfär vara större än någon 
annan släkt, till och med Moon-släkten, och tillräckligt bred för att välkomna alla.

Messias ska regera som konungars konung. (Upp. 19:16) Vi kan jämföra honom med 
en kejsare som härskar över en stor domän som omfattar otaliga kungar och prinsar i 
småstater. Sfären för den kungliga familjen  heter  황족 권 (hwang jok kwon), det 
koreanska ordet 황 (hwang) som betyder "kejsare" och 족 (jok) betyder "släkt." Det 
kan bokstavligen översättas "kejserliga släktens rike." Detta rike är mycket bredare än
någon enskild släkt som styrs av en liten kung, 왕 (wang). Det inkluderar inte bara 
den Sanna familjen, utan också alla välsignade familjer.

Det koreanska ursprunget till uttrycket  황족 권 (hwang jok kwon) antyder en 
djupare betydelse:hela mänskligheten inom Guds suveränitet. I traditionellt koreanskt
tänkande kallas den formlösa Gud 무극 (mu geuk), bokstavligen "tom (mu) pol 
(geuk)", ett namn för Omanifesterat; skapande kallas 대극 (tae geuk), bokstavligen 
"stor (tae) pol (geuk)," som anger de otaliga dynamiska relationerna mellan yang och 
yin; och mänskligheten kallas 황극 (hwang geuk), bokstavligen "kejsarens (hwang) 
pol (geuk).” I denna forntida uppfattning om mänskligheten är dess axel kejsaren. 
Således kan vi tolka  황 (극) 족 (hwang jok) att betyda 
mänskligheten centrerad på kejsaren förökat att bli en släkt, sedan grupp människor, 
nation och värld. När Kristus kommer som konungars konung, blir han roten och 
axeln för en ny familj, en ny släkt och en ny mänsklighet. Hwang jok kwon betyder 
således himmelriket, en ny mänsklighet under Kristus herravälde. Det är ett rike 
(kwon) som börjar med dem som följer Kristus och inte längre är en del av
den fallna världen. När den expanderar för att täcka jorden kommer den fallna 
världen att gradvis försvinna.

Vi måste skilja mellan två nivåer av kungafamiljen:wang jok kwon eller konunga- 
släktens rike och hwang jok kwon eller den kejserliga släktens rike. Precis som en 
kejsare styr över många kungar, kan den kejserliga släktens rike omfatta otaliga 
kungliga släkter. Alla välsignade par,  är medlemmar i den kejserliga (hwang) släkten 
efter att ha anslutits till Sanna föräldrar. Dessutom kan varje familj upprätta sin egen 
kunga (wang) -klan - skiljd från Sanna föräldrars kunga (wang) -klan — genom att 



uppfylla de Tre stora kungarikena och blivit stam-messias. När allt fler familjer tar 
emot Välsignelse, och utvidgar omfattningen av sitt ledarskap genom hängiven tjänst 
till deras lokala samhällen, ´kommer den kungliga sfärens familj att växa och växa 
tills den omfattar hela jorden.

Vi går in i kungafamiljens sfär genom att djupt anpassa våra familjer till den Sanna 
familjen. Kristus är kyrkans huvud och genom att delta i Kristi kropp blir vi som 
huvudet, ärver Kristi ande och liv i oss själva. (Ef 4:12-16) På just på detta sätt går vi 
villkorligt in i kungafamiljens rike när vi återföds som Guds direkta barn genom 
Välsignelsen, till och med innan Hjärtats fyra stora sfärer eller de Tre stora konunga-
dömena uppnåtts. En sådan dispensation är nödvändig eftersom fallna människor 
fortfarande måste gå igenom en väg av att ärva den himmelska traditionen av sann 
kärlek. Satan hade varit vår falska far och härskare. Fallna vanor, fallna attityder och 
fallna livsstilar förblir djupt ingjutna i oss. Efter att ha gått in i denna nya värld bör vi 
glömma allt vi någonsin har gjort och visste om livet och börja om igen som små 
barn, lärande allt på nytt, som Jesus sa, "den som inte tar emot Guds rike som ett barn
kan inte gå in i det.” (Luk 18:17) Trots det kan djupt ingjutna vanor och attityder inte 
lätt tas bort; att ärva detta nya sätt att leva kräver ständig strävan. I en enda generation
är det nästan omöjligt att fullborda allt av verkligt familjeliv som anges i 
Familjelöftet.

I den kungliga familjen rike är Sanna föräldrars barn våra äldre syskon och vi 
välsignade familjer är deras yngre syskon. (Det är inte lämpligt att tala om 
förhållanden på detta område som Kain och Abel, för det är en återupprättad sfär, och 
vi upplever kärlek till samma föräldrar.) Varför ska vi tjäna och stödja dessa sanna
barn och djupt bry oss om deras välfärd? Att vara så nära Sanna föräldrar, står de i 
kärnan av en gudomlig försyn vars konsekvenser berör hela mänskligheten. De har 
smält ofattbar smärta och lidande och fortsätter att bära det tunga korsets arv. 
Dessutom vill vi lära oss och ärva den kungliga tradition som de bär i sina ben.

Att fullkomna konungafamiljens sfär
Eftersom vi uppenbarligen går in i kungafamiljens sfär först, innan vi uppfyller 
Hjärtats fyra stora sfärer eller de Tre stora konungaskapen, varför sår det skrivet sist? 
Ordningen på fraserna i Familjelöftet är betydande. Det tredje Löftet innebär 
fullkomnandet av  Hjärtats fyra stora sfärer, de Tre stora konungaskapen och
Konungafamiljens sfär, i den ordningen. Kort sagt att bara gå in i konungafamiljens 
rike betyder inte att vi har uppfyllt vår del för att fullkomna det. Vår familj full-
komnar Konungafamiljens sfär genom att själv bli en kunglig familj (kungens familj).
När vi som sagt blivit konungar och drottningar älskade och respekterade på våra 
platser kan vi upphöja Sanna föräldrar som konungarnas kung och drottningarnas 
drottning som leder kosmos. När allt är i ordning, från stam-messias som lokala 
kungar till Sanna föräldrar som konungars konung är konungafamiljens rike 
fullkomnat.



Fullkomnandet av sfären för den Kungliga familjen uppnås när vi har upphöjd den 
Sanna familjen, Guds första kungliga familj, till toppen av världen och därigenom 
upprättat Guds påtagliga suveränitet över alla folk och nationer. Med andra ord, vi 
förväntas inte vara åskådare som bara berömmer konungarnas konung; vi förväntas 
vara erövrare och kungamakare. Vi deltar i att fullkomna Kungafamiljens rike genom 
att vinna över folket i våra lokala områden och etablera Guds suveränitet i våra 
hembyer. Enligt Principerna, att underkasta den sataniska världen och vinna 
suveränitet för Gud är alla troendes ansvar. 12 Vi ska slutföra försynen av 
återupprättelse och uppnå behörigheten att styra.

Fader Moon lär ut att Guds suveränitet omfattas av begreppen ”äldre sons position”, 
”föräldrars position” och ”konungens position.” Detta beskriver tre stadierna i 
upprättandet av universell suveränitet för den Konungliga familjen.

För det första, eftersom Kain dödade Abel, har Guds folk konfronterats med 
människor av "Kain-typ", de som harmas över Gud och förföljer troende. Vi kan bli  
segrande Abel genom att övervinna sådana människor och vinna deras hjärtan. Att 
återupprätta Kain på detta sätt betyder att återfå den positiva positionen som den mest
respekterade äldre sonen. Genom att sedan erbjuda dessa frukter till medlemmar av 
den Sanna familjen, som är våra äldre syskon, upphöjer vi dem som världens äldre 
söner. Detta återupprättar den äldre sonens position.

För det andra invaderade Satan Adams familj och kränkte mänsklighetens kärlek, liv 
och släktlinje. Vi kan återupprätta vår släkt till Guds genom att uppfylla rollen som 
stam-messias - inta position som sanna föräldrar i vår släkt och ge dem Välsignelsen. 
Genom att därefter erbjuda dessa nya välsignade par till Sanna föräldrar, hedrar vi 
dem som världens Sanna föräldrar. Detta återupprättar föräldrars position.

För det tredje, ända sedan fallet, har Satan haft herravälde ”världen är i den ondes 
våld.”  1 Joh 5:19 Vi kan återupprätta vårfallna värld till Guds värld genom att vinna 
respekt som ledare i våra samhällen. Genom att därefter erbjuda denna frukt av 
respekt till den Sanna familjen, upphöjer vi deras respekt som konungarnas kung. 
Detta återupprättar kungarikets position.

För att den fallna världen ska ändras i sin kärna måste ledare stiga fram som förstår 
sann kärlek och Guds lagar. Vem kan de vara? Ingen är bättre kvalificerad än vi 
själva, som känner Gud och sanna familjevärden. Var och en av oss bör framstå som 
ledare i sin familj, visa det lysande ljuset av sann kärlek för alla att se. Åtminstone 
några bör stiga fram för att bli deras samhälles ledande medborgare. Någon kan väljas
till borgmästare; en annan kan öppna ett soppkök för att hjälpa hemlösa. Inget mål är 
omöjligt; alla ansträngningar vi gör i sann kärlek kommer så småningom att bära 
frukt. Några välsignade familjer kan till och med stiga till att bli president och 
presidenthustru i deras nationer.



Så länge det finns människor kvar utanför sfären av den Konungliga familjen, är de 
fortfarande under Satans herravälde. Detta betyder att smärtan i Guds hjärta är inte 
helt läkt — som letar efter ett enda förlorat lamm även om de nittionio andra fåren är 
säkra. (Lukas 14:3-7) När otaliga familjer fullgör sitt ansvar att leva av sann kärlek, 
kommer hela jordens befolkning och alla dess länder att tillhöra kungafamiljens rike. 
När allra sista personen ingår, kommer det att betyda slutet på inkräktaren satans 
familj. Detta kommer att leda till fullständig befrielse av Guds hjärta. Det kommer 
det också betyder slutet på satan, som inte längre kommer att ha någon bas för
att påverka mänskligheten.

Fullkomnandet av familjen
Det andra och tredje löftet handlar tillsammans om att fullkomna våra 
familjer till sanna familjer. Det andra löftet definierar den vertikala axeln
av kärlek som förkroppsligas i den fyrfaldiga tjänsten av tjänande till den större
helheten:vördnadsfull fromhet gentemot föräldrar, patriotism till nationen, helig
kärlek för att läka mänsklighetens splittring och den absoluta kärleken hos ett
Guds barn av kosmos. Det tredje löftet beskriver den horisontella blomstrande av 
kärlek genom familjens livscykel, från barn till syskon till make och hustru till 
föräldrar och far- morföräldrar. Genom att agera för att förverkliga sann kärlek både 
vertikalt och horisontellt, fullkomnas familjen. Detta illustreras i figur 5.



Betydelsen av fullkomlig
Vad betyder verbet fullkomlig, koreanska 완성 (wanseong), används i båda dessa 
löften? Vi bör lägga bort felaktiga föreställningar om fullkomlighet. Om det betydde 
en person som är utan fel eller misstag, då skulle fullkomlighet vara omöjligt att 
uppnå. Många kristna tror att fullkomlighet begränsas till Gud och Jesus, och att 
människor av naturen är ofullkomliga. Detta skapar en enorm separation mellan Jesus
och oss själva, när Gud faktiskt avser att vi ska uppnå det och alla vara som Hen i alla
avseenden. (1 Joh 3:2-3)

Hur skiljer sig Guds fullkomlighet från vår när vi är skapade i Hens avbild? Är det 
för att Gud är oändlig medan människor är ändliga? I själva verket är det mänskliga 
sinnet oändligt och kan omfatta hela kosmos. Är det för att Gud är evig medan 
människor är dödliga? Vi är skapade för att njuta av evigt liv. Har Gud all kunskap 
samtidigt människor har begränsad förståelse? Till och med Gud kan inte i förväg 
veta om val som människor gör av sin egen fria vilja (tänk på syndafallet — varför 
varna om Hen vet dom skall falla), för det förblir det mänskliga delen av ansvaret. I 
själva verket gav Gud varje person en del av Hens väsen — samvetet. Detta samvete 
är inte bara en insisterande röst som vi kanske lyssnar på eller inte; den borde bli 
själva kärnan i vår varelse. Då är var och en av oss en Guds tempel, och vårt sinne är 
Gud. Dessutom, precis som en individ inte kan vara lycklig och uppfylld om han eller
hon är ensam, kan Gud verkligen sägas vara fullkomlig om Hen lever ensam, förutom
Hens skapelse? Faktiskt lider och gråter Gud tårar av smärta och ångest över Hens 
fallna barn som vandrar förlorade i synd och villfarelse. Gud uttryckte sitt värkande 
hjärta genom Jeremia, ”Var ska jag få lindring i min sorg? Mitt hjärta är sjukt i mig.” 



(Jer 8:18), och genom Hesekiel, Kasta bort ifrån er alla de överträdelser genom vilka 
ni har syndat och skaffa er ett nytt hjärta och en ny ande. Ni vill väl inte dö, ni av 
Israels hus? Jag finner ingen glädje i någons död, säger Herren Gud. Vänd därför om, 
så får ni leva.” (Hes 18:31-32) Är detta den fullkomliga, allsmäktige Gud
som teologer talar om? Om det var meningen med fullkomlighet, då borde Gud 
kunna rädda alla och rätta till världen med ett klick av hans fingrar.

Vissa kristna tror att Jesu undervisning, ”Var alltså fullkomliga, så som er himmelske 
Far är fullkomlig.” (Matt. 5:48) var ett råd om fullkomlighet endast för ett fåtal 
utvalda präster, nunnor och sådana andliga kämpar som strävar efter att bli helgon - 
medan den stora majoriteten av människor lever som förlåtna syndare. Tvärtom, gav 
Jesus detta som undervisning för alla. Som vi diskuterade ovan i samband med
helgons väg, liknande föreskrifter att älska din fiende och återge gott för det onda 
finns i alla världens religioner. De anger en universell andlig lag för alla att leva efter.
Sådana läror är en förutsättning för att förverkliga en väsentlig aspekt av 
fullkomlighet:att ha smidigt givande och mottagande av kärlek inom alla relationer.

Fullkomlighet inom Principerna har två aspekter. Först är det fullständigt uttryck för 
en befintlig potential efter att den har mognat genom tillväxtperioden. Gud har gett 
varje människa ett frö av hans eller hennes sanna jag. När personen utvecklar sig 
ordentligt genom tillväxtperioden når han eller hon full status, det vill säga 
fullkomlighet. Våra sanna jag är Guds tempel. Vi borde manifestera Guds kärlek och 
ljus. Eftersom Gud skapade varje människa med fullkomlighetens frö måste vi helt 
säkert kunna förverkliga den. Gud har redan uppfyllt sin andel på 95 procent av 
ansvaret. Hen begär bara att vi uppfyller vår 5-procentiga del av att utöva vår
egna ansträngningar, genom att fortsätta genom stadierna i tillväxtperioden
och slutföra det oavslutade återupprättningsarbetet.

För det andra realiseras fullkomlighet i likhet med Guds kärlek – det harmoniska och 
smidiga givande och mottagande bland de tvåfaldiga karaktärerna. Guds skapelse 
efterliknar en fullkomlig Gud när den visar kärleksfull harmoni. Hos människor bör 
det finnas ordning och harmoni bland var och en av de fyra centrala 
relationerna:sinne och kropp, make och hustru, föräldrar och barn, Gud och familjen. 
Fullkomlighet är inte huvudsakligen en individuell fråga, även om enighet mellan 
sinne och kropp är dess erforderliga utgångspunkt. Snarare finner individen att han är
fullkomlig när hen deltar i att göra helheten fullkomlig, med början i familjen. En 
man uppnår fullkomlighet genom sin hustru; en hustru genom sin man; föräldrar 
genom sina barn; till och med Gud inser fullkomlighet genom att delta med en sann 
familj av människor.

Med förståelse av fullkomlighet kan vi veta att även en handikappad person kan 
uppnå fullkomlighet. Allt han eller hon måste göra är att inse hans eller hennes essens
och delta i kärleken tillsammans i en sann familj.



Kärlek, liv och släktlinje
Figur 6 sammanfattar punkterna i det andra och det tredje Löftet genom att beskriva 
hur varje sann familj manifesterar Guds kärlek, liv och släktlinje. Kärlek, liv och 
släkt uppträder tillsammans som en treenighet. Fader Moon lär, ”Kärlek är livets 
pelare; livet är pelaren i släktlinjen, och släktlinje är kärlekens pelare.” 13 Samtidigt 
finns det en cyklisk rörelse bland kärlek, liv och släktlinje. Kärlek är källan till
nytt liv. Livet ökar tillväxten av härstamning. Ur en ren härstamning kan sann kärlek 
uppstå. Den andra och tredje löftet beskriver denna dynamiska cirkulation av kärlek, 
liv och släktlinje på följande sätt:

Kärlek börjar från kärlekens frö som ges av Gud och växer genom de fyra stora rikets
hjärtan:barns kärlek, broderlig kärlek, äktenskaplig kärlek och föräldrakärlek. 
Kärlekens sätt är att investera och investera för den älskade. Den hittar den högsta 
uppfyllandet i att skapa och vårda nytt liv. Livet i denna mening inkluderar båda
ett barns fysiska liv som behöver vårdas till vuxen ålder och interna "livsstil" som 
utvecklas genom Hjärtats fyra stora sfärer. Detta är innebörden av den högra sidan av 
triangeln.

Livet utvecklas genom generationer, de Tre stora konungaskapen, till att upprätta en 
sann släkt. Utvidgningen av Guds liv till en släkt inkluderar att passera traditionerna 
för det kungliga livet:tro, kärlek och vördnadsfull hängivenhet till Gud. När dessa 



traditioner utvecklas genom tre generationer av kungaskap, där varje generation 
uppfyller Hjärtats fyra stora sfärer, är den kungliga familjens sfär helt etablerad och 
har bosatt sig. När vår familj uppnår sin egen status som en kungafamilj genom att 
upprätta våra egna Tre stora konungaskap och återupprätta vår släkt och hemstad, blir
vår familj förfäder och startpunkten för dess släkt. Det är betydelsen av triangelns 
undersida.

Den vänstra sidan av triangeln rör sig från släkt till kärlek. Uppfyllelsen av vår släkts 
uppgifter fungerar som grunden för tillväxt av vertikal kärlek. Som Guds barn, födda 
av Guds direkta släktlinje, Vi har rätt fundament för att få Guds fulla kärlek. Ändå 
måste vi utöva sann kärlek enligt skapelsens princip, där varje existens tjänar den 
större helheten. Utgångspunkten för sann kärlek är vördnadsfull fromhet, uppmanad 
genom tacksamhet till våra föräldrar. vördnadsfull fromhet sträcker sig sedan till 
kärleken till vårt land, kärlek till mänskligheten och kärlek till Gud och Hens 
skapelse. När vi växer i vår vertikala kärlek, Vi blir gudomliga söner och döttrar och 
uppnår fullkomlighet av Guds släkt. Vår kärleks vertikala axel når Guds hjärta och 
blir i sin tur grunden för den horisontella tillväxten av kärlek i Hjärtats fyra stora 
sfärer. Det här är cyklisk rörelse inom treenigheten av kärlek, liv och släktlinje. den
fortsätter i all evighet.

Bland kärlek, liv och släktlinje är den största av dessa släktlinje. Det vill säga att 
rörelsen från kärlek till liv till släktlinje är kumulativ, med här stamning som det 
slutliga målet. Familjens kungliga sfär inkluderar i slutändan alla familjer med sina 
släkter. Varje familjs släktlinje fullbordar liv i tre generationer och sträcker sig till
alla generationer i en obruten kedja av liv och kärlek. Kärlek skapar liv; livet blir till  
släkt och släkter utvidgar kärleken och livet till alla människor och hela evigheten.

Vid det mänskliga fallet var satans syfte att förstöra Adam och Evas familj och ta 
kontroll över släktlinjen. På det sättet kunde han förslava människan för evigt, eller så
tänkte han. Omvänt, utvidgningen av Guds släktlinje som Konungens sfär för
familjen har förutsättningen att etablera Guds rike till dess slutliga uppfyllelse. Det 
betyder att vi bör värdera vår status som Guds barn och medlemmar av Guds släkt 
framför allt annat.

1 James Legge, The Sacred Books of China:The Texts of Confucianism, Part 4
[sic 3], the Li Ki:A Collection of Treatises on the Rules of Propriety or Ceremonial
Usages, Sacred Books of the East, vol. 27 (Oxford:Clarendon, 1885).
2 Allan Bloom, The Closing of the American Mind (New York:Simon and Schuster,
1987), 134.
3 Olson and Wallace, A Sampler of AANCHOR.; cited in True Family Values;
Creating a Faithful Christian Marriage:Lecture Manual (New York:HSAUWC,
1996).
4 See Douglas Kirby, Public Health Reports, May-June, 1994; Walter Williams,



“The Blessed Elites and their Cursed Ideas,” The Washington Times National
Edition, March 11-17, 1996.
5 Exposition of the Divine Principle, p. 196.
6 M. Scott Peck, “World Waiting to Be Born,” audiotape, part 2, side 2.
7 Sang Hun Lee, Essentials of Unification Thought (Tokyo:Unification Thought
Institute, 1992), p. 96.
8 Exposition of the Divine Principle, p. 30.
9 See Emmanuel Todd, The Explanation of Ideology:Family Structures and
Social Systems (Oxford and New York:Basil Blackwell, 1985), who argues that
the affinity of a nation for a particular political system or ideology is rooted in the
prevailing family structure.
10 Sun Myung Moon, “The New Familjelöftet,” May 8, 1994.
11 World Scripture, p. 169.
12 Exposition of the Divine Principle, p. 186.
13 Sun Myung Moon, remarks at Blue Sea Garden, May 5, 2004, notes by the
author.



Löfte 4

Den universella familjen

           천일 국 주인 우리 가정 은 참사랑 을 중심 하고 하나님 의
            창조 이상인 천주 대가족 을 형성 하여 자유 와 평화 와 통일 과

        행복 의 세계 를 완성 할 것을 맹세 하나이다

Som ägare av Cheon Il Guk lovar vår familj, att med sann kärlek i centrum forma en
universell familj, omfattande himmel och jord, och fullkomna en värld av frihet, fred,

förening och lycka, vilket är den Himmelske förälderns skapelses ideal, genom att
centrera på sann kärlek.

Familjer som lever i sann kärlek kommer att delta i bildandet av
människans globala familj. Detta bör vara en naturlig process för alla familjer som 
söker hela välfärden för alla och lever av fyrfaldig etiken om vördnadsfull fromhet, 



medborgerlig dygd, kärlek till mänsklighet och kärlek till Gud och kosmos. När vår 
familj lever för andras skull, expanderar vår kärlek till att omfamna universum och 
universum i sin tur omfamnar vår familj. Fader Moon säger,

Jag existerar för min familj, min familj finns för vårt samhälle, vårt
samhället existerar för vår nation, vårt land existerar för världen,
hela världen finns för Gud, och Gud finns för dig och mig,
för hela mänskligheten. I denna stora cirkel av givande och mottagande finns 
det harmoni, det finns enhet, och det finns en evig process av allt ökande 
välstånd. Dessutom, eftersom denna krets av existens kommer att uppfylla 
skapelsens syfte att skapa, finns där riklig och djup glädje. Detta är 
himmelriket, där känslor av lycka överflödar. 1

Filosofer allt från Platon till Marx har drömt om ett globalt samhälle av 
mänskligheten. Men deras sociala visioner har var bristfälliga, eftersom de tänkte på 
gemenskapen som sammansatt av individer samtidigt som man försummar familjens 
centrala roll. Faktum är att familjen som centrerar på sann kärlek, som kultiverar att 
leva för andras skull är nyckeln till att etablera en global familj.

I Guds värld finns det inga murar som skiljer människor efter klass, ras, etnicitet, 
nationalitet eller religion, som Paulus sa, ”det finns varken jude eller grek, det finns 
varken slav eller fri, det finns inte heller manlig eller kvinnlig; för ni är alla en i 
Kristus Jesus.”  (Gal 3:28) Jesus kom för hela världens skull, ”ty Gud älskade så
världen som han utgav sin ende Son.”  (Joh 3:16) Det var snarare hans anhängare 
som gjorde honom till ett banér för att samla en grupp av troende mot en annan. 
Principerna lär, ”Kristendomen bör förnya världen som den globala familjen som
Gud tänkte Sig från skapelsens begynnelse.”  2 De andra världsreligionerna
har liknande ambitioner.

Därför bör vi sluta tänka på frälsning som bara en individuell fråga. Vi bör inte vara 
nöjda förrän alla är räddade. På detta sätt ansluter vi oss till Guds hjärta, som 
Vår himmelske Fader vill att vart och ett av Hens barn ska njuta av det gudomliga 
livet:”Så sant jag lever, säger Herren Gud, jag gläder mig inte åt den ogudaktiges 
död. I stället vill jag att den ogudaktige vänder om från sin väg och får leva.” 
(Hes. 33:11)

Sant föräldraskap
Världen har kommit in i en tid då kommunikationen är global och omedelbart, där 
människor rutinmässigt reser till alla delar av världen på några timmar. Nationella 
ekonomier, tidigare isolerade och otillräckliga, har gett plats för en global ekonomi 
där kapital och varor snabbt och obehindrat flyter. Kunskap om främmande kulturer
har vuxit till den punkt där vi inte längre kan låtsas som vår egen uppskattade 
övertygelse och traditioner definierar det enda korrekta sättet att tänka och leva på. 



Men trots materiella framsteg mot en global by, bryter etniska och stamkonflikter 
fortfarande ut över hela världen. Vad som saknas för att världen fullt ut ska uppnå ett 
planetmedvetande är utövning av syskonkärlek. Som Principerna säger:

Människor på alla sex kontinenter korsar haven
i vänskap och broderkärlek. Men en familj kan endast 
formas när det finns en far och mor; bara då 
kan sann syskonkärlek uppstå. Först när Kristus kommer tillbaka
som mänsklighetens förälder kommer alla människor att gå samman 
i en stor familj och leva harmoniskt i den globala byn. 3

Som tidigare diskuterats i samband med Hjärtats fyra stora sfärer, uppmuntras 
syskonkärlek av föräldrarnas kärlek. I föräldrakärleken till Gud och Kristus, kan 
syskonkärlek bland alla människor verkligen blomstra. Den himmelske Faders kärlek 
har en universell och omfattande kvalitet. När vi är genomdränkta i Guds kärlek, går 
vårt hjärta ut till alla människor utan någon favorisering. Trots detta har tron på Gud 
inte varit tillräcklig för att förena människor av alla religioner och alla raser som 
bröder och systrar. Varför är konventionell tro otillräcklig som grund för fred?

Det mänskliga syndafallet ledde till korruptionen av människans kärlek i familjen.
I familjen var föräldrarna avsedda att förkroppsliga Guds andliga kärlek och sedan 
understryka den kärleken genom deras handlingar. Men efter att Adam och Eva föll, 
kunde de inte längre förkroppsliga Guds kärlek i sina liv. Efter deras föräldrars 
trasiga relation började Kain och Abel en ond tradition av mord och krig. Från den 
korrupta utgångspunkten, bröts mänsklighetens familj i krigande klaner, stammar och
nationer. Fram till denna dag har mänskligheten saknat fysiska, synliga föräldrar som 
förkroppsliga Guds kärlek och skapa fred bland alla Guds barn.

Just därför sände Gud Jesus Kristus till världen. Profeten Jesaja profeterade att 
Kristus skulle ta herravälde och ta emot titlarna, ”Rådgivare, mäktig Gud,
evig Far, Fridsfurste.”  (Jes. 9:6) Detta betyder att Jesus hade mottagits som
Härlighetens herre, han skulle ha blivit den sanna föräldern och etablerat Guds 
välgörande fredstid på jorden. Sådana var också de budskap som gavs vid hans 
födelse, ”På jorden fred, god vilja mot män.”  (Lukas 2:14) Jesus kom för att förena 
världen i ett syskonskap.

Men Jesu korsfästelse påverkade fram förverkligandet av detta ideal, till 
Återkomsten. När Kristus återigen dyker upp på jorden, kommer han att vara den 
fysiska Sanna föräldern. Han kommer att återskapa idealet av Adam och Eva, 
återupprätta den gudomliga roten till mänsklig familj, och utöka det världsomfattande
området för sant syskonskap.



För att förbereda för den dagen har Jesus efter sin uppståndelse inspirerat många 
kristna att gå mot idealet för en mänsklig familj. I början nedsänktes detta ideal i den 
tidiga kyrkans svårigheter, fångade i det romerska riket. Den resulterande 
blandningen av Kristendomen med den romerska imperialistiska politiska kulturen 
ledde till medeltidens feodala samhälle. Idealet för kristet syskonskap skulle inte 
fullständigt dyka upp förrän modern demokrati skulle komma.

John Locke och de andra tänkarna från 1700-talet som lade filosofiska grunden för 
demokrati förkastade den medeltida modellen av samhälle som en familj under 
kungens styre som nationens välvillige förälder. Locke avvisade monarkin som en 
korrupt institution och förnekade att någon människa kunde stå i förälders position.
Snarare bör regeringen baseras på ett socialt avtal mellan jämställda medborgare, 
etablerade för att upprätthålla freden och se till det gemensamma försvaret för den 
sfären.
Bakom den politiska teorin om demokrati låg den Protestantiska principen, som 
förkastade påvedömets auktoritet till förmån för "prästerskapet av alla troende." Alla 
människor är lika inför Gud när det gäller deras frälsning. (Gal. 3:28) Följaktligen är 
alla medborgare likvärdiga i deras politiska rättigheter och skyldigheter. Alla 
människor står som likvärdiga inför Guds lag; för "lagen är skriven i deras hjärtan.
Om detta vittnar också deras samveten och tankar.” (Rom. 2:15) Likaså står alla
medborgare som lika inför nationens lagar som är inskrivna i konstitution.

Respekt för alla människors rättigheter och deras jämlikhet inför lag är en frukt av 
Gud och Kristus föräldrakärlek, som inte visar någon partiskhet. Syskonkärlek börjar 
från den överfyllda kärlek som föräldrar ger till vart och ett av sina barn. I en familj, 
medlar föräldrarna i gräl mellan deras barn, omfamna båda sidor och upphöjer dem. 
De visar sina barn hur de uppskattar goda sidor hos sina syskon. På liknande sätt kan 
demokratin bara upprätthålla fred mellan dess politiska partier om det finns 
människor som har det föräldrarnas sinne, arbetar för försoning, hövlighet och en 
anda av solidaritet bland alla medborgare.

Amerikas kristna grund räckte en gång till för detta genom att upphöja Gud som 
Fadern och främja dygd bland medborgarna. I en ”nation under Gud, ” kunde 
amerikaner hitta gemensam grund under ett heligt tak av delad moral och övertygelse.
Dygdiga medborgare kunde förväntas att välja dygdiga ledare. Ändå är Amerika
Den kristna tron räckte inte fram till Guds ideal. Särskilt avslutade den inte rasism — 
mot svarta, orientaler, latinamerikaner och indianer. Sedan 1960-talet, med 
kristendomens nedgång och upplösning av moraliska standarder, har girighet, 
partiskhet och korruption vuxit sig större, och undergrävt demokratins grundval.

Fader Moon förkunnar en ny social filosofi, som han kallar Parentism — 
Föräldraskap, som uppmanar samhällets ledare att agera med sinnet hos sanna 
föräldrar, att omfamna och harmonisera de bråkande syskonen — svarta och vita, 
höger— och vänsterpolitiker. När kvaliteten på sann föräldrakärlek tillförs politiskt 



liv, så kommer politiska talesmän att se med empati på sina motståndares argument 
istället för att demonisera dem. Tvister kommer att avgöras med hövlighet och
kompromiss. Fader Moon har sagt:

Demokrati är internationalism, men Föräldraskap är fortfarande högre.
Förstå att tidsåldern för Föräldraskap är på väg... Kan ni välja Gud genom ett 
val? Nej! Demokrati har potentialen att skapa en kultur av misstro. Varför? 
Det belönar människor som agera för sitt eget själviska intresse. Människor 
använder bedrägeri, förtalar deras rivaler, mobiliserar finansiell makt och 
arbetskraft, vad som helst för att främja deras personliga sak. 4

Sanna föräldraledare är inte den typ av politiker vars tyranniska och förtryckande väg
med rätta kritiserades av Locke och andra demokrati-teoretiker. Guds suveränitet har 
sällan en kvalitet sedd i den här världen, eftersom den är centrerad på sann kärlek. I 
en demokrati, beror kvaliteten på ledarskap på mognad och medborgarnas dygd. När 
samhället befolkas av rättfärdiga och Guds-älskande familjer som uppvisar verklig 
föräldrakärlek, några bland dem kommer att leda till ledarskapspositioner och bli 
nationens föräldrar.

Tre roller som subjekt
Myndighetskonstruktioner är genomgripande i människors liv. Att lära sig förhålla sig
bra till myndighetspersoner är avgörande för att uppfylla varje ansvarsfull social posi-
tion och få alla fördelar med medborgarskap. För sin del kräver personer i myndig-
hetstillstånd mognad och visdom för att uppfylla deras sociala ansvar. Fader Moon 
beskriver tre auktoritära roller i människors liv:som förälder, lärare och ledare (eller 
ägare) och diskuterar dem genom ett koncept han kallar "De tre rollerna som sub-
jekt."

Bland rollerna som förälder, lärare och ledare, är en grundläggande roll som förälder. 
Att ha erfarenhet som förälder är värdefull utbildning för större ansvar som lärare och
ledare. Som Paulus sa när han beskrev en församlingsledares kvalifikationer, ”Om en 
man inte vet hur hanterar sin egen familj, hur kan han hantera Guds kyrka? ”(1 Tim. 
3:5). Samhället skulle gynnas enormt om dess ledare och lärare och personer i myn-
dighetsposition skulle kunna göra sitt arbete med hjärtat av en sann förälder.

Således drar en lärare med hjärtat hos en förälder fram det personligen bästa i varje 
student, och ger var och en individuell uppmärksamhet. Hen är en lärare som inte 
begränsar utbildningens omfattning till det specifika ämnet till hands, utan ser hens 
uppgift att utbilda hela människan som varelse. En exceptionell lärare är mer än en 
instruktör i akademisk kunskap; han eller hon blir en andra förälder som hjälper till 
att forma studenternas liv. Hen vet när hen ska ha tålamod med elevernas svagheter, 
när tillrättavisa, och när man ska utmana dem att sträcka sig utanför deras bekväm-
lighetszon.



Likaså ledare som ger föräldrahjärta och föräldra-erfarenhet av att hantera människor 
har ett tydligare perspektiv på livet och mer mångsidighet när det gäller att hantera 
sina underordnade i olika situationer. De investerar osjälviskt för att stödja och 
skydda sina människor, som föräldrar gör för sina barn. Några stora historiska ledare 
kom att bli erkända som föräldrar. Vanligt folk kallas president Lincoln "Fader 
Abraham" när han ledde dem genom inbördeskriget. Lincoln förkroppsligar föräldra-
myndighet i sin strikthet mot slaveri och dess avskaffande, men gjorde det ändå med 
djup kärlek:”Vi får inte vara det fiender, ”bad han sydstaterna i sitt första president-
tal. Mahatma Gandhis nära följare kallade honom "Bapu", vilket betyder "Pappa", när
han ledde dem i deras kamp för oberoende från kolonialism.

Rollerna som förälder, lärare och ledare är nödvändigtvis sammanflätade. En god 
förälder försummar inte att utbilda och träna sina barn, och han eller hon måste också
vara ledare när det gäller att hantera familjen. Alla dessa tre roller som subjekt får sin 
auktoritet från kärleken som flyter från Gud. De tar Gud som sitt exempel, som fader
Moon har sagt,

Gud är den eviga Sanna föräldern, den eviga Sanna läraren,
Eviga sanna ledaren och konung. Som Guds barn, måste vi 
först bli sanna föräldrar, precis som Gud. Vi bör följa den 
sanna lärarens väg, precis som Gud. Vi bör också följa 
den sanna ledarens väg, precis som Gud. Detta är konceptet

          med de tre rollerna som subjekt. Deras slutliga modell är Gud. 5

En myndig person gör rätt i att söka efter Guds perspektiv i hantering av sina 
anklagelser, ber alltid om kärlek och visdom från överordnade för alla för att kunna 
vara förälder för några.

De demokratiska idealen om frihet, jämlikhet och möjligheter kommer att ännu mer 
fullkomligt förverkligas i ett samhälle som bygger på föräldraskap och vars ledare 
utövar de tre rollerna som subjekt. I kärleken till föräldrar, är alla lika. I familjen vill 
kärleksfulla föräldrar att deras barn utmärker sig och skulle vara lyckligare om de 
skulle överträffa dem. Föräldrakärlek kompenserar till och med för sina barns
svagheter, sträcker sig ännu mer ut till det sjuka eller handikappade barnet.
Därför i ett samhälle som grundar sig på föräldraskap, där alla tillhör Guds familj, 
kommer jämlikhet att vara regeln. Yttre position och rang kommer att räknas för lite 
jämfört med ens eviga värde som Guds barn. Detta är också läget i andliga 
världen:det
spelar ingen roll om man varit en rik affärsledare eller vanlig arbetare, i himlen ställs 
beslutet baserat på kvaliteten av ens kärlek.

Universell familj som omfattar



himmel och jord
Vad är meningen med orden, universell familj omfattande himmel och jord? De 
koreanska bokstäverna  천주 대가족 (cheonju dae kajok) etyder, “kosmisk (천주), 
stor (대), släkt (가족).” En släkt eller storfamilj 가족 (kajok), inkluderar kusiner, 
farbröder och mostrar och till och med avlägsna släktingar som känner sig nära i 
hjärtat. Du kan mäta storleken på er klan:det inkluderar alla släktingar som skulle
vilja komma till er förälders begravning eller er sons eller dotters bröllop. Det 
inkluderar också familjens släkt och förfäder. Den universella familjen, 대가족 (dae 
kajok) uttrycker solidariteten hos världens många klaner som delar samma kärlek för 
varandra.
Som en kosmisk che (cheonju) familj kommer mänskligheten att omfatta himmel och
jord, den fysiska världen och andliga världen. Den kommer att omfatta hela naturen, 
till ändarna av det fysiska universum. Vi minns att den enskilda familjen också 
inkluderar hus och egendom som de mänskliga familjemedlemmarna. På samma sätt 
är planeten jorden människans hem, den globala familjen. Jorden är vår moder, att 
erbjuda underhåll för vårt fysiska liv. Dess djur och växter är alla Guds varelser. 
Amerikaner har länge vetat att de, är också klaner i den kosmiska familjen och kallar 
dem "bevingade människor" (fåglar), "höga människor" (träd), "långa människor" 
(floder) och så vidare.

I denna industriella tidsålder förlorade vi vår anknytning till naturen och började 
trampa på våra medvarelser, förgifta luft och vatten och härja moder jords skogar och 
träsk. Ändå betrodde Gud sin skapelse till människor. Vi är naturens herrar; därför 
bestämmer vi den andliga vibrationen i vår miljö och till och med dess fysiska 
överflöd. Där människor är onda, sörjer skapelsen. (Hos. 4:2-3) Där bra människor 
bor, gnistrar deras omgivningar, som Buddha en gång sa, ”Oavsett om det är i byn
eller i skog, i dal eller på en kulle, varhelst fromma munkar bor, verkligen härlig är 
den platsen.” 6 Till exempel Findhorn kollektivet i Skottland var känt för att 
producera jättestora grönsaker genom kraften av bön och meditation.

Genom att centrera på sann kärlek kommer den universella familjen att älska
jorden och förvandla den till en trädgård fylld av överflöd. Samtidigt väntar jorden 
och dess varelser med förväntan som människor, utrustade med fri vilja, fortsätter sin 
väg genom återupprättelsens drama, ”Själva skapelsen väntar och längtar efter att 
Guds barn ska uppenbaras.” (Rom 8:19)

andliga världen är också en del av den universella familjen. Att relatera med andens 
rike är en universell del av människans upplevelse, från primitiv tillbedjan av 
naturens andar och orientalisk dyrkan av förfäder till dagens fascination av änglar. 
Ande-världen innehåller alla stunder av tid:förflutna, nutid och framtid. Det 
inkluderar alla generationer:våra förfäder, våra samtida och våra ättlingar.



I synnerhet är vårt jordiska liv är starkt påverkat av släkt och arv i andliga världen. 
Var vi än finner konflikt mellan raser, religioner eller nationaliteter, kan vi vara säkra 
på att i bakgrunden ligger bittert hat genom generationerna. När svarta känner rasism 
hos vita, förstärks deras känslor av deras förfäder som led som slavar. Vissa judar 
känner antipati mot hängivna kristna eftersom deras förfäder led århundraden av 
förföljelse från kristna antisemiter. Folkets andliga bakgrund gör att de ofta projicerar
ras- eller religiösa fientligheter på andra som inte nödvändigtvis känner på samma 
sätt. Som i Bosnien, gamla hat kan plötsligt bubbla upp bland tidigare fridfulla 
grannar. (eller Hitlers & nazisters judehat under 30-40-talen).

För att bygga den universella familjen måste vi därför ta itu med andliga världen och 
lösa historisk bitterhet. Som kommer att diskuteras i samband med det femte löftet, 
om andliga världen lämnades åt sig själv skulle den vara nästan statisk. Den förändras
främst genom framsteg på jordplanet. När vi bygger den universella familjen arbetar 
vi för att komma till rätta med förflutna fel och befria hjärtan hos människor som 
hållits fångna av det förflutna.

Därför får vi aldrig avvisa någon person bara för att hen är svår att hantera. Istället 
bör vi tro att hen representerar en hel dimension av historien och de miljoner själar 
vars liv är upplevelser lika hens. När vi älskar den personen och vinner hens hjärta, 
löser vi samtidigt historiens smärta och förenar ett landskap i den stora andliga 
världen.

Varje människa är ett mikrokosmos av himmel och jord; därmed kan det sägas att 
varje familj innehåller ett helt universum. I judiska och muslimska skrifter står 
skrivet:”Om någon räddar levande en ensam själ, är det som om han har räddat hela 
världen.” 7 När vi därför ger Guds välsignelse till en enda familj, har det värdet av att 
välsigna hela universum. Varje själ är så dyrbar. Den universella familjen kommer 
inte att vara komplett förrän den omfattar alla familjer och varje familjs universum.

Vår tid är en övergångstid, där den universella familjen bildas av jordens främmande 
folk och stridande stammar. Så småningom, när den universella familjen är komplett, 
kommer jordens befolkning att röra sig som en enda, med ett planetmedvetande. Inte
längre kommer mänsklighetens kreativa energi att bli försvagad av krig och blocke-
rad av politiska tvister och språkliga hinder. Det blir då en enkel sak att arbeta på 
global nivå och effektivt hantera våra miljöproblem. Internationellt samarbete kom-
mer att tillåta oss att föröka i oceanerna och få öknarna att blomstra medan vi skyddar
regnskogarna och andra hotade livsmiljöer. Då kommer vi att nå ut till stjärnorna.

Skapelsens ideal
Familjelöftet kallar den universella familjen Guds ideal för skapelsen. Principerna 
beskriver Guds syfte med skapelsen som uppfyllandet av de tre stora välsignelserna 
och citerade 1 Mosebok:”Var fruktsamma och föröka er ... och ha herravälde.” 



(1 Mos 1:28) Detta kommer att bli förverkligandet av himmelriket:

De tre stora välsignelserna uppfylls när hela skapelsen, inklusive människor, 
slutför fyra positionernas grundval med Gud som centrum. Det här är 
himmelriket, där högsta godheten förverkligas och Gud upplever den största 
glädjen. Detta är faktiskt det syfte för vilket Gud skapade universum. 8

Familjelöfte beskriver också Guds skapelseideal som världen av frihet, fred, enighet 
och lycka. Dessa är de fyra egenskaperna hos världen som uppnår Guds syfte med 
skapelsen. Gud skapade människor med fyra syften:för det första att förkroppsliga
Guds avbild i världen; för det andra att vara Guds älskade motpart som kunde dela 
Guds kärlek; för det tredje att föröka Guds varelser i världen genom deras avkommor;
och för det fjärde, för att aktivera hela universum att uppfylla Guds syfte med 
skapelsen. Konungariket himlen är en värld som uppfyller dessa fyra gudomliga 
syften. 



Först skapade Gud människor med potential att bli Guds avbild och jämlike. (1 Mos. 
1:27) Som Guds tempel (1 Kor. 3:16), bör vi manifestera vår ursprungliga gudomliga 
natur. Särskilt, betyder detta att vi borde uppnå fullkomlighet i kärlek, som Jesus sa:
"Älska era fiender och be för dem som förföljer er. 45 Då är ni er himmelske Fars 
barn, för Hen låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över 
rättfärdiga och orättfärdiga... Var alltså fullkomliga, så som er himmelske Far är 
fullkomlig.”  (Matt. 5:44-48) När vi uppenbarar en gudomlig avbild blir vi vänner
och välgörare för alla varelser. Ingen skulle vilja motsätta oss; därför kommer vi att 
ha frihet att agera på något sätt vi väljer.” Där Herrens Ande är, där är frihet.” 
(2 Kor 3:17) Människor som visar den gudomliga avbilden är verkligen fria.

För det andra skapade Gud människor som Sin kärlekspartners. När en familj tar del 
av Guds kärlek blir det fred och harmoni bland alla dess medlemmar. På samma sätt 
när Guds kärlek blir fylld hos alla Guds barn blir världen fylld av Guds fred.

För det tredje skapade Gud människor för att föröka Sig själva och fylla världen med 
Guds barn. När varje människa förkroppsligar Guds avbild, förökar mångfalden av 
den mänskliga familjen Gud själv i världen. I en värld där Gud är allt, kan det inte 
vara någon uppdelning eller hinder mellan människor. Guds barn bildar naturligtvis 
en enhet där varje person upplever att Guds hjärta röra sig i sitt hjärta. Världen där 
Guds själv multipliceras och fyller varje mänskligt hjärta, är en värld av enighet.

Guds syfte med skapelsen är slutligen glädje. Glädje uppstår genom likhet. Gud upp-
lever glädje när han känner av Sin egen natur återspeglad och utvidgad i skapelsen. 
Gud skapade universum centrerad på mänskliga varelser, som han föredrog med 
privilegiet att ha herravälde. Därför tar universum på sig kvaliteterna hos männi-
skorna som bebor det och formar det till deras ändar. Även om fallna människor har 
skapat fruktansvärda skador på skapelsen, kan människor som uppvisar Guds
avbild expandera skapelsens skönhet. Med upprättandet av en universell familj, 
kommer hela jorden att omvandlas till en underbar trädgård. Det kommer att ge sina 
invånare oändlig glädje och även till Gud. Således kommer den ideala världen som 
uppfyller Guds syfte med skapelsen att vara en värld av lycka.

På detta sätt kommer den universella familjen att skapa en värld av frihet, fred, 
enighet och lycka. Låt oss i tur ordning undersöka var och en av dessa attribut.

Frihet
Dagens demokratiska värld har gjort frihet till sin hörnsten. Aldrig tidigare i historien 
har människor varit så fria att följa religion efter eget val, att tala om alla frågor, att 
organisera och agera som de vill. Även i USA, är miljoner människor beroende av 
alkohol och droger. Miljoner fler är fångade i eländiga och till och med misshand-
lande relationer, eller slaveri på jobb de hatar. De betraktar sig som offer för omstän-



digheter och känner sig maktlösa att ändra sin situation. Dessa människor är inte 
riktigt fria, även om de bor i ett fritt land.

Det finns också miljoner amerikaner som tycker om sin frihet att vara i indivi-
dualismens ytterpunkter. Bekräftade kandidater eller ensamstående kvinnor,
eftersom de är ovilliga eller oförmögna att bilda varaktiga relationer finner de sig så 
småningom själva i ett tillstånd av djup ensamhet. I förtvivlan, begår tusentals själv-
mord. I själva verket har de hamnat i deras benägenhet därför de har inte förstått den 
verkliga innebörden av frihet.

Frihet och lättsinne
Till att börja med bör vi skilja mellan frihet och lättsinne. Människor består av dubbla
egenskaper hos ande och kött och har dubbla syften i enlighet därmed. Anden längtar 
efter att förena sig med Gud och bli Guds bostad; det når sitt syfte när individen lever
för andras skull med sann kärlek. Köttet är bekymrat över mat, kläder, skydd, sex och
sömn — de saker som är nödvändiga för dess överlevnad, aktivitet och reproduktion.
Båda dessa syften är avsedda att uppfyllas, men i rätt ordning, med anden som har 
prioritet över köttet. Gud avser att var och en växer i kropp till fysisk mognad och i 
ande till andlig mognad. Hen blir då ett levande förkroppsligande av Guds ande och
kan uppnå Guds vilja med sin kropp.

Frihet hedrar båda aspekterna av människan, med syftet att uppnå båda målen för 
människors liv. Vi tränar ansvar för att uppnå dessa mål genom att hålla fast vid vår 
andliga natur. Med andra ord, vi bör följa vårt samvete inom alla livsområden. Vårt 
samvete leder oss alltid att leva för andra, att tjäna helhetens syftet. Vårt samvete 
känner vårt ansvar att uppnå andens fullkomlighet och leder oss att uppfylla det. 
Dessutom, eftersom helheten inkluderar jaget, att leva efter vårt samvete kommer 
också att ge tillfredsställelse för jaget. Sann frihet är därför friheten att följa ens 
samvete.

Lättsinne betyder oftast att leva efter önskemål från köttet. Alltsedan det mänskliga 
fallet har anden och köttet blivit uppdelade och strävar efter motstridiga syften. 
Paulus uttryckte det väl:”Det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag 
inte vill, det gör jag.” (Rom. 7:19-23) Om vi är "fångade i syndens lag", som Paulus
uttryckte det, då är vi inte fria.

Att hänge sig till lättsinne förslavar jaget eftersom kroppens önskemål kan aldrig bli 
nöjda. Vi försöker tillfredsställa våra omättliga önskningar på ett oändligt löpband. 
Dessutom, leder lättsinnigt beteende vårt högre jag till syndens fångenskap. Synd drar
det stackars protesterande samvetet runt, medan vi agerar på sätt som är skadligt för 
andra och till och med för oss själva. Samvetet får oss att drabbas av skuld, men när 
vi fortsätter att ignorera den växer den långsamt och gör oss lamslagna.



Så småningom sitter vi kvar med en värkande känsla djupt inuti, som vi kan dränka i 
alkohol eller kväva genom att stimuleras av snabbt liv, droger och sex. Vid den tiden 
har rösten blivit så dämpad att vi inte längre hör klart. Detta är andlig död (Rom 
6:23), i denna världen och nästa.

Frihet i familjelöftet innebär befrielse av samvetet från fångenskap under kroppens 
önskningar. Det betyder befrielse från träldom under satan. Satan, en helt självisk 
varelse, har varit den som dominerat den mänskliga anden och påverkar sinnet att 
vara egoistiskt, tänker bara på "jag", "mig" och "mitt." Enligt Principerna, ”förmedlas
satans makt genom onda andar och manifesteras i jordiska människors aktiviteter.” 9 
När vi agerar med vår fallna natur, skapar vi en gemensam bas för att relatera med 
onda andar, och därmed med satan, som gör oss ännu mer själviska. Paulus 
observerade, "Vet ni inte att om ni ställer er som slavar under någon och lyder 
honom, då är ni hans slavar och det är honom ni lyder:antingen synden, vilket leder 
till död, eller lydnaden vilket leder till rättfärdighet” (Rom. 6:16) I vår egoism har vi 
omedvetet lydit satans önskan för oss, att göra oss till slavar under synd och leda oss 
till andlig död. Dessutom, genom vår bas med satan, kan vi även omedvetet röra oss 
för att motsätta oss Gud och hans försyn. Därför gick satan in i Judas Iskariot (Luk 
22:3) och till och med i Petrus (Matt 16:23) som inte hade någon medveten önskan att
motsätta sig Herren. Därför bör vi göra ständiga ansträngningar för att separera från 
satan genom äkta omvändelse, självförnekande och handlingar av uppoffrande kärlek.

Frihet och samvete
När vi har kastat bort satans kedjor bör vi följa vårt samvete — som känner Guds 
vilja — och leva för andra. På detta sätt har vi ”blivit befriade från synd och blivit 
rättfärdighetens slavar.” (Rom 6:18) Att följa samvete och göra det som är rätt kräver 
ansträngning. Det kan till och med verka förtryckande för något som vuxit till ett 
ansvarslöst liv i lättsinne. I så fall borde det vara det som accepteras som en väg för 
återupprättelse på vägen till fullkomlig frihet. Paulus sa också:”Där Herrens ande är, 
finns det frihet.” (2 Kor. 3:17) Detta betyder att vi utövar frihet när vi odlar gudomlig 
natur i oss själva. När samvetets röst växer sig stark och tydlig, efter det blir en glädje
och ett välbehag. Vi kan då bekräfta, ”Guds rike är inte mat och dryck utan rättfär-
dighet och frid och glädje i den Helige Ande.”  (Rom 14:17) 

Friheten blomstrar när vi lever för andras skull i sann kärlek. Eftersom sann kärlek 
alltid expanderar och lever för andras skull ökar räckvidden alltid för vår frihet. Om 
vår kärlek bara är lika stor som vår familj, sträcker sig vår frihet bara så långt som det
som hjälper vår familj. Om vi älskar vårt land är vår frihet sfär vad som helst som 
hjälper vårt land. Om vi älskar hela mänskligheten, omfattar vår frihetssfär världen. 

Även om ens kropp har kastats i fängelse, om man lever för samvetet är man fri. 
Paulus, Mahatma Gandhi, Martin Luther King och Nelson Mandela var bland dem 
som lidit fängelse för samvetet, men även från fängelset de omvandlade de samhället.



Oavsett var tyranni förtrycker, kommer den interna samvetsfriheten förr eller senare 
att framkalla ropet om frihet i samhället. Frihet är en oförstörbar rättighet. Det 
inkluderar både de inre friheterna i tro, tanke och samvete, och yttre yttrandefriheter i
press, frihet att samla, organisera och ta ekonomiska eller politiska beslut, frihet att 
resa och emigrera och frihet från godtycklig arrestering och åtal utan rättvis sak. 

Vid olika historiska korsningar har ropet om frihet lett till politisk revolution. 
Revolutioner och krig kommer att fortsätta så länge stater förnekar dessa friheter. 10 I 
detta avseende kan vi igen skilja mellan frihet och lättsinne:Frihet är värt att kämpa 
för och dö för i kampen för frihet är en hederlig död. Å andra sidan, när någon 
förlorar sitt liv i strävan efter kroppsligt nöje, och till exempel får AIDS från en 
sexuellt promiskuös livsstil, överdosering av droger, eller kraschar en bil under 
buskörning på en skogsväg, finns det inget ädelt med det.

Frihet och kreativitet
Frihet ligger i hjärtat av all kreativ möjlighet. Eftersom människor skapas i Guds 
avbild, delar de Guds kreativa natur. Av denna anledning gav Gud människor en del 
av ansvaret för att de tillsammans skall kunna skapa sin egen verklighet. Genom att 
skapa oss själva i frihet, bestämmer vi faktiskt våra egna öde och vår världs öde. 
Många flyr från denna fantastisk frihet, eftersom de inte förstår den gudomliga 
kärleken som ligger bakom det. Andra som tror sig vara offer för omständigheter, 
inser inte deras otroliga kraft att ta kontroll över deras liv och deras öde. Ändå är 
denna hållning också ett fritt val, och de skapar tillsammans sitt eget misslyckande.

Tänk till exempel på israeliternas situation när de vandrade i vildmarken. Även om de
hade lämnat Egypten fysiskt kunde de inte så lätt skaka av sig slavmentaliteten. De 
hade blivit vana vid slavarnas liv där allting tillhandahölls för dem och de var rädda 
för att ta risker. Detta var huvudorsaken till att de hade svårt att följa Moses. Moses 
skulle skapa en ny verklighet med Gud. Per definition kan en ny skapelse inte ses 
eller upplevas förrän efter den har skapats. Medan Moses ledde folket genom en 
outforskad vildmark och vandrade mot ett land han aldrig sett, levde han endast av 
tro. Han hade befriat sig från det förflutna, men han riskerade också allt för löftet om 
en bättre framtid.

För att följa Moses måste israeliterna göra samma språng in i frihet. De var tvungna 
att tro att de kunde samskapa. De var tvungna riskera sina liv och tro på Guds kraft 
att lyckas. Men oförmögen att stiga över slavmentaliteten, när israeliterna mötte 
motgångar, klagade de på Moses och sa:”vi kommer att falla för svärd och våra 
hustrur och barn blir fiendens byte. Vore det inte bättre för oss att vända tillbaka till 
Egypten?” (4 Mos. 14:3)

Josua, å andra sidan, trodde att Gud bjöd in honom till skapa en ny verklighet. Han 
uppmuntrade sina följare och sa:”Var inte upproriska mot Herren och var inte rädda 
för folket i landet, för de ska bli som en munsbit för oss. Deras beskydd har vikit ifrån



dem, men Herren är med oss. Var inte rädda för dem.” (4 Mos 14:9) Fantastiskt nog 
mötte varje grupp det öde de hade medskapat för sig själva: de rädda israeliterna 
omkom i vildmarken, medan Josua och hans följeslagare gick in i det utlovade landet 
i triumf.

Gud har gett oss frihet som en gåva av kärlek och för vår ära. Vi bör använda vår 
frihet att stå högt som ansvarsfulla medskapare som förändra oss själva och vår värld.
Gud letar efter dem som kommer att ta upp detta ansvar. När Hen hittar dem häller 
Hen ut sin ansträngning för att lyckas vägen. Detta är verkligen ett kraftfullt partner-
skap, att vara en medskapare med Gud.

När individer som lever i frihet bildar familjer i frihet, och dessa familjer multi-
plicerar för att fylla jorden, kommer hela det globala samhället att röra sig i frihet. 
Allas individuella frihet kommer att upprätthållas av det hela, vilket i sin tur drar 
nytta av summan av alla kreativa medlemmarnas arbete. Således kommer hela 
universum att uppvisa Guds avbild. Detta är frihetens värld som kännetecknar en 
universell familj.

Fred
Aldrig har behovet av fred varit större än idag. Det 1900-talet var ett århundrade av 
krig och våld, när över 180 miljoner människor dödades i krig och statssponsrad 
terror. "Efterkrigstiden" avslutade inte blodutgjutningen. Över 7,2 miljoner soldater 
dog i krig sedan andra världskriget, så många som dog under första världskriget och 
andra världskriget tillsammans. Av de 2340 veckorna från 1945-1990, gick bara tre 
veckor utan att krig ägde rum någonstans i världen, enligt den franska forskaren och 
diplomaten Jacques Akali. Kommer 2000-talet att vara bättre? Detta är en tid då 
någon med en vilsel och tillräcklig beslutsamhet kan skaffa sig ett massförstörelse-
vapen. Om vi inte kan skapa varaktig fred, kan alternativet vara civilisationens 
undergång; en värld fångad i mardrömvisioner för filmskapare.

Trots politikernas bästa ansträngning och välmenande fredsorganisationer, förblir 
verklig fred svårfångad. Pastor Moon lär ut att försök att skapa fred bland nationerna 
kommer alltid att misslyckas om de inte börjar med en omfattande förståelse av 
meningen med fred och tar itu med fredens rötter i individernas liv och familjer.

Betydelsen av det koreanska ordet “fred”, 평화 (p’yeong hwa), ligger i deras 
kinesiska tecken 平和, som betyder "horisontella" (p’yeong) respektive “harmoni” 
(hwa). Enligt fader Moon, uppstår fred när subjekt och objekt uppnår ett harmoniskt
partnerskap. För en individ innebär inre fred harmoni mellan de tvåfaldiga 
egenskaperna hos sinne och kropp. I familjen betyder fred harmoni, jämlikhet och 
ömsesidigt delande mellan man och hustru. Samma egenskaper är nödvändiga för 
fred i världen.



Det hebreiska ordet för fred är shalom, vilket också betyder hälsa och helhet. Den 
friska kroppen vävs samman av otaliga dynamiska ömsesidiga relationer, vars harmo-
niska interaktion ger hälsa och vitalitet. Likaså grannsämja och en stark samhällsanda
kännetecknar shaloms samhälle.

Därför är fred inte bara frånvaron av konflikter; där borde vara harmoniska förhål-
landen runtomkring. Det är inte ett tillstånd av fred om lugnet och tystnaden upprätt-
hålls med vapen. Det borde vara äkta och dynamiska relationer som tillfredsställer 
alla människor. Inte heller är det ett tillstånd av fred när människor sätter upp höga 
staket för att hålla andra ute. I sann fred finns det inga murar eller gränser. Människor
av alla nationaliteter och raser kan gå omkring utan friktion, avundsjuka eller misstro.

Sann fred kännetecknas också av jämlikhet. Så länge som ojämlikheten kvarstår, 
kommer de som har mindre alltid att vara giriga efter de som har mer, medan de som 
har mer alltid kommer att vidta skyddsåtgärder för att upprätthålla sin rikedom och 
status mot de som skulle ta det från dem. Som Fader Moon förklarar,

Goda människor, familjer eller nationer kan förenas horisontellt 
mellan sig på lika villkor. Där det finns jämlikhet, kan det vara fred.
P’yeong (平) från ordet p'yeonghwa har betydelsen jämn, platt, horisontell.
Utan p’yeong, även om hwa (和), harmoni finns, kommer fred snart att 
försvinna. 11

När människor bildar sanna samhällen i Guds kärlek, kommer människor som har 
mer naturligt att dela med dem som har mindre, att skapa den nivå som fred kan 
upprätthållas på. Detta är betydelsen av en värld av fred i familjelöftet. När indi-
vider, familjer och nationer utövar Guds kärlek till en en annan, uppstår naturligt 
harmoni och fred.

Individuell fred
Fred kommer att finnas på alla nivåer i den universella familjen, men dess rot finns i 
varje individ. En uttryck från Konfucius visar detta:

När sinnet korrigeras, odlas det personliga livet;
när det personliga livet odlas blir familjen reglerad; 
när familjen regleras kommer staten att vara i ordning; 
när staten är i ordning kommer det att bli fred över hela världen. 
Från himlens son till vanliga människor, alla måste ta hänsyn till 
kultiveringen av det personliga livet som rot eller grund. 
Det finns aldrig ett fall där roten är störd och ändå grenarna är i ordning. 12



Med andra ord, fred inom individen är hörnstenen för fred i familjen och i sin tur för 
fred i alla större områden. 

Den fredliga individen ger fred till sin familj. Hen har känslomässig mognad att vara 
tolerant och tålmodig mot sin partner. Hen tar personligt ansvar för eventuella 
problem i deras förhållande. Medan hen strävar efter ärlig kommunikation och delar, 
kommer hen inte tillåta sig själv att reagera känslomässigt på problem med ”explo-
sions-knappen”. Snarare kommer hen att sluta för att reflektera inom och sedan 
uttrycka bara det som är sant för hens högre jag. Harmonin och freden i en kärleksfull
relation mellan man och hustru erbjuder i sin tur ett bra exempel för sina barn. När ni 
vårdas av föräldrarnas varma kärlek, är det naturligtvis fred som expanderar till att 
inkludera fred bland bröder och systrar.
Hur kan en individ uppnå inre fred? Det uppnås genom enighet mellan sinne och 
kropp — vilket innebär att personen villigt hela tiden följer hans eller hennes 
samvete. När sinnet och kroppen är i harmoni kan en person älska andra med 
uppoffrande tjänande. Om sinne och kropp är i konflikt, dominerar själviska 
önskemål, och orsakar konflikter med andra. Ändå har konflikt mellan sinne och 
kropp varit det mänskliga tillståndet sedan begynnelsen. Fader Moon säger,

Om en person inte har en grund för fred inom sig själv, oavsett hur fredlig 
hens familj, nation eller värld kan vara, kommer hen inte att vara lycklig 
eftersom individen är det verkliga slagfältet. Som ni vet, har första 
världskriget, andra världskriget och kalla kriget redan avslutats. I mitten 
av andra framtida konflikter kommer det att vara möjligt ha en vapenvila. 
Men kampen mellan vårt sinne och kroppen har existerat ända från antiken. 
Det har fortsatt hela tiden underhistoriens gång och fortsätter naturligtvis idag. 
Vi vet inte hur mycket längre det kommer att fortsätta i framtiden. 13

Med tanke på denna dystra bedömning är det verkligen svårt att veta hur en fredlig 
värld skulle kunna realiseras. Visst kan inte fred komma genom Guds övernaturliga 
ingripande, som vissa troende tolkar händelser profeterade för de sista dagarna. Även 
om alla rättfärdiga troende lyftes upp i himlen för att bo för evigt i det nya Jerusalem,
så länge de fortfarande har kvar naturen att kämpa mellan sinne och kropp skulle de 
inte kunna bygga ett samhälle av fred. Det räcker inte för att "korsa Jordanfloden" 
och separera från den våldsamma syndarnas värld. Inte länge skulle det finns kvar 
tvister, schismer och gräl bland de utvalda, precis som det fanns bland israeliterna 
som vandrade ut från Egypten.

Därför börjar vägen till världsfred med att ta bort synd från mig själv. Källan till 
konflikt och krig ligger inte hos andra; den börjar med mig. Jag måste först bryta 
satans band, som gör att han medvetet påverkar sinnet till fiendskap, strid, misstro, 
avund, bitterhet och klagomål. Satan är självcentrerad och han resonerar med de 
själviska elementen i våra själar. Satan stärker önskningarna från köttet, som är i krig 



med andens önskningar (Gal. 5:17), och försvarar därmed konflikten mellan kropp 
och ande. Frihet från synd erbjuder å andra sidan Guds fred.

Det mystiska ursprunget till kampen mellan ande och kropp går tillbaka till den 
ursprungliga synden hos våra första mänskliga förfäder. Det är en fläck som vi ärvt 
från våra föräldrar, och de från sina föräldrar, och så vidare tillbaka till Adam och 
Evas syndafall. Kärleken mellan Adam och Eva var störd av konflikter, som bröt ut i 
öppen krigföring i deras barn Kain och Abel. Innan barnen någonsin gjorde någon-
ting, levde föräldrarna ett liv fyllt med skuld, ömsesidig anklagelse, ilska och rädsla. 
De förlorade mänsklighetens fred när de föll. Hade de inte fallit, skulle Adam och 
Evas äktenskap ha varit en modell för fred och grunden för alla deras ättlingar att leva
i fred.

Från familjen till världsfred
Baserat på denna analys av det mänskliga tillståndet är det uppenbart att världsfred 
börjar med den sanna individen och den sanna familjen. Flera av de stora välsignelse-
ceremonierna som aviserades av far och mor Moon hade mottot, ”Världsfred genom 
idealiska familjer.” Med Guds välsignelse för fred över familjen, är lösningen på 
mänskliga konflikten inom räckhåll. Våra familjer blir instrument för fred när de 
förkroppsligar Guds fred och producerar fridfulla barn som präglas i fred redan med 
sin moders mjölk.

Även om en familj uppnår fred i sig själv, om dess nation går i krig kan det inte vara 
fred. När som helst en bomb skulle kunna falla på deras hem, eller så kan barnen 
kallas bort för att slåss och dö på slagfältet. Det ligger därför i varje familjs intresse 
att arbeta för världsfred.

Att besegra sin fiende skapar inte fred. En besegrad fiende kommer troligtvis utveck-
la drömmar om hämnd och återuppstå en dag för att attackera med förnyad våld-
samhet. Jesus sa:"Saliga är de som skapar frid" (Matt. 5:9) Fredsmakande kräver 
offerskärlek för att förena de två sidorna, så att de skapar freden från hjärtans botten. 
En sann familj, vars föräldrakärlek är väl utvecklad genom Hjärtats fyra stora sfärer, 
har de inre resurserna för den här typen av fredsskapande.

Att bygga världsfred kräver att vi löser de faktiska konflikterna mellan nationer, raser,
religioner och ideologier och mellan rika och fattiga, genom att använda vägen av 
sann kärlek. Projekten som grundades av fader och moder Moon är bara några av de 
många värdefulla program utvecklade av kyrkor, välgörenhetsorganisationer och 
regeringar för att ta itu med dessa problem; de citeras här som exempel på vad vi alla 
kan göra. De står som modeller för hur Guds föräldrakärlek kan manifesteras i kon-
kreta program för fredsskapande.



Systerskapsceremonierna sponsrade av Womens Federation for World Peace 
[WFWP] är tänkt att förena nationer som tidigare var fiender. När kvinnor från dessa 
fiendenationer korsar bron och träffas som systrar, binder deras omfamning samman
deras folk i kärlekens band. När kvinnorna i världen skapar fred, hur kan deras män 
då kriga? Ett ännu effektivare sätt att bygga fred är Välsignelsen, där människor från 
fiendenationer gifter sig i solidaritet som medlemmar i en global familj. De gifter sig 
till och med med varandra över nationella, ras och religiösa skillnader. Detta är det 
konungliga sättet att skapa fred, smälta gammalt hat i den varma kärleken till 
äktenskapslivet och Guds nåd. Denna strategi för fredsskapande har potentialen att 
övervinna nationella och etniska hat, till exempel motstridiga påståenden om samma 
jordstycke i Mellanöstern, som förblir oförenligt med politisk resolution.

Religiös harmoni är en annan förutsättning för världsfreden. Religiösa fördomar 
ligger i roten till de allvarligaste konflikterna i världen idag, särskilt den israelisk-
palestinska konflikten, irriterande spänningar mellan Indien och Pakistan och 
uppkomsten av islamisk terrorism. Fader Moon har ägnat stora resurser över de 
senaste 35 åren för att organisera och sponsra interreligiösa konferenser och program.
Idag rebjuder Interreligious och International Federation for World Peace religiösa 
ledare ledarskap när de strävar efter bryta ned religiösa hinder. Dessutom försöker de 
integrera religiöst ledarskap med till exempel politiska organisationer genom sitt för-
slag om ett religiöst organ i FN, så att en helande röst om religiös harmoni kan bli en 
diplomatisk kraft för fred.

Rasrelationer behöver också desperat läkas. Genom ekumeniska aktiviteter som 
involverar svarta och vita präster, kristna och muslimer, skapar religiösa människor 
en enhetlig röst. Systerskapsceremonier mellan svarta och vita kvinnor främjar 
harmoni mellan raser. När rasspänningar mellan svarta och koreaner blossade upp i 
New York mobiliserade Fader Moon hundratals pastorer att visa vägen för fred. 
Återigen tar Välsignelsen detta fredsskapande ett steg längre:den globala familjen 
etablerad genom Välsignelsen stärker enhet i människans transcenderande ras.

Ideologisk konflikt var det 1900-talets stora gissel. Genom sin obevekliga motstånd 
mot kommunismen, var fader Moon påverkande i dess avveckling. För att skapa 
varaktig fred, krävs dock att de segrande västländerna omfamnar sina tidigare fiender 
med kärlek och omfattande hjälp, precis som de allierade omfamnade Tyskland och 
Japan i slutet av andra världskriget. Medan stöd från regeringarna har kommit 
långsamt, har Fader Moon gjort alla ansträngningar för att visa upp ett bättre ex-
empel. I rådsrepublikerna av det före detta Sovjetunion stödde Fader Moon utbild-
nings-projekt för att ge dess desillusionerade unga människor en ny livssyn inriktad 
på Gud och andliga värden. I Kina, Vietnam och Nordkorea, har Fader Moon ofta 
investerat i fabriker och ekonomiska utvecklingszoner utan att skörda någon vinst. 
Han investerar inte som affärsman, utan som en religiös ledare som förstår att meto-
den att skapa fred är att ge och investera för en fiendes skull.



Slutligen kräver världsfred att överbrygga klyftan mellan norr och söder, mellan de 
industrialiserade länderna i det norra halvklotet och utvecklingsländerna i den tredje 
världen (södra halvklotet). Fader Moon förespråkar att jämföra rikedomen mellan 
norr och söder med överföring av teknik och kapital för att ge fattigare nationer en 
överlägsen väg till ekonomiskt välstånd än vad som är möjlig i dagens nykoloniala 
system där de förblir i rollen som leverantörer av råvaror.

I linje med detta mål investerade Fader Moon i maskinverktyg och metallindustrin i 
Tyskland, Korea och Amerika, för att överföra det bästa av västerländsk teknik-
kunskap till utvecklingsländer. Han bygger ett världsnätverk av universitet för att 
utbilda ingenjörer och kvalificerade arbetare som kan utnyttja denna teknologi. I 
slutändan borde alla nationer dela välsignelserna från teknik, som hittills bara har gett
välstånd till ett fåtal rika industriella länder. Med gemensamt välstånd utspritt över en
värld där alla har tillgång till kapital och är sammankopplade av handelsleder kom-
mer krig att upphöra att ha något syfte.

Genom att leva i fred som individer och familjer och lösa ojämlikheter och orättvisa 
bland världens folk, kommer vi att bygga en värld genomträngd av harmoniska 
relationer på alla nivåer. Det kommer manifestera den gudomliga avbilden, likna det 
harmoniska givande och mottagande i Guds inre liv. Det kommer att vara en värld av 
fred.

Enighet
Det koreanska ordet 통일 (tongil) kan återges antingen som "förenande" eller 
"enighet." I allmänhet betyder förenande  processen att bli en, medan enighet betyder 
det slutförda tillståndet av enighet. Denna fras av familjelöfte visar tillståndet i en 
värld som har fullkomnat Guds skapelseideal, "enighet" är den bättre översättningen.
Unification Church är en rörelse för förening; dess syfte är att förena en uppdelad 
värld. I familjelöfte lovar vi att bli Guds perfekta skapelseideal, som kommer att vara 
en värld av enighet.

Orden ”enighet” och ”förenande” har olika nyanser av betydelse. Vissa tänker på 
förenande som att stämpla alla i en form och få dem att tro på samma sak. Den före 
detta nordkoreanska diktatorn Kim Il Sung uppmanade till exempel föreningen av 
den koreanska halvön med militär styrka. Andra talar om enighet i en andlig känsla 
som sammanslagning i den gudomliga enigheten. Dessa är felaktiga begrepp som gör 
våld mot den naturliga mångfalden i skapelsen.

Närmare kommer den enighet som ett älskande par uppvisar. En man och hustru 
smälter samman till en, men de tappar inte sin individuella identiteter. I ett gott 
äktenskap gläder man och hustru sig åt se sina reflektioner i sin älskade. Som när två 
älskare dansar tillsammans och rör sig tillsammans som en, skapar deras skillnader 



spänning och skönhet; likhet skulle leda till tristess. Ändå når inte denna typ av enig-
het inte toppen av sanning.

I Fader Moons undervisning betyder enighet att tre blir en i kärlek. I vanliga fall  
tänker vi på familjer som bildas genom enigheten av två, men det är inte allt. Guds 
paradigm för familjen är Fyra positioners grundval, där Gud deltar som en verklig 
familjemedlem. När Gud, man och hustru blir en, blommar en fri och harmonisk 
delning av kärlek och skönhet ut bland dem; de deltar i en sfärisk rörelse i tre 
dimensioner. Detta är funktionen för treenigheten, manifesterad i otaliga individer
"treenigheter", nämligen gudscentrerade familjer. De bildar de horisontella och 
vertikala dimensionerna hos livet.

Vi läser i Koranen, "Håll fast, alla tillsammans, i Guds rep, och var inte uppdelade 
mellan er.”  14 Jesus sa,” Var två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland
dem ” (Matt 18:20), och ”den härlighet som du gett mig har jag gett till dem, för att 
de ska vara ett liksom vi är ett.” (Joh. 17:22-23) Jesus talade särskilt till kyrkan, men 
denna princip gäller särskilt för en familj som lever i enighet, välsignade av Gud.

Deltagande, leva tillsammans och arv
Enighet har tre egenskaper:deltagande, att leva tillsammans och arv. 
Familjemedlemmar deltar i varandras liv och stödjer varandras aktiviteter. Hustrun 
stödjer sin makes arbete och mission. Mannen hjälper sin hustru att ta hand om hem 
och barn. Att leva tillsammans betyder att dela varandras situation. Man, hustru och 
barn delar varandras glädje och sorg, sjukdom och hälsa, rikedom och fattigdom. 
Slutligen delar familjemedlemmar ett gemensamt arv, både materiellt och andligt. 
Huset och egendom är inte det enda arvet som överförs till en make och barn. 
Traditioner, värderingar och ett sätt att leva vidare överförs också. En familj med 
tradition av musik kommer att lämna ett arv efter musik; en familj med tradition av 
sparsamhet och hårt arbete skapar en tradition av arbete och sparsamhet; föräldrar 
som älskar jakt och fiske kommer att testamentera till sina barn en kärlek till naturen.

Gud deltar också i familjen, bor tillsammans med familjemedlemmar och testamen-
terar Hens arv. När vi läser högt familjelöften i de tidiga timmarna på söndags-
morgonen och bekräftar vår avsikt att leva upp till löftenas standard, bekräftar vi att 
vår familj deltar i Guds liv och att Gud deltar i familjens liv. Vi drar ner Gud för att 
leva med familjen! Gud längtar efter att leva med oss och dela Sitt liv med oss och vi 
delar vårt liv med Gud. När vi lider och sörjer i vårt hem, är där Gud, lider och delar 
sorg med oss. När vi gläder oss, är Gud där, och gläds med oss. När vi deltar i Guds 
försyn, sympatiserar vi med Guds situation och närvarar med Hen med kärlek. Gud, i 
sin tur underlägger oss hans ära, hans kärlek och himmelska tradition.



När det finns världsenighet, när alla människor kommer tillsammans i kärlek, så 
kommer världen att fungera som en enda organism. Cellerna i människokroppen 
behöver inte kontinuerligt styras av hjärnans kommandon. Snarare samarbetar celler 
fritt för hälsan av hela organismen genom det fritt rinnande utbytet av näringsämnen 
och kemiska budbärare. Handens celler vet deras medfödda roll. Ingen yttre 
intelligens behöver säga till dem att de är en del av handen; de vet det redan genom 
biologisk härstamning och kemi. Om en sten flyger mot ansiktet, går handen 
automatiskt upp för att blockera den genom en reflex innan hjärnan ens vet vad som 
händer. Handen vet att dess syfte är att tjäna kroppen och att dess välfärd är bunden 
till hela kroppens välfärd. Skulle kroppen drabbas av sjukdom eller hunger, vet 
handen, som delar kroppens blodomloppet det och offrar sig i enlighet därmed. 
Handen håller en avbild av kroppen inom dess biologi; kroppen har också avbilder av
handen intryckt i dess olika delar. Befälhavaren kroppen är det osynliga sinnet. När 
sinnet bestämmer sig för att skriva en bokstav, aktiverar hjärnan bilden av handen 
inom sig själv och omedelbart svarar handen. När sinnet och kroppen är förenade, 
fungerar också organen som en enhet, där varje cell fritt deltar, delar den gemen-
samma situationen för det hela och är medveten om en bild av hela. Kroppen rör sig 
som en genom att resonera i enighet med sinnet.

På samma sätt kommer varje individ och varje familj i den förenade världen att fritt 
samarbeta och delta i helheten genom vibrationen av sann kärlek. Ingen behöver 
tvinga dem, för de kommer att vara det känsliga för planetens situation och gärna 
agera för dess nytta. Gemenskaper, nationer och transnationella institutioner, som
kroppens organ, kommer att känna till varandra och kommer att svara när som helst 
och varhelst ett behov uppstår. Gud, som är i centrum för alla en familj, kommer att 
bli världens osynliga sinne. Den enade världen kommer att röra sig som en genom att 
resonera med Guds hjärta och vilja. Alla delar kommer att vara i harmoni, och 
naturligt samarbeta för hela planetens syfte. Inom denna stora enhet kommer livet att 
bli naturligt fritt, fredligt, harmoniskt och glatt.

Ömsesidigt beroende, välstånd och universellt delade värden
Enligt Principerna kommer det ekonomiska, politiska och sociala livet i den framtida 
världen att präglas av inbördes beroende, ömsesidigt välstånd och universellt delade 
värden. 15

Ömsesidigt beroende kommer att prägla framtidens ekonomiska värld. Mänskligt liv 
beror på den mat som tillhandahålls av myriad organismer såväl som av arbetet från 
jordbrukare, lastbilsförare och tillverkare som tar med dessa näringsämnen till vårt 
hem. Från detta ömsesidiga beroende bör ett ekonomiskt system uppstå som hedrar 
var och en person för det värde de tillför våra liv. En vaktmästare och en vd är
lika i värde när det gäller deras oumbärliga roller för att upprätthålla företagets 
verksamhet. Bör deras löner skilja sig åt hundrafalt? Det överdrivna värde som 
placeras på pengar och makt snedvrider dagens samhälle. I framtiden kommer män-
niskor att hedras för sina bidrag till helheten, oavsett vad det är, oavsett deras



position eller lycka.

Politik i den framtida världen kommer att baseras på ömsesidiga ideala välstånd. 
Ingen med Guds hjärta skulle någonsin vilja blomstra på bekostnad av någon annan. 
Hur kan vi sova med gott samvete efter att ha sett tv-nyhetsfilmer av svältande barn? 
Fader Moon har åtagit sig att avsluta hunger på planeten. Han arbetar för att utjämna 
rikedomen mellan rika och fattiga nationer genom att överföra teknik från rika till 
fattiga länder och främja den globala utbildningen av skickliga ingenjörer. Likaså bör 
vem som helst välsignad med rikedom och talang att tjäna pengar, vägledas genom 
deras kärlek till mänskligheten att dela sina färdigheter och överflöd med andra. Vi 
gör detta i liten skala genom välgörenhet och givande. Men vi kan göra så mycket 
mer.

När folket sammanbinds i ett samhälle som söker välfärd för alla före egenintresse, 
kommer en anda av samarbete att ersätta alltför partisk anda hos modern demokrati. 
Politikarna kommer att mildra sina parti- och regionala intressen genom att erkänna 
att hela nationens välfärd kommer först. Likaså kommer regeringar i rika länder att 
ägna en stor del av sin budget till lyfta upp fattigare nationer, och erkänna att varje 
nation förtjänar ett lika stort mått på välstånd.

Idag är många människor trötta på höga skatter och ser hur deras regeringar håller 
tillbaka deras möjligheter till framgång. Konservativa skulle minska regerings-
storleken och begränsa dess roll till viktiga offentliga tjänster, som att underhålla 
vägar och tillhandahålla för nationellt försvar. Man bör med rätta fråga:om välfärd 
och andra sociala program skars ned, skulle de fattiga bli hungriga? Skulle inte 
kyrkor och välgörenhetsorganisationer kunna fylla de desperata fattigas föräldralösa 
och äldres behov? Det saknade elementet i en plan för att minska regeringens roll är 
den interna omvandlingen som krävs – värmen hos mänskliga hjärtan att ha med-
känsla med andra.

I den enade världen kommer alla människor, oavsett ras, religion eller nationalitet, att
ha gemensamma värderingar. När folk delar universella värderingar, delar de i sina 
samveten en allmän känsla av rätt och fel. Människor i alla kulturer kommer därför 
att samarbeta mot det gemensamma goda. Detta betyder inte bara att tolerera varje 
skräddarsydd sed och dåligt tänkt åsikt. Guds sanning är absolut och tolererar inte 
relativism. Men Gud planterade i Hens kärlek frön av sanning i traditionerna hos 
varje kultur.
Genom visa tänkare, heliga skrifter och folkvisdom har varje nation tillgång till Guds 
väg, som Jesus sa, ”Jag har också andra får som inte hör till den här fållan. Också 
dem måste jag leda, och de kommer att lyssna till min röst.”  (Joh. 10:16) Sanningen i
alla kulturer tillåter gudomliga människor av varje tro att känna igen varandra och 
därifrån samarbeta i kärlek. Genom att dela universella värderingar kommer 
mänskligheten att kunna sträva efter helhetslösningar på världens problem.



Lycka
Alla söker lycka. Vi önskar en lycka som stimulerar våra hjärtan och manifesteras i 
våra yttre omständigheter. Det här är betydelsen av det koreanska ordet för lycka, 
행복 (heng bok). Det engelska ordet "lycka" betecknar vanligtvis en känsla av 
glädje, men komplett lycka, heng bok, inkluderar både inre och yttre lycka – allmänt 
välbefinnande.

De kinesiska tecknen i heng bok, 幸福, betecknar ”lycka” och ”välsignelse.” Båda 
tecknen innehåller djup visdom om betydelsen av lycka. Det andra tecknet, 福 (bok), 
är tecknet för välsignelse. Som diskuterats tidigare kombinerar det delarna i ett
tillkännagivande (示) till Gud (一), och till mänskligheten representerad med en mun 
(口) och till jorden som tecknet för ett fält (田). Sann lycka uppträder alltså när 
mänskligheten och allt är i harmoni, centrerade på Gud.

Det första tecknet 幸 (heng) berättar också en historia om betydelsen av lycka. Den 
innehåller ett mer horisontellt streck  än 辛 (shin), vilket betyder bittert lidande, som 
Job smärta. Där det saknas horisontell streck (一) kan beteckna Gud. Detta betyder ett
religiöst liv med lidande (辛) och uppoffring för att betala gottgörelse för synd och
ger Gud fördel (一); det blir roten till lycka och framgång (幸).

Tecknet 辛 (shin) kan i sin tur härledas från tecknet 辜 (ko), vilket betyder synd, 
genom att ta bort roten 古 (ko), vilket betyder "gammal" eller "uråldrig." Det betyder
att vi lider i trälldom till synd som en konsekvens av våra förfäders synder, till och 
med den ursprungliga synden som härrör från våra första mänskliga förfäder. Vi blir
”levande och heligt offer” (Rom 12:1), vi separerar från synd och lossar greppet om 
satans makt. Importen är denna:även om vi som moderna varelser söker omedelbar 
lycka, är det falskt och flyktigt. Vägen till sann lycka är att inse att vi som fallna 
människor är arvingarna från förfäders synder  hela vägen tillbaka till första början. 
Genom att troget gå en lidande väg att betala gottgörelse för synd och söka
Guds vilja, kommer vi att finna vägen till sann och varaktig lycka.

Äkta mänsklig lycka är alltid i harmoni med Guds lycka. Gud, vår Fader, vill dela sin 
glädje fullständigt med oss. Enligt Principerna, skapas glädje när en subjekt partner 
förhåller sig till en objekt partner som reflekterar och utvecklar subjektets egen natur. 
En konstnär känner glädje när hen producerar ett verk som perfekt uttrycker idén i 
hennes inre. En trädgårdsmästare känner glädje över att se sina grönsaker växa och 
mogna; de förkroppsligar hens medfödda känsla av liv och välstånd. En mamma 
känner glädje när hon älskar sitt barn och tycker om att upptäcka hundratals små 
vägar som hen härmar henne på. På samma sätt, uppstår den himmelska glädjen av
himmelrike när vi liknar Gud och tar del i Guds natur och delta med Guds vilja.



Principerna beskriver också denna glädje i termer av Guds tre stora välsignelser:att 
vara fruktbar, föröka sig och ha herravälde. (1 Mos. 1:28) Varje välsignelse kallar oss 
att uppnå en glädje i likhet:mellan Gud och en individ, mellan den gudomliga 
individen och hans eller hennes familj och sociala värld, och mellan en individ och 
den naturliga världen. Till exempel gläder vi oss att se naturen i all sin skönhet 
eftersom den stimulerar delar av vårt ursprungliga jag. Vi känner lycka att vara en del
av ett harmoniskt och fredligt samhälle eftersom dessa kvaliteter i samhället tar efter
harmoni och fred inom vår egen varelse. Vi kan inte låta bli att vara djupt oroliga och 
upprörda över världens oavbrutna konflikter, eftersom vi vill att världen ska njuta av 
harmonin och freden som vi upplever i vårt familjeliv.

Å andra sidan, kan en självcentrerad person vars sinne sjuder med hat eller ångest, 
och vars familj är full av stridigheter, mycket väl finna en pervers glädje när han eller
hon tittar på de bredare konflikternas värld. Hen känner också en slags likhet som får 
hen att känna sig hemma. Eftersom stridighet och självsökande genomsyrar världen 
runt hen, känner hen sig bekväm och rättfärdig i sitt eget själviska liv. Således,
gillar en person som ansluter sig till dåliga människor sitt beteende eftersom hen 
upptäcker att de tar efter de lägre aspekterna hos hens egen karaktär. I sällskap med 
likasinnade vänner kan hen ursäkta sin egen ondska. Många samtida konstnärer 
framställer den sociala verkligheten runt dem genom att skapa verk med konflikt-
färger eller dissonanta toner, som liknar deras vision om världen. När dessutom 
människor bor i städer och blir vana vid att bedra, förlorar de sin inre harmoni. De 
förlorar också sin känslighet för naturen och följaktligen missbrukar de jorden. Detta 
är exempel på glädje som uppstår från likhet, om än en falsk glädje. Det är falskt 
eftersom det finns kvar en grundläggande konflikt mellan den sönderfallande sociala 
världen och universum som helhet — i synnerhet våra kroppar. Sann glädje varar; 
den
förbinder oss med Guds och kosmos glädje. Ond glädje flyktig; den följs av ånger 
och samvetets betänkligheter.

Vi kan illustrera skillnaden mellan de saker som görs för sann lycka och de som 
skapar ond lycka genom att titta på Jesu tre frestelser i vildmarken. Satan frestade 
Jesus med möjligheter till ond lycka, och Jesus förkastade dem för de saker som 
skapar verklig lycka. Satan frestade Jesus att bryta sin fasta och äta bröd; Jesus 
svarade genom att upprätthålla Guds ord. Därefter tog Satan Jesus till toppen av 
templet och frestade honom att kasta sig ner; detta symboliserar frestelsen av otillåten
sex, vilket har förstört otaliga rättfärdiga och religiösa människor på rätt väg. Jesus 
svarade och sa:”Du skall inte fresta Herren din Gud ”(Matt. 4:7), vilket betyder att vi 
bör skydda den gudomliga avbilden som Gud har implanterat i oss. Slutligen erbjöd 
Satan Jesus världslig makt; Jesus svarade med att bekräfta att vi borde tjäna Gud. 
Maktens falska lycka maskerar självisk ambition, medan en gudomlig person får 
verklig glädje av att tjäna folket (Markus 10:43), som upphöjer hen till ledarskap 
genom tacksam acklamation.



Himmelsk lycka
Vad är den högsta himmelske glädjen och evig lycka? Den kristna mystikern 
Emanuel Swedenborg observerade en tävling om denna fråga i en av hans andliga 
visioner. En grupp trängdes över frågan:"Vad är himmelsk glädje och evig lycka?" 
Medan några svarade att det består av kamratskap och trevlig konversation; andra 
ville festa med rik mat i närvaro av Abraham, Isak, Jakob och apostlarna; svarade en 
tredje grupp att de skulle njuta av att koppla av för alltid i trädgårdar fyllda med 
doftande blommor och läckra frukter; en fjärde strävade efter guld, juveler och
gränslös rikedom; ännu andra trodde att den högsta glädjen var att spendera evigheten
med att berömma Gud.

Varje grupp fick då en smak av vad den mest ville ha. Den första gruppen transpor-
terades till en herrgård där man såg människor engagerade i trevlig konversation. I ett
rum var människor som berättar om sina tidigare liv; i ett annat skämtade de om 
damer eller män som de hade känt; i en annan samtalade de om företag, och så 
vidare. De gick omkring från rum till rum, gå med i konversationerna eller bara 
lyssna. Men efter en tid blev de trötta på samtal. När de försökte lämna huset
fann de dörrarna låsta, och en ängel förmanade dem, ”Stanna här inne och njut av 
himlens glädje för evighet.” Gruppen kände sig sedan orolig och förtryckt, tills de 
omvände sig från sina dumheters åsikt. De frågade ängeln, "Vad är då himmelsk 
glädje?" och ängeln svarade:”Det är glädjen att göra något som är användbart för 
andra; dess glädje härleds från essensen av kärlek, dess existens från sanning.” 
Den andra gruppen gick in i en lund med femton bord överfyllda med delikatesser; 
vid varje bord satt en äldre patriark:Abraham, Isak, Jakob och de tolv apostlarna. 
Tillsammans med festande, underhölls de med musik, spel, dansare och dramatiska 
föreställningar. Varje dag åt gruppen vid ett annat bord, tills de efter femton dagar de 
hade festat med var och en av patriarkerna, och då skulle cykeln upprepa igen, och så 
vidare i evighet. Ändå sa de efter några dagar, att bara de tittade på mat gjorde det 
dem illamående. De var desperata efter att fly från denna så kallade himmelska 
glädje.

Så det var det för de andra grupperna. De som ville ha rikedom och makt var 
smyckade med juveler och fick sitta på troner, men så småningom blev de trötta på 
dem. De i de doftande trädgårdarna blev så småningom trött på dofter och färger. De 
som gick med i änglakören som lovprisade Gud blev slutligen trötta på ständigt sång,
böner och predikningar; de började gäspa och somnade. Varje grupp förstod därefter 
himmelsk glädje inte kommer från position, rikedom eller härlighet, utan uppstå i 
samband med att älska och hjälpa andra.

Efter dessa upplevelser leddes församlingen till ett magnifikt palats i himlen, omgi-
ven av trädgårdar, där de såg ett bröllop. Det var mycket gladare än någonting de 
hade bevittnat. En ängel förklarade:”himmelska nöjen är främst från äktenskaplig 
kärlek.” 16



Glädjens rike
När Jesus föddes visade sig en ängel upp för några herdar som förkunnade:”Men 
ängeln sade:"Var inte rädda! Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket:I dag 
har en Frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren ”(Lukas 2:10-11) 
Ankomsten av Jesus Kristus väckte stor glädje i himlen och löfte om lycka för hela 
mänskligheten. Som Guds Son är Jesus mer än vem som helst och kan vara Guds 
goda motsvarighet och stimulera honom med glädje. Jesus kom för att förvandla 
denna onda värld till himmelriket, där Gud och mänskligheten skulle glädjas 
tillsammans som han sa:”Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och för 
att er glädje ska bli fullkomlig.” (Joh. 15:11)

Ändå är en kristens liv inte helt i glädje, som Paulus sa:”Ja, vi som bor i detta tält 
suckar tungt. Vi vill ju inte bli avklädda utan påklädda, så att det som är dödligt 
uppslukas av livet. Och den som berett oss för just detta är Gud, som har gett oss 
Anden som en garant.” (2 Kor 5:4-5) I Uppenbarelseboken profeterade Jesus full-
bordandet av hans glada löfte skulle komma vid Lammets bröllop. (Upp. 19:6-10)

Rikets glädje förutsägs alltså till att börja med sann äktenskaplig kärlek, initierad av 
äktenskapet med Jesus Kristus och hans brud. Den expanderar från den punkten till 
den nya universella lyckan Jerusalem:”Och han ska torka alla tårar från deras ögon. 
Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det 
som förr var är borta.”  (Upp. 21:4) Lycka i det nya Jerusalem kommer 
huvudsakligen att bestå av salighet av verkligt familjeliv, eftersom Gud ”kommer att 
bo hos dem.” (Upp. 21:3)

Rikets glädje börjar med att sanna familjer njuter av sann kärlek mellan föräldrar och 
barn, bröder och systrar och make och hustru. Deras glädje beror på den passionerade
och harmoniska givande och mottagande av kärlek och skönhet, när de lever i 
sanning och för det bästa. Deras glädje ökar desto mer när de deltar i det universella
familjen som omfattar himmel och jord. I himmelriket kommer familjer med frihet, 
fred, enighet och lycka att glädja sig åt delta i samhällen, nationer och en värld som 
visar samma egenskaper av frihet, fred, enighet och lycka. Gud kommer att jubla
att se en sådan värld, som visar Hens avbild på alla nivåer. Vi i vår tur kommer att 
känna Hens glädje som tränger igenom oss och länkar alla saker i en symfoni av 
kärlek, som psalmisten skrev:

Du visar mig livets väg.
Jag mättas av glädje
inför ditt ansikte,
av ljuvlighet på din högra sida
för evigt. - Ps. 16:11
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Löfte 5

Nå ut till andliga världen

       천일국 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 매일 주체적
      천상세계와 대상적 지상세계의 통일을 향해 전진적 발전을

  촉진화할 것을 맹세하나이다.

Som ägare av Cheon Il Guk lovar vår familj, att med sann kärlek i centrum 
kontinuerligt (varje dag) sträva för en framåtskridande utveckling mot en enighet 



mellan den Himmelska världen (som är subjekt) och den jordiska världen 
(som är objekt)

andliga världen och den fysiska världen relaterar till varandra som en persons sinne 
och kropp. Gud skapade den ofullständiga andliga världen tillsammans med den 
materiella fysiska världen enligt mönstret av Guds tvåfaldiga egenskaper inre natur 
och yttre form. Gud skapade människor enligt samma mönster som varelser med 
dualiteten hos sinnet och kroppen. Precis som sinnet är subjekt partner till kroppen, är
andliga världen subjekt partner till den fysiska världen. Precis som en person agerar 
enligt planer som först formulerats i hens sinne, är händelser i den fysiska världen till 
stor del resultaten hos processer som började i andliga världen.

Det femte löftet diskuterar andliga världens roll i människans liv. Efter att ha fått 
herravälde över skapelsen, är människor herrarna i både de andliga och fysiska 
världarna. Människans sinne kopplas till andliga världen och människokroppen 
interagerar med den fysiska världen. I verklig mening utgör vårt sinne och kropp
ett mikrokosmos som styr makrokosmos. Andliga världen och den fysiska världen, 
genom sin resonans med dem. Nyckeln ligger inom oss. När vi anpassar oss ordent-
ligt kan vi utnyttja andliga världens outtömliga kraft för att ge oss välstånd och seger. 
Eftersom dessutom vårt slutliga öde är att leva evigt i andliga världen, bör vi använda
vår tid på jorden för att förbereda oss för livet i den världen.

Tre livsstadier
Vår livstid på jorden är ingenting jämfört med evigheten. Det fysiska universum är 
femton miljarder år gammalt; i jämförelse försvinner människolivet som morgon-
daggen. Gud och andliga världen är evig. Tid i andliga världen har liten relation till 
ordinarie tid. Det finns ingen döende, ingen smärta från förlust. Jesus försäkrade oss 
om evigt liv, och sa, att den som tror på mig, även om han dör, kommer han att leva 
och vem som lever och tror på mig ska aldrig dö.  (Joh 11:25-26)

Ett sätt att förstå mänskligt liv i samband med evigheten är att anse att det har tre 
stadier:liv i livmodern, liv på jorden och livet i andliga världen.

I livmodern lever fostret i en varm, mörk, vätskevärld med litet utrymme att röra sig. 
Ändå har den en pålitlig näringskälla i moderkakan, som förbinder den med sin mor. 
Just i födelsen tycker fostret att det är en chock att lämna det behagliga mörkret i
livmoderns omgivning för leveransen till ljus och ljud i förlossningsrummet. 
Navelsträngen skärs av och moderkakan som varit så pålitlig källa till livgivande 
näring, kastas åt sidan. Ur fostrets synvinkel, kan denna födelse verka som en död,  
men i själva verket är det en övergång till nästa livsfas.



På jorden lever vi i världen av luft, ljus och ljud. Vi har mycket större rörelsefrihet i 
denna värld. Den fysiska kroppen ger anden ett pålitligt hem. Den tar sin underhåll
från jorden och dess gärningar ger näring till  den växande anden. Vid dödsögon-
blicket, plågas en person av rädsla och ångest inför döden. Anden är på väg att lämna 
världen av luft och ljus och ljud, sammansatt av grov materia, för en okänd värld vars
atmosfär är kärlek. Fysiska kroppen, dess bekanta hem, kastas av. Navelsträngen som
ansluter astralkroppen till den fysiska kroppen (silvertråden i Pred. 12:6) är avskuren.
Den här saken vi kallar döden är i själva verket din födelsedag in i evigheten 
(Seneca), övergången till en ny livsfas.

Den nyfödda anden befinner sig i ett område av ljus och kärlek, med obegränsad 
rörelsefrihet. Hen vill inte mer återvända till begränsningarna av det jordiska livet i 
en kropp än ett spädbarn skulle vilja återvända in till livmodern. 

Benjamin Franklin sa en gång:
Detta liv är snarare ett embryotillstånd; en förberedelse för att leva. 
En människa är inte helt född förrän hen dör. Varför borde
vi då sörja för att ett nytt barn föds bland de odödliga.
En ny medlem läggs till sitt lyckliga samhälle. Vi är alla andar.
Att kroppar lånas ut till oss medan de kan ge oss glädje, 
hjälpa oss att förvärva kunskap eller att göra gott
för våra medvarelser, är en slags välvillig handling från Gud. 
När kroppen blir olämplig för dessa syften och
ger oss smärta istället för nöje och istället för ett hjälpmedel
blir en hinder och inte svarar på några av avsikterna
som den gavs för, det är lika snällt och välvilligt
att ett sätt erbjuds genom vilket vi blir av med den. 
Döden är det sättet.1

Medan vi är på jorden, lever vår ande på näringsämnen från både den fysiska
världen och andliga världen. Vi får livselement genom Guds kärlek och sanning från 
andliga världen och vitalitetselement genom vår kropps handlingar i den fysiska 
världen. Båda typerna av näringsämnen är nödvändiga för vår andes tillväxt. Vissa 
andligt orienterade människor tror felaktigt att andlig tillväxt endast kräver 
avstämning till andliga världen. Om de försummar att älska och tjäna andra som har  
jordisk oro, de saknar de den viktigaste delen i andlig tillväxt. Budet,  Du skall älska 
Herren din Gud med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt
sinne (Matt. 22:37), när vi utövar detta, förbinder vi oss med det andliga näringsämne
som kallas livselement.  Du ska älska din granne som dig själv  (Matt. 22:39) 
beskriver sättet att få vitalitetselement, genom gärningar och omtänksamhet.

I livmodern kommer vi från kärlek och från Gud:Kärleken till våra föräldrar och 
Guds kärlek möts vid befruktningen för att producera nytt liv. På jorden förkropps-



ligar vi kärlek och förkroppsligar Gud:Vi växer genom familjen som skola för 
kärlekens mognad, för att förverkliga vårt gudomliga natur. I andliga världen 
återvänder vi till kärlek och återvänder till Gud:andliga världen styrs av kärlek, och 
Gud är dess centrum.

Psalmisten sa:Jag lyfter mina ögon till bergen. Varifrån kommer min hjälp? 
(Ps. 121:1) För att hitta Gud och syftet med i våra liv bör vi se till den eviga andliga 
världen. Om jordiska människor verkligen förstod andliga världen, skulle de leva sina
liv med deras eviga öde främst i åtanke. Om de förstod att varje handling på jorden 
spelas in i anden, och i andliga världen kommer det att finnas en fullständig 
redovisning, vem skulle då våga utföra brottslighet? Om människor förstod att 
andliga världen är världen för mental och andlig verklighet, vem skulle då bry sig om
att spendera så mycket ansträngningar att skaffa och förvara materiella saker?

En rundtur i andliga världen

Kosmos är enormt utöver vad man kan föreställa sig. Med hjälp av Hubble-teleskopet
har forskare uppskattat att det fysiska universum innehåller över femtio miljarder ga-
laxer. Var och en av dessa galaxer innehåller miljoner stjärnor som vår sol. Hur 
många av dem har planeter som vimlar av liv? Vilken livsform finns där? Vår kun-
skap om fysiska universum är som ett sandkorn på havsstranden.

Andliga världen, den andra hälften av kosmos, sträcker sig ännu längre och är nästan 
outforskad. Vore vår syn tillräckligt stark, skulle vi se otaliga världar och planeter. 
Men precis som föroreningar döljer vår syn av natthimlen, hindrar vår materialism 
vår anslutning till andliga världen.

Medier och spiritualister har beskrivit några av dess områden. Än med deras olika 
läror och olika nivåer av andlighet, kan de se olika regioner i denna stora andevärld. 
Därför kan de producera beskrivningar olika varandra. Andra forskare i andliga 
världen har utvecklats tillförlitlig information, bland dem den svenska forskaren och 
mystikern Emanuel Swedenborg. Vi kan finna bred enighet om en allmän översikt av 
andliga världen och dess geografi. I detta avseende erbjuder vi följande beskrivning 
av andliga världen taget från en beskrivning som publicerats av den avlidne Dr. Sang 
Hun Lee. 2 Den kompletteras på platser av Dr Lee's kommunikation efter att han gick 
över och själv kunde uppleva den andliga världen. 3

Andliga världen är inte en statisk sak. Dr. Lee beskriver Guds ursprungliga design för
andliga världen, den skada som den led på grund av det mänskliga fallet och dess 
process av återupprättelse. Under de kommande åren, allt eftersom förutsättningen 
för återupprättelse fortsätter, kan den andliga världen förändras till att bli nästan 
oigenkännlig från sina klassiska beskrivningar.



Ursprungligen skulle andliga världen ha varit en enhetlig värld, full av kärlekens 
läckerheter. Gud skapade andliga världen som världen där människor närvarar med 
Gud och lever ett liv av evig lycka efter att ha avslutat sina liv på jorden. Lycka i 
andliga världen flödar genom ett kärleksfullt liv. Kärlek blir fullkomnad under det 
jordiska livet genom närvaron med Gud och Kristus och genom att fullborda de 
Hjärtats fyra stora sfärer i en familj centrerad på sann kärlek. Familjen centrerade sig
sann kärlek förblir för evigt i andliga världen. Dess medlemmar tycker om evig lycka 
genom evig äktenskaplig kärlek, broderlig kärlek som omfattar hela mänskligheten 
och naturens kärlek. De lever i total extas. Ett  kärleksliv innebär ingen trötthet; det 
uppfriskas alltid genom livskraften.

På grund av det mänskliga fallet skapade dock människor på jorden aldrig sanna 
familjer, och därmed fick de liten erfarenhet av sann kärlek. Värre är att många var så
nedbrutna att de levde en helt självcentrerad existens. Precis som mänskligheten på 
jorden splittrades de upp i krigande stammar och nationer, barriärer uppfördes i den 
andliga världen som delade upp den i olika områden, kännetecknad av deras karaktär 
och invånares övertygelser. Vi kallar detta den icke-principiella andliga världen. 
Beskrivningen av denna värld överensstämmer till stor del med tidigare skildringar av
Emanuel Swedenborg m.fl.

Guds försyn för att återupprätta Guds rike på jorden kommer att förvandla den icke-
principiella andliga världen till sin ursprungliga plats av glädje, Guds himmelrike. 
Lee kallar dess första utvecklingssteg den principiella andliga världen. Dess utseende 
är ett nytt fenomen i vår tid. Denna nya värld växer som pionjärer för familjer med 
sann kärlek som passerar till andra sidan och börjar etablera sig där (se figur 8).

Den icke-principiella andliga världen
Våra turné startar  med den icke-principiella andliga världen, vilken är befolkad av de
allra flesta människor som någonsin levt, som inte upprättade sanna familjer på jor-
den. Människor på jorden varierar mycket beroende på graden av deras kärlek och i 
vilken utsträckning de levde ett liv i godhet. Även om de samverkar under det jor-
diska livet, skiljer de sig i andliga världen. Enligt de olika egenskaperna hos jordiska 
människors inre, andliga liv, kommer de att bo på ett ställe inom en av tre huvud-
nivåerna i den icke-principiella andliga världen:helvetet, nedre himlen och paradiset.

Övergångs-andliga världen
Dessutom finns det en mellanliggande värld, övergångs-andliga världen, som 
fungerar som en vägstation på en andes resa till hans eller hennes slutliga bostad. 
Detta är världen närmast jorden, där andarna tillfälligt stannar när de först kommer in 
i andliga världen. Efter en vistelse som varar från några dagar till några år, börjar 
andens resa nedåt till helvetet eller uppåt till en av de himmelska sfärerna enligt deras
egen vilja.



Inom några dagar efter döden leds andar till denna värld, ledd av änglar och andar 
från de avlidna. Resan är som att lyfta i en hiss eller som att passera genom en grind. 
Vid ankomsten, kan nykomlingarna uppleva en varm och tröstande omfamning av en 
andlig varelse av vitt ljus. Deras släktingar, närmaste vänner och bekanta kan väl-
komna dem och stanna kvar en stund innan de återvänder till sina egna platser.

När en ande anländer till övergångs-andliga världen, blir hens tal och handlingar helt 
obegränsade. Hen kan uttrycka med ord vad hen tänker och göra vad hen vill. Efter 
att ha tappat sin fysiska kropp, inser hen plötsligt att hen har djup visdom, som om 
hens intellekt hade vuxit femtiofaldigt. Även om nykomlingen kan fastna i sina gamla
vanor ett tag, innan hen anpassar sig till lagarna i andliga världen. Jordisk ära, 
kunskap, position, ägodelar och rikedom är till ingen nytta. Jordiska önskningar har 
ingen mening. Det enda skatten hen tar med sig från sitt jordiska liv är kvaliteten av 
hens
liv på jorden, värderat utifrån perspektivet av sanning, skönhet och godhet.

Inte länge inträffar den så kallade spegelbild för bedömning.  Alla händelserna i 
nykomlingens jordiska liv spelas upp igen inför hens ögon. Hens gärningar visas i 
bilder som i en film till de omgivande mänskliga andarna. Dolda goda gärningar och 
hemliga synder visas för alla att se. Detta sker inte för att mäta ut belöning eller straff,
utan för att bestämma andens nivå. Bland dem som välkomnade personen och sedan 
bevittnade speglingsceremonin, kommer några att bli vän med nykomling och leda 
hen till sin rätta bostad Paradiset, nedre himmel eller helvetet enligt lagen om anknyt-
ning till ens egen typ av personlighet. Det finns inget tvång i detta. När väl en ande 
har bildat ett band med en guide på sin egen nivå, följer hen villigt med till lämplig 
destination.

Ofta är hen bland de första som välkomnar den nyankomna andliga partnern, om hen 
har passerat över före. Skulle deras personligheter ha kolliderar efter att ha tillbringat 
tid tillsammans i övergångs-andliga världen, kommer de att gå sina separata vägar för
alltid. Om de var ett exceptionellt nära och kärleksfullt par på jorden kommer de att 
vilja förbli tillsammans och förutsatt att de är lämpliga för himlen kommer de att vara
det. Det är ett fel att tro att par på jorden oundvikligen skiljer sig i himlen; Jesus svar 
att det inte finns något äktenskap efter uppståndelsen (Matt. 22:30) var specifikt som 
svar på en fråga om en man som hade gift sig sju gånger. Swedenborg rapporterade 
att äktenskaplig  kärlek i himlen är exceptionell glädje. Det är baserat på det andliga 
äktenskapet mellan Kristus och kyrkan. (Ef. 5:23-33) Som gift par på jorden, har par i
andliga världen möjlighet att ta emot välsignelsen och gå in i Guds rike.

Andar stannar normalt i övergångs-andliga världen från tre till femtio dagar innan de 
lämnar med sina guider. Nykomlingar uttrycker överraskning över skönheten i 
övergångs-andliga världen, som är fylld med blommor och sjungande fåglar. Hela 
andliga världen, utom helvetet, är väldigt vacker. Ju högre nivå, desto vackrare är det.



Vissa andar stannar kvar på jordplanet under många år och vandrar kring genom att 
besätta jordiska människor eller visa sig som spöken. Detta sker eftersom de inte 
förstår att de har dött. När så småningom de jordiska föremålen för deras önskningar 
försvinner, kommer dessa andar till sinnens klarhet och går vidare till övergångs-
andliga världen.

Helvetet
Helvetet är befolkat av människor som främst levde självcentrerade lever på jorden. 
De följde bara sina egna intressen samtidigt som de utförde falskheter, bedrägerier, 
orättvisa och brott. Även om de till det yttre levde respektabla liv, var deras hjärtan 
fyllda med svartsjuka, hat, girighet, lusta, ilska och klagande. När de passerar över till
övergångs-andliga världen, med hjälp av andar från helvetet som bevittna 
nykomlingens förflutna i spegeln leder hen till deras bostad i infernot.

Helvetet är en mörk, stinkande, dyster existens. Som Dr. Lee uttrycker det,  i helvetet 
uthärdar de hunger och lidande; helvetet simmar i avundsjuka och obehag. På grund 
av sådant lidande kan inte strider undvikas. 4  Helvetet är indelad i tre nivåer. De 
skiljer sig enligt svårighet och uthållighet av det onda som begås av deras medbor-
gare.

Lees beskrivning av helvetena påminner om Dante Alighieris Gudomliga komedi. 
Dantes skildring av helvetet, Inferno, skildrar 9 nivåer, var och en mörkare och 
blekare än förra. Dantes Paradiso uppvisar 10 himlar med ständigt ökande ljusstyrka 
och härlighet. Dantes 9 helveten är jämförbara med Lees tre helveten, med var och en 
uppdelad i 3 undernivåer. De 9 himlarna är på samma sätt jämförbara med Lees 3 
himlar med sina underavdelningar. Den tionde himmel — Empyrean — representerar
den nya himlen  i Uppenbarelseboken, Guds himmelrike, som dyker upp för första 
gången i vår tid.

Särkilt den 5 maj 2004 meddelade Fader Moon 쌍  합  십승일 (雙合十勝日, Ssang Hab 
Shib Seung Il), dagen för dubbel-5 och seger av talet 10,  som markerade början av  
tidsåldern efter himlens ankomst.  Det öppnade eran för rensning av det onda sata-
niska riket och manifestation av konungariket av sann kärlek på jorden och i himlen.

Det första helvetet, omedelbart under övergångs-andliga världen, är en dunkel och 
stinkande plats. Där är själviska personer av alla slag. Tjuvar, svindlare, lögnare, 
äktenskapsbrytare, bedrägerier, förrädare, berusade, frossare, hycklare, arroganta, 
eländiga och självrättfärdiga. De slåss oändligt mot varandra. Deras ansikten är fyllda
med hat och raseri. Vissa andar har trolliknande ansikten, saknar öga eller näsa eller 
ett halvt ansikte, eller med sträckta, spetsiga öron. Andra ser ut som satyrer, med 
överkroppen hos en människa och underkroppen hos ett djur.

Sällsynta andar i detta område ångrar sina synder och konverterar till vägen mot 
godhet, hjälpta av deras böner och ansträngningar från ättlingar. De måste genomgå 



många svårigheter för att hitta en utgång och trappa som leder uppåt. Utanför ut-
gången i övre världen står väntande änglar och välkomnar med gott humör och 
vägleder dem in i en ljusare existens i Nedre himlen.

Den andra nivån i helvetet, under den första nivån, är mycket mörkare och dyster. 
Fångarna där har benen fastnade i jorden som trädens rötter. Dessa eländiga är 
avsedda att leva fastbundna i hundratals eller tusentals år. Många utförde självmord. 
Även om självmord inte kan betraktas som ett brott på jorden, i andliga världen är det
ett brott. Andra begick grymma mord.

Den tredje nivån av helvetet verkar ännu dystrare och mörk. Föreställ er den oljiga, 
nedsmutsade kusten i Alaska efter Exxon Valdez-oljans spill, pyrande med en 
atmosfär av tjock svart rök. Andar är nedsänkta i en svart oljig myr, från vilken de 
bara dyker upp tillräckligt för att dra ett djupt andetag innan du glider tillbaka under 
ytan.
De fortsätter denna existens i tusentals år. Andra elaka står upprätt som stenstänger 
och utstöter ibland en djup, djup suck. Fångarna i detta helvete inkluderar tyranner 
och massmördare.

Ändå kommer helvetet inte att förbli för evigt. Frälsningens ljus kommer att lysa 
även på andarna fängslade i det mörkaste helvetet. I vägen för att upprätta Guds rike 
på jorden, kommer befrielsen också att öppnas för andarna i helvetet. Eftersom 
helvetet i andliga världen skapades på grund av helvetet på jorden, när den senare 
försvinner, kommer den förstnämnda också att försvinna. Principerna säger,  Gud 
kommer att avskaffa helvetet helt efter den tid som behövs för var och en att betala 
gottgörelse för sin synd.  5

Nedre himlen
Samvetsgranna människor, välgörenhetsorganisationers arbetare, patrioter, lärare,
dygdiga, sanningssökande, etc., människor som gjorde ansträngningar för att göra rätt
medan de var på jorden, bor i Nedre himlen. Huruvida de trodde eller inte trodde
på religion, försökte de ändå leva ett liv med godhet enligt deras samvete. Deras 
godhet var uppriktig och inte för att visa upp eller självhävdelse. Utifrån Principernas
synvinkel, är invånarna i Nedre himlen form-andar som har vuxit till utformnings-
stadiet i deras andliga liv. Deras inre godhet och nivå av hjärta kan jämföras med de 
goda människorna i Gamla testamentets tidsålder, tidsåldern av rättfärdigande genom 
gärningar. Andliga människor som levde i tiden för Gamla testamentet bor i denna 
himmel, nu förenad med otaliga andra i varje kultur och tro.

Det andliga folk som bor här och på högre nivåer har sinnen som glaslådor. De 
känner varandras tankar och lever med andra med samma sinne. Otaliga byar är 
spridda över hela världen, bebos av människor av alla olika kulturer och 
trosbekännelser. Bybor hälsar en nykomling med tystnad, men när de en gång får en 



känsla av hens sinne, välkomnar de främlingen med stor gästfrihet. Hen blir snart 
deras nära följeslagare när de kommunicerar hjärta till hjärta. 

Denna värld är ljus och fylld med varmt solljus, ljus av kärlek. Den är makalöst 
vackrare än jorden. Dess berg, fält och floder tränar sinnet och hjärtat med ängar fulla
av blommor och fåglar som sjunger i träden. Andar på denna nivå bär rena vita kläder
och kan flyga i rymden. Eftersom tid och rum inte existerar i dess jordiska betydelse, 
kan andarna resa vart de vill och träffa det förflutna. I andliga världen, finns en känsla
av
fortsättning av ett visst tillstånd som tidsräckvidden och sinnets intresse är rummet.
Inom detta område finns många uppfinnare, forskare, artister och musiker som 
samarbetar till fördel för jorden. De designar och skapar saker av andlig substans, 
som en dag blir till inspiration för uppfinnare, forskare och konstnärer i den jordiska
världen. Jordiska människor föreställer sig alltid nya skapelser och uppfinningar som 
redan har gjorts i andliga världen.

Många andar på denna nivå kommer ner till jorden för att hjälpa jordiska människor 
och vägleder dem att sträva efter ett liv i godhet och kärlek. I fall de gör så, deltar de i
processen som Principerna beskriver som  återuppståndelse,  och så småningom 
stiger de upp till högre nivåer. 6 Andra andar tjänar sina medandar och bemannar
skolor för att lära otroende sanningen om Gud och leda förskolor för barn som gått 
över i spädbarnsålder.

Paradiset
Bortom undre himlen ligger paradiset. (Lukas 23:43, 2 Kor 12:3) Det är mycket 
ljusare och mer fantastisk, med magnifika berg, azurblå floder, fält av blommor med 
söt doft och härlig musik som glädjer sinnet och hjärtat. I dess övre nivåer bor män-
niskor i ett tillstånd av extas, helt nedsänkta i all skönheten som omger dem.

Paradisets skönhet är nästan omöjligt att fatta. Efter att Dr Lee steg upp i ande-
världen, beskrev han livet i det ljusa himmelriket i dessa termer:

Himlen är den plats där tanke och handling blir en
Om jag tänker, "Vilken typ av kött ska jag äta idag?" samtidigt
med den tanken kommer en stor stek att dyka upp inför mig. Om
jag tänker:"Vart ska jag åka idag? Jag vill träffa en viss person, 
så är jag redan i hens hus. Om kanske den personen inte är klädd 

          när jag anländer utan råkar vara helt naken,
då kommer vi att få oss ett gott skratt.

I himlen omger många ljusa juveler oss. På grund av deras stora



ljusstyrka och lyster kan vi inte dölja några problem för varandra. 
Allt ses och förstås med ögonen och sinne. Om jag är fylld med ljus 
och mitt hår är bländande gyllene, beror det på ett gyllene ljus som 
är fyllt med strålande extas. Våra sinnen är alltid fyllda av lugn och ro. 
Det finns inga svårigheter, inga obehag och ingen hunger. 7

Paradiset har tre nivåer. I den lägsta nivån av Paradiset bor de som ägnade sig åt ett 
liv i godhet på jorden. Här bor många bra kristna, liksom många icke-kristna från
jämförbar godhet, sanning och medkänsla. Från perspektivet av Principerna, är de 
goda människorna i Nya testamentets ålder, tidsåldern för rättfärdighet genom tro, 
förenad av otaliga andra som har uppnått en liknande andlig nivå. Precis som den 
fromma kristen lever genom att tro på Jesus Kristus, finns det troende från varje 
religion som ägnar sig åt Gud med jämförbar uppriktighet, även om de kallar honom 
med andra namn. Allah, Krishna, Buddha, det Väsentliga jaget eller den 
Omanifesterade källan. Sökare och rättfärdiga icke-troende, som ägnar hängivenhet 
till sanningen och står över världsliga angelägenheter, kan uppnå denna höga 
andlighet och förtjänar Paradiset. Invånarna i Paradiset bär rena vita kläder, som 
ibland avger ljus.

I mitten av paradiset bor människor av avancerade andlighet och kärlek. De levde för 
mänsklighetens skull och utövade uppoffrande kärlek, till och med förlåtande sina 
fiender. Buddha, Konfucius, Mohammed och alla grundare av religioner förutom 
Jesus Kristus bor i detta område. Var och en lärde sig om samma gudomliga Källa till 
kärlek och visade honom i sin person. De heliga som tog upp sina uppdrag och 
imiterade deras exempel bor också i detta rike. Ljus lyser från deras rena vita kläder 
och runt deras huvuden lyser en guldkantad gloria.

Kärleken som dessa helgon uttryckte på jorden, även om de var mogna, nådde inte 
utöver syskon-hjärtat. Kärlek till granne, kärlek till mänsklighet och att älska sin  
fiende är alla förlängningar av syskon-kärlek. Konfucius gav även om han under-
visade i familjens etik, överdriven betoning av den skyldighet som barn är skyldiga 
sina föräldrar och förklarade inte tydligt om föräldrarnas nedåt-riktade kärlek till 
barn. Ingen utövade eller lärde fullkomlighet av familje-kärlek, vilket kräver att de 
Fyra stora hjärtats sfär uppfylls. Från Principernas perspektiv, passerar deras kärlek 
inte nivån hos Adam och Eva före fallet, medan de fortfarande växte mot mognad 
men ännu inte hade blivit sanna föräldrar. Därför bor människorna i detta område på 
nivån av de högsta änglarna, under toppen av tillväxtstadiet.

Jesus ensam har bott i den övre nivån av Paradiset, härskar över hela andliga världen 
med Guds kärlek. Skönheten i detta rike är ojämförlig, som själva kärleken. Som den 
unika Guds Son, har Jesus stannat kvar i en klass ensam, även om han var på jorden
förkunnade han en nivå av syskon-kärlek som inte skiljer sig från grundarna av andra 
religioner. Men eftersom han inte grundade en familj under de Fyra positionernas 
grundval, bor Jesus inte i Guds konungarike, som endast är reserverad för sanna 



familjer. Först nyligen, med människor som har tagit emot Välsignelsen, har Jesus 
följeslagare på denna nivå. Jesus kan också fritt röra sig i den nyöppnade principiella 
andliga världen, som beskrivs nedan.

Den principiella andliga världen
Guds ursprungliga avsikt för andliga världen var att den skulle består bara av en sfär, 
Guds himmelrike. Andliga personer som har fulländat fyra positionen på jorden går 
till detta rike. Idag, med människor som har fått Välsignelsen och som är på väg att 
etablera sanna familjer har tröskelnivån för Himmelriket blivit nyöppnad. Det kallas 
den principiella andliga världen. Den här sfären är över till och med den högsta 
paradis-nivån och är otroligt vacker.

Denna sfärs viktigaste kännetecken är äran och firandet det ger till äktenskap och en 
sann familj. Kärleken i denna sfär är gudomlig kärlek, ändå kommer det till uttryck i 
sin fullhet genom den äktenskapliga föreningen av man och hustru. Här är kärlek 
fylld med ofattbar skönhet och nåd, som Dr. Lee fick veta efter att han gick över och 
gick in i det högsta riket:

På jorden kan en man och en kvinna känna känslor när deras
kroppar möts och de älskar. Men även om det är svårt att förstå, 
i himlen kan de älska utan fysiska organ. Den äktenskapliga kärleken 
mellan högt humör är som en vacker tavla. Eftersom deras två kroppar 
blir totalt en när de älskar, kan de känna en stark känsla genom sina
kroppar och sinnen som går utöver alla känslor av kärlek
de kände på jorden. Det är som att skapa en högre existens från
tillståndet av fullständig frånvaro av ego. Det är som att du känner 
dig i en magisk värld.

Par på jorden älskar för det mesta i sina sovrum. 
Här i himlen är det absolut inte fallet. Här är det inte
den dolda kärleken som du bara utför i ditt sovrum. I
himlen, älskar ni bland vilda blommorna på ett fält, 
på ett vackert landskap eller på en havsvåg. Ni kan älska
i bergen där fåglar sjunger och scenen är så vacker att alla 
som kan se er skulle bli berusade. 8

Även om en enda sfär, delar den principiella andliga världen ändå in sig i regioner 
enligt den kärlek som familjerna uppnår som bor där. Andliga personer som bara 
kunde odla relativt liten kärlek bor i de lägre regionerna; de vars kärlek är större
bor i högre regioner; och de vars kärlek är störst bor i högsta regionen. Dessutom 
finns där även inom samma region en åtskillnad mellan centrum och periferi. 
Familjer som tog på sig det centrala ansvaret för försynen på jorden placeras i mer 



centrala positioner och familjer som tog mindre ansvar på jorden bor i relativt yttre 
positioner.

Även om hundratals välsignade familjemedlemmar har gått över vem som är 
kvalificerade att bo i Guds rike för närvarande  (2006) bara de på tröskelnivån för 
principiella andliga världen, en tillfällig bostad medan återupprättelsen ännu är 
ofullständig. De bor där medan de fortfarande är i processen att fullkomna sig själva 
och deras familjer. De flesta av deras tid spenderas på mission, nere på jorden och i 
de lägre sfärerna för att hjälpa till i arbetet med återupprättelsen och lösa sina egna 
återstående synder på samma gång.

Eftersom människor som har fått välsignelsen tillhör den principiella andliga världen 
så går de direkt in på sin tröskelnivå utan att behöva passera genom övergångs-
området för icke-principiella andlig värld. Bibeln anger detta faktum genom att ange 
att de som deltar i den första uppståndelsen kan undvika domen. (Upp. 20:6) Faktum 
är att vissa människor i detta område hade de inte fått Välsignelsen, skulle inte vara 
kvalificerad att ens gå in i Nedre himlen. Detta visar enbart hur bra är Välsignelsens 
värde är.

Trots att fler och fler blir kvalificerade att gå in i Guds sfär, är detta område i själva 
verket är detta tomt. Ingen bor i dess bländande, strålande palats omgivna av tolv 
citadell med infogade pärleportar. Inga fotgängare går på stenlagda gator
av guld och silver eller lyssnar till fåglarnas himmelska musik sjungande i kör. 
Varför? Därför Sanna föräldrar, Guds rikes herrar, lever fortfarande på jorden. (2006)

Andliga världens subjektiva roll
En anledning till att lära sig om andliga världen är för att bättre förstå hur andar 
påverkar livet här på jorden. Andlig påverkan kan ge tur eller orsaka olycka. Faktum 
är att olika band av andar kommer ner för att ge osynlig påverkan på den jordiska 
världen. Något för gott och vissa för ondska. En fantastisk lycka eller en krossande 
slag sker till synes utan anledning, men synska som har tillgång till andliga världen 
kan tydligt veta dess orsak.

Människor är skapelsens herrar, begåvade med herravälde över både de fysiska och 
andliga världarna. Vi har använt vetenskap och teknik för att förbättra vår förmåga att
skapa, kommunicera och resa över hela världen. På samma sätt bör vi lära oss att 
utnyttja andliga världen för att öka vår kraft för det andliga arbete vi gör. När Fader 
Moon avser att åstadkomma till synes omöjliga mål, fortsätter han med fullt förtro-
ende eftersom han utnyttjar andliga världens kraft. Vi måste lära oss hans hemliga 
visdom och göra detsamma för att lyckas i vårt livs arbete.

Familjelöftet beskriver förhållandet mellan andliga världen och fysiska världen som 
subjekt- och objektpartners. Det säger inte att andliga världen är subjekt partner för 



människor. Människor är både andliga och fysiska varelser, skapade med både ande 
och kropp. Med vårt (andliga) sinne kan vi styra andliga världen, och med vår 
(fysiska sinne &) kropp kan vi styra den fysiska världen. Precis som andliga världen 
och den fysiska världen förhåller sig som subjekt och objekt partners, bör vårt sinne 
och kropp förhålla sig som subjekt och objekt partners. Korrekt styrning av kosmos 
börjar alltså när vi upprättar rätt förhållande mellan subjekt-objekt mellan vårt sinne 
och vår kropp. Fader Moon lever maximalt:Innan du dominerar världen, dominera 
först dig själv.  9

När ni etablerar i er själva det rätta förhållandet mellan sinnet som subjektpartner och
kroppen som dess objektpartner, blir ni mikrokosmos som resonerar med makroko-
smos, den andliga världen och den fysiska världen. Ni står som medlare och centrum
av harmoni mellan de två världarna efter att ni har skapat harmoni inom er själv. 
Andliga världen gläder sig för sin del i att hitta i er en kanal för att arbeta med deras 
vilja på den fysiska världen. Fastän oräkneliga andar längtar efter att göra goda verk 
på jorden, kräver de en lyhörd kanal genom vilken de ska agera. Genom att etablera 
er själva i rätt position kan ni tillgodose andliga världens behov och bli fokus för dess
uppmärksamhet.

Andlig inspiration och vår respons
Låt oss ta några exempel. Det är välkänt att förmågan hos andliga medier varierar 
beroende på deras känslomässiga tillstånd och det andliga miljön. I närvaro av 
skeptiker blir de ofta avväpnade och oförmögna att visa sina krafter. Helare vittnar 
om att deras läkning fungerar bäst när patienten är öppen och välkomnar arbetet. 
Jesus, den störste av läkare, sade till de som blev läkta,  ...din tro har frälst dig. Gå i 
frid och var frisk och fri från din plåga  (Markus 5:34), men kunde inte läka i mötet 
med genomgripande otro. (Markus 6:5-6) Detta illustrerar principen att subjekt-
objekt-förhållande mellan andliga världen och det fysiska världen förmedlas genom 
människor. Tvivel och skepsis blockerar förhållandet och blockerar därmed det 
andliga arbetet. Tro öppnar dörren för att få andlig hjälp.

Andlig inspiration ligger bakom det stora kreativa arbetet uppfinnare, forskare och 
konstnärer. I Dr. Lees turné i andliga världen såg han andar arbeta i laboratorier skapa
saker uppfinningar som skulle kommuniceras till jordiska forskare år senare. Varför 
görs så många uppfinningar och vetenskapliga upptäckter nästan samtidigt av flera 
forskare i olika delar av världen isolerade från varandra? När tiden kommer för en ny 
uppfinning som ska överlämnas till jorden, kommer andliga världen att arbeta genom 
flera kanaler samtidigt.

Det finns många skillnader av forskare som får nyckeln till nya upptäckter i drömmar
eller i blixtar av andlig inspiration. En firat exempel är tyskarnas skildring av struk-
turen hos bensen gjord av kemisten Friedrich August Kekule. Han hade förundrats i 
flera år hur dess sex kolatomer och sex väteatomer kopplas samman. (Vanliga 
kolväten är byggda av raka kedjor av kolatomer, men en kedja med sex kolatomer 



med stabiliteten av bensen skulle kräver fjorton väteatomer). En natt somnade Kekule
i sin stol, och i en dröm såg han ormar bita deras svansar och virvla runt som 
tunnband. Han vaknade och insåg genast att de sex kolatomer av bensen kopplas 
samman i en ring. Med den upptäckten, föll alla fakta om organisk kemi fram till den 
tidpunkten in på plats.

Konstnärer, poeter och musiker sedan antiken har erkänt inspiration som källan till 
deras kreativa geni. Orden eller musiken kommer bara till dem, som från en högre 
källa. Ta till exempel denna egna beskrivning av Mozart:

När jag mår bra och är på gott humör, eller när jag tar en
resa eller promenad efter en god måltid, eller på natten när jag
inte kan sova, tränger tankar in i mitt sinne lika lätt som du
kunde önska. Varifrån och hur kommer de? Det vet jag inte
och jag har ingenting att göra med det. De som behagar mig 
håller jag kvar i mitt huvud och hummar till dem; åtminstone 
har andra berättat för mig att jag gör det. När jag har fått mitt 
tema kommer ännu en annan melodi, och kopplar sig själv 
till den första, i enlighet med behoven i kompositionen som helhet:
kontrapunkten, delen av varje instrument och alla melodiska fragment
skapar till slut det fullständiga verket. Då brinner min själ av inspiration.
Arbetet växer; Jag fortsätter att utöka det, tänka mer på det och
allt tydligare tills jag har avslutat hela kompositionen i mitt huvud 
men det kan vara långt verk. 10

Mozart välsignades med musikalisk inspiration. Han fick sina melodier från ande-
världen. Dessutom visste han vad han skulle göra med dem. Han visste vad han 
skulle behålla och vad han skulle bortskaffa och hur utveckla dem till en komposition
enligt det bästa av hans konst. När hans själ brann av inspiration var han redan mitt i 
att skapa ett konstverk vars ursprungliga frö hade kommit till honom som en gåva 
från himlen.

Andlig vägledning från himlen är ofta gåtfull. Fader Moon förmedlar själv ofta de 
anvisningar han får från Gud med kryptiska fraser. Hur mycket mer osäker är då 
vägledningen genom en spiritualist, ett medium, handläsare eller kastare av Tarot-
kort, som måste riskera en tolkning av ord och symboler! I själva verket, måste andlig
vägledning tolkas på detta sätt, med betydelser dolda i dunkla och tvetydiga budskap.

Enligt Principerna måste människor utöva sin del av ansvaret för att förstå inspiration
från Gud och andliga världen. Människor ska inte ledas runt av änglar —  all andlig 
vägledning är av naturen genom änglar — men genom deras egen visdom utövar 
herravälde över änglarna. Därför, om andliga meddelanden var uttryckliga, skulle 
människor inte vara mer än tjänare för dessa änglavarelser, bara utföra deras budskap.



Människor är subjekt. För att ge oss värdigheten av medskapare, gav Gud oss 
ansvaret att kartlägga vårt eget liv med begränsad information.
Till exempel:

Gud kunde inte instruera Kain och Abel exakt hur de skulle göra sina 
offer eftersom det var deras del av ansvaret att Kain borde göra sitt offer
med Abels hjälp. 11

Gud uppenbarade direkt för Johannes [Döparen] att Jesus var Messias ... 
Johannes sa, Jag är rösten som ropar i öknen:Gör vägen rak för Herren!
och förklarade att han var den som hade skickats före Kristus. 
Därför borde Johannes genom sin egen visdom
ha insett att han var den återvändande Elias. 12

Vårt ansvar för att förstå Guds vägledning börjar med ha ett offentligt sinne. Varje 
själviskhet eller föreställning kan blinda oss för Guds vilja. Därför, när fader Moon 
uppmanar oss att inte tolka himlens anvisningar, menar han att vi inte bör vrida ut ur
uppoffringens väg genom att minska Guds begäran till något bekväm. Vi måste ändå 
engagera oss i tolkningen av vad verkar kryptisk och vagt, men vi bör göra det med 
ett offentligt sinne, följa Principerna, vara redo och villiga att ta upp den börda som 
krävs. Då kommer vi inte att gå fel. Vårt ansvar slutar med att agera. Genom att 
försöka genomföra uppmaningen enligt det bästa av vår förståelse kommer 
betydelsen ofta att bli kristallklar.

All andlig inspiration blir intet utan tillämpning och de jordiska människornas 
motivation att använda den. Alla har en ibland inspirationsblixt, kanske temat för en 
ny låt eller idén till en ny uppfinning. Vanligtvis vet vi inte vad vi ska göra med
det, så det glider in och ut ur våra huvuden medan vi fortsätter med våra vanliga liv. 
Å andra sidan de forskare och konstnärer som fick de mest exceptionella inspi-
rationspresenter visste alla vad man skulle göra med dem. Har tränat sig själva i 
många år och behärskade verktygen inom sitt område, eller för att de arbetade på 
deras kunskaper och var medvetna om andens påverkan. När inspiration kom, förstod
de dess mening och agerade på det. De hade resurserna och motivation att arbeta för 
att förvandla inspirationen till en fysisk verklighet.

Det sägs att uppfinningar är fem procent inspiration och nittiofem procent svett. 
andliga världen letar efter sådana beredda och villiga människor att anförtro sin mest 
värdefulla kunskap. De vill samarbeta med jordiska människor som strävar varje dag 
till förverkliga deras andliga design i den fysiska världen. Sådan människor kommer 
att slutföra länken mellan den andliga världen och den fysiska världen som subjekt 
och objektpartners.

Öde och ansvar



Människor missförstår ofta andens subjektiva roll världen, särskilt när det gäller 
frågan om lycka och öde. Många tror att varje person har förutbestämt öde skrivet i 
stjärnorna, lagrat i andliga världen. Är viktiga händelser i vårt liv, till exempel dagen 
för  vår död förutbestämd? Det sägs att planer utspelar sig i andliga världen innan de 
bär frukt på jorden. Tänker vi på sätt kanske vi konsulterar spågummor för råd om 
våra liv, och tror att de kan ge oss en skymt in i framtiden.

Principerna visar emellertid helt klart bara en sorts förutbestämmelse för 
människor:Guds förutbestämmelse om välstånd och framgång för den person som 
fullgör sin del av ansvaret. Vad är ödet för dem som misslyckas med sitt ansvar? 
Principernas lära om dubbla profetior om ödet för Jesus Kristus gäller. Gud 
förutspådde möjligheten att folket skulle tro på Jesus och gav följaktligen profetior 
om hans lidande och död tillsammans med profetiorna om att Jesus skulle regera i 
härlighet. Likaså förutser, Gud och andliga världen för varje människa flera möjliga 
öden. En i härlighet; en annan i elände. Vilket öde som inträffar beror på uppfyllandet
av den mänskliga delen av ansvaret.  
(kommentar:Principerna visar här tydligt att Gud inte förutspådde syndafallet, bara 
konsekvenserna av det ...OM ni äter...)

Det sägs att varje person ges tre chanser att omvända sig från ett självcentrerat liv till 
ljusets väg. Var och en erbjuds en möjlighet; genom att öppna dörren kan vi göra 
anspråk på det öde som Gud har förberett sig för oss. Vid ett sådant ögonblick av kris 
stirrar vårt ansvar oss i ansiktet, antingen att uppfylla det eller misslyckas. Vårt livs 
framtida lycka beslutas i sådana stunder och utspelas sedan under efterföljande år.

Tänk på en liknelse:I ett litet hörn av en stor men nedsliten herrgård bodde en 
snickare. Han renoverade sina rum i gott skick medan klagade kontinuerligt över 
skicket av resten av herrgården. Men han vågade sig inte långt från sina egna små 
rum, eftersom han fått höra att husets andra våningar var osäkra. Han kände vänner 
som vandrade bort och aldrig återvände. En dag besökte en gammal man honom och 
berättade för honom om en hemlig skatt i ett av rummen där ute. Men han trodde inte 
på  historien och levde ut sina dagar i sina bekanta rum. Efter sin död leddes mannen 
i anden att se husets andra våningar. Där, bara några dörrar bort, i ett rum märkt 
huvudsnickare, såg han en skatt bortom all föreställning. Han fick veta att den gamla 
mannen som en gång besökte honom hade sänts av hans goda förfäder för att visa 
honom vägen till det rummet, där han hade varit avsett att ta på sig uppdraget att 
återupprätta hela herrgården och förses med stor rikedom för sitt arbete. Han fick 
också
veta att de andra som vandrade bort i andra vingar av huset hade uppnått goda  
positioner, till exempel som butler eller chef för köket. Att se vägen som han inte 
hade tagit var mycket större än det livet han valt, han blev nedstämd av ånger.



I Bibeln gick Abraham igenom en öde till öde när han svarade på Guds uppmaning att
lämna Haran och resa till en avlägsen landa. (1 Mosebok 12:4) Han åkte på vägen för 
den utvalda som Gud skulle anförtros att göra det symboliska erbjudandet. Abraham
stötte på ett annat avgörande ögonblick när han misslyckades med sitt erbjudande.
(1 Mos 15:9-15) Det här felet startade händelser som skulle ta fyra hundra år att 
spela, och sätta honom på väg till ett dags erbjudande hans son Isak. Döparen Joh. 
stod framför sin öde dörr när han mötte Jesus vid Jordanfloden. På de få dagarna då 
han avvisade Guds uppenbarelse, han förseglade sitt eget öde. Gud säger ut sådant 
öde till öde för var och en av oss. De visas som ögonblick av kris när vi själva 
beslutar om vi ska acceptera den öde Gud vill ha för oss eller ta en annan väg till ett 
annat öde.

När en siare eller ett medium förklarar att hon tydligt ser din framtid, ser hon i själva 
verket bara en av flera möjliga vägar. Nej ingen i himlen, inte ens Gud, kan veta om 
en person kommer eller inte kommer att gå in i ett öde eller vända sig bort. Som 
dubbla profetior i Bibeln, inkluderar andliga världen alternativa planer om vi går 
genom dörren eller inte. Hur vet vi vilket av dessa planer spå-personen ser? 13 
Dessutom i krisens ögonblick, när vi står framför dörren, är andliga världen till ingen 
hjälp.

Samma försiktighet gäller för profetiorna om planetens framtid. Vi läser i Nostra-
damus och andra källor olika profetior om världens slut, om jordbävningar och 
kosmiska katastrofer, om havsnivåförändringar som översvämmar världens stora 
städer och utplånar miljarder människor. Dessa beskriver ett öde för planeten jorden, 
baserad på särskilda planer lagrade i andliga världen om jordens framtid. Men om 
mänskligheten som helhet ses genom en viss dörr i återupprättelsens försyn, öppnas 
vägen för ett mer hoppfullt öde. Om mänskligheten tar emot det sanna Föräldrar, kan 
vi säkert säga att jorden kommer att gå mot en väg till en ljus framtid. Profetiorna om
katastrof och massförstörelse kommer inte att gälla. Ändå fortsätter de i andliga 
världen, liksom de alternativa profetiorna om Jesus kommer som Herrens ära att 
stanna kvar i Gamla testamentet även om Jesus tog den andra vägen. Siare och 
profeter som får tillgång till dessa planer kan tro att de ser exakt en kommande 
katastrof, när de faktiskt bara ser skuggan av ett val som ännu inte är gjort, skärvor av
vad som inte skall ske.

Förena den andliga och fysiska världen
Många människor är medvetna om den högre kraften i gudomlig försyn som styr våra
liv. Vi har känt att Guds vägledning leder oss vidare genom mörka och desperata tider
till nya situationer med fruktbara vägar att agera på. När vi förlitar oss på försynen, 
kan fantastiska saker hända och händer, för vi placerar oss i stånd att ta emot andlig 
hjälp. Som Jesus sa, de som söker efter Guds konungarike och Guds rättfärdighet 
kommer att upptäcka att allt gott är avsedd för dem. (Matt. 6:33)



Det är alltid vårt ansvar att ta tag i vårt förväntade öde. Emellertid anländer ofta 
möter vi försynen täckt i mörker, som kräver ett språng av tro. Vi blir bekväma under 
våra omständigheter när Gud skulle få oss att gå vidare till större saker. Kanske
det kommer att kräva en chock — få sparken från ett jobb, till exempel för att vakna
oss upp och påverka oss vidare. Ofta är situationen inte så klar, men vi är fortfarande 
ansvariga för att i bönen urskilja Guds röst och vägen till försyn. Om vi ber uppriktigt
för att veta vilket sätt vi ska gå, kommer Gud säkert att ge oss det svar vi behöver. 
När vi lever med Gud dag-för-dag, kommer hans andliga vägledning ständigt.

Nyckeln är att handla efter den vägledning vi tar emot. Gud och andliga världen finns
där för oss när vi blir pålitliga objekt partners, redo att utöva Hens vägledning i 
praktiken. Våra böner måste matchas av våra gärningar. Vårt sinnes önskan att göra 
Guds tjänst måste åtföljas av avgörande åtgärder närhelst möjligheten för tjänande  
uppstår. För ofta vänder vi oss bort från begäran av andliga världen. Vi kan inte 
förvänta oss att andliga världen ska stanna hos oss om vår kropp inte svarar på våra 
högre sinnes uppmaningar. Vi skulle då blockera förhållandet mellan subjekt-objekt 
mellan
andliga världen och den fysiska världen. Detta är återigen importen av Familjelöftets 
uppmaning att vi strävar för en framåtskridande utveckling mot en förening mellan 
den himmelska världen (som är subjekt) och den jordiska världen (som är objekt.

Ordet framåtskridande betecknar den enandet av de två världarna utvecklas i steg. 
Allteftersom Guds försyn gör framsteg på jorden, skapar det parallella utvecklingar i 
himlen. Till exempel när ledare för de levande religionerna samlas på stora konfe-
renser på jorden, lägger de grunden för föreningen av alla religioner i andliga
världen. På samma sätt lägger Välsignelsen av miljontals par på jorden grunden för 
välsignelse av miljoner andar i andliga världen. De välsignade familjernas upp-
ståndelse för att fylla de principiella sfärerna i andliga världen har väckt en stor 
uppståndelse när andar förstår att de en dag kan återuppstå och gå in i dess härlighet.
Guds förkunnelse är ett nytt uttryck för sanning, Principerna sprids nu över hela 
andliga världen. I mitten av sådana förändringar har miljarder andar kommit ner till 
jorden att deltar i det utvecklande försynen och få del av fördelen av uppståndelse. 
Vår särskilda mission när det gäller att delta i Guds försyn bör ses i samband med 
dessa kosmiska förändringar. Vi bevittnar verkligen gryningen av Guds konungarike!

Att förena andliga världen och den fysiska världen är som att göra legerat stål av järn 
och kol. Kol i sig är mjukt och smuligt; järn i sig självt är svagt och böjer lätt. Men 
när de två ämnena kombineras, blir resultatet starkt och hållbart stål. Det är på samma
sätt med denna koppling mellan det andliga och det fysiska. Andar kan göra lite av 
sig själva. Vi är själva vanliga människor med många begränsningar. Men när vi 
uppfyller Guds vilja som medlarna som kopplar inspiration från andliga världen till
praktisk handling i den fysiska världen, blir vi starka och fulla av energi. Vi blir 
människor med stor lycka. Inspirationer kommer dagligen, och vi flödar av 
kreativitet. Andliga fenomen förekommer ständigt runt omkring oss. Vi kan vara 



fyllda med tidigare kunskap om människor runt omkring oss; vi kan känna deras 
sinnen och motiv och till och med veta deras framtid. Allt vi lägger händerna på kan 
producera tre gånger eller till och med tio gånger det vanliga resultatet. Vi blir 
dynamiska människor som kan ge framgång och seger till alla ansträngningar.

Förening sker inte när ett medium förlorar honom eller henne själv i en trance. Hur 
kan det finnas förening när en ande helt överskuggar en jordisk persons mentala 
medvetande? Enhet uppnås inte när en ande besätter en person. Snarare avsåg Gud
oss att styra änglarna. (1 Kor. 6:3) Dessa lägre former av andliga fenomen känne-
tecknar änglalik andlighet; de är inte sant förenande. Människor behöver inte bli 
medium för att vara effektiva förmedlare för andliga världens arbete. Oavsett vårt 
område i livet, är vår utmaning att urskilja Guds vägledning och agera efter den.

Tre sätt att mobilisera andliga världen
I centrum för föreningen mellan andliga världen och det fysiska världen står 
människan, som går med de två världarna i samspel för att ge och ta emot åtgärder. 
Det finns tre sätt för att slutföra detta samspel, och därmed att få andlig hjälp. Först 
bekräftar en person sitt hjärtliga engagemang inför Gud och beslutsamhet gör att Gud
kommer; därför mobiliseras andliga världen att ge inspiration, vägledning och stöd. 
För det andra etablerar personen en god förening mellan sinne och kropp, och kan 
därmed agera på detta inspiration. För det tredje har personen lagt en praktisk grund 
för jorden, så att hens handlingar kan ha tyngd och vara effektiva. Länken med 
andliga världen börjar med sinnets avsikt och riktning. När fader Moon bestämmer 
sig för att uppnå ett visst mål lovar han inför Gud att uppfylla det på alla sätt. Detta 
mobiliserar andliga världen till att börja arbeta för att uppnå målet.



På liknande sätt, när vi bekräftar och lovar att vi kommer att utföra vårt uppdrag på 
alla sätt, rör sig andliga världen för vår skull.

Det är därför som Fader Moon ofta i slutet av en predikan ber att vi räcker upp 
händerna och lovar att uppfylla målet, följt av en stark bön. Även om målet verkar 
omöjligt högt, borde vi vara det utan förbehåll i vår löfte till Gud. Ibland höll med-
lemmarna tillbaka, tänkande att det kommer att dra dom över sig själva därför deras 
huvud säger till dem att de inte klarar av. Men det sättet att tänka tar på intet sätt 
hänsyn till andliga världen. Andliga världen lyssnar på våra hjärtliga löften (särskilt 
när vi är förenade i sinne och kropp och uttalar det högt) och arbetar osynligt för att 
vinna seger bortom rim och reson. Skulle vi hålla tillbaka, berättar våra hjärtan för 
andevärlden att vi besegrats innan vi ens har börjat. Då kommer ingen hjälp att 
komma.

Förening av sinnet och kroppen är den andra nyckeln till framgång i mobilisera 
andliga världen.  Sinne i denna mening är synonymt med samvete, det högre sinnet 
som vet vad som är bra och rätt. Förening mellan kropp och sinne syftar inte till den 
perfekta samordningen hos en basketspelare när han gör ett anfall på en full 
motståndarsida. Snarare betyder det att vi håller oss fast vid samvete och gör vad som
är rätt, till och med när det är smärtsamt.

Religionsträning handlar i grunden om föreningen mellan sinne och kropp. Att hålla 
fast vid fasta, fundraising, bön och evangelisering är substansen i att upprätta 
förening mellan kropp och sinne. Kyrkor tillhandahåller ofta denna utbildning och 
utmanar ungdomar att genomföra dessa svåra uppgifter trots svårigheter och smärta.

När träningen är över behåller vi fortfarande standarden att offra även när komman-
dot inte kommer från en kyrkoäldste, utan från vårt eget samvete? Som vuxna 
kontrollerar ingen om vi väcker vår familj för böner tidigt på morgonen. Att leva i 
lydnad till samvetet, börjar vi dagen med föreningen mellan sinne och kropp. Tar tid
att investera i samhällstjänst kräver också enhet mellan sinne och kropp motstå de 
många vardagliga aktiviteter som gör anspråk på vår tid. Vår familjeliv är också en 
personlig affär. Vi går verkligen vår egen väg, med bara vårt samvete och Gud som 
pekar ut vägen.

Å andra sidan, när vi hänger oss åt köttet, handikappar vi vår förmåga att mobilisera 
andliga världen. Synd är särskilt till skada för dem som har börjat på en andlig väg 
och har lovad lydnad mot Guds lag. Den mest allvarliga synden är otukt. Ett enda 



misstag på det här området kan upphäva meriter ackumulerade genom år av 
ansträngning och hängivenhet.

För religiösa ledare är ofta andra synder allvarliga inkluderat missbruk av offentliga 
medel och utnyttja en av underordnade. Förutom att de står inför anklagelser av sitt 
eget samvete, plågas sådana hycklare av onda andar som i deras jordiska liv glädjas åt
bibehålla sken och privilegierna hos religionen medan du hänger sig åt all slags 
orättfärdighet. Själva andliga världen som borde vara en religiös ledares allierade och
stöd kommer därefter att smida hans fängsel. Därför, är en klok ledare alltid vakt mot 
hyckleri och lever i ödmjukhet och omvändelse som hens dagliga bröd.

Den tredje nyckeln till framgång med att mobilisera andlig hjälp är att bygga en
praktisk grund på jorden som vi kan klara effektivt med himlens krav. Himlens 
krafter vill uppnå praktiska resultat på jorden. Oavsett hur känsliga vi är för dess 
uppmaningar, kan vi inte vara till nytta för himlen om vi inte har rätt kvalifikationer 
för att uppnå målet. Vetenskapsmän välsignade med inspiration att göra stora upp-
täckter som tränade sig först att behärska sina fält. Konstnärer som Muse inspirerar 
till att skriva bra musik odlade först färdigheten att skriva den. För att Gud ska an-
vända oss till omvandla samhället, måste vi först bli inflytelserika inom våra 
områden. Vi måste utveckla färdigheterna, kontakterna, kunskapen, organisationen 
och resurser.

I Bibeln tjänar Jakob som ett bra exempel på någon som skulle kunna segra eftersom 
han först byggde upp en praktisk grund. När han flydde från sin arga bror Esau fick 
Jakob en uppenbarelse på Betel och förstod hans uppgift. Ändå visste han att han inte
kunde besegra Esau tomhänt. Därför tillbringade han tjugo år på att arbeta för sin 
farbror som samlade tillräckligt med rikedom för att ge sin bror en betydande gåva 
och så påverka hans hjärta. Jakob var en balanserad individ som hade alla tre 
metoderna för att mobilisera andlig hjälp. Hans sinne var ägnat för Guds vilja; han 
bevisade sin kroppsliga förening genom övervinna hans farbrors förräderi och sedan 
stå fast medan han brottades med ängeln; och han byggde en jordisk grund av stor 
betydelse. Liksom Jakob måste vi finna balans. Vi borde inte tänka bara på andliga 
saker medan vi ignorerar vår jordiska grund, men vi ska inte heller vara så världsliga 
att vi tappar vårt andliga fokus.

Den primära grunden för handlingar på jorden är den fysiska kroppen. Vi behöver en 
hälsosam kropp av många anledningar när vi bedriver ett andligt liv. Kroppen är 
trädet som andan växer på. Bara kroppen kan utföra goda gärningar och därmed 
återlämna vitalitetselement till den allt ljusare anden. Endast med kroppen kan vi 
fullkomna kärlek i vår familj och föröka barn. Anden vilar på grunden av en sund 
kropp för att uppfylla sina mål på jorden. Därför bör vi se till att hålla kroppen frisk 
genom en bra diet och regelbunden träning.

Helvetets befrielse



Helgon och syndare är båda Guds barn. Därför måste vi som vill vara närmare Gud  
älska våra bröder och systrar som lider smärtan av en bitter eller förargad ande. 
Principerna förklarar att Abel inte kan komma in i himlen utan att rädda Kain. För att 
uttrycka det på ett annat sätt, den som inte älskar sin fiende på jorden kommer fortfa-
rande att ha hen som en fiende i andliga världen; hen kommer att dra hen ner till 
helvetet. Å andra sidan den som älskar sin fiende och förvandlar hen till en vän 
kommer för alltid att ha hen som en vän. Hens tidigare fiende kommer att vittna om  
hens kärlek och eskortera hen till himlen. Sannerligen vägen till himlen går genom 
helvetet.

Allteftersom förenandet av andliga världen och den fysiska världen fortsätter, kom-
mer den sista fasen att bli helvetes befrielse. Gud föreslog att en dag kommer helvetet
att upplösas. Gud, vår kärleksfulla förälder, kan inte vila förrän alla hans barn har 
njutit av himmelriket. Som Jesus sa i liknelsen om det förlorade fåret,  jag säger er, 
det kommer att vara mer glädje i himlen över en syndare som omvänder sig än över 
nittionio rättfärdiga personer som inte behöver någon omvändelse.  (Luk 15:7) Sättet 
för andar kan frigöras från helvetet diskuteras kort i Principerna. 14 Det är värt att 
ägna uppmärksamhet åt det, för dessa fenomen förekommer varje dag och kan ha stor
inverkan på våra liv.

Osynliga påverkan från andliga världen motiverar mycket av jordiska människors 
beteende. Vi kan få hjälp av änglar och goda andar; genom att hjälpa oss kan de dra 
nytta av våra segrar. Men onda andar av olika slag besätter oss eftersom de också 
söker vårt hjälp. De kommer ner och bildar en gemensam bas med oss enligt olika 
kriterier. I huvudsak är de våra förfäder som vi delar en gemensam härstamning med 
oss. Andar som hade ett liknande uppdrag under sitt det jordiska livet kan också ge 
påverkan. Ibland blir vi besatta av andar som hemsöker platsen där vi bor. Slutligen 
ansluter vi oss till andar som delar vår religion eller vår livssyn.

Dessa andar försöker ständigt påverka vårt sinnestillstånd och beteende. För att förstå
hur deras inflytande är, tänk på hur och varför våra jordiska relationer försöker 
påverka oss. Andar uppför sig i ungefär på samma sätt. De kan försöka övertala och 
forma oss enligt till deras förkärlek, med envis tro på att vi borde leva som dom 
gjorde. En övergiven förfader frestar oss till självöverlåtelse. En rasistisk förfader 
kommer att framkalla rasistiska tankar. En förfader som missbrukat hans barn 
kommer att göra oss otåliga med vårt. En ateistisk förfader kommer att så tvivel om 
Guds existens. Dessa andar deltar i vårt liv, med sig har de allt deras ackumulerade 
bagage. Det blir också vårt bagage.

Ibland kommer en ond ande att söka hämnd för tidigare fel genom att ta en jordisk 
person som sin objektpartner. Den jordiska personen kan antingen vara instrumentet 
eller målet för hens hämnd. Mordet på Tejanasångaren Selena var ett sådant fall enligt
en medial rapport. 15 Selena kom från en förmögen familj som ägde en stor hacienda i
Mexiko, medan hennes mördares förfäder var bönder som drabbades av exploatering 



på hennes familjs plantage. Selenas mördare hade varit en hängiven fan. Ändå 
uppmanades hon att begå gärningen av förfäder som vårdade en stark önskan om 
hämnd mot hennes familj, för vilken hon var deras mål och biljett.

Besättande andar, som tränger igenom kroppen och fäster sig själva till psyket, plågar
människor utan deras vetskap. De kan komma in kroppen i ett ögonblick av svaghet; 
chock, svimning eller en hög feber. Alkohol eller droger ger stora möjligheter att bli 
besatt av andar. 16 Dessa andar fördunklar sinnet och inducerar tvångssyn eller till och
med ett psykotiskt beteende. Till och med många fysiska sjukdomar har andar som en
bidragande orsak.

Den gemensamma nämnaren för alla dessa onda andars påverkningar är arvssynd. 
Även om vi ändrar vår livsstil, bryter våra dåliga vanor, och annars arbetar för att 
förbättra oss själva, kan vi inte ändra vårt släktlinje. Räknat sju generationer tillbaka 
har alla väl över etthundra förfäder i hens direkta släkt, plus hundratals till om vi 
inkludera bröder och systrar och moster och farbröder. Bland dessa hundratals män-
niskor, finns säkert några var äktenskapsbrott, mördare, våldtäktsmän och tjuvar. Var 
och en av oss är kopplade till dessa förfäder och måste med tvång ta itu med deras 
synd. Därför, oavsett hur rättfärdiga vi kan vara, är det omöjligt att undvika att plågas
av onda andar som bär vår ärvda synd. Även om en helare eller terapeut tar bort
besättande anda, kommer effekten sannolikt att endast vara tillfällig om vi inte
löser den underliggande synden.

En person som tar ett offentligt ansvar måste oundvikligen hantera synderna från 
förfäder som hade samma mission. Bördan av en hög position kan skapa ett enormt 
andligt tryck, vända en annars generös, mild man till någon som är stolt, spänd eller 
misstänksam.

De olyckliga andarna som besegrar oss behöver faktiskt vår hjälp. De har lidit helve-
tes plågor med till synes ingen väg ut utom genom oss. När Jesus bar korset för att 
befria hela världen, bär vi korset för vår släkt. Som våra förfäder i lägre världar i 
andliga världen uttrycker sin bitterhet, hoppas de djupt inuti att vi inte kommer att 
misslyckas, utan arbeta igenom våra (deras) problem och därmed befria dem från 
deras elände.

Många av de mest onda bland dem var människor som vår förfäder plägade på 
jorden. De knyter sig till oss för att söka hämnd för det de en gång har skadats av våra
förfäder. Som frukten av våra förfäder, är vi i position att bli hatade; men av samma 
orsak, står vi i en unik position att rädda dem. Genom att uthärda deras attacker med 
ånger, tillåter vi dem att lufta sitt hat mot oss, vi ger dem möjlighet att återuppstå till 
en högre nivå i andliga världen. Således kan vi ge dem en värdig gåva som kan 
dämpa smärtan som våra förfäder en gång orsakade dem.



Vi tar ansvar för våra förfäders synd genom ånger och göra gottgörelse. Vi kan 
drabbas av smärtan från en lidande med ett gott hjärta, med vetskap om att våra 
förfäder med våra släktband. Vi kan instruera dem i sanningen. Viktigast är att älska 
och tjäna andra, så vi kan täcka över dessa synder med godhet. Kärlek täcker en 
mängd synder  (1 Pet. 4:8) och  goda handlingar ogiltigförklarar onda gärningar.  
(Koranen 11.114) Genom att gå ut och hjälpa våra grannar och släktingar på jorden 
och leda dem mot ljuset, gottgör vi samtidigt för våra förfäder i andliga världen och 
leder dem ur helvetet.

I ljuset av detta representerar potentiellt alla vi möter en av våra förfäder. När hen når
ut till den personen och för hen i sanning och kärlek till Gud, ansluter vi samtidigt till
vår egen förfader, som om det vore han i köttet. Därför bör vi behandla alla som kom-
mer in i vårt liv som vår egen förlorade släkting, och acceptera utmaningen att för-
hålla sig med honom eller henne som en del av vår egen väg för att lösa arvssynd.

Sträva efter varje dag
Vi har lärt oss att andliga världen både belastar och stärker oss. Andar som bär våra 
förfäders synder plågar oss; samtidigt inspirerar och hjälper änglar och höga andar 
oss att åstadkomma Guds vilja. Varje människa står i mitten, mellan himmel och 
helvete. Vi ansvarar för att förena den andliga och den fysiska världen i strävan efter 
Guds vilja, samtidigt betala gottgörelse för tidigare synder och bryta kedjorna hos 
våra förfäder i helvetet. I vår position som de historiska personerna för enande av 
andliga världen, bör vi varje dag sträva efter det.

Detta löfte och det första löftet är de enda två löftearna som inte använd inte verbet  
att fullkomna,  wanseong-hada. Kom ihåg att fullkomlighet innebär att föra till full 
tillväxt det som redan finns som en potential. När vi fullkomnar den ansvarsfulla 
familjens väg (löfte 2), Hjärtats fyra stora sfärer (löfte 3), etc., strävar vi efter att göra
det fullkomnat som redan ligger inom skapelsen som ett frö. Det femte löftet däremot
är om återupprättelse, om att reparera vad som var trasigt, betala av gamla skulder 
och övervinna ondska.

Vår värld idag är alltför mycket som helvetet, och den resonerar med helvetet i 
andliga världen i en ohelig, våldsam och korrupt allians. Djävlar vandrar runt på 
jorden, uppmanar ständigt till onda önskningar och sår oenighet. Det är sant, 
himmelsk förening mellan andliga världen och den fysiska världen är ett villkor som 
aldrig har existerat. Det kräver att vi övervinner historiens ackumulerade smärta, som
har skapat tjocka väggar. Det kräver att vi bryter våra banden till satan genom att ta 
bort alla förhållanden där han invaderar våra familjer och oss. Därför vi måste vi 
sträva efter detta varje dag. Vi bör aldrig anta att vi har sådan medfödd godhet och 
vårt samvete är så starkt att vi kan hitta vår väg enkelt, utan att göra ansträngning.

Först bör vi sträva efter att varje dag ställa in de tre vägarna för att få andlig hjälp. Vi 
borde leva enligt vårt samvete återupprätta det rätta subjekt-objektförhållandet mellan



sinne och kropp i oss själva. Således blir vi föreningen mellan andliga världen och 
den fysiska världen i mikrokosmos. Vi bör sträva efter fånga himlens inspiration och 
agera för att få betydande resultat på jorden. Genom vår fortsatta ansträngning att 
först fånga  Guds vilja i andliga världen kan den komma ner till jorden och bli 
uppenbar. Och vi bör bygga vår praktiska grund för att himlens vilja kan uppenbaras 
på jorden allt kraftfullare.

För det andra måste vi avskärma oss mot allmän påverkan från den omgivande 
miljön. Vi bör reflektera i oss själva att erkänna var satan finner fotfäste för att 
invadera våra liv och vända oss bort från det högre livet med Gud. För detta ändamål 
behöver vi dagligen studera Guds ord för att hålla ett ordentligt perspektiv på livet. Vi
behöver att urskilja kriterierna från Guds ord om en viss inspiration kommer från en 
god ande eller en ond ande, så att vi inte snubblar över att acceptera vägledning från 
en ond ande som maskeras som en ljusets ängel. (2 Kor. 11:14) Ofta åtföljs verk från 
goda andar genom de subtila påverkningarna från en ond ande. 17 Även om vi kan
urskilja den andliga riktningen genom dess frukter, då kan det vara för sent. Genom 
att leva i strikt överensstämmelse med Guds sanning, kommer vi inte att gå fel.

För det tredje måste vi be ständigt. (1 Tess. 5:17) Genom bön får vi Guds vägledning 
och blockerar de onda önskningarna hos köttet:bön begränsar en från skamliga och 
orättvisa handlingar.  (Koranen 29.45) Bönens fullkomlighet är att ständigt vara 
medveten om att vi lever i Hens närvaro. Sedan med sinnet att tjäna Gud, allt vi gör 
är att förmå Gud agera genom oss.

För det fjärde bör vi ständigt söka möjligheter att tjäna andra. Genom kärleksfull 
tjänst skapar vi en bas för god andlig hjälp. Vi genererar vitalitetselement som skapar 
andlig tillväxt. Vi betalar också gottgörelse för våra förfäders synder, och öppna 
dörren för deras befrielse. Skulle vi slappna av från vår strävan inom dessa områden, 
vi kan lätt domineras av de negativa påverkningarna från miljön och den lägre 
andliga världen.

När vi strävar varje dag för att uppfylla vårt ansvar på jorden, hjälper vi också Guds 
vilja att ytterligare förena andliga världen. Jorden är där arbetet med återupprättelse 
startar. Guds rike måste först vara etablerat på jorden innan det kan förverkligas i 
andliga världen. Därför hjälper ansträngningarna att läka våra familjerelationer på 
jorden klart de relationella problemen hos våra förfäders familjer. Genom att lösa 
ras-, interreligiösa och internationella konflikter på jorden skapar villkor för att 
förena dessa samhällen i andliga världen. Bra handlingar och offerinsatser för att få 
frälsning till folket på jorden skapar förutsättningar för att rädda vantro i andliga 
världen.

Vår strävan slutar inte med döden. Jesus vittnade för andar i helvetet när hans kropp 
redan låg i graven. Även idag, har våra bröder och systrar som har gått vidare, 
tillsammans med helgon i paradiset, kommit ner och strävar kraftfullt efter att bygga 



Guds rike på jorden. Även om de som andar kunde njuta av himlens nöjen, låter deras
hjärtan dem inte vila. De är lika hängivna till Guds vilja idag som under deras
jordiska liv. De kommer att fortsätta sträva oavbrutet tills den dag Guds rike lyser 
överallt och helvetet är inte mer.

Vi måste sträva varje dag eftersom livet är kort och det är så mycket att göra. Under 
denna övergångsperiod av mänsklig historia, rör sig Guds försyn med otrolig hastig-
het. Andliga världen kan vara liknade navet på ett gigantiskt hjul, medan vi står 
någonstans i närheten kanten. När Gud vrider hjulnavet måste vi springa lika snabbt 
för att hålla jämna steg med kanten som spinner. Det är så Fader Moon beskriver sitt 
liv. Hur mycket snabbare måste vi inte springa för att hålla jämna steg med honom! 
Den andliga världen driver oss att springa så fort vi kan, för att spara miljarder av 
själar smäktande av smärta, och i processen ge det högsta värdet till våra egna korta 
liv. Att vara lata under denna tidsålder, kasta bort tid på´våra personliga fantasier, 
skulle öppna oss för oändliga anklagelser för att slösa bort en sådan dyrbar möjlighet 
att vara till tjänst för mänskligheten.

Slutligen påminner löftet om att sträva varje dag om att vi har det unik möjlighet att 
delta i Sanna föräldrarna medan de lever vidare jorden. Fader Moon är mer än åttio år
gammal (2003); hans återstående tid på jorden är kort. Varje sekund i sitt liv har han 
levt så snabbt och utfört så mycket; han återställde sex tusen år av historia på bara 
fyrtio år. Skrifterna lär,  för Herren är  en dag som tusen år och tusen år är som en 
dag. (2 Petr. 3:8) En timme av Fader Moon är verkligen som en vecka av normal tid! 
Han vill genomföra arbetet med att bygga Guds rike under de korta åren som återstår 
för hans liv, för han vet att efteråt är det troligt att Guds försiktighet minskar 
långsamt. Vad vi gör för att stödja hans arbete under de återstående åren har 
enastående effekt, både på jorden och för miljarder själar i andliga världen.

1 The National Spiritualist 819 (September, 1993). Phoenix, National Spiritualist
Association of Churches, p. 15.
2 Sang Hun Lee, Theory of the Spirit World in Unification Thought, Unification
Thought Quarterly 33 (Summer 1995), pp. 28-36. He wrote this account prior to
his passing.
3 Sang Hun Lee, Life in the Spirit World and On Earth, reported by Young Soon
Kim (New York:FFWPU, 1998).
4 Life in the Spirit World and On Earth, p. 17.
5 Exposition of the Divine Principle, p. 151.
6 See Exposition of the Divine Principle, pp. 144-47.
7 Life in the Spirit World and On Earth, pp. 16-17.
8 Life in the Spirit World and On Earth, pp. 33-34.
9 Sun Myung Moon, True Unification and One World.
10 J. Hadamard, The Psychology of Invention in the Mathematical Field (Princeton,
1945), 16; quoted in Roger Penrose, The Emperor's New Mind (Oxford, 1989),



p. 423.
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Löfte 6

Sprida Guds välsignelse

    천일국 주인 우리 가정은 참   사랑을 중심하고 하나님과
     참부모님의 대신가정으로서 천운을 움직이는 가정이 되어

      하늘의 축복을 주변에 연결시키는 가정을 완성할 것을
맹세하나이



Som ägare av Cheon Il Guk lovar vår familj, att med sann kärlek i centrum bli 
en familj som utövar ynnest genom att förkroppsliga den Himmelske föräldern 

och Sanna Föräldrar, och att fullkomna en familj som förmedlar himlens
välsignelse till vår omgivning.

Efter att ha diskuterat det jordiska samhället i den fjärde löften och andliga världen i 
det femte löftet, når fokus i det sjätte löftet den högsta punkten av allt, Guds verk. 
Detta löfte uppmanar oss att förkroppsliga Guds natur, ärva Guds kraft och utföra 
Guds arbete. Specifikt deltar vi i Guds verk när vi sprider Guds välsignelser, dela 
dem med människorna i våra samhällen, tills hela jorden är täckt av välsignelser.

Av alla välsignelser vi kan dela med oss är det mest värdefulla det som kan återupp-
rätta och ge nytt liv till familjen. Unik bland dessa är den heliga välsignelsen genom 
Sanna föräldrar. Genom att skänka Guds nåd över familjen, öppnar Välsignelsen 
dörren för att göra kärleken fullkomlig. Sann kärlek i familjen är utgångspunkten för 
alla slags välsignelse på jorden och i himlen. Genom sin expansion över hela världen 
till miljoner familjer kommer Guds rike äntligen att upprättas på jorden.

I korthet definierar det sjätte löften vår familjs roll i spridningen Guds välsignelse. 
Gud är källan till alla välsignelser. Målet för Guds arbete, enligt Principerna, är att 
etablera sina tre stora Välsignelser på jorden:välsignelser av individuell integritet och 
mognad, välsignelser av kärlek och familj, och välsignelser av rikedom och överflöd. 
Som familjer som återfötts i Kristus, den sanna föräldern, kommer vi att förkropps-
liga Kristi natur och därmed Guds natur. Vi blir medlemmar av Kristi kropp. (1 Kor 
12:27) Därför är vår önskan att agera med Kristus, mobilisera Guds kraft så som han 
gör, för att förmedla Guds välsignelser till andra, även när de överfördes till oss.

Att förkroppsliga Gud och Sanna föräldrar
För att sprida Guds välsignelse till andra bör vår familj förkroppsliga Gud och Sanna 
föräldrar. Vissa har översatt det här ”representera Gud och Sanna föräldrar.” Ordet 
förkroppsligar dock (embody (대신, taeshin)) har en betydligt annan betydelse än 
termen att representera (대표적, taep’yō-jeok) i den andra löftet. (Figur 10) I det 
andra löftet representerar ordet (taep’yō-jeok) en familys position inför Gud. Familjen
tar ansvar att stå framför Gud som en verklig objektpartner och representera andra 
familjer som är omedvetna eller ovilliga att stå i sina rätta positioner. I Bibeln när 
hela Israel bodde i mörker och Gud letade efter någon som skulle bära Hens budskap,
sa Jesaja, Här är jag! Sänd mig. (Jes. 6:8) Det är precis så med en familj som repre-
senterar himmel och jord. Det står stolt i framkant av ansvar oavsett omständigheter 
och oavsett vad andra människor gör. Denna familj tar också ansvar för skulderna i 
historien. Liksom Moses som fastade en andra gång 40 dagar för att gå inför folk som



syndade med den gyllene kalven (5 Mos. 9:18-26), och liksom lidandets tjänare som 
tog på sig folkets synder (Jes 53:4-6), en familj som representerar kosmos gör allt för 
att lösa de obetalda skulderna som står i vägen för en framgångsrik framtid.

Den bifogade
frasen central (
중심적, jūngshim-
jeok) familj över
himmel och jord,
syftar till familjens
ansvar att ta hand
om andra inom
dess domän. Den
som älskar Gud
bör älska sin broder också. (1 Joh. 4:21) En central familj lever för andra, skyddar 
dem, hjälper dem och upphöjer dem.

Dessutom lever en central familj som om samhällets öde är beroende av det. Dess 
iver att rädda folket uppstår ur Guds hjärta, som plågas över de tusentals förlorade 
själar som varje dag tar resan till andra sidan och befinner sig där i helvetet. Vem kan 



sätta stopp för detta dödståg? Som Abraham, Moses och andra centrala figurer i 
Bibeln, bär en central familj vikten av försynen på sina axlar. Fader Moon tar sitt 
centrala ansvar för det på allvar. När han talade om sin mission i Amerika sa han,

Denna universella princip måste läras till amerikansk ungdom

som är i mörker och förvirring idag... Om jag inte uppfyller denna plikt, då

 måste Gud hitta någon annan som kommer att göra det. 

Detta är den enda vägen som är kvar för Amerika och någon måste göra det.1

Men Fader Moons position är unik:hans familj är den representativa familjen för hela 
mänskligheten i denna tid och den centrala familj som bär hela Guds försyn på sina 
axlar. Vår familjs roll är analog men inom en begränsad sfär, som indikeras av 
partikeln -  적 (jeok). Vår familj kan vara representant för familjen i vår klan och vår 
stad som bär korset av dess historia. Vår familj kan vara den centrala familjen i vårt 
samhälle och ta ansvar för att ge det frälsning och hopp:detta är meningen med 
uttrycket stammessias.

Fortfarande är vår position som representativ och central familj bara en likhet med 
den sanna representanten och den centrala familjen Sanna föräldrar. Därför är vi som 
lärjungarna som Jesus sände ut och sade:Den som tar emot er tar emot mig och den 
som tar emot mig tar emot Honom som skickade mig. (Matt 10:40) Vi är som små 
sanna föräldrar. När folket tar emot oss och hör vårt budskap får de också Sanna 
föräldrar och deras ord. Omvänt många gånger när vi undviker att fullgöra vår 
mission, bär Fader Moon och den Sanna familjen oss. Som den representativa famil-
jen och den centrala familj, kan de inte tillåta sig att misslyckas.

Betydelsen av frasen, familjen som förkroppsligar (taeshin) Gud och sanna föräldrar, 
i det sjätte löftet inkluderar både att förkroppsliga Gud och Sanna föräldrar och att 
vara medlem av Guds kropp och Sanna föräldrar. Det är självklart att Sanna föräldrar 
ser på sig själva som båda en representant (taep’yo) familj och en central (jūngshim) 
familj, unikt ansvarig att representera mänskligheten inför Gud och för att frälsa 
världen. Därför kommer alla familjer som strävar efter att förkroppsliga Sanna 
föräldrar också betraktar sig själva som sådan. Ändå har taeshin en annan mer intern 
betydelse:en förening grundad i en enighet av hjärta och vilja. Betydelsen av en 
taeshin-familj har fyra aspekter.

Ni måste bli pånyttfödda igen

För det första förkroppsligar en taeshin-familj sanna föräldrar familj. Det delar deras 
familjs hjärta och iver att utföra Guds vilja. De praktiserar deras tradition. En taeshin-
familj studerar Sanna föräldrars sätt att leva och gör det till sitt eget:deras dagliga 
schema, deras liv av bön, deras offer och absoluta beslutsamhet.

Vi borde lära oss deras metoder för predikan och undervisning. Vi borde efterlikna 
deras inställning av patientens uthållighet gentemot dem som förråder dem. Vi bör till



och med lära oss Sanna föräldrars språk. För att ärva Sanna föräldrars tradition måste 
vi lägga bort våra tidigare sätt och vanor, inklusive traditionerna för vår egen kultur 
var de än kommer från. Deras sätt att förneka sig själva och offra och definitivt utma-
na den självcentrerade och eftergivna individualismen som kännetecknar livsstilen 
hos de flesta amerikaner.

En taeshin-familj är en sann familj. Sann kärlek lyser genom och genom att denna 
familj uppnår förening på alla sätt:sinne och kropp, man och hustru, föräldrar och 
barn. De bör visa upp gudfruktighet som är varje familjs ursprungliga natur. Jesus 
talade om hans egen gudomlighet som potentiella närvarande i var och en av oss:Jag 
är i min Fader, och ni är i mig, och jag i er. (Joh. 14:20) Vi borde göra det som 
förkroppsligar Guds gudomlighet i oss, visar Guds kärlek bland oss och lyser upp 
med Guds ljus för alla runt omkring oss.

Hur kan vi bli Kristuslika? Fader Moon ser för sig en värld där:

Många barn lika Jesus borde födas och många brudar

och brudgummar som är som Jesus borde uppstå. Många familjer

måste uppstå med ideala makar — som Jesus [bruden] skulle

ha varit — som kan uppfostra fullkomliga barn. Guds ideala värld

börjar här. 2

Vi kanske redan har invigts som Guds barn genom Välsignelsen, men välsignelsen är 
inte något universalmedel. Vi brottar fortfarande med fallna naturen, slåss med vår 
partner och kämpar för att förena oss med Guds vilja och uppmaningen från samve-
tet. När vi fick Välsignelsen var vi fortfarande andligt omogna — i bästa fall var vår 
andliga nivå högst upp i tillväxtsteget. Gud bodde ännu inte kraftfullt inom oss. Efter 
Välsignelsen måste vi fortfarande växa till full mognad innan vi kan bli de hälso-
samma bärarna som kan förkroppsliga Guds påtagliga kärlek. Hur uppnår vi ett 
sådant tillstånd där Guds kärlek pulserar i var och en av de miljarder cellerna i våra 
kroppar?

Jesus ger svaret; han sa att vi måste födas på nytt:Den som inte blir född av vatten 
och Ande kan inte komma in i Guds rike (Joh. 3:5) Även om Jesus lärjungar undrade 
över detta fick de senare på pingstdagen ta emot den Helige Ande:Tungor som av eld 
visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla 
uppfylldes av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden 
ingav dem att tala. (Apg 2:3-4) Från det ögonblicket började dessa lärjungar med 
Petrus, som htidigare varit blyg och förlorat ord, fylldes med makt att tala 
övertygande och förkunna evangeliet. (Apostlagärningarna 2:14-36) Dessa lärjungar, 
som hade flytt från scenen när Jesus arresterades och fegade i rädsla för myndig-
heterna, talade nu djärvt till myndigheter och predikade Kristus med risken för deras 
liv. (Apg 4:8-13) Paulus beskriver hur Anden som arbetar inom oss förvandlar oss till 
Guds barn som förkroppsligar Gud och Kristus:



Alla som drivs av Guds Ande är Guds barn. 
Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. 
Nej, ni har fått barnaskapets Ande, och i honom ropar vi:"Abba! Far!"  
Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. 
Och är vi barn så är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, 
lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom. 

                                                                            — Rom. 8:14-17

Tyvärr är den sista raden, förutsatt att vi lider med honom, också ofta förbisedd. 
Andens nåd lever bara i personen som, likt de första kristna, tar upp sitt kors.

Mörkets krafter som besvärar den moderna världen. krig, exploatering, korruption 
och moraliskt förfall. pressar hårt på kyrkorna. Människor ropar att Gud ska agera 
igen, och slutgiltigt avsluta ondskans herravälde och lossa dess band på våra hjärtan. 
Sanna föräldrar har kommit i Guds kraft för att för evigt ge Gud segern och 
härligheten på jorden. De ger en ny ingjutning av Anden för att återuppliva den 
förkrossade kristendomen. Frågan för oss är hur vi kan förvandlas från de förvirrade 
och bråkande lärjungarna vid korsets fot till de djärva och dynamiska apostlarna 
fyllda med Helig ande.

Det finns bara ett sätt, och Jesus lärde det:offervägen. Om någon vill följa mig, ska 
han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. (Matt 16:24) När vi offrar oss 
själva för andra med ett hängivet hjärta som går utöver vår styrka och känner att vi 
håller på att förgås, möter Gud oss och omfamnar oss. Fader Moon säger,

Om ni är angelägna att se Gud eller att se Sanna föräldrar i en

dröm, är det enda sättet att arbeta för Gud med hela ert hjärta. 

Ni måste ha den typ av Guds  hjärta som är villig att utgjuta blod 

för alla människors skull. Ni måste ha ett sådant hjärta att ni till och med 

skulle glömma att sova, och gråta med mig. Det är den närmaste vägen 

att nå Gud. 3

Gud närmar sig dem som villigt går ner för att omfamna människor mitt i deras 
smärta och lida tillsammans med dem. För detta ändamål, fostrar Gud oss först i 
sanningen och omsveper oss i Sin kärlek. Därefter sänder Gud ut oss  till världen med
en viss fruktan:kommer vi att troget stanna kvar, eller kommer vi att vända om sna-
rare än att möta smärtan? Gud är glad när vi villigt bär korset och demonstrerar vår 
lojalitet till Hens sak. Vi blir Guds vän och följeslagare, delar samma hjärta.

Utgjutande av pingstens ande grundat på Jesu kors finner sin fullbordandet i vårt 
kors. Enligt Principerna blev Jesu offer på korset grunden för Guds utövande av 
kraften från himlen:

Genom att överlämna Jesus till satan upprättade Gud gottgörelsevillkor för att 
rädda den syndiga mänskligheten. Hur uppnådde Gud detta? Eftersom satan 
redan utövat sitt maximala makt för att döda Jesus, enligt principen om 



återupprättelse genom gottgörelse hade Gud rätt att utöva Sin maximal kraft. 
Medan satan använder sin makt för att döda, använder Gud sin makt för att få 
de döda att uppstå till liv. ..Gud öppnade således vägen för hela mänskligheten 
att inympas med den uppståndna Jesus och därmed ta emot frälsning och 
återfödelse. 4

Jesus lade grunden för andlig pånyttfödelse baserat på korset. Det klassiska tecknet 
som en person har anslutit till Jesus och tagit emot återfödelse inträffar när hen lägger
bort sitt gamla sätt att leva och tar upp sitt kors och följer i Jesus fotspår.

Pingstupplevelserna är inte värdefulle bara i sig själva, utan snarare innebär de att ge 
oss möjlighet att bättre kunna uppfylla vår vandring i tro. Anden hjälper oss i vår 
svaghet, så att vi kan vara tillräckligt starka att bära Guds bördor och slåss i Hens 
kamp för att förnya denna syndiga värld. Idag, när Gud förbereder sin historiska 
historias fulländning, finns nya pingst-fenomen i överflöd. Till exempel Cheong-
pyeong Training Center i Korea, där onda andar kastas ut, sjukdomar läks och 
förlåtelse rikligt ges. Dessa andliga verk rensar bort hinder som har blockerat Guds 
kärlek och kraft från att rikligt flöda in i människors själar.

Ändå ligger det slutliga ansvaret för att besegra satan varken med Messias eller med 
den Helige Ande, utan med mig själv:

Efter Kristi återkomst ska trons folk göra det

bära det tredje ansvaret att besegra satan, den fallna ärkeängeln,

och slutföra återupprättelsens försyn. De ska uppnå detta i enlighet med 

skapelsens princip, som fastställer vägen för människor att uppnå 

kvalifikationen att styra änglarna. 5

Gud ger oss nåd att stärka oss, så att vi kan underkuva furstarna och ondskans makter.
Gud vill att vi blir herrar över både andliga världen och den fysiska världen och sam-
manlänka dem genom våra sinnen och kroppar. Oavsett vilken kraft andliga världen 
äger borde den bli vår styrka i kampen för godhet. Då kommer vi själva att besegra 
satan och få en segrares krona. I på detta sätt uppnår vi levande förening i hjärta och 
ande med Sanna föräldrar och med Gud.

Medlem av Guds sanna föräldrars kropp

För det andra är en taeshin-familj medlem av Guds kropp och Sanna föräldrar. Paulus
skrev om kyrkan som Kristi kropp och sa:Du är Kristi kropp och individuellt med-
lemmar i den. (1 Kor. 12:27) Som medlemmar i Kristi kropp bör vi dela ett sinne och 
en ande, som är att göra Kristi vilja i världen.

Medlemmar i Kristi kropp har olika talanger och yrken. Vissa har exceptionell tro, 
andra är begåvade predikanter, andra är helare, vissa talar i tungor, andra har gåvan 



att ge profetier. Paulus varnade sina läsare att inte jämföra sina gåvor eller status i 
kyrkan med andra, för i kroppen är varje medlem, från minsta till den största, lika 
viktigt. Snarare bör alla ägna sig själv åt att främja helheten, medan ta hand om 
varandra. Om en medlem lider, lider alla tillsammans; om en medlem är hedrad, 
jublar alla tillsammans. (1 Kor 12:26)

Följaktligen, oavsett vår mission eller förmåga, som medlemmar i Guds kropp och 
sanna föräldrar borde vi alla sträva mot ett syfte:uppfyllandet av Guds Vilja. Vi borde 
samla våra talanger och stödja varandra i våra missioner. När föräldrarna går ut på en 
mobilisering för en providentiell kampanj, bör grannfamiljerna öppna sina hem för att
ta hand om barnen. Om ett barn i en fattig familj blir sjuk och kräver dyra medicinsk 
behandling bör angränsande familjer hjälpa till med de medicinska räkningarna. I 
detta avseende har Unification Church en underbar tradition för adoption för att 
kunna ge barnlösa familjer möjlighet för att fullborda Hjärtats fyra stora sfärer.

Viktigast av allt är att alla medlemmar i Guds kropp och sanna Föräldrar rör sig 
tillsammans på ett underbart samordnat sätt för att uppfylla Guds vilja. Villighet att 
samarbeta och offra är nyckeln till kyrkors organisatoriska förmåga. På de olika 
festivalerna och konferenserna runt om i världen, samarbetar företrädare för många 
olika organisationer som inrättats av Fader Moon, med lokala medlemmar för att göra
mötena till en framgång. Den här fantastiska kroppen sträcker sig till alla verksam-
hetsområden. religion, politik, sport, vetenskap, företag, media och konst.

Som medlemmar i ett organ ska ingen bli arrogant av självbedömning eller på grund 
av exceptionella uppenbarelser. Som Paulus sa, vi bör hålla fast vid huvudet, från 
vilket hela kroppen, näring och hålls samman genom sina leder och ligament, växer 
med en tillväxt som kommer från Gud. (Kol. 2:19) Vi delar oron ovan för välfärd och 
framgång för Sanna föräldrar och den Sanna familjen, eftersom de är huvudet som 
ger kroppen alla välsignelser. Ingen individ eller organisation ska någonsin betrakta 
sig själv som oberoende av Sanna föräldrar och den centrala försynen.

Ibland kan en person som är ansvarig för en liten domän göra misstaget att försöka 
skydda sin torva och hens medlemmar genom hitta sätt att isolera sin domän från dess
centrum. Den här typen av tänkande är mot naturen. Om kroppen faller till marken 
efter att ha glidit på is, tror handen, att jag borde skydda mig själv till alls kostnader 
och inte riskera att skada sig själv genom att avbryta kroppens fall? Nej, den offrar 
sig själv på skadligt sätt för att skydda huvudet och ryggen och mjuka organ. Genom 
denna princip, när vi offrar våra mindre syften för det större providentiella syftet 
kommer vi att lyckas desto mer.

Barn blir ibland otåliga med föräldrar som inte verkar att bry sig eller förstå deras 
synvinkel. Ändå är det inte att fly undan lösning; barnet stänger bara av sig själv från 
familjen som ger det liv och vårdar. Detsamma gäller för en kyrkomedlem som kon-
fronterar en till synes stum ledare som inte lyssnar till hens bästa råd. I stället för att 
fly från missionen, kommer en framgångsrik kyrkomedlem ödmjukt och tålmodigt att
tjäna med målet att så småningom att vinna sina ledares förtroende. Även om hen kan



ha överlägsna kunskaper och förmågor, insisterar hen inte på sitt eget sätt. Hen väljer 
klokt tålamod, tills tiden kommer när hens överordnade är öppen för lyssna. I det 
ögonblicket kan hens överordnad acceptera hens idéer; å den andra sidan kan 
medlemmen erkänna att hens förslag var bristfälliga sett ur hens ledares bredare 
perspektiv.

Att vara medlemmar av Guds kropp och sanna föräldrar upphöjer oss. Förenade med 
dem blir vår tro och karaktär mogen då vi kan växa upp på alla sätt till han som är 
huvudet, till Kristus. (Ef. 4:15) Sammanfogade med dem växer vi med dem för att 
omfamna allt högre och högre nivåer. Medverkande i deras härliga arbete, delar vi 
deras värde och deras härlighet. Vi är deras hopp, liksom de är vårt.

Agera tillsammans med Gud och sanna föräldrar

För det tredje agerar en taeshin-familj på uppdrag av Gud och Sanna föräldrar. 
Förkroppsligande Sanna föräldrars kärlek och hjärta, räknas det som kvalificerat att 
utföra vad de gör. Som medlemmar av Sanna föräldrars kroppar är taeshin-familjer 
deras händer och fötter, mun och öron, som sträcker sig över hela världen jordgloben.
Genom att röra sig som en, kan Sanna föräldrar genom denna kropp denna värld rätt 
som vänts upp och ner. Vi ger dem vad som behövs för att uppnå sitt stora ansvar.

Av alla saker som Sanna föräldrar gör, är det viktigaste att administrera Välsignelsens
ritual. På senare tid har välsignade familjer medverkant vid Välsignelser över hela 
världen och representerat sanna Föräldrar med deras prästliga myndighet. Som 
erkännande av våra familjer myndighet att administrera Välsignelsen, kallas vi 
centrala Välsignade familjer.

Att förkroppsliga Gud och Sanna föräldrar på detta sätt har också en smärtsam sida. 
För vid nykter reflektion är vi helt ovärdiga att stå i deras skor. Vi avviker ofta från 
deras anvisningar och kommer mycket till korta deras standard för närvaro med Gud. 
Vi delar inte deras allvar eller beslutsamhet. Vi känner inte djupet hos Guds sorgliga 
hjärta som driver dem till den absoluta graden av uppoffring och hängivenhet. De 
tänker på ingenting annat än hur man kan främja Guds försyn, medan vi, fångade 
med personliga angelägenheter, bara kan ägna oss åt sporadiska ansträngningar. 
Denna svaga tro förlamar i själva verket Guds och Sanna föräldrars kroppar. Istället 
för att agera tillsammans med dem, blir vi deras börda. I stället för att utöka räck-
vidden, drar de oss vidare genom deras rena vilja även när vi kritiserar och klagar. 
Sanna föräldrar kan endast agera på den grundval som vi tillhandahåller dem. Genom
vår otrohet underminerar vi deras grund och lämnar dem att betala ytterligare 
gottgörelse på platser som Danbury fängelset.

Trots det känner Sanna föräldrar inte bitterhet, utan fortsätter att bygga upp oss tills vi
äntligen kan stå som acceptabla mogna frukter inför Gud. De har läkt våra sjukdomar 
och hjälpt oss att övervinna våra brister tills vi äntligen kan vinna seger tillsammans 
med dem. Vi behöver bara kämpa på den lilla arenan av vår klan och samhälle som 
stammessias. Då kan vi stå vid sidan av dem som Guds representanter som delar ut 
välsignelser till världen.



Berömma sanna föräldrar kungariket som en kunglig familj
För det fjärde är en familj som förkroppsligar Gud och Sanna föräldrar en kunglig 
familj. Detta koncept förklarades redan i diskussionen om tredje löftet. Vi har stolt-
heten och värdigheten att tillhöra den kungliga Guds och Jesu Kristi familj.

Vi har utsetts till stammessias, anklagade för att föra alla människor i vår klan och i 
vårt samhälle till Gud. Precis som Sanna föräldrar familj är en kunglig familj till 
kosmos, bör alla sanna familjen bli en kunglig familj för medlemmarna i dess klan 
och folket i dess samhälle. Genom vårt exempel och genom vårt offer, vi bör vinna 
folkets hjärtan och därmed förtjäna deras respekt och tacksamhet. Vi borde bli föräld-
rar för många tusentals människor, som ser till oss för ledarskap, vägledning och 
exempel. De kommer sedan naturligtvis lyfta oss upp som kungar och drottningar. 
Respekterar vi inte och hedra Sanna föräldrar av samma anledning?

Principerna beskriver Messias mission genom symbolerna på Moses stav:En stav ger 
skydd och stöd för människor att luta sig mot; den slår orättvisa och leder människor 
på rätt väg. Moses symboliserade Jesus och Moses stav avslöjade uppdragen som 
Jesus skulle åstadkomma vid sin ankomst. 6 Dessa är desamma missionerna hos varje 
stammessias. Fader Moon har förklarat dessa missioner genom konceptet med de tre 
subjektens missioner som ansvar att vara sann förälder, sann lärare och sann ägare; 
dessa diskuterades för att belysa den fjärde löftet. En sann förälder ger skydd och stöd
till sina barn; en sann lärare leder människor på sanningens väg; och en sann ägare 
slår mot orättvisa och fastställer rättfärdighetens herra välde. Som stammessias skall 
vi i våra samhällen spela alla tre rollerna:ge stöd till behövande, undervisa om 
sanningen och besegra de onda krafterna.

Många familjer uppnår redan framgång som stammessias. De respekteras väl i sina 
hembyer. Vissa har uppnått offentlig ställning. Andra är lärare, socialarbetare eller 
tjänar till de fattiga och behövande. De ger andlig vägledning och ledarskap för 
hundratals människor i deras samhällen.

Till exempel har en bror i Brasilien en framgångsrik radio-förkunnelse som når över 
tiotusen människor. Hans hem är en central mötesplats där människor kommer för att 
få hjälp och råd. Han har fört hundratals människor till Välsignelsen. I flera år hade 
denna äldre man varit en hängiven kyrkomedlem, när en dag vid ett möte kyrkans 
ledare frågade:Vem har en grund som hen kan erbjuda Sanna föräldrar? När han tit-
tade runt bordet såg han att det inte fanns någon. Från den dagen beslutade han att 
själv skapa en sådan grund. Han åkte till sin hemby och lämnade sin kyrko-mission 
mitt ibland en del kritik. Han tillträdde sin tidigare lärarplats på en lokal högskola och
började ett blygsamt radioprogram. Det började som ett vanligt samtal med intervjuer
av diverse gäster, men genom åren utvecklade han den till ett medel för att undervisa 
andlig sanning. Nu ser människorna i hans distrikt honom som förkroppsligande av  
Kristi hjärta och gudomliga visdom. Men utan politisk makt har han blivit deras and-
liga konung. När människor frågar djupare om källan till hans andlig visdom, pekar 
han på sin Lärare (Sun Myung Moon).



Mobilisera Guds kraft
För att sprida Guds välsignelse till andra, borde vi också bli en familj som vinner 
himmelsk lycka. Vi borde etablera sådant villkor i vårt familjeliv att Guds och 
änglarnas kraft kommer att stödja oss när vi åtar oss att uppfylla Guds vilja. Då kan vi
vara medskapare med Gud och uppnå stora ting.

Även om den officiella engelska översättningen av Familjelöfte översätter 천  운 (天
運, cheon ūn) som en himmelsk lycka, borde vi vara försiktiga så att vi inte 
missförstår detta begrepp. Fader Moons koncept av cheon ūn har inget att göra med 
tur eller personligt öde. Bokstavligen den skapande och stödjande kraften (運, ūn) av 
himmel (天, cheon), det är energi vars syfte är helt offentligt. Cheon ūn definieras 
som Guds kraft som verkar genom hela kosmos för att uppfylla Guds skapelse ideal. 
Således kan vi förstå himmelsk lycka att betyda Guds skapande kraft.

För mer inblick i naturen hos Guds skapande kraft, vänder vi oss till en koreansk 
aforism dokumenterad av 1800-talets konfucianske forskaren Choi Han-Gi:7

天心之活動運 Guds hjärta verkar för att designa och skapa;

天理之活動運化 Guds princip fungerar för att designa och skapa;

天理之活動運化 Guds energi agerar för att designa och skapa.

Genom att upprepa tecknen 天 (천) och 運 (운) tre gånger, specificerar denna 
aforism hur Guds skapande kraft fungerar när Gud agerar (活動, 활동) för att 
utforma och lägga grunden (活動, 활동) och sedan föra in till existens (化, 화). 運化
(운화) betecknar tillsammans skapelse, och det är troligen rätt att betrakta tecknet 運
(운) hos 天運 (   천 운 ) som omfattar den fulla betydelsen av denna fras. Dessutom 
kommer denna skapande kraft från Gud eller himlens hjärta (天心, 천심), som ger 
motiv och syfte för Guds aktivitet. Det följer himlens princip och ideal (天理, 천리), 
vilket visar skapelsens lagar. Dessutom fungerar det med himlens energi (天氣, 천기),
 kraften eller Qi som ligger bakom all materia och energi i det skapade universum. 
Det som Principerna kallar Universell urkraft (萬有原力, 만유원력). Konceptet av 
himmelsk lycka inkluderar allt detta innehåll.

Vår himmelska lycka är genomsyrad av syfte och lag. Därför upprätthåller det dem 
som rör sig i enlighet med universell lag och tar bort dem som bryter mot universell 
lag. Till exempel människans kropp, med sina ben, muskler och ligament, är ut-
formad för att använda fysikens lagar för att göra det möjligt för en idrottare att spri-
nga, hoppa, vända och kasta en boll med exakt noggrannhet. Enligt samma lagar, om 
det organet hoppar från en klippa kommer den att falla. Likaså utformade Gud anden 
att växa till mognad genom att följa andliga lagar. Det kommer att växa när det finns 
god interaktion mellan livselement, vitalitetselement och andliga element. Det kom-
mer att krympa om flödet av dessa element blockeras.



I Principerna har himmelsk lycka uttrycket, Principernas makt. 8 Detta är den makt 
som fungerar för att upprätthålla all existens inom ramen för laglig handling, 
stärkande av dessa handlingar som överensstämmer med Principerna och avskräcker 
de åtgärder som bryter mot Principerna. Det ger energi att underhålla sådana lagliga 
processer som:harmoni av de tvåfaldiga egenskaperna, givande och mottagande och 
att leva för den större helheten.

Hur kan våra familjer påverka himmelsk lycka? Det finns flera villkor som vi borde 
uppfylla. Först bör vi leva i tro, för med tro ingenting är omöjligt. För det andra bör 
vi bryta alla band till satan genom disciplinen av självförnekelse. För det tredje, 
oavsett den förföljelse vi kan möta, borde vi uthärda och övervinna det med tack-
samhet, tålamod och förlåtelse. För det fjärde borde vi förenas med Sanna föräldrar 
och stödja inriktningen på den försyn som de kämpar för. På det sättet kan vi vara 
säkra på att riktningen för våra ansträngningar överensstämmer med Guds syfte. För 
det femte bör vi vara förenade som familjer, för att anpassa våra liv till Guds hjärta, 
Guds princip och Guds vilja.

Tro som påverkar berg

Varje religion säger att Gud skyddar dem som är trogna och lever enligt vägen. Kung 
David hade en sådan tro:

Även om jag vandrar

i dödsskuggans dal

fruktar jag inget ont,

för du är med mig. - Ps. 23:4

Koranen uppmanar,

O du som tror! Om du hjälper Guds sak, kommer Han att hjälpa

dig och göra ditt fotfäste fast. - Koran en 47,79

Vår familj kan påverka påverka lycka när vi lever i tro och ett liv med Gud. 
Gud vill släppa loss sin kraft genom oss att omvandla himmel och jord. 
Oavsett situation, kommer den levande Gud  att berätta vad vi ska säga och visa oss 
vad vi skall göra. Om vi svarar som Guds objektpartners, blir vi medlare och
kontaktpunkter för Guds kraft och nåd. Vår tro kan påverka berg. (Mark. 11:23)

Å andra sidan kan Gud vara full av vilja att släppa loss sin kraft på jorden, men om vi
inte blir Guds acceptabla objekt samarbetspartners måste Hens makt stanna kvar hos 
Hen. Och för vår del, vad kan vi hoppas att uppnå utan Guds kraft och stöd? Om inte 
HERREN bygger huset, arbetar de som bygger det förgäves. (Ps 127:1)



Moses påverkade himmelsk lycka. Gud kallade Mose för att rädda Israeliter från 
slaveri i Egypten och sa:Jag kommer att vara med dig. (2 Mos. 3:12) Beväpnad med 
upplevelsen vid den brinnande busken tjänade Moses Gud med absolut tro, och han 
blev samlingspunkten för Guds makt att agera på jorden. När israeliterna slog läger 
vid stranden av Röda havet och en egyptisk armé närmade sig snabbt, hukade de av 
rädsla. Ändå stod Moses fast och sa:”Var inte rädda! Stanna upp och bevittna den 
frälsning som Herren i dag ska ge er...Herren ska strida för er, och ni ska hålla er 
stilla. (2. Mos. 14:13-14) Han sträckte ut sin stav över havet, och öppnade ett sätt för 
israeliterna att korsa över på torr mark. I Moses, såg Israeliterna Guds kraft. Men det 
var Moses oändliga tro som tillät Gud att arbeta kraftfullt genom honom. Senare vid 
Kadesh-Barnea, när han slog berget två gånger, avvek Moses från riktningen mot 
himmelsk lycka. Den lämnade honom, och han var ödmjuk att dö i vildmarken. 
(4 Mos. 20:7-12)

Joshua och Kaleb påverkade också himmelsk lycka. När de väckte trofasta rapporter 
efter att ha spionerat landet, välsignade Gud dem på detta villkor för trofasthet. (Num
14:30) Gud utsåg Joshua efterträdde Moses och förklarade att han kommer att ha 
seger överallt han går (Josh. 1:3); han måste bara vara stark och god mod (Jos. 1:9) 
och följ alla Mose lagar. I andra ord, Joshua ärvde himmelsk lycka. Han besegrade 
trettiotusen kungar och erövrade mycket av Kanaans land för Israel. (Jos. 12:24) 
Kaleb skulle också leda Judas stam till Kanaän. (Jos. 14:6-14)

Klipp av banden till satan

Människor som lever i enlighet med Guds design är tänkta att vara centrum för Guds 
skapelse. Därför skulle de ha himmelsk lycka i överflöd. Syndafallet kastade dock 
Guds hela design ur balans. Som Principerna uttrycker det, universum förlorade 
tragiskt sitt centrum när människor föll. 10 Följaktligen är den fallna världen inte 
synkroniserad med himmelsk lycka. Att återanpassa oss själva med Guds skapande 
kraft kräver att vi först övervinner effekterna av fallet.

Därför är ett annat nödvändigt villkor för att påverka himmelsk lycka att bryta banden
med satan. Satans kontroll över mänskligheten är så djupt förankrad att vi, ännu idag, 
att bryta våra band till honom är fortfarande ganska svårt. Bibeln fördömer avguda-
dyrkan eftersom avGuds representerar den falska guden satan. Men satans grepp är 
faktiskt mycket mer subtilt, genomträngande djupet i det mänskliga hjärtat. När allt 
kommer omkring planterade satan hans första krokar i Adam och Eva genom 
kärlekens kraft. Han använde kraften i Principerna om kärlek för att övervinna 
kraften hos Guds Princip som ledde dem på rätt kurs. Alltsedan dess, har våra 
intrasslingar med satan förblivit det främsta hindret för ta emot Guds hjälp och nåd.

För att avskilja satan från oss själva och därigenom anpassa oss själva till himmelsk 
lycka måste vi visa kärlek till Gud som överträffar all den attraktiva kärleken i denna 
värld. Fader Moon säger,

För att Gud ska starta ett nytt måste han städa upp allt.



Det får inte finnas något annat subjekt, ingen satan. Gud måste vara

det absoluta och enda subjektet. Gud kan inte ställa in sitt nya

startpunkt såvida inte satans position är helt borttagen.

Att människan förnekar sig själv är inte så stort problem. 

Problemet är att förneka satan som kontrollerar människan ...

Om ett främmande subjekt, som är centrerad på falsk kärlek, förblir i

närvaro av Gud och universum, så det finns två standarder,

och startsteget för fullkomlighet kan inte tas. 11

För att skapa absolut kärlek till Gud och helt förneka satans kärlek, bör vi visa 
absolut tro på Gud, liksom tron hos Abraham och Isak. På samma sätt bör vi visa 
absolut lydnad genom att helt följa vår pastor som Guds representant. Att leva med 
absolut tro och lydnad driver oss ner till nollpunkten, där det inte finns något egois-
tiskt jag. Vid den punkten är satan avstängd, och vi kan höja oss för att bara förhålla 
oss till Gud. Gud inrättade religionens disciplin i syfte att hjälpa människor att bryta 
sina band till satan. Idag föredrar många människor en individualistisk andlighet, men
en sådan är en svag form av tro. Att skilja oss från satan kräver att vi delar oss inåt, 
skär av vår fallna natur, som när Abraham delade sitt offer. (1 Mos. 15:10) Men utan 
att tillhöra en organiserad kyrka, där det inte finns någon att lyda utom sitt eget jag, 
hur kan jaget dela upp sig själv? Fader Moon uttryckte det tydligt, ”om ni insisterar 
på ert eget tänkande som er grund, skapar det ett villkor att satan ska dominera er.”

Att övervinna förföljelse 

En kungsväg för att bryta satans band och därmed öppna dörren att utnyttja Guds 
kraft är att övervinna förföljelse. Förföljelse hjälper människor att förneka sig själva 
och förneka alla världsliga kärlekar. Genom att övervinna bekräftar de troende att de 
enbart tillhör Gud. Enligt Fader Moon:

Standarden för självförnekande måste skapas i ömsesidiga relationer. 

Om ni skjuts in i läget att förnekas av någon annan är det detsamma som

självförnekande. Eftersom vi kan inte skapa sfären av förnekande själva, 

skapar Gud, själv det. Därför kommer en religiös person att motsättas av alla. 

Detta är den djupare innebörden av förföljelse.

När man tror på Gud och på religion, kommer ofta de som är närmast hen, 

som hens föräldrar och nära och kära, att motsätta sig hen. I ett sådant fall, 

attackerar satan, som det andra subjektet, det första subjektet, Gud 

... Som ett resultat av förföljelse, eller absolut förnekelse inför Gud, kan 



människan komma in i en sfär av ömsesidig relation med Gud. Därför kan 

Gud ingripa för hen. Det är därför religionen har utvecklats mest genom 

förföljelse. 12

Att gå över förföljelse överträffar även år av meditation i bergen, som det snabbaste 
sättet att klippa satans kedjor och nå nollpunkten av totalt självförnekande. De som 
uppvisar segrar i tron inför bitter förföljelse upptäcker att Guds makt skyddar dem 
och ger dem framgång på vägen.

Att lida är till liten nytta om vi inte smälter det med tålamod och kärlek. Om det 
krossar oss förlorar det sitt värde. Vissa människor ärar sitt lidande och rättfärdigar 
nöjet i rollen som ett offer. Än med sinnen böjda av hämnd, fångas de in i ett sata-
niskt nät av anklagelse. Därför har de rättfärdigas lidande och lidandets själv-
centrerade människor har helt olika betydelse. De som uthärdar lidande och till och 
med döden medan de strävar efter godhet och lever genom att tjäna andra, som pastor
Martin Luther King, betraktar vi som helgon. Omvänt, när lidande inte åtföljs av 
omvändelse eller strävan efter godhet blir det bara ett tillfälle för mer synd. Upp-
loppen i Los Angeles som följde på misshandeln av Rodney King kan nämnas som ett
exempel på det senare.

Spiritualister rapporterar att helvetet är befolkat av såväl offren som förövarna av 
brott. Offret är kedjat till sin mördare bindningar av hat som är lika påtagliga som 
kärleksförbindelser.

Här är en sådan berättelse om två fångar i helvetet som levde på vidare jorden under 
den spanska inkvisitionens dagar:en en grym domare och den andra en köpman som 
inte hade gjort något fel. Domaren eftertraktade köpmannens vackra hustru. Han 
fängslade honom på påhittad anklagelse, tog hans hustru och dödade henne när hon 
motsatte sig hans påtryckningar.
Handlaren dog i domarens fängelsehåla:

Så den här fattiga mannen dog, men han gick inte med sin hustru som, 

stackars själ, hade gått förbi med sitt lilla oskyldiga barn in i de högre sfärerna.

Hon var så bra och ren och mild att hon hade förlåtit även sin mördare

och mellan henne och maken hon älskade var där en vägg skapad av hans

bittra hämndfulla känslor mot mannen som förstörde dem båda.

När denna oroliga make dog, kunde hans själ inte lämna jorden. Den var 

bunden där av hans hat mot sin fiende och hans törst efter hämnd .... Djävlar 

från helvetet samlade sig runt den oroliga anden och lärde honom hur genom 

handen av en människa på jorden han skulle kunna slå mördarens dolk till

in i domarens hjärta, och sedan när döden skar bort kroppen han kunde dra 



den anden med honom till helvetet ... Han inspirerade en man på jorden att 

döda domaren; hans hand ledde de dödliga med sådan säkerhet att domaren 

föll genomborrad i sitt falska, grymma hjärta. Den jordiska kroppen dog men

den odödliga anden levde och vaknade för att befinna sig i helvetet, kedjad till

 en fängelsevägg där han hade kedjat sitt offer och ansikte mot ansikte med 

honom ...

Under alla åren stod dessa dödliga fiender inför varandra,

uthävde sitt hat och sitt trots ... Och borta i den ljusa sfären sörjde den stackars

hustrun och strävade och hoppades att tiden skulle komma när hennes

inflytande skulle jämnas ut på denna hemska plats, när hennes kärlek och

hennes oavbrutna böner borde nå sin mans själ och mildra den. 13

Om en person krossas av sina prövningar kan ingen hjälpa hen. Även om han hade 
haft god karaktär är han ansvarig, som den fattiga köpmannen, för att inte föröka det 
onda genom att söka hämnd, antingen på jorden eller från andliga världen. Det enda 
sättet han kan bryta sina kedjor är att förlåta sin fiende och omvända hans hjärta från 
den vanligen sökta hämnd mot den allomfattande kärleken som kommer från ovan.

Att uthärda lidande och förföljelse med tålamod och kärlek är en strategi som använ-
der himmelsk lag för att mobilisera Guds makt. När en en rättfärdig person angrips 
orättvist, skapar det en skuld. Det ger välsignelser på ett himmelsk bankkonto, räknat 
som ett framtida uttag. Om han dör utan att skörda sin belöning kommer hans barn att
ärva hans meriter.Denna princip fungerar också på samhällsnivån:värdet av tidiga 
kristna martyrer förde slutligen kristendomen till herravälde över det mäktiga 
Romerska imperiet. Blodet som spillts av slavägare piskning gav slutligen befrielse 
för de svarta slavarna i Förenta staterna. Martyrdomen för miljoner trogen ryska 
kristna i Sovjetunionen lagrade meriter som slutligen orsakade att få den 
gudsförnekande tyrannin att kollapsa. Dessa fenomen, som har inträffat om och om 
igen under historiens gång, visar arbetet med himmelsk lycka.

Centrum för himmelsk lycka

Ett fjärde villkor för att påverka himmelsk lycka är att förenas med Kristus, den sanna
föräldern. Paulus, som förstod denna princip, betraktade Jesus Kristus som den enda 
värdekällan:Men allt det som förr var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för 
Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust, för jag har funnit det som är långt mer 
värt:kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och 



räknar det som skräp, för att vinna Kristus (Fil 3:7-8) Idag står Sanna föräldrar före-
nade med Jesus Kristus när de uppfyller Återkomstens mission. De har verkligen 
nycklarna till himmelsk lycka. (Upp. 5:2-5)

Många människor har en stark tro, men bara Sanna föräldrar och de närmast dem är 
förenade med Guds hjärta. Sanna föräldrar står i centrum för Guds försyn. De har 
samma sinne som Gud, att känna Guds sinne, Guds situation, Guds syfte och Guds 
hopp. De har uthärdat lidande med nåd och uthållighet och Gud har skyddat dem 
genom alla motgångar:fängelse, tortyr, regeringens inkvisition och många mord-
planer. Sanna föräldrar är Guds glädje. Hen ger dem därför enastående skydd och 
makt att uppfylla försynen.

Idag står sanna föräldrar i navet på det gudomliga hjulets försyn, medan hela kosmos 
vrider sig längs kanten. Både andliga världen och den jordiska världen sväljer i stort 
omvandlingen, drivna av en makt som är mycket större än de vanliga krafter som 
påverkar individers liv och till och med nationers vägval. När vi förenar oss med 
Sanna föräldrar ansluter vi oss till försynens nav, vrider oss med det. Vi kan åka med 
försynen och hålla koll på dess förändringar. Därför kan vi inte gå fel. Att fånga vå-
gen av Guds försyn, för att använda en annan metafor, kan vara en spännande upple-
velse. De som fångar vågen kommer att sitta på toppen av världen.

Sanna föräldrar är klippan som vi med kraft kan stå på.

De har nycklarna till himmelriket och ger dem till oss så att vi kan använda dem för 
att låsa upp dörrarna för miljoner människor. Likt Jesus gav nycklarna till Petrus ger 
Sanna föräldrar oss nycklar och löfte om att vi genom Guds mäktiga kraft kommer att
bestå:På denna sten kommer jag att bygga min kyrka och krafterna i döden får inte se 
över det. (Matt 19:18-19)

I Enighetskyrkans historia har det funnits många kapabla människor som gick med en
tid och sedan föll bort. Dessa var ofta de mest intelligenta och kapabla medlemmar-
na, som snabbt själva hittade upphöjda positioner med ansvar. Ändå, blev vissa 
otåliga och trodde att de var smartare och mer kvalificerade än deras ledare. Inför 
oöverträffad förföljelse, tappade de hoppet om att allt skulle av Fader Moons förkun-
nelse skulle förverkligas och tänkte att de kunde uppnå en högre status i samhället om
de avskild från honom. Samtidigt stannade medlemmar av blygsam förmåga kvar och
arbetade vidare för försynen. Så småningom, växte några av dem till höga positioner. 
Nu, trettio år senare, har några av de tidigare medlemmarna återvänt till kyrkan. 
Skamsna för deras tidigare liv har de tagit låga positioner medan deras tidigare 
ödmjuka kamrater nu står högt över dem. Det senare uppnådde ett bättre öde eftersom
de uppskattade Sanna föräldrar och Guds försyn över deras personliga öde.

Familjeenighet
En femte förutsättning för att påverka himmelsk lycka är enighet:enighet med Guds 
hjärta, Guds principer och Guds vilja. Hur mycket överensstämmer våra liv med him-



lens väg? Endast himmelsk lycka fungerar för dem som lever i enlighet med ska-
pelselagen.

Orientaliska religioner beskriver den lycka som kommer till dem som anpassar sina 
liv till himlens Tao:

Till den som anpassar sig med vägen lånar vägen lätt kraft. 

Till den som anpassar sig till dygd, lånar dygden lätt kraft. - Tao Te Ching 23

Himlen hjälper mannen som är hängiven; män hjälper mannen

som är sann. Den som går i sanning och är hängiven i sin

tanke, och dessutom vördar de värdiga, välsignas av himlen. 

”Han har lycka och det är ingenting som inte går framåt.  - I Ching 14

På samma sätt uppmanar oss Paulus oss att ta på oss hela rustningen. Han uppmanar 
att för att mobilisera Guds kraft i kampen mot det onda måste vi utrusta oss 
fullständigt på alla sätt, inklusive sanning ... rättfärdighetens bröstplåt... skölden av 
tro ... frälsningens hjälm och andens svärd, som är Guds ord. (Ef. 6:11-17) Paulus 
uthärdade fängelser, slag, skeppsvrak och dagar och nätter utan mat eller skydd. 
(2 Kor. 11:23-28) Ändå fungerade inte bara den himmelska lyckan kraftfullt för att 
skydda honom och främja hans arbete, utan Paulus genom hans engagemang och

personliga uppoffring påverkade och förde himlarnas arbete framåt.

Alla individer och system i universum kopplas samman, drivs och styrs av Guds 
kreativa energi. Denna energi är multiplicerat med otaliga interaktioner mellan 
subjekt partners och objekt partners. På varje nivå skapar de enighet. På liknande sätt 
bör vi undersöka om subjekt och objekt partner inom oss själva och våra familjer 
samverkar i hälsosam enighet. Finns det enighet mellan mitt sinne och kropp? Mellan
man och hustru? Mellan föräldrar och barn? Är jag förenad med min kyrkoledare, 
som förmedlar Guds vilja för mitt ansvarsområde? Så länge en person är förenad med
Guds principer, och således existerar i harmoni med livets universella ekologi, är han 
eller hon i stånd att få Guds skydd och gå vidare i Guds arbete genom att påverka 
himmelsk lycka.

Det fullständiga måttet av denna enighet uppnås i familjen som ett mikrokosmos av 
de otaliga yang-yin-förhållandena i kosmos. En Gudscentrerad familj är mycket 
effektivare när det gäller att påverka himmelsk lycka än någon person. Detta är 
anledningen till Principernas Fyra positioners grundval är den grundläggande basen 
för liv för alla varelser, vilket ger alla krafter som krävs för deras existens och gör det
möjligt för Gud att vistas i dem. 15

Därför bör vi fördubbla våra ansträngningar för att lösa oenigheten i vårt liv, särskilt 
inom våra familjer. Svårigheter mellan make och hustru kan påverka vår familjs 
effektivitet i att göra Guds arbete. Varje oprincipiell situation inom vår familj kan 
blockera oss från att påverka himmelsk lycka. Även med ett harmoniskt äktenskap, 



om familjen drar sig tillbaka från den offentliga verksamheten och därmed avslutar 
principen att tjäna helheten, kommer Guds makt och skydd för den familjen ound-
vikligen att minska. Att förena sig i alla riktningar och leva i enlighet med 
Principerna:detta är ett viktigt villkor för öka Guds kraft i våra liv.

Förmedla himlens välsignelse till vårt samhälle
Anledningen till att påverka himmelsk lycka är inte för vår egen skull; det är för att 
förmedla himlens välsignelser till vårt samhälle. Detta var tradition för Abraham, 
Moses, profeterna, Paulus, Buddha, och alla dem vars upplevelse av trons bergstopp 
inledde ett liv med tjänande till sina människor.

Abraham lade sitt liv i Guds händer och lämnade hem och familj för att resa till ett 
nytt land. Som en följd välsignade Gud honom med en enormt öde; ”Jag ska välsigna 
dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig.”... Men Abrahams 
välsignelse var inte bara för sig själv:”I dig ska jordens alla släkten bli välsignade.” (1
Mos. 12:3) Han grep in för folket i Sodom och Gomorra. Han gav gästfrihet till 
främlingar och matade tre besökande änglar med sin bästa mat. Abrahams tradition av
att förmedla Guds välsignelse till andra skulle i slutändan göra honom till en källa för
välsignelse till miljoner människor genom de tre stora religioner som härrörde från 
honom.

Jakob uppskattade så Guds välsignelse att han kämpade för att ta emot den från hans 
far, till och med på bekostnad av att främja sin bror Esau. Han fann välstånd i Haran, 
arbetade för sin farbror Laban och vann kvinnor, barn och djur. Men Jakob nöjde sig 
inte med att behålla sin välsignelse för sig själv. Han bestämde sig för att dela den 
med sin bror Esau trots all fiendskap mellan dem. Återvändande hem för att möta sin 
bror, smälte Jakob sitt hat genom att ge honom en betydande gåva:tvåhundra getter 
och tjugo bockar, tvåhundra tackor och tjugo baggar, trettio kamelston som gav di 
och deras föl, fyrtio kor och tio tjurar samt tjugo åsneston med tio föl. (1 Mos 32:13-
16) Jakob fungerar som en bra modell för en person som förmedlade Guds välsig-
nelse till andra, till och med för en man som hade varit hans fiende.

Josef följde samma tradition. Efter att ha sålts till slaveri av sina bröder övervann han
frestelsen från Potifars hustru och blev så kvalificerad att få himlens nåd. I fängelset 
var Herren med honom och han blev vaktens trogna assistent. Han var begåvad med 
kraften att tolka drömmar och steg till en hög ställning i den egyptiska domstolen. 
Ändå hade han inget sinne att njuta av sin lycka för sig själv, utan delade den med sin
familj, inklusive till och med bröderna som sålt honom till slaveri.

Moses levde också för att förmedla Guds välsignelse till andra. Hela fokus för hans 
oro var för hans bröder, Israeliterna. Trots hans ständiga ansträngningar för deras 
räkning var de inte tacksamma, utan mumlade och klagade ständigt. Medan han 
fastade i fyrtio dagar på berget Sinai för att få de tio buden, skapade de en gyllene 
kalv. Ändå sviktade aldrig Mose kärlek till sitt folk. Efter händelsen, erbjöd Gud att 
skapa ett nytt Israel från Moses egen familj, men Moses ville inte ha något av det. 



Medlande för sitt folk fastade han i ytterligare fyrtio dagar för att förbereda en ny 
uppsättning av budtavlor. Genom Moses desperata förbön gav Gud Israeliterna en 
andra chans. (5 Mos 9:9-19)

Paulus ägnade hela sin mission åt att sprida Guds välsignelse, mötte modigt många 
faror under hans ständiga ansträngningar att sprida Evangeliet. Hans sista mission 
innan han arresterades var att samla en folksamling från alla kyrkor i hans missions-
fält att hjälpa den stackars kristna samhället i Jerusalem.

Fader Moon har följt detta mönster. Hans sätt är att aldrig behålla någonting för sig 
själv. Innan de ens kommer, öronmärker han att spendera pengar han tar emot som 
donationer och intäkter, till hans rörelsers många aktiviteter runt om i världen. Han 
lär ut medlemmarna i sin kyrka att göra på samma sätt:att placera sina tiondelar vid 
gudstjänst för den globala missionen innan de spenderar pengarna för att bygga fina  
byggnader.

Oavsett vilken rikedom vi äger tillhör den Gud först innan den blir vår egen. Gud ger 
oss rikedom för alla Hens barn i nöd. Paulus påpekade att Gud kan förse dig med var-
je välsignelse i överflöd, så att du alltid får tillräckligt av allt och kan ge överflöd för 
varje gott arbete. (2 Kor. 9:8) Så länge vi hjälper andra kommer vi alltid ha tillräckligt
för oss själva.

Se upp med att hamstra dina välsignelser! Familjen som skyddar sina välsignelser till 
sig själva, som satsar på sina barn samtidigt som man undviker ansvar för det all-
männa, är skyldig till själviskhet på familjenivå som löper i strid med den universella 
naturlagen. Det kanske inte tar många år innan de blir fattiga och skördar frukten av 
deras gärningar.

Gud älskar inte de stolta och skrytsamma som är snåla ...

och själva döljer den vinst som Gud har gett dem. - Koranen 4:37

Låt den rika mannen tillfredsställa en som söker hjälp;

och låt honom se på långsikten:

För rikedom kretsar som hjulen på en vagn,

kommer än till en, än till en annan. - Rig Veda 10.117.516

Det är Guds natur att ge av Sig själv till alla Hens varelser, båda onda och goda, som 
det sägs, Hen låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över 
rättfärdiga och orättfärdiga. (Matt. 5:45) och om vi är trolösa förblir Hen trogen, ty 
Hen kan inte förneka sig själv. (2 Tim. 1:13) Som Jesus lärde av Liknelsen om den 
förlorade sonen, vår himmelske Fader välkomnar till och med de värsta kriminella 
när de omvänder sig och återvänder hem.

Samtidigt, medan Gud alltid är villig att förmedla välsignelser, respekterar Hen alltid 
mänsklig frihet. Gud kränker aldrig vår värdighet som suveräna varelser. Därför kan 



vi bara vara hjälpare för att förmedla Guds välsignelser och kan aldrig bestämma 
andras fria val. Ska vi försöka med varje gnutta av vår styrka att omvända någon, och
fortfarande hen envist förblir fast i sina vägar, borde vi inte känna som om vi miss-
lyckades. Att reagera eller inte är i slutändan hens del av ansvar. Vårt ansvar är bara 
att vara tydliga, centrerade och förenade så att Gud kan förmedla sin vilja genom oss.

När vi sprider Guds välsignelser till andra, visar vi Guds natur. Som familjer som 
förkroppsligar Gud och Sanna föräldrar, överensstämmer detta med våra egna naturer.
Ju mer vi strävar efter att sprida Guds välsignelser, desto mer blir vi lika Gud och 
desto mer blir vi lika Sanna föräldrar. Detta är faktiskt det kungliga sättet att för-
kroppsliga Gud och Sanna föräldrar:vittna om sanningen och sprida den frälsning 
som de arbetar för att föra in i världen.

Tio fördelar med Välsignelsen

Av alla välsignelser vi kan dela med andra, är det överlägset mest värdefulla den 
Heliga äktenskapsvälsignelsen, genom vilket Gud kommer att leva i förbundet mellan
make och hustru. Välsignelsen kan befria oss från bojorna som förhindrar uttrycket 
av sann kärlek. Det kan befria oss från en ödestiger andlig påverkan som plågar den 
intima sfären av familjeliv och förvandla det till en slagmark. Det kan ge oss 
möjlighet att bygga varaktiga och välmående äktenskap, och producera renhjärtade 
och rättfärdiga barn. När samhället sedan fylls med kärleksfull och troget välsignade 
familjer, kommer det att blomstra som aldrig tidigare.

Välsignelsen ger den bästa vägen att lösa problemen med familjens sammanbrott och 
sociala förfall eftersom den tar upp dess rot problem. Låt oss undersöka betydelsen av
Välsignelsen mer ingående. Vi kan räkna upp tio andliga fördelar.

För det första attackerar Välsignelsens nåd kärlekens grundproblem som har sitt ur-
sprung i det mänskliga syndafallet. Fallet kan jämföras med en andlig sjukdom som 
besegrade kärlek, orsakade ständig konflikt mellan kött och ande och gjorde familjen 
dysfunktionell. Fader Moon säger,

Som ättlingar till Adam och Eva föds alla människor

med ursprunglig synd. Fallet gav upphov till konflikt mellan

sinne och kropp inom varje person och fick våra samhällen att vara

fyllda med nedsmutsad kärlek, och får människor att göra saker som 

motsäger deras ursprungliga sinnes önskan. 17

Gud är kärlek. När man skapar människor av Hens rena kärlek,tänkte Gud aldrig att 
deras kärlek skulle bli korrupt. Ändå förenade ett otillåtet förhållande mellan Adam, 
Eva och Lucifer kärleken hos Adam och Eva och förstörde deras familjeliv. Fallet la 
en förbannelse över äktenskaplig kärlek, som beskrivs i 1:a Mosebok. Versen att sätta
fiendskap mellan dig [ormen] och kvinnan och mellan ditt frö och hennes utsäde (1 



Mos 3:15), betyder att män agerar på den del som Lucifer missbrukade och kränker 
ständigt kvinnor. Versen,  Med smärta ska du föda dina barn. Till din man ska din åtrå
vara, och han ska råda över dig (1 Mos 3:16), beskriver olöst blandning av smärta och
lust, kärlek och herravälde, det som kännetecknar kärlek i många äktenskap.

Genom att plåga de intima mänskliga relationerna i familjen, skapade fallet tillståndet
av inre motsägelse mellan vårt ursprungliga sinne och vårt onda sinne som Paulus så 
tydligt beskrev:

Jag kan inte fatta att jag gör som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag 
hatar, det gör jag...I min inre människa gläder jag mig över Guds lag, men i mina 
lemmar ser jag en annan lag som kämpar mot lagen i mitt sinne och gör mig till fånge
under syndens lag i min kropp. - Rom. 7:15, 22-23

Detta problem drabbar familjelivet särskilt hårt. Även andligt avancerade människor 
kan utveckla en helig karaktär och en hjärtlig medkänsla för alla varelser, livets van-
liga svagheter uppstår i ögonblicket de går in i sin familjecirkel. Utestående härskare, 
modiga patrioter och lysande forskare behåller ofta älskarinnor i otro mot sina hust-
rur, eller saknar känsla för sina barn. Munkar och nunnor, yogier och shamaner und-
vek traditionellt detta problem genom permanent celibat.

Hittills har alla mänskliga familjer drabbats av ursprunglig synd och deras intima 
förhållanden kunde inte fullständigt uppvisa sanna kärlek. Sedan Fader och Moder 
Moon invigde Välsignelsen 1960 att upprättade det första äktenskapet helt fritt från 
ursprunglig synd. Genom att övervinna allt sataniskt inflytande och anklagelser, 
fullkomnade de den sanna familjen för första gången i mänsklighetens historia. Från 
denna startpunkt, har de erbjudit Välsignelsen till alla världens familjer. Välsignelsen 
ger varje familj möjlighet att komma in denna tidigare ouppnåliga nådens sfär.

För det andra är välsignelsen en port, inte ett botemedel. Välsignade par som genom-
går den blir inte automatiskt sanna familjer utan något krav på deras del. Välsig-
nelsens fulla löfte kan bara förverkligas när vi utövar ett liv med ansvar. Därför vid 
välsignelsen deltagarna löfte att avstå för alltid att avstå från korruptionen kärlek. De 
lovar inför Gud att för alltid vara trogna mot sin partner och aldrig bryta med deras 
äktenskapsband med otillåten kärlek. De lovar aldrig att skilja sig, utan att lösa alla 
svårigheter i Guds nåd. De lovar att fostra sina barn till denna standard av sann 
kärlek. Och de lovar att hänge sina familjer för fred och välfärd av det större sam-
hället, nationen och världen. De par som inte gör tillräckliga ansträngningar för att 
leva upp till sina löften, som sedan förfaller in i ett själviskt liv och samlar synder kan
tappa Välsignelsen.

För det tredje är välsignelsen till för alla. Människor i varje religion och trosbekän-
nelse, inklusive de utan formell religiös tro, kan förbättra sina familjeliv oändligt 
genom Välsignelsen. Oavsett den tro de utövar, särskilt om det innehåller en stor del 
av disciplin i sinnets kontroll över kroppen, kan vara en bra grund att bygga ett liv på 
som en Välsignad familj.

För familjer som redan har funnit gemenskap med Gud genom Jesus Kristus öppnar 
således Välsignelsen dörren till en ännu djupare gemenskap. Jesus ordinerade Fader 



Moon för att främja Guds arbete; därför stöder Hen helt Välsignelsen. Likaså ger 
Välsignelsen extra fördelar för människor av alla religioner. Baserat på deras befint-
liga grund av tro och kärlek, skapar Välsignelsen en bättre kristen familj, en mer 
hängiven buddhistisk familj, en mer trogen muslimsk familj och en mer kärleksfull 
humanistisk familj. Som en universell ritual är Välsignelsen särskilt lämpad för fa-
miljer med blandade religiösa tro.

Välsignelsens värden är universella. De är konsekventa med de etiska lärorna om 
familj, välgörenhet och samhällstjänst som finns i alla religioner. Alla religioner lär 
att barn ska hedra sina föräldrar och män bör vara trogna mot sina hustrur. Deras läror
fungerar som pålitlig vägledning för Välsignade par när de strävar efter att fullfölja 
deras gudomliga potential. De är i överensstämmer med Principerna för familjelöfte 
som diskuteras i denna bok. Därför finns det inget krav på att tro på en viss doktrin 
eller teologi. Par från varje religiös tradition kan uppnå det högsta idealet beroende på
deras integritet, ansträngning och hängivenhet.

Även där det finns uppenbara motsägelser mellan Välsignelse och andra trosvägar, 
avslöjar ytterligare undersökning en djupare konvergens. Till exempel tillåter inte 
Välsignelsen skilsmässa eller polygami, även om vissa religioner tillåter det. Ändå 
förklarar dessa religioners skrifter att de beviljades som eftergifter till mänsklig 
svaghet och inte som vägledning för de som strävar för det bästa. Medan muslimska 
män kan gifta sig upp till fyra hustrur, gavs detta uttryckligen som en koncession i 
krigstider för att ge stöd till änkor och föräldralösa barn. 18 Koranen tydliggör att det 
faller under det ideala arrangemanget:Du kommer inte att kunna hantera lika med 
dina hustrur, hur mycket du än vill göra det. (Koranen 4.129) Mose lag tillåter 
skilsmässa, men Gud talade ändå genom profeten Malaki, jag hatar skilsmässa (Mal. 
2:16). Jesus slog tydligt fast, det var för era hjärtas hårdhet som Moses tillät er att 
skiljas från era hustrur, men från början var det inte så. (Matt. 19:8) Därför lever 
muslimska, judiska och kristna par som strävar efter bli idealiska familjer genom 
Välsignelsen i enlighet med de allra högsta lärorna av deras respektive tro.

Vad betyder då Jesus och Paulus som förespråkar celibatet som överlägsen väg 
istället för äktenskap? (Matt 19:12; 1 Kor. 7:32-35) De förstod med rätta att det fanns 
en andlig barriär som blockerade vårt sätt att fullkomna äktenskaplig kärlek. Jesus 
gifte sig aldrig och kunde inte visa vägen till bilda en sann familj; hur kunde någon 
av hans efterföljare överträffa honom? När kyrkan upphöjde kloster som sättet att 
imitera Kristus, kom den att betrakta sexualitet som något skamligt eller förbjudet, till
och med frestelse från djävulen. Fram till denna dag har många kristna en viss ambi-
valens när det gäller sexuell njutning. Varken Luther eller Calvin betraktade äkten-
skapet som ett sakrament; de betraktade det snarare som en lämplig institution för att 
förhindra frestelsen av lössläppt sexualitet. Den romersk-katolska kyrkan inrättade 
inte äktenskapets sakrament förrän på niohundratalet och ser det bara som en tillfällig
nåd som upplöses vid döden — trots att vi observerar den sanna kärleken växer sig 
allt djupare i den gamla tidsåldern. Finns det inte en motsägelse mellan dessa 
traditionella attityder till äktenskaplig kärlek och det gudomliga institution för 
äktenskap vid skapelsens begynnelse? (1 Mos 1:28; 2:24)



Celibat var rättfärdigt så länge den andliga barriären som förhindrade sann äktenskap-
lig kärlek — förbannelsen över Adam och Evas syndafall — inte ännu tagits bort. 
Men med tillkomsten av välsignelsen, överskrids äntligen denna urgamla barriär . Nu 
kan Gud vara djupt närvarande i mänsklig äktenskaplig kärlek baserad på Hens väl-
signelse av våra äktenskap. Välsignelsen är oväntad och mystisk. Det är en ny gåva 
från Gud, inte baserad på mänskligt verk. Idag har ivern för celibat passerats, ännu  
ett tecken på att världen har gått in i en ny dispensation.

För det fjärde Välsignelsen ger oss möjlighet att växa till större andlig och kän-
slomässig enighet med Gud. Våra själar är sammanflätade med Gud, när vi blir Hens 
sanna barn. För Guds sanna barn är inte Gud avlägsen. Ett Guds barn upplever verkli-
gen att hens himmelske Fader är så nära som hans egen fysiska far; så talade Paulus 
och Jesus till Gud med den välkända termen Abba, pappa. (Luk 11:2, Gal 4:6)

För det femte förvandlar Välsignelsen vår släkt. Därför tas fördelar emot av familjen 
som helhet och ärvs till efterföljande generationer. Individuell frälsning genom Kristi 
kors vidarebefordras inte på liknande sätt. Varje generation kristna barn behöver dop; 
varje ny generation behöver finna Jesus som sin personlige frälsare. Det finns kristna 
par som är glada över sin ålderdom, älskar varandra med en kärlek som är vacker att 
se, men vars barn vandrar helt vilse. Detta beror på att utan Välsignelsen är släktroten
kvar under satans herravälde. Frälsning av individen kan inte hantera detta problem; 
bara frälsning som omfattar hela familjen och dess släkt kan fullständigt lösa den.

Centralt för Välsignelsen är att ta del av det heliga vinet:en kopp delas av bruden och 
brudgummen. Liksom nattvardens vin representerar Jesus blod, representerar det 
heliga vinet blodslinjen hos den Sanna familjen. Precis som i nattvardens deltagande, 
vi (symboliskt) får ta del av Jesus kött och blod för att återfödas individuellt som 
Guds barn, så förbinder det heliga vinet vår familj med nästa familj att bli del av 
Guds familj:

Det heliga vinet ... är kärlekens vin, makens vin, och moderns mjölk. Det 
representerar livets vatten, föräldrarnas blod, manifestationen av all härlighet 
och kärlek till brudgummen och bruden. Den innehåller livskraften för Gud 
fadern. Med det heliga vinet jag ger ut substansen i Fädernas hjärta och blod. 
Genom det utgjuter jag Guds livskraft och bildar en koppling till släktlinjen. 19

Att ta emot det heliga vinet bryter kedjan till falsk kärlek, smidd länk via länkar från 
föräldrar och barn i varje generation som binder oss till syndens rot i Edens lustgård. 
Det länkar oss till Guds härstamning, smidd genom Israels centrala historia, Jesus 
Kristus och Sanna föräldrar 20. Denna koppling av hjärta och släkt är naturligtvis vill-
korad av hur vi lever våra liv därefter. Genom att erbjuda Gud hängivet tjänande, gör 
vi det löftet värdefullt, som Paulus sa:

Är vi barn så är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst 
som vi lider med honom för att också förhärligas med honom. - Rom. 8:17

Välsignelsen ändrar familjens släktlinje en gång för alla. Denna förändring av släk-
tens härstamning behöver aldrig upprepas, förutsatt att man håller Välsignelsen obe-
fläckad. Fördelarna fortsätter och ackumuleras i livet hos barnen och barnbarnen. 



Detta innebär att barnen och barnbarn till välsignade par står i en helt annan position 
än deras föräldrar. Från födelsen tillhör de redan Guds släkt, obefläckade av den ur-
sprungliga synden. Medan de inte kan undvika sin egen del av ansvaret. Precis som 
Adam och Eva, födda utan synd, var ansvariga för att följa budet i deras generation. 
Så länge de bibehåller sin renhet kommer de att dra nytta av Välsignelsernas kumu-
lativa nåd.

För det sjätte, välsignade familjer är eviga. Den evige Gud skapade mänskligheten 
som Hens eviga partners. När Gud därför lever i den äktenskapliga kärleken hos en 
sann familj, kommer äktenskapet att bli Guds eviga motsvarighet. Den äktenskapliga 
kärleken mellan man och hustru kommer att resonera med den eviga enigheten mel-
lan Guds tvåfaldiga karaktärer och delta i Guds evighet. Detta är den eviga Fyra 
positioners grundval, där Gud deltar som medlem i familjen. Gud hade inte för avsikt 
att äktenskapet skulle vara tills döden delar oss. Som diskuterades tidigare, i kraft av 
Välsignelsen, fortsätter äktenskap som skapats på jorden, för evigt i andliga världen.

För det sjunde, låt oss betrakta Välsignelsens inverkan på samhället som en helhet. 
Familjer som bildas genom Välsignelsen lyser upp som fyrar av Guds kärlek till de 
andra familjerna i deras samhällen. Eftersom de har en fast moralisk kompass, som 
tydligt förstå familjens ideal och vad som krävs för att uppnå den, kan de visa vägen 
till andra familjer som famlar i mörkret och förvirringen hos vår tid. I en värld där 
mediebilder visar den genomsnittliga gymnasieskolans elever ha sexuella affärer med
tre eller fyra pojkvänner och där skilsmässa till och med förväntas, behöver samhället
familjer som står upp för det eviga värden av oskuld före äktenskapet och absolut 
trohet inom äktenskapet. Många ungdomar är förvirrade över familjens värderingar, 
men önskar ändå i deras hjärtan för att finna verklig kärlek med en partner som 
kommer att vara för evighet. Om de inte hittar människor bland sina kamrater som 
rättfärdigar dessa frågor, och vars exempel de kan följa, kommer de att sugas ner i 
omoralens malström och bara lämnas kvar med krossade drömmar.

När en kärlek till personer är trasig eller förstörd, förgrovar det hens beteende inom 
alla områden i det sociala livet. All slags girighet, våld, förråd, exploatering, alkoho-
lism, drogberoende och psykisk sjukdom följer när människor saknar sann kärlek. 
Välsignade familjer som självsäkert och generöst älskar andra kommer att renovera 
vårt dekadenta sociala klimat. Som upprättstående medborgare, kommer de genom 
deras exempel och tjänst att få fram godheten hos människor och uppmuntra deras 
allmänna goda anda.

För det åttonde, som diskuterades i samband med det fjärde löftet, främjar Välsig-
nelsen idealet av en global familj. Därför utför fader och moder Moon Välsignelsen i 
stora ceremonier som inkluderar tusentals par från varje nation, ras och religion. Ge-
nom satellitförbindelser, får deltagare i alla världsdelar Välsignelse på samma gång. 
Ceremonin själv, som en enorm allmän demonstration, signalerar löftet om världsfred
baserat på ideala familjer.

Dessutom är många välsignade familjer själva internationella och mellan olika raser. 
Ungdomar som tar en partner av en annan ras eller kultur erbjuder sina äktenskap 
som smältdegel för att lösa urgamla fördomar av rasism och nationalism i elden av 



sann kärlek. Barnen från dessa äktenskap kommer att få blodet från två raser att flyta 
genom deras vener. Genom att älska dem och älska varandra, kommer par att uppnå 
harmoni mellan olika raser och visa vägen för andra att göra på samma sätt. När väl-
signade familjer kopplar världen samman med hjärtliga band, så kommer färghinder, 
språk och nationell stolthet att falla bort. Här är utgångspunkten för en global för-
vandling och gryningen av världsfred grundad på sann kärlek.

För det nionde öppnar välsignelsen vägen för att bygga Guds rike på jorden. Detta har
varit önskemål i de tidsåldrar som efterfrågats visionärer, profeter och filosofer sedan 
forntiden. Försök att bygga ideala samhällen genom ideologiska och politiska politik 
har misslyckats eländigt. Att ändra systemet berör inte kärnfrågan för mänskligt 
uppfyllande, som är kärlek. Det tar inte bort den främsta orsaken till främlingskap, 
människans korrupta hjärtas tillstånd. Socialistiska experiment som kibbutz-rörelsen i
Israel övergavs när den andra generationen lämnade för att lockas till stadslivet. På 
något sätt lockade föräldrarnas idealism inte dem, för det rörde inte hjärtat i deras 
längtan. Kommunistiska länder försökte ta slut människans främlingskap från hens 
arbete, men när befriade medlemmar av det sovjetiska proletariatet återvände hem 
varje kväll från fabriken eller kollektivet mötte de samma grå tråkighet och använde 
en flaska vodka.

En ideal värld blir möjlig först efter att ha löst kärnan i problemet med mänskligt liv: 
kärlekens problem. Genom att omvandla den äktenskapliga relationen mellan man 
och hustru, kan familjelivet uppfylla sin potential som den kärleksfulla miljön för att 
utbilda medborgare i fred. På detta sätt ger Välsignelsen nyckeln till att bygga en ge-
nuint utopisk kultur där alla uppskattade förhoppningar om mänskligheten kan för-
verkligas.

För det tionde och slutligen, låt oss betrakta värdet av välsignelsen från Guds syn-
vinkel. I början skulle Adam och Evas välsignelse skulle vara uppfyllandet för Guds 
syfte med skapelsen. Gud avsåg att människor, som skapelsens krona, skulle vara 
navet som hela universum skulle vrida sig kring och förverkliga dess uppfyllande. 
Gud skapade Adam som mikrokosmos och inkapsling av alla maskulina egenskaper i 
kosmos, och Eva som mikrokosmos och inkapslingen av alla feminina kvaliteter i 
kosmos. Hade Adam och Eva gift sig under Guds välsignelse, skulle hela kosmos ha 
dansat i harmoni och blivit hel och roterat kring Adam och Eva som centrum. 21 I stäl-
let när Adam och Eva föll, förlorade skapelsen sitt centrum. Alltsedan dess, som 
Paulus sa, ”hela skapelsen suckar och våndas fortfarande gemensamt” medan 
”skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras” (Rom 8:22,19)

Ända sedan den tragiska dagen då mänskligheten slösade bort löftena i Eden om att 
slippa leva i smärta och slit, har Guds slutliga mål varit att skänka Välsignelsen. Hen 
har arbetat genom mänsklighetens historia för detta enda syfte. I detta ljus kan vi 
verkligen förstå att det var det för Välsignelsen Jesus gick till korset. Han offrade sin 
kropp så att han en dag kunde återvända och fullborda det oavslutade frälsnings-
arbetet genom att inrätta Välsignelsen. Likaså har israeliterna lidit slaveri i Egypten 
och senare i exil i Babylon, bara så att dagen kunde komma då deras ättlingar kunde 
välkomna Messias och ta emot Välsignelse. Otaliga kristna troende blev martyrer i 



romarnas kolloseum för hoppet om den framtida uppståndelsen som följer med 
Välsignelse. Fader Moon fick också utstå fängelse och tortyr för att han en dag kunde
föra Välsignelsen till mänskligheten. I det här sammanhanget, är Välsignelsen mer 
värdefull än själva livet. Den är mer värdefull än någon religion eller filosofi. Dess 
värde överstiger Amerikas förenta stater med alla dess berömda friheter. Faktum är att
dess värde överträffar hela universum!

Mottagen i tro

I de tidiga dagarna av Enighetskyrkan kunde dess medlemmar få Välsignelsen först 
efter år av uppoffringar. Välsignelsen var tänkt på som en belöning för många års 
ansträngning. Tunga kvalifikationer inkluderade en sju dagars fasta och att ha vittnat 
till tre andliga barn, och samtidigt bibehålla celibat under många år.

Men alltsedan 1992 har Välsignelsen skickats ut till alla människor som en gratis 
gåva. De tidigare besvärliga villkoren gäller inte längre:nej år med celibat som 
förberedelse, ingen fasta, ingen insamling och inget vittnande. Visst är det fortfarande
värt att ta sig tid att förbereda sig att ta emot Välsignelsen genom att odla trons inre 
egenskaper och kärlek och genom att stärka samvetskraften över önskemål från 
köttet. Fasta, celibat, bön, evangelisering och tionde erkänns som bra utbildning för 
familjelivet inom alla religiösa traditioner. Men idag är sådan utbildning inte längre 
en formell förutsättning för Välsignelsen, som erbjuds alla som en gratis gåva, att tas 
emot i tro.

De äldre medlemmarna som blev förvånade över denna nya försyn förstod att deras 
Välsignelse inte intjänades. Ingen av deras ansträngningar för att förbereda sig för 
den kan jämföras med Välsignelsens värde. I själva verket är alla Välsignelser av lika
värde. Ta en lektion från liknelsen om arbetarna i vingården; de arbetarna som var 
anställda på morgonen för en denar, klagade på att nykomlingarna anställda sent på 
dagen fick samma lön. (Matt. 20:11-16) Välsignelse är helt och hållet genom Guds 
generositet.

En liknande situation uppstod i den tidiga kristna kyrkan när hedningar började gå 
med i stort antal. De första kristna var judar som hade hållit bördan av Mose lagar i 
många år i väntan på Messias ankomst. Några av dem klagade i sina hjärtan när de 
såg hedningarna som inte hade hållit lagen få samma frälsning utan att behöva 
tillämpa Lagens ok. Men som Jesus lärde i liknelsen, skulle de inte ifrågasätta Guds 
visdom. I själva verket var det hedningarna, de senkomna, som byggde upp kyrkan 
medan de judiska kristna bleknade till obetydlighet. Vem vet vilka stora verk Gud har
för avsikt att göra åstadkomma genom par som fick Välsignelsen nyligen genom att 
dra nytta av himlens nyfunna generositet?

Låt oss undersöka utifrån Principerna varför Välsignelsen idag kan erbjudas fritt som 
en gåva till alla världens människor. Enligt Principerna kan man ta emot Välsignelse 
bara på grundval av att skapa förutsättningar för att gottgöra det mänskliga fallet, som
inträffade högst upp i tillväxtsteget. 22 Gamla krav för Välsignelsen, inklusive sju 
dagars fasta, tre andliga barn och sjuårig formelväg, var för att skapa dessa villkor.



För att Välsignelsen ska kunna erbjudas som en gratis gåva, måste mottagare redan 
vara i toppen av tillväxtsteget. Hur är detta möjligt för människor som inte har gjort 
de särskilda villkoren för Enighetskyrkans liv? År 1992 hade Sanna föräldrar lyft upp
hela världen att stå på högsta nivån i tillväxtsteget.

Fader Moon hade återupprättat situationen när han började sin förkunnelse 1945, då 
han var ute efter att bli mottagen av världens kristna. Vid den tiden stod världskristen-
domen högst upp på tillväxtsteget, baserat på meriterna av Jesu blod, helgon och 
martyrer. Grunden är Jesus Kristus, som enligt Principerna, erbjuder uppståndelse till 
tillväxtsteget. 23 Dessutom hade den demokratiska världen precis vunnit seger i andra 
världskriget, som uppfyllde gottgörelseskravet för tillväxtsteget, för att återupprätta 
Guds tre stora välsignelser världen över och tillväxtscenens grund för att återupprätta 
Guds suveränitet. 24 Därför stod den kristna världen 1945 på toppen av tillväxtsteget 
och var redo att ta emot Välsignelsen. Hade de koreanska kristna kyrkorna accepterat 
Fader Moon vid den tiden, skulle han snart ha börjat utföra Välsignelser över världen 
som liknar dem idag.

När de etablerade kyrkorna istället förkastade fader Moon, förlorade världen sin 
grund för att ta emot nåden av Välsignelsen. Fader Moon tog sedan ansvaret för att 
bygga upp det igen genom att gå igenom en svår vildmarksvandring från 1945 till 
1985. Steg för steg han gjorde uppoffringar för villkoren att återupprätta hela försy-
nens historia. När fader Moon fick fängelse, förföljelse och svårigheter, gick alla 
medlemmar i Unification Church, som Sanna föräldrars kropp, den vandringen med 
honom. De var tvungna att återupprätta den förlorade grunden på nivåerna av familj, 
stam, nation och värld. Välsignelser hölls med jämna mellanrum som ett eller annat 
av dessa grundnivåer uppnåddes. Under den perioden, krävde av nödvändighet allvar-
liga kvalifikationer för att få ta emot Välsignelsen. Dessa svåra förhållanden åter-
speglade inte bara en medlems individuella väg, utan även hans eller hennes delta-
gande i Sanna föräldrars taggiga vildmarksvandring.

År 1992 hade allt som gått förlorat 1945 blivit återställt. Aktiviteter kring OS i Seoul 
1988, Sovjetkommunismens fall och Fader Moons möte med Nordkoreas ledare Kim 
Il Sung var bland villkoren som satte scenen. Den 24 augusti 1992 förkunnade fader 
Moon tillkomsten av Sanna mänskliga föräldrar till en värld som återigen stod vill-
korad längst upp i tillväxtsteget.

Välsignelsen av 30 000 par inträffade dagen efter. Bland deltagarna fanns äldre mor/ 
farföräldrar inbjudna av deras barnbarn och ungdomar som bara hade hört några före-
läsningar av Principerna. De kom genom uppmaning av andliga världen eller deras 
hänsyn till föreningen som bjöd in dem. Ändå genom att delta i ceremonin och delta i
tillhörande ritualer, kunde de ta emot Välsignelsen, bli rena för sin ursprungliga synd 
och börja växa mot idealet för den sanna familjen. Allt som en gratis gåva.

Förbereda för Välsignelsen



Alla tar emot samma välsignelse, oavsett om hängivna kyrkoledare, trogna kristna 
eller par av någon särskild religiös övertygelse som kommer till ceremonin via in-
bjudan från en vän. Det finns inga specifika förutsättningar, deltagarna bör ta Väl-
signelsen på allvar och förbereda sig för den. Många av amerikanska kyrko-
medlemmar som gick igenom den äldre formelkurs utbildningen hade varit bland 
hippierna och droganvändarna på 60-talet, och de behövde det verkligen. Även andra 
kyrkor utbildar sina ungdomar i de moraliska förutsättningarna för äktenskap. En väl 
disciplinerad kristen eller muslim kan vara redo att direkt ta emot Välsignelse.

För fader Moon, är därför huvudsyftet med religion att erbjuda en väg för att förbe-
reda individer på framgång i ett Välsignat äktenskap, genom vilket de kan bilda en 
sann familj som kan ta emot Guds fullständiga ursprungliga kärlek:

Vad tänker Gud göra genom religion? Han tänker disciplinera kroppen. Ni 
tänker förmodligen att genom tro på religion blir ni frälsta. Genom att tro på 
kristendomen kommer ni att gå till himlen, eller genom att tro på buddhismen 
kommer ni att gå till paradiset. Men det är de som är förenade med Guds 

kärlek som kommer in i himlen. För att komma in i himlen, borde Adams 
familj borde ha varit en familj vars centrum var Guds kärlek, en familj som 
hade ett blodsrelation med Gud ...

Om vi frågar oss vad religion ska göra är svaret att den borde motivera vår 
kropp att göra allt den hatar att göra. Vad hatar kroppen mest? Att fasta! 
Att tjäna! Att offra! 25

Detta tal hölls 1995, ett år efter att fader Moon upplöste Enighetskyrkan som en 
religion för individuell frälsning och inrättade Family Federation for World Peace 
and Unification som organisationen för välsignade familjer. Vad som inte ofta noteras
är att denna undervisning, tillsammans med avslutningen på Enighetskyrkan som 
religion betyder att alla religioner är lika när det gäller förberedelse för Välsignelsen. 
Formelvägen för Unificationists har inte längre någon speciell betydelse; en person 
kunde lika bra få den utbildning som behövs som en buddhistisk munk eller i en 
kristen ungdomsgrupp. Fader Moon framhäver att religion fortfarande är nödvändig 
på vägen till att bilda en sann familj. Men nu, när Guds nåd flyter allt rikare för alla 
Hens barn, kan varje religion med en stark moralisk undervisning tillhandahålla den 
nödvändiga förberedelsen.

Vi har sagt alla som tar emot Välsignelsen, oavsett deras förberedelse eller brist på 
den, betraktas som stående på toppen av tillväxtsteget. Ändå är toppen av tillväxt-
steget fortfarande långt ifrån fullkomlighet. Efter välsignelsen behöver paren en 
andlig väg av disciplin att växa genom fullkomlighetssteget och bli fullkomliga som 
sanna familjer. Detta tar minst sju år. Familjelöftet är färdplanen för välsignade par att
uppnå det fulla löftet hos Välsignelsen. De ansträngningar vi gör för att växa till 



fullkomlighet är investeringar i vår egen framtid. Den andliga tillväxten är verklig 
och påtaglig. Bit för bit förvandlas vi till den gudomliga avbilden. Familje-medlem-
mar som lever i sfären av Guds välsignelse inser deras medfödda potential att bli 
Guds sanna söner och döttrar.

När vi väl har förstått att Välsignelsen är en gratis gåva, borde vi inte bjuda in våra 
släktingar och vänner att delta med ett glädjefyllt hjärta? Äldre medlemmar måste 
lägga åt sidan minnen från sin taggiga väg och ansluta till glädjen som följer på 
Välsignelsen. Vid möte med en ung, upphetsad Välsignad medlem, borde vi lyssna på
hens vittnesbörd och förenas med hens ande. Alla borde vara glada över att dela den-
na underbara gåva.

När vi delar Välsignelsen med människorna i våra samhällen, besegrar vi satans stra-
tegi av materialism, självcentrering och dekadens som han försöker förstöra oss med. 
Välsignelsen befriar oss från satans kedjor, som har frustrerat alla ansträngningar från
vårt ursprungliga sinne att uppnå godhet. Efter att ha fått Välsignelsen,  ger Gud oss 
möjligheten att bli Hens sanna barn och förverkliga all lycka:ett inre liv i förening 
med Gud, en kärleksfull familj och rikt välstånd.

När människorna i världen dessutom förenas i sanna familjer, går de också med för 
att utgöra den stora universella familjen. Detta kommer att vara Guds rikes gryning 
på jorden. Guds rike kommer att vara en evig, enhetlig kultur som rör sig i förening 
med Guds hjärta. Vi kallar det hjärtats kultur. Till detta ämne vänder vi oss nu när vi 
studerar det sjunde löftet.
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Hjärtats kultur
i det nya årtusendet

천        일국 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 본연의 혈통과
      연결된 위하는 생활을 통하여 심정문화세계를 완성할 것을

맹세하나이다

Som ägare av Cheon Il Guk lovar vår familj, att med sann kärlek i centrum
genom att leva för andras skull fullkomna en värld med hjärtats kultur

anknuten till den ursprungliga blodslinjen.

GUDS KONUNGARIKE PÅ JORDEN är en värld där kärleken skördar triumfer. Det
starar när familjer bygger en tradition av kärlek i deras dagliga liv. Liv för andras 
skull, som deras familje-"kultur." Denna kultur expanderar utåt i deras samhällen, 
hittar så småningom uttryck i alla aspekter av livet, såväl offentliga som privata. Vi 
kallar detta shimjung-kulturen eller hjärtekulturen.

Idag lever vi i en kultur som upphöjer kärlek — av en särskild typ — romantiska 
drömmar om uppfyllelse genom kärlek. Den förhärligar sexuell kärlek och dess be-
frielse från traditionella moraliska restriktioner via religion. Massmedia hyllar fri sex 
och tillfälliga affärer som det normala sättet att leva. Ändå är den här typen av fallen 
kärlek enormt förstörande av relationer som skulle kunna ge varaktig kärlek. Genom 
att förslava människor till deras lägre natur, förstör det själen. I slutändan leder det till
förtvivlan.

Drömmen om en kärlekskultur uppstår från vår ursprungliga natur. Gud skapade oss 
för att värdera kärlek framför allt annat. Men det kan bara vara realiseras genom en 
andlig undervisning som förklarar den verkliga betydelsen av kärlek och hur kärlek 
fungerar i uppfyllandet av syftet med liv. Som diskuterats ovan uttrycks sann kärlek 
främst genom att leva för andras skull. När individer tjänar andra som centrum i 
deras liv, är de fyllda med Guds sanna kärlek och lyser upp kärleken till alla omkring 
sig. När en familj utövar att leva för andras skull skapar det en miniatyrkultur av sann
kärlek i hemmet. Denna kultur sprider sig naturligt till nästa generation. Genom 
familjers tjänande  kan det spridas till samhället.



Dessutom är hjärtats kultur grundad på etiken av sexuell renhet och trohet. Ett liv att 
leva bara för andras skull blommar där äktenskapliga förhållanden är tydliga och 
absoluta. Detta är därför bara bland alla kärlekar i Hjärtats fyra stora sfärer, är endast 
äktenskaplig kärlek exklusiv. Det ska aldrig delas mellan mer än en partner. Annars 
blir kärleken förvirrad, hjärtan skadas, och det blir omöjligt att fritt ge. Å andra sidan,
när vi förhåller oss till äldre med hjärtat hos ett barn, kamrater från hjärtat av ett 
syskon, eller barn med hjärtat till en förälder, kan vi fritt ge kärlek, till vem som helst 
och utan begränsningar. Vi kan ha stabilitet att ge oändligt till andra genom den 
sexuella frihetens renhet som en ungdom, och ur säkerhet och överflödet hos  en sann
äktenskaplig relation mellan makar som vuxna.

Konventionella äktenskap är dock förrädiska. Unga människor hungrar efter kärlek 
men är ändå misstänksamma för äktenskap; därmed får de nöja sig med kärleken 
genom tillfälliga relationer. I en sådan situation, där jaget konsumeras med egna 
drömmar och hjärtats känslor, är det knappast möjligt att leva för andra.

Därför bör hjärtats kultur vara förankrad i en stabil tradition av familjelivet. Detta är 
den ursprungliga släktlinjen grundad på den Heliga äktenskaps-välsignelsen inrättad 
av Fader Moon. Inom Fyra positioners grundval i en välsignad familj, är den sexuella
kärleken det heliga tillfälle när Guds kärlek möter mänsklig kärlek. Tillsammans med
Välsignelsen, behöver familjer en undervisning som uppmuntrar renhet och respekten
för den äktenskapliga kärlekens helighet och skyddar den som ett heligt förtroende. 
Här är kärlek den inre kärnan, från vilket ett liv att leva för andra lyser fram.

Hjärta:Livets centrum

Glädje — känslomässig tillfredsställelse är Skapelsens syfte. Guds motivationen för 
att skapa universum kom från en känslomässig önskan, nämligen att få uppleva glädje
genom att älska en objektpartner. Den koreanska termen för denna emotionella im-

puls är 심정 (shimjung), vilket vanligtvis översätts med det engelska ordet "hjärta." 1 
ordet "hjärta" har en rad betydelser och fångar inte exakt betydelsen hos shimjung.

Vanligtvis anser vi "hjärta" betyda en persons djupa, drivande önskan. Hjärtat går 
djupare än vanliga känslor. Känslor är många och utbytbara:ilska, glädje, ånger, 
ansträngning, ångest, upphöjelse, frustration, lättnad etc. bryter ut och avtar sedan. 
Hjärta, på å andra sidan är den känslomässiga kärnan som ligger till grund för allt vi 
gör. Den ger grundläggande orientering till alla våra handlingar och bestämmer 
slutligen den person vi blir. På denna punkt finns det en vers från Upanishaderna:

Som hans önskan är det hans beslutsamhet;

som hans beslut, sådan handling utför han;



den handling han utför, utvecklar han för sig själv.

- Brihadaranyaka Upanishad 4.4.5

Därför lärde Swedenborg att vare sig hjärtat är altruistiskt eller självcentrerat blir det 
den viktigaste avgörandet för en plats i andliga världen.

Människor strävar efter rikedom, berömmelse, makt eller kärlek med en vacker part-
ner för den känslomässiga tillfredsställelse det kan ge. Medan deras djupa moti-
vation är ett slags hjärta, som vanligtvis är långt borta från Guds hjärta av sann 
kärlek. I fader Moons tänkande, kan den ursprungliga människans hjärta bara vara det
shimjung kärlekshjärta som överensstämmer med Guds hjärta. Varje annat 
"hjärta":det "svarta hjärtat" hos en mördare "stenhårda hjärtat" hos en bitter gammal 
man, är bara en sekundär och fallen snedvridning av det ursprungliga kärlekshjärtat 
som Gud tryckte in varje mänsklig själ. Även den värsta kriminelle kan besvara 
kärlek.

Ett liv i sann kärlek är förankrat i Guds hjärta. Guds hjärta är en oåterkallelig emotio-
nell impuls som kommer inifrån Gud och söker en objektpartner som Hen kan dela 
kärlek med och därmed få uppleva glädje. Gud skapade människor i sin avbild och 
likhet så de kan bli Hens älskade objekt. Således bär vår ursprungliga natur fröet av 
Guds hjärta implanteras djupt inuti oss. På grunden av hjärtat vi delar med Gud, kan 
Gud potentiellt bo hos oss och fullkomna Hens ideal i oss.

Guds hjärta är okuvligt. Det lockar fram ett liv av obegränsad kärlek, att leva för 
andras skull. Den rena impulsen till kärlek finns före och oavsett om vår partner 
älskar oss eller inte tillbaka. Hjärtat hoppas på glädjens stimulans som kommer när 
kärlek besvaras, sörjer när dess kärlek förråds och håller ut genom smärta att älska 
även när kärlek verkar meningslös. Som Paulus skrev, "Kärleken allt bär den, allt tror 
den, allt hoppas den, allt uthärdar den."(1 Kor 13:7)

På grund av fallet är människornas önskemål korrupta och långt ifrån Guds hjärta. Vi 
strävar efter självcentrerade mål och blir känslomässigt tillfredsställda på bekostnad 
av andra. Vi samlar rikedom på hög eller söker makt för sin egen skull, snarare än att 
dela med andra eller att använda den för allas nytta. Det mänskliga hjärtat skadades 
vid fallet, när Lucifer injicerade Adam och Eva med sin självcentrerade motivation.

Trots detta ger Gud oss en andra gudomlig kvalitet som är mer tillgänglig och mindre
skadad än vårt fallna hjärta — samvete. Även om det inte är så djupt som hjärtat, 
orienterar samvetet oss mot godhet och strävan efter sanning. Det leder människor till
religion och kunskap om Gud. Fortfarande kan kunskap om sanning bara gå så långt. 



Det kan låta oss förstå vårt syndiga och fallna tillstånd, som paulus sa, "Vad som ges 
genom lagen är insikten om synd." (Rom 3:20)

Mer än så kan en person odla sitt samvete genom att sträva efter att hela tiden följa 
samvetets uppmaningar. Hen gör samvetet till sitt vän och guide, istället för hens 
anklagare. Med ett sådant utvecklat samvete, kan det ursprungliga hjärtat börja spira. 
Fader Moon säger, 

Om ni lossar och helt frigör ert sinne, kopplas ert samvete automatiskt till den 
verkliga kärleken hos Gud. Om vi jämför storleken på samvete med kärleken, 
vi kommer att se att kärlekens storlek är större. 2

 Med andra ord, när vårt samvete blir upplyst med Guds sanning, kan vi komma in i 
Guds kärlek, som återupplivar hjärtat.

Guds hopp är att glädjas tillsammans med mänskligheten i Guds rike. Guds hjärta 
hittar dess fullständiga uppfyllelse när människor uppnår sitt verkliga 
syfte:förkroppsligar bilden av Gud, delar kärlek och skönhet med Gud och förökar 
familjer, samhällen, nationer och en värld som rör sig i harmoni och i enlighet med 
Guds sinne. Varje enskild människa skulle därefter resonera i harmoni med Guds 
hjärta. Han eller hon skulle bo i förening med Gud, eftersom "Gud är kärlek och den 
som förblir i kärlek förblir i Gud, och Gud förblir i honom. "(1 Joh. 4:16) Världen att 
röra sig i enhet med Guds hjärta skulle stimulera Gud med evig glädje och nöje. (Jes 
62:4) En sådan värld kunde kallas världen baserad på hjärtats kultur.

Att leva för andras skull

Gud är vår Fader. Hen ger kontinuerligt, investerar och älskar Hens varelser. Guds 
kärleksfulla hjärta uppmanar ständigt Gud att ge, ge och ge igen. Guds önskan för 
oss, som Hens barn, är att växa i sin kärlek till förkroppsligande av det samma 
kärleksfulla hjärta, så som Jesus sa, "Den dagen ska ni förstå att jag är i min Far, och 
att ni är i mig och jag i er. " (Joh. 14:20)

Den bästa miljön för manifestation och tillväxt av det gudomliga hjärtat i människor 
är inom familjen. När ett barn älskar sina föräldrar, lär hen sig  att naturligt reagera i 
tro och kärlek till sina himmelske Far. När vi söker vår partner följer vi Guds impuls 
att söka en motsvarighet att älska för evigt. Därefter som föräldrar att uppfostra barn, 
upplever vi Guds hjärta när Hen vårdar sina skapelser och drömmer om det bästa för 
dem. Var och en av Hjärtats fyra stora sfärer definierar a dimension av Guds hjärta att
blomstra inom familjen. En sann familj är en Guds familj.



En person som förkroppsligar Guds hjärta är en givande person. Att ge kommer från 
hjärtat, som Paulus skrev, "Låt var och en ge som han syften i hans hjärta. " 
(2 Kor. 9:7) Likt Guds hjärta som driver Gud att ge oavbrutet till Hens varelser, så är 
det med människor som förkroppsligar Guds hjärta:de lever alltid för andra. Att leva 
för andras skull är livet i hjärtats kultur.

En naturens princip

Gud utformade allt i kosmos baserat på principen om leva för andras skull. I till 
exempel människokroppen finns varje cell och varje organ för att bygga upp hela 
kroppens hälsa. Ingen del existerar för sig själv; varje del finns till för de andra:Ögat 
kan inte säga till handen:"Jag behöver dig inte", inte heller huvudet till fötterna:"Jag 
behöver er inte." Nej, tvärtom är de delar av kroppen som verkar svagast så mycket 
mer nödvändiga. Och de delar av kroppen som vi tycker är värda mindre heder klär vi
med så mycket större heder, och dem som vi blygs för skyler vi med så mycket större 
anständighet, något som våra anständigare delar inte behöver. Men Gud har satt 
samman kroppen och gett de ringare delarna större heder, för att det inte ska bli 
splittring i kroppen utan att delarna i stället ska ha samma omsorg om varandra. Om 
en kroppsdel lider, så lider alla de andra delarna med den. Och om en kroppsdel blir 
ärad, gläder sig alla de andra delarna med den.  - 1 Kor. 12:21-26

När en person faller ner sträcker hens arm naturligtvis ut för att absorbera och skydda
hens ansikte och vitala organ. Även om armen kan skadas som ett resultat, tvekar det 
inte ens för en bråkdels sekund att offra sig för andra. Den vet att dess överlevnad är 
beroende av hälsan hos hela kroppen. Dess natur är att leva för kroppens skull. 

En kvinnas ansikte kan vara vackert att se på, men ändå tillåter hennes kropps-
konstruktion henne inte att se det. Ögonen fokuserar utåt och kan inte observera sig 
själva. Är den skönheten då bortslösad? Nej en kvinnas ansiktes skönhet finns för 
hennes man, som något vackert att studera. En kvinnas höfter är breda för att ge 
utrymme att föda ett barn. En mans axlar är breda och starka för att bära bördor för 
sin hustru. Således är principen att leva för andras skull inneboende i den mänskliga 
biologin.

Hos ett älskande par är den sexuella handlingen det djupaste uttrycket för leva för 
andras skull. Mannen strävar kraftfullt att tillfredsställa sin hustru. Han känner inte 
mycket tillfredsställelse om han känner glädje men inte hon. Hustrun underkastar sig 
lyckligt sin man, vill se hans nöje uppfylla henne. Sexuella organet i sig kan inte 
uppfylla dess funktion utan en motsvarighet. Således dikterar en människas biologi  
inte självtillfredsställelse utan kan bara uppfylla honom eller henne i relationen till ett
motsatt kön. Inte bara det:en kvinnas sexuella organ är utformat med en naturlig 



övertäckning. Hymen är smärtsam att tränga igenom. Hennes biologi lär henne 
således att spara hennes jungfrulighet tills hon träffar sin man. Därför, lär fader Moon
uttryckligen att ägaren till ett mans sexuella organ är hans hustru, och ägaren till ett 
kvinnligt sexuellt organ hennes make. Som Paulus skrev,

Hustrun bestämmer inte över sin kropp, det gör mannen. På samma sätt 
bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun.   - 1 Kor. 7:4

Den oändliga cirkeln av givande

I familjen bör en kultur för att leva för andra gälla naturligt. En man lever för sin 
hustrus skull och hustrun lever för för hennes make. Föräldrar lever för sina barn, 
offrar för att vårda och ordentligt fostra dem. Vördnadsfulla barn gläds över att göra 
saker för att behaga sina föräldrar. I en sann familj, stannar kulturen att ge inte vid 
dörren utan sträcker sig ut i samhället. Att leva för andras skull är den grundläggande 
egenskapen av hjärtats kultur.

Alla religioner lär sig att leva för andras skull:"De som agerar vänligt i denna värld 
kommer att möta vänlighet." (Koranen 39.10) "Ge, så ska ni få. Ett gott mått, packat, 
skakat och rågat, ska ni få i er famn. Med det mått som ni mäter med ska det mätas 
upp åt er." (Lukas 6:38) "Den som fritt ger går rakt till Gud. "(Rig Veda 1.125.5) 3 

"Den som sår rikligt kommer också att skörda rikligt." (2 Kor 9:6)

Gästfrihet för gäster, hjälpa släktingar i nöd, vänlighet till främlingar, volontärarbete 
för kyrkans aktiviteter och välgörenhetsarbete för samhället:dessa aktiviteter marke-
rar en familj som lever för andra. De är dygderna hos goda familjer i varje samhälle. 
Koranen berömmer sådana människor:

De ger mat till den behövande stackaren, den föräldralösa och den

fångne, erbjuder kärlek till honom och säger, "Vi önskar ingen belöning

inte heller tack från dig." - Koranen 76.8-9

Familjen som utsträcker sig till andra berikas många gånger. Den varma vänskapen 
och rena glädjen att ge är skatter som är mer värdefulla än guld. 

Att leva för andras skull är det naturliga sättet att leva på. Det överensstämmer med 
alla Guds varelser, som ständigt ger och tar emot i livets sammankopplade nätverk. 
Som min familj lever för gemenskapens skull, har samhället välstånd och min familj 
delar dess välstånd. När samhället lever för för nationens skull, har nationen välstånd,
och det får alla samhällen del av. När nationen lever för världens skull, träcker sig 



världens välstånd ut till alla nationer. Detta är den stora livscirkeln, att ge och ta emot
kärlekens energi. När människor lever på detta sätt växer himmelriket. Fader Moon 
lär ut:

Jag existerar för min familj, min familj finns för vårt samhälle, vårt

samhället existerar för vår nation, vårt land existerar för världen,

hela världen finns till för Gud, och Gud finns till för dig och mig,

för hela mänskligheten. I denna stora cirkel av givande och mottagande finns

det harmoni , det finns enhet, och det finns en evig process av alltmer 

ökande välstånd. Dessutom, eftersom i denna krets av existens kommer alla 

att uppfylla sitt syfte med skapelsen, där det finns gott om och djup glädje.

Detta är himmelriket, där känslor av lycka flödar över. 4

Civilisationers grundläggande motsägelse

Kultur är det kollektiva uttrycket för mänskligt medvetande genom kreativa och so-
ciala aktiviteter. Sedan Gud skapade människan varelser med hjärta som kärnelement,
är det naturligt för människor att önskar en kultur som överensstämmer med deras 
natur, med hjärtat som centralt element. Alla kulturens kreativa aktiviteter bör vara 
rotade i hjärtats önskemål. Ändå har ingen civilisation i mänsklighetens historia varit 
en hjärtats kultur. Varför inte? Människans syndafall förstörde hjärtat med delarna av 
själviskhet, förbittring och bedrägeri. Mänskliga önskemål är vilsna och korrupta, 
drivna av själviskhet och girighet. Man ser sällan ett glimt av den sanna människans 
hjärta — Guds hjärta — bland detta kaos av själviska önskningar.

Om samhället skulle låta människor uttrycka sina hemliga hjärtan okontrollerat skulle
vi leva enligt djungelns lag. Den engelska filosofen Thomas Hobbes beskrev mänsk-
ligt liv i dessa fallna tillstånd:"otäckt, brutalt och kort," ett "krig alla mot alla." För 
Hobbes var den första principen om civilisationen att människor begränsas genom 
lagar och institutioner, som skulle styra deras lidelser mot det socialt goda.

Varje civilisation i mänskliga historien har placerat ett staket runt ett sant mänskligt 
hjärta som underordnar sina önskemål något universellt och oföränderligt. Forntida 
egyptisk och mesopotamisk civilisationer kontrollerade befolkningen genom att un-
derordna människan som varelser i Guds tjänst. Att tjäna Gud innebar att tjäna det 
hela — Guds gods — genom att bygga stora offentliga verk projekt för att bevattna 
landet och förhärliga himlen.



I bibliska Israel var staketet kring lustan, lagen som föreskrevs i de tio budorden och 
bestämmelserna i förbundet vid berget Sinai. De gamla grekerna uppförde en stor 
civilisation genom förnuftets regler i filosofi. Förnuftet placerades högre än känslor 
eftersom det var oföränderligt och kunde vara grund för universella normer. Den 
romerska civilisationen gav företräde till lagen. Medeltida civilisation underordnade 
mänskliga önskemål ambitioner av tro.

I Kinas historia var det en debatt mellan två organiserande principer för kultur: 
Legalisterna förespråkade att social enighet upprätthölls med vapenmakt och med 
imperialistiska dekret, medan Konfucianismen reglerade samhället genom etisk 
undervisning.

När Amerikas grundare etablerade ett fritt samhälle, förväntade de sig att den skulle 
fungera bra bara så länge medborgarna utövade moralisk återhållsamhet enligt 
religionens etiska läror. De ansåg blomstrandet av Amerikas kyrkor var väsentligt för 
att bevara friheten.

Var och en av de stora civilisationerna byggdes på en solid pelare — etik, tro eller 
förnuft — som kanaliserade fallna mänskliga önskningar till ett offentligt syfte. Så 
länge dessa pelare stod fast och höll kontrollen stod civilisationen fast från de själ-
viska impulserna från det mänskliga hjärtat. Eftersom hjärtat är kärnan i mänsklig 
natur kan det ändå inte för evigt inneslutas. Förr eller senare, skulle hjärtats vilsna 
impulser korrumpera samhället och omstörta pelarna av lag, etik, tro eller förnuft på 
vilken civilisationen var säkrad.

Därför har ingen stor civilisation varit varaktig. Var och en har gått genom de ound-
vikliga stadierna av ungdom, mognad och förfall. Varje började med den ungdomliga 
entusiasmen från ett nyfunnet ideal. Varje mognade för att producera stora verk inom 
konst, litteratur, filosofi, vetenskap eller religion. Var och en förföll, dess värden 
omstörtades av dekadens och korruption. Romarriket föll när korrupta tjänstemän 
missbrukade dess omtalade rättssystem för personlig vinst och ett liv av dekadens 
som undergrävde offentlig moral. I dag besegras också Amerika av korruption och 
dekadens, som dess grundläggande kristna ande förmörkas. Amerikas dyrbara friheter
som en gång kallade fram offer och offentliga tjänster har blivit motiveringar för 
självförverkligande och tygellösa livsstilar.

Ändå skapade Gud människor med hjärta som det centrala motiverande delen. Vi är 
tänkta att leva i en kultur där det sanna hjärtat fritt kan uttryckas. Gud tänkte aldrig 
motsättningen mellan vår grundläggande natur och de civilisationer vi skapar. Det 
uppstod bara på grund av det mänskliga fallet, som gjorde människans hjärta själviskt
och korrupt. Denna motsägelse kommer att upphöra att existera först när våra hjärtan 
blir rena och sanna.



Den sexuella revolutionen

Idag skär impulsen till en kultur som uttrycker hjärtans önskningar genom tradi-
tionella kristna värderingar som hämnd. Fler och fler betraktar reglerna för konven-
tionell religion och moral att vara stela och gammaldags. Som genom ett mörkt glas 
känner de möjligheten till en värld som styrs av kärlek. Är detta gryningen av en ny 
tidsålder, lovande andlig fullbordan bortom inbillning? Eller är det bevis på Ame-
rikas förfall, likt romarnas imperium före det, efter att ha övergivit moralens och 
religionens band som gjorde civilisationen stark?

Med få pålitliga vägvisare, hittade många människor ett svar i den sexuella revolu-
tionen. Den erbjöd en vision om en värld av uppfyllande i total sexuell frihet. Det 
visade det viktigaste hindret för mänsklig uppfyllande var den traditionella religio-
nens moral, vilket fick människor att känna skuld vid sex och förstörde därmed 
glädjen vilket könet skulle ge. Störta religion och traditionell moral, och mänsk-
ligheten skulle äntligen njuta av den fulla potentialen för kärlek och nöje. Den 
sexuella revolutionen är fortfarande en kraftfull vision om en känsla av kärlek, 
utformad för att vilseleda mänskligheten på jakt efter sann kärlek och hjärtats kultur.

Människor har sällan varit så förvirrade och felinformerade om kärlek. Från barn-
domen fick vi lära oss att tro på den romantiska myten att vi kan finna varaktig lycka 
genom att älska någon speciell person. Man skulle kunna tro att om det speciella 
förhållandet faller isär, skulle besvikna älskare djupt reflektera över naturen av sann 
kärlek för att förstå var de gick fel. Ändå fortsätter många människor obekymrad, att 
gå från partner till partner. Vissa ser på sex som terapi, till och med som frälsning från
alla deras problem. Efter att ha omfamnat den sexuella revolutionens ideologi, tror de
det de är på rätt väg att finna kärlek.

Ungdomar som blir sexuellt aktiva innan äktenskap och "bytare" som tycker om 
äktenskapliga frågor tror inte att de gör det något fel. Tvärtom, firar de riktigheten 
hos sina handlingar som befrielse från ett missvisat förflutet när traditionell moral 
försenat mänskligt uttryckande. Enligt deras tänkande, skapar religioner förtryckande 
regler som bara hindrar dem från att uppnå full glädje. Vi kan inte bara fördöma dem 
som syndare. Snarare måste vi förstå ursprunget till detta sätt att tänka och korrekt 
kritisera det.

Enligt Principerna,

Den yttersta dagarna är också tiden då Adam och Eva som fallit

från toppen av tillväxtstadiet kommer att återupprättas genom

gottgörelse. Alla människor i den här tidsåldern kommer att lida mycket



ideologisk förvirring, precis som de första mänskliga förfäderna vid

punkten för deras frestelse var fullständigt förvirrade när det gäller

vem de borde lyda och vad som bör vägleda deras handlingar. 5

Under de yttersta dagarna skördas fröet som sågs i Edens lustgård på en världsnivå. 
Eva föll genom otillåten kärlek med två manliga personer (ärkeängeln och Adam). 
Således är det i dagens Amerika svårt att hitta dygdiga artonåriga kvinnor som inte 
redan legat med flera män. Hade den kristna världen tagit emot Kristus återkomst 
1945 skulle Amerika och världen ha varit skyddad från denna pest av vild fri sex. När
väl kristna förkastade honom började kristendomen sjunka, vilket öppnade vägen för 
satan att invadera på detta sätt.

Den sexuella revolutionen och kommunism

Den sexuella revolutionen började på 1960-talet, grundat på den nya vänsterns 
ideologi. Det är ett styvbarn från kommunismen, lika materialistisk och delar många 
liknande drag. Även om det finns inget alltför politiskt om det, delar de samma 
utopiska och antireligiösa karaktär som kommunism och håller upp en vision om en 
värld av mänskligt uppfyllande som kommer att förverkligas när människor har 
frigjort sig från religions- och moralkedjor. Det är värt att undersöka i vissa detaljer. 6

För det första, liksom kommunismen, är den sexuella revolutionen materialistisk. Den
anser att kärlek inte har något väsentligt andligt värde mer än vad som kan vara ut-
tryckt i den fysiska handlingen av sex. När därför fri sex går dåligt, är det dags att 
avsluta relationen. Unga människor sa att de borde leva tillsammans före äktenskapet 
för att kunna konstatera om deras partner var sexuellt passande. Sex med flera part-
ners och hustrubyte kan vara spännande och äventyrligt. Om medan för att uppnå 
dessa höjder av fysiskt nöje det finns några oönskade skuldkänslor eller ånger kan de 
rationaliseras som en psykologisk rest av påverkan från den gamla moralen. Med 
andra ord, i jakten på fysiskt nöje undertrycker människor andliga och inre aspekter 
av relationer.

För det andra är den sexuella revolutionens ideologi ateistisk och fientlig mot 
religion. Eftersom religion fungerar som det viktigaste stödet till traditionell moral 
för sexuell återhållsamhet, måste den förkastas om sexuell revolution skall uppnå sitt 
fulla uttryck. När väl en gång mänsklig uppfyllelse uttrycks i termer av fysisk kärlek, 
är det lätt att förlöjliga religiös tro. Till och med religionen har invaderats av denna 
synvinkel när samfund debatterar sanktioner för homosexuella äktenskap. Utöver att 
ge budet "ät inte frukten", kan många kyrkor inte ge en logisk förklaring till varför 



man skall respektera den traditionella moralkoden som borde leda till ett mer 
uppfyllande liv än vad fri sex kan erbjuda.

För det tredje, liksom kommunismen, är den sexuella revolutionens ideologi baserat 
på dialektik. I det här fallet är det inte en Hegeliansk dialektik av historia, utan 
snarare en dialektisk teori om mänsklig natur förankrad i psykologin hos Sigmund 
Freud. Freud lärde att det motiverande kraften bakom mänskligt beteende var den 
sexuella impulsen, som han kallas libido eller id. Libido motiverar alla mänskliga 
handlingar och är källan till vitalitet och glädje. Motstånd mot libido är en annan 
psykologisk kraft, superego, som internaliserar alla regler och begränsningar från 
moral och kultur. För att hantera spänningen mellan libido och superego finns jaget, 
som uttrycks i vårt medvetna liv. Men när superego överdrivet dominerar libido, drivs
det förtrycka libido in i det undermedvetna sinnet, där det kan ha obehaglig påverkan 
på mental hälsa, vilket resulterar i neuros.

Freuds dialektiska psykologi kan jämföras med Hegels dialektisk syn på samhället 
genom att acceptera behovet av båda polerna i dialektik för att förbli i balans. Freud 
argumenterade för en ordentlig, om än smärtsam balans i Framtiden för en illusion 
(1927) och Civilisationen och dess missnöje (1930). Om människor har överdriven 
libido, sa han, blir de antisociala och djuriska. Civilisationen beror på superego för att
förtrycka antisocialt beteende och kanalisera sexuell energi till produktiva aktivi-
teter, en process som kallas sublimering. Fortfarande, trodde han att civilisationen 
kommer med ett pris. Samma superego som främjar civiliserat beteende leder också 
till neuros och andra mental störningar. Därför hade Freud en ambivalent bild av 
religion. Som ateist, såg Freud religion som ett illusoriskt trossystem. Samtidigt 
uppskattade han religionen som nytta för att underhålla civilisationen. När religion 
ofta blir alltför förtryckande, borde den kritiseras av psykologin, ansåg han.

Efter hans död utvecklades Freuds psykologi till höger- och vänster-inriktningar, 
precis som Hegels filosofi gjorde. Till höger erkände Carl Jung religionens betydelse 
för mental hälsa och gav andlighet en positiv och kreativ roll. Till vänster, skärpte 
Wilhelm Reich och Herbert Marcuse den dialektiska konflikten mellan libido och 
superego. Precis som Marx krävde revolution för att övervinna förtryckande produk-
tionsrelationer (t.ex. kapitalism) för att befria produktivkrafterna (t.ex. proletariatet) 
förespråkade dessa tänkare en sexuell revolution för att övervinna den förtryckande 
superego och befria den sexuella impulsen.

Många känner till Wilhelm Reich som en okonventionell helare och som pionjärer 
aspekter av New Age mind-body medicin och var orättvist förföljs av FDA (Federala 
läkemedelsmyndigheten USA). Men det var hans teori om orgasm som gjorde honom
till en ideologisk föregångare till den sexuella revolutionen. I The Function of the 



Orgasm (1927) hävdade Reich att i en frisk människa finns det en konstant cirku-
lation av bioenergi. I orgasmens ögonblick når denna cirkulation sin topp, 
stimulerande hälsa och välbefinnande. Underlåtenhet att sprida uppspänd sexuell 
energi genom ofta orgasmer leder till neuros och sjukdom, trodde han. Ofta utövad  
bra sex förbättrar fysisk och mental hälsa.

Herbert Marcuse använde Reichs teorier för att förklara den uppfattningen om att den
friska människan är en sexuell varelse fri från alla hämningar. I Eros and Civilization 
(1955), vände han den marxistiska teorin om social revolution till en teori om sexuell 
revolution, som kräver befrielse av den sexuella impulsen och fullständig avlägsande 
av störningen från moraliska begränsningar. Med eko från Marx att religion var 
"opium för folket "som höll dem i villig underkastelse av myndigheter, ansåg 
Marcuse att den sexuella revolutionen skulle leda till  fallet av "systemet" som beror 
på konventionell moral för att hålla folket i schack. I det ideala samhället för sexuellt 
befriade människor, skulle sociala och politiska relationer vara helt fria. Marcuse 
förde därmed ideologin om den sexuella revolutionen till dess fullbordan.

Den sexuella revolutionen kom att slå rot vid universitet i hela USA på 1960-talet. 
Den nya vänstern gjorde det till ett centrum i sin strategi för att motsätta Vietnam-
kriget. Motsättande kriget och desillusionerad med "systemet" som stödde det, tog 
studenter till den sexuella revolutionen inte bara som självtillfredställelse, utan som 
en rättfärdigt uttalande om politisk protest. Motkulturen för sex, droger och rock-and-
roll blommade upp med hippie-rörelsen i slutet av 1960-talet och början av 1970-
talet. Från första början, har den sexuella revolutionen glorifierats i sina kulturella 
uttryck inom musik och scenkonst.

Även om de politiska frågorna som aktiverade den nya vänstern sedan länge är borta 
förblir den sexuella revolutionen stark och har spridit sig runt världen. Oavsett var 
ungdomar får ett mått av välstånd och möjlighet att befria sig från traditionell livsstil, 
kämpar de mot de begränsningar som traditionell kultur och religion lägger på dem. 
De lockas till den sexuella revolutionens ideologi med sitt löfte om frihet och 
personligt uppfyllande utan den traditionella moralens skyldigheter. Berömd i filmer, 
stimulerad genom att reklamera och sång till ljudet av rock and roll-musik, resonerar 
den sexuella revolutionen med det ursprungliga sinnets önskan om en kultur av sann 
kärlek. Ändå är löftena illusoriska.

Eftersom målet med Guds försyn är en hjärtats kultur, har vi här ett annat exempel på 
att "det falska föregår det sanna." 7 Precis som kommunismen växte skenartat under 
Sanna föräldrars fyrtio år vildmarkvandring, så har nu detta styvbarn till kommu-
nismen spridit sig över världen på vingarna av en mediekultur som härstammar från 



Amerika. Liksom kommunismen innan den kan denna avvikande ideologi inte 
effektivt motarbetas utom genom en djup förståelse av sanningen.

Absolut sex

För att övervinna attraktionen från den sexuella revolutionen, måste unga människor i
vår tid hitta svaren på de grundläggande frågorna om kärlek. Vad är sann kärlek? 
Vilken är kärlekens roll i att förverkliga livets syfte? Varför är familjen viktig för att 
odla sann kärlek? Hur kan jag utöka min förmåga att ge och ta emot kärlek för att 
förbereda mig för äktenskap? Varför ska sexuell kärlek vara skyddad till endast en 
partner? Hur kan sexuell kärlek vara dörren till den mest sublima, sanna kärleken? 
Sanna familjevärden visar vägen till en högre vision av mänskligt uppfyllande som 
kan förmörkelse det grundläggande löftet om sexuell befrielse.

Vad är sann kärlek? Sann kärlek handlar inte om att uppfylla sexuella lustar. Som vi 
studerade ovan finns sann kärlek i den tredimensionella föreningen av mänsklig 
kärlek med Guds kärlek, källan till kärlek. Sann kärlek lever för andras skull och tar 
hand om den gudomliga kärleken, vilket är att ge villkorslöst. Sann kärlek använder 
inte andra för att tillfredsställa sitt eget nöje, utan ger andra service och nytta för 
deras skull, tar emot glädje när de svarar in natura. Det är en hög, ren, gudomlig 
känsla utan antydan till självtillfredsställelse. Detta borde vara kvaliteten på vår 
sexuella kärlek:den borde uttrycka sann kärlek.

Men som alla som har ett känsligt samvete vet är den mesta av sex inte så. Alltför 
ofta hjärtat för att använda sin partner som en medel för självtillfredsställelse eller för
att söka självtillfredsställelse tänker på sexuell förening. Älskarnas hjärtan är omog-
na. De har ingen koppling till ett högre center — Gud. De befinner sig fortfarande på 
nivån att söka kärlek snarare än att ge kärlek. Det vill säga, de är inte redo som 
andligt känsliga varelser förena sina kroppar i kärlek.

All skapelse och handling börjar från sinnet. Därför börjar den sanna kärlekens 
handling från själen och uttrycks sedan i föreningen av köttet. Det är bara för att den 
sexuella revolutionen inte vet något om sann kärlek som den kan göra misstaget att 
jämföra kärlek med sex.

Äktenskaplig kärlek mellan människor kan inte likställas med sex mellan djur. Det är 
en andlig såväl som en fysisk förening, att förenas själ till själ såväl som kropp mot 
kropp. Dess syfte är en förening som är både andlig och fysisk. Till skillnad från djur 
är sålunda människor skapade för att njuta av sexuellt samlag ansikte mot ansikte och
under alla årstider. De flesta djur parar sig snabbt, bakifrån och bara under en kort 
parningssäsong för fysisk reproduktion. Endast mänsklig kärlek är intim och konti-
nuerlig och upprätthåller en bestående andlig relation mellan man och hustru.



Äktenskaplig kärlek mellan man och hustru är tänkt att vara ett ögonblick av kosmisk
förening. Guds kärlek sänker sig ner vertikalt och möter den horisontella kärleken 
mellan man och hustru. När man och hustru blir en i kärlek, Gud, vars natur är 
enhetens tvåfaldiga karaktär, visar det Hens fullständiga bild. Detta stimulerar Gud 
med otrolig glädje; universum dansar i förening. När absolut kärlek till Gud 
genomsyrar den äktenskapliga föreningen, kallar fader Moon det "absolut sex."

Äktenskaplig kärlek i äktenskapet kan vara dörren till den mesta sublima, sanna 
kärleken. Ur en sådan gudomlig upplevelse kan ett nytt liv börja när man och hustru 
skapar en ny bild av sig själva och bilden av Gud. De deltar i det underbara mysteriet 
av Guds skapelse. De uppfyller det syfte som Gud skapade människor för.

Sann kärlek är evig. Att vara evig, har det högsta värdet. Allt annan mänsklig aktivitet
är av sekundär betydelse. Ändå är kärlek billig i dagens samhälle där relationer lätt 
kommer och går. Människor värdesätter naturligtvis vad de måste arbeta hårdast för 
att få och idag tillbringar vi hela livet för att förbereda och arbeta för en karriär och 
ekonomisk framgång. Det är en talande ironi att hippies fria kärleksgeneration på 
1960-talet blev 80-talets välmående Yuppies.

Traditionella läror om sexuell renhet betonar det negativa, att säga "nej" till sex. Ändå
skapade Gud sexualiteten som den mest önskvärda sak, för det är viktigt att uppfylla 
livets syfte. Rätt instruktion om sexuell renhet bör lära unga människor att se fram 
mot sex inom äktenskapet som en fantastisk välsignelse. Sann kärlek är värd att vänta
på.

Undervisa om sann kärlek

En läkare eller en dataprogrammerare lär sig sin kunskap i skolan. Det finns dock 
inga skolor som kan lära sig hur man blir en sann person, utom familj och kyrka. Den
sexuella revolutionen förnekar värdet av båda. Om kärleken bara var sex, skulle den 
inte behöva läras. Våra biologiska instinkter skulle lära oss allt vi behöver veta. 
Faktiskt, fri sex har förstört familjen. Den enorma ökningen i skilsmässor och ensam-
stående mödrar beror främst på försvagningen av den sexuella moral. När föräldrar 
skiljer sig och sätter sina barn igenom det traumat, förnekar de helt familjens funktion
som en skola för kärlek. Deras barn lär sig att misstro kärlek, en lektion som de aldrig
borde undervisas.

Innan vi gifter oss måste våra hjärtan växa i sin kapacitet att ge och ta emot kärlek. 
Detta sker i klassrummet av en familj. När svårigheter och kamp uppstår i familjen, 
dessa bör tas som lärdomar att lära sig från. Den seriösa studenten låt inte ett till-
fälligt dåligt provresultat avskräcka hen från hens studie; istället arbetar hen hårdare 



för att behärska de svåra ämnena. Kärlekens skola presenterar några krävande 
lektioner. Först efter att ha behärskat dem kan vi ta examen till nästa steg.

Av dessa skäl rekommenderas det att ungdomar förbereder sig för äktenskapet genom
att först utveckla sin personlighet. Särskilt som diskuterades i samband med det andra
löftet, bör vi odla roten till kärlek i Gud och kärlekens stam i ett ansvarsfullt liv och 
tjänande för hela. Det här är kärlekens vertikala axel, genom vilken vår kärlek är 
kopplad till Guds kärlek. På den grunden kan vår kärlek till andra människor vara 
sann.

Som diskuterades i samband med det tredje löfte, vår förmåga att älska utvecklas 
enligt rätt säsong, börjar med barnens kärlek, sedan broderlig kärlek, äktenskaplig 
kärlek och slutligen föräldrakärlek. äktenskaplig kärlek mellan man och hustru kräver
en grund för barns kärlek och broderlig kärlek. Misslyckas med utveckla dessa 
områden på rätt sätt leder till problem i giftermålet.

Av de fyra typerna av kärlek:barnens kärlek, broderlig kärlek, äktenskaplig kärlek 
och föräldrakärlek, är endast den äktenskapliga kärleken exklusiv. Föräldrar till 
många barn förväntas älska dem alla lika; gynnar dom ett barn skapar det omedelbart 
avundsjuka och stridighet bland syskon så som hände med Bibelns Josef. Om ett barn
älskar sina vänner mer än sin egen bror behöver hens bror inte känna sig förrådd eller
försvagad; det är bra att ha många vänner. Om ett barn tjänar och respekterar andra 
barns föräldrar, det betraktas som lovvärt. Dessa typer av kärlek är av naturen 
inkluderande. Å andra sidan känner inget barn sig bekväm att upptäcka att hans far 
älskar en annan kvinna och håller den hemligheten från sin mor. Ingen hustru kan 
känna sig bekväm inför sin mans älskarinna. Detta skulle vara brott mot kärlek. 
Äktenskaplig kärlek är enbart avsedd för en partner. Traditionella moraliska läror 
utvecklades för att skydda äktenskapliga kärlekens rike. Dess reglering är ett centralt 
etiskt problem.

Om sann kärlek ska blomstra, är det en tydlig åtskillnad mellan de fyra typerna av 
kärlek som måste göras och sexuell kärlek begränsas till äktenskapets sfär. Titta på 
hur destruktivt sex kan vara när det invaderar den andra sfärerna. När förväxlad med 
föräldrakärlek leder det till incest. När det förvirras med syskonkärlek och vänskap 
uppmuntrar det utomäktenskapliga affärer och all slags avundsjuka. När barns 
ouppfyllda kärlek uttrycks i äktenskapliga relationer undergräver det äktenskapet och 
skapar ohälsosamma relationer, inklusive homosexualitet. Å andra sidan, när sexuell 
moral observeras strikt, kan barn växa upp utan rädsla för sexuella övergrepp och 
människor kan relatera till sina vänner utan avundsjuka eller rädsla för att förrådas. 
Kärlek enligt Guds plan är som att köra bil enligt trafikreglerna. Genom att hålla oss 



inom linjerna har vi friheten att köra snabbt och långt. Om vi överskrider linjerna 
kommer bilen att krascha.

Där familjer kommer till korta kan kyrkan ge värdefullt stöd för denna utbildning. 
Genom att uppmuntra tro hos ungdomar kan det fördjupa deras relation till Gud. 
Genom att tjäna andra de kan lära sig vägarna till vördnadsfull fromhet, patriotism 
och helgon. Förbi förhållande med kyrkans äldste som sina andliga föräldrar och med
kamrater som deras andliga bröder och systrar, kan ungdomar lära sig Guds-centrerad
barns kärlek och syskonkärlek. Viktigast, religion kan ge unga människor rätt respekt 
för Guds budord. Dessa är alla ovärderliga tillgångar för ett framgångsrikt äktenskap. 
Religion kan nu överges på vägen till en sann hjärtats kultur.

Den ursprungliga släktlinjen
Allt liv flyter genom släkten. Levande saker kommer inte att tveka att offra även sina 
liv för att fortsätta släkten. Till exempel den manliga bönsyrsan tillåter honan att äta 
upp den när den parar sig. Lax, efter att i åratal samlat fett i havet, simmar upp floden
och ger upp deras liv för att fortplanta. Oavsett ödet för en individ, så länge fröet 
produceras för att sprida nästa generation, förblir livskedjan intakt och arten över-
lever.

Den mänskliga naturen är både fysisk och andlig, som det står skrivet ”Herren Gud 
formade människan av jord från marken och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev 
människan en levande varelse.”  (1 Mos 2:7) När Gud skapade växter och djur gav 
Hen dem var och en ett unikt frö genom vilket de skulle kunna föröka och upprätt-
hålla sina arter. I det fröet finns en genetisk design, som bestämmer vilken typ av 
varelse det kommer att bli. Bara  mänskligheten ensam bland hela skapelsen har ett 
speciellt frö som är såväl andligt som fysiskt. Den innehåller designen för vår eviga 
ande, som tillåter oss att växa till Guds avbild.

Utbredningen av detta frö är inte bara en fråga om fysisk fortplantning; det betyder 
att sprida en släkt av sann kärlek. När därför Gud gav Eva till Adam som hjälpare och
etablerade äktenskap mellan dem (1 Mos 2:20-24), gav Hen dem också ett moralbud 
att inte äta av frukten på trädet av kunskap om gott och ont. (1 Mos 2:17) Detta 
symboliserar det moraliska och andliga ansvar som mänsklig kärlek innebär.

Det centrala syftet med mänsklig härstamning är som en ledning för frön av sann 
kärlek. Av denna anledning har släktlinje betydelse. I Orienten, prisar familjer sitt 
släktträd och håller noggranna register många generationer tillbaka. Föräldrar 
undersöker noggrant makarnas släkt innan de godkänner ett äktenskap. Kvaliteten på 
deras härstamning är en källa till stor stolthet.



Gud hade för avsikt att välsigna Adam och Evas äktenskap med sann kärlek, skänka 
dem en sann släkt som de skulle sprida till alla efterföljande generationer. Alla 
människor, som härstammar från dessa mänskliga förfäder, skulle sprida Guds släkt 
av sann kärlek. Frågan är inte om vår fysiska härstamning är från Adam och Eva; det 
är snarare om vår andliga härstamning kommer från Gud.

I Guds släkt skulle all mänsklighet vara en enda familj. Inte i koncept utan påtagligt. 
Ingen skulle betraktas som en främling, för vi skulle alla vara kusiner. Därför skulle 
det vara naturligt att ta hand om alla människor så som vi gör med våra släktingar och
nära familjemedlemmar. Det finns ett uttryck, "blod är tjockare än vatten." Mer än 
språk, kultur eller geografi, finns den grundläggande förbindelsen bland mänsklig-
heten genom härstamning. Hjärtats kultur kan blomma bland människor som är fast 
förankrade i den ursprungliga släktlinjen, släktlinjen av Guds sanna kärlek.

Guds ansträngningar för att återvinna den ursprungliga släktlinjen
Gud borde vara fader till mänsklighetens släkt och givit vidare till var och ett av sina 
barn fröet av sann kärlek och evigt liv. Denna värdefulla gåva var precis vad satan 
attackerade och nedsmutsade vid mänskliga fallet. När Lucifer förförde Eva och hon i
sin tur förförde Adam, gick de med i ett perverst släktskap av blod som förslavade 
mänskligheten till satans släkt. Sådant var allvaret av den ursprungliga synden:det 
störde förhållandet mellan förälder och barn mellan Gud och mänskligheten.

Mänskligheten var avskild från Gud. (Rom. 5:6-10) I stället för att vara Guds barn, 
blev Adam och Evas ättlingar och avkomma till satan, som Jesus sa, "Ni har djävulen 
till far och vill följa er fars begär. "(Joh. 8:44) Snarare än att bli Guds avbild, kom vi 
att likna djur, eller ännu värre. (Jer. 17:9, Rom. 1:23) Vår fallna naturer, onda hand-
lingar och dåliga hjärtan härrör alla från Adam och Evas fall, när vi förlorade vårt 
gudomliga arv och fädernearv. Blodslinjen från föräldrar till barn är ledningen för 
ärftlig överföring av egenskaper och böjelser. Effekten av synd överförs alltså, från 
generation till generation. (2 Mos. 20:5; Ps. 51:5)

Eftersom Gud skapat släkten för att växa för evigt, när satan en gång invaderat 
mänsklighetens släkt vid mänskliga fallet, blev det otroligt svårt att ta bort honom. 
Det tog många tusen år av uppoffringar och uthållighet för Gud att odla ett utvalt folk
och skicka Jesus Kristus för att upprätta sin rena släktllinje.

Bibeln är genomsyrad av oro för släkten. Den dokumenterar hur Gud har arbetat 
genom historien för att förbereda ett nytt frö av Hens ursprungliga släkt. Gud valde 
Abraham, en troende man och från hans frö etablerade Hen ett speciellt folk, 
Israeliterna:”För att han älskade Dina fäder, därför valde han deras frö efter dem. "
(5 Mos. 4:37) 8

Även om Israel vandrade en stormig och svår väg, med många i tillfällen av trolös-



het bevarade Gud alltid en rest av Israel som det "heliga fröet." (Jes. 6:13) Israels 
prästadöme begränsades till en enda härstamning, upprättad genom Arons och 
Phineas trofasthet.

Guds historia i Gamla testamentet är central i mänsklig historia eftersom den är 
kärnan av Guds arbete för att återupprätta Hens ursprungliga släkt. Den historien 
skulle fullbordas genom uppkomsten av Jesus Kristus, Guds enfödde Son (Matt 
3:17), som bar Guds släkts fullhet och kom för att återupprätta allt mänskligheten till 
Guds släkt som Hens sanna barn.

Genom det utvalda folket förberedde Gud ett unikt gudomligt frö, som en dag skulle 
bära frukt i Jesus Kristus. I Matteus släktforskning över Jesus från Abraham genom 
David till Josef och Maria, inser vi vikten av härstamning för att förstå Jesu identitet. 
(Matt. 1:1-17) Denna släktforskning innehåller fem anmärkningsvärda kvinnor. Det 
antyder att Guds ansträngningar för att förbereda en släkt lämplig att ta emot Guds 
heliga frö involverade de heroiska och ofta missförstådda handlingarna av Israels  
trogna mödrar.

Berättelsen om Tamar avslöjar särskilt en kvinna som riskerade henne liv för att 
upprätthålla den utvalda släktlinjen. För att uppnå Guds vilja skulle hennes son Peres 
bli Davids förfader. Hon placerades i en situation där hon var tvungen att trotsa kon-
vention och bli gravid på ett ovanligt sätt. Hennes tro återupprättade Evas misstag 
och renade livmodern för att en framtida moder skulle kunna bära barnet Jesus. Maria
var också tvungen att trotsa konventionen och riskera att bli utsatt för anklagelser om 
sexuell omoral, som kunde bestraffas genom stening, för att skydda det dyrbara livet
av Jesus i hennes livmoder.

Jesus sa:"Du måste födas på nytt." (Joh. 3:3) Det mest påtagliga kravet för frälsning 
är att vi skiljer oss från Satans nedsmutsade härstamning och föds in i den rena och 
ursprungliga Guds släktlinje. Genom att ta emot Jesus får vi pånyttfödelse som Guds 
barn, "Ty i Kristus Jesus är ni alla Guds söner genom tro" (Gal. 3:26) och förvandlas 
inbordes genom syndens förlåtelse, "Ingen som är född av Gud begår synd; för Guds 
natur förblir i honom." (1 Joh. 3:9) För att vara född krävs föräldrar; Jesus och den 
Helige Ande är de andliga sanna föräldrar som ger andlig pånyttfödelse.

Jesus framträdde som Guds enfödde Son. Förutom Jesus, hade ingen människa sedan 
Adam och Evas fall burit på fröet till Guds ursprungliga släktlinje. Ändå dog han på 
korset utan att någonsin gifta sig och ha en egen familj. Var detta resultat av den
avsedda Guds vilja? Jesus kallade sig brudgummen och talade i en liknelse om en 
bröllopsfest till vilken de inbjudna gästerna inte kom. (Matt 22:1-10) På förtäckt 
språk beskrev han sin svåra situation:utan stöd från sin familj eller Israels folk, hade 
han ingen grund att vara ordentligt gift. Rykten virvlade om att Jesus var ett illegitimt
barn; vilken respekfull kvinna skulle vilja gifta sig med honom? Vid äktenskapet i 
Kanan, när Maria bad Jesus omvandla vattnet till vin för att tillfredsställa bröllops- 



gästerna svarade Jesus indignerat till sin mamma:"Åh kvinna, vad har du att göra med
mig? "(Joh. 2:4) Fast Maria hjälpte till vid andra bröllop, försummade hon att hjälpa 
Jesus ta emot hans brud. I själva verket visste Jesus vem Gud valt att vara hans brud 
och bad sin mor vid flera tillfällen att ordna äktenskapet, men hon gjorde inte. 9

Jesus hade inget annat val än att lämna hemmet på jakt efter lärjungar och skapa en 
ny grund för sitt frälsningsarbete. Inför denna eländiga situation, klagade han, 
"Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men Människosonen har ingenstans att 
vila sitt huvud." (Matt. 8:20) I slutändan, eftersom folket inte trodde och lärjungarna 
förlorade tron, föll till och med denna grund samman. Istället för att ta emot sin brud, 
gick Jesus korsets väg. Istället för att etablera en ursprungliga släktlinje genom vilket 
han kunde bygga himmelriket på jorden, dog Jesus för att ge andlig frälsning och 
lovade att en dag att återvända.

Både en far och en mamma behövs för att sprida en släkt. Hade Jesus gift sig skulle 
han och hans brud blivit de fysiska Sanna föräldrar för mänskligheten. De skulle ha 
etablerat Guds ursprungliga släkt för alla efterföljande generationer. Som noterat
ovan har mänsklighetens frö både andliga och fysiska element. Den andliga 
pånyttfödelsen som erbjuds av den uppståndna Jesus och den heliga Anden kan inte 
återupprätta vår släkt i sin fulla mening, vilket är fysiskt såväl som andligt.

Barn till kristna föräldrar föds igen genom att ta emot Jesus Kristus vid dopet; detta 
betyder att de inte var av Guds släkt vid deras fysiska födelse. Dessutom, kan 
frälsningen genom Jesus Kristus inte återupprätta den ursprungliga föreningen av 
ande och kött. Gudomlig kärlek och mänsklig kärlek förblev avskurna, förflyttad till 
separata livssfärer. Trots Jesu ankomst var det mänskliga tillståndet kvar ofullständigt
och främmande från sitt ursprungliga tillstånd.

Nu har dock försynen att återupprätta Guds släkt slutligen burit frukt genom Sanna 
föräldrar, som har förankrat Guds släkt på jorden. därför är satans dagar räknade. Gud
är absolut och Hens kärlek är absolut och omfattar alla ting. Den överträffar långt 
satans begränsade och självcentrerade kärlek. Därför, medan satan hade kraften att 
invadera omogna Adam och Eva, kan Hens kärlek aldrig korrumpera de starka kär-
leksfulla banden som förenar familjer som bär Guds härstamning. Gud skapade män-
skligheten för att vara av Hens släkt; vår ursprungliga natur tar efter Hens gudomliga 
natur. Därför kommer människor naturligtvis att sträva mot Gud och omvända vä-
garna till satan. I Guds härstamning kan vi äntligen uppnå vår ursprungliga först-
födslorätt:att växa till fullkomlighet, bli Guds älskade objekt partners, förenas med
sanna familjer och föda barn av sann kärlek.

Ansluta till den ursprungliga släktlinjen



I dag, med ankomsten av fader och moder Moon som Sanna föräldrar, är fröet från 
Guds ursprungliga släkt närvarande bland mänskligheten. När Sanna föräldrar går 
längre än korset har de etablerat en sann familj genom tre generationer och arbetar för
ansluta hela mänskligheten till Guds släkt. På tal om sin familj, proklamerade fader 
Moon år 1993:

Med tre generationer i en familj har vi uppnått familjenivån, den 
centrala roten, den centrala stammen och Livets träd som är centralt i Bibeln. 
Det är vårt uppriktiga hopp om att ni symboliskt kommer att inympas i detta 
träd genom att förena er med oss i våra ansträngningar att skapa en 
ideal nation och värld. 10

I 1 Mos. symboliserar Livets träd människors hopp att uppnå fullkomlighet hos Guds 
kärlek, liv och släktlinje. Adam kunde inte nå Livets träd i Edens lustgård, men under
de yttersta dagarna blir det återigen tillgängligt för mänskligheten, som är inbjudna 
att ta del av dess frukt och "blad från trädet...för läkning av nationer." (Upp. 22:2) 
Detta är släktträdet av Guds släkt, som sträcker sig från Sanna föräldrar till hela 
mänskligheten när de inympar sig i det. Som diskuterats tidigare, är ceremonin för att
delta i Guds släkt Välsignelsen.

Så länge världen saknade Sanna föräldrar, saknade alla mänskliga äktenskap en fast 
anslutning till Guds släktlinje. Idag med tillkomsten av Sanna föräldrar, kan äkten-
skap bli förankrade i den ursprungliga släktlinjen. Detta lyfter dem upp till de heliga. 
Välsignelseceremonin helgar äktenskaplig kärlek och vänder det som kan ha varit en 
horisontell förening av två personer avskilda från Gud till en treenighet med Gud, 
man och hustru förenade som en.

Guds släkt är en. Externt förenar välsignelsen makar och hustrur som en stor familj. 
Internt flyttar Guds kärlek in i varje pars kärlek. Därför förenas alla de otaliga makar 
och hustrur i Guds släkt naturligt som en i Guds kärlek, att förökar barn som ärver 
Guds släktlinje.

Fader Moon lär ut att Guds kärlek och människans kärlek är en, inte två. Mänsklig 
kärlek, särskilt kärleken som producerar barn och förökar släkt, är tänkt att förenas 
med Guds kärlek. Här är den djupa betydelsen av den undervisning om Guds kärlek 
och mänsklig kärlek som förenas i sexuella organen. I den fallna världen, har sex och 
förökning lite att göra med religion och Gud; detta är ett tydligt tecken på att fallna 
människor inte är av Guds släktlinje. Å andra sidan, för människor av Guds härstam-
ning, är ögonblicket för sexuell förening ett tillfälle av en helig förening med Gud. 
Från befruktningens ögonblick, är deras avkommor Guds barn.

Att vara en del av Guds släkt är av ovärderligt värde. Jämfört med Guds härstamning,
bleknar till och med den mest utmärkta mänskliga härstamningen. Den som har 
förmögenhet att bli född en Kennedy, en Rockefeller, eller en medlem av den brittiska



kungafamiljen är stolt över sitt släktträd och är stolt över att upprätthålla sina familje-
traditioner. Borde vi inte värdera Guds släkt och dess traditioner mer än de? Som 
medlem av Guds släkt, har vi som vår fader universums Herre! Vi är Guds barn. I 
våra vener flyter Guds blod. Vi borde vara stolta upprätthållare av Guds släkt och 
dess traditioner. Dessutom bör vi uppfostra våra barn att uppskatta deras släkt lika 
mycket som vi gör.

Nyckeln till att bibehålla vår anslutning till den ursprungliga släktlinjen är genom att 
strikt hålla på sexuell renhet. Man och hustru måste förbli trogna mot varandra och 
aldrig överträda genom att ha en utomäktenskaplig affär eller njuta av sex med en 
prostituerad. Som Paulus skrev:

Vet ni inte att era kroppar är delar i Kristi kropp? Ska jag ta delar av Kristi 
kropp och göra dem till ett med en prostituerads kropp? Verkligen inte! 
Eller vet ni inte att den som förenar sig med en prostituerad blir en enda kropp 
med henne? Det heter:De två ska bli ett kött. Men den som är förenad med 
Herren är en ande med honom. Fly sexuell omoral!  - 1 Kor. 6:15-18

På samma sätt måste våra barn behålla sin oskuld. Föräktenskapligt sex vanhelgar 
fröet hos den ursprungliga släkt som de bär på till nästa generation. Dessutom bör vi 
göra allt för att rena oss själva från alla rester av vår fallna natur, som vi kan uppvisa
Guds kärlek som människor som lever för andras skull.

Den ursprungliga släktlinjen och hjärtats kultur
Hjärtats kultur kommer att skydda och fira sexuell renhet, för det är en nödvändig 
grund för att upprätthålla och föröka Guds härstamning. Det kommer att bekräfta de 
traditionella religiösa och moraliska läror över hela världen som begränsar uttrycket 
av sexuell kärlek till äktenskap. Är det inte ironiskt att den sexuella revolutionen med
sin uppmaning till fri sex har faktiskt grov och skadad kärlek? Paradoxalt, att bekräfta
sexuell renhet — jungfrulighet före äktenskap och kyskhet inom äktenskapet — 
kommer att leda till en kultur där kärlek kan regera över alla aspekter av vårt sociala 
liv. Ett liv att leva för andras skull, inte de osäkra och ofta destruktiva njutningarna av
sex, kommer att vara inspiration bakom kulturaktiviteter inom hjärtats kultur.

Mänskligheten skall vara en familj, men det kan bara vara en verklighet inom Guds 
släkt. Under satans släkt, bryts familjerelationer oundvikligen ner. Efter deras fall, 
blev familjen Adam och Eva den första dysfunktionella familjen, full av ömsesidig 
anklagelse (1 Mos. 3:12), strid mellan make och hustru (1 Mos 3:16), syskon rivalitet 
(1 Mos 4:5) och brodermord (1 Mos 4:8). Stammar ur satans släkt, har alltid varit 
mänskliga familjer spräckliga, bräckliga och fulla av konflikter. Så länge människor 
är övervägande självcentrerade, kommer sannolikt till och med de flesta kärleksfulla 
familjerelationer med tiden att bli obehagliga eller misslyckas.



Familjen är utgångspunkten för samhället. Där familjen är oordnat, kommer sam-
hället att visa att samma störning i stort. Mänsklightens start innebar ett misstag med 
kärlek i bara en familj, men se ändå vad ont det har resulterat i! I Predikaren läser vi, 
"Det som är krokigt kan inte göras rakt." (Pred. 1:15) Konfucius sa en gång, "Det 
finns aldrig ett fall där roten är i oordning och ändå grenarna är i ordning." 11 Vilda 
olivträd kan inte själva producera frö från odlade träd.

Därför har inte de många utmärkta åtgärderna riktade till sociala, politiska och 
ekonomiska reformer övervunnit grundläggande civilisationers problem. Det finns 
ingen undvikande besvikelse när människor förgäves söker efter den sanna kärleken 
som kan leda till varaktig lycka. Varken materiellt välstånd eller social status kan 
dämpa smärtan av misslyckande med att hitta sann kärlek. Således, så länge som 
familjens problem är inte löst, kan det inte finnas någon hjärtats kultur i det större 
samhället.

För familjer utan rot i Guds släkt är kärleken förrädisk och utbytbar. Spåra en rik eller
berömd familjesläkt igenom flera generationer; sällan behåller barnbarn eller barn-
barns barn grundarnas utmärkta traditioner. Familjens lycka och välstånd försvinner 
som morgondagg. Likaså oavsett hur exceptionella civilisationers prestationer är 
inom konst, vetenskap eller den politiska kulturen, blir de med tiden till damm.

Å andra sidan är Guds släkt evig:”Vad Gud än gör varar för evigt. "(Pred. 3:14) Det 
rotade i den eviga Gud, varar så länge mänskligheten varar. Familjer som har sin rot i 
Guds ursprungliga släkt, genom vilken de tillförs Guds liv och kärlek, är grunden för 
hjärtats kultur. Deras prestationer håller därför de har sitt ursprung i Guds absoluta, 
sanna kärlek.

Kärleken och önskningarna i den nuvarande världen är inte sanna; snarare är de 
självcentrerade. Därför upprättar människor överallt gränser som skiljer på "oss" och 
"dem." Min familj står emot andra familjer; mitt samhälle mot andra samhällen; min 
nation mot utländska nationer; mitt liv mot andras liv; och mänskligheten mot 
naturen. Dessa väggar visar vår rädsla och osäkerhet. Vi förenas med människor som 
delar samma egenintressen och självkärlek projicerar vår rädsla och hat mot de andra 
utanför.

Omvänt är världen baserad på hjärtats kultur en enhet. I familjer som är förankrade i 
den ursprungliga släktlinjen, ligger samma gudomliga källa till kärlek i hjärtat hos 
varje familj. Uppmanad av den Gud inom oss, känner familjer sig kopplade till andra 
familjer över hela världsklotet. Eftersom alla människor kommer att resonera med 
Gud och uppleva Guds hjärtat som sitt eget, kommer de naturligtvis att vara empa-
tiska med varandra utöver hindren för nation, ras och kultur.

I Guds ursprungliga släkt är ingen fiende. Därför kan idealet av en global familj bli 
verklighet. När vår sanna kärlek expanderar att omfamna jorden och alla dess folk, 



vill vi resa, kommunicera med och förstå alla världens sorter kulturer. Externt, 
underlättar framsteg inom kommunikation och transport, samt en växande känsla av 
holistisk enhet, denna förening av världens kulturer till en global by. Inre kärlek som 
resonerar i människors hjärtan och Välsignade par från olika raser som är förankrade 
i den ursprungliga släktlinjen överbryggar kulturella klyftor.

Världen baserad på hjärtats kultur kommer således att fungera som en enda organism.
Alla kommer att leva i harmoni och resonera i sann kärlek. Gud, som är i centrum i 
varje familj, kommer att vara världens Sinne. Genom att helt enkelt följa vårt 
samvete, vilket är en andra Gud, kommer vi att leva tillsammans i harmoni och 
förening. Livet i denna världen kommer att vara naturligt fria, fredliga, harmoniska 
och glada.

Kulturella aktiviteter inom hjärtats kultur
Familjen är kulturens grundläggande pelare. Traditionerna och familjelivet formar 
attityderna och värderingarna i den större världen, påverka allt från smak inom filmer,
konst och litteratur till val av politiska ledare. Därför är familjens vanor och bra 
exempel utgångspunkterna för att sprida gudomliga värden till kultur. Det är upp till 
våra familjer att skapa den nya kulturen ur djupet av sina egna upplevelser av sann 
kärlek.

Som nämnts ovan är kärnan i hjärtats kultur att leva för andras skull. Familjer som 
övar att leva för andra och utvidgar samma hänsyn till grannar och människor i  
samhället är "jordens salt." (Matt. 5:13) När vi möter dessa familjer kan människor 
smaka på Guds rike. Det är så välsmakande! Människor kan inte få tillräckligt av det. 
Hjärtats kultur upprätthåller också sexuell renhet och sanna familjevärden. Ändå är 
samhället i dag förorenat av de översexualiserade värdena i sexuell revolution, som 
dagligen anfaller oss genom musik, film och tv. De vädjar direkt till känslorna och 
stimulerar önskan om sexuell kärlek. De förmedlar meddelandet att fri sex triumferar 
över konventionell moral. De avfärdar värdet av familj och förvirrade föräldrar. Hur 
kan sanna familjevärden frodas mitt i en sådan fientlig miljö?

Därför bör vi, när vi etablerar hjärtats kultur, sträva efter kulturella aktiviteter inom 
alla dessa områden för att utmana och störta kulturen av den sexuella revolutionen. 
Sådant är fader Moons bud för kultur. Det är därför han grundade en konstskola, och 
stöder flera balettakademier och en symfoniorkester, och varför hans son Hyo Jin 
Moon fördjupade sig i att skapa musik, tv och filma. Vad bör dessa kulturella 
aktiviteter sträva efter?

Hjärta, som är kärnan i den mänskliga personligheten, uttrycks genom sinnets 
fakulteter av känslor, intellekt och vilja. När hjärtat är korrupt blir dessa fakulteter det
som är lika korrupt; när hjärtat är rent söker dessa mentala förmågor efter det som är 
rent. Därför strävar människor med rena hjärtan och försöker inse det högsta 
idealet:Känslorna söker skönhet, intellektet prisar sanningen, och viljan strävar efter 



godhet. Kulturens produkter uppstår som prestationerna från begåvade individer som 
strävar efter dessa mål:strävan efter skönhet leder till konstverk och poesi; strävan 
efter sanning leder till prestationer inom filosofi, vetenskap och religion; och strävan 
efter godhet leder till fin teater och litteratur och till ordentliga åtgärder inom 
näringsliv, utbildning och politik (figur 11).

En undersökning av konsten under det 1900-talet avslöjar ett dystert landskap med 
liten skönhet. Den visuella konsten övergav skönheten hos den mänskliga kroppen 
för intellektuellt torr abstraktion. Istället för sökande efter skönhet, utvecklades 
modern konst genom obeveklig kritik av tradition (precis som vänstern har kritiserat 
religion och traditionella värden). Kubister övergav den mänskliga figuren; abstrakta 
expressionister övergav former. Idag är det dags att utveckla konsten från ett radikalt 
nytt centrum. För att uttrycka sann skönhet bör konst framkalla den transcendenta 
andens verklighet i bilder hos det vardagliga.

Av alla konster tilltalar musik mest de direkta känslorna. Än "seriös" musik som den 
utvecklades under det 1900-talet efter Stravinsky har varit en ödemark utan 



känslomässigt innehåll. Melodi, tonalitet och rytm övergavs för intellektualitet i sitt 
vädjande till en liten elit. Samtidigt skiftade centrum för musikalisk kreativitet till 
jazz och blues, folkmusiken för amerikanska svarta. Invärtes rytmer och synkopation 
antydde om okonventionellt levande och kastade bort begränsningar. Denna musik 
togs upp av majoritetskulturen i en protest mot den "fyrkantiga" kulturen av vit 
kristendom. Ut ur denna miljö utvecklades rock-and-roll.

Inte mycket av rockmusik kan kallas vacker; dess vitalitet kommer genom resonans 
med kroppens lägre känslor. Ändå kan ibland en populär låt nå höjderna av skönhet 
och andlighet. Mycket beror på vem som skapar musiken. Om den är komponerat och
spelat av musiker med rena hjärtan, kan popmusik uttrycka andan av handling, enga-
gemang och ren kärlek.

Scenkonsten vädjar till såväl moralisk mening som vår känsla av skönhet. De berättar
en historia, vanligtvis med moral. De bjuder in publiken att använda sin fantasi för att
identifiera sig med rollerna och att placera sig själv i situationer som de aldrig skulle 
stöta på i normalt liv. Genom detta medium kan människor bättre förstå vem de är 
och vad de kan vara. De största teatrarna och filmerna visar det bästa hos människor, 
eftersom karaktärer prövas av deras omständigheter och segra. Vi gillar att se 
karaktärer som exemplifierar vördnadsfull son, en trofast hustru och patriot som ger 
sitt liv för sin nation. Vi hoppas för dem att segra genom krigens smältdegel och 
överträffa frestelser av falsk kärlek, att de i slutändan skulle kunna finna en rikt 
förtjänad lycka.

Idag beklagar vi överdrivet sex och våld på TV och filmer därför att vi vet att de 
underförstått ger sanktion mot detta avvikande beteende. När hjärtats kultur gryr 
kommer människor att avvisas av äckel och viljan till våld och kommer att flockas till
filmer och pjäser som visar en högre standard av godhet. Ingen censur behövs för 
upprätthålla moral inom konsten. När människors samvete växer sig starkare 
kommer de inte längre nedlåta sig till pornografiska och omoraliska produktioner, till 
följd av brist på marknadsintresse.

Vetenskap, filosofi och religion bör handla om att leta efter sanning. Ändå gör filoso-
fin i vår tid mer ansträngning att kritisera sanningar än att söka efter sanning. Ända 
sedan Kant har filosofer tvivlat på om människor någonsin kan förstå absolut san-
ning. Människor, säger de, vilseleds av sina sinnen, av omedveten påverkan från klass
och kultur, eller av hopp och drömmar hos ett subjektivt psyke. Sanningen i sig själv 
undviker filosofen eftersom han inte längre accepterar Guds verklighet, all sannings 
grund. Han är kvar att analysera det mänskliga tillståndet medan man betraktar män-
niskan som en föräldralös, ensam varelse i kosmos. Av denna anledning är mest 
modern filosofi förstörande för moraliska värden och etiska ideal. Utan en teori om 
Gud, kan de ha liten koppling till hjärtats kultur. Det är därför Enighetstanken, den 
filosofiska rörelsen som stöds av fader Moon, börjar med en teori om Gud som ut-
gångspunkt.



Religion är lite bättre. Trots århundraden av stridigheter, samlas idag världsreligioner 
i dialog mellan religioner och samarbete. Det är allt större erkännande av att religiös 
konflikt är en skadlig ondska och en särskild kränkning mot Gud. 12 Detta beror på att
med gryningen av hjärtats kultur, erkänner andligt anpassade människor kärleken till 
den enda Gud som går genom hjärtat hos troende inom varje religion. De leds av 
deras samvete och av anden att gå utöver dogmer och forntida konflikter till hitta 
universella värden i alla religioner.

Vetenskapen letar efter sanningen ur en yttre synvinkel. Den har en metodisk par-
tiskhet mot att inte erkänna Gud i dess förklaringar av verkligheten. Många forskare 
attackerar rutinmässigt religiösa eller andliga förklaringar och kallar dem vidske-
pelse. Arrogant tänker den att existerande vetenskapen ensam räcker för att förklara 
universum, de har varit ovilliga att öppna för  möjligheten att Gud finns eller har 
någon relevans för den jordiska verkligheten. I själva verket visar detta att veten-
skapen bara är i sin barndom. I framtiden, när vetenskapen antar en helhetssyn på 
sanning, kommer det att finnas många ännu ej drömda upptäckter som kommer att 
leda till ny teknik för att förbättra för mänskligheten. Eftersom andliga världen och 
den fysiska världen blandar sig mest intimt i mänskliga varelser, särskilt medicin-
forskning kommer att dra nytta av att inta en helhetsyn. Program som främjar enighet 
mellan vetenskap och religion, som International Conferences on the Unity of the 
Sciences [ICUS], främjar denna trend.

Idag har vi ett politiskt system (USA) som trivs med partiskhet, ofta på bekostnad av 
nationen som helhet. I starka partistrider anser vi människor från den andra parten 
som missledda, mörkade eller till och med olyckliga. I själva verket vill alla upp-
riktigt offentligt anställda det bästa för sitt land. I hjärtats kultur där syskonkärlek 
härskar allmänt kommer politik att präglas av tvåpartisamarbete för delade mål. 
Nyckeln till att dämpa politiska konflikter är att hitta våra gemensamma föräldrar. 
Genom Guds kärlek och Sanna föräldrar är vi alla bröder och systrar, även om vi 
kanske inte håller med om politiken.

Fader Moon lär ut att uppdelningen av västerländsk politik i höger och vänster har 
rötter i det avlägsna förflutna:höger och vänster representerar tjuvarna vid Jesus kors. 
Den högra tjuven som mottog Kristus representerar alla som omfattar en kristen 
politisk ideologi. Arvet inkluderar puritanerna, den amerikanska revolutionen och 
dagens kristna konservativa. Den vänstra tjuven som förnekade Kristus representerar 
alla människor som har en sekulär politisk ideologi. Upplysningen, den franska 
revolutionen, den europeiska socialismen och den moderna liberalismen är bland 
hans arv. Fader Moon marknadsför "Headwing" – huvudriktning, att omfamna både 
höger- och vänstersidan i en transcendent förening. I hjärtats kultur, skulle de förhålla
sig harmoniskt som maskulina och feminina inställningar till samhällsstyrning.



Affärsaktiviteter inom hjärtats kultur bör följa en universell princip som ställer 
helhetens välfärd först. Ett företaget är en typ av familj. Inom ramen för en konkur-
renskraftig marknadsplats bör den ta hand om alla anställdas välfärd. Som många 
japanska och amerikanska företag har upptäckt, samarbete i relationerna mellan 
arbetare och företagsledning kan förbättra produktivitet och ge en konkurrensfördel 
jämfört med företag som plågas av motstridiga arbetskraftsrelationer. Relationer 
mellan ledningen och anställda bör kännetecknas av lojalitet och ömsesidig respekt. 
En företagsledare eller verkställande direktör bör inte skapa bitterhet bland arbetarna 
genom att ge en orimlig lön. På samma gång, bör inte arbetare girigt insistera på 
alltför höga löner som kan skada företagets konkurrenskraft på marknaden.

Det kommer att finnas ett sådant överflöd i Guds rike att människor kommer inte 
längre att vara bundna till förvirring av arbetskrävande och obehagligt arbete. Datorer
och teknik kommer att ersätta dessa jobb, lämna människor till att vara kreativa och 
uppfinningsrika. Karriärer inom konsten, musik, vetenskap, utbildning och mänskliga
tjänster kommer att vara rikligare än i dag. Människor kommer att genomföra sina 
hobbyer och intressen och utföra den typ av arbete de gillar mest. Till exempel 
människor som tycker om naturens skönhet kan tjäna inkomst samtidigt genom att 
vägleda andra på vandring och fisketurer. Fader Moon har kallat hjärtats kulturen 
"hobbykultur." Allteftersom skillnaden mellan arbete och fritid upplöses kommer 
arbetslivet att bli angenämt.

Utbildning bör också främja godhet. Enighetstanken skiljer på två typer av utbild-
ning:universell utbildning och individuell utbildning. Universell utbildning är 
utbildning i hjärta och moral för att främja en god karaktär och gott medborgarskap. 
Den är för alla. Individuell utbildning specialiseras enligt studentens talanger, för att 
utveckla hens personliga kreativitet och  medfödda geni. Det kan inkludera akade-
misk, fysisk utbildning, teknisk och yrkesinriktad utbildning och utbildning inom 
konst, musik och andra skapande ämnen. En balanserad utbildning inkluderar båda 
universella och enskilda aspekter.

Tyvärr koncentrerar sig dagens skolor bara på akademiska och tekniska ämnen som är
lämpliga för individuell utbildning samtidigt som de ignorerar utbildning av hjärta 
och moral. Som ett resultat saknar eleverna en grund av karaktär och etik. Familjen 
har det huvudsakliga ansvaret för att undervisa om kärlek och moral, men när det inte
fortsätter i skolorna kan ungdomar lätt tappa bort sig. I hjärtats kultur, ser skolor sig 
själva som en förlängning av familjen. Lärarna kommer att ha en storhjärtad kärlek 
till sina elever, behandla dem som om de var hens egna barn. Eftersom där kommer 
att finnas en överenskommelse om universellt delade värden, kommer föräldrar och 
lärare lätt att samarbeta för att stödja skolupplevelsen med de normer som lärs 
hemma.

Avslutningsvis:inom konst, filosofi, vetenskap, religion, politik, näringsliv, utbildning
och många andra områden, bör kultur manifestera godhet och kärlek till en sann 



familj. Eftersom familjer bara trivs med förverkliga sann kärlek om de bevakar 
sexuell renhet, bör kultur uppmuntra till en sådan hälsosam livsstil. Det här är ett kall 
för kreativa människor att anpassa konstnärliga verk och socialpolitik som kommer 
att främja en hjärtats kultur. Världen baserad på hjärtats kultur kommer att upphöja 
värdena av sanning, skönhet och godhet. På alla sätt kommer det att bidra till
mänskligt blomstrande liv och världsfred.

1 Sang Hun Lee, Fundamentals of Unification Thought (Tokyo:Unification
Thought Institute, 1991), p. 32.
2 Sun Myung Moon, "True Family and I," True Family and World Peace, p. 81.
3 World Scripture, p. 694.
4 Sun Myung Moon, "Gods Hope for Man," Gods Will and the World, p. 174.
5 Exposition of the Divine Principle, p. 101.
6 Ken Sudo, "Godism and Headwing Thought," lecture, February 5, 1996.
7 Exposition of the Divine Principle, p. 329.
8 KJV; King James Version
9 Sun Myung Moon, "View of the Principle of the Providential History of
Salvation," True Family and World Peace, p. 55; this quote is from a different
rendition of the same speech that was given on numerous occasions in 1996.
10 Sun Myung Moon, "True Parents and the Completed Testament Age," True
Family and World Peace, p. 43.
11 The Great Learning, in Wing-Tsit Chan, ed., A Source Book in Chinese 
Philosophy, pp. 86-87; see World Scripture, p. 491.
12 Hans Kung, Global Responsibility (New York:Crossroad, 1991).



Löfte 8

Fullständig förening
med Gud

       천일국 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 성약시대를 맞
     이하여 절대신앙 절대사랑 절대복종으로 신인애일체 이상을
     이루어 지상천국과 천상천국의 해방권과 석방권을 완성할

 것을 맹세하나이다

Som ägare av Cheon Il Guk lovar vår familj, att med sann kärlek i centrum, efter att ha
gått in i det Fullbordade Testamentets tidsålder, förverkliga den ideala enigheten mellan
Gud och mänskligheten i kärlek, samt genom absolut tro, kärlek och lydnad, fullända en

befriad gudomlig sfär och en sfär av fullständig frihet i himlen och på jorden.

FAMILJELÖFTET ÄR EN RITNING för livet i Guds rike. Gud skapade varje 
människa med hopp och förväntan på att de skulle uppnå fullständig förening med 
Hen  och helt uppfylla Hens syfte med skapelsen. Trots det mänskliga fallet har Gud 
längtat efter den dag då mänskligheten kunde delta i Hens rike. För detta ändamål 
sände Gud sin son, Jesus Kristus, som uppmanar oss att följa honom till konunga-
riket. Där ska vi alla bli Guds barn och Kristus bröder och systrar, dela Hens gudom-
liga natur. (Rom. 8:19, 29; 1 Joh. 3:2) Men i överensstämmelse med temat för denna 
bok, lägger vi till denna traditionella förståelsen av att förklara att människor skall 
komma in i Guds rike som   familjer  .

Början av 2000-talet markerar gryningen av konungarikets tidsålder. Ändå kom och 
gick firandet den 1 januari 2000, och i dag är världen full av osäkerhet, förvirring och
fara. Den nåd som nu stiger ned från himlen är inte synlig rättvisa för någon. Jesus 
lärde att konungariket inte kommer fram på ett ögonblick, utan som liknelsen om 
senapsfrön (Matt. 13:31-32) växer den långsamt, slår blygsamt rot och sprider sina 
grenar i mitten av den förra tidsåldern. Till att början med märker få detta , men till 
slut fylls himmel och jord. Vi behöver inte bli oroade över förvirringen i vår 
nuvarande tid, som bara är födslovåndor. Låt snarare Anden leda oss att förstå Guds 
dolda verk. Jesus sa:" När människosonen kommer, skall han finna tro på jorden? " 
(Luk. 18:8) Som med alla stora verk av Gud, för att komma in i konungariket 
kommer det att kräva ett troget svar på Guds kallelse, eftersom Guds rike inte
kommer med tecken som ska observeras." (Luk. 17:20)



Familjelöftet lyser upp konungarikets liv, inte som ett ideal under en obestämd 
framtid, utan som ett tillstånd att ta tag i just nu. Vår uppgift är att orientera våra liv 
för att dra nytta av denna rikliga nåd och uppfylla Guds förväntningar.

Strukturen hos det åttonde löftet
Det åttonde löftet samlar ganska många koncept. Därför är det bra att börja med att 
schemalägga strukturen. (bild 12) uppfyllelse av Guds rike är för det första en 
händelse i tid, utlovande ankomsten av det Nya Jerusalem. (Upp. 21:1-2) För det 
andra är det en — plats — där himmelriket är fritt tillgängligt för alla. 
Uppenbarelseboken beskriver det symboliskt som en muromgärdad stad upplyst 
inifrån och full av himmelska läckerheter. (Upp. 21:12-23, 22:1-5) För det tredje är 
konungariket Guds. Guds ande omvandlar alla dess invånare. Bibeln hänvisar till 
detta symboliskt: "bära Hans namn på deras pannor," (Upp. 22:4), och de skall ha 
"rätten till Livets träd." (Upp. 22:14) För det fjärde är konungariket människor som 
tycker om fullständig förening med Gud. De lever enligt den himmelska lagen i sanna
familjer, som har tvättat sina syndfulla kläder". (Upp. 22:14) De återupprättar det som
förlorades i Edens lustgård, där Adam och Eva skulle följa budet att inte äta " (1 Mos 
2:17), och bilda en sann familj inom sfären av trädgård. Den frihet och det ansvar 
som Gud gav Adam och Eva förblir en konstant i Guds rike, där Guds skapelse är 
fullkomnad enligt Hens ursprungliga plan.

Dessa fyra delar av Guds rike; tid, rum, Gud, och människor, är ämnet för åttonde 
löftet. Dess tid är Fullbordade testamentets tidsålder, som kommer för att uppfylla 
alla gudomliga löften i Gamla testamentets tidsålder och Nya testamentets tidsålder. 
Dess sfär är sfären av befrielse och fullständig frihet i Guds rike, både i andliga 



världen och på jorden. Det uppenbarar Gud genom Guds och människans ideal 
förenade i kärlek. Dess människor utövar absolut tro, absolut kärlek och absolut 
lydnad .

Sann kärlek är centrum för Guds sfär, representerad av den skuggade mittraden. Alla 
fyra delar av konungariket realiseras i familjer som är centrerade på sann kärlek. När
det gäller tid, är sann kärlek den viktigaste skillnaden mellan det Fullbordade testa-
mentets tidsålder och Gamla och Nya testamentets tidsåldrar som föregick det. 
Absolut kärlek är centrum för absolut tro och absolut lydnad; övertygelse ”om det 
man hoppas ... ting som man inte ser”. (Hebr. 11:1) och hjärtats motivation för vår 
lydnad. Sann kärlek är substansen och perfektionen av Guds och människans ideala 
förening. Slutligen kopplar sann kärlek människans jordiska liv till deras eviga öde
i himlen.

Dessa fyra konungarikenas ideal är i första hand familjeideal och därefter sociala 
ideal, representerade av den nedersta raden i figuren. Familjen, som den främsta 
institutionen i Edens lustgård (1 Mos. 2:24), är också den primära institutionen i det 
nya Eden. Tillståndet av fullständig enighet med Gud i kärlek finns främst i familjen, 
där kärlek finns i dess största intensitet, intimitet och variation. Individuell förening 
med Gud, till och med den mest extatiska andliga förening, bleknar i jämförelse.

Därefter ur kärleksfulla familjerelationer, kommer sann kärlek att utvidgas utan 
begränsningar till alla slags sociala, politiska och ekonomiska relationer i konunga-
riket. Den kosmiska utvidgningen av Guds kärleksideal skapar sfären av befrielse och
fullständig frihet. Fader Moon beskriver denna expansion i enkla termer av hur 
människor behandlar varandra:

Ideala familjer är tegelstenarna för att bygga himmelriket...
När människor som upplever sina fars- morföräldrars djupa kärlek i
deras familj kommer ut i samhället, till exempel gatorna i New York,
så kommer de att känna sig mycket nära gentemot äldre människor där, 
och de äldre kommer att behandla dem som sina barnbarn...

 När barn som har fått kärlek från sina föräldrar går utanför och träffar 
människor i deras föräldrars ålder, kommer de att känna sig väldigt nära och 
försöka tala med dem och hjälpa dem. När människor som har en vacker 
relation med sina bröder och systrar i sin familj går ut i samhället,
kommer de att lätt komma överens med människor och ha nära
relationer med sina grannar. De kommer att känna sig naturliga
även när det gäller det motsatta könet, om se dem som bröder och systrar 
utan sexuell lust eller ohälsosamma idéer. Himmelriket är uppbyggt av 
familjer där du kan uppleva sådana kärleksfulla relationer centrerat
på Gud...

Vi går till himmelriket som en familj: som ett par och



som föräldrar tillsammans med de barn vi föder. Vi åker dit som en
klan med söner och döttrar och barnbarn. Vi kommer en
dag att åka dit som en hel nation. Då kommer detta land att bli ett
himmelskt land. Himmelriket skapas i detta sätt idag. 1

Det Fullbordade testamentets tidsålder
Ordet "testament" kommer från det latinska ordet testamentum, som betyder ett 
förbund. Vi tänker ofta på Gamla testamentet som en Skriften, men det är dess 
sekundära betydelse. Gamla testamentet var förankrat i förbunden med Abrahams och
Mose. Likaså grundades Nya Testamentet på det nya förbundet som inrättades på för-
lossning av synder genom blodet från Jesus Kristus. (Matt 26:28). Gamla 
testamentets tidsålder var perioden 2000 år från Abraham till Jesus, när Abraham och 
Mose förbund var i kraft. På samma sätt förlängdes Nya testamentets tidsålder till och
med de senaste 2000 år sedan Jesu Kristi ankomst, när vi levde under det nya 
förbundets nåd.
Ett testamente kommer med ett löfte. Därför har varje tidsålder ett definitivt 
providentiellt mål, att uppfylla Guds löfte till människor. Detta innebär i princip att 
sända Messias och etablera Guds himmelrike.

Gamla testamentet främjade Israels ideal som Guds konungarike. När israeliterna inte
lyckades uppfylla det idealet, sändes de i landsflykt för en tid, fortfarande med hoppet
om att en dag upprätta konungariket. Efter att ha återvänt till sitt land, försvagade 
under hedniskt förtryck och längtade efter befrielsedagen och Guds kommande löfte. 
(Jes 61:2) Detta utkristalliserade sig som hoppet för Messias ankomst under de 
yttersta dagarna.

Jesus kom för att uppfylla hoppet om Gamla testamentets tidsålder. Principerna lär att
när Johannes döpt Jesus i Jordanfloden och en duva sänkte sig ner på honom, 
symboliserade den ögonblicket då alla prestationer från Gamla testamentets tidsålder
överlämnades till Jesus, 2 som Jesus sa, "Alla profeter och lagen har profeterat fram 
till Johannes." (Matt 11:13) Jesus började därefter sin förkunnelse, med målet att 
uppfylla det messianska hoppet från Gamla testamentets tidsålder. Det vill säga, om 
Israel hade förenats med Jesus, skulle de ha etablerat Guds himmelrikes ideal på 
jorden.

När Jesus gick till korset och inte längre kunde arbeta med Israel för att upprätta 
Guds rike på jorden invigde han Nya testamentets tidsålder, men bara som ett andligt 
rike. Bland Gamla testamentets löften, uppfylldes profetiorna om syndernas 
förlossning medan hoppet om ett jordiskt rike sköts upp. Jesus kom som Guds lamm 
och uppfyllde profetiorna från Jesaja 53 som en som tog på sig själv "det straff som 
gör oss hela." Men Gamla testamentets löfte om ett jordiskt konungarike var kvar,
uppskjutet till dagarna för återkomsten.



Därför profeterar Uppenbarelseboken om dagen då "Väldet över världen tillhör nu 
vår Herre och hans Smorde, och han ska vara kung i evigheters evighet." (Upp. 
11:15) Trots ansträngningar från vissa teologer och kyrkomän för att minska dessa 
eskatologiska hopp och betona Nya testamentet budskap för att upprätthålla en 
vardaglig social ordning, har dessa förhoppningar kvarstått, och med jämna mellan-
rum avfyrat glödande messianska förväntningar.

Vid Kristi återkomst invigde därför Gud det Fullbordade testamentets tidsålder, vars 
syfte är att uppfylla de ouppfyllda löftena från Gamla testamentets tidsålder och Nya 
testamentets tidsålder. Särskilt bör det uppfylla Guds rikes löfte om jorden, som 
kristna har bett under 2000 år, "ske din vilja på jorden..." Fader Moon gjorde en 
profetisk deklaration vid öppnandet av det Fullbordade testamentets tidsålder den 1 
januari, 1993, sju år före början av det nya årtusendet. Med ankomsten av det nya 
årtusendet, deklarerade han år 2001 till år ett av Cheon Il Guk — markerande början 
av det viktiga förverkligandet av Guds rike på jorden. Även om de flesta människor 
inte inser det, har världen därför gått in i det Fullbordade testamentets tidsålder. 
Familjelöftets ord, efter att ha gått in i...visar att vi redan lever i den nya eran och deltar
i dess utspelning.

Svårigheter och födslovåndor
Enligt Principerna ledde Jesus slutet av Gamla testamentets tidsålder när Johannes 
döpte honom vid Jordanfloden. Likaså bör slutet på Nya testamentets tid markeras 
med en ceremoni där en kristen ledare, likt Johannes döparen skänker en välsignelse 
till den återvändande Herren. Detta kunde ha ägt rum i slutet av andra världskriget, 
när Korea var befriat från japansk ockupation. Om koreanska kristna välkomnat fader
Moon 1945, skulle det Fullbordade testamentets tidsålder ha börjat vid den tiden. 
Hade de tagit emot honom och stött honom med hängivenhet kunde Gud ha etablerat 
konungariket direkt på grunden av världskristendom.

Men kristna ledare i Korea avvisade och förkastade fader Moon. Eftersom han inte 
önskade att börja Fullbordade testamentets tidsålder på en skakig grund, gick han 
ensam och inledde en 40-årig "vildmarksvandring" för att lägga en fast grund för 
seger. Steg för steg byggde han under 40 år upp en rörelse och upprättade ett register 
över prestationer och erkännande jämförbar med vad som förväntades 1945.

Under tiden påbörjade kristendomen, som hade nått sin topp i världspåverkan, sin 
nedgång. Genom Tysklands och Japans nederlag var världen fylld med hopp och 
förväntningar på en ny fredlig världsordning baserad på triumf för kristna och 
demokratiska värden. FN grundades för att ge substans till det hoppet. Ändå tre år 
senare, 1948, påbörjades en period av förödelser. Berlinblockaden och början av det 
kalla kriget, FN:s allt mindre makt, religiösa strider vid födelsen av staten Israel, 
delningen av Indien och uppkomsten av apartheid i Sydafrika slog sönder allt hopp 
om en bestående fred. Korea var uppdelad i norr och söder och skulle drabbas av 
tragedin från Koreakriget.



Dessa yttre problem följdes snart av inre strider. Välstånd i 1950-talets Amerika 
maskerade en växande känsla av meningslöshet som exploderade under ungdoms-
revolten på 1960-talet. Kyrkans inflytande sjönk och skilsmässor ökade. Bön togs 
bort från skolorna. Tomma kyrkor omvandlades till restauranger och danshallar. På 
bara 40 år, skiftade kulturlandskapet i Amerika till en sådan grad att kristendomen 
hade blivit en minoritetstro i en kultur som domineras av sekulära värderingar. I 
Europa var situationen ännu värre. Alla dessa svårigheter uppstod som en konsekvens
av att kristendomen inte tagit emot den kommande Herren.

Vid samma tid genomgick fader Moon sina egna svårigheter medan han och hans lilla
grupp anhängare bar korset av Guds försyn. Han uthärdade fängelse sex gånger 
medan han arbetade för att återupprätta den förlorade kristna grunden. Hans heliga 
bröllop ägde rum 1960 på det mest bräckliga fundamentet, omgiven av protestrop. 
Steg för steg utvidgades omfattningen av hans arbete, fram till och med augusti 1989 
(ceremonin P´al Jeong Shik) hade han säkrat en oförstörbar inre grund och övervinna 
fallets sfär. Yttre resultat följde snart och började med hans möte med president 
Gorbatjov 1990 som ledde till öppnandet av Sovjetunionen, ett dramatiskt möte med 
Nordkoreas ledare Kim Il Sung 1991 som ledde till en öppning av fredsinitiativ
mellan de två koreanska länderna och den internationella välsignelsen av 30 000
par i augusti 1992. Som diskuterats ovan i relation till det sjätte löftet, markerade det 
första gången som Välsignelsen kunde ges som en gratis gåva till människor från alla 
religioner, raser och nationer.

Nya testamentets tidsålder grundades på Jesu blod på korset, till åminnelse i 
nattvardsvinet, "förbundsblodet, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse."
(Matt. 26:28) Det Fullbordade testamentets tidsålder grundar sig på Välsignelsen, 
helgad av heligt vin, som erbjuder medlemskap i Guds familj och rensning av den 
ursprungliga synden. Därför, strax efter att fader Moon lagt grunden som Gud kunde 
bevilja Välsignelsen som en gåva till alla världens människor, 1993 deklarerade han 
öppnandet av det Fullbordade testamentets tidsålder.

Nu när världen har gått in i det nya årtusendet har tiden kommit att bygga himmel-
riket Cheon Il Guk, som påtagliga fredsriket. Nu kommer mänsklighetens önskan 
efter tidsåldern av fred att ske, så som förutsades av de gamla profeterna. Det 
kommer inte ske med gudomligt dekret, som med magi, utan snarare kommer det att 
växa likt det ordspråkets senapsfrön från en liten grodd till ett träd vars grenar berör 
alla i världen. Dessutom bör vi som lever i denna tidsålder etablera den genom vår 
egen ansträngning inom vårt eget aktivitetsområden. På så sätt avser Gud att ge oss 
värdigheten som medskapare och ”stam-messias”.

Vårt ansvar som människor i
det Fullbordade testamentets tidsålder



Det bibliska konceptet om förbund ("testamente") balanserar det gudomliga löften 
med mänskligt ansvar. I varje försyns tidsålder, inrättar Gud särskilda skyldigheter 
för att motivera människor i den tidsåldern. I Gamla testamentets tidsålder, var Gud 
trogen mot sitt förbundslöfte när han ledde israeliterna ur Egypten och etablerade 
dem i Kanaan. Israeliterna skulle å sin sida hålla Mose lagarna och "inte vända sig 
från till höger eller vänster. "(Joshua; lydnaden mot lagen och tempeloffret var den 
mänskliga delen av ansvaret i det gamla Testamentets tidsålder).

Under Nya testamentets tid har Kristus gett oss nåden av förlossning från synder 
genom Jesu blod offrat på korset. Vi fick den nåden genom tro. (Rom. 3:24-25) Att 
leva i tro är inte enkelt; det har inneburit att gå samma väg som Jesus, inför 
svårigheter och till och med döden. (2 Kor. 4:11) Bekännande, "Jesus är Herre" i 
romerska imperiet skulle kunna betyda en martyrdöd. Även i dagens behagliga 
omständigheter utmanas en sann kristen att leva genom tro till och med till stora 
personliga offer, som Paulus sa, "Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller 
ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? "(Rom 8:35) Självskydd
för att upprätthålla trons standard har varit den mänskliga delen av ansvaret under 
Nya testamentets tidsålder.

Vilken typ av mänskligt ansvar är det då i det Fullbordade Testamentets tidsålder? 
Den bibliska beskrivningen av det Nya Jerusalem som en mystisk stad som stiger ned
från himlen har gett många kristna en felaktig uppfattning att himmelriket kommer att
framstå övernaturligt, helt genom Guds verk utan någon mänsklig ansträngning. Inget
kunde vara längre från sanningen! Principerna lär ut att Gud gav människorna den 
upphöjda statusen som medskapare. För att kvalificera sig som medskapare, måste 
varje person ansvara för att forma vägen av sitt eget liv på ett sådant sätt att det liknar
Guds liv. Varje person är ansvarig för att utveckla sitt hjärta av kärlek att likna
Guds kärlek. Utgångspunkten för detta är i familjen. 

Jesus är "vägen" (Joh 14:6); och idag ställer många kristna frågan, "Vad skulle Jesus 
göra?" Hur kan vi leva som Jesus? Känner vi Jesus sinne och hjärta väl nog att veta 
vad han skulle göra i vår situation? Behöver Jesus vår hjälp för någonting? Kan vi 
älska Jesus på det realistiska sättet vi skulle älska en far eller en äldre bror eller 
partner? Faktum är att Jesus lämnade oss några grundläggande instruktioner för vår 
vandring i tro, men ändå gör vi kontinuerligt kompromisser. Han befallde oss:"Var 
fullkomliga som er himmelska Far är fullkomlig"(Matt. 5:48), men det är svårt att 
göra eller till och med förstå vad det betyder. Att få tillgång till Jesus verkliga hjärta 
är inte en enkel sak. Därför har människor som lever i Nya testamentets tid funnit 
det är väldigt svårt att nå den riktiga likheten med Gud. 

Lyckligtvis, i början av det Fullbordade testamentets tidsålder, har Gud sänt sin Son 
ännu en gång. Denna gång som Herrens återkomst. Vi har möjlighet att träffa honom, 
att sitta vid hans fötter och ta emot hans ord. Dessutom kan vi uppleva att leva med 
honom och direkt delta med hans familj, eller lära av andra som har gjort det. Genom 



att närvara och delta med honom i att bygga Guds konungarike, växer vi nära honom 
i hjärta. 3 Genom att imitera hans livsstil och försöka motsvara hans standard av 
kärlek, kommer vi att likna honom, och på så sätt likna Gud.

Som Sanna föräldrar visar far och mor Moon Guds sanna kärlek i alla dess aspekter: 
vertikal kärlek som patrioter för nation, helgon för världen och gudomliga Guds barn 
(löfte 2), horisontell kärlek som ett kärleksfullt par och som föräldrar till sina barn
(löfte 3), universell kärlek när de offrar tid och energi för kyrko-medlemmar mer än 
för sina egna barn och för icke-medlemmar mer än för medlemmar.  Detta gör vad 
som krävs för att bryta ner barriärerna för världsfred (löfte 4), kosmisk kärlek när de
skapar villkor för att förena andliga världen och till och med befria fångar i helvetet 
(löfte 5) och gudomlig kärlek när de erbjuder Välsignelsen som utrotar satans 
släktlinje och engagerar människor i Guds familj. (löfte 6) Vidare ser vi i Sanna 
föräldrar och deras familj början av en hjärtats kultur som bär den ursprungliga 
släktlinjen att leva för andras skull (löfte 7). Och inte minst har de försökt återfå sin 
ursprungliga hemby i Nordkorea (löfte 1) som en modell för alla människor att 
förlösa och rensa upp alla tidigare problem och som ett förspel till att bygga en ny 
värld utan några fläckar.

Se här! Familjelöfte är den kompletta ritningen för manifestation av Guds sanna 
kärlek, baserad på modellen av Sanna föräldrars egna liv! Till och med familjer som 
aldrig har chansen att träffa Sanna föräldrar och direkt delta med dem kan åstad-
komma samma sak genom att uppfylla familjelöfte. I själva verket kan en familj i 
avlägsna Afrika som aldrig har träffat fader Moon men gör allt för att uppfylla 
familjelöftet, vara närmare Guds ideal av sann kärlek än en amerikansk familj som 
ser fader Moon ofta men inte uppfyller Familjelöftet. Att uppfylla familjelöften är 
nyckeln till att uppnå vår del av ansvaret i det Fullbordade testamentets tidsålder.

Den andliga personligheten i det Fullbordade testamentets tidsålder
Varje tidsålder har sin karakteristiska andlighet. Gamla testamentets tidsålder var 
lagens tidsålder, vars syfte var att begränsa det onda. Gud framträdde som en kung 
och domare och handlade med människor som kämpade med att hedra Honom trots 
deras vilsna och självcentrerade hjärtan. Genom att hålla Lagen, göra goda gärningar 
och undvika ondska kunde människor uppfylla den juridiska standarden för vad som 
krävdes för att ha en relation med Gud.

Nya testamentets tidsålder har varit trons tidsålder. Troende utövade levande tro för 
att ansluta sitt inre till Andens Gud. Att behålla tro är dock en kam, både mot världen 
och mot köttets begär. (Rom. 7:19-24) Troende som offrade sig i tro fylldes med 
Guds nåd. De upplevde Gud som sin fader och en känsla av att tillhöra Guds familj. 
Men samtidigt förblev de medvetna om sin synd, och erkände att de bara var Guds 
adopterade barn. (Rom. 8:15, 23) De tröstades av att Gud har förlåtit deras synd och 
behandlade dem som söner och döttrar, ändå visste de att i köttet var de fortfarande 
av den fallna släktlinjen.



Det Fullbordade testamentets tidsålder öppnar möjligheten att fullborda föreningen 
med Gud. Alla människor kan bli Guds direkta söner och döttrar, inte genom 
adoption utan genom blodssläkt. Söner och döttrar av blod liknar naturligtvis sina 
föräldrar. Därför kommer människor att likna Gud och manifestera Guds kärlek i allt. 
Det var mänsklig födelserätt vid skapelsen, då "Gud skapade människan i sin egen 
avbild. "(1 Mos. 1:27) En gång när varje spår av människans fall har utrotats, 
kommer det att vara vår förstfödslorätt igen.

Den mest fullständiga bilden av Gud är uppenbar i familjen. Det där framgår av 
1 Mos.1:27, som fortsätter, "till man och kvinna skapade han dem." Denna vers lär att
man och hustru som delar kärlek tillsammans verkligen är Guds avbild. I den sanna 
äktenskapliga relationen, återspeglas Guds kärlek till maken och hustrun i kärleken 
de har till Gud och utvidgas i den kärlek de har för varandra. Detta är den sanna 
familjen: förenad båda i vertikal enighet med Gud och horisontell enighet som man 
och hustru. Parets kärlek expanderar ytterligare genom sina barn; familjens kärlek 
expanderar till vänner och släktingar och lyser upp den större gemenskapen. Därför är
sanna familjer som lever enligt Familjelöftet Guds förkroppsligande när de lägger 
deras ljus till Guds expanderande rike.

Kärnan i varje familj är föräldrarna. Människor som lever i Fullbordade testamentets 
tidsålder känner inuti sina ben att Gud är deras Sanne Förälder. De upplever Guds 
kärlek på alla sätt som människor brukar uppleva en god föräldrakärlek. De vet att 
Guds föräldrakärlek handlar om mer än barmhärtighet, förlåtelse och stöd. Likt alla 
föräldrar vill vår gudomliga Förälder vara stolt över sina söner och döttrars presta-
tioner. Vår gudomliga Föräldrar är lik alla föräldrar när Hens barn misshandlar 
varandra och mår bra när en mer kapabel son osjälviskt hjälper ett svagare syskon. 
Som alla föräldrar som ibland behöver sina söner och döttrar hjälp, behöver vår 
gudomliga förälder ibland vår hjälp.

Därför ber människor i Fullbordade testamentets tidsålder sällan till Gud om hjälp. 
Gillar vuxna att be sina föräldrar om hjälp? De skäms för att vara så beroende. På 
liknande sätt bör istället för böner och önskemål, vår kommunikation med Gud vara 
att rapportera om vårt dagliga liv. När vi pratar med Gud uttrycker vi vårt hopp, er- 
känner våra svagheter, ställer upp våra mål och bedömer hur långt kommit att 
uppfylla dem. Vi kommer att prata med Gud precis som vi gör med våra egna 
föräldrar. Sedan, även utan att vi ber om det, kommer Gud gärna att ge uppmuntran 
och kraftfullt stöd.

Tidigare, när människors förhållande till Gud var centrerad på deras individuella 
behov såg varje person Gud som en som bryr sig om "mig." Gud älskar varje person 
unikt och i mänsklighetens fallna tillstånd fanns det så mycket känslomässiga behov. 
Det förhållandet förändras i det Fullbordade testamentets tidsålder, när människor 
deltar i  Guds kärleks fullhet genom sanna familjer. Människor uppfödda i riklig 



kärlek hos sanna familjer är inte behövande. De kommer från en plats i fullhet, för att
omskriva ett citat från en amerikansk president, "fråga inte vad din Gud kan göra för 
dig, utan vad du kan göra för din Gud." De kommer att se att deras Gud, som de 
tidigare tänkt på som existerande främst för dem, har större huvudvärk över 
nationens, mänsklighetens och hela skapelsens situation. De upplever att Guds 
problem är också deras problem, de vill hjälpa Gud.

På liknande sätt förändras också de troendes förhållandet till Messias. I Nya 
testamentets tidsålder har människor ofta blickat upp till Kristus som deras Frälsare. 
De troende har förstått att de inte kunde göra någonting värdefullt av sin egen vilja, 
men bara genom att låta Jesus Kristus betala för deras liv. Denna inställning till tro 
hedrar Jesus för att ha räddat oss, vilket vi inte alls kunde göra av oss själva. Det 
besegrar också djävlar av stolthet och själviskhet. Men det lämnar ett tydligt avstånd
mellan Jesus och oss.

Denna relation har börjat förändras i det Fullbordade testamentets tidsålder. Männi-
skor upphöjs på grund av Jesu offer, att stå på den högre nivån där de kan samarbeta 
med Jesus. Vi deltar i uppgiften att bygga konungariket tillsammans med Jesus, som 
är vår äldre bror. Fader Moon deklarerade,
 

Mina damer och herrar, i gryningen av det Fullbordade 
Testamentets tidsålder, är det dags för varje familj att ta upp
den messianska missionen att fullborda frälsningsarbetet 
över hela världen. Efter att ha återupprättat er familj är nästa steg 
att återupprätta ert samhälle, er stam och nation. Vi kallar denna
process att vara, "stam-messias." 4

Vi blir "messias" för våra klaner och samhällen. Arbetet tillsammans med Kristus tar 
vi ägande inom våra egna områden genom missionen att bygga kungariket.

Guds konungarike
I det Fullbordade testamentets tidsålder antar Gud sin rättmätiga plats som den 
veritabla kungen av universum. Under tidigare tidsåldrar, hade Guds konungarike till 
stor del varit ett uttryck. Vissa förstod konungariket som manifesterar sig i kyrkans 
lagar. Andra troende tog det som ett frivilligt ok och underkastades det; liksom 
otaliga andra ignorerade det. Vissa religioner har betraktat Guds konungarike som 
begränsat till deras religion, medan de placerar andra religioner utanför Guds rike. 
Hur kan Gud, som universums skapare, vara nöjd med en så bristfällig ära? Guds 
sanna konungarike omfattar hela himlen och jorden. Det berör och styr hjärtat hos
varje person och upprättar en universell lag för alla att följa. Fader Moon genomförde
kröningsceremonin för Guds konungarike den 13 januari 2001. Under de kommande 
decennierna kommer Guds konungaskap gradvis att bli allt tydligare, när världen går 
in i den nya eran av fred och enighet.



Därför kan vi i det Fullbordade testamentets tidsålder förvänta oss att kyrkor kommer
att uppta hedersplatser. Varför? Sann kärlek kommer att ha högsta värde, högre än 
pengar, makt eller kunskap. Därför kommer människor att flockas till religion, äga 
nycklarna till att finna och utöva sann kärlek. Religiösa läror kommer därför att återta
sin plats som centrum för utbildning. Religion kommer att växa i prestige allt 
eftersom religiösa ledare överskrider gamla barriärer och blir kraftfulla underlättare 
av fredsskapande och social förnyelse.

Men äran hos någon kyrka, samfund eller religion är beroende av om kyrkan, 
samfundet eller religionen underkastar sig Guds konungarike. Gud är Herren som alla
religioner dyrkar. Därför har vi en paradox: för att en religion skall underkastas Gud 
kräver det att den förnekar uppfattningen att det är ett slut på sig själv. Det är inte 
längre tillåtet för någon religion att hävda att det är den enda vägen till frälsning. Gud
kommer inte att acceptera sådana påståenden; Hen kommer att dra tillbaka Sin nåd 
och stöd från dem som gör det.
En sann religion är en utbildningsinstitution i Guds herravälde. Den respekterar andra
religioner och erkänner att Gud också arbetar genom dem. Det bryr sig inte när en 
anhängare konverterar till en annan tro, mer än en högskola är bekymrad över en 
student som flyttar sina studier till ett annat universitet. Även idag rör världen sig
in i en tidsålder där samfund och religioner samtidigt upprätthåller deras distinkta 
doktriner, ritualer och institutioner kommer överens om grundläggande värdegrund, 
som de har gemensamt. Äktenskap mellan religioner minskar ytterligare avståndet 
mellan religionerna. Det måste finnas harmoni och överensstämmelse mellan alla
institutioner inom Guds rike.

Men den centrala institutionen i Guds rike är familjen, inte religion. När allt kommer 
omkring är familjen den primära institutionen för Edens lustgård. (1 Mos. 2:24) 
Religion kom till efter att våra första förfäder utvisades från Eden (1 Mos 4:26) som 
ett sätt att "återknyta" människor med Gud, som de hade förlorat. Fram till denna dag,
har religion fokuserat på individens frälsning. Den har betonat det individuella 
ansvaret för att möta Guds förväntningar på tro och karaktär. Men religionen har till 
stor del varit ineffektiv att frälsa familjen. Den har varit maktlöst att stoppa den 
överraskande pesten hos skilsmässa och familjens sammanbrott i det moderna sam-
hället. Fader Moon erkänner värdet av befintliga religioner som tränar människor i
självkontroll och moral, men bara som ett preliminärt steg för att bilda sanna familjer:

Vad tänker Gud göra genom religion? Han tänker disciplinera kroppen. 
Ni tror förmodligen det genom att tro på religion ni blir frälsta, 
genom att tro på kristendomen ni kommer att gå till himlen, 
eller genom att tro på Buddhismen ni kommer in i paradiset. 
Men det är de som är förenade med Guds kärlek som kommer in i himlen. 
För att komma in i himlen, borde Adam-familjen ha varit en familj 



vars centrum var kärleken till God. 5

Guds konungarike bygger inte på politisk makt eller militär styrka, som denna 
världens riken. (Joh. 18:36) Guds konungarike är kungadömet av kärlek, främst 
manifesterat genom sanna familjer. Som diskuterats i löfte 3 verkar det som den 
auktoritet och respekt som beviljas av kärlek inom familjen, och den sprider sin 
välvilliga påverkan utåt i samhälle och nation på grundval av sant familjeliv. 
Guds rike utvidgar sig när allt fler familjer förkastar att ta emot den fallna världens 
attityder och livsstil, få gåvan av Välsignelsen och skapas på nytt som sanna familjer. 
När sådana familjer blir vanliga, kommer den demokratiska processen naturligtvis att 
fungera för göra nationens lagar och politik i överensstämmelse med Guds suveräna 
vilja.

Absolut tro, absolut kärlek och absolut lydnad
Uppenbarelseboken talar om den första uppståndelsen, 144 000 troende som kommer 
att stå med Kristus och övervinna de yttersta dagarna. Medan vissa kommentatorer 
analyserar uppenbarelsen som människor och händelser i Romerska imperiet, ser 
många fler på att det pekar på framtiden, dagarna till Kristi återkomst.

Otaliga kristna har längtat efter att vara bland denna utvalda grupp. Egentligen finns 
det ingen gräns för Guds kärlek, och Hen avvisar inte någon kvalificerad person. Till 
exempel helade Jesus kvinnan från Syrien-fenicien som hans lärjungar avvisade 
eftersom hon inte hörde till de utvalda människorna. (Matt. 15:22-28) Snarare kan 
antalet 144 000 ses som symbol för människor från alla samfund och kyrkor; t ex 12 
stammar (samfund) gånger 120 klaner (kyrkor med 100 medlemmar eller mer). 
Nyckelfrågan är vem som ska kvalificera sig till den första Uppståndelsen.

Uppenbarelseboken 14 beskriver vem dessa människor är: De bär Guds namn, sjung-
er en ny lovsång till Gud och blir inte orenad med kvinnor. De bär sanningen på sina 
läppar och är utan fel i sin tro. De följer lammet vart han än går. Kapitlet ger också 
högtidliga varningar. De måste tro och frukta Gud i mitt i förföljelsen. De får inte för-
virras i Babylon, vilket innebär att förlora sina själar i materialistens lockelser av 
kommersiell kultur. Dessutom borde de inte tillbe odjuret; detta kan tas för att 
hänvisa till synden av sexuell lössläpphet genom vilken ormen bedrog Eva.

Kort sagt berättar Skriften att de troende som kvalificerar sig som medlemmar av de 
144 000 har absolut tro — tro som är oföränderlig och beslutsam. De har absolut 
kärlek, inte fallen kärlek som ger efter för köttets önskemål. De har också absolut 
lydnad, villiga att följa Herren vart han än går och göra vad han än kräver. 

Kontrastera denna rikes etik med de sekulärt rådande värdena för kultur. Där alla 
religiösa värderingar är öppna för att ifrågasättas, där alla uppmuntras att klargöra 



sina egna värden och hitta sin egen Gud, det finns ingen absolut tro. Det finns inte 
heller absolut kärlek. Dagens människor identifierar felaktigt kärlek med sina känslor
och sin passion, som ständigt förändras; därför faller de ständigt in och ur kärlek
och kan inte upprätthålla varaktiga äktenskap. "Lydnad" är nästan ett smutsigt ord i 
ett samhälle där individuell frihet är uppskattad framför allt. Det har blivit ett märke 
av svaghet och betraktas som visar brist på individuell integritet. Moderna sekulära 
ideal man (eller kvinna) är sammanfattad i Frank Sinatra-låten, "My Way." Den visar 
en individualist som väljer att tro eller inte, som älskar vem han eller hon gillar, gör 
vad han eller hon vill och som är suverän över sitt eget öde.

Vilken är mest attraktiv, etiken för modern individualism eller etiken för absolut tro, 
absolut kärlek och absolut lydnad? Individuell frihet kan verka söt, men den har 
resulterat i en rotlös och opportunistisk kultur som är frätande för familjelivet. 
Amerikas välmående livsstil lovar omedelbar tillfredsställelse, men den bygger inte
upp karaktär eller lär att offra, dygder som gör det möjligt för människor att bygga
varaktiga familjer som kan vårda sann kärlek. Jesus profetia att det i de yttersta 
dagarna "...kommer kärleken att kallna hos de flesta." (Matt. 24:12) beskriver 
situationen för familjens sammanbrott idag. Etiken för absolut tro, absolut kärlek och 
absolut lydnad är 180 grader emot världen. Den verkar inte särskilt attraktiv, men 
dess frukt är exceptionellt välsmakande och närande.

Absolut, evigt, oföränderligt och unikt
När människor skapas i Guds avbild, borde mänskligt liv vara i enlighet med Guds 
liv. Gud är den absoluta varelsen; därför bör vi ta efter Guds absoluthet. Annars är det
det meningslöst att tro att vi tar efter Guds avbild. 

Dessutom ger Gud oss absolut kärlek; därför vi kan älska andra med en kärlek av 
samma kvalitet. Som Johannes skrev: "Vi älskar, eftersom han först älskade oss. "
(1 Joh. 4:19) Om vi inte verkligen kan älska människor på sanningsenligt sätt, då är 
vår relation med Gud falsk. Skriften fortsätter med att säga, "Om någon säger,  ´Jag 
älskar Gud´, och hatar sin broder, han är en lögnare; för den som inte älskar sin bror 
som han har sett, hur kan han älska Gud som han inte har sett? "(1 Joh. 4:20)

Likhet med Gud: detta är utgångspunkten för att förstå den gudomliga etiken för 
absolut tro, absolut kärlek och absolut lydnad. Fader Moon klargör vidare att Gud är 
"absolut, evigt, oföränderlig och unik." 6 Vi borde också vara absoluta, eviga, 
oföränderliga och unika.

"Absolut" betyder den verkliga existensen, utan förhållande till relativitet. Eftersom 
Gud är absolut, bör människor bli absoluta för att kunna få en relation med Hen. 
Detta är känslan av Första budet, "Du ska inte ha några andra gudar jämte mig."
(2. Mos. 20:3) Jesus förklarade också:"Ingen kan tjäna två mästare; för antingen hatar
han den ena och älskar den andra, eller annars kommer han att vara lojal mot den ena 



och förakta den andra. Du kan inte tjäna både Gud och mammon. "(Matt. 6:24) 
Eftersom Gud är absolut, kan människor intrasslade i ett nät av goda och onda 
omständigheter och blandade lojaliteter, knappast förvänta sig att nå Gud. Därför 
måste vi ödmjuka oss själva och omvända oss. Vi måste sträva efter att dela det goda 
och onda inom oss själva genom att bli medvetna om vår synd och avbryta vår fallna 
natur. Eftersom detta är en nödvändig förutsättning för att möta Gud, sa Jesus, 
"Välsignade är de renhjärtade, för de ska se Gud. "(Matt. 5:8)

Därefter är en absolut varelse evig. Gud är det stora "Jag är" (2. Mos. 3:15) "Som var 
och är och skall komma." (Upp. 4:8) Omvänt, i Buddhismen, den eviga naturen av 
vad som till sist är verkligt är inramat av oförmågan hos alla fenomen. Således läser 
vi i Diamond Sutra:

Genom att frigöra sig från alla uppträdanden, följa den verkliga sanningen. 
Så jag säger er, ni ska tänka på all denna flyktiga värld:
En stjärna i gryningen, en bubbla i en bäck;
Ett blixtnedslag i ett sommarmoln,
En flimrande lampa, ett fantom, en dröm. 7

På samma sätt förklarade profeten Jesaja:"Allt kött är gräs ... men vår Guds ord står 
för evigt. "(Jes. 40:6-8)

Den evige Gud ser bara på affärer kopplade till evigheten. På samma sätt bör vi 
fokusera våra liv på evigheten vår eviga andes villkor. Med detta i åtanke lärde Jesus:
" Samla er inte skatter på jorden... Samla er skatter i himlen " (Matt. 6:19-20) 
Koranen säger det på liknande sätt:"Rikedom och söner är prydnaden av den 
nuvarande världen; men de hållbara sakerna, rättfärdighetens handlingar är bättre 
med Gud i belöning och bättre hopp. 8

En absolut varelse är oföränderlig. "Jesus Kristus är densamma igår och idag och för 
evigt. "(Heb. 13:8) På samma sätt tron att Gud prisar mest oföränderlig tro. Hen 
testade tron hos Abraham och israeliternas tro i öknen för att se om de var stånda-
ktiga. Habakkuk, en segerrik profet, beskrev en tro så fast att till och med hunger och 
törst inte skulle skaka den:

Fikonträdet blomstrar inte mer,
 och vinstocken ger ingen skörd.

Olivträdets frukt slår fel,
och fälten ger ingen föda.
Fåren rycks bort ur fållorna,
och ingen boskap finns i stallen.
Men jag vill jubla i Herren
och glädja mig i min frälsnings Gud.   - Hab. 3:17-18



Slutligen är Gud, den absoluta varelsen, en unik existens. "Herren är en."
(5 Mos. 6:4) En buddhistisk text förklarar," Det finns ingen uppdelning inom 
sådanhet; bara en enda är denna sådan, inte två eller tre." 9 Koranen prisar också Guds
unikhet:

Han är Gud, den Ende!
Gud, evigt begärd av alla!
Han föds aldrig eller föddes aldrig.
Och det finns ingen som kan jämföras med Honom! 10

Eftersom Gud är en, förstår man att det finns bara en princip för att förhålla sig till 
Hen. Detta skulle vara standarden på den tro och praxis som Gud själv skapar för 
människor på jorden och i andliga världen. Gud började genomföra en sådan standard
för det utvalda folket i Israel, och därefter, vid rätt tidpunkt, inkarnerade han som 
enfödd Herre och Frälsare, Jesus Kristus. Versen "Jag är  vägen, sanningen och livet. 
Ingen kommer till Fadern utom genom mig, "(Joh. 14:6) är ett uttalande om Guds 
unikhet. Trots den humanistiska uppfattningen att alla kan hitta sitt eget sätt
att tolka Gud, i sanning kan ingen hitta den sanna Gud utan att känna Kristus, den 
"ende medlaren mellan Gud och människorna." (1 Tim. 2:5)
Eftersom Gud är en, hur kan vi förklara mångfalden av religioner? Efter det mänsk-
liga fallet drogs människor ner till sådan okunnighet och andlig förnedring att Gud 
måste etablera villkorade sätt på vilka människor kunde ta de första stegen ur
Helvetet. Som en eftergift till mänsklig svaghet skapade Gud enklare standarder; att 
kräva perfekt tro hade varit för svårt. Till exempel förklarade Jesus den normala 
skilsmässan är en allvarlig synd, men att Gud hade tillåtit skilsmässa i Mose lag "på 
grund av era hjärtans hårdhet." (Matt 19:8-9) Även bland fromma troende, inte alla 
som bekänner Jesus Kristus med sina läppar, känner verkligen honom i sina hjärtan 
eller lever upp till hans trosstandard. Som noterats i vår undersökning av regionerna i 
himlen (se löfte 5) där är människor med andra religiösa bekännelser vars tro och sätt 
att leva för andras skull är mer i överensstämmelse med Kristus än vissa kristnas tro.

I processen att återupprätta mänskligheten från en mycket låg kulturell nivå, skapade 
Gud därför olika religioner som passar olika människor behov. Fortfarande, i linje 
med principen om Guds unikhet, påstår alla stora världsreligioner att just deras är det 
bästa sättet, till och med enda sättet. "Muhammad är profeternas segel." 11 "Det bästa 
av vägar är den åttafaldiga vägen." 12 Varje religion upprättar sin sanning som unik 
standard för tro och praxis för alla dess troende.

Koranen erbjuder lite visdom om att leva troget till en sanning i en värld av mång-
fald:

För var och en har vi utsett en gudomlig lag och en markerad väg. 



Om Gud ville skulle Han ha gjort er till ett samhälle.
Men Han kan pröva er genom det som Han har gett er,
Han gjorde er som ni är. Så kämpa med varandra i goda arbeten. 
Till Gud kommer ni alla tillbaka och Han kommer sedan att informera
er om det där ni skiljer er. 13

Trots att trons objekt kan vara partiellt och relativt, att följa den väg som Gud har 
visat ger rätt heder till Guds unikhet. Det är träning för dagen då Guds rike är 
etablerat baserat på den enda Gud och den enda sanning som kan överskrida och 
omfamna sanningarna i alla befintliga religioner. På den dagen, kommer vår tro, 
kärlek och lydnad att vara absolut.

Treenigheten för absolut tro, kärlek och lydnad 
Absolut tro, absolut kärlek och absolut lydnad hittas alltid tillsammans. De bildar en 
treenighet av dygder. De stammar till slut från sinnet hos den treeniga Gud — dess 
gudomliga intellektets förmåga, gudomliga känsla och gudomliga vilja —  mani- 
festerande i Sonens treenighet (Guds ord), Fadern (Guds hjärta) och Anden (Guds
kraft).

Tro är en orientering av sinnet mot ett ideal, "övertygelse om det man hoppas.” (Hebr.
11:1) Således är tro baserad på sanningen, som är Guds ord. När vi lever i absolut tro,
är våra sinnen helt förenade med Ordet.

Kärlek är en hjärtas orientering att leva för en älskads skull. Det härrör från Guds 
hjärta — Faderns hjärta. Gud skapade universum och människor speciellt för att vara 
föremål för Hens obegränsade kärlek. När vi lever med absolut kärlek kan vi uppleva
förening med den himmelske Faderns hjärta. Vi kan också bilda sanna relationer med 
vår make, våra barn och alla människor, kärleksfulla till dem med gudomlig kärlek.

Lydnad är en inriktning av viljan att utöva ett sätt att leva på som manifesterar 
godhet. Det härrör från Guds egenskap, av att som den Helige Ande investera allt för 
skapelsens och återupprättelsens skull. Vid skapelsen "rörde sig Guds Ande över 
vattnet"(1 Mos. 1:2) och agerade för att aktivera Guds skapande Ord. På pingsten 
hällde den Helige Ande ner med tungor av eld på lärjungarna och förvandlade dem 
från nedslagna och svaga lärjungar till modiga vittnen för Kristus, redo att lyda 
Mästarens uppmaning. På samma sätt när vi utövar absolut lydnad, blir vår vilja en 
med Guds vilja och den Helige Ande ger oss kraften att åstadkomma stora ting.

Gud skapade universum och vägleder mänsklighetens affärer genom människans tro, 
kärlek och lydnad. Dom hittas alltid tillsammans, som själva treenigheten. Därför 
inkluderar Guds förväntningar på människor tro, kärlek och lydnad som en triad. En 



person med tro som saknar kärlek, eller en person full av kärlek som saknar tro, eller 
en lydig person vars tro är grund — sådana människor kommer till korta enligt Guds 
standard.

Guds tro möter mänsklig tro
Människor ställer upp tro, kärlek och lydnad som svar på Guds tro, kärlek och 
lydnad. Genom att manifestera dessa dygder, människor får kontakt med Gud och kan
uppnå Guds syfte för deras liv. Det finns alltid en ömsesidig relation: Vår tro på Gud 
möter Guds tro på oss; vår kärlek möter Guds kärlek till oss; vår lydnad mot Gud och 
Hens lagar uppfyller Guds lydnad mot Sina egna principer.

Ta till exempel Guds förbund med det utvalda folket i Gamla testamentet. Gud visade
tro mot israeliterna: trots deras mumlande förblev Hen trogen mot sina förbundslöften
och gav dem Kanaans land som besittning. Gud testade också Israeliternas tro på 
vildmarken och utförde under genom Moses för att stärka deras tro. Dessutom älska-
de Gud Israel. När israeliterna led som slavar i Egypten hörde Hen deras gråt och 
hade medkänsla med dem. (2 Mos. 3:7-8) Gud förklarade sitt kärlek till Israel som 
Hens "speciella skatt." (2 Mos. 19:5) Israeliterna uppmanades att "älska HERREN 
din Gud med allt ditt hjärta och med all din själ och med all din kraft "(5 Mos. 6:5) 
och "älska din granne som dig själv." (3 Mos. 19:18) För det tredje upprättade Gud 
Sinai-förbundet som lydnads standard. Förbundet var en rättslig ram varigenom Gud 
förband sig till vissa löften, medan folket för sin del lovade att lyda dess bud. 
Offerceremonin, där blod ströddes på altaret och på folket (2 Mos. 24:6-8), 
symboliserade detta tvåfaldiga band av lydnad.

Samma ömsesidighet av tro, kärlek och lydnad finns i det nya förbund som invigdes 
av Jesus Kristus för Nya testamentet tidsålder. Kristna är rättfärdiga genom tro. 
(Gal. 2:16) Men vår tro har sin källa i Guds tro: "låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons
upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom 
uthärdade han korset, utan att bry sig om skammen, och sitter nu på högra sidan om 
Guds tron. " (Hebr. 12:2-3) Kristna bekräftas genom deras kärlek. Jesus Kristus 
visade den högsta standarden av kärlek, offrande sitt liv för sina vänner (Joh. 15:13); 
Kristna skall också älska varandra: "Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. 
Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra 
ska alla förstå att ni är mina lärjungar." (Joh. 13:34-35) Slutligen är det nya förbundet
baserat på Jesu lydnad mot hans fader på vägen mot korset, när han bad i trädgården 
Getsemane:"Inte min vilja, utan ske din vilja" (Luk. 22:42) Kristna har sedan dess fått
valfriheten att lyda, om vilken Paulus skrev:"Ni är slavar för den som ni ska lyda, an-
tingen synd, som leder till döden eller lydnad, vilket leder till rättfärdighet."
(Rom 6:16-17)

Trots detta har varken i Gamla testamentets eller i Nya Testamentets tidsålder 
människors tro, kärlek och lydnad kunnat jämföras med Guds tro, kärlek och lydnad. 
Ingen tro på Gud har ens närmat sig Guds tro och förväntningar; människor gör Gud 



besviken gång på gång. Ingen älskar verkligen Gud så som Gud älskar mänsklig-
heten; inte heller älskar vi varandra med en kärlek som närmar sig Guds kärlek. Inte 
heller har Guds lydnad mot försynens vilja som Hen upprättade till förmån för 
människor besvarats av människors lydnad till den Viljan. Med andra ord, Gud har 
inte funnit människor med absolut tro, absolut kärlek och absolut lydnad.

Gud: Standarden för absolut tro, kärlek och lydnad
Det är svårt att förstå vad som gör tro, kärlek eller lydnad "absolut." Vägen till 
förståelse börjar med Gud. Gud agerar alltid med absolut tro, absolut kärlek och 
absolut lydnad. Guds absoluta tro, Guds absoluta kärlek och Guds absoluta lydnad
föregår alla mänskliga uppfattningar om tro, kärlek och lydnad. De fanns före värl-
dens skapelse, fortsätter idag och kommer bestå för evigt.

Guds absoluta tro
Johannes Evangelium börjar, "I början var ordet." Gud ställde in upp Ordet som Hens
skapelseideal innan någon synlig skapelse kom att existera. Gud trodde att skapandet 
av Ordet skulle resultera i en skapelse som fullt ut skulle kunna uttrycka Hens syfte. 
Vad är det för syftet? Den är att se Ordet bli kött, "full av nåd och sanning." 
(Joh. 1:14)

Gud arbetade i miljarder år för att skapa universum, alla tid att hålla absolut tro. När 
Gud skapade stjärnorna var han det ser miljarder år in i framtiden — till den dag då 
det på någon ensam planet skulle finnas en befolkning av varelser av nåd och sanning
som manifesterar Hens ord. När tiden var rätt skapade Gud Adam och Eva som 
uppfyllandet av Ordet. Gud utförde detta stora skapande arbete med absolut tro.

Även efter att de första människorna föll och gjorde uppror mot Gud, och gjorde Hen 
mycket besviken, fortsatte Gud i tro och tittade fram mot dagen då hans barn skulle 
återvända till Hens sköte och uppfylla hans ords ideal. Även när Gud fördrev Adam 
och Eva från Edens lustgård uttryckte han sin tro på deras framtida frälsning och 
profeterade om att ett frö från Eva skulle krossa ormens huvud. (1 Mos 3:15) Med 
den tron arbetade Hen genom tusentals år för att uppfostra det valda folket och förbe-
reda sig för att sända Kristus, det inkarnerade Ordet.

Jämfört med Guds tros standard, vem bland de heliga i historien hade en tro som med
rätta kunde kallas "absolut"? Gud testade ständigt Abraham, Moses och israeliterna, 
men de kom till korta. Mose bröt i sin ilska stentavlorna (2 Mos. 32:19) och slog på 
klippan två gånger (4 Mos. 20:11). Även den trogna Abraham tog Hagar som en 
konkubin eftersom han inte kunde tro på Guds löfte om avkomma genom Sara 
(1 Mos 16:2; 17:17). Paulus erkände att hans kunskap om Guds vilja var svag och 
ofullständig. (1 Kor. 13:9-12) Vad värre var, i hela den kristna historien blev tron 
förvirrad med intellektuella doktriner, vilket ledde till tvister och till och med 
våldsamma konflikter inom Guds familj.



Guds absoluta kärlek
Bibeln talar om Gud absolut kärlek: "För Gud älskade så värld som han utgav Sin 
enda son. "(Joh. 3:16) När började Gud älskar världen? Guds kärlek måste ha uppstått
före skapelsen, eftersom "alla saker gjordes genom honom." (Joh. 1:3) Enligt
Principerna, var Guds syfte att skapa universum att skapa en motsvarighet som Hen 
absolut kunde älska, som kunde uttrycka Hens perfekta gudomliga kärlek och genom 
vilken Hen kunde älska världen. Guds hela kreativa aktivitet kan ses som hos en 
gudomlig älskare som söker sin älskade.

Vem som helst kan uppleva Guds kärlek i viss mån, men det är det inte Guds absoluta
kärlek. Vi är vana att ta emot Gud medkännande och förlåtande kärlek, men det är 
inte den kärlek som Gud söker. Även när Gud älskar oss, har Hen en värkande tomhet
i Sitt hjärta efter personen som kan vara Hens fullkomliga följeslagare. Som alla 
älskare med sin älskade, borde de kunna dela de mest intima hemligheter och uppleva
varandras sinnen och hjärtan. Sett ur denna förståelse, var den enda personen i 
historien som kände Guds absoluta kärlek, Jesus Kristus. Gud kunde verkligen älska 
Jesus som sin egen son, som kallade Honom "Abba, far."

Jesus var den andre Adam, som kom för att återupprätta den första Adams miss-
lyckande. (Rom. 5:12-19) Därför om den första Adam inte hade fallit, utan hade 
uppnått perfektion, skulle han ha förverkligat idealet av absolut kärlek som en typ av 
Kristus. Dessutom var denna absoluta kärlek inte avsedd för Adam ensam, utan för 
Adam och Eva som ett par. Deras fulla uttryck av absolut kärlek skulle vara både 
vertikal i att älska Gud och horisontell i fullkomlig kärlek till varandra. Vi kallar detta
ideal för Sanna föräldrar.

Jesus och den Helige Ande är de andliga Sanna föräldrarna, i vilka vi kan se Guds 
aktiva kärlek, rädda oss från synd och ge oss pånyttfödelse. Gud absolut kärlek är inte
nöjd med att vara kvar med en enda partnerskap, utan vill expandera överallt och 
omfamna alla. Därför är Guds slutliga mål med absolut kärlek att upphöj alla familjer
i Kristi kärlek, för att pånyttfödas igen som Gud barn, rena för synd. Då kan vi leva i 
absolut kärlek och själva bli sanna föräldrar.

Guds absoluta lydnad
Varför står Gud ut med med upproriska människor, syndare som avvisar Guds 
hjälpande hand upprepade gånger? (Apg. 7:51-52) Varför fortsätter Gud att rädda oss,
även på bekostnad av hans enfödde Son, när vi är knappast är värda ansträngningen? 
Varför förstör han inte bara mänskligheten och börjar om igen? Här kan vi hitta Guds 
absolut lydnad mot Sitt eget ord. Gud hade gjort det till en princip att universum 
existerar i frihet. Gud vägrar att strida mot Sin princip för att skydda universums syfte



som en sfär av frihet där sann kärlek kan blomstra. Trots oändliga frustrationer och 
motgångar fortsätter Gud på lydnadens väg.

Gud Faders lydnad kan ses i det olyckliga ögonblick då, i lydnad till vad som krävdes
för att säkra frälsningen, Hen erbjöd livet av sin älskade son. Den Allsmäktige Gud 
hade verkligen kraften att rädda Jesus från korset, men Hen beslutade att sända Jesus 
till korset i lydnad till Principen som Han hade upprättat om frälsning av mänsklig-
heten, att synd kräver ett offer.

Vi kan se samma lydnad i Edens lustgård, där Gud avstod från att ingripa i det 
mänskliga fallet. Gud handlade inte godtyckligt för att strida mot Sin egen princip, 
även om han verkligen hade kraften att göra det. Gud var lydig för att skydda
principen genom vilken Hen skapade människor med fri vilja, med del av ansvar för 
sin egen tillväxt till mognad och födslorätten av herravälde över änglarna. Gud följde 
den principen för att skydda Hens slutliga syfte för människor, även om det betydde
tittade tålmodigt när Adam och Eva gav efter för satans frestelse och föll ned i en 
nedbruten och eländig existens.

Gud följde Sina egna principer i hanteringen av mästarna av tro. När Gud var på väg 
att förstöra Sodom och Gomorra först efter 50 rättfärdiga människor påminde Abra-
ham Gud om Hens princip av rättvisa, "Det är långt ifrån dig? att döda de rättfärdiga 
med onda. Skulle inte Hen som är hela jordens domare göra det som är rätt?"
(1 Mos 18:25) Gud följde Abraham och erbjöd att skona städerna för tio rättfärdiga 
män. Vid en annan tidpunkt hotade Gud att förstöra israeliterna efter de tillverkade 
guldkalven, men Gud ångrade Sig när Mose bad med Hen att skona dem genom att 
upprepa Guds egna ord angående Syftet med valet av Israel, ett argument som Gud 
inte kunde förneka. (5 Mos. 9:25-29)

Genom historien, oavsett någon besvikelse, fortsätter Gud att ge och ge. När Hens 
givande inte ger önskade resultat ger Gud om och om igen. Vi har definierat sann 
kärlek som att leva för den andra. Lydnad är den form som sann kärlek tar i prakti-
ken, eftersom sann kärlek respekterar friheten hos den andre. Paulus skrev: "Kärleken
är tålig och mild. Kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst. Den 
beter sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tänker inte på det onda. 
Den gläder sig inte över orätten men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, 
allt hoppas den, allt uthärdar den. " (1 Kor 13:4-7) Sann kärlek, lär lydnad genom 
dess tålmodiga uthållighet.

Absolut tro, kärlek och lydnad som sant familjeideal
Jesus gjorde genom sina ord och genom sitt liv en plan för att bli ett med Gud. Han 
publicerade sin ritning baserad på Guds ursprung al begreppet absolut tro, absolut 
kärlek och absolut lydnad. Han levde också sitt liv från det konceptet. Ändå en



blueprint är inte samma sak som det ursprungliga konceptet. En designer koncept kan
vara en handskriven teckning, men en ritning uttrycker konceptet i färdig form, redo 
för byggnadsarbetarna att Följ. Från samma koncept kan många ritningar, varierande
enligt omständigheterna.

Det handskrivna konceptet för skapelsen ligger djupt i Gud Hjärta. Baserat på detta 
koncept har Gud i alla tidsåldrar avslöjat Sin mästarplan som passar Hens situation. 
För att uppfylla absolut tro, absolut kärlek och absolut lydnad var Jesus tvungen att 
gå korsets väg. Han satte upp denna plan, vilken troende har följt fram till denna dag.

I dag på grundval av Jesu offer, kan vi avancera från den individuella nivån till 
familjenivån. I dessa nya omständigheter, lär Fader Moon Gud begreppen absolut
tro, absolut kärlek och absolut lydnad genom en ny plan: sanna familjevärden.

Utgångspunkten för denna plan är familjen Adam och Eva i Edens lustgård. Gud 
tänkte att Adam och Eva bildar en sann familj genom att utöva absolut tro, absolut 
kärlek och absolut lydnad. Absolut tro skulle vara Adams tankesätt när han växte till
mognad, litade på Gud även om han inte var helt medveten om Guds planer för 
honom. I tro borde han ha förkastat ormens tvivelaktiga ord. Därefter skulle Adam 
och Eva uppfylla absolut kärlek som ett ursprungligt par som älskar varandra med 
Guds sanna kärlek. Absolut lydnad var att hålla Guds bud att inte "äta frukten." Hade 
Adam och Eva hållit sådan tro, kärlek och lydnad, skulle de ha bevarat renheten i sin 
kärlek medan dess frukt ännu inte var mogen.

Istället föll Adam och Eva. De var olydiga, de förlorade tro, och de kränkte kärleken. 
After förlusten av tro, kärlek och lydnad som orsakade förstörelsen av familjen; 
måste återfås för att återupprätta familjen.

Gud anträdde den törnbeströdda vägen av återupprättelse sedan dess, och gradvis 
återuppbygga mänsklighetens tro, kärlek och lydnad genom religion och moral. Ändå
fokuserar religionen mest på att bygga tro, kärlek och lydnad på individnivå. Detta 
beror på att individer borde återfå tro, kärlek och lydnad först;  med dessa inre egen-
skaper kan de sedan vara redo att bilda sanna familjer. Motivering genom tro har varit
en fråga för individen och kristen kärlek har har tolkats främst som kärlek till sin 
granne. Men idag när världen går in i det Fullbordade testamentets tidsålder, kan 
fokus på tro, kärlek och lydnad flytta till familjelivet.

Exempel på de bibliska patriarkerna
Bibeln ger en glimt av tro, kärlek och lydnad som sanna familjevärden i familjerna 
Abraham, Isak och Jakob. Trots deras tidsålders grova seder, är de modellfamiljer för 
oss idag.



När Abraham gick från Ur i Kaldéen och åkte till ett okänt land, följde hans hustru 
Sara honom. Hon försökte inte avskräcka honom, även om hon skulle behöva ge upp 
hennes bekväma liv för resans svårigheter och osäkerheter. Sara demonstrerade 
absolut tro gång på gång, som när de var på en resa till Egypten låtsades hon frivilligt
vara Abrahams syster, även om hon riskerade tas från honom. (1 Mos. 12:10-16) 
Abraham och Sara älskade varandra, en kärlek fördjupad av deras gemensamma tro. 
På grund av Saras lika stora tro som Abrahams, välsignade Gud henne med en son i 
hennes ålderdom gjorde henne till "moder till nationer." (1 Mos. 17:16) "Genom tro 
fick Sara själv kraft att bli gravid, även när hon var förbi den åldern, eftersom hon 
ansåg den som lovat var trofast. "(Hebr. 11:11)

Isak var en intelligent pojke; han visste vad Abraham hade för avsikt att göra när de 
gick uppför berget Moria. En rabbinsk midrasch på 1 Mos. 22 visar Isaks lydnad som 
var lika beslutsam som Abrahams:

På väg till Moria-berget träffades Abraham och Isak
Satan förklädd som en gammal man. "Vart ska du, Isak?" frågade satan.
"Att studera Guds visdom", sade Isak.
"Tänker du studera efter att du är död? För din
far har för avsikt att offra dig. "
"Om Gud vill acceptera mig som ett offer är jag glad över
gör hans vilja." 14

Isak visade perfekt fromhet i sin lydnad mot sin far. Abraham, å sin sida, kände sig så
nära Isak att döda honom var värre än att döda sig själv. Genom att lyckas gå igenom 
denna test, blev far och son helt förenade hjärtat. Därpå kunde Isak ärva hela den 
gudomliga missionen från sin far.

Jakob försoning med Esau visar kärlek — i detta fall, broderkärlek — som ett sant 
familjevärde. Jakob hade behandlat sin bror Esau dåligt tidigare, men i sin mognad 
ville han göra gottgörelse. Han var villig att riskera sitt liv för att träffa sin bror, som 
fortfarande pyrde av ilska och tankar på hämnd. Esau hade en styrka av 400 män. 
Jakob gick in i en dödsfälla, men ändå var hans kärlek till sin bror starkare än hans 
rädsla för döden. Deras försoning demonstrerar kraften i kärlek att smälta en trasig 
familj.

Våra familjer bör odla Saras tro, Jakobs kärlek och Isaks lydnad. Men hur kan vi gå 
längre och uppnå absolut tro, absolut kärlek och absolut lydnad. Standarden som 
förlorades av den första familjen i Edens lustgård?

Att utveckla absolut tro
Konventionellt har tro varit en riktning. Vi litar på Gud och har tro på Gud, men vi 
tror inte att Gud söker ha tro på oss. Gud är alltid trogen, men människor är notoriskt



bytbara och opålitliga. Gud har förgäves sökt efter dem som han kunde lita på. 
(Jer. 5:1)

Tro blir absolut när vår relation med Gud blir ett verkligt partnerskap. Istället för att 
bero på Guds hjälp, har vi någonsin tänkt på hur vi kunde hjälpa Gud? Visst kommer 
Gud att hjälpa de som försöker hjälpa Honom, för "De som hedrar mig kommer jag 
att hedra." (1 Sam. 2:30)

Fader Moons böner visar kvaliteten av absolut tro. Att känna Guds många besvikelser
genom historien som hans helgon vacklade under deras bördor, försäkrade fader 
Moon Gud att inte oroa sig för honom. Till och med i ett nordkoreanskt koncen-
trationsläger, han lovat att behålla sin tro genom något lidande:

Jag bad aldrig av svaghet. Jag klagade aldrig. jag var aldrig arg på min 
situation. Jag bad aldrig ens om Hens hjälp, utan var alltid upptagen 
med att trösta honom och berätta för Hen att inte oroa Sig. 
Fadern känner mig så väl. Han vet redan mitt lidande. 
Hur kunde jag berätta för honom om mitt lidande och få Hens hjärta 
att sörja ännu mer? Jag kunde bara berätta för Honom att jag aldrig skulle 
besegras av mitt lidande. 15

Innehållet i denna bön är inte enkel. För att uppnå en sådan hjärtlig uppriktighet för 
att erbjuda en sådan bön kräver att man klättrar trons stege från botten till toppen.

Låt oss börja med vad som traditionellt är tro. Hebreerbrevet definierar tro som 
"försäkran om saker som hoppats på, övertygelse om saker som inte ses."
(Hebr. 11:1) Vi förstår att tro är försäkring om Guds hjälp och stöd mitt i svårigheter 
och övertygelse att följa Guds väg mot alla hinder. Tro ger människor styrka att 
förneka världsliga omständigheter därför deras inre kompass är fixerad på en högre 
verklighet. När Jerusalem därför belägrades av babylonierna och folket var i panik, 
förklarade profeten Habakkuk, "den vars själ inte är upprätt i Honom ska misslyckas, 
men de rättfärdiga ska leva efter sin tro." (Hab. 2:4)

Gud är osynlig; därför börjar vårt förhållande till Gud nödvändigtvis med 
"övertygelsen om saker som inte ses." Men genom tro kan vi få viss kunskap om 
Gud. Gud har två osynliga egenskaper som blir kända för en troende person: Guds 
sanning och Guds kärlek.

Sann tro
Gud gav Adam och Eva budet som objektet för deras tro. Därför kultiverar vi tron på 
Gud genom att studera och leva efter Guds Ord. Men så länge Ordet förblir utanför 
oss, är vår tro på Ordet inte absolut. Jeremia profeterade om dagen när "Jag kommer 
att lägga min lag i deras sinnen och skriva den på deras hjärtan." (Jer. 31:33) Tro på 



Ordet blir absolut när det inte finns någon klyfta mellan Ordet och vår inre förståelse 
av det. Muhammad sa också:"Ingen av er tror verkligen förrän hans inriktning är i 
överensstämmelse med vad jag har fört fram. " 16 Fader Moon säger att vi borde ha 
"ett sinne" med Gud.

Vad är Guds vilja för oss idag? Visst är det en enkel sak att studera Skrifterna för att 
veta vad Gud önskar för alla människor generellt sett. Men det är en annan sak att 
helt förstå vad Gud vill för denna specifika tid och plats. Sådan detaljerad kunskap 
om Guds testamenten inte lätt att komma med. Tänk på Saul från Tarsus. Hans 
bestämda tro var att det var Guds vilja att förstöra de tidiga kristna, en kättare-sekt i 
hans ögon. Han kunde ha fortsatt på det sättet av tro om Gud inte hade ingripit på 
Damaskusvägen.

På tal om de yttersta dagarna frågade Jesus, "När människosonen kommer, skall han 
finna tro på jorden? "(Luk 18:8) Han förslog inte att i yttersta dagarnas förföljelsen 
skulle vara så allvarlig att få alla troende att förlora tron på Gud. Som regel gör 
förföljelse de troende mer ivriga i sin tro, inte mindre. Snarare förutsåg Jesus att de 
troende skulle bli besatta av förvirring över riktningen hos Guds vilja. Många skulle 
tro, men deras tro skulle inte vara rätt tro. Idag är kyrkorna uppdelade genom många 
frågor om teologi, moral och offentlig politik. Dessutom kan flödet av försynen 
uppmana de troende att ta på sig nya uppgifter. Detta uppmanar till ett bönefyllt och 
öppet sinne:

Vi bör inte vara starkt knutna till konventionella koncept,
utan snarare bör rikta in oss till att vara mottagliga för
Anden, så att vi kan hitta den nya sanningen som kan
vägleda oss till den nya tidens försyn. När vi finner
denna sanning bör vi ta reda på om det leder oss till
bli en med himlens vägledning. Vi bör undersöka oss själva 
huruvida äkta, himmelsk salighet eller inte framträder rikligt 
från djupet av vår själ. Bara på detta sätt kan vi, 
som söker under de yttersta dagarna, upptäcka vägen till sann frälsning. 17

Lita på tro
Sann tro är mer än intellektuell; den är grundad i en persons emotionella koppling till 
Gud. "Ty med hjärtat tror man på rättfärdighet." (Rom. 10:10) Därför är ett andra 
mått på tro i vilken grad vi kan uppleva Guds kärlek. För om vi verkligen känner 
Guds kärlek, då kan vi lita på Gud med våra liv.

Absolut tro kräver ett sådant förtroende. För att ha förtroende för en make eller vän, 
måste vi först veta att deras hjärta är sant. Gud har redan visat oss Sin kärlek och 
trofasthet många gånger om när han utgav Sin älskade son att dö för våra synder. Att 
känna denna Guds kärlek är ett viktigt steg för att ha absolut tro. Då, oavsett hur svår 



utmaningen framöver är, kommer vi absolut att lita på att Gud är med oss, för att 
skydda oss och föra oss till seger.

Eftersom fortfarande, "detta människors hjärta har blivit kallt" (Matt 13:15), har vi 
därför svårt att lita på att Guds kärlek verkligen är för oss. Därför lär fader Moon oss 
att "plöja hjärtans fält." Att plöja ett fält kräver att hård jord lossnar och stenar rensas 
bort. Dessa "stenar" kan innebära ägodelar, social status, världsliga ambitioner, envist
hållna begrepp och fallna naturer.

Paulus kunde ha en stark tro eftersom han var villig att ge upp allt i hans tidigare liv. 
Han betraktade sin tidigare status och ägodelar som "skräp." (Fil. 3:8) Han sa också: 
"Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. 
Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son som har älskat 
mig och utgett sig för mig." (Gal. 2:20) Paulus hade tagit bort alla stenar i sitt hjärtas 
fält och helt tagit bort sitt gamla jag. Han hade klippt av all anknytning till sina
före detta bröder i judendomen, utrotat från hans sinne lärorna från rabbinerna, och 
lagt bort alla problem för familj och bekanta. Därför kunde han fullständigt omfamna 
sin nya tro på Jesus Kristus och utan några reservationer. För att uppnå absolut tro 
måste vi också ta först ta ut det gamla jaget och nå "nollpunkten" och bli som fräsch 
lera för keramikern att forma som hen vill. (Jes 64:8)

Ambitiös och pålitlig tro
Absolut tro uppnås när Gud kan ha lika mycket tro på oss som vi har tro på Gud. 
Fråga dig själv: Hur mycket kan Gud lita på familjen, och mig i synnerhet? Hur 
mycket ser Gud på mig som en som hjälper och en pålitlig anhängare när Hen utövar 
den gudomliga Viljan? 

Det andra löftet talade om att bli en familj som representerar himmel och jord inför 
Guds tron. Den föreställer sig att min familj står inför Gud som om det vore den enda
familjen i universum. Vilket fantastiskt ansvar! Om Gud gillar det Hen ser i min 
familj kan Hen acceptera hela mänskligheten för dess skull.

Därför vill Gud sätta hela Sin tro på min familj i hopp att vi kommer att uppfylla 
Hens förväntningar.

Det sjätte löftet talade om att bli en familj som representerar, eller förkroppsligar 
Guds vilja. Vi är "ambassadörer för Kristus" (2 Kor. 5:20), löser problem och sprider 
Guds välsignelser till våra samhällen. Här vill Gud också lita på att vi ska vara Hens 
mun och händer och fötter, arbetande i Hens ställe.

Varför söker Gud familjer där han kan finna tro? Enligt Principerna gav Gud 
människor status som medskapare. Detta betyder att skapelsen inte är det komplett 
utan att vi fullgör vår del. Specifikt har vi en del av ansvaret för att fullborda oss 



själva, gå med som familjer och manifestera föreningen av maskulinitet och femi-
ninitet , och sedan inta vår rättmätiga plats som skapelsens krona. I fullkomnade 
människor som sanna familjer, finner skapelsen i de otaliga maskulina och feminina 
inslagen sitt harmoniska centrum.

Adams och Evas fall innebar att människor inte hade uppfyllt deras del av ansvaret. 
Därför blev skapelsen fragmenterad; kastad i oordning; dess ägande stulet av satan. 
Den var människorna, Adam och Eva, som tillät denna katastrof att ske. Därför är det 
bara människor som kan reparera det. Om Gud kunde har gjort det Själv, skulle Hen 
ha fixat problemet för länge sedan.

Därför har Gud ständigt sökt efter människor som skulle ta ansvar för försynen. I 
varje tidsålder skapade Gud en dispensation för sina utvalda att uppfylla, med 
framgång eller misslyckande vilande på deras axlar. Kain och Abel, Noah, Abraham, 
Isak och Jakob, Moses, David och Elia var bland de centrala personerna som tog 
ansvar för Gud i Gamla testamentet tidsålder. Nya testamentets tid har sin andel av 
helgon från Paulus till Martin Luther och John Wesley. De förstod betydelsen av Jesu 
uttalande, "om någon vill följa mig, låt honom förneka sig själv och ta upp sitt kors 
och följa mig." (Markus 8:34)

Nu vill Gud lita på dem som skulle bära Guds kors i vår tid. Till exempel talar fader 
Moon om Guds tre "huvudvärkar": konflikten mellan religioner och samfund,
omoralen bland ungdomar och spridning av materialistisk världssyn. Han har ägnat 
sin förkunnelse åt att lösa dem. Likaså, alla som känner Guds missnöje över en 
situation i hans eller hennes gemenskap och kämpar för att ändra det för Guds skull, 
är någon i som Gud kommer att intressera sig för.

Å andra sidan, även om en person kan vara ivrig i sin personlig tro, såvida inte han är
ivrig att stödja Guds större dispensation, har Gud liten anledning att tro på hen. 
Individualistisk tro kan inte vara absolut.

Ett liv som ägnas åt att uppfylla Guds vilja är ett utmanande och spännande liv. Här 
är några av fader Moons aforismer som beskriver det trogna hjärtat hos en av Guds 
sanna soldater:

Jag frågar mig alltid, "Vad gör jag nu för Guds vilja?"
Jag lever ett seriöst liv med inriktning på Guds vilja. Jag känner mig som
Gud och jag befinner mig i en dragkamp med satan och de tre miljarderna
människor på jorden.
De som omfamnar Guds Vilja är inte fria från ångest tills Viljan realiseras.
Vi måste längta efter att Gud kommer dag och natt. Om vi skulle
upphöra med det, skulle allt förgås. Därför vi bör alltid leva i ett larmläge.



De som är acceptabla i himmelriket är det de som har ett så oförändrat hjärta 
att de inte kan överge Guds vilja även om de erbjuds världens högsta 
härlighets position. 18

Absolut kärlek
Sann kärlek är det verkliga familjevärdet. Alla åtta löften förkunnar att vår familj är 
"centrerad på sann kärlek." Sann kärlek i familjelivet har många aspekter. För det 
första betyder det att leva för andras skull. För det andra kräver det förening av sinnet
och kroppen. När kroppen underkastar sig sinnet, som alltid söker efter ett högre syfte
så kan människor leva osjälviskt. För det tredje härleds sann kärlek från Guds 
ovillkorliga kärlek, som har naturen att ge, ge och ge igen utan att komma ihåg vad 
som gavs. För det fjärde, sann kärlek uttrycks genom Hjärtats fyra stora sfärer som 
föräldrakärlek, äktenskaplig kärlek, syskonkärlek och barns kärlek.

Vad är då "absolut kärlek"? Det är en specifik typ av sann kärlek. Sann äktenskaplig 
kärlek. Absolut kärlek mellan man och hustru är det mänskliga uttrycket av Guds 
kärlek med sin älskade. Principerna tolkar att Gud är en varelse av tvåfaldiga 
karaktärer, den harmoniska föreningen av maskulinitet och kvinnlighet. Gud skapade 
människan i sin avbild som manlig och kvinnlig. (1 Mos. 1:27) Därför, har av alla 
Guds skapelser, ett harmoniskt par som utövar absolut kärlek den största likheten 
med Gud. Det största likhet, det kommer att bli störst resonans.

Fader Moon lär ut det i det ögonblick då en man och hustru blir som "ett kött", 
kärleken inom Gud (mellan Guds tvåfaldiga karaktärer) och kärleken mellan mannen 
och kvinnan möts och vibrerar tillsammans, ser Gud ser sin fullkomliga avbild och 
häller ut sin kärlek över dem. Gud är fullt närvarande i sann äktenskaplig kärlek. 
Alltså är den absolut. Det är absolut kärlek och i fader Moons unika terminologi. Det 
är "absolut sex." Det är också grunden för Guds anda för att komma in i ett barn som 
föddes i den föreningen. (Figur 13)

Guds kärlek flyter in i ett älskande par lika naturligt som vatten flyter ned från bergen
till dalen nedanför. Detta är åtminstone en förståelse från kinesisk tanke, där bergen 
är sfären av 神 (신, shin), anden eller himlen. Berg är yang, representerar mannen, 
medan dalen är yin och representerar kvinna. Nedfallet av Guds kärlek är lika 
naturligt som gödsling, regn, eller mannen som ger sitt frö till sin hustru.



På samma sätt finns det en mystisk judisk tradition från Kabbalah om den gudomliga 
Shechinah. Guds moderliga aspekt är speciellt närvarande när en man har intima 
relationer med hans hustru. I det ögonblicket duschar Gud välsignelser rikligt över 
paret. 19 Återigen bland de sista dagars heliga (mormonerna) finns en lära om att ett 
tempeläktenskap förseglas genom den Heliga anden när paret kvalificerar sig för att 
delta i den första uppståndelsen. 20

Eftersom vårt förhållande till Gud är absolut, så är även förhållandet till vår partner. 
Precis som det inte finns två gudar, finns det ingen plats i men makes hjärta att älska 
någon annan kvinna och ingen plats i hustruns hjärta för någon annan man. 
(Hos. 2:16-20) Den sexuella föreningen, "absolut sex," är tecknet på kärlekens 
absoluthet.

För en man och hustru som lever i absolut kärlek är Gud särskilt närvarande i 
äktenskapshandlingen, och särskilt på den plats där kärlek fullbordas. Därför är det 
den mest privata platsen och med blygsamhet vi håller det täckt. Skriften lär att 
människokroppen är templet för den Helige Ande, som inte bör förorenas. (1 Kor.
6:19) De delar av människokroppen som är synliga för alla, till exempel, ansiktet, 
representerar templets yttre områden. De sexuella organen som hålls dolda är vårt 
heligaste heliga. I templet i Jerusalem var det Heligaste heliga det innersta heliga 
rummet, där förbundsarken och de tio stentavlorna med budorden förvarades. Ingen 
fick komma in i det Heligaste heliga utom översteprästen, och endast en gång om året
på Försoningsdagen. På samma sätt är det bara en person som får komma in i 
människokroppens Heligaste heliga. Men han får komma in mycket oftare än en gång
om året!



Ezekiel registrerar att när prästadömet blev korrupt och placerade avgudar i templets 
heliga områden, kunde Gud inte längre stanna där och lämnade templet. Det innebar 
att templets skydd togs bort, och det blev känt som förstörelse av Babylonierna. Den 
som tar på allvar den heliga karaktären hos kärlek kommer också att upprätthålla 
renheten i hans eller hennes heliga tempel. De helig platsen för kärlek får aldrig 
förorenas. Mannen ger nyckeln till hans heliga plats till endast en person: hans hustru.
Hustrun ger nyckeln till hennes heliga plats till bara en person: hennes man. Om 
någon annan skulle komma in på den platsen, skulle den förorenas och Gud kunde 
inte längre stanna där. Även om mannen och hustrun återupptog sin sexuella kärlek, 
skulle det inte längre vara absolut kärlek.

De fyra egenskaperna som absolut, unik, oföränderlig och evig gäller absolut kärlek. 
Precis som Gud är unik, så är vår partner. För en man, är hans hustru den enda 
kvinnan i universum, och genom henne kan han lära känna kvinnornas värld. För en 
kvinna också henne make den enda mannen i universum och dörren till männens 
värld.

Trots våra misstag och brister, förändras aldrig Guds kärlek till oss. Absolut kärlek 
har samma oföränderliga karaktär. Den förändras inte med upp- och nedgångarna i 
partnerns humör. Den förblir det ständiga hjärtslaget i det sanna familjelivet. Ett 
absolut par accepterar de goda tiderna och svåra tiderna i deras liv som årstiderna. 
Håller de bara ut igenom de tuffa tiderna fördjupar det deras ständiga tillgivenhet.

Eftersom vår relation till Gud är evig, så är vår kärlek till vår partner. Absolut kärlek 
fortsätter bortom graven in i det eviga andliga världen. Det kan verka otroligt, men 
många välsignade par upprätthåller någon form av gift liv även efter att en partner har
dött. Änkorna upplever smekningarna från sina avlidna män på natten. Vissa ser sin 
partner i drömmar eller visioner. Döden har förlorat sitt sting för sådana par. Få gifter 
om sig igen.

Det kan inte betonas att absolut kärlek endast är möjlig i äktenskapet, och bara när 
Gud lever i föreningen. När Gud kärlek fyller ett äktenskap, finns där ingen skam, 
ingen beräkning, inget yttre motiv och inget bedrägeri. Det är kärlek som är helt i 
linje med samvetet. Det är en helig kärlek där sexualitet firar ett evigt och absolut 
band.

Många par gifter sig med stora hopp, bara för att se sig själva slåss och falla bort från 
kärleken efter sex eller sju år. Detta betyder att deras kärlek inte var absolut. Hur kan 
vi skapa grunden för att Gud ska älska att helt leva i vårt äktenskapsliv? Det finns tre 
villkor: 1) Guds välsignelse, 2) absolut tro och 3) renhet.

Välsignelsen: Släktlinjen av absolut kärlek



Äktenskapet behöver Guds heliga välsignelse för att uppfylla dess ursprungliga syfte 
i skapelsen. Detta beror på så länge som effekterna av den ursprungliga synden 
besvärar kärleken mellan man och hustru (Ps. 51:5), är idealet om sann kärlek oupp-
nåeligt även i det bästa av äktenskap.

Problemet med ursprunglig synd är främst korruptionen av släktlinjen. Eftersom man 
och hustru tar med sig sin kärlek de fick som barn från sina föräldrar, skulle de ha 
goda föräldrar som rot. Men ända sedan Adam och Eva gav efter till satans frestelse 
och föll, har satan övertagit positionen som mänsklighetens falska förälder. 
(Joh. 8:44) Släktträdet för mänskligt ras växte med satans släkt som sin rot. Som ett 
resultat har satansk kärlek fortplantats genom historien, stört kärleken som flyter i 
varje familj med inslag av satans själviskhet, arrogans och uppror.

Detta är tragedien av alla tragedier. Akten av sexuell kärlek, vilken Gud skapade för 
att vara den mest heliga och härligaste upplevelsen hos mänskligt liv, blev istället 
satan krok för att fånga människor och dra dem ned i helvetet. Varje vackert nytt 
barn, befruktat i satans släktlinje, innehåller de andliga "generna" för dess eventuella 
undergång.

Gud har varit centralt bekymrad över att lösa detta grundläggande problem. När han 
kallade det utvalda folket gav han dem ritualen av omskärelse, vilket symboliserar 
Guds herravälde över livets sexuella värld. Ändå upphäver inte omskärelse den 
ursprungliga synden. Endast Messias kan göra det. Därför, förkunnade Jesus: "Ni 
måste födas på nytt." (Joh. 3:7) Att födas på nytt betyder att avskära satans släktlinje 
och bli inympad i Guds härstamning. Vi är som falska olivträd som måste inympas i 
Jesus Kristus, det sanna olivträdet. (Rom. 11:17)

Men den återfödelse som Jesus ger till individen, andlig nivå är bara det första steget. 
Det ger oss ära som Guds adopterade barn. (Ef. 1:5) Adopterade barn är medlemmar i
deras himmelske Faders familj, men de delar inte sin Faders inre karaktärsegenska-
per. I synnerhet behåller de syndens fläckar och de har fortfarande satans blod i sina 
vener. I Fullbordade testamentets tidsålder krävs ytterligare en inympning, den här 
gången på familjenivå för att få människor till Gud direkta släktlinje. Som Guds 
direkta söner och döttrar borde vi inte bara höra till till Guds familj, vi bör också dela 
Guds absoluta egenskaper av absolut tro, absolut kärlek och absolut lydnad. Endast 
Guds direkta söner och döttrar, som inte har någon smärta från ursprunglig synd och 
ingen koppling till satan genom släktskap, kan ha absolut kärlek. Välsignelse-
ceremonin inrättades för detta ändamål, som diskuterades i detalj under det sjätte 
löftet.

Tro: Fundamentet för absolut kärlek
Absolut tro är en andra förutsättning för absolut kärlek. Utan tro är det knappast 
möjligt att utöva sann kärlek. Vad som kallas kärlek i denna värld är passion utan tro, 
relationer utan Gud.



Tänk på Adam och Eva som växer upp i Edens lustgård. Genom att hålla tro på budet 
förbereddes de att förverkliga absolut kärlek som en Guds-centrerad man och hustru.
Men när de bröt tron var deras kärlek skadad.

Tro på Guds ord är en nödvändig grund för en man och hustru skall älska varandra. I 
traditionella bröllopsceremonier, lovar bruden och brudgummen inför Gud att vara 
varandra trogna. De lovar att älska och vårda varandra "att dela glädje och sorg och 
vara trogna tills döden skiljer oss åt. "Graden som de är trogna mot sitt löfte inför 
Gud kommer att avgöra om deras äktenskap överlever svåra tider. Tro på Gud lägger 
grunden för ömsesidig trofasthet.

På liknande sätt diskuterar Principerna om att lägga till "trons grund" som en 
förutsättning för "den påtagliga grunden." Grund, 실체 (shilchae) på koreanska, 
betyder en varelse med Gudagiven natur och karaktär. Substansen av en ros 
inkluderar dess färg och doft. En människas substans är hans eller hennes 
ursprungliga, gudomliga natur. Hade Adam och Eva bara hållit Guds bud, skulle de 
ha mognat till människor med substans (shilchae) med gudomlig andlighet, naturligt 
kapabel till sann kärlek. Men fallet fick dem att spåra ur från spåren av tillväxt. Våra 
första förfäder blev som bleknade rosor som gav ut en stinkande odör. Som fallets 
frukter, saknar alla människor shilchae, karaktären och naturen som krävs för absolut 
kärlek. För att avhjälpa detta etablerade Gud religion. Vägen av religiös tro främjar 
återväxten av våra shilchae.

Tro på Gud är en stark försvarslinje som skyddar paret från otrohet. Ingen hemlig 
handling är dold för Guds ögon. Tro på Gud tjänar som en kompass och leder en 
maka till sin hustru att upptäcka det bästa i varandra. Mitt i ett gräl, om de bara kan 
kliva tillbaka och se varandra genom trons ögon, kunde de se hur mycket Gud älskar 
sin partner och uppskattar hans eller hennes bästa kvaliteter. Tro på Gud kan förankra 
ett äktenskap genom att avslöja det högre syftet. Som den franska flygaren och 
författaren Antoine Saint Exupery skrev i The Little Prince, "Kärlek består inte i att 
stirra på varandra utan genom att se utåt tillsammans i samma riktning."

Renhet: Förberedelse för absolut kärlek
Sexuell renhet före äktenskapet är en viktig förberedelse för absolut kärlek i äkten-
skapet. Sexuella upplevelser före äktenskap utråkar hjärta och själ till den höga och 
ädla känslan av absolut kärlek. Eftersom det inte finns något engagemang, fungerar 
sex utanför äktenskapet mycket annorlunda än sex inom äktenskapet. Kärleken och 
bindning av otillåtet sex lägger endast masker bakom känslomässig osäkerhet; det 
sätter upp outtalade skyldigheter som ungdomarna inte är beredda att hålla; det kan 
skapa en falsk känsla av intimitet; det leder till skuldkänslor för att ha utnyttjat en 
annan person eller skam att ha blivit utnyttjat. Det oundvikliga uppbrottet i deras 
kärlek skapar skuld, smärta, raseri, och förlust av själv respekt. Det kan leda till 
varaktig misstro mot det motsatta könet. Senare, när dessa ungdomar kommer in i 



världen av äktenskap, störs de av bilder av tidigare partners och plågas genom de 
oundvikliga jämförelserna. Minnena från tidigare förhållanden förbereder dem bara 
för skilsmässa.

Dessutom skadar otillåtet sex själen. Det leder män till att nedvärdera kvinnor som 
sexobjekt och nedvärderar därmed sig själva för utnyttja dem. Det förenar själviskhet 
och grovt beteende. I en undersökning av universitetet i Kalifornien erkände  ungefär 
hälften att ljuga för att få sex, och en fjärdedel av de män som var involverade med 
mer än en person i taget sa att deras sexuella partner visste om inte. I en separat 
undersökning av testade manliga studenter för aids sa 25 procent att de inte skulle 
berätta för sina sexpartners om de var HIV-positiva. 21

Gud varnade Adam och Eva för att inte äta "frukten" för deras skull, för att hålla dem 
på vägen till sann kärlek. Gud varnade dem, därför att han visste att otillåten kärlek 
skulle skada deras ande och göra en sant äktenskap omöjligt. Efter att de föll, avslöjar
Bibeln att deras senare äktenskapslivet kännetecknades av skam (1 Mos 3:7-8), 
misstro  (1 Mos. 3:9-10), ömsesidig anklagelse (1 Mos 3:12) och herravälde 
(1 Mos 3:16). Efter att de förlorat sin renhet kunde de aldrig återvinna absolut kärlek.

Idag hänger sig den unga generationen åt fri sex med många partners. Vad motiverar 
sådan aktivitet? Sex som tidsfördriv, sex för att vara populär, sex för att få själv-
känsla, sex att göra uppror mot föräldrara begränsningar. Oavsett vilka uppenbara 
motiv, är roten till fri sex är satana förförelse av Eva. Satan frestade Eva och 
berättade för henne att hon inte behövde vara ansvarig, att hon skulle kasta bort Guda
varningsbud, att hon kunde njuta av fruktens läckra smak, att hon kunde vara som 
Gud och många andra lögner. Ungdomar engagerar sig i fri sex utifrån samma motiv. 
Orsaken är tillräckligt tydlig. Fri sex har sitt ursprung i satans otillåtna relation med 
Eva, som Eva därefter förökade när hon frestade Adam.

Idag är vild fri sex ett fenomen av de yttersta dagarna, när satan släpps ut för att 
förmå andra utföra hans bedrägerier på jorden. (Upp. 20:7-8) Vi kan inte låta denna 
trend fortsätta. Fader Moon varnar oss om att HIV-epidemin, som nu drabbar mer än 
40 miljoner människor, kan i slutändan infektera och döda två tredjedelar av världens 
befolkning. Det finns ingen tid att slösa bort! Vi måste sprida budskapet om renhet 
och absolut sex till världens ungdom.

Absolut kärlek inom äktenskapet är de första och främsta lagarna i himmelriket. 22 
Tonåringar som upprätthåller sin renhet och par som utövar absolut sex: kulturen i 
Guds rike bygger på denna absolut säkra etik.

Absolut lydnad
Individualistiska människor gillar inte ordet "lydnad." Det missbrukas alltför ofta för 
att motivera underkastelse av en undertryckande myndighet och utnyttjande till 
förmån för personen som bestämmer. Men för människor med tro som redan strävar 



efter att sätta Gud i centrum för sina liv, är frågorna om förtryck och exploatering 
irrelevanta.

Gud är en kärleksfull Gud och troende litar på att Gud aldrig skulle be dem att göra 
någonting som inte var till deras slutliga fördel. Fortfarande, har människor med 
negativa erfarenheter från påtagliga auktoriteter i deras liv — särskilt med deras 
föräldrar — kan projicera dessa bilder av förtryckande auktoritet mot Gud. Värre, 
några religiösa ledare har missbrukat deras heliga ställning för att utnyttja och 
missbruka människor som litade på dem som Guds representanter.

Ändå är Guds bud, vår himmelske förälder, oerhört bra. (Ps 19:7-11) För folk med tro
är rättvisan av Guds bud inte någon fråga. Snarare ligger utmaningen lydnaden att 
göra det vi vet är rätt. Matchar vårt beteende vår tro? Många påstår sig ha tro, men 
ändå deras beteende är oskiljbart från icke-troende. Jakob valde sådana människor 
och säger: "Liksom kroppen utan ande är död, så är tron utan gärningar död." 
(Jak. 2:26)

Lydnad är svårt eftersom det ofta kräver uppoffring. lärde Paulus, 

Därför uppmanar jag er ... att frambära era kroppar som ett levande och heligt 
offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst.  - Rom. 12:1

Han sa detta med all uppriktighet och demonstrerade den standarden för lydnad i sitt 
eget liv, modig förföljelse, fängelse och förlisning. Lydnad kräver självförnekande. 
Jesus, som "lärde sig lydnad genom vad han lidit "(Hebr. 5:8) gav ett hårt ordstäv
på denna punkt:

"Om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa 
mig.  Den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min och
för evangeliets skull ska rädda det.”  - Mark 8:34-35

Många kristna har uppfyllt detta bud bokstavligen genom att dö en martyrdöd i Kristi 
tjänst. Vad tror du att Gud kände när han såg på dessa trogna troende förgås? Visst var
Guds ögon fulla av tårar, smärtande över Hens barn när de gick sina svåra väg, men 
ändå var Hen också tacksam för dem för att ha gjort slutliga offer som ett historiskt 
erbjudande för att främja konungariket.

Islams religion, vars namn betyder "underkastelse" känner igen lydnad som en 
persons avgörande villkor för rättfärdighet. Koranen förklarar, "Den som lämnar sin 
vilja till Gud, medan han gör gott, får sin lön hos sin Herre, och ingen rädsla ska vara 
över dem, och de får ingen sorg." 23  De oundvikliga offren och prövningar som följer
ska välkomnas som ett riktigt tecken underkastelse. Lydnad sträcker sig även till 
jihad, när den förstås i sin ursprungliga betydelse. Profeten Muhammad undervisade 



jihad som riskerar ett liv i försvaret av tro, i en tid då det lilla islamiska samfundet 
kämpade mot oöverträffliga svårigheter. Förutseende martyrdom som skulle vara 
nödvändig för tron att överleva, sa han en gång, "Visst, paradisets grindar är under 
svärdets skugga," 24 där han menade skuggan av fiendens svärd som faller på ens 
nacke. Han hade aldrig den perversa undervisningen lik några moderna präster som 
sanktionerar dödandet av oskyldiga hedningar.

Koreanska har två olika ord för lydnad: 순종 (sun jong) och 복종 (pok jong). Den 
förra betecknar den enkla typen av lydnad som en hustru ger sin make eller en 
anställd till sin chef; det är lätt eftersom det finns viss handlingsfrihet och beräkning 
av hur dessa uppgifter är uppfyllda. Pok jong beskriver däremot den striktaste typen 
av lydnad, som i extrema omständigheter där lydnaden är till risken för ett liv. Den 
beskriver också underkastelse som är smärtsam, till och med skamlig att genomföra. 
Familjelöftet använder ordet pok jong. Den uppmanar oss att vara uppmärksamma på 
Guds bud och sträva efter uppfylla dem även vid dödsögonblicket. Är det inte det 
som Jesus krävde i avsnittet från citerade Markus ovan?

Det kan verka svårare att leva under lydnads ok
än att vara trogen mot Gud som en självständig individ.
Ändå är individualismens väg farligare; 
en väg som kan avvika från Guds väg och förlora allt.

Jesus gav andra "hårda ord" för att betona striktheten i absolut lydnad:

Den som sätter handen till plogen och sedan blickar tillbaka passar inte för 
Guds rike.  - Luk. 9:62

Om någon kommer till mig och inte sätter mig högre än[d] sin far och sin mor, 
sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar och även sitt eget liv, så kan 
han inte vara min lärjunge.  Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte 
vara min lärjunge.  - Luk. 14:26

Han menade att strikt lydnad kräver att förneka varje bit av individualistiskt tänkande
— privata planer, personliga synpunkter, kärlek och hat. Fader Moon förklarar,

Att följa ditt eget tänkande leder dig att stå i positionen
att ha ett andra subjekt. Det andra subjektet är satan,
så ni blir satans objekt. Om ni insisterar på ert egna
tänkande som grund, sätter det villkoret för satan att
dominera er. 25

Men detta betyder inte att vi slutar tänka själv. Långt ifrån det! Den allvarligaste 
tanken och engagerade handlingen behövs för uppfylla vår lydnad.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lukasevangeliet+14&version=SFB15#fsv-SFB15-25640d


Här är några fler av fader Moon uppmaningar om lydnad och lidande som ytterligare 
illustrerar Pok Jongs absoluta kvalitet:

Hur komplicerad är proceduren för att återupprätta en död person till liv? 
Eftersom ni nte känner till detaljerna om denna svåra procedur, 
är lydnad det klokaste sättet.

De som tar på sig ansvaret för Gud borde aldrig önska om att få ta det lugnt. 
Gud ger er allvarligare träning än satan skulle ge, så att satan aldrig kommer 
att kunna besegra er.

Gud skickade alltid de som Hen litade på genom den brantaste väg.
Många människor som han älskade offrades.

Klaga inte mot Gud. Era klagomål kan bli en synd.

Prövningar och smärta är inte mina fiender, utan det material som
kan bli till stort värde.

Endast de som har segrat över helvetes lidande kan komma in i himmelriket.

När människans standard är annorlunda än standarden hos Guds vilja, 
lider hen smärta och inre konflikter i hens liv. Därför har religionen varit 
banbrytande om offer och uthållighet. Ingen har uppnått något syfte utan 
uthållighet. 26

Trots dess svårigheter är vägen av lydnad ingen ursäkt för att försumma sig själv. 
Självförnekande motiverar inte att man misshandlar sig själv eller tillåter att andra 
misshandlas. Det är inte en ursäkt att försumma vår hälsa, eftersom vi behöver starka 
och friska kroppar för att utföra Herrens arbete.  (1 Kor. 9:25-27) Detsamma gäller 
lydnad på familjens nivå. Bland de tidiga kristna försummade många sina familjer för
att följa den nya tron. Paulus vill inte acceptera det: "Om någon inte tar hand om sina 
närmaste, och särskilt sin egen familj, så har han förnekat tron och är värre än den 
som inte tror." (1 Tim. 5:8) Lydnad mot Gud är inte en ursäkt för att undandra sig 
ansvar för familjen.

Lydnad mot Guds vilja kan kräva varaktiga svåra omständigheter, men inte för evigt. 
Jesus, Paulus och andra trons hjältar fick seger genom sina liv av offer. Lydnad 
förhärligar Gud: "När ni visar er äkthet genom denna hjälp prisar de Gud för att ni 
följer er bekännelse till Kristi evangelium och så godhjärtat delar gemenskapen med 
dem och med alla." (2 Kor. 9:13) Lydnad renar själen (1 Pet. 1:22) och som Paulus 
skrev: "Lydnad leder till rättfärdighet." (Rom. 6:16) Dessutom hjälper lydnad andra, 



som Kristus gjorde genom sin lydnad:"Genom en mans lydnad kommer många att bli
rättfärdiga." (Rom. 5:19) Lydnad lär oss att leva för andras skull, kärnan i etik för 
sann kärlek.

Det inre arbetet för lydnad
I Orienten anses behärskning av plikt vara en stor dygd. Det är inte en enkel eller 
huvudlös sak, utan kräver ansträngning att odla karaktärsstyrka. Enligt den konfu-
cianska filosofin, uppnår den överlägsna människan ett tillstånd av inre jämlikhet, 
även som hen uppfyller sina uppgifter i sin yttre värld. Hen är mästare av sig själv 
just för att hen kan hantera vilka som helst omständigheter och utmaningar som hens 
plikt kräver. Således Konfucius skrev:

Den moraliska människan anpassar sig till sina livsförhållanden; hen önskar 
inte något utanför sin position. Upptäcker sig själv i en position av rikedom 
och ära, lever hen i en position av rikedom och ära. Upptäcker sig själv i en 
position av fattigdom och ödmjuka omständigheter, lever hen som en som lever
i en situation av fattigdom och ödmjuka omständigheter. Finner hen sig själv i 
icke-civiliserade länder, lever hen som om bor i civiliserade länder.
Finner hen sig själv i situationer med fara och svårigheter, agerar hen enligt 
vad som krävs av en människa under sådana omständigheter. Med ett ord kan 
den moraliska människan inte finna sig själv i någon situation i livet där hen 
inte är mästare över sig själv. Hen ordnar sitt eget personliga beteende och 
söker ingenting från andra; därför har hen inget klagomål att göra. Hen
klagar inte mot Gud och inte heller mot människor. Således lever den 
moraliska människan ut den jämna meningen i sitt liv, lugnt inväntande 
Guds utnämning, medan den vulgära personen tar farliga vägar, förväntar sig 
de osäkra chanserna av tur. - Doctrine of the Mean 14 27

Ett andra perspektiv på lydnadens inre arbete är att nå vad fader Moon kallar "noll-
punkten" för att helt förneka jaget. Detta liknar den buddhistiska läran om "icke-
jaget" (anatta). Buddhismen inser att självuppoffring för ett andligt mål kan vara
subtilt pervers till andlig stolthet eller självrättfärdighet. Därför gör en uppriktig 
buddhist allt för att övervinna egot, att hen kan gå in i det ego-mindre 
upplysningstillståndet. Med orden av Buddha:

Den som inte har tankar om "jag" och "min" vad som än sker mot
hans sinne och kropp, den som inte sörjer för det han inte har
han är verkligen en munk. 28

Samma lärande upprepas i hinduismen, i Bhagavad-Gita:

De är för alltid fria som avstår från alla själviska önskningar och
bryter sig loss från egoburen "jag", "mig" och "min" för att vara



förenade med Herren. 29

Och av den taoistiska vismannen Chuang Tzu:

Mannen på vägen vinner ingen berömmelse;
Den högsta dygden vinner ingen vinst;
Den stora mannen har inget själv. 30

En person som offrar sig själv ger sig helt och hållet till Guds vilja och har inget med-
vetande om sin egen vilja. Han motstår inte hans öde, även om det betyder döden. 
Därför exemplifierade Isak fullständigt självförnekande när han anförtrodde sig till 
sin fars händer att offras på berget Moria.

En person som erbjuder sig själv klagar inte över sin situation; därmed ordet "Ett 
offer har ingen mun." Istället för klagande, ser han varje prövning som en bonus som 
utvidgar omfattningen av hans erbjudande. Att utveckla ett sådant osjälviskt sinne att 
erbjuda sig själv, inte bara en gång utan om och om igen är träningen av ett helgon.

En tredje aspekt av det inre lydnaden är att utveckla uthållighet. Särskilt när det ställs 
inför prövningar och svårigheter som inte verkar ha något slut, så når de flesta så 
småningom slutet av sin styrka och misslyckas. Det finns en gräns för vad en individ 
kan uthärda, oavsett hur stark han eller hon kan vara. Nyckeln till uthållighet ligger
i vår relation med Gud. Som Jesaja skrev,

Ynglingar kan bli trötta och ge upp,
unga män kan falla. 
Men de som hoppas på Herren får ny kraft,
de lyfter med vingar som örnar. 
De springer utan att mattas, 
de vandrar utan att bli trötta.  - Jes. 40:30-31

Gud är den outtömliga kraftkällan. Gud fortsätter att ge och ge, trots otaliga besvike-
lser. Men vi borde också göra det om vi vet motivet bakom Guds uthållighet och 
investeringar i oss, om vi ska göra det på samma sätt.

Jesus Kristus led en lång, gisslande och en hemsk död på korset. Visst upplevde han 
fruktansvärd smärta när spikar drevs genom händerna. Men hans djupare ångest 
avslöjades när han grät över Jerusalem (Luke 19:41-44), över folkets otro. Det 
betydde att han inte kunde fullborda Guds önskan efter Guds rike på jorden under 
hans livstid. Jesus insåg då det offret var den enda vägen kvar för att lösa synd och 
beslutade att gå korsets väg. Därför står det att Jesus "han fick lära sig lydnad genom 
sitt lidande. "(Hebr. 5:8) Men ändå var det hans kärlek till syndare och hans kärlek till
Gud som fick honom att underkasta sig korset.



Likaså ger Gud motiv för att uthärda genom alla slags svårigheter och motgångar 
genom Hens hjärta av sann kärlek. Av Hens kärlek till mänskligheten fortsätter Gud 
att slå tillbaka tårarna av besvikelse och smärta. Gud gråter över dem som syndade 
och förrådde Honom — Adam, Judas, Johannes Döparen — och Gud gråter över de
rättfärdiga helgon, profeter och martyrer som led och dog i deras kärlek till Hen.

När vi därför ber att uppleva Guds hjärta, och Jesus hjärta, befinner vi kanske oss i 
tårar och gråter okontrollerat. Vi kan uppleva Guds smärtsamma verklighet som 
ligger bakom Hens kärlek och investering i oss. Att uppleva Gud och Jesus smärta 
kan framkalla enorm inre styrka. Vi lider inte ensamma; vårt lidande för Guds vilja 
smälter samman med Guds lidande under hans väg för att rädda mänskligheten. Vi 
ansluter till Guds kraftkälla. Sann kärlek stärker oss därför.

Lydnad och kärlek i en sann familj
När Gud kallar någon till ett uppdrag visar han kärleken och den Helige Andes tröst 
på honom, flyttar hans hjärta och lockar lydnad. Sann kärlek är den centrala 
motivationen för lydnad. De person som kallas känner att det är en stor ära att lyda 
Gud, som älskar honom så. Det finns ingen tvång eller mobbning. Han vill gärna 
frivilligt att lyda ropet om sann kärlek och säger med profeten Jesaja: "Här är jag!
Skicka mig. "(Jes. 6: 8) Guds sanna kärlek fortsätter att upprätthålla honom under 
hela hans prövningar och höll honom på lydnadens väg, som Paulus beskriver:

Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, 
nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet: För din skull dödas vi dagen 
lång, vi räknas som slaktfår.
Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har 
älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller 
furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, 
höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i 
Kristus Jesus, vår Herre.    - Rom. 8: 35-39

Lydnad i familjen är densamma. Vi är fängslade av ord sann kärlek från vår make. Vi 
måste bara lyssna, tro och lyda. Vem kan bedöma en begäran när det kommer från 
sann kärlek? Tvärtom, när en hustru bedömer sin man från platsen av sann kärlek, 
kommer han ödmjukt att lyssna. På samma sätt när föräldrar fostrar sitt barn med 
sann kärlek, kommer de att följa föräldrarnas anvisningar inte bara av kraften i deras 
ord, utan också för att de lockas genom deras exempel. Sann kärlek framkallar villig 
lydnad. 

Men vad händer när lydnad till Gud verkar vara i konflikt med att älska en make och 
familj? Några kristna traditioner kräver celibat, delvis eftersom celibatpräster, 
munkar och nunnor kan ägna 100 procent av sin energi åt att tjäna Gud. Som Paulus 



sa: "Den ogifte tänker på det som hör till Herren, hur han ska glädja Herren. Den gifte
tänker på det som hör till världen, hur han ska glädja sin hustru, och så blir han 
splittrad. Den ogifta kvinnan och jungfrun tänker på det som hör till Herren, att vara 
helig till både kropp och själ. Den gifta kvinnan tänker på det som hör till världen, 
hur hon ska glädja sin man." (1 Kor. 7:32-34)

I familjer där "intressen är uppdelade" kan en hustru göra invändningar mot hennes 
man när han lämnar ett välbetalat jobb för att utföra Herrens arbete. Mannen kan be 
sin hustru att inte lämna hemmet för en turné i missionssfältet. "Jag älskar dig; jag 
kommer sakna dig; gå inte!" han ber med tårar i ögonen. En son kan uppleva en 
omvandling till en livlig tro och förlora religionen (eller ateismen) hos sina föräldrar, 
och de kan i sin ilska förneka honom. När Guds vilja sår splittring inom en familj, 
skapar det dom över den familjen. Det anses vara långt borta från standarden av en 
sann familj. Erfarenhet med sådana situationer ledde Jesus till att säga,

Tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit för
att sända fred, utan svärd. Jag har kommit för att skilja en son från sin far, en 
dotter från sin mor och en sonhustru från sin svärmor, och var och en får sin 
familj till fiender.

Den som älskar far eller mor mer än mig är inte värdig mig, och den som 
älskar son eller dotter mer än mig är inte värdig mig. - Matt. 10:34-37

Ändå finns det ingen skillnad mellan kärlek och lydnad i en sann familj. I en sann 
familj är Gud huvudet. Därför kan det inte finnas konflikt mellan Gud önskan och 
familjemedlemmars önskar. Även om familjemedlemmarna kämpar för att lyda Gud
anvisningar, accepterar de det som en delad börda. Jesus beskrev standarden för en 
sann familj när han sa: "Här är min mor och mina bröder. Den som gör Guds vilja är 
min bror och min syster och min mor." (Markus 3:33-35)

Flera gånger i Enighetskyrkans historia, uppmanade fader Moon hustrurna att gå ut  
tre år till missionsfältet, och lämna sina män och barn bakom sig. När en sådan trogen
kvinnan går ut på en mission i lydnad mot Guds kall, bär hon ett andra kors; kärle-
kens kors. Förutom missionens kors och dess svårigheter, bär hon korset av längtan 
efter hennes barn och hennes man. Hennes nära och kära som är kvar hemma går 
också igenom en väg av lydnad när de bär bördan av hennes frånvaro. Dessa familjer 
kan uppnå den absoluta standarden av lydnad, centrerad på absolut kärlek.

I sådana familjer förenade i tjänsten till Gud kan vi känna igen en högre standard än 
vad som är möjligt för en celibatpräst eller en ogift ungdom. En enda persons lydnad 
kan ägnas åt att arbeta ensamma, men det är endimensionellt. Det har inte
kvalitet på absoluthet, som bara kärlek ger.



I Guds plan för Adam och Eva var målet och syftet med deras tro och lydnad sann 
kärlek. Deras sinnen skulle vara fulla av tro för att gå över kärlekens kulle, och de 
skulle utöva lydnad mot budet att besegra ormens frestelse som hotade att förstöra 
deras kärlek. Lydnad lär självkontroll och uppoffring, båda viktiga förutsättningar för 
ett kärleksliv. Kortfattat, absolut lydnad syftar till absolut kärlek. På grundval av 
deras lydnad,  skulle Adam och Eva växa till mognad som människor som verkligen 
kunde älska Gud, verkligen älska varandra, verkligen älska skapelsen, och därmed 
bygga en sann familj.

Samma princip gäller idag, eftersom Gud undervisar oss. Utgångspunkten är tro: vi 
tror på Gud och förstår sanna familjevärden. Därefter kommer lydnad: vi underkastar 
oss Guds vilja och utövar sanna familjevärden. Genom tro och lydnad formas vi som 
människor av gedigen karaktär som verkligen kan älska. Vi kan bygga sanna familjer 
där tro, kärlek och lydnad är sammankopplade. Dessa familjers tro, kärlek och lydnad
är tänkt att återspegla Guds tro, kärlek och lydnad. När tro, kärlek och lydnad alla är i
samma riktningar. uppåt och nedåt, höger och vänster, fram och bak blir de absoluta.

Idealet för Gud och människor
förenade i kärlek

Och alla vi som med obeslöjat ansikte ser[d] Herrens härlighet som i en spegel, vi 
förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom 
Herren, Anden.  - 2 Kor. 3:18

Och den härlighet som du gett mig har jag gett till dem, för att de ska vara ett liksom 
vi är ett: jag i dem och du i mig, så att de är fullkomligt förenade till ett. Då ska 
världen förstå att du har sänt mig, och att du har älskat dem så som du har älskat mig. 
- Joh 17: 22-23

Som fallna människor känner vi bara vagt till Gud. Vi upplever inte Guds kärleks 
fullhet som omsluter våra kroppar och att lyfter våra själar till himlen. Som mest får 
vi en glimt av Hens ära och blinkningar av Hens nåd. Vi tittar på Jesus, som säkert 
hävdar att Gud var fullt närvarande i honom, "Den som har sett mig har sett Fadern." 
(Joh. 14:9) Men tittar på oss själva genom spegeln av Jesus Kristus, kan vi inte låta 
bli att märka ett gap. När vi ser honom, verkar den klyftan vara en stor klyfta.

Jesus lyfter oss upp i Anden och fortsätter att be för oss som han gjorde i Johannes 
17, för att vi skulle bli fullkomliga med honom och en med Gud. Ändå fortsätter den 
föreningen att undgå oss. Folk av varje religion ägnar sig åt meditation, bön och fasta 
i hoppet att uppnå enighet med det gudomliga, men ändå är det få som lyckas nå 
målet. Kyrkan har inte heller uppnått enighet; idag är den kristna familjen splittrad av



uppdelning och oenighet. Hur kan mänskligheten gå in i den perfekta förening som 
Jesus utlovade?

Vägen till fullständig förening, en gång dold, avslöjas nu i den nya dispensationen av 
det Fullbordade testamentets tidsålder. Den överraskande sanningen är detta: det 
kräver en familj för att uppnå fullständig förening med Gud. En individ kan inte av 
sig själv uppnå det. Liksom det mänskliga fallet skedde genom korruptionen av 
familjen, så sker förening genom att förverkliga den gudcentrerade familjens ideal. 
Eftersom Guds väsen är kärlek, kan perfekt enighet endast uppnås när mänsklig 
kärlek resonerar 100 procent med Guds kärlek, vertikalt och horisontellt. Kärlek i 
denna utsträckning kan bara förverkligas i en sann familj.

Genom att förstå denna sanning upptäcker vi en ny och mer djupgående betydelse av 
Jesus bön för hans kyrka i Johannes 17, "att de får vara en precis som vi är en.”
I Efesierna 5 liknar vi äktenskapet med föreningen av Kristus och kyrkan. Alltså är 
nyckeln till enighet med Gud och Jesus enighet inom familjen. Guds enhet finns i 
enigheten av den gudomliga familjen: Fader, Son och Helig Ande. Likaså blir 
mänskliga varelser fullkomliga med Gud när deras äktenskap och familjer är 
fullkomligt en och fyllda med Guds sanna kärlek.

Vi diskuterade redan hur en sann familj tar efter Gud absolut tro, absolut kärlek och 
absolut lydnad. På denna nivå, ingår den perfekt resonans med Guds sanna kärlek. 
Genom att älska varandra som man och hustru, föräldrar och barn, morföräldrar och
barnbarn, bröder och systrar, representerar familjemedlemmarna föreningen inom 
Gud. Gemenskapen för de tvåfaldiga egenskaperna hos yang och yin, och Fader, Son 
och Helig Andes förening. Genom att leva i sådan kärlek, förvandlas de till Guds 
likhet och tar efter Guds ära. Här är gudomlighet och mänsklighet, himmel och jord, 
perfekt relaterade harmoni. Här är Guds och människans ideal förenade i kärlek.

Ett sinne, ett kött, en kropp
I familjelöfte är frasen   신인애일체이상 (shin-in-e il-chae i-sang) bör översättas 
"ideal (이상) enighet (일체) mellan Gud (신) och människor (인) i kärlek (애)." 
Fokus för denna fras är  일체 (il chae), ett ord som bokstavligen betyder "en kropp". 
Mer exakt, betecknar ilchae hela familjens enighet. På Principernas språkbruk, 
betyder il chae de Fyra positioners grundval: Gud, make, hustru och barn förenade 
som en sann, Guds-centrerad familj.

Fader Moon har klargjort denna familjeenhet genom undervisning i 일심, 일신, 일체
(il shim, il shin, il chae): ett sinne , ett kött, en kropp. Ett sinne, 일심 (il shim) betyder
att man och hustru har var och en uppnått förening mellan sinne och kropp. Ett kött, 
일신 (il shin) beskriver deras förening i äktenskaplig kärlek. En kropp, 일체 (il chae)
beskriver sedan den resulterande föreningen av hela familjen. (Figur 14)

Ett sinne



Det första steget är ett sinne (il shim): förening av sinne och kropp. Termen kommer 
från begreppet i Principerna att kroppen är ett "andra sinne", till exempel, det har ett 
eget sinne. 31 Därför, om inte vårt sinne och kropp blir som ett sinne, är vi sönderrivna
i två riktningar. Detta är konflikten mellan anden och köttet så gripande
beskrivet av Paulus, "I min inre människa gläder jag mig över Guds lag, men i mina 
lemmar ser jag en annan lag som kämpar mot lagen i mitt sinne och gör mig till fånge
under syndens lag i min kropp. Jag arma människa! Vem ska rädda mig från denna 
dödens kropp? Gud vare tack, genom Jesus Kristus, vår Herre! Alltså tjänar jag själv 
med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag. (Rom. 7:22-24) 

Således bör både man och hustru vara mogna individer som själva beter sig enligt 
deras samvetes instruktioner. De lever centrerade på det högre sinnet och stannar 
alltid kroppsligt i enlighet med Anden och Guds vilja. Dom är styrd av tro och 
självkontrollerade i sitt beteende.

Konflikten mellan sinne och kropp förstör äktenskap. En kärleksfull hustru finner sig 
plötsligt konfrontera sin mans syndfulla natur när han rasar i kränkande ilska eller 
brinner av lust för en annan kvinna. Nästa dag är han tillbaka till sitt omtänksamma, 
ansvarsfulla jag, men hennes blåmärken gör fortfarande ont. En man som alltid 
beundrade sin hustru för henne trofasthet och arbete för kyrkan är chockad av hennes 
elakhet mot pastorns hustru. Senare återvänder hon till sin goda natur, men skadan på 
hennes rykte kvarstår.

Ett kött
När en man och hustru gifter sig, borde de bli en kött (il shin), som krävs i Skrifterna 
(1 Mos 2:24). Ett kött betyder äktenskaplig förening, men det är inte bara en förening 
av organ. Sann förenad kärlek är centrerad på det andliga, men ett äktenskap mellan 



två människor som inte har uppnått harmoni mellan i sinnet och kroppen är faktiskt 
en samling av fyra varelser: makens sinne, makens kropp, hustruns sinne och 
hustruns kropp, alla trycker på och drar in olika riktningar. Sann äktenskaplig 
förening är mellan en man och kvinna som var och en har uppnått helheten hos ett 
sinne (il shim). Då kan de bli helt ett kött (il shin).

Omvänt är det just vid punkten att bli ett kött det föreningen sinne och kropp uppnås 
mest fullständigt. Sexualitet är Guds goda skapelse, utformad för att optimera 
kärleken och glädjen. I ett äktenskap med ett bra sexliv finns det ingen frustration 
från otillfredsställda kroppsliga önskningar. Omvänt, kämpar ständigt den celibate 
prästen eller munken för att undertrycka sin sexualitet, som söker uttryck på ett eller 
annat sätt; därmed kan han omöjligt uppnå fullständig harmoni mellan sinnet och 
kroppen. Det är därför Paulus sa, "det är bättre att gifta sig än att brinna av begär."
(1 Kor 7:9) I äktenskaplig kärlek, hittar självkontrollen som en mogen man och 
hustru utövar, naturlig frigörelse och uppfyller dess syfte.

När allt kommer omkring är inte moraliska lagar och regler inte till för sig själva. 
Deras syfte är att förbereda de villkor som upprätthåller sann kärlek. I sovrummet, 
följer inte kärleksutövningen dekorativa regler. Den är spontan, obegränsad och tar 
den kortaste vägen. Fader Moon skämtar att när en man kommer hem svettig och 
sotig från jobbet, bör hans kärleksfulla hustru inte insistera på att han badar före sex. 
Kärlek är inte tänkt utan smuts och lukt. Är detta en dold anledning till varför Gud 
placerade de sexuella organen så nära platserna i urinering och avföring? Kärlekens 
helighet överskrider sinnena. Att bli en kött har denna kvalitet av absoluthet.

En kropp
Den äktenskapliga föreningen av man och hustru i sann kärlek återspeglar och försto-
rar föreningen av Guds tvåfaldiga karaktärer, maskulinitet och femininitet. Gud 
vibrerar med sin glädje och lägger till sin kärlek till deras kärlek. När Gud kommer 
ner och deltar i deras förening uppnår de en kropp (il chae). Från den punkten framåt,
bildar de en sann familj förenad med Gud, lever och agerar tillsammans som en. 32 
Detta är konceptet med Fyra positioners grundval. 33

Hur är en familj en kropp? Alla fundament med fyra positioner, i detta fall en familj, 
finns i tre dimensioner och kretsar kring Gud. I ovanstående diagram är Gud en punkt
som har nolldimensioner. Mannen som individ och kvinnan som individ varje form
ett förhållande till Gud, representerat i diagrammet som endimensionellt diagonala 
linjer. Därför upprättar en individ i det religiösa livet, vertikal tro och ber till den enda
Gud som ensamt subjekt; genom detta uppnår han eller hon Ett sinne. När make-
hustru relationen läggs till, och de två blir ett kött, bildar de en triangel i ett två-
dimensionellt plan. Parförhållandet kan rör sig fritt på det planet, det Principerna 
uttrycker som "cirkulär rörelse." Slutligen skapar parförhållandet med Gud
rörelse i tre dimensioner. Som en kropp (il chae) bildar de en sfär. Detta betyder att 
deras kärlek kan täcka hela kosmos.



I andliga världen observeras bokstavligen en gudcentrerad familj vara en kropp. Så 
här rapporterar Sang Hun Lee, från andliga världen, den fullständiga föreningen, först
som man och hustru och sedan till far, mor och barn:

När [man och hustru] är kära och förenade med varandra, 
finns det ingen åtskillnad mellan subjekt och objekt. De
blir helt en kropp. Mer än det, Gud älskar och täcker deras kärlek, så att det 
enda synliga för oss är strålande ljus...

Trots att de är tre olika människor. Far, mor och barn. Visas de inte separat när 
de är förenade i kärlek. Deras förening kunde framstå som faderns person, 
moderns person eller barnets person. Ändå, när de börjar prata med varandra 
visas de igen som olika människor. Bildandet av Fyra positioners grundval
betyder att om vi är förenade med centrering på Gud, kommer vi att vara 
en kropp med Gud. Därför finns det här inte fyra separata existenser, även om 
det verkar så på jorden. 34

Ur mänsklig synvinkel är alla familjemedlemmar förenade med Gud i hjärtat. Deras 
sinne är ett med Guds sinne. Dom gör vad Gud skulle få dem att göra. Deras djupaste 
önskan är att göra Guds vilja. Och Guds deltagande garanterar att de kommer att fort-
sätta som en evig familj.

Från Guds synvinkel ger en sann familj Gud en kropp, genom vilken han kan agera i 
den fysiska världen och utöva sin kärleks herravälde. Gud själv har ingen kropp. 
Ändå kan Gud ha en kropp genom hans söner och döttrar, barn och barnbarn, när de 
förenas i en sann familj som en kropp. En sann familj är det perfekta kärlet som 
kärleksguden kan leva i. Där kan Gud perfekt vibrera med de olika typerna av kärlek 
som flyter genom familjen. I den familjen kan Gud uppfylla sitt syftet med skapelsen.

Men ända sedan Adam och Evas fall har ingen familj uppnått nivån av en kropp. Det 
har inte funnits en familj i vilken Gud kunde följa; inte en familj som Gud helt kunde 
dela med sig av Hens kärlek i alla dimensioner. Vår himmelske Fader har alltid velat
dela kärlek med sina barn och barnbarn. Men Satan kidnappade och förstörde hela 
mänskligheten och lämnade Gud utan barnbarn att älska.

Gud ville också uppleva kärlek med sin partner (Eva), av att älska henne andligt 
genom Adam. Men Satan ryckte bort Eva. Gud kunde älska Jesus som sin son, men 
Jesus hade ingen hustru som Gud kunde älska som sin maka. Därför, utan en riktig 
familj, förblir Guds kärlek ofullständig. I den sanna familjen som uppnår en kropp, 
kan Gud älska Sin son, Sin hustru, Sina barn och Hens barnbarn.



Gud fullbordar således Sin kärlek genom att dela den med människan familjemed-
lemmar. Familjemedlemmarna fullkomnar sin kärlek genom att centrera på Gud. 
Hustrun fullbordar sin kärlek genom sin man, och mannen genom sin hustru. 
Föräldrar utvecklar sin kärlek genom att uppfostra barn och barnen växer i sin kärlek 
genom att älska sina föräldrar. Hela familjen visar Guds kärlek till andra familjer och 
till skapelsen. En sann familj lever i denna underbara verklighet, som en kropp.

I sann kärlek har alla lika kraft, lika deltagande och lika ägande. Varje familjemedlem
leder och följer, enligt flödet av kärlek. I vissa avseenden är mannen som bestämmer, 
som hushållets chef. Hustrun är chef i köket. På deras barns födelsedag blir hon  
prinsessan, och hennes föräldrar överöser henne med presenter. Till och med Gud är 
en jämlike. Som alla far- morföräldrar, tycker Gud om att ge sina barnbarn varje 
infall! Detta är vad Principerna uttrycker som syftet med tre objekt och vad det tredje 
löftet talar om som Tre stora konungaskap.

Vi kan kalla den här familjen för en "1 Mosebok 1:28-familj." I 1 Mos. gav Gud 
Adam och Eva de tre stora välsignelserna: ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll 
jorden och lägg den under er." Att vara fruktbar betyder att uppnå förening av sinne 
och kropp som en individ av sann kärlek (se Joh. 15:5); det är en person med ett 
sinne. Att föröka betyder att gå med en make i äktenskaplig kärlek som ett kött. Att 
lägga under sig betyder att utöva Guds kärleksfulla och kreativa herravälde över 
skapelsen som synlig representant för den osynlige Gud. Gud utövar herravälde över 
Hens rike genom familjer som har uppnått en kropp.

Upplev idealet av gudomlig-mänsklig förening
Att uppleva idealet Gud och människan förenade i kärlek är symbolen för verkliga 
familjevärden. Guds personlighet innehåller aspekter av känslor, intellekt och vilja. 
Gud omfamnar gudomlighet, mänskligheten och den materiella världen. Vår 
familjupplevelse av Guds kärlek kan inkludera alla dessa och alla.

Känslan av förening i kärlek
Har våra känslor av kärlek den känslomässiga kvaliteten hos Gud kärlek? Guds 
kärlek är transcendental och allomfattande; det skiljer sig från fallen kärlek som 
uteslutande är för ett objekt. På samma gång, Gud kärlek differentierar sig i olika 
slags kärleksfulla känslor beroende på typ av förhållande: kärlek till en man, kärlek 
till en far, kärlek till en son, kärlek till en fru, kärlek till en mamma, kärlek till en
dotter, kärlek till en äldre bror, en yngre syster, en vän och så vidare. Vi älskar dem 
alla — närmaste familj, mer avlägsna släktingar, vänner och medarbetare. Med en 
kärlek som passar deras position.

Gudomlig kärlek har inga gränser. Den betraktar inte någon som en främling eller en 
fiende. Abraham var känd för sin gästfrihet mot främlingar. (1 Mos. 18:2-8) Mose 
beordrade Israel: "En främling ska du inte förtrycka. Ni vet själva hur främlingen 



känner det, eftersom ni har varit främlingar i Egyptens land." (2. Mos. 23:9) Jesus 
arbetade bland avskummet av det judiska folket som tjänade de som samhället 
förkastade. Som uttrycks i det fjärde löftet, kärleken som utövas inom familjen 
sträcker sig naturligtvis till personer i liknande åldrar även utanför familjen: vi
behandlar andra ungdomar som våra egna barn, andra vuxna som våra egna syskon 
och äldre som våra egna föräldrar. Lever i komplett förening med Gud, och vår kärlek
expanderar naturligtvis så här.

En annan känsla av fullständig förening är att uppleva att Gud lever i mig. Jag kan se 
vad Gud ser, höra vad Gud hör, känna vad Gud känner och tänker Guds tankar. I detta
tillstånd, betraktar jag varje människa som mitt eget barn. Då börjar jag se Gud i var 
och en av dem, som Gud är i mig. Jag ser hur varje person ha det ovärderligt värde.

För det tredje är det upplevelsen av andlig frihet. Paulus skrev: "Var Herrens ande är, 
finns det frihet. "(2 Kor 3:17) Tidigare tyngdes vi av omsorg och ångest, men nu 
smälter de bort. Bär inte längre världens vikt på våra axlar, vår börda delas i det 
kärleksfulla nätet av relationer som sträcker sig ända till himlen. Vi känner oss fria att
agera, veta att allt vi gör i kärlek kommer att accepteras i kärlek. Dessutom känner vi 
oss fria att bryta ut ur alla gränser som tidigare blockerade vår väg. Vi är anslutna till
allt och alla i kosmos, ge och ta emot med allt. Så länge vi befinner oss i kärlekens 
förening, finns det ingenstans vi inte kan gå, ingenting vi inte kan göra.

För det fjärde kan vi ha en känslomässig upplevelse av Guds hjärta. Detta kan vara 
överväldigande. Som Principerna förklarar, Gud hjärtat har varit fullt av sorg ända 
sedan mänsklighetens fall. Han känner sig som en förälder vars barn kidnappades och
vars sinnen skadades. De känner inte längre igen sina föräldrar, och värre, de har 
blivit brottslingar. Under tiden skrattar satan åt Gud för att ha skapat sådana svaga 
och defekta varelser. Gud känner ibland så förtryckt av situationen att Hen knappt 
kan bära det. Gud kan knappt titta på Hens eländiga barn utan att vända sig bort i 
sorg. Varje dag faller tiotusentals fler i synd, fångade i en virvel som drar dem allt 
djupare och djupare ner i leran. En person som är det nedsänkt i detta Guds hjärta kan
själv gråta okontrollerat i timmar. Uppmanar fader Moon,

Bli de sanna söner och döttrar som upplever och
sörjer himlens hjärta och böjer sig inför det. Be alltid,
"Fader, snälla låt oss känna sorg som tränger djupt in
i himmel och jord. På den grunden kommer vi att bli ett
offer för alla människor. "Offra tårar och sörj. Bli de
Enighetskyrkans medlemmar som kan ansluta sig till hjärtat och
Faderns situation. Gå sedan framåt och håll upp fanan
att ni kommer att kämpa för att lindra den sorgen. 35

Sinnet av  förening i kärlek



Hur tänker människor som lever i full enhet med Gud? Först känner de Guds 
skapelseideal och bedömer alla människans motiv, aktiviteter och resultat mot Guds 
ideal. För det andra, förstår de Guds principer. Den himmelska lagen, är främst i 
deras sinnen, som styr alla mänskliga angelägenheter i andens sfär. För det tredje 
känner de Guds försyn och tror på Hens seger. Även om praktiska överväganden kan 
leda i andra riktningar, upprätthåller de en solid grund av referensramen inom 
skapelsens ideal, Gud lagar och principer, och Guds Vilja.

Därefter har de ett offentligt sinne. Deras tänkande är inriktad på hur de kan tjäna 
andra snarare än hur de kan dra nytta för sig själva. En son tänker mer på hur han kan
vara vördnadsfull mot sina föräldrar än om att bli fri från deras disciplin; en far tänker
mer på hur han och hans familj kan tjäna samhället än om att bli rik; en mamma 
tänker mer på hur hon kan uppfostra sina barn att vara samhällsinriktade medborgare 
och patrioter än att hjälpa dem att klättra till toppen av den sociala stegen.

Dessutom har de ett stort sinne. Guds intressen sträcker sig genom hela universum. 
Likaså lever människor i fullständig förening i en gränslös värld. De har en livlig 
intuition som tar in data från många håll, som andra förbiser. De är inte nöjda med 
konventionella idéer och sätt att göra saker. De skulle hellre tänka "utanför ramen." 
De har stora drömmar och stora planer. Genom att känna Guds ideal, tänker de inte 
att saker måste förbli som de är. Deras tänkande kommer från tron på att Gud hjälper 
dem övervinna hinder som annars verkar skrämmande.

Dessutom har de övertygelse, födda av kommunikation som härrör från ett allvarligt 
andligt liv. Efter att ha byggt upp vanan att meditera och be, när de står inför en fråga 
kommer de att be och söka ett svar från Gud. De förstår att "Om inte HERREN 
bygger huset, arbetar dess byggare förgäves. "(Ps. 127:1) Därför beslutar de inte en 
enda fråga utan hänsyn. När de med övertygelse har Guds godkännande kan deras 
övertygelse vara absolut.

Slutligen har de ett sinne att förstå människor. Gud, som älskar Sina barn ger ett 
uttryck för vad var och en behöver. Därmed de får naturligtvis insikt i andras problem
som de försöker hjälpa. Dolda problem avslöjas för dem igenom intuition som ges 
från Gud, och som är "genomträngande tills det skiljer själ och ande, led och märg, 
och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar." (Heb. 4:12) Med detta följer  
förmågan att hjälpa andra på de mest lämpliga sätten.

Enighet genom aktivitet
Människor som lever i förening med Gud har en rättvis karaktär. De känner en stark 
känsla av syskonskap med alla människor, de ger av deras medel och deras arbete för 
att avsluta krig, fattigdom, hunger, exploatering och sjukdom överallt i världen. Om 
de har mer rikedom än de behöver, kommer de generöst till de i behov. De tycker om 
volontärarbete för att hjälpa. De blir vän med människor från alla raser, alla klasser 



och alla religioner, tittar inte ner på någon. Fred och jämlikhet dyker upp automatiskt 
i en nation vars medborgare lever i förening med Gud och ger med villiga hjärtan.

Människor som bor i familjer som strävar efter att vara förenade med Gud i kärlek 
har en stark moralisk kompass. Att känna till Guds grundläggande lag om absolut 
kärlek och skador som orsakats av oren kärlek, är de stränga mot sina barns moraliska
uppfostran. De deltar också i beslutet om deras barns val av äktenskapspartner.
Genom att modernisera tillåtna värderingar står de fast vid moral och att arbeta för att
förbättra samhällets moraliska klimat.

Slutligen lever människor som är förenade med Gud i kärlek, hängivenhet och att 
offra. Vad de än gör, ger de 110 procent. Sann kärlek kastar ut rädsla (1 Joh. 4:18); 
därför är de modiga och villiga att offra för ett ädelt syfte. Guds mästare i alla åldrar 
har visat en sådan offervilja. Denna anda är född av Gud, som har investerat och 
offrat genom historien för att återupprätta fallna mänskligheten och bygga sitt rike.

Att representera himlen: en konfuciansk insikt
Ytterligare insikt i att leva i ett tillstånd av Guds ideal och människor förenade i 
kärlek kommer från det besläktade konfucianska idealet  天人仁合一 (cheon in in 
hab il), * som grovt översatt betyder "en person 人 (in) blir en  合一 (habil) med 
himlen 天¸ (cheon) med ett kärleksfullt hjärta och karaktär 仁 (in). "

* Kinesiska termer återges genom translitteration enligt deras koreanska
uttal.

Nyckelbegreppet i denna undervisning är "kärleksfullt hjärta och karaktär"  仁 (in), 
mer bekant för västerlänningar med sin kinesiska motsvarighet, jen. Denna centrala 
konfucianska dygd beskriver hjärtat och karaktären hos en person som älskar andra 
enligt normerna i familjerelationer. Jen utgör både kärlekens hjärta och styrkan hos
karaktären för att leva enligt normerna för kärlek korrekt uttryck. 36 Således tar en far 
med jen hand om sina barn och är uppmärksam på deras behov; en hustru med jen är 
kärleksfull och trogen mot sin man; en son med jen är djupt knuten till sina föräldrar 
och vördnadsfull mot dem. En person med jen är hjälpsam, generös, medkännande 
och trogen i alla hans eller hennes omständigheter med andra. Han eller hon har 
förmågan att skapa harmoni mellan människor, vilket indikeras av dess ideograf 仁, 
en kombination av människa (人) och två (二). Konfuciansk etik värderar familjen 
som skolan för att forma sådana människor med kärleksfullt hjärta och karaktär.

Denna undervisning bekräftar att genom att utveckla ett sådant kärleksfullt hjärta och 
karaktär blir en person "en med himlen." Hen blir en vis människa, en helig person, 
en gudomlig ande (t.ex. en god förfader enligt koreanska traditionella tankar), eller en
person som förkroppsligar andan av nåd. Konfucianismen har ingen personlig gud; 
dess koncept av himlen är naturalistisk. Himlen betyder den transcendenta myndig-
heten som styr den naturliga världen och mänskliga angelägenheter och erbjuder 



frälsning, välsignelse och sanning. En person kan relatera till himlen genom att 
utveckla en kärleksfull karaktär. Detta ger hen förmågan att styra hens omgivningar 
genom att utöva kärlek och rättfärdighet. Så förkroppsligar hen himlens subjektiva 
kraft i affärer av jorden.

Denna konfucianska lära, "En person blir en med himlen genom ett älskande hjärta 
och personlighet, "innehåller några aspekter av Familjelöftets ideal för Gud och 
människor förenade i kärlek. Men eftersom det saknar löftets grundläggande insikter 
om Gud och det centrala i äktenskapet, kan det bara tala om "att bli", inte en ideal
förening. Ändå betonar det en viktig aspekt av denna förening, nämligen att sådana 
människor representerar Gud på jorden genom sin kärleksfulla personlighet och sina 
handlingar.

Förening med alla ting
Idén att en människa är en självständig existens är en illusion, född av okunnighet. 
Denna illusion försvinner när vi lever i ett tillstånd av förening med Gud och allt 
existerande. Vi föddes inte av oss själva, utan uppstod från våra förälders kärlek och 
ansträngning. Vi finns på de villkor som naturen har gett oss. Våra kroppar är 
uppbyggda av atomer som producerades för miljarder år sedan ur avlägsna stjärnor. 
Vi är verkligen kopplade till allt i kosmos.

Naturen uttrycker livet och kärleken på många sätt. Till exempel, den dynamiska 
kärleken mellan man och hustru återges i blixt och åska från en regnstorm. Plus- och 
minusladdningarna komma tillsammans med explosiv kraft; detta är kärlek på 
atomens nivå. Den delikata balanserade funktionen av celler och större delar i våra 
organ illustrerar de harmoniska förhållandena i ett välordnad samhälle. Varje cell har 
medvetandet att hantera sin miljö och arbeta för syftet med dess organ och visar 
kärlek på cellens nivå. Den uppoffrande kvaliteten på föräldrakärlek ses i laxens lek; 
de ger upp sina liv för att simma långt upp i floden och lägga sina ägg, allt för att ge 
deras avkommor en chans att trivas i deras förfäders vattenström; detta är kärlek i 
fiskens rike.  Mannens och hustruns trohet ses i den strikta monogamin hos tranpar. 
Hannen och honan formar ett kärleksband som överträffar döden; detta är kärlek på 
fåglars nivå.

Tänk i detta avseende på den buddhistiska läran om inbördes beroende, sammanfattat 
i frasen 一切同根 (il chae tong geun). Bokstavligen betyder det: individen (一, il) och 
hela universum (切 chae) uppstår från samma (同, tong) källa (根 geun). En 
människa och en sten uppstod var och en från samma orsaksbana och effekt, och var 
och en deltar lika i hela livet. Hela universum är ett enda liv, varav varje människa 
bara är ett del. En person bör tänka, "Jag är bara en länk i det kosmiska nätet som 
kopplar samman varje existens. Min ande är i kontakt med klipporna, träden och 
stjärnorna, och de känner också mig. Därför är det ett kognitivt fel att tänka på sig 
själv som ett separat ego. Min sanna verklighet är som en deltagare i föreningen av 
alla."



Människor behöver lite tillfälle för att hoppa till en förening med allt liv och uppleva 
deras sammankoppling med alla ting i universum. Att uppnå fullständig förening med
Gud i kärlek ger ett sådant tillfälle. Vi inser att vi inte är ensamma vandrare, små 
fläckar i det stora havets materia. Istället är vi en med helheten. Vi tillhör som med-
lemmar i livets symfoni som pulserar överallt och i allt. Vi är också kopplade till 
tiden för det avlägsna förflutna och till den obestämda framtiden. Vi tillhör Gud, 
Guds familj och Guds skapelse.

Fantastisk nåd
Ända sedan mänskliga syndafallet, kunde människor inte se eller direkt förstå Gud. 
Det mesta människor kunde göra var att studera och följa Guds Ord, som Hen gav för
mänsklighetens undervisning i vägarna till sann kärlek. Folk reciterar, "Älska Herren 
din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt sinne "och" Älska 
din granne som dig själv. "(Matt. 22:37-39) Men när Gud kom till jorden i mänsklig 
form i personen Jesus från Nasaret, då kunde människor verkligen se vad kärlek var. 
Tragiskt nog, under hans korta liv, kunde inte en enda person fullständigt förenas med
Jesus. Hans lärjungar föll bort och han dog ensam, utom tjuven på korset som trodde. 
Som ett resultat har trogna kristna bara kunnat "se i en spegel, svagt" (1 Kor 13:12); 
de har inte kunnat känna Guds kärlek i dess fullständighet.

Idag har Kristus återigen kommit till jorden som Sanna föräldrar. Deras förkunnelse 
sträcker sig över 50 år, och deras liv täcker hela människans erfarenhet, särskilt 
familjeliv. Vår generation är privilegierad bland alla människor som någonsin levt i 
historien, att ha möjlighet att observera och följa den återvändande Kristus i köttet.
Genom dem bevittnar vi Guds fulla kärlek i aktivitet.

Först bevittnar vi Guds kärlek i återupprättelsen. Följer i Jesus fotspår, våra Sanna 
föräldrar offrar blod, svett och tårar för att utföra återupprättelse (betala gottgörelse) 
för världens synder och sönderfall. Genom många smärtsamma steg, har de brutit ner 
väggarna som länge delat män och kvinnor, föräldrar och barn, öst och väst, norr och 
söder, svarta, vita, kristna och muslimer.

För det andra, i Sanna föräldrar ser vi exemplet på sann kärlek som en livsstil. I deras 
äktenskap och familj har Sanna föräldrar skapat en modell för oss att följa och imitera
i våra familjer. Det är en modell av givande, självuppoffring och villkorslös kärlek, 
som till och med sträcker sig till deras fiender. Faktum är att deras familjetradition är 
känd för att placera gäster och främlingar före sina egna familjemedlemmar.

Slutligen bevittnar vi Guds kärlek som Välsignelse. Våra sanna föräldrar har välsig-
nat hela mänskligheten, goda människor och onda människor, av alla religioner, 
nationaliteter, raser och kulturer. Välsignelsen erbjuds fritt som gåva, men dess värde 
är ovärderlig. Det engagerar alla människor till Guds familj. Det återupprättar mänsk-
ligheten till dess riktiga släkt. Vår kärlek blev förvrängd av fallet och blev som ett 



skrynkligt papper. Nu genom Välsignelsen kan Gud kan återupprätta mänsklig kärlek 
till sin verkliga ära.

Detta är den djupgående bakgrunden av att vårt löfte kan uppnå Guds och männi-
skans ideal förenade i kärlek. Att ställa upp de villkor som idag gör det möjligt för oss
att uppnå detta ideal var ingen enkel sak. Endast Sanna föräldrar kunde göra det. 
Eftersom de älskade och offrade för vår skull, kan vi idag njuta av denna ovärderliga 
nytta.

Den helige Gud har kommit ner på jorden, och vi ovärdiga människor upphöjs till 
himlen. Hur kan vi någonsin tillräckligt uppskatta denna dyrbara nåd? Tårar av 
tacksamhet flyter ner på våra kinder? Vi kan visa vår vördnadsfulla hängivenhet 
genom att göra våra kroppar som damm och ödmjuka oss inför kärlekens Herre,
och låta Gud arbeta sin goda glädje genom oss.

Befrielsens rike och fullständig frihet
i Guds rike
Ända sedan Adam och Eva förvisades från Edens lustgård och hindrades att äta från 
Livets träd (1 Mos 3:24), har det alltid varit mänskligt hopp om att återvända till den 
välsignade världen. Den där Återkomsten profeteras i de sista kapitlen i Uppen-
barelseboken, där inlösta inbjuds att komma in i Nya Jerusalem. Där kommer de
ta del av livets träd, vars blad är "för att läka nationer. "Den förbannelse som läggs på
mänskligheten efter deras utvisning från Eden kommer att tas bort, och alla kommer 
att kunna se Guds ansikte. (Rev. 22: 2-4) Profeten Jesaja beskrev också härlighetens 
rike som Guds "heliga berg", en plats där "Vargar ska bo tillsammans med lamm, 
leoparder ligga bland killingar "(Jes. 11:6-9) I verser som dessa beskrev Bibeln sfären
av befrielse och fullständig frihet (해  방권과 석방권) i Guds konungarike (천국) med 
symboliskt språk. Idag gör familjelöftet det tydligt, för den här generationens skull att
etablera löftet.

Guds rike är ett område där människor tycker om Guds ideal av sann kärlek. Ett 
"rike" (권, gwon) kan beteckna ett fysiskt territorium, föremålen under en viss 
myndighet eller herravälde, eller ett utrymme där en viss kvalitet eller situation 
uppnås. Guds rike... inkluderar alla dessa betydelser. Först är det spridningen av 
familjer som lever idealet av sann kärlek. För det andra är det ett folk under Guds 
auktoritet, i vilken Gud visar sig i dagligt liv. För det tredje är det territoriet på jorden 
där Guds barn samlas för att bygga en Guds nation av fred och enighet, Cheon Il Guk.

Befrielse (han bang) och fullständig frihet (seok bang)
Strax efter att Jesus började sin offentliga mission stod han i en synagoga och 
förkunnade uppfyllandet av Jesajas profetia:



Herrens Ande är över mig,
        för han har smort mig
    till att förkunna glädjens budskap
        för de fattiga.
Han har sänt mig
    att utropa frihet för de fångna
        och syn för de blinda,
    att ge de förtryckta frihet
och förkunna ett nådens år från Herren. - Luk. 4:18-19

Jesus befriar oss verkligen från satans fängelse, från fångenskap under synd.
(Rom. 7:23) Men befrielsen som ges genom offret på korset är bara andligt. Jesus 
visste att Jesaja profeterade om nationell befrielse i en tid då Israel fortfarande var i 
fångenskap i Babylon och Jerusalems invånare levde i fattigdom. Han visste att 
upprättandet av Guds rike skulle innebära slutet på det onda i detta världssystem: 
diktaturer, kolonialt förtryck, brottslighet och orättvisa lagar. Jesus mål förlängs så 
långt, som han förklarade i sin första predikan. Han visste att befrielsen han förde 
genom sitt offer på korset var bara ett första steg på vägen att fullborda befrielse. 
Därför lovade han att han skulle återvända. Paulus förhärligade korset och kristen 
frihet men längtade ändå efter att frigöras mer fullständigt och se mot framtiden när 
han kunde njuta av "Guds barns härliga frihet. "(Rom 8:21)

Familjelöfte använder två termer, sfären av befrielse (해방권, he bang gwon) och 
sfären av fullständig frihet (석방권, seok bang gwon) för att beskriva både denna steg-
för-steg-process och härliga frihet som är det kristna hoppet. Befrielsens sfär började 
med den andliga befrielsen som vi fick genom förlossningen av korset och skall 
fulländas genom att expandera den världen att omfatta familjen (genom Välsignelsen)
och därifrån samhället, nationen och världen. Sfären av fullständig frihet syftar på 
den fullständiga friheten som är Eden, sfären där Guds ursprungliga syfte med 
skapelsen är uppfylld. Det är Guds rikes direkta herravälde.

Om Adam och Eva inte fallit, skulle ha upprättat en sann familj och uppnått den 
perfekta föreningen med Gud och mänskligheten i kärlek. Ett sinne, ett kött, en 
kropp. Genom att leva i sann kärlek, skulle de haft full frihet. Eftersom deras var den 
enda existerande familjen, skulle den ha expanderat naturligt och utan opposition från
något samhälle, nation och fri värld, vilket skapar sfären av fullständig frihet (seok 
bang gwon) i Guds konungarike.

Efter det mänskliga fallet ockuperade dock satan världen. För att återupprätta denna 
situation efter mänskligt fall, har Gud arbetat steg för steg för att befria mänsklig-
heten, men ändå alltid mot en fientlig och satanisk miljö. Först har Gud befriat 
individer genom religion. Därefter, genom att sätta upp Välsignelsen, utvidgade Gud 
befrielsen till familjen. En välsignad familj är den minsta enheten i Guds konunga-



rike, där människor kan njuta av livet i befrielsens sfär (he bang gwon) i Guds rike. 
Denna värld expanderar från en sann familj till många sanna familjer som utgör ett 
större område av sann kärlek. Ändå är det fortfarande en "militant kyrka" och en 
"frihetskämpande kyrka" som kämpar genom att offra och älska en fiende för att 
vinna över en fientlig värld. I slutändan kommer vi emellertid in i det fullständiga 
frihetens område där konungariket kan blomstra av sig själv, en "kyrka triumferande" 
bortom alla utmaningar från den sataniska världen. Detta är  en av fem skillnader 
mellan befrielsen (he bang) och fullständig frihet (seok bang) som fader Moon 
använder dessa termer.

Ett andra sätt att skilja mellan dem är: vi går in i befrielsens sfär mitt i återupprät-
telsens väg, som ett villkor som gör det möjligt att fullborda det. Detta inträffar vid 
tiden för Välsignelsen, när vi återföds i Guds släkt. I alla fall, enligt Principerna sker 
denna pånyttfödelse högst upp på tillväxtstadiet för tillväxtperioden (den sjätte nivån 
av tio nivåer där Adam och Eva föll och smittades med ursprunglig synd högst upp i 
tillväxtstadiet. 37 Därefter fortfarande återstår en nivå att växa genom fullkomlighets 
steget och uppnå den tionde nivån, sfären för direkt herravälde. Detta är världen av 
fullständig frihet, där vi blir en sann familj av Gud ideal.

För det tredje inträffar befrielsen som en grupp genom Välsignelse-ceremonin. 
Genom Välsignelsen stängde vi av satans släkt och är inympade i Guds härstamning, 
en en gång för alla förändring från satans familj till Guds familj. Det är genom nåden 
av Välsignelsen som alla som deltar i ceremonin kommer in i befrielsens sfär av 
Guds rike, på en gång. Men vi är ändå inte på den nivå där vi fullt ut kan manifestera 
fullkomlighetens rike.

Efter Välsignelsen, vägen att växa genom scenen av fullkomlighet och uppnå Guds 
ideal för en sann familj tar normalt sju år eller längre, och det kräver att vi deltar med 
Sanna föräldrar och stödjer Guds försyn. Hur bra vi ägnar oss åt detta är helt upp till 
oss. Därför, medan vi går in i befrielsens område som en grupp. kanske som en del av
30 000, 360 000 eller 40 miljoner par, vid ceremonin för vår välsignelse går vi in i 
frihetens sfär familj efter familj då var och en individuellt slutför sin särskilda väg
och uppnår Guds fullständiga frihet.

För det fjärde rensar befrielsen oss från den ursprungliga synden och skär av den 
primära kedja som kedjar oss till satans herravälde. Den här bojan hade fästs på varje 
människas vrister, handleder, nacke och särskilt på det sexuella organet. Efter att ha 
klippt den här tunga kedjan, går vi in i befrielsens område där vi är fria att gifta oss 
med Guds välsignelse och skapa en familj där Gud kan leva.

Trots att vi är fria från ursprunglig synd, finns det ändå rester av synd och fallen natur
som klamrar sig fast vid oss. Våra dåliga vanor, tankar ord och gärningar stannar hos 
oss. Våra föräldrars synder, mor- farföräldrar och förfäder ner genom generationerna 
fortsätter att plåga oss. Dessutom, när vi passerar in i andliga världen, fortsätter 



minnen av våra synder och misstag under det jordiska livet att kraftigt påverka. Först 
när dessa är avskurna, kan vi komma in i sfären av fullständig frihet.

Med andra ord har mänskligheten lidit i satans fängelsehålor, vilket lämnar oss blinda
för sanning och okänsliga för sann kärlek. Välsignelsen öppnar porten till satans 
fängelse, så att vi kan gå in i Guds rikes ljusa solsken. Vi är befriade; ändå är vi ännu 
inte helt fria. Vi kan inte helt fungera i konungariket eftersom vi inte är vana vid 
någonting utom fängelseliv. Vi måste fortfarande genomgå en rehabiliteringskurs för 
att avskära från gamla sätt att tänka och leva och återhämta våra fullständiga för-
mågor.

Låt illustrera med ett exempel från Bibeln: Abraham och Sara bar troget Guds försyn,
och i himlen är de ett Välsignat par. 38 Ändå under hans jordiska liv hade Abraham 
även en relation med Hagar, som var yngre och mer passionerad än Sara, och de hade
ett barn, Ismael, som Sara insisterade på skulle kastas ur deras hem. Vi kan föreställa 
oss att minnen från detta sistnämnda förhållandet förblev med Abraham och Sara i 
andliga världen, och skapade ett törne i deras familjeliv. Dessutom finns också Hagar 
i andliga världen, andas ilska mot Sara och eftertraktar fortfarande Abrahams kärlek. 
Så länge den situationen kvarstår, kan Abraham och Sara kan leva i befrielsens sfär, 
men deras liv är det inte helt fritt. Det skulle behövas en himmelsk ritning för att 
släppa fria alla fyra: för Hagar att släppa Abraham att älska Sara och ingen annan; för 
Abraham ska släppa återstående längtan efter Hagars passionerade kärlek; för Ismael 
att förlåta Sara att ha kastat ut honom; för Sara att förlåta Hagar för att ha stört deras 
äktenskap. När de en gång släppte detta kunde de komma in i sfären av fullständig 
frihet i Guds himmelrike.

Till sist, för att återvända till fängelseanalogin kan seok bang också betyda förlåtelse. 
En fånge släpps normalt ut från fängelse när hen avslutar sin straffperiod, men 
guvernören kan förlåta hen när som helst och utan att ange någon anledning. I denna 
mening kommer befrielse (he bang) efter att vi har slutfört vår väg av återupp-rättelse
genom gottgörelse, medan seok bang är en förlåtelse som frigör oss även om vi har 
inte betalat priset och inte förtjänar att befrias.

Under återupprättelsen följer Gud en strikt princip som Hen vägleder oss på vägen till
befrielsen. Vissa villkor måste vara uppfyllda, baserat på satans tidigare påståenden 
mot oss. Detta är den så kallade "formelvägen - formula course." Att fullfölja dessa 
villkor är som att fullborda en fängelsetid där vi släpps fria när vi uppfyller alla 
lagens krav. Även efter att vi har fått Välsignelsen och går in i befrielsens sfär, är vi 
inte fria från kravet att försona tidigare synder. De som vi syndade mot — eller som 
våra förfäder syndade mot — de överger inte sina fordringar utan någon ersättning.

Hur kan vi få benådning? Vi har nu en guvernör i himlen som önskar förlåt oss. Den 
gamla fängelsevakten, satan, har blivit befriad från sin tjänst. Under dessa yttersta 
dagar kastas satan ut från hans tidigare ställning som "världens härskare" (Joh. 12:31)



och "Väldet över världen tillhör nu vår Herre och hans smorde"(Upp. 11:15). Detta är
resultatet av kröningen av Gud som inträffade den 13 januari 2001 och efterföljande 
kröningar av Jesus Kristus och Sanna föräldrar 2003-04. Vi lever i en ny tid då Gud 
kan utöva Sin auktoritet över hela skapelsen, och Hens vilja är att förlåt oss och skapa
en ny hoppfylld värld.

"Kärlek täcker en mängd synder." (1 Petr. 4: 8) Guds ljus och varma kärlek penetrerar
nu till de mörkaste och kyligaste hörnen av helvetet. Den har kraften att lösa bort 
gamla motsättningar och smälta de hårdaste av hjärtan. Alla har ett ursprungligt hjärta
som ni kan påverka genom kärlek.

Inte bara det: genom förlåtelse från seok bong försvinner helt registreringen av våra 
tidigare synder. Även under försynen av förlåtelse för synder lämnades fortfarande en
förteckning över en persons tidigare misstag, för att vi skulle förhärliga Gud som i 
Hens stora barmhärtighet förlåter syndare. Men i den "nya himlen och den nya 
jorden" som är Guds konungarike, borde även ärr från tidigare synder inte längre 
påminna oss om det förflutna. Gud vill se sina medborgare som nya människor, utan 
fläckar som kan förverkliga sin ursprungligt medfödda potential, som Hen utlovade, 
"Se, jag gör allting nytt." (Upp. 21:5)

Gud är vår Fader; Hens kärleksfulla hjärta är att fullständigt glömma bort våra tidi-
gare synder och omfamna oss som Hens barn. Det är ett teologiskt fel att tro att Gud 
alltid insisterar på att straffa de skyldiga. Snarare är det satan, anklagaren, som alltid 
hade med sig människors synder inför Gud och kräver att skulder betalas till sista 
öret. Så länge satan hade herravälde över denna värld, kunde människan inte undgå 
hans påståenden om oss. Men nu i åldern av seok bang, är Gud helt suverän. Därför 
kan han erbjuda benådning utan att behöva lyssna på satans anklagande röst. Faktum 
är att eftersom fader Moon kunde förkunna riket av seok bang betyder att vi nu lever i
en era med fantastisk nåd.

Guds befrielse
Är människor de enda varelser som behöver befrielse? Gud skapade skapelsens alla 
ting för människor. Eftersom deras mänskliga mästare föll i synd, lider även skapel-
sens alla ting under en regim av förtryckande herravälde. Detta framgår av förore-
ningar av luft, vatten och land; rovdrift av naturresurser; förlusten av livsmiljö för 
vilda djur; oljan som hamnar i haven och kväver dess liv; förlust av skyddande ozon; 
och uppbyggnaden av koldioxid som förändrar världsklimatet. Skapelsen skriker efter
befrielse mycket mer brådskande än när Paulus skrev att den "suckar och våndas" och
förutsåg dagen när "skapelsen själv skall befrias från sitt slaveri." (Rom. 8:21-22)

Gud är också i behov av befrielse. Låter detta konstigt ? Traditionella teologier gör fel
när de ser för sig att Gud, konungars konung, sitter högt på sin tron och njuter av 
suveränitet över universum. Faktum är, Gud är en kärlekens Gud: Gud prisar kärlek 
framför allt annat. Vad njutning tjänar kärlekens Gud från suveränitet över universum



när Hens älskade barn är fångar under synd? Om Gud skulle använda Sin makt för att
förstöra syndfull mänsklighet, skulle världen bli tom, och hela Guds skapelse skulle 
vara ett misslyckande. Kärleken binder Gud till vården av Hens varelser. Gud skulle 
hellre sköta om synd-sjuka människan än leva i härlighet.

Efter det mänskliga fallet, lämnade därför Gud sin tron och blev en sorgens, lidan-
dets och klagomålens Gud. När Hen dök upp bland mänskligheten i form av Jesus 
Kristus, var det som Lidandets Herre.

Gud har uthärdat brustet hjärta och elände när mänskligheten, var it okänslig till Hens
bön, sjunkande djupare och djupare i synd. Hur kan vi beskriva Guds bitterhet och 
smärta? Det är som om er dotter kidnappades och våldtogs och sedan såldes till sla-
veri i ett främmande land. Ännu värre hon tror att ni är död, även om ni fortsätter leta 
efter henne överallt. Detta har varit Guds liv i tusentals år. Fader Moon sa,

Eva skulle ha blivit Guds framtida hustru, därför när en gång Adam blivit en 
med Gud, och Guds ande bodde inom honom skulle Adam vara Guds 
förkroppsligande av Honom själv. Ur detta perspektiv kränkte satan Guds 
hustru. Vi har inte undertryckt den som skadade Gud. Så Gud har hållit ut med 
ett hopp om att återupprätta Sitt skapelseideal mitt i djup sorg. Tänk på det. 
Kan ni bara stjäla Guds hustru för er egen skull och skapa barn som inte 
bryr sig om vår himmelske Fader alls? Ändå är detta verkligheten i den fallna 
världen idag och det nuvarande förhållandet mellan Gud och satan. 39

Till och med den allsmäktige Gud kan inte tvinga fram kärlek, vilket måste fritt ges. 
Eftersom människor gjorde valet att lämna Gud, förblir det människors ansvar att 
återvända till Gud. Gud kan inte störa detta mänskliga ansvar. Därför är paradoxen:
uppgiften att befria Gud och återupprätta Honom till Hens tron ligger hos människor.

Att befria Gud har varit största oron i fader Moons liv. Det är inte en enkel fråga. 
Först kräver det att en sann familj som inte kan anklagas av satan. Den familjen 
måste uppnå den perfekta föreningen med Gud och mänskligheten i kärlek, och bli 
det föremål som helt och hållet kan överensstämma med Guds kärlek och uppfylla
den djupaste längtan i Guds hjärta. För att öka Guds räckvidds frihet, bör Guds rike 
utvidgas till en klan, en stam, ett samhälle, en nation och många nationer. Slutligen, 
när alla människors familjer sjunger sånger av sann kärlek i rikets vår kommer Gud 
att fullständigt befrias.

Jesus måste också befrias. Han sitter vid Guds högra sida, ändå lider han. Jesus gav 
allt för vår skull, även sitt liv. Borde vi inte erbjuda något i gengäld? Kärlek, om den 
ska växa, bör strömma genom en komplett krets av givande och mottagande. Men 
Jesus agape-kärlek gavs utan hänsyn till ett svar från objektet för hans kärlek. Det är 
en ädel kärlek, men ändå obesvarad, den är fylld med frustration och ånger. Ingen 
önskar att ge och ge utan får något i gengäld. Men det har varit Jesus situation, där 



mänskliga varelser ständigt gjort honom besviken, föraktat hans välsignelser och 
ignorerat hans ord. Han var bitter över den envisa avvisningen han stött på från de 
judiska ledarna i Jerusalem. (Matt. 23:37-38) Han är fortfarande bitter, eftersom 
många av hans följare fortsätter att gör den Helige Ande sorgsen genom deras 
hyckleri, grymhet och brist på välgörenhet. (Ef. 4: 30-32) Jesus skulle vilja frigöras 
från denna obesvarade kärlek och ingå en verkligt ömsesidig relation med troende. 
Nyckeln till befrielsen av Jesus, liksom med befrielsen av Gud, ligger hos människan.

En judisk mystisk tradition förstår nödvändigheten av Guds befrielse. Baal Shem Tov,
1700-talets grundare av Hassidism, sa, "Be ständigt för Guds ära att den kan lösas 
från dess landsflykt." Gud gick i landsflykt med sitt folk, och de är fortfarande i exil, 
borta från sitt hemland. Mer generellt lärde han," Människan är en del av Gud, och 
önskan som finns i delen är i helheten och lider hela av samma vilja som delen." 40 
Han slog fast att Gud lider eftersom mänskligheten lider.

Dessa mystiker förstod också att vi människor är ansvariga för att befria Gud från 
Hens lidande. Vi bör engagera oss i tikkun (reparationsarbete), genom vilket Guds 
"heliga gnistor", som splittrats i miljoner bitar, återförenas med sin källa. Det 
kollektiva arbetet för brinnande troende utför detta reparationsarbete, vars betydelse, 
förklarade Baal Shem Tov, "är som när en konungason räddas från fångenskap och 
återförs till sin far." 41

Trots detta utvecklade den judiska mystiken denna tankegång på ett sätt som var så 
andligt att det visade sig ineffektivt i förändringar av den judiska verkligheten, 
mycket mindre i att befria Gud , vars hjärta bara blev tyngre över det utvalda folket i 
desperat situation 1900-talet. Ändå hänför sig det kabbalistiska begreppet tikkun
till en stor sanning. Det fanns verkligen en "splittring" av föreningen av Guds värld. 
Det inträffade vid Adam och Evas syndafall.

Fader Moon sa, "Som ett resultat av Adams fall, började historien av att enigheten 
bröts sönder i otaliga bitar. Historien om frälsning har varit processen att ordna och 
förena alla bitar." 42 Dessa bitar har spridit sig som olika religioner, kulturer, raser, 
nationer och stammar som står i konflikt med varandra. De slåss eftersom varje 
felaktigt tror sig vara överlägsen de andra. Således främjar de sig från föreningen 
Gud. Mänsklighetens brustenhet visar sig som en konflikt mellan sinne och kropp i 
varje individ och mellan man och hustru i varje familj. Människans fall förstörde 
föreningen i varje familj och den ursprungliga föreningen av mänskligheten och Gud.
Den splittringen har profilerat sig igenom alla nivåer av mänsklig existens.

Riva ner murar
I detta tillstånd av brustenhet och främlingskap ställer människor upp höga väggar för
att skydda sig mot andra som de tror att vara deras fiender. De är väggar av fiend-
skap, rädsla, misstänksamhet, arrogans, fördomar, trångsynthet och varje ideologi 
som motiverar förneka andra deras fulla mänsklighet. Dessa väggar är starkare och 



högre än fängelseväggarna. Tänk på fången som är befriad efter en lång fängelse-
vistelse. Han återvänder bara hem för att finn att städerna är misstänksamma mot 
honom och ingen kommer att ge honom ett jobb. Hans tidigare vänner förvränger 
honom, och till och med hans hustru har gift sig på nytt. Som en resultat, dras han  
tillbaka till den kriminella underklassen. Trots att ha befriats från det fysiska 
fängelset, befinner han sig fortfarande inklämd på varje sida.

Eller tänk på en man som har en kärleksaffär. För att rättfärdiga den bygger han en 
vägg mellan sig själv och sin hustru, övertygad om att hon inte älskar honom eller ger
honom tillräcklig uppmärksamhet. När hans hustru upptäcker att han är otrogen 
henne, förstärker hon muren och bygger den högre. Även om maken kan bryta från 
sin affär, förblir den höga muren ett allvarligt hinder för försoning. Det kan ta år av 
ansträngning att sakta skrapa bort de ackumulerade lögnerna, misstron och känslan av
förräderi.

Religioner har varit Guds murbräckor. Genom att lära förlåtelse och kärlek till 
fienden har kristendomen hjälpt människor att riva ner många murar. Den breda 
världen av kristen frihet finns där "det är inte jude eller grek, slav eller fri där är 
varken man och kvinna; alla är ni ett i Kristus Jesus.” (Gal. 3:28) Islam är också en 
enighetsreligion, som Koranen lär:

Håll fast, alla tillsammans, i Guds rep, och var inte uppdelade
bland er. Kom med tacksamhet ihåg Guds förmåga till er,
för ni var fiender och han förenade er i kärlek i era hjärtan,
så att ni genom hans nåd blev bröder...

Låt det uppstå ett samhälle från er inbjudande till alla det som är bra, 
åtnjutande vad som är rätt och förbjuder vad som är fel: 
kommer de att vara välmående. Var inte som de som är
uppdelade från varandra och faller i tvister efter få tydliga tecken: 
för dem är ett fruktansvärt straff. 43

Icke desto mindre upprättade Kristendomen och Islam höga murar mot varandra. De 
ser ner på varandra som otro, även om båda är trogna mot samma Gud. De strider 
mot varandra, varje sida tror att de kämpar i Guds namn. Dessa väggar avskräcker 
människor från att resa bortom deras egen religions värld.

Det finns inga hinder i Guds rike. Gud kärlek är opartisk, som Jesus lärde, "Älska era 
fiender och be för dem som förföljer er, så att er kan bli era faders söner himmel; ty 
han får sin sol att gå upp på det onda och det goda och skickar regn på rättfärdiga och
orättfärdiga." (Matt. 5:44-45)  Genom att älska våra fiender, så kan vi riva ner hinder 
mellan människor, mellan raser, mellan nationer och mellan religioner. Fader Moon 
sa,



Gud är inte gränsen. Satan, djävulen, skapade dem först
Satan och hans följare lever var som helst där
gränser finns... Gud skapade inte gränser bland
olika olika kulturer, traditioner, raser osv. Gud önskar
en förenad värld, en värld utan gränser.

Gud har inte ens begreppet gränser.
Därför säger Hen inte att vi ska hämnas på våra fiender;
om Hen gjorde det skulle det innebära att Hen hade ett sådant begrepp.
Genom att älska våra fiender och skapa enighet mellan oss,
kommer naturligtvis gränser att sjunka. 44

Därför är vår uppgift att utöka befrielsens sfär och fullständig frihet i Guds sfär 
betyder att bryta ner alla hinder.

Befria andliga världen
Väggarna som är uppförda på jorden förstärks ytterligare i andliga värld. Där har de 
ackumulerade motsättningarna av människors jordiska övertygelser och fördomar 
fastnat i miljön. Heung Jin Moon rapporterar:

Den andliga världen är sinnenas värld. När ni är bestämda i
ert sinne och i era vanor går det inte lätt att förändra.
Därför är det mycket svårt för religiösa människor av olika
bakgrunder för att resa till varandras regioner. I den andliga
världen är tankar verkligheten i sig, så skillnader i tänkande
manifesteras som höga murar, eller som branta klippor med 
breda hål eller många fallande stenar, vilket gör det svårt att 
flytta från plats till plats. 45

Andliga världen har varit ett veritabelt fängelse med höga murar uppförda runt sina 
olika andliga samhällen, som stänger dem inne. Endast boende i de högsta andliga 
sfärerna kan resa mellan dess olika regioner. Av denna anledning beskriver de flesta 
andliga vittnesbörd "himlen" som ett område där folket är ganska lika, för de kan inte
se bortom murarna. Vissa tror att bara det är de som lever och tror som de gör som 
kommer in i himlen. Men om de bara kunde se andra av sitt eget slag, det betyder att 
de bor i en liten region i ett stort fängelse, inklämda av höga murar. Är det verkligen 
himlen? Eller är det helvetet?

Gud skapade inte de otaliga gränserna som avgränsar regioner i andliga världen. 
Guds koncept är att människor av olika kulturer, religioner, raser och traditioner 



kommer att blandas fritt och se sig själva som medlemmar av Guds familj. Deras 
mångfald bör bara läggas till livets mångfald och charm i himmelriket. Om Gud inte 
skapade dessa gränser, vem gjorde det då? De människor vars som befolkar dessa 
regioner gjorde det. Gud avskyr dessa gränser som manifestationer som satan styr, 
men Hen kan inte ensam förstöra dem. Det ansvaret ligger hos mänskliga varelser.

Eftersom andliga världen bara manifesterar frukterna av det jordiska livet, måste 
varje initiativ för att förändra situationen i andliga världen kommer från människor på
jorden, som Jesus sa, "Vad ni än binder på jorden ska vara bundet i himlen och vad ni 
än befriar på jorden ska lösgöras i himlen." (Matt 18:18) Människor på jorden måste 
riva ner barriärerna mellan religioner och kulturer, t.ex. mellan kristen kultur och 
islamisk kultur. Vi kan övervinna dem genom leva i en annan kultur och älska männi-
skor från en annan kultur. På denna punkt har fader Moon främjat internationella och 
interreligiösa äktenskap. En familj som kan omfamna två olika religioner, eller två 
olika kulturer, och smälta deras skillnader i värmen av sin kärlek, är en smältdegel för
att smälta ner väggarna som delar mänskligheten. Genom sådana familjer, blir också 
väggarna i andliga världen uppdelade.

I det åttonde löftet åtar sig vår familj denna uppgift av befrielse. Vi kommer att riva 
ner alla gränser och förvandla andliga världen till ett enda himmelrike. Detta är 
befrielsens sfär och den fullständiga friheten i Guds himmelrike. Kärlek och harmoni 
finns i överflöd där, och konflikter är okända. Guds sanna kärlek strömmar in i detta 
område, omfamnar alla dess invånare och fyller dem med värme och ljus. De är 
människor som lever utanför gränserna och inga fiender har. I perfekt frihet reser de 
vart som helst välj, från botten av helvetet till Guds tron.

Att gå in i befrielsens och den fullständiga frihetens sfär
Mänskligheten har gått in i en ny tid, det Fullbordade testamentets tidsålder,
när Guds rike manifesteras på jorden. Som senapsfrö i liknelsen (Matt 13:31-32), 
växer redan Guds befrielses sfär, även om den kan vara det obemärkt av världen. 
Som Jesus sa: "Guds rike  kommer inte med tecken som kan observeras; inte heller 
kommer de att säga, här är det! Eller där! för Guds rike är mitt ibland er." 
(Lukas 17:20-21) Guds rike börjar i sanna familjer, medlemmar av Guds familj 
genom den heliga Välsignelsen, som lever inom den vardagliga världen och gradvis 
förändrar den.

Varför börjar befrielsens område med sanna familjer? Först, nyckelfaktorn för träl-
dom eller befrielse är kärlek. När kärlek kan flöda fritt finns det befrielse. När kär-
leken är blockerad finns det gränser. Kärlekens korruption i familjen vid fallet tog 
med sig mänskligheten ni i träldom; därför är nya familjer, välsignade av Gud uppstå 
och ta ansvar för att återupprätta familjens ideal. Deras uppdraget är att riva de 
återstående murarna som fortfarande begränsar mänskligheten; deras metod är att 
älska sin fiende.



Befrielsens område har inget att göra med makt, rikedom eller kunskap. Endast sann 
kärlek ger verklig befrielse. Som vi har lärt oss, den välsignade familjen är den plats 
där sann kärlek slår rot och bär frukt. Befrielsens sfär växer när dessa familjer, som 
når idealet om förening med Gud, utvidgar sitt inflytande till stammar, folk och 
nationer. Välsignade familjer, centrerade på sann kärlek, är hörnstenarna i Guds rike. 
Detta är det centrala i familjelöftet.

Ändå är befrielsens område bara förspelet till en ännu större nåd: rikets fullständiga 
frihet (seok bang). Detta rike öppnar genom Guds suveräna herravälde och gör slut
på syndens värld. Frihet (och förlåtelse) beror på Guds suveräna myndighet, när Hen 
agerar för att ersätta syndens gamla värld och straff med den nya ordningen av 
himlens obegränsade nåd. Gud ger denna frihet denna välsignelse som redan växer 
inom befrielsens område. Hans nåd ger förlåtelse, förnyelse, fullkomlighet och frihet.

I slutändan är Guds starka önskan att leva i en värld där alla spår av mänsklighetens 
sorglig historia sedan fallet är glömd, och människor med nya hjärtan lever sina liv 
som om det mänskliga fallet aldrig hade hänt. Detta kommer att vara resultatet av att 
fullkomna... sfären av fullständig frihet i Guds rike. Det är Edens lustgård, där "det 
som förr var är borta" (Upp. 21:4) och Gud blir "allt i alla." (1 Kor 15:28)

Dispensationen för att öppna befrielsens sfär
Även om detaljerna ligger utanför ramen för denna bok, så har fader Moon uppfyllt 
många villkor för att etablera både sfären av frigörelse och sfären av fullständig 
frihet. Först genom Välsignelsen har han återupprättat familjer till det ursprungliga 
Guds ideal — som sanna familjer. Från och med augusti 1992, började far och mor 
Moon erbjuda Välsignelsen fritt till alla människor utan villkor. Under de kommande 
sju åren utvidgades försynen med Välsignelsen för att täcka jorden — över 400 mil-
joner par. Genom att ge Välsignelsen till de värsta kriminella och de högsta helgonen 
i samma ceremoni skapade han villkoret att bryta ner muren som delade himlen från 
helvetet. Genom att välsigna världens religionsgrundare  i andliga världen och deras 
följare på jorden, och genom att utbilda dem i Principerna har han gjort ett intrång i 
väggar som har separerat världsreligionerna. Dessa och många andra villkor lade 
grunden för att öppna befrielsens sfär, vilket utfärdades när dessa ord lades till 
åttonde familjelöftet den 2 februari 1998.

Dispensationen för att öppna sfären av fullständig frihet (Seok Bang)
Medan dispensationen för att öppna befrielsens område berörs enigheten inom 
världsfamiljerna centrerade på Välsignelsen, är dispensationen för att etablera sfären 
av fullständig frihet varit fokuserat på att etablera Guds herravälde. Ett viktigt villkor 
var kröningsceremonin av Guds konungaskap, som genomfördes 13 januari 2001. 
Den förkunnade Guds suveränitet över alla världar. Därefter, den 22 december 2003, 
inför en församling på över 3 000 människor i Jerusalem, kröntes Jesus Kristus till 
fredskonung i landet som hade förkastat honom 2000 år innan. Sedan i ceremonier



som hölls i Amerika och Korea under 2004, i närvaro av präster och medlemmar av 
den amerikanska kongressen och den koreanska medborgarförsamlingen fick fader 
och moder Moon kronor som fredskonung och fredsdrottning för nuvarande tidsålder.
Dessa händelser symboliserade etablering av Gud och Kristus myndighet på jorden 
och Guds direkt herravälde över mänskliga angelägenheter.

Den 5 april 2004 utropade fader Moon sfären av fullständig frihet (seok bang gwon), 
och orden lades till familjelöftet den 18 april. Den 5 maj ägde det slutliga villkoret för
öppningen av detta rike rum med förklaringen av 쌍  합십승일 (雙合十勝日, Ssang Hab 
Shib Seung Il), "Day of Double 5 and Segern av nummer 10. "Den dagen var den 
kosmiska vändpunkten när Guds suveränitet ersatte satans styre genom allt skapande.
Sedan dess har vi levt i "Tidsåldern efter himlens ankomst." Nu kan ingen annan 
makt störa stadigt framsteg av Guds rike, när Gud utövar sitt fulla herravälde på 
jorden.

Som nämnts tidigare, enligt Principerna, så  öppnar Välsignelsen, porten till befriel-
sens sfär, toppen av tillväxtstadiet, med siffran 6. Därmed tog det 6 år mellan 
öppningen av Välsignelsen för världen 1993 och proklamation av det Fullbordade 
testamentets tidsålder till öppning av befrielsens sfär 1998. Direkt herravälde 
betecknas med siffran 10, talet för fullkomlighet utöver tillväxtperioden. Därför 
markerade den dagen som  segern på talet 10, då världen gick in i Guds rikes
direkta herravälde — riket av fullständig frihet (seok bang gwon). Alltsedan dess när 
våra hjärtan vänder sig till Gud och våra händer engagerar sig i Hens arbete, bevittnar
vi den obevekliga utvecklingen av Guds rike, som Gud administrerar med Sin fulla 
auktoritet att förlåta oss, rena oss och förnya oss som Hens obefläckade barn.
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Slutsats

Ritning för himmelriket

DE ÅTTA LÖFTENA I FAMILJELÖFTET är en plan för familjer som försöker 
etablera Guds rike i deras hem och samhällen. Med ordnad logik från det första till 
åttonde löftet beskriver de hur en sann familj är bildas och växer till livets fullhet med
Gud. I det här slutliga kapitlet, låt oss ta en global syn på familje-löftena och under-
söka vad det berättar om verkliga familjevärden. Vi ska göra detta genom att titta fyra
teman: först Guds rike; för det andra, sann kärlek; det tredje, Adam och Evas ur-
sprungliga ansvar i Edens lustgård; och slutligen familjen som Guds tempel.

En stegvis process
Guds himmelrike är Löftets början och slut. Detta borde inte vara förvånande med 
tanke på att fader Moon lär att familjen är hörnstenen i konungariket. Varje familj, 
som återspeglar Guds sanna kärlek, är en byggsten och miniatyr av konungariket. I 
Guds rike förmedlar Gud Sin kärlek till människor genom familjemedlemmars rela-
tioner.

Det första löftet uppmanar oss att ”bygga Guds konungarike på jorden och i himlen, 
"medan vi i åttonde löftet" fullkomnar sfären av befrielse och fullständig frihet i Guds
konungarike på jorden och i himlen.” Upprepningen av ”Guds rike på jorden och i 
himlen,” indikerar att processen som började med det första löftet och avslutas i 
åttonde löftet. Varje löfte är ett steg längs vägen från tillkännagivandet av konunga-
riket till förverkligandet av riket. (Figur 15)



Den första löftet deklarerar familjens avsikt att söka himmelriket, som det kallas ”det 
ursprungliga fädernelandet”. Varje familj strävar efter att lyfta upp miljön i hembyn 
och göra den till en plats där Guds familjer kan känna sig hemma och stöttas av ge-
menskapens goda värden. De försöker återskapa det i likhet med Eden från vilken 
Adam och Evas ursprungliga familj förvisades för så länge sedan.

Det andra och tredje löftet beskriver kvaliteterna hos en sann familj, de egenskaper 
som gör det passar för att komma in i konungariket. Bland egenskaperna hos en sann 
familj är främst kärlek: vertikalt uttryckt i hängivet tjänande av föräldrar, samhället, 
nationen, världen och Gud och uttrycks horisontellt i nära familjerelationer i hemmet.

I Guds rike är familjen inte begränsad till ens närmaste familj och anhöriga. Fjärde 
och femte löftet beskriver den sanna familjens deltagande med den universella 
familjen som omfattar hela mänskligheten, inte bara de levande utan också de som 
har gått över i den eviga andevärlden.

Andan och praktiserandet av konungarike-byggandet beskrivs i sjätte och sjunde 
löftena. Familjer tar ledningen i dessa aktiviteter genom att sprida Guds välsignelser -
särskilt äktenskapets Välsignelse — familjeförnyelse — i sina samhällen. Således 
fungerar de som ledningar för att Guds nåd flyter överallt och till alla. Allteftersom 
fler och fler människor växer upp i välsignade familjer, där de utvecklar vanan och 
traditionen att leva för andras skull, kommer Konungakulturen, "hjärtats kultur" att 



utvecklas som en social livsstil. I hjärtats kultur uppskattas sann kärlek framför allt. 
Människor delar naturligt; de delar fritt ur sina djupaste hjärtan, inte av själviska 
motiv utan av sann kärlek.

Det åttonde löftet lyser upp det slutliga målet. Konungariket framträder i all sin 
härlighet, fylld med dess glittrande juveler — sanna familjer. Ljuset av deras sanna 
kärlek fyller konungariket och lämnar inga skuggor eller hinder. Det är en tid för 
uppfyllelse, då hela skapelsen gläder sig över "Guds barns härliga frihet." 
(Rom 8:21).

Sann kärlek: Ryggraden i sanna familjevärden
En sann familj existerar och trivs bara genom att centrera på sann kärlek. Den expan- 
derar sitt inflytande till att omfamna världen genom sann kärlek. Det bildar Guds 
konungarike genom sann kärlek. Fader Moons motto för året 2000 fångade detta 
koncept väl: ”Den kosmiska expansionen av sann kärlek är fullkomnandet av det nya 
tusenårsriket.” I ljuset av detta kan förstå varför var och en av de åtta löftena i famil-
jelöftet slutar med orden, "genom att centrera på sann kärlek."

Figur 16 använder bilden av en fisk för att illustrera det centrala i sann kärlek i en 
sann familj. Om sann kärlek liknar ryggraden, så representerar de många revbenen 
och musklerna som sträcker sig från ryggraden, de olika aspekterna av familjelivet. 
Ryggraden innehåller ryggmärgen, den centrala nerven som koordinerar alla delarnas 
rörelser. Ändå är sann kärlek motivationen och den rörande kraften för att fullgöra 
var och en av familjens skyldigheter. Fiskens stjärt sveper genom vattnet och driver 
fisken framåt. På samma sätt, kräver de senare delarna  i familjelöftena aktiviteter 
som driver fram familjen till allt högre nivåer av prestation för Guds rike. Sann 
kärlek, reser snabbare än ljusets hastighet, ger balansen och kraften som gör det 
möjligt för familjen att nå de högsta målen.



FIGUR 16: SANN KÄRLEK — MOTIVATION OCH KRAFT
FRÅN FAMILJELÖFTET

Att bli en "1 Mosebok 1:28-familj"
I 1 Mosebok 1:28 gav Gud sin ursprungliga välsignelse till Adam och Eva och 
uppmanade dem att ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den 
under er.” I 1 Mosebok 2:24 påbjuder Gud äktenskap: ”Därför lämnar en man sin far 
och sin mor och håller fast vid sin hustru och de blir ett kött. ” De första kapitlen i 1:a
Mosebok antyder Guds ursprungliga mönster för en sann familj. Adam och Eva var 
tänkta att bilda en sådan sann familj om de inte hade fallit. Familjelöftet visar vägen 
att bli en sann familj, en "1 Mosebok 1:28-familj." Varje löfte av familjelöftet ger 
instruktioner för att forma familjen till den perfekta formen som passar till Guds 



ursprungliga plan. Familjelöfte är krukmakaren sätt att forma varje familj till ett ”kärl
för hedrande ändamål” (Rom. 9:21) som kan fyllas med Guds rikliga nåd. (Figur 17)

De tre ursprungliga välsignelserna i 1 Mosebok 1:28
Principerna förklarar betydelsen av 1 Mosebok 1:28 som som innehåller Guds tre 
stora välsignelser. 1 Den första av dessa är att ”vara fruktsam, ”vilket betyder att 
uppnå mogen och fullkomlig förening med Gud; som Jesus sa: ”Jag är vinstocken, ni 
är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, är det som bär han rik frukt. 
Utan mig kan ni ingenting göra. ” (Johannes 15:5) Den andra, "föröka er" betyder att 
förenas som en kärleksfull make och hustru och uppfostra barn i Guds kärlek. Den 
tredje välsignelsen, ”lägga under er”, betyder att vara Guds skapande förvaltare och 
uttrycka kreativitet i att forma världen.

Gud gav människorna dessa välsignelser för att visa syftet för vilka de skapades. 
Dessa syften är medfödda i människans natur. Därför har människor dem som 
infödda önskningar: att söka a verklig relation med Gud; att söka kärlek och en 
partner att gifta sig med och vårda för evigt; och att utöva kreativitet och behärskning
för att skapa en trevlig, riklig och konstnärlig livsmiljö.

De tre första löftena av Familjelöftet handlar om att uppfylla dessa tre ursprungliga 
välsignelser. Som vår familj lovar och sedan uppfyller dess löfte att ”etablera den 
ursprungliga skapelsens ideal” (löfte 1), det är att arbeta för att förverkliga den tredje 
välsignelsen av "herravälde." Det åter-skapar igen deras hembys miljö till en ny Eden
där de kan bosätta sig i fred och harmoni.

Det andra löftet handlar om att fullkomna den första välsignelsen; att ”vara frukt-
sam." Skriften lär att vägen till att uppnå fullständig gemenskap med Gud kräver 
hängivenhet till Guds vilja: ”för att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst... tills vi
alla når fram till ...mognad som motsvarar Kristi fullhet.”  (Ef. 4:12-13) Följaktligen 



när en familj agerar för att ”representera och bli central för himmel och jord genom 
att tjäna Himmelska föräldern och Sanna föräldrar” skapar det den vertikala 
enhetsaxeln med Herren.

Dessutom är medlemmarna i en ”1 Mosebok 1:28-familj” barn till Gud. Familjelöftet 
beskriver mönstret för vår relation med Gud — den ansvarsfulla familjens väg — som
börjar med familjerollen som vördnadsfulla barn. Vi fullkomnar detta mönster steg 
för steg, från och med att tjäna våra föräldrar, till att sträcka oss att hjälpa vårt 
samhälle och nå fram till det högsta till Gud: ”Vi lovar att fullkomna den ansvarsfulla
familjens väg av vördnadsfulla söner och döttrar inom vår familj, lojala medborgare i 
nationen, heliga människor i världen och Guds söner och döttrar i kosmos ”

Det tredje löftet handlar om att göra den andra välsignelsen, till "förökning." Det 
handlar inte bara om att hitta en partner och producera avkomma. I Guds design är 
kärleken i den mänskliga familjen omfattande och rör sig i alla dimensioner — mellan
man och hustru, mellan föräldrar och barn och bland bröder och systrar. Allra
viktigast Gud själv deltar i den kärleken. Familjelöftet ger en tydlig plan genom 
konceptet ”Hjärtats fyra stora sfärer”. Dessutom, i Guds design, sträcker sig en 
”1 Mosebok 1:28-familj” genom tre generationer som lever tillsammans — den 
moderna kärnfamiljen är inte idealisk. Familjelöfte talar om traditioner och samspel 
mellan auktoritet och respekt inom tre generationer av familjen genom konceptet "De
tre stora konungaskapen. "

Expansionen av en sann familj
De tre första löftena avser de tre ursprungliga välsignelserna i sammanhanget för en 
individuell familj. Men verkliga familjevärden slutar inte hemma. Sanna familjer är 
avsedda att föröka sig och skapa en värld av sann kärlek. Även om Adam och Eva 
föddes i en special plats, tänkte Gud att deras ättlingar skulle sprida sig och göra hela 
världen till en Edens lustgård. Människor sprida naturligt sitt inflytande där de bor. 
Som Konfucius sa: ”Det är godhet som ger en stadsdel dess skönhet.” 2 Tyvärr, efter 
att Adam och Eva föll spred de en värld av ondska och synd utomlands.

Därför definierar familjelöften familjelivet i en ”1 Mosebok 1:28-familj” inom en 
helhetssyn som sträcker sig till kosmos. Familjens värden, som först visas hemma, 
bör också känneteckna dess roll i det större samhället, i kulturen och till och med i 
relation till andliga världen. Detta är betydelsen av löftena 4 till 7.

Om Adam och Eva inte fallit, skulle de ha tagit emot Guds Välsignelse över deras 
äktenskap och förökat barn inom lustgården. Deras ättlingar som bodde i Eden skulle 
ha haft och praktiserat Guds kärlek. När de förökat och spridit sig utomlands, skulle 
ättlingar till Adam och Eva ha bildat en världsfamilj där alla människor varmt sett på 
varandra som bröder och systrar. Detta mål för familjerna 1 Mosebok 1:28 anges i det
fjärde löftet: en "värld av frihet, fred, förening och lycka."



Bibeln antyder indirekt detta större syfte för Adam och Evas familj genom symbolen 
för livets träd, som visas i 1 Mosebok och igen i Uppenbarelseboken. Vad är kvali-
ficeringen att få äta av livets träd? "Välsignade är de som håller Hens bud,
så att de kan ha rätt till livets träd och komma igenom portarna in till staden. ” (Upp. 
22:14) Hade Adam och Eva följt Guds bud att inte äta av frukten från kunskapens 
träd på gott och ont, hade de säkert varit kvalificerade att äta av livets träd. Då skulle 
de ha stannat kvar i Eden, njutit av dess frukter, precis som de heliga under de yttersta
dagarna kommer att njuta av frukterna av livets träd i det Nya Jerusalem. ”Mitt på 
stadens gata, på båda sidor om floden, står livets träd. Det bär frukt tolv gånger, varje 
månad ger det sin frukt, och trädets löv ger läkedom åt folken. ” (Upp. 22:2) Här är 
kärleken till Kristus, symboliserad av livets träd, ger läkedom till nationer. I Kristi 
kärlek "finns det varken jude eller grek." (Gal. 3:28) Det omfattar hela mänsklig-
hetens familj.

Omfattningen av en ”1 Mosebok 1:28-familj” sträcker sig också till andliga världen. 
Innan de föll relaterade Adam och Eva fritt med änglar, inklusive Lucifer. Ändå 
erkände de inte sitt ansvar gentemot döma änglarna (1 Kor. 6:3) och tillåt sig istället 
att domineras av dem. Gud förväntade sig att Adam och Eva skulle lyda budet att inte
äta av frukten och därigenom fastställa deras moraliska herravälde över ängeln, som 
uppmanade dem att inte lyda. Hade de hållit Guds ord och motstått ängelns frestelse, 
skulle de ha ”fördjupat föreningen mellan andens värld och den fysiska världen ”på 
det sätt som krävs i det femte löftet.

All förening måste vara centrerad på Gud. Därför, när vi uppfyller det femte löftet, 
dömer vi onda andar och utövar ledarskap att föra hela andevärlden i linje med Guds 
vilja. Anta att Adam och Eva hade lyckats motstå Lucifers frestelse, vad skulle ha 
blivit av honom? Han skulle inte ha blivit Satan. Snarare genom att ödmjuka sig inför
människor, hans mästare, kunde Lucifer också ha deltagit i den kosmiska föreningen.

Det sjätte löftet handlar om att sprida Guds välsignelse. Alla ursprungliga, 
”1 Mosebok 1:28 familjer” har en djup hjärtlig önskan om att dela Guds välsignelser 
med andra. Bibeln lär att Adams synd orsakade att förstörelse och korruption kom 
över alla människor. Omvänt, efter att Jesus kom som den andra Adam, erbjuder han 
frälsning och nåd till alla människor: ”liksom en endas fall ledde till fördömelse för 
alla människor, så har en endas rättfärdighet lett till ett frikännande, till liv för alla 
människor. Liksom de många stod som syndare genom en enda människas olydnad, 
så ska också de många stå som rättfärdiga genom den endes lydnad.” (Rom. 5:18-19) 
Sanna familjer representerar Gud och Sanna föräldrar enligt 6:e löftet; därför står de i
den position Jesus gjorde, som nya Adam och Evor. Eftersom Jesus erbjöd nådegåvan
till alla människor, bör sanna familjer sprida Guds välsignelser till alla människor i 
deras samhällen.

Det sjunde löftet uppmanar familjer att ”leva för andra” och därmed ”göra världen 
fullkomlig baserat på hjärtats kultur." Visst har en av mänsklighetens största förluster 



på grund av fallet varit vår okunnighet om det sanna livet: en kultur som uttrycker 
hjärtat hos Guds sanna kärlek. Undersöker vi Adam och Evas liv i Eden, kan vi 
knappt få en glimt av den hjärtats kultur som Gud avsåg. Först skulle det vara en 
kultur av ren släktlinje, där Adam och Eva skulle vara "ett kött." (1 Mos. 2:24) För 
det andra skulle det vara en renhetskultur, eftersom Adam och Eva ”båda var nakna 
och inte var skamsna." (1 Mos. 2:25) För det tredje var det att vara en kultur för att 
leva tillsammans med Gud, vilket framgår av att Gud förgäves försökte att engagera 
sig i en hjärta till hjärta diskussion med dem efter att de föll. (1 Mos 3: 8-13) För det 
fjärde skulle vara en kultur att leva för andras skull, ett exempel från Gud var att göra
skinnkläder även för det skyldiga paret. (1 Mos. 3:21) Den sjunde löftet gör det 
tydligt att ”1 Mosebok 1:28-familjer” borde utöva en sådan livsstil och skapa en 
sådan kultur.

Ödet för en sann familj
Det åttonde löftet beskriver ödet för varje sann familj: till lev förenat med Gud i Guds
rike. Jesaja profeterade om en värld där fred och harmoni skulle råda och ”jorden ska 
vara full av kunskapen om Gud. ” (Jes 11:9) Det nya Jerusalem som profeterades i 
Uppenbarelseboken kommer att vara en plats där ” Gud lever hos människor.” (Upp. 
21:3) I den första lustgården i Eden, Gud var inte den som drog tillbaka sitt samhälle 
från Adam; snarare var det Adam och hans hustru, plågade av en skyldig samvete, 
som gömde sig för Gud. (1 Mos. 3: 8) Vägen för Adam att förena sig med Gud skulle 
ha varit genom lydnad till Guds bud att inte äta frukten, baserat på tron på Guds 
välgörenhet.

Följaktligen kräver 8:e löftet ”1 Mosebok 1:28-familjer” att leva med ”absolut tro, 
absolut kärlek och absolut lydnad” som deras väg till förening med Gud. Fader Moon
lär ut att problemet med oenighet med Gud ligger helt hos människor. Ända sedan
Adam och Evas tid, har människor förrått Gud. Gud, vår Förälder, sträcker alltid ut 
Sig med kärlek, men vi som Guds barn plågas fortfarande av tvivel och har fastnat i 
själviska och onda handlingar. Fader Moon förklarade att vi är avsedda att leva i 
fullständig förening med Gud, och det är upp till alla sanna familjer att uppfylla detta 
öde:

Förhållandet mellan Gud och oss är som mellan en förälder
och ett barn. Det här förhållandet mellan förälder och barn 
är ett absolut öde. Endast barnen kan lösa all ångest och
föräldrarnas problem; det är barnens ansvar.
Det får aldrig mer finnas vantro och förräderi i en familj
som har registrerats. Vi måste som barn ha en harmonisk
förening med Gud, vår Förälder. 3

Familjen som ett tempel för Gud



Varje sann familj är ett Guds tempel. Salomo byggde ett tempel tillverkad av sten, 
men som Stefanus sa: ”Den Högsta bor inte i hus gjorda med händer; som profeten 
säger: 'Himlen är min tron och jorden min fotpall ... '' (Apg. 7:48-50) Skriften hävdar 
att varje individ är ett tempel för Gud, som Paulus sa: ”Ni är ett Guds tempel och 
Guds Ande bor i er. ” (1 Kor 3:16) När de troende samlas för att dyrka, utgör de en 
passande bostad för Gud, för ”Där två eller tre är samlade i min namn, där är jag mitt 
ibland dem. ” (Matt 18:20) Petrus betraktade troende som "levande stenar ... 
inbyggda i ett andligt hus. (1 Pet. 2: 5) Det sanna familjevärdesperspektivet är att 
Gud är glad att leva i vart och ett av våra familjetempel.

Dessutom skapades hela mänskligheten för att leva som en stor familj som omfattar 
alla familjer på jorden och i andliga världen. När vi bryter ner de hinder som har 
splittrat mänskliga familjen, då kommer hela universum att bli en stor påtaglig 
kosmisk familj. Den kommer att vara Guds heliga kosmiska tempel: ”Se, Guds 
tabernakel är hos människor och han kommer att bo hos dem." (Upp. 21: 3)

Figur 18 illustrerar strukturen för varje sann familj och universella familjen som ett 
Guds tempel. Låt oss undersöka från början utformningen av tempel.

Grunden för Guds kärlek, liv och släktlinje
Jesus sa att en klok byggare bygger sitt hus på en sten, inte på lös sand. (Matt. 7:24-
27) Gud är Israels klippa. (5 Mos. 32:4; Psalt. 19:4) Kristus kallas klippen 
(1 Kor. 10:4) och hörnsten. (1 Pet. 2:6-7) Ingen plats är mer lämplig för familjens
grund än berggrunden i Gud och Kristus. ”För ingen annan grund kan någon lägga än 
den som är lagd, vilket är Jesus Kristus. ” (1 Kor 3:11) Jesus sa och talade om sig 
själv: "Riv ner det här templet, så skall jag på tre dagar resa upp det." (Joh. 2:19) När 
vi uppför Guds tempel, som är den sanna familjen, startar vi från Gud och Kristus.

Grundens andra nivå är Guds sanna kärlek. Titta på naturens tempel, av vilket Gud 
sa: ”Himlen är min tron och jorden är min fotpall. ” (Jes 66:1) Den motiverande 
kraften bakom Guds skapelse av universum var sann kärlek. Guds syfte med att skapa
planeten jorden och människorna på den var och är att hitta de föremål han kunde 
älska. Alla ting existerar i par; det här är mer bevis på att Gud skapade naturens 
tempel med kärlek som dess tema. Med sann kärlek avsatte Gud det, med sann kärlek
arbetade Gud att skapa det, och med sann kärlek har Gud kämpat för att förlösa det 
och återupprätta det. Likaså varje arbetsinsats att bygga våra familjer som Guds 
tempel bör göras med sann kärlek. Varje löfte i Familjelöftet kallar familjer till denna 
grundläggande inriktning, ”centrera på sann kärlek."



Fundamentets sista nivå är sann kärlek, sant liv och sant härstamning. Kärlek, liv och 
släkt är den osynliga kärnan i helighet, som länkar alla människor till den gudomliga 
källan. När aposteln Paulus besökte Aten och talade om Areopagus (Apg. 17:22-31), 
kontrasterade han "templen gjorda med händer" som fllde den grekiska staden
med Guds verkliga bostad. För det första är Gud kärlekens subjekt, som dras alla 
människor till Sig själv: ”att de skulle söka Herren, i hopp om att de ... hittar Honom. 
” För det andra är Gud källan av livet: "Han ger allt liv, ande och alla ting." För det 
tredje är Gud källan till sann släktlinje: "Vi är Guds avkomma." Paulus påminde
Athenerna att Gud skapade mänskligheten att alla vara av "ett blod" som signalerar 
att alla nationer i världen har en enda gudomlig källa.

Det mänskliga fallet förstörde Guds grund för familjen. Adam och Eva lappade ihop 
den knäckta och söndersmulade grunden av Satans kärlek, liv och släktlinje för att 
grunda sin familj. Satans kärlek började med uppror mot Gud, bedrägeri och otrohet. 
Frukterna av Satans kärlek uppenbaras i Kains mord på Abel och i kulturer som 
motiverar själviskhet och förhärligar konflikter som det normala sättet att leva. Dessa 



onda egenskaper har överlämnats genom släktet till alla människor, och skapat en ond
värld, lidande och sorg som bröt sönder Guds hjärta.

Mitt i en sådan eländighet instruerade Gud Moses och Salomo om att bygga ett 
tempel till Hens ära för att göra entydlig åtskillnad mellan Guds värld och den 
profana världen. Där skulle vara tydliga gränser som skiljer dem som kunde antas till 
templets heliga domstolar. Den främsta bland dem var en släkt: endast Israeliterna var
tillåtna inom murarna, och endast präster av Arons härstamning kunde komma in i 
helgedomen. För det andra måste israeliterna visa rätt livsstil, som psalmisten skrev:

Vem får gå upp på Herrens berg?
Vem får komma in
i hans helgedom?
Den som har oskyldiga händer
och rent hjärta,
som inte vänder sin själ till lögn
och inte svär falskt.  - Psalt. 24:3-4

För det tredje var rätt kärlek nödvändig för korrekt dyrkan i templet. Jesus sade att 
dyrkaren skulle göra det innan han gjorde ett offer "Försonas först med din broder." 
(Matt. 5:23-24) profeten Malaki straffade de präster som förrådde kärlek och 
förklarade att deras offer inte skulle accepteras:

Och dessutom gör ni detta:
Ni översköljer Herrens altare
med tårar, gråt och klagan,
eftersom han inte vill
se till offergåvan längre
eller ta emot något från er hand
med glädje.
Och ni frågar: ”Varför?”
Därför att Herren var vittne
mellan dig
och din ungdoms hustru.
Du har varit trolös mot henne,
trots att hon är din maka,
din hustru
som du ingått förbund med.  - Mal. 2:13-14

Jesus Kristus kom som inkarnationen av Gud och Guds tempel. Genom Kristus lyfts 
vi utöver behovet av en byggnad av sten och trä. I våra personer kan vi vara templen 
där Gud kan vara glad att bo, "levande stenar ... bygger upp ett andligt hus, ”som 
Petrus kallade det. Detta betyder att Guds kärlek, Guds liv och Guds släktlinje är 
tillgängliga för oss. I Jesus Kristus är vi födda på nytt till Guds ”oförstörbara frö” — 



sann släkt – det vi kanske "älskar varandra innerligt med ett rent hjärta" — sann 
kärlek — ”lägga undan all ondska” och leva nya liv ”som nyfödda bebisar ”— sant 
liv. (1 Petr. 1:22-2:5)

Sanna familjer är uppförda som Guds tempel på dessa tre osynliga grunder: Gud och 
Kristus, Guds sanna kärlek och sann kärlek, liv och släktlinje. Gud och Kristus är den
första grunden för en sann familj. Guds sanna kärlek är källan och kraften bakom 
sann kärlek i en sann familj. Sann kärlek, sant liv och sann släktlinje är de osynliga
trådar som länkar människans existens till Guds existens och till Hens vilja för en 
sann familj. Sanna familjer — som tempel för Gud och ”levande stenar” i Guds rike 
— är uppförda på detta stabila fundament.

Pelarna av familjekärlek
En sann familj är Guds synliga tempel (1 Kor 3:16), där Guds gudomliga natur blir 
uppenbar. Ämnena i en sann familj består av egenskaperna hos Guds kärlek som 
flyter bland dess medlemmar. Barns kärlek, syskonkärlek, äktenskaplig kärlek och 
föräldrakärlek – dessa är pelarna i familjetemplet. Genom att kombinera barns kärlek
och föräldrakärlek kan vi beskriva tre pelare, var och en uttrycker en annorlunda 
kvalitet av Guds kärlek, var och en upprättad på en av de tre osynliga grunderna av 
sann kärlek, sant liv och sann släktlinje. Familjelöftet vägleder oss när vi bygger upp 
dessa pelare och utvecklar och övar dessa typer av kärlek.

I familjen bär en föräldrers kärlek till sina barn närmaste likhet med Guds kärlek. 
Gud är vår Förälder; vi är Guds barn. Guds föräldrakärlek är ovillkorlig och oför-
ändrad; vår som Guds barn uttrycks som trofasthet, hängivenhet och tacksamhet. 
Föräldern som upplever glädjen och besvikelserna hos barnuppfostran kan känna 
Guds hjärta till en grad som inte är tillgänglig för de som inte har varit föräldrar. 
Omvänt är ett barns kärlek den mest lyhörda kärlek; ett barn lär sig kärlek direkt från 
sina föräldrars exempel. Genom sina föräldrar bildar barnet sin första bild av Gud, en 
som kan färga hennes tro under en livstid. Således utgör kretsen för föräldrakärlek 
och barns kärlek familjens första tempel-pelare, som visar Guds sanna kärlek.

De två första löftena handlar om att utveckla barnets sida av denna pelare. 1:a löftet  
uppmanar oss att reagera helhjärtat på Guds försyn för att hitta vårt ursprungliga 
fädernesland, och 2:a löftet kallar oss till erbjuda hängivenhet till Gud och våra 
föräldrar. Båda dessa löften utvecklar vår familjs förmåga att returnera kärlek som 
svar på Guds föräldrakärlek och att bli Guds sanna söner och döttrar. Det fullständiga 
uppfyllande av Guds föräldrakärlek visas i 6:e löftet, när vår familj kommer att 
förkroppsliga Gud och sanna föräldrar och fullkomna en familj som förmedlar 
himlens välsignelse till vår omgivning, genom att centrera på sann kärlek.

Osjälvisk, offrande kärlek till andra är den andra pelaren i familjetemplet. Guds sanna
liv kännetecknas av ständigt investeringar och uppoffring. Denna tradition lärs först i 
familjen: att leva för andras skull. Förhållanden mellan bröder och systrar i



familjen är träningsplatsen för att älska alla människor, investera och ge för deras 
fördel. I detta avseende lär 3:e löftet om att bilda de intima bindningarna för en sann 
familj; Löfte 4 utvidgar dessa förhållanden till mänsklighetens bredare familj och 5:e 
löftet främjar enighetens mänskliga familj i andliga världen. Guds livsstil blir vår 
familjs livsstil; det är ett offentligt liv att leva för andras skull som inte känner några 
gränser.

Sann äktenskaplig kärlek är den tredje pelaren i Guds familjetempel. Guds sanna 
släkt visar sig i den rena, absoluta kärleken mellan man och hustru i en sann familj. 
Äktenskapet är den unika och oförändrade relation som manifesterar Guds inre liv. 
Den skapar en obruten kedja av Guds släkt genom generationerna. 8:e löftet belyser 
detta helt och hållet som ”den ideala enigheten mellan Gud och mänskligheten i 
kärlek. ” 7:e löftet diskuterar ”den ursprungliga släktlinjen” och undervisar en 
förståelse om kärlek och äktenskap som skyddar renheten hos ungdomar.

En familj som utövar dessa sanna familjevärden blir ett Guds tempel. I sin familje-
enhet kan människor se en återspegling av Gud, som Jesus sa, "Den som har sett mig 
har sett fadern ... På den dagen kommer du att veta att jag är i min far och ni i mig, 
och jag i er. ” (Johannes 14:9, 20) Den sanna familjen är en Fyra positioners grund-
val där Gud, föräldrar och barn är i perfekt förening. Sådana familjer är bilden och 
substansen av den treeniga Gud — Fader, Son och Helig ande — i perfekt förening.

Himmelriket
När sanna familjer förökar sig på jorden kommer de att skapa en nation av sanna 
familjer och i slutändan en värld av sanna familjer. Hela kosmos kommer då att bli ett
Guds tempel, och uppfylla löftet i Uppenbarelsen, "Se, Guds tabernakel är hos män-
niskor." (Upp. 21:3) Detta eskatologiska hopp uppnås inte genom en ensidig handling
av Guds övernaturliga kraft; annars skulle Gud ha gjort det länge sedan. Snarare är 
det upp till människor att göra sig själva passande som Guds bostäder. När alla famil-
jer på jorden blir Guds tempel, då kommer de verkligen att utgöra ett Guds himmel-
rike, båda på jorden och i himlen. I slutändan när alla världens familjer blir sanna 
familjer, kommer Guds rike att bli en verklighet.

Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första 
jorden var borta, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det 
nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är 
smyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen: "Se! Nu står 
Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem, och de ska vara hans 
folk, och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras 
ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen 
plåga, för det som förr var är borta."                             — Upp. 21:1-4

1 Exposition of the Divine Principle, s. 32-36.
2 Analys 4:1
3 Sun Myung Moon, "Fourth Jardim Declaration", 28 augusti 1998.



Postskriptum

Uppenbarelseboken, i sin vision om det nya årtusendet, beskriver kvalifikationerna 
för inträde i Nya Jerusalem med följande ord:

Saliga är de som tvättar sina kläder så att de får rätt till livets träd och får 
komma in genom portarna till staden.  Men utanför är hundarna och 
ockultisterna, de sexuellt omoraliska och mördarna, avgudadyrkarna och 
alla som älskar lögnen och ägnar sig åt den.  — Upp. 22:14-15

Det kommer att vara en uppdelning bland mänskligheten. ”De som tvättar sina kläder,
”är de som håller sexuell renhet och utövar sann kärlek. Deras familjer kommer att bli
välsignade med lycka och överflöd. De där ”utanför” staden följer inte en ren livsstil. 
I deras sökande efter kärlek på fel sätt finner de inget annat än besvikelse. Många 
mildrar deras längtan genom alkohol, droger, besöker prostituerade eller har många 
kärleksrelationer. Andra blir homosexuella; andra vänder sig till våld eller självmord. 
Med människor som inte är villiga att begränsa sin sexuella aptit, utvecklar lätt AIDS.
Ändå motiverar de sig själva med skadlig ideologin hos  den sexuella revolutionen, 
som firar fysisk kärlek utan återhållsamhet och avvisar Guds bud "du ska inte äta av 
frukten ”som om det vore bättre för människors lycka. Den civilisationens framtid 
kommer verkligen vara dyster om inte mänskligheten förändrar inriktning.

Att ta del av livets träd symboliserar att uppfylla det Gudagivna syftet med livet, som 
Adam och Eva inte kunde uppfylla. Från vad som har diskuterats i denna bok, kan vi 
bekräfta att syftet av livet är inget mindre än att etablera en sann familj.

Adam och Eva skulle tagit del av livets träd när de uppnått mognad och fått Guds 
välsignelse av äktenskapet. Gud skulle välsigna deras äktenskapliga kärlek, och 
frukten av deras förening skulle också vara välsignad. Men när de åt den förbjudna 
frukten — vilket fick dem att skämmas för sina nedre kroppsdelar — drevs de ut ur 
lustgården och förhindrades att nå Livets träd. Vad var deras synds natur? Vad gör en 
man och en kvinna med de nedre kroppsdelarna? Deras synd var otillåten kärlek.

Under dessa yttersta dagar konfronteras alla människor med det valet Adam och Eva 
stod inför i Edens lustgård. Den stora konflikten i världen är inte längre mellan 
demokrati och kommunism. Den är mellan sann kärlek och falsk kärlek, mellan 



människor som vill leva efter sanna familjevärden och de som lever efter de falska 
värdena individualism, självtillfredsställelse och materialism. Förvirring över
familjevärden kastar till och med kyrkorna in i kaos. Utan en kompass, skulle vi 
säkert förlora vägen.

Ändå lämnar Gud inte sina barn i mörker. Mitt i dessa förvirrande tider har han 
skickat ljuset av förnyelse genom pastor och fru Sun Myung Moon. Deras 
förkunnelse har vuxit trots otaliga svårigheter och förföljelse,  därför Gud välsignar 
det och Jesus Kristus godkänner det. De har etablerat den första sanna familjen, en 
familj enligt Guds ursprungliga design, att uppnå vad Adam och Eva var tänkt att ha 
uppnått. Nu de lär världen människor att bilda sanna familjer genom spridningen av 
Sanna familjevärden.

Familjelöftet visar vägen. Dess lära visar Guds design för familjen. Den lär hur man 
kan uppnå sann kärlek och varaktig lycka. Familjer som bygger på sanna familje-
värden kan ta emot Guds välsignelse över deras äktenskap och uppfylla livets syfte. 
Dessutom är sanna familjer den saknade länken mellan frälsningen av individer och 
Guds himmelrike. Det är det som kommer att skapa fred i världen. Familjelöftet är 
alltså kompassen som vägleder oss till fullkomlighet och planen för etablering av 
Guds himmelrike på jorden.

Ta dig tid att be och studera denna undervisning. Träna sanna familjevärden i ditt 
äktenskap. Undervisa andra, särskilt ungdomar. Att bara säga unga människor att 
”bara säga nej” till sex utanför äktenskap är inte tillräckligt. Naturen har gett dem 
passioner och den spännande utsikterna om nyvunnen kärlek. De behöver en vision 
om den goda familjen som de kan sträva efter, att göra smärtan av självbehärskning 
se värdefull ut. Vi bör vägleda ungdomar på rätt väg att förbereda dem för äktenskap 
genom att lära dem den verkliga innebörden av kärlek. Dessutom, borde vi som 
föräldrar, vara ett bra exempel genom att hemma odla sann äktenskaplig kärlek och 
sann föräldrakärlek.

Låt oss arbeta för att förändra vårt samhälle, som för närvarande är fientligt till 
familjer, till ett samhälle som belönar tro, sexuell renhet och alla sanna familjevärden.
Låt oss göra våra kyrkor till en fristad för familjer kämpar för att förbli hel och stark. 
Vi erbjuder denna undervisning till kyrkor av varje samfund med en bön som kan ge 
dem kraft i detta viktiga Guds verk.
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