Sun Myung Moon: „Nowe Ślubowanie – Ślubowanie Rodziny”
8 maj 1994r., Belvedere, Nowy Jork
Do tej pory, jako członkowie Kościoła Zjednoczeniowego, recytowaliście "Moje Ślubowanie" w
kaŜdą niedzielę i w kaŜdy pierwszy dzień miesiąca. Przez 40 lat, począwszy od roku 1951,
chrześcijaństwo, jako naród oblubienicy, miało misję dokończenia przygotowań na nadejście
Królestwa Niebieskiego, na przyjście nowego oblubieńca i nowego Boga, połączonych bezpośrednio z
Królestwem Niebieskim. JednakŜe, poniewaŜ jej nie spełniło, pojawił się Kościół Zjednoczeniowy,
który odnowił tę podstawę. Oznacza to, Ŝe chrześcijaństwo nie ustanowiło podstawy horyzontalnej na
poziomie indywidualnym, rodzinnym, rodowym i narodowym. Zostało to jednak zrealizowane w sposób
wertykalny. Nie zostało więc ustanowione Królestwo Niebieskie na ziemi, ale teraz, po trzech próbach
począwszy od załoŜenia Kościoła Zjednoczeniowego, zostało to dokonane. Nie na podstawie
rodzinnej, rodowej czy narodowej, ale na podstawie światowej. Jednocześnie piekło zostało odsunięte
na bok.
Rodzice ustanowili podstawę indywidualną, rodzinną, rodową i narodową w imieniu upadłego
świata. Powtórne Przyjście ma w sobie coś nowego oznacza ono, Ŝe wszystko jest oparte na
podstawie światowej. Pan Powtórnego Przyjścia miał zapłacić odszkodowanie od poziomu
indywidualnego aŜ do poziomu światowego, doświadczając przy tym ogromnego prześladowania,
poniewaŜ nie pojawił się jeszcze doskonały Adam. Ta droga była nieunikniona, poniewaŜ Prawdziwi
Rodzice nie osiągnęli jeszcze wtedy doskonałości Prawdziwych Rodziców. Dlatego ta droga odnowy i
odszkodowania była konieczna. Czy podąŜacie za mną? Gdybyście mogli rozumieć słowa
Prawdziwego Ojca bezpośrednio, byłyby one dla was o wiele jaśniejsze aniŜeli wtedy, kiedy słyszycie
je poprzez tłumacza.
Odnowa miała się dopełnić w rodzinie, i miała to być rodzina Adama. JednakŜe poniewaŜ tak
się nie stało a ludzkość rozprzestrzeniła się horyzontalnie do poziomu światowego, odszkodowanie
musiało zostać zapłacone na poziomie światowym. Dlatego prześladowanie musiało wystąpić na
poziomie indywidualnym, rodzinnym, rodowym, narodowym i światowym. Pan Powtórnego Przyjścia
musiał doświadczyć prześladowania na kaŜdym z tych poziomów, zanim osiągnął doskonałość. Gdy
tego dokonał, nawet Szatan musiał powrócić do swojej pierwotnej pozycji archanioła. Nawet piekło
musi zostać wyzwolone. Taki był cel religii. Kiedy to się dokona, nie będzie juŜ dłuŜej potrzeby
istnienia religii. Teraz nie potrzebujemy Ŝadnej religii. Religia była potrzebna do odnowy upadłych
ludzi. Kiedy zostało to zrealizowane, religia nie będzie juŜ dalej istniała w postaci instytucji; stanie się
raczej drogą codziennego Ŝycia ześrodkowanego w Bogu.
Mottem na ten rok jest: Bezpieczne Osiedlenie się Prawdziwych Rodziców i Epoka
Spełnionego Testamentu. Co to oznacza? Oznacza to, Ŝe tak wiele narodów i rodzin na tym świecie
błądziło nie posiadając centralnego punktu, gdzie mogliby się osiedlić. Osiedlanie nie moŜe się
rozpocząć bez centrum. Teraz jest czas, aby rodziny na całym świecie odnalazły centrum, zjednoczyły
się z nim, i osiedliły się tam razem z Bogiem. Nie moŜecie osiedlić się w dowolny sposób, tak jak
chcecie i bez Zasady. To centrum, o którym mówię, stanowi centrum całego świata. Nie zostało ono
ustanowione na samym początku, Pan Powtórnego Przyjścia musiał więc dojść do tego centrum
odwrotną drogą, rozpoczynając od poziomu indywidualnego i dalej poprzez poziom rodziny, rodowy,
narodowy, aŜ do obecnego poziomu światowego. Kiedy centrum zostanie ustanowione na tym
poziomie, wtedy wokół niego osiedlą się wszystkie rodziny. Szatański świat nie będzie juŜ więcej
zajmował miejsca, jakie posiadał wcześniej, i w naturalny sposób zginie. Wokół tego centrum, którym
jest sam Bóg, powstaje teraz rodzina.
Ameryka i Japonia oraz inne rozwinięte kraje nie stanowią centrum same w sobie. Ten świat
chaosu, nieszczęścia, tragedii i smutku stopniowo się kończy. Od tego momentu ludzie nie muszą juŜ
przechodzić przez to cierpienie. Z drugiej strony, Kościół Zjednoczeniowy był najtrudniejszym i
najciemniejszym miejscem, zarówno fizycznie, jak i duchowo. Ale ten stan równieŜ się kończy, słońce
zaczyna się wznosić i nadchodzi świt. Kościół Zjednoczeniowy równieŜ zacznie doświadczać końca
wszystkich smutków i początku szczęścia.
Rozumiemy bardzo jasno, jaki cel miał Bóg stwarzając rodzinę; nigdzie indziej nie moŜna
ustanowić podstawy czteropozycyjnej. Podstawa czteropozycyjna zawiera w sobie trzy pokolenia,
które rozwijając się tworzą cztery pozycje. Te cztery pozycje to: Bóg, ojciec, matka i dziecko. Wiemy,
czym była pierwotna podstawa czteropozycyjna, ześrodkowana w Bogu oraz rodzinie Adama.
Recytowaliśmy Ślubowanie ześrodkowane w tej rodzinie. Recytowaliśmy je kaŜdego ranka,
poniewaŜ jesteśmy połączeni z Bogiem budując nowy świat; reszta świata jeszcze się do nas nie
przyłączyła. Jest więc naszą odpowiedzialnością połączyć wszystkie rodziny za naszym
pośrednictwem. Kościół Zjednoczeniowy realizuje to poprzez masowe śluby, które wykraczają poza
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granice religii, poglądów, ras, i poza inne bariery. Poprzez takie masowe śluby ustanowiliśmy nowe
rodziny.
Królestwo Niebieskie ześrodkowane w Bogu nie moŜe podlegać zwierzchnictwu Ameryki; to
Ameryka powinna poddać się pod zwierzchnictwo Królestwa Niebieskiego na ziemi. Nie jest to jeden
naród pod panowaniem jednego Boga, ale raczej jeden świat pod zwierzchnictwem jednego Boga.
Czy nadąŜacie? Tak więc musimy przewrócić wszystko do góry nogami i uporządkować na nowo.
Upadek wydarzył się w rodzinie Adama i jego rezultatem jest rozdzielenie umysłu i ciała, podział
między rodzicami i dziećmi oraz między męŜem i Ŝoną. Takie są rezultaty upadku, który zdarzył się w
rodzinie Adama. PoniewaŜ rodzina została utracona na początku historii ludzkości, musimy ją z
powrotem odzyskać. Podziały, które pojawiły się w rezultacie upadku, objawiły się na poziomie
rodowym i narodowym, poniewaŜ rody i narody posiadają swoje własne granice. Posłannictwem Pana
Powtórnego Przyjścia jest zniszczenie tych wszystkich murów, które pojawiły się w wyniku upadku.
Prawdziwi Rodzice muszą to wypełnić, poniewaŜ Adam i Ewa nie spełnili tego w swojej własnej
rodzinie. Czy nadąŜacie? Kiedy recytujemy Ślubowanie Rodziny, oznacza to, Ŝe przeszliśmy tę
granicę i teraz jesteśmy po stronie Boga i to właśnie ślubujemy. Kiedy recytujecie Ślubowanie,
oznacza to, Ŝe umysł i ciało są teraz zjednoczone nie są juŜ w separacji. Pojedyncza osoba, której
umysł i ciało osiągnęły jedność, stoi teraz w pozycji,w której moŜe zjednoczyć się z Ŝoną lub męŜem.
Prawdziwa Miłość
Potrzebujemy jasnego zrozumienia, czym jest Prawdziwa Miłość. Prawdziwa Miłość jednoczy
wszystko na powrót, podczas gdy fałszywa miłość rozdziela na wszystkich poziomach. Prawdziwa
Miłość tworzy jedność. To właśnie czyni Prawdziwa Miłość. Dzięki osiągnięciu po raz pierwszy
zjednoczenia, moŜemy teraz stworzyć idealną rodzinę. Kiedy mówicie o Prawdziwej Miłości,
natychmiast powiniście pomyśleć o sile Prawdziwej Miłości, która tworzy jedność w człowieku i w
rodzinie, jednoczy trzy pokolenia. Gdy ktoś zapyta was o definicję Prawdziwej Miłości, natychmiast
powinniście być w stanie opisać, co moŜe zdziałać siła Prawdziwej Miłości. Czy mamy jakieś
przykłady takich zjednoczonych rodzin tutaj na ziemi? Czy istnieje choćby jedna taka rodzina? Nawet
najsilniej związane ze sobą rodziny nie kwalifikują się do tego, aby podlegać pod tę kategorię.
Oznacza to, Ŝe mamy piekło na ziemi. Piekło nie znaczy nic innego, jak bycie oddzielonym od Boga i
od siebie nawzajem. Piekło to miejsce, gdzie nie jesteście w stanie rozpoznać swoich własnych
rodziców, Ŝony, męŜa i dzieci, mimo tego, Ŝe Ŝyjecie razem. To zjawisko obserwujemy na całym
świecie. Ludzie nie mają juŜ poczucia własnej toŜsamości, nie potrafią odnaleźć swojej własnej
rodziny i błądzą gdzieś bez celu. W ten sposób kraj taki jak Ameryka poszedł drogą indywidualizmu,
ale ten indywidualizm nie moŜe odnaleźć swojej własnej toŜsamości i nie wie, jakie relacje zachować z
innymi ludźmi. To jest piekło. Ameryka doświadcza ideału Szatana zamiast ideału Boga.
Jedynym rozwiązaniem w tej sytuacji jest obrócenie się o 180 stopni i pójście w kierunku
Boga. Nikt nie ma takiego zrozumienia, ani w tym kraju, ani w Ŝadnym innym kraju na świecie. Nikt nie
potrafi zyskać tego jasnego zrozumienia bez poznania Boskiej Zasady. KaŜdy czuje, Ŝe coś nie jest w
porządku, Ŝe coś mu dolega, ale nikt nie zna przyczyny i początku tej choroby. Wskutek tego nikt nie
jest w stanie wyleczyć się. Czy nadąŜacie? Kiedy jesteśmy proszeni o zdefiniowanie Prawdziwej
Miłości, natychmiast powinniśmy pomyśleć, Ŝe Prawdziwa Miłość jest tą siłą, która z powrotem
przywodzi przeciwieństwa do jedności.
Mimo Ŝe upadliśmy, wciąŜ posiadamy umysł i ciało, ale pozostają one oddzielone od siebie
istnieją w stanie wojny ze sobą. MęŜczyźni i kobiety pobierają się, ale wciąŜ istnieje między nimi
ogromny mur; walczą ze sobą jak wrogowie. Rodzice i dzieci są w tej samej sytuacji. Na poziomie
wertykalnym walczą ze sobą rodzice i dzieci, na poziomie horyzontalnym mąŜ i Ŝona; przód i tył,
bracia i siostry. Wszystkie kierunki pozostają ze sobą we wzajemnym konflikcie. A gdzie istnieje
konflikt, tam nie moŜe mieszkać Bóg. Bóg przychodzi i Ŝyje z nami, kiedy istnieje wśród nas jedność.
Tak więc, zanim będziemy mogli oczekiwać, Ŝe Bóg w nas zamieszka, musimy najpierw osiągnąć
jedność pomiędzy umysłem i ciałem, a wtedy Bóg będzie mógł nas odwiedzić. To samo prawo dotyczy
rodziny. Kiedy rodzina jest zjednoczona, Bóg moŜe przyjść i zamieszkać w niej.
Słyszeliście tak wiele razy, jak Ojciec nauczał o Prawdziwej Miłości. Jeśli ktoś zapyta was,
jaka jest definicja Prawdziwej Miłości, nie moŜecie się wahać, co odpowiedzieć. Natychmiast
powinniście odpowiedzieć, Ŝe Prawdziwa Miłość jest siłą, która jednoczy umysł i ciało, męŜa i Ŝonę,
rodziców i dzieci to jest Prawdziwa Miłość. Taki jest duch BoŜej opatrzności odnowy jednoczący to,
co było rozdzielone. Taka jest myśl przewodnia dzieła BoŜego zjednoczenie. Mimo Ŝe my, upadłe
jednostki i upadłe rodziny, jesteśmy BoŜymi jednostkami i rodziną Boga, On nie moŜe mieszkać z
nami, poniewaŜ nie ma w nas jedności. Kiedy jesteśmy od siebie oddzieleni, Bóg nie moŜe z nami
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mieszkać. Czy rozumiecie? Ojciec chce jeszcze raz podkreślić Prawdziwa Miłość jest to coś, co na
powrót jednoczy umysł i ciało, męŜa i Ŝonę, rodziców i dzieci. To jest Prawdziwa Miłość.
Kiedy te trzy poziomy zjednoczą się, powstanie prawdziwa rodzina, ześrodkowana w Bogu i
Prawdziwych Rodzicach, która jest podstawową jednostką Królestwa Niebieskiego na ziemi.
Ześrodkowując się w Bogu i Prawdziwych Rodzicach, moŜemy ustanowić prawdziwą rodzinę,
prawdziwy naród i prawdziwy świat. Gdzie zaczyna się Królestwo Niebieskie na ziemi? Ode mnie, od
mojego męŜa, Ŝony, i od moich dzieci. Nie ma innej drogi wypełnienia tego. Koncepcja Prawdziwej
Miłości musi być dla was bardzo jasna. Czym jest Prawdziwa Miłość? Mój umysł i ciało będą
zjednoczone. Jak moŜecie stworzyć tę jedność? Przez odcięcie się od rodowodu Szatana i włączenie
się na powrót w rodowód Boga wtedy umysł i ciało będą zjednoczone. Tutaj znajduje się korzeń
upadku i w tym miejscu powinno się go usunąć. To właśnie było celem wszystkich religii. Zawsze
wzywały one do umartwiania ciała, tak aby umysł i ciało mogły się zjednoczyć. Kiedy juŜ ciało zostanie
pokonane, nie będzie mu trudno podąŜać za umysłem. O to właśnie zawsze chodziło w Ŝyciu
religijnym. Nasze sumienie wie, Ŝe ustanowiwszy to moŜemy pójść do nieba. Nasz umysł i ciało
wiedzą o tym. Czy teraz rozumiecie juŜ koncepcję Prawdziwej Miłości?
Ślubowanie Rodziny
Moje Ślubowanie składa się z siedmiu róŜnych ślubowań. MoŜecie wypełnić kaŜde z tych
ślubowań tylko wtedy, kiedy wasz umysł i ciało na powrót zjednoczą się i kiedy zjednoczy się
ponownie rodzina; inaczej nie moŜecie recytować tego Ślubowania jako czegoś rzeczywistego.
MoŜecie ślubować, ale nie moŜecie tego wypełnić. Kiedy po raz pierwszy zobaczyliśmy i
recytowaliśmy Ślubowanie, robiliśmy to bez rzeczywistego, głębokiego zrozumienia. Teraz jednak
zrozumieliśmy głęboko, Ŝe podstawową bazą dla wszystkiego jest moja rodzina. Ci, którzy z
przekonaniem mogą powiedzieć Ojcu, Ŝe ich umysł i ciało są teraz zjednoczone nie pozostają juŜ
dłuŜej w sprzeczności proszę, aby podnieśli ręce. Najpierw musimy być w stanie to powiedzieć, a
dopiero potem moŜemy recytować Ślubowanie. Kiedy zaczynamy się modlić, róbmy to na bazie
głębokiego zrozumienia tego Ślubowania. Módlcie się wtedy do Boga w sposób, w jaki pragniecie.
Osoba, której umysł i ciało jeszcze się zjednoczyły, nie powinna nawet zaczynać modlić się do Boga.
Nie posiadamy kwalifikacji, aby to robić, poniewaŜ nasze sumienie nie pozwala nam wzywać naszego
Boga, naszego Ojca. Teraz jesteśmy inni od reszty świata, poniewaŜ wiemy, gdzie miał swój początek
upadek, i dzięki temu moŜemy go odwrócić. Czy nadąŜacie? (Tak.) Ci, którzy z przekonaniem mogą
powiedzieć, Ŝe w ich rodzinie mąŜ i Ŝona są całkowicie zjednoczeni, proszę, aby podnieśli ręce.
Oznacza to, Ŝe mimo iŜ nie posiadamy kwalifikacji, recytujemy Ślubowanie i modlimy się do Boga.
CzyŜ tak nie jest? Jak moŜecie skarŜyć się, Ŝe świat jest zły i przez to wy macie trudności? Nie
dlatego macie problemy, Ŝe świat jest zły; ich powodem jest wasza sytuacja rodzinna.
JeŜeli nie będziemy recytować tego Ślubowania, nie będziemy mogli wejść do Królestwa
Niebieskiego na ziemi. Większość chrześcijan jest przekonanych, Ŝe wierząc w Jezusa będą mogli
dostać się do Królestwa Niebieskiego. JednakŜe wejście tam nie jest tak proste i łatwe. Dzisiaj jasno
rozumiemy, co stało się z chrześcijaństwem; chrześcijanie mieli nadzieję, Ŝe wstąpią do Królestwa
Niebieskiego na ziemi, ale zamiast tego znaleźli się w końcu w piekle na ziemi. Wszędzie widzimy
problemy, czyŜ nie? Czy ludzie są bliŜej nieba, czy piekła? Jeśli istnieje linia graniczna między tymi
dwoma światami, to czy pozostają oni po stronie naleŜącej do Boga, czy teŜ po drugiej stronie tej linii?
Staje się to bardzo jasne i kaŜdy moŜe sobie sam z łatwością odpowiedzieć na to pytanie. Wiara w
Jezusa nie gwarantuje wejścia do Królestwa Niebieskiego. KaŜdy wie, jaka jest obecnie jego pozycja.
Ślubowanie Rodziny stało się czymś niezbędnym z powodu tej sytuacji. Wszystkie siedem
ślubowań ześrodkowane jest w Prawdziwej Miłości i teraz rozumiemy, dlaczego. Dopóki jednostka i
rodzina nie będą zjednoczone, nie moŜemy mówić o Prawdziwej Miłości. A co z Bogiem? Czy Jego
ciało i umysł walczą tak jak nasze? (Nie.) Nie. A wasze? (Tak.) Czy "tak" i "nie" oznacza to samo? Nie,
to nie to samo. Jedno stanowi zupełne przeciwieństwo drugiego. Jak myślicie, czy łatwo jest zmienić
pozycję, w której odpowiadamy na to pytanie "tak", na pozycję, w której odpowiadamy "nie"? Jest to
trudne; jeśli nie wiecie o tym, nigdy nic nie osiągniecie. W rzeczywistości świat przewróci się do góry
nogami, kiedy zrealizujemy to Ślubowanie. A więc trudno jest to wypełnić, poniewaŜ w rzeczywistości
zmieniacie cały świat, wypełniając to Ślubowanie. Jak więc moŜe to być łatwe? Czy powinniśmy to
zrobić, czy nie? (Powinniśmy.) Ojciec poświęcił całe Ŝycie na budowanie autostrady, doskonałej
autostrady z mostami i tunelami, tak Ŝe wam pozostało tylko biec nią tak szybko, jak umiecie. Zanim
Ojciec stworzył tę autostradę, nikt nie był w stanie biec tak szybko. Czy pomagaliśmy Ojcu zbudować
tę autostradę, czy przeszkadzaliśmy mu? Nie moŜemy twierdzić, Ŝe mu pomagaliśmy. Ojciec buduje
tę drogę dla tych, którzy się mu przeciwstawiają. Mimo tego, Ŝe Ojciec jasno wyjaśnił przeszłość oraz
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to, co dzieje się dzisiaj, ludzie wciąŜ patrzą w niebo i nie koncentrują się wcale na tym, o czym on
mówi. Ojciec mówi o mnie, o tobie, o kaŜdym.
Ojciec nie pracował przez te wszystkie lata dla siebie. Pracował bardzo cięŜko, próbując
zbawić nas wszystkich. To, czego uczy nas Ojciec, jest kluczem pozwalającym nam wejść do
Królestwa Niebieskiego. Jeśli klucz nie pasuje do zamka, nie moŜecie wejść do Królestwa
Niebieskiego na ziemi. Po pierwsze, musicie otworzyć drzwi, a kluczem, którego potrzebujecie, jest
nauczanie Ojca, jego wyjaśnienia, którymi nas obdarza. Jeśli próbujecie otworzyć drzwi za pomocą
innych środków, to nie działa. MoŜecie próbować kluczy zrobionych ze złota, srebra, czy diamentów,
ale one nie działają. Klucz, który odziedziczyliście od Ojca, moŜe wydawać się niepozorny, zrobiony
tylko z metalu, ale kiedy spróbujecie otworzyć nim drzwi, one od razu ustąpią. Nikt z wyjątkiem nas
tego nie rozumie. Tylko głupi ludzie, zwani "Moonies", rozumieją wartość tego klucza. Czy to jest
prawda? (Tak.) To dlatego przyszliście wcześnie rano w deszczu z powodu siły zrozumienia wartości
tego klucza.
Ślubowanie numer jeden
Musimy zrozumieć, jak wielkie błogosławieństwo otrzymaliśmy. To jest ewangelia ponad
wszystkimi ewangeliami. Fakt, Ŝe umoŜliwiono nam recytowanie Mojego Ślubowania, jest naprawdę
ewangelią wszystkich ewangelii. Jest ono podmiotem dla naszej rodziny. Moja rodzina o Prawdziwej
Miłości, ześrodkowana w pierwotnej ziemi, na której się narodziłem, ślubuje, Ŝe zbuduje Królestwo
Niebieskie na ziemi i w Niebie. To jest ślubowanie numer jeden. Ustanowienie Królestwa Niebieskiego
na ziemi i w niebie oznacza realizację ideału BoŜego stworzenia. Recytowaliśmy je z pozycji Boga.
Mamy tu zdanie: Nasza rodzina, ześrodkowana w prawdziwej miłości... Kiedy wymawiacie słowa:
"ześrodkowana w prawdziwej miłości", natychmiast musicie pomyśleć: przez zjednoczenie mojego
umysłu i ciała, mojego męŜa, Ŝony, moich dzieci wszystkich razem. Ta myśl musi automatycznie
pojawić się w naszym umyśle, kiedy wypowiadamy słowa "ześrodkowana w prawdziwej miłości".
Kiedy pójdziemy do świata duchowego, kryterium naszego sądu będzie, czy wypełniliśmy to, czy nie.
Jeśli tego nie wypełnimy, nie będzie dla nas usprawiedliwienia w świecie duchowym. To Ślubowanie
jest tak waŜne i tak straszne. Kiedy je wypełnicie, stworzycie niebo. JednakŜe jeśli nie tego spełnicie,
będziecie sądzeni.
Jeśli Ojciec nie zdoła tego osiągnąć, jest to odpowiedzialnością nie tylko Ojca, ale równieŜ
Matki i dzieci wszystkich razem. Podobnie, mimo Ŝe tylko Adam i Ewa upadli i ich dzieci nie były w to
zaangaŜowane, jednak dzieci cierpiały z tego powodu. Oddanie, słuŜba i Ŝycie dla innych to wszystko
zawiera się w słowie "moshida".
Ślubowanie numer dwa
Bóg jest naszym wertykalnym rodzicem, a Prawdziwi Rodzice są naszymi horyzontalnymi
rodzicami, z których się rodzimy. Oznacza to, Ŝe bez słuŜenia i oddania wobec Boga nie mamy
początku. Kiedy z oddaniem słuŜymy Prawdziwym Rodzicom, wtedy kaŜda rodzina reprezentuje cały
kosmos przed upadkiem. Oznacza to stanie się reprezentacyjnymi rodzinami wobec całego kosmosu,
centralnymi rodzinami od poziomu indywidualnego poprzez osiem stopni oraz samym centrum
rodziny. Następnie ślubujemy, Ŝe dzięki temu staniemy się oddanymi synami i córkami w rodzinie,
patriotami na poziomie narodu, świętymi na poziomie świata oraz świętymi synami i córkami
ześrodkowanymi w całym kosmosie. Taka jest treść ślubowania numer dwa, w którym ślubujemy, Ŝe
ześrodkowując się w Prawdziwej Miłości i słuŜąc z pełnym oddaniem Bogu i Prawdziwym Rodzicom
uczynimy ze swojej rodziny centralną rodzinę reprezentującą kosmos, w ten sposób stając się
oddanymi synami i córkami. Oznacza to, Ŝe na poziomie narodowym będziemy edukować wszystkich
ludzi z naszego narodu, którzy są patriotami. To jest ślubowanie numer dwa.
Ślubowanie numer trzy
Trzeci punkt Ślubowania mówi, Ŝe ześrodkowani w Prawdziwej Miłości urzeczywistnimy
Cztery Wielkie Dziedziny Serca, Trzy Wielkie Królestwa oraz Tradycję Królewskiej Rodziny. Ślubujemy
osiągnąć ten poziom. Ta królewska rodzina miała zostać ustanowiona juŜ przez Adama i Ewę. Teraz,
po upadku, my odnawiamy tę pierwotną pozycję. Ślubowanie numer trzy mówi, Ŝe będziemy
zajmowali pozycję przeznaczoną pierwotnie dla Adama i Ewy. Nasze błogosławione rodziny znajdują
się w pierwotnej pozycji. Zanim kobieta zacznie oczekiwać, Ŝe będzie kochana przez męŜczyznę,
zanim męŜczyzna zacznie oczekiwać, Ŝe będzie kochany przez kobietę, muszą oni zyskać
odpowiednie kwalifikacje. Te kwalifikacje oznaczają zajęcie pozycji, o której mówimy. MoŜemy
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stworzyć relacje miłości tylko na bazie czterech wielkich dziedzin serca i trzech wielkich królestw. Bez
Prawdziwej Miłości te wszystkie dziedziny nie mogą istnieć. Tutaj moŜecie naprawdę odczuć, Ŝe
kobiety są absolutnie potrzebne wszystkim męŜczyznom, nie po prostu potrzebne, ale absolutnie
potrzebne. Podobnie męŜczyźni są absolutnie potrzebni kobietom. Bycie absolutnie potrzebnym
oznacza to samo, co bycie bardzo cennym.
Taki jest cel wszystkich naszych błogosławionych par, ku któremu muszą one dąŜyć kaŜdego
dnia przez recytowanie tego w kaŜdej minucie. Czy nadąŜacie? Do tej pory cięŜko pracowaliśmy, aby
spróbować zrozumieć tę koncepcję i połączyć ją ze sobą. Ale na podstawie tego Ślubowania moŜemy
zrozumieć, Ŝe nie jest to juŜ tylko koncepcja, ale raczej kwestia Ŝycia tą koncepcją kaŜdego dnia. To
dlatego Ojciec zawsze podkreślał waŜność rodziny opartej się na Prawdziwej Miłości. Jest to
absolutna konieczność. MoŜemy zapoczątkować wszystko w oparciu o Prawdziwą Miłość i moją
rodzinę. Na nieszczęście moŜemy powiedzieć tylko tyle, Ŝe będziemy raczej bardzo mocno starać się
ślubować zamiast deklarować nasze ślubowanie w sposób absolutny. Jest to tak trudne i tak
powaŜne. Kiedy mówisz "Ja ślubuję", dosłownie oznacza to, Ŝe ślubujesz. Kiedy juŜ raz coś
ślubujecie, musicie to wypełnić.
Ślubowanie numer cztery
Kiedy słuchamy, jak Ojciec czyta treść tego Ślubowania, kaŜdy z nas powinien porównać się z
tym standardem i zrozumieć, gdzie znajduje się względem niego. Kiedy to wypełnimy, będziemy mogli
wejść do nieba. Jeśli tego nie wypełnimy, będziemy musieli poczekać. To ślubowanie mówi, Ŝe moja
rodzina stanie się wielką rodziną na poziomie kosmicznym. Teraz ślubowaliście jedność
ześrodkowaną w Bogu. Oznacza to, Ŝe nie ma juŜ więcej dwóch rodzin, ale Ŝe jest jedna rodzina.
Mogą istnieć setki rodzin, ale jednocześnie są one jedną rodziną ześrodkowaną w Bogu. Czy to nie
jest prawda? Ślubowanie mówi dalej o stworzeniu wielkiej rodziny na poziomie kosmicznym. Jesteśmy
więc wszyscy częścią jednej kosmicznej rodziny. Jest to naturalne zjawisko, w którym zawiera się sam
Bóg.
Tam, gdzie jest niskie ciśnienie, jest teŜ wysokie ciśnienie. Czy wysokie ciśnienie powie
niskiemu ciśnieniu, aby odeszło? Wysokie ciśnienie natychmiast poczuje obecność niskiego ciśnienia,
nawet jeśli przedtem nie prosiło o to i nie oczekiwało tego. Takie jest naturalne prawo. Podobnie woda
czasem ma wysoki poziom, a czasem niski, ale na dłuŜszą metę te dwa poziomy zawsze będą dąŜyć
do zrównania się. Czy tak samo dzieje się w dzisiejszym upadłym świecie? Jeden kraj jest bardzo
bogaty, a drugi bardzo biedny czy te nierównomierności płyną jak woda lub jak powietrze,
doprowadzając do ostatecznego wyrównania poziomów? A więc kto występuje przeciwko prawu
natury? Kraje zaawansowane w rozwoju. Jeśli wystąpią one przeciwko prawu BoŜemu, ostatecznie
zostaną zniszczone. Jednym ze sposobów kary i jednoczesnego ostrzeŜenia ze strony Boga
względem tych rozwiniętych krajów jest AIDS i problem narkotyków. Homoseksualizm i wolny seks są
czymś nieprawym w oczach Boga. Bóg nienawidzi tych rzeczy i nie chce w ogóle o nich myśleć. Ale
Szatan kocha takie rzeczy. Ojciec będzie zachęcał nawet Amerykanów, aby od czasu do czasu
pościli, a nadwyŜki Ŝywności przekazywali głodującym ludziom w biednych narodach. Ten rodzaj
zrównania musi zostać dokonany. Podobnie jak świat naturalny, społeczeństwo ludzkie musi dojść do
harmonii i równowagi na bazie naturalnych praw.
Dalej Ślubowanie mówi, Ŝe przez stworzenie tej wielkiej rodziny na poziomie kosmicznym,
będę dąŜyć do urzeczywistnienia świata wolności, pokoju i szczęścia. Nie oznacza to tylko mojego
szczęścia czy mojego pokoju, ale raczej pokój, szczęście i wolność dla kaŜdego. Oczywiście jest nam
bardzo trudno osiągnąć to w dosłownym sensie fizycznie, ale świat duchowy nie ma granic i poprzez
naszą głęboką modlitwę, w której wyraŜamy te pragnienia, moŜemy Ŝyczyć tego wszystkim ludziom na
świecie. Kiedy widzimy cierpienie, moŜemy płakać w czasie modlitwy za tych, którzy cierpią. Przez
praktykowanie tego będziemy w stanie pomóc światu i uniknąć sądu. To właśnie robi Ojciec poprzez
Kościół Zjednoczeniowy. Minęło dwadzieścia lat, odkąd Ojciec rozpoczął lądowy i oceaniczny
transport mający na celu ułatwienie dystrybucji Ŝywności. Problemy wynikają nie z tego, Ŝe Ŝywności
na świecie jest za mało, ale raczej z tego, Ŝe jest ona niesprawiedliwie rozdzielana. Niektórzy mają jej
pod dostatkiem, a innym jej brakuje. Kościół Zjednoczeniowy będzie istniał w kaŜdym zakątku świata i
w kaŜdym z tych miejsc, stojąc w pozycji centrum wszechświata, będzie pracował nad
urzeczywistnieniem tego celu. Takie jest pragnienie i plan Ojca ułatwienie dystrybucji Ŝywności do
wszystkich zakątków świata. Czy nadąŜacie ze zrozumieniem znaczenia Ślubowania numer cztery?
Cały świat jest moją rodziną. Rzeczywistością dzisiejszych czasów jest to, Ŝe moja rodzina
stanowi jedność, ale wszyscy inni są od niej oddzieleni. W świecie duchowym nie będziemy Ŝyli w
oparciu o narodowe granice. Jeśli naleŜysz do jednej społeczności, ta społeczność będzie zawierała
wszystkie narodowości. Taka jest rzeczywistość świata duchowego. Począwszy od teraz, kaŜdy, kto
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wyznaczy sobie cel dla wszystkich kierunków i osiągnie go, stanie się centrum tej społeczności.
Oznacza to, Ŝe zawsze musimy myśleć w ten sposób, kiedy Ŝyjemy na ziemi i dąŜymy do tego celu; i
kiedy juŜ znajdziemy się w świecie duchowym, staniemy się centrum tego świata. Ojciec podkreśla raz
jeszcze, Ŝe będzie to moŜliwe tylko wtedy, kiedy zjednoczymy nasz umysł i nasze ciało.
W świecie, który widzisz, ludzie stają się coraz bardziej nieustępliwi, jeŜeli chodzi o
zdobywanie pieniędzy. W świecie duchowym sumienie takiej osoby naprawdę przygniecie go. Tutaj na
ziemi same pieniądze obrócą się przeciwko niemu. NiewaŜne, jaką wiedzę osiągnęliśmy tutaj na
ziemi, niewaŜne, jaki pozyskaliśmy szacunek; jeŜeli nie Ŝyjemy dla dobra całości, to ta sama wiedza
będzie nas oskarŜać w świecie duchowym. Od człowieka z taką ogromną wiedzą oczekuje się, aby Ŝył
on dla dobra całego świata, a nie tylko dla siebie samego. W tym drugim przypadku świat będzie jego
sędzią w świecie duchowym. KaŜda pojedyncza rodzina musi być w stanie osiągnąć to, o czym uczy
Ojciec, tutaj, zanim będziemy w stanie dostosować się do świata duchowego. Kluczem jest całość, nie
pojedyncza rodzina. NiewaŜne, jak cenna mogłaby być pojedyncza rodzina, dopóki wszystkie rodziny
świata nie staną się takie same, nie ma to znaczenia. Ślubowanie mówi dalej, Ŝe urzeczywistnimy
świat wolności, pokoju i szczęścia.
Ślubowanie numer pięć
Ślubowanie numer pięć. Nasza rodzina, ześrodkowana w Prawdziwej Miłości, przyznaje, Ŝe
świat duchowy zajmuje pozycję podmiotu. Rzeczywistość jest jednak taka, Ŝe ludzie Ŝyjący tutaj na
ziemi nie myślą nawet o tym, Ŝe świat duchowy pozostaje w pozycji podmiotu. Gdzie jest więcej ludzi,
na ziemi, czy w świecie duchowym? (W świecie duchowym.) Myślimy tylko o tym ziemskim świecie,
ale w rzeczywistości o wiele więcej ludzi Ŝyje w świecie duchowym. To znaczy, Ŝe nie zauwaŜamy
całego ciała i trzymamy się tylko ogona. Jako rezultat upadku ludzie dawno temu juŜ zapomnieli, Ŝe
podmiotowy świat w niebie istnieje. Od dzisiaj, kiedykolwiek będziemy recytować to Ślubowanie,
będziemy świadomi istnienia tego podmiotowego świata. Umysł stanowi plus, podczas gdy ciało
stanowi minus nie odwrotnie, mimo Ŝe ciało jest tym, co przede wszystkim widzimy. Nasz ziemski
świat jest tylko małym fragmentem całego obrazu. Umysł jest reprezentantem świata duchowego i
pozostaje w pozycji plusa. Tak jak nasze ciało sprzeciwiało się umysłowi i źle go traktowało, podobnie
ignorowaliśmy całkowicie podmiotowy świat duchowy. Mamy więc wystarczająco wiele powodów, aby
odczuwać skruchę.
Te dwa światy jeden pozostający w pozycji podmiotu i drugi w pozycji obiektu muszą stać się
jedną całością. Ślubujemy, Ŝe przyspieszymy ten proces. Czy rozumiecie? Ślubujemy, Ŝe przyczynimy
się do tego rozwoju. Jeśli będziemy poruszać się wolno, zatrzymamy się; dlatego musimy poruszać
się szybko. Kiedy zatrzymamy się w miejscu, automatycznie będzie to oznaczało, Ŝe jesteśmy w
piekle. Naszym celem jest niebo, ale jeśli zwolnimy lub zatrzymamy się, zaczniemy tym samym
spadać w dół. Nie ma tu miejsca na wygodne i łatwe Ŝycie. śycie jest krótkie i w tym krótkim okresie
musimy pracować, aby wciąŜ się rozwijać. Kosmos porusza się wokół centrum. Łatwo jest dla centrum
wykonać jeden obrót, ale jeśli znajdujesz się gdzieś na obrzeŜach, musisz pokonać długi dystans, aby
zakreślić jedno koło. Podobnie jest w kole samochodowym jego centrum stanowi trzon, który obraca
się bardzo łatwo, ale inaczej dzieje się z obwodem koła. Musi on przemieszczać się z duŜą
szybkością. W ten sam sposób my musimy zsynchronizować ruch centrum z ruchem tego, co znajduje
się na obwodzie. śycie Ojca, w przeszłości i obecnie, jest Ŝyciem w ciągłym ruchu. Ojciec nigdy nie
chce zwolnić, przeciwnie, chce poruszać się coraz szybciej. Takie jest to ślubowanie, które Ojciec nam
wyjaśnia.
Ślubowanie numer sześć
MoŜesz być połączony tylko z tym światem, o którym myślisz. Jeśli nie myślisz o czymś, nie
jesteś z tym połączony. Ślubujemy, Ŝe nasza rodzina, ześrodkowana w Prawdziwej Miłości,
przyspieszy zjednoczenie niebiańskiego świata, który jest podmiotem, ze światem, w którym Ŝyjemy,
który jest obiektem. Powinniśmy być świadomi nie tylko tego świata, w którym Ŝyjemy, ale powinniśmy
stale myśleć o niebiańskim świecie, który jest podmiotem, myśleć przede wszystkim o tym, jak
stworzyć między nimi harmonię, jak je zjednoczyć. Ślubujemy, Ŝe staniemy się reprezentantami
rodziny Boga i rodziny Prawdziwych Rodziców. Ślubowanie mówi dalej, Ŝe nasza rodzina,
ześrodkowana w Prawdziwej Miłości, stanie się reprezentacyjną rodziną Boga oraz rodziną
Prawdziwych Rodziców, oraz Ŝe stanie się ona rodziną mającą wpływ na innych. Oznacza to, Ŝe
podobnie jak własna rodzina Ojca, moŜemy wywierać wpływ na niebiańskie przeznaczenie. MoŜe się
to wydawać bardzo teoretyczne, ale na Wschodzie jest to coś bardzo realnego i konkretnego. śycie
Ojca i Ŝycie jego rodziny nie jest jedynie Ŝyciem Ojca i jego rodziny. Mają oni widoczny wpływ na to,
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jak rozwinie się w przyszłości niebiańskie przeznaczenie. My równieŜ będziemy tak Ŝyć. W ten sposób
moŜemy przekazać całe błogosławieństwo kaŜdej rodzinie. Taka jest treść Ślubowania numer sześć.
Czyniąc tak, nie oczekujemy błogosławieństwa jedynie dla swojej rodziny, ale pragniemy, aby
błogosławieństwo, którego oczekujemy dla swojej rodziny, otrzymała kaŜda rodzina, którą
reprezentujemy, aby kaŜda rodzina na świecie miała dostęp do błogosławieństwa Boga i Prawdziwych
Rodziców. Mamy miliony rodzin na ziemi i kiedy recytujemy to Ślubowanie, oznacza to, Ŝe staniemy
się reprezentacyjną rodziną, której rola polega na połączeniu wszystkich pozostałych rodzin z
błogosławieństwem, tak aby mogły one zostać odnowione na ziemi na poziomie horyzontalnym. Czy
rozumiecie Ślubowanie numer sześć? (Tak.)
Ślubowanie numer siedem
Ślubowanie numer siedem: nasza rodzina, ześrodkowana w Prawdziwej Miłości, zachowa
pierwotny rodowód. Teraz w Kościele Zjednoczeniowym ten pierwotny rodowód jest czymś o
najwyŜszym znaczeniu. Upadek dokonał się z powodu zmiany tego rodowodu. Błogosławione Rodziny
w Kościele Zjednoczeniowym nie mogą popełnić Ŝadnego błędu, nie mogą wypaczyć tego rodowodu.
Upadek nie moŜe się juŜ nigdy powtórzyć. Ślubowanie to mówi równieŜ o urzeczywistnieniu świata
kultury serca. To jest bardzo proste wyjaśnienie, ale na pewno rozumiecie jego znaczenie. Umysł
Boga w niebie i umysł Boga na ziemi jest taki sam i serce Rodziców jest takie samo.
Nowa, prawdziwa cywilizacja Ojca zaczyna się właśnie teraz, jest to cywilizacja miłości.
Upadła cywilizacja wciąŜ jeszcze istnieje w tym świecie, ale niebiańska cywilizacja nie ma z nią nic
wspólnego. My tworzymy cywilizację serca. JeŜeli nie będziemy mieli w sobie nastawienia opartego o
serce, nie będziemy w stanie wznieść się na wyŜszy poziom od poziomu jednostki do poziomu
rodziny, rodu, narodu, świata i kosmosu. Tylko taka cywilizacja oparta na sercu moŜe poprowadzić
nas w jednym stałym kierunku, począwszy od poziomu jednostki i skończywszy na poziomie
ogromnego kosmosu. Z drugiej strony widzimy, Ŝe cywilizacja, która istniała do tej pory, pełna jest
prób i błędów, i Ŝe jej droga przypomina zygzag. Nowa ogólnoświatowa cywilizacja Ojca ma posiadać
stały kierunek, ma posuwać się wyraźnie naprzód. Tylko Prawdziwa Miłość moŜe to sprawić. Oznacza
to, Ŝe aby stworzyć tę cywilizację serca, musi być w to zaangaŜowana Prawdziwa Miłość. JeŜeli nasz
umysł i ciało nie zjednoczą się, nie moŜemy stworzyć naszej rodziny. Mówimy teraz o cywilizacji
serca, ale gdzie ona się zaczyna? W rodzinie.
Ojciec przed chwilą wyrecytował ślubowanie numer siedem. Zawiera ono w sobie wszystko,
począwszy od odnowy aŜ po udoskonalenie idealnego świata.Wszystkie cele i stopnie na tej drodze
są tu wyjaśnione. Recytujemy je kaŜdego dnia po to, aby zrealizować nasz cel.
Pomyślcie Ojciec ceni Koreę najbardziej, a tymczasem ogłasza to niezmiernie waŜne
Ślubowanie nie w Korei, ale tutaj, w Ameryce. Jak wiele błogosławieństw i wartości nie potrafimy
jeszcze zrozumieć, poniewaŜ nie mamy jeszcze na tyle wysokiego i jasnego ducha. Kiedy zaczniemy
myśleć o naszej pierwotnej wartości, wszyscy nasi przodkowie w świecie duchowym zakrzykną:
Mansei, poniewaŜ wszyscy ich potomkowie są tutaj i otrzymują tę ewangelię po raz pierwszy w historii.
MoŜecie myśleć, Ŝe otrzymaliście juŜ wystarczająco duŜo, Ŝe dzisiaj jest Dzień Matki i musicie iść na
fundraising i zarabiać pieniądze narzekacie w swoich sercach. Ale kiedy naprawdę zrozumiecie, co
Ojciec wam przynosi, wtedy powinniście poczuć, jak złe jest nawet myślenie w ten sposób. To, co
ofiarowuje nam Ojciec, jest naprawdę bardzo cenne.
Musimy naprawdę być dumni, powinniśmy czuć, Ŝe jest to duŜe błogosławieństwo, Ŝe
moŜemy dzisiejszego ranka być tutaj, Ŝe moŜemy otrzymywać słowa Ojca, które nigdy nie zostały
jeszcze wypowiedziane; nie będą teŜ one nigdy wypowiedziane w przyszłości. To jest ten jedyny
moment w historii i wy jesteście tutaj obecni. Musicie zawsze zdawać sobie sprawę z tego, Ŝe
jesteście jednostkami reprezentującymi cały wszechświat i Ŝe wasza rodzina reprezentuje historię.
Tak więc za naszym Ślubowaniem muszą postępować czyny prowadzące do realizacji tego celu.
Ojciec pragnie, abyśmy stali się jednostkami reprezentującymi wszystkich ludzi. Nawet kiedy
recytujesz Ślubowanie, nie mówisz go sam, ale reprezentujesz wszystkich ludzi, reprezentujesz
historię. Ci, którzy rozumieją jasno znaczenie tego Ślubowania i błogosławieństwo, które się z nim
wiąŜe, ci którzy ślubują Ojcu, Ŝe staną się takimi właśnie jednostkami i stworzą takie rodziny, proszę,
aby podnieśli ręce. Pomódlmy się.

www.smmoon.pl

7

„Nowe Ślubowanie – Ślubowanie Rodziny”

