Słownik Pojęć
Abel, Typu Abla - młodszy z synów Adama. W procesie odnowy, symbolicznie reprezentujący Adama i
jego postawę wobec Boga. Ten, który relatywnie stoi bliŜej Boga w porównaniu z Kainem. Być Ablem,
być osobą “typu Abla” oznacza postawę słuŜenia Bogu oraz Ŝycie dla dobra innych. Zadaniem Kaina i
Abla jest zjednoczyć się, współpracować, i słuŜyć sobie nawzajem dla urzeczywistnienia pokoju.
Ambasadorzy Pokoju - ludzie z róŜnych środowisk oraz wyznań, którzy z oddaniem działają na rzecz
pokoju.
Błogosławieństwo, Ceremonia Błogosławieństwa - ceremonia odrodzenia, w której męŜczyzna i
kobieta zostają wszczepieni do rodowodu Prawdziwych Rodziców jako para małŜeńska.
Cheon Il Guk – [wymowa: czon il guk] - koreańskie pojęcie, oznaczające pierwoistny ideał
powszechnego panowania Boga, tłumaczone czasami jako królestwo idealnego świata pokoju.
Cztery wielkie sfery serca - cztery główne rodzaje ludzkiej miłości, zakorzenione w rodzinie: miłość
rodzicielska, miłość małŜeńska, miłość bratersko-siostrzana i miłość dziecięca.
Drzewko oliwne - przenośnia oznaczająca człowieka. Dzikie drzewko oliwne to osoba, która nie jest
połączona z BoŜym ideałem miłości, Ŝycia i rodowodu.
Kain, Typu Kaina - starszy z synów Adama. W procesie odnowy, symbolicznie reprezentujący upadłego
Archanioła i jego postawę wobec Boga. Ten, który relatywnie stoi dalej od Boga w porównaniu z Ablem.
Być Kainem, być osobą „typu Kaina” oznacza działanie egoistyczne i w oderwaniu od Boga. Zadaniem
Kaina i Abla jest zjednoczyć się, współpracować i słuŜyć sobie nawzajem dla urzeczywistnienia pokoju.
Odnowa – proces powrotu upadłego człowieka do Boga.
Odszkodowanie – pokuta, zadośćuczynienie za grzechy popełnione na przestrzeni dziejów, głównie w
drodze świadomych wysiłków mających na celu odwrócenie skutków tych grzechów.
Pierwotna ziemia rodzinna - przenośnia oznaczająca ogród Eden; utracona relacja pomiędzy ludźmi i
Bogiem; takŜe świat dobra, który nastąpi po ponownym nawiązaniu tej relacji.
Prawdziwa miłość - miłość która daje bezwarunkowo i bez oczekiwania zapłaty; miłość Boga.
Prawdziwi Rodzice - pierwsza ludzka para, która urzeczywistniła ideał rodziny ześrodkowanej na Bogu.
Pierwotnie mieli to być Adam i Ewa, lecz oni upadli. Bóg wyznaczył tę rolę wielebnemu Sun Myung
Moonowi i jego małŜonce.
Rodzina Błogosławiona - małŜeństwa i rodziny, które otrzymały sakrament Błogosławieństwa od
Prawdziwych Rodziców.
Upadek, Upadek człowieka - akt nieposłuszeństwa Adama i Ewy, polegający miedzy innymi na
przedwczesnej relacji seksualnej. Upadek zakłócił plan Boga, pragnącego doprowadzić ludzi do
doskonałości.
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