Sun Myung Moon, 1 maj 1995r., Brazil
Na świecie Ŝyje wielu ludzi, wiele religii pragnie podąŜać za BoŜą wolą i zbawieniem,
ale istota i kierunek BoŜej opatrzności nie były do tej pory znane. Współczesna cywilizacja jest
zagubiona, nie widzi wyjścia i ma wiele problemów. Nie jest to coś, co widzimy dopiero od
niedawna - problemy zaczęły się od naszych pierwszych przodków. Nasz zdrowy rozsądek
podpowiada nam, Ŝe gdyby Adam i Ewa nie zgrzeszyli, byliby w stanie stać się doskonałym
męŜczyzną i doskonałą kobietą, i zbudowaliby idealną rodzinę, BoŜą rodzinę.
Teraz, w nas samych, nieustannie toczy się walka pomiędzy naszym umysłem i
ciałem. Ludzie nie zdawali sobie sprawy z tego, Ŝe taka walka przebiega wewnątrz kaŜdego z
nas, a co za tym idzie, Ŝe rodziny, społeczeństwa, narody i świat przeszły historię walki, jaka
miała miejsce pomiędzy Bogiem i szatanem przez cały czas. W historii ludzkości walczyło
wiele rodzin i wiele narodów, były czasy wojen i czasy pokoju, ale Ŝadna jednostka nigdy nie
zaznała pokoju, z powodu wewnętrznej walki między umysłem i ciałem. Jak długo będzie
trwała ta walka, tak długo będzie ona źródłem nieszczęść w przyszłości, ale ludzkość o tym
nie wie. Będzie to ciągła walka bez końca. W historii ludzkości powstało wiele religii i pojawiło
się wielu świętych, którzy prowadzili świat w wymiarze wewnętrznym, aby zbudować pokój
jednostek, społeczeństw i narodów. Pracowali, by przynieść światu pokój, ale nie zdawali
sobie sprawy z istnienia wielkiego konfliktu pomiędzy umysłem a ciałem wewnątrz kaŜdego z
nas.W takim razie, gdzie ma swój początek walka pomiędzy duchem a ciałem? Pochodzi ona
od naszych rodziców i od ich rodziców z kolei, i tak dalej, aŜ dojdziemy do naszych pierwszych
przodków, którzy byli początkiem Ŝycia człowieka. Stąd teŜ wniosek, Ŝe duch i ciało naszych
pierwszych przodków takŜe walczyły ze sobą. śycie musi mieć swój początek w miłości, więc
takŜe pochodzenie tego podziału w człowieku musi być związane z miłością. W wyniku tego
konfliktu pomiędzy umysłem i ciałem, Adamowi i Ewie urodziły się dzieci, których umysł i ciało
równieŜ toczyły walkę.
Oto Rev. Kim. Skąd on pochodzi? Jego Ŝycie bierze swój początek w miłości jego ojca
i matki. Co to oznacza, Ŝe obecnie nasz umysł i ciało są w stanie ciągłej walki? To znaczy, Ŝe
w miłości naszego ojca i matki, którzy nas stworzyli, równieŜ istnieją elementy konfliktu. Czym
był upadek? Czym był ten grzech? W historii pojawiło się wiele religii, ale nie były one w stanie
w istotny sposób odpowiedzieć na pytania dotyczące Ŝycia, Boga, wszechświata i historii.
Przyczyną stojącą za tymi wszystkimi podstawowymi zagadnieniami obecnymi w Ŝyciu
jednostek i w historii ludzkości była zakazana, niemoralna relacja miłości. Nie było to wiadome
aŜ do dzisiaj, dlaczego? Nie wiedzieliśmy o tym, poniewaŜ otrzymaliśmy i odziedziczyliśmy złą
tradycję, tradycję fałszywych rodziców. Ale teraz, kiedy Prawdziwi Rodzice pojawili się na
ziemi, mogą oni wyjaśnić te pytania. Ideałem opartym o logikę było to, Ŝe Adam i Ewa mieli
kochać siebie nawzajem BoŜą miłością, ale zamiast tego upadli. W takim razie, czym był
grzech, który spowodował, Ŝe zostali oni wyrzuceni z Ogrodu Eden? Był to problem miłości.
Adam i Ewa powinni byli zjednoczyć się w ześrodkowaniu na Bogu. A tymczasem - kto zajął
tę pozycję? Szatan. Zjednoczyli się oni w ześrodkowaniu na woli szatana, który zaatakował ich
umysł i ciało. PoniewaŜ ześrodkowali oni swoją miłość na fałszywym rodzicu, ich miłość
pozostawała w konflikcie. Adam i Ewa powinni byli być podobni do formy wypukłej i wklęsłej,
które by bardzo dobrze do siebie pasowały i w skoncentrowaniu na harmonijnej i dopełniającej
miłości Boga, mogliby dać Ŝycie dzieciom, które byłyby owocem BoŜej miłości. Adam i Ewa
rozpoczęli swoje małŜeńskie Ŝycie ześrodkowując się w szatanie, fałszywym rodzicu, więc
pełna konfliktu miłość i elementy walki zostały wpisane w ich wnętrze. Korzeń ducha znajduje
się w Bogu i człowieku. PoniewaŜ człowiek ma BoŜego ducha, powinien rozwijać się przez
podąŜanie za swoim sumieniem, które zawsze chce być posłuszne Bogu. Adam i Ewa powinni
byli zjednoczyć się w skoncentrowaniu na Bogu. Powinni byli kochać się w ześrodkowniu na
Bogu, tak by szatan nie mógł posiadać Ŝadnej bazy. Ciało powinno było nauczyć się podąŜać
za sumieniem i jednoczyć się z nim, by móc czuć BoŜą radość i satysfakcję w Jego
miłości.Wtedy mogliby rozmnaŜać się w ten sposób i dać Ŝycie dzieciom, które mogłyby
dziedziczyć taką miłość, bez Ŝadnej bazy dla zła.Takie dzieci mogłyby doświadczyć BoŜej
radości, miłości i zadowolenia.W ten sposób mielibyśmy rodziców wertykalnych i
horyzontalnych.
JeŜeli Bóg jest pierwszym pokoleniem, a Adam i Ewa są drugim pokoleniem jako
dzieci, które Bóg stworzył, pragnął On zobaczyć, jak wzrasata Jego trzecie pokolenie;
tymczasem Bóg nigdy nie mógł zobaczyć swojej trzeciej generacji wzrastającej na ziemi. To
jest jak posiadanie dziadka, ojca i matki a później wnuków jako jednej rodziny. Byłby to model
rodziny. Adam i Ewa mieli być nasieniem. Gdyby zjednoczyli się w centrum BoŜej miłości,
mogłoby się im narodzić wielu synów i córek, którzy wzrastaliby w sferze BoŜej miłości;
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mogłoby się to następnie rozszerzyć na wielką rodzinę, ród, naród, i świat, który stałby się
początkiem Królestwa BoŜego na ziemi i w świecie duchowym. Ale co wydarzyło się wraz z
upadkiem? Miłość, która spowodowała upadek, fałszywa miłość, zapoczątkowała fałszywą
linię krwi, dlatego Ŝe miłość i linia krwi są ze sobą mocno połączone. Z tego powodu historia
ludzkości rozpoczęła się od miłości, która jest przeciwieństwem BoŜej miłości. Gdzie jest owoc
tej fałszywej miłości? Ten owoc pojawił się w linii krwi, w sferze fizycznej, w ciele.
Umysł powinien być jak pozytyw, a ciało jak negatyw; umysł powinien zawsze
pozostawać w relacji z Bogiem poprzez sumienie.Więc raz jeszcze, gdyby ciało zajęło pozycję
negatywu względem umysłu, który jest jak pozytyw, wtedy i ciało i umysł zjednoczyłyby się w
ześrodkowaniu na Bogu. Tymczasem ciało stanęło w pozycji drugiego pozytywu, dlatego
umysł i ciało zaczęły odpychać się nawzajem.Gdyby Adam i Ewa nie upadli, ale zjednoczyli się
w BoŜej miłości w Ogrodzie Eden, nie potrzebowalibyśmy dzisiaj Ŝadnej religii, nie
potrzebowalibyśmy takŜe zbawiciela, nie potrzebowalibyśmy mesjasza. Kim w takim razie jest
mesjasz? Mesjasz przychodzi poprzez religię, jaka jest w takim razie misja mesjasza? Misją
mesjasza jest zmiana historii fałszywej miłości, fałszywego Ŝycia i fałszywej linii, historii
szatańskiej miłości, szatańskiego Ŝycia i szatańskiej linii. Musi wyeliminować te rzeczy z tego
świata. Mesjasz musi stanąć w pozycji Prawdziwego Rodzica i rozpocząć historię, która jest
przeciwieństwem zła. Musi zapoczątkować BoŜy ideał w tym świecie. Dlatego właśnie ma w
nas miejsce walka pomiędzy Bogiem i szatanem.
Religia jest wertykalna i apeluje do sumienia, które patrzy w przyszłość,
ukierunkowane na najwyŜsze BoŜe ideały. Tego poszukują wszystkie religie. Gdyby nasze
sumienie, które ma swe korzenie w Bogu, zawsze poszukiwało najwyŜszych ideałów i gdyby
nasze ciało podąŜało za naszym sumieniem, wówczas ciało w automatyczny sposób takŜe
poszukiwałoby najwyŜszego ideału.
W obecnym czasie szatan ma władzę nad naszym ciałem, ale nasze sumienie
pragnie zbliŜyć nas do Boga, pragnie skierować nas na najwyŜszy poziom. Szatan jednakŜe
stymuluje ciało, by nie podąŜało za sumieniem. Dlatego teŜ sumienie nie zawsze moŜe
pozostawać w wertykalnej pozycji względem Boga, poniewaŜ było ono pociągane w kierunku
przeciwnym. Nie jest to fantazjowanie; jest to bardzo rzeczywisty problem; jest to problem
kaŜdego człowieka, czy zdajemy sobie z tego sprawę czy nie. Jest to problem jednostki,
rodziny, narodu i świata. Jest to problem, który oddziałuje na samego Boga. Jak zamierzamy
ten problem rozwiązać? Widzimy, Ŝe od stworzenia człowieka, przez miliony lat, historia
ludzkości była historią walk; nawet dzisiaj taka walka istnieje w naszym wnętrzu.
Bóg zawsze był raniony z powodu sytuacji, w jakiej znajduje się fizyczne ciało.
Musimy wiedzieć, Ŝe Bóg został zraniony, poniewaŜ jeden męŜczyzna i jedna kobieta upadli,
zgrzeszyli. To dotknęło BoŜe serce, i jest powodem Jego smutku. Utworzyli oni rodziny, które
raniły Boga. Utworzyli rody, społeczeństwa, narody i świat; świat fizyczny i świat duchowy,
które raniły Boga. Kim więc jest Bóg? Gdyby na początku zrealizowany został BoŜy ideał,
moglibyśmy zobaczyć Boga poprzez naszego własnego ojca, który zajmowałby w naszej
rodzinie wertykalną pozycję. W kaŜdym członku rodziny moglibyśmy ujrzeć zaląŜek przyszłego
rodu. W takiej sytuacji Bóg stałby w pozycji Króla Królów. To, co zaczyna się w rodzinie,
rozszerza się na rody, narody i świat, i dlatego Bóg staje się Królem Królów. Bóg pragnął
odnowić ideał, który został na początku utracony przez upadek i grzech pierworodny.
Kiedy patrzymy na dzisiejszy świat, widzimy, Ŝe został on podzielony, i Ŝe istnieją w
nim dwa rodzaje demokracji - demokracja typu Abla i typu Kaina. Bóg chce zjednoczyć Kaina i
Abla, dlatego cała ludzkość proklamuje ideę braterstwa, poniewaŜ wkroczyliśmy w sferę Kaina
i Abla. Bóg pragnie ustanowić swoje królestwo, w którym On zajmowałby pozycję Króla
Królów.
Dlatego, Ŝe jednostka została utracona, utracone zostało takŜe królestwo, które miało
się od jednostki rozpocząć. RównieŜ rodzina, ród, społeczeństwo, naród i świat zostały
utracone. Jaka jest więc opatrzność Boga? Polega ona na tym, aby odnowić to, co zostało
utracone na samym początku. Dlatego musi przyjść Mesjasz jako Prawdziwy Rodzic i odnowić
dla Boga królestwo na poziomie jednostki, rodziny rasy, społeczeństwa i świata. Jaka jest
obecna pozycja ludzkości? KaŜdy bez wyjątku powinien oodziedziczyć model królestwa, które
zostaje ustanowione przez Prawdziwych Rodziców, przez Mesjasza, który nadejdzie. Powinno
się to dokonać na ośmiu róŜnych poziomach. Misją religii jest doprowadzenie do zjednoczenia
się ludzkości z rodziną reprezentującą Królestwo BoŜe na ziemi. Patrząc z tego punktu
widzenia, kim ja jestem? Kim jest jednostka? Jestem kimś, kogo misją jest przywrócenie
królestwa Boga na poziomie jednostki, rodziny, rodu, społeczeństwa, narodu, świata, na
poziomie nieba i ziemi. Wszystko to powinno zostać wypełnione poprzez religię. Bóg prowadzi
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ludzkość drogą religii, tak aby odnowa mogła dokonać się na tych wszystkich poziomach.
Religie powinny słuŜyć Prawdziwym Rodzicom.
Istnieje wiele religii i wszystkie one mają wizję, Ŝe Mesjasz powróci właśnie do nich,
dlaczego? Dzieje się tak dlatego, Ŝe on musi powrócić do całego świata. Nie ma takiej religii
na świecie, która nie reprezentowałaby wiary przed obliczem Boga, Ŝe zamierza On wysłać
Mesjasza, obojętnie czy jest to religia chrześcijańska, czy teŜ nie. Na świecie istnieją cztery
wielkie religie. Jest świat islamu, świat chrześcijaństwa, świat buddyzmu, świat konfucjanizmu;
wszystkie one wierzą, Ŝe Pan powróci właśnie do ich religii. Tak więc historia zbawienia jest
historią odnowy, poniewaŜ rozpoczyna się od wydarzenia, które miało miejsce w Ogrodzie
Eden, pomiędzy Adamem i archaniołem. Przez to wydarzenie Bóg utracił swego syna i córkę.
To znaczy, Ŝe nie tylko Bóg cierpi w swoim sercu z powodu utraty swego syna i córki, ale Ŝe
cierpienie to dotyczy wszystkich jednostek, rodzin, społeczeństw, narodów i świata. KaŜdy
cierpi, poniewaŜ Bóg utracił swoje dzieci. Z tego powodu problem, wobec którego stoi dzisiaj
ludzkość, jest problemem wewnętrznym, emocjonalnym. Świat nie wie, jak rozwiązać
problemy nastolatków, problemy młodzieŜy, czyli tych, którzy są w tym samym wieku, w
którym znajdowali się pierwsi ludzie, kiedy upadli. Dzieje się tak dlatego, Ŝe Adam i Ewa byli
bardzo młodzi, kiedy zgrzeszyli. To było nasienie, początek, dwoje młodych, którzy zgrzeszyli.
Co więc dzieje się teraz, u schyłku czasów? Kiedy przychodzi jesień na poziomie świata i Bóg
musi zebrać owoce? Owoc jest taki sam jak przy upadku; jest to problem dorastającej
młodzieŜy. Gdyby Bóg mógł zainterweniować w czasie upadku, sytuacja ta znalazłaby się pod
kontrolą, ale wiemy, Ŝe Bóg nie mógł tego zrobić. Bóg nie moŜe ingerować w wypełnienie
ludzkiej odpowiedzialności. Dlatego w dniach ostatnich, obojętnie czy dotyczy to kraju
demokratycznego, czy komunistycznego; czy chodzi o kraj rozwinięty, czy teŜ nie; nikt nie
posiada rozwiązania dla problemów młodzieŜy. Dlatego właśnie w dzisiejszym świecie jest tyle
zamieszania, szczególnie pośród młodych ludzi. Dzieje się tak dlatego, Ŝe nie mają oni
centrum, nie mają Ŝadnego kierunku. śyjemy w świecie, który nie posiada Ŝadnego kierunku,
poniewaŜ szatan zapewnił sobie moŜliwość pociągnięcia kaŜdego człowieka w kierunku o 180
stopni przeciwnym do kierunku Boga. Z tego powodu Ŝyjemy w czasie, kiedy świat utracił
swoje centrum, kiedy kaŜdy człowiek utracił swoje centrum; nikt nie wie, kto jest właścicielem
tego świata. Zawsze naleŜał on do szatana, a jednocześnie ten świat nie wiedział, Ŝe szatan
jest jego panem. Religie zawsze próbowały zbawić ludzkość, ale wielu ludzi powątpiewało
nawet w to, czy Bóg istnieje. W innej sytuacji teologia wyzwolenia nigdy by nie zaistniała.
Dlaczego się ona pojawiła? Stało się tak dlatego, Ŝe przywódcy religijni zaczęli wątpić w
istnienie Boga. Nikt nie wie, kto jest jego panem. Świat szatana jest zagubiony, świat Boga
takŜe zatracił swój kierunek. Wszystko to pojawiło się w wyniku niszczącej siły szatańskiej
miłości.
Bóg istnieje, i musi ustanowić religie, które mogą przyjąć Mesjasza. Kim więc jest
Mesjasz? Mesjasz jest osobą przychodzącą od Boga, człowiekiem, doskonałym Adamem,
który reprezentuje wszystkich pojedynczych ludzi na całym świecie. Jest kimś, kto
reprezentuje wszystkie rodziny na świecie, wszystkie religie światowe, wszystkie rody na
świecie i narody na świecie. Mesjasz jest doskonałym reprezentantem strony Boga. Dlatego
Ŝe Mesjasz przychodzi jako męŜczyzna, jako Adam, Bóg przygotował
fundament
chrześcijaństwa w pozycji Ewy, w pozycji narzeczonej, aby Mesjasz mógł zostać przyjęty.
Skoro Bóg przygotował taką opatrzność dla chrześcijaństwa, protestanci i katolicy nie mogą
walczyć, są braćmi. Jak długo trwa walka, istnieje baza dla szatana, by mógł on stać
pośrodku. Jest to warunek, dzięki któremu szatan moŜe tu egzystować. Katolicyzm znajduje
się w pozycji starszego brata, poniewaŜ urodził się jako pierwszy. Protestantyzm jest w pozycji
młodszego brata, narodził się jako drugi, dlatego oboje ze sobą walczą. Ani Bóg, ani Jezus nie
Ŝyczyli sobie walki pomiędzy tymi braćmi. Dlaczego więc protestantyzm i katolicyzm walczą ze
sobą? Dlatego, Ŝe są po stronie szatana. Świat religii zawsze walczył ze światem ateizmu czy
światem nie mającym nic wspólnego z Bogiem. Religia reprezentuje ducha, sumienie
człowieka, sumienie świata. Czym jest polityka? Polityka reprezentuje ciało, stronę szatana. W
nas samych umysł i ciało walczą ze sobą; kto kogo prowadzi? Czy ciało robi co chce z
umysłem, czy umysł robi co chce z ciałem? MoŜecie odpowiedzieć? Bez cienia wątpliwości,
ciało jest horyzontalne; to jest szatanem; szatan odrzuca wszystko, co wertykalne. Chcecie
więc iść do Królestwa Niebieskiego? Nie kaŜdy wchodzi do Królestwa Niebieskiego. Tylko taka
osoba, której umysł i ciało są zjednoczone w miłości Boga, moŜe wejść do Królestwa
Niebieskiego. Dopóki istnieje walka pomiędzy twoim umysłem i ciałem, nie moŜesz wejść do
Królestwa Niebieskiego.
Konfucjanizm, buddyzm, chrześcijaństwo i inne religie chciały rozwiązać te
fundamentalne problemy człowieka, ale nie były w stanie tego zrobić, poniewaŜ nie wiedziały,
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co kryło się za podstawowymi zagadnieniami wszechświata, historii ludzkości, a nawet
samego Boga. Nie wiedzą one, Ŝe misją chrześcijaństwa jest zjednoczenie świata, utworzenie
sfery zjednoczonej, by móc przyjąć Pana, który przychodzi, by ustanowić królestwo. Bóg chce
wypełnić to, czego nie udało się spełnić na początku. Adam i Ewa powinni byli stać się Królem
i Królową, BoŜymi reprezentantami na ziemi. Dlatego świat został podzielony na świat
demokratyczny i komunistyczny, na świat Kaina i Abla. Świat religijny i świat niereligijny muszą
zjednoczyć się, by przyjąć Pana i zbudować Królestwo Niebieskie na ziemi. Szatan prowadzi
ten świat, więc Bóg musi rozpocząć od samego dna i odwrócić tę pozycję. Oto dlaczego
ostatni muszą stać się pierwszymi, konkubina musi się stać pierwszą Ŝoną. W dzisiejszym
świecie istnieje wiele problemów, dlatego Ŝe Ŝona odrzuca swego męŜa, innymi słowy nawiązuje relacje z innym męŜczyzną. Kobieta nie chce swojego pierwotnego partnera i to jest
problemem. Ona odrzuca swego męŜa, a on odrzuca swoją Ŝonę. Dlaczego ona go odrzuca?
Dlatego, Ŝe musi odnowić to, co stało się w Ogrodzie Eden. Ewa odrzuciła swojego
męŜczyznę i najpierw zjednoczyła się z archaniołem, więc musi to teraz odnowić. MęŜczyzna
jest archaniołem, dlatego w dniach ostatnich męŜczyzna odrzuca kobietę; dlatego Ŝe jest w
pozycji archanioła, nie męŜczyzny. Dlatego teŜ pojawili się homoseksualiści i lesbijki. To nie
jest moja własna teoria, to jest rzeczywistość Ŝyciowa. Co jest przyczyną tych problemów?
Jest nim grzech, który Adam i Ewa przynieśli u zarania dziejów, owoc fałszywego nasiena,
które zasiał szatan. Więc jak to jest, Ŝe zamierzamy zebrać prawdziwy owoc bazując na
nasieniu fałszu? Na co czekają cztery wielkie religie? Czekają na Mesjasza, silnego
przywódcę, który byłby w stanie, nawet gdyby cały szatański świat walczył przeciwko niemu,
przyprowadzić ten świat z powrotem do Boga. Religie te potrzebują centrum. Rodziny nie mają
teraz centrum, prawda? Brazylia takŜe nie ma centrum. Gdyby pierwsza rodzina powstała w
oparciu o pewne centrum, wszystko miałoby teraz centrum, Bóg byłby centrum. Ale Bóg nie
mógł ingerować tam, gdzie był grzech, On nie moŜe przebywać tam, gdzie jest grzech. Teraz
wszystko traci swoje centrum, poczynając od poziomu indywidualnego, aŜ do poziomu
światowego, a Bóg nie moŜe ingerować. To męŜczyzna, który znajduje się w pozycji
archanioła, w pozycji syna szatana, musi w tych dniach ostatnich odnowić to, co zamieszał na
samym początku. Dlatego teŜ Bóg wysyła Mesjasza, Prawdziwych Rodziców, a męŜczyzna i
kobieta muszą się zjednoczyć z Prawdziwymi Rodzicami, muszą odziedziczyć to, co jest
prawdziwe. Jak sądzicie? Czy Adam i Ewa zostali wypędzeni z Ogrodu Eden zanim urodziły
im się dzieci, czy potem? Czy te dzieci narodziły się zanim oni zgrzeszyli,czy po tym, jak
zgrzeszyli? Oni pobrali się poza sferą panowania Boga, więc zostali wypędzeni. Zaczęli
pomnaŜanie linii krwi w ześrodkowaniu na ciele fizycznym; była to szatańska linia krwi. Bóg
próbował odnowić ludzkość, ale bez powodzenia, z powodu naszej szatańskiej linii krwi.
Rodzice byli tymi, którzy zapoczątkowali tę fałszywą linię krwi, więc rodzice muszą to
rozwiązać. W takim razie kim jest Mesjasz? Mesjasz przychodzi, aby być wiecznym rodzicem
w pozycji pierwotnego Adama i Ewy. Nasi pierwsi rodzice byli fałszywymi rodzicami; oddzielili
się od Boga, a potem mieli dzieci; pierwsze dziecko jest pierwszym synem szatana. Dlatego
mamy historię odnowy, w której pierwszym synem jest Kain, a drugim synem jest Abel, stojący
w pozycji Boga. Starszy syn zawsze uderza młodszego syna; jest to problem Kaina i Abla,
który teraz stał się problemem o skali światowej. Są takŜe Ŝony Kaina i Ŝony Abla. Mesjasz
przychodzi w pozycji Abla, by przyprowadzić ludzkość do Boga, więc w dniach ostatnich
musimy szukać Ŝony Abla. Szatan kontroluje wszystko poprzez sferę Kaina, sferę starszego
syna. Historia odnowy polega na tym, Ŝe Bóg musi odwrócić tę pozycję. Młodszy syn musi
odnowić pozycję starszego syna, aby odnowić wszystko, co szatan ukradł Bogu. Człowiek nie
wiedział, Ŝe aŜ dotąd jednostka, rodzina, społeczeństwo, naród i świat były scenerią walki
między Bogiem i szatanem. Z powodu walki pomiędzy umysłem i ciałem świat męŜczyzn
został podzielony na dwie części. W kobiecie jej umysł i ciało teŜ walczą, więc świat kobiet teŜ
jest podzielony na dwie części. To, co zaczęło się w rodzinie Adama, Bóg przeniósł na poziom
narodowy, tak Ŝe gdy przyszedł Jezus, istniała sfera Kaina i sfera Abla. Ten problem musiał
Jezus rozwiązać. Przyszedł on, by stać się rodzicem. Kim był Jezus? Był ojcem, który
przyszedł w pozycji doskonałego syna Boga; nie upadłszy, był jednym z Bogiem i ciałem Boga.
Kiedy Jezus stracił swoje ciało, Bóg stracił swoje ciało na ziemi. Adam miał stać się ciałem
Boga, dlatego Jezus przyszedł w tej pozycji; miał stać się ciałem Boga na ziemi. Skoro Jezus
przyszedł w pozycji ojca, potrzebna była pozycja matki i pozycja dzieci, które powinny były się
zjednoczyć, by utworzyć rodzinę na poziomie narodowym, a następnie uwolnić świat. Innymi
słowy, naród Izraela znajdował się w pozycji Kaina, po stronie szatana, a Judaizm stał w
pozycji Abla, po stronie Boga. Bóg edukował naród wybrany, swoją sferę Abla, przez tysiące
lat, tak by mogli oni przebaczyć ludziom Kaina i zjednoczyć się. Bóg przygotowywał naród
izraelski przez cztery tysiące lat, aby mogli przyjąć Jezusa, który przychodził jako Prawdziwy
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Rodzic na poziomie indywidualnym, jak równieŜ na poziomie światowym. Musiała takŜe być
przygotowana matka dla rodziny na poziomie narodowym, poniewaŜ szatan kontrolował świat
poprzez narody. Bóg potrzebował narodu, który przyjąłby i wspierał Jezusa i który byłby w
stanie wpłynąć w tym czasie na Cesarstwo Rzymskie.
Nasz dzisiejszy świat jest takŜe podzielony na lewą i prawą stronę, i ma to swój
początek w Kainie i Ablu. Kiedy Prawdziwi Rodzice pojawiają się na ziemi, Kain przeciwstawia
się im całkowicie, stają się oni jego największym problemem. Kain jest pierwszym przodkiem
lewackiego świata. Kto jest przodkiem świata prawicy? Abel. Walka pomiędzy umysłem i
ciałem manifestuje się w walce pomiędzy prawicą i lewicą, pomiędzy narodami stojącymi po
obu stronach. Strona lewa jest stroną szatana, strona prawa jest stroną Boga. Prawy po
angielsku znaczy równieŜ coś, co jest proste. Pierwotnie powinni byliśmy uŜywać prawej ręki
jako podmiotu, ale w spoleczeństwie zachodnim jest wielu ludzi leworękich. Musimy
edukować, Ŝe to, co po prawej stronie oznacza Boga, dlatego musimy być praworęczni. Dobre
duchy, które przychodzą, by nam pomagać, zawsze przychodzą od przodu lub z prawej strony.
Z drugiej strony złe duchy, które przychodzą od szatana, przychodzą od tyłu i z lewej strony.
Człowiek nie zdaje sobie sprawy, Ŝe stworzył warunki, które są powodem walki
pomiędzy Bogiem i szatanem. PoniewaŜ w człowieku jest dobro i zło, szatan moŜe
wykorzystać go, gdy jest on zły. Gdy człowiek jest dobry, moŜe przez niego pracować Bóg.
Bóg moŜe wykorzystać tylko to, co dobre, a szatan moŜe wykorzystać tylko to, co złe.
Problemem jest to, Ŝe istnieją w nas obie natury. Planem szatana jest posiadanie dyktatora,
który zrujnuje i zniszczy świat. Bóg potrzebuje dobrego przywódcy, by zniszczyć panowanie
szatana w świecie.
Jak dotąd, na ile prostą drogą było nasze Ŝycie? Kto bardziej wątpił - męŜczyźni czy
kobiety? Kobiety porzucają częściej niŜ męŜczyźni. Kobiety malują się czerwoną szminką, by
zdobywać męŜczyzn. Kuszą 12 typów męŜczyzn, by wybrać najlepszego.Kiedy przychodzi
Mesjasz reprezentujący 12 typów męŜczyzn, kobiety przygotowują się, by zatrzymać to, co
najlepsze.Czy babcie nie chcą się ubierać jak młode kobiety? Kolor ma związek z seksem. W
języku koreańskim saekkal oznacza kolor i brzmi podobnie jak seks. W dzisiejszych czasach
niektórzy męŜczyźni robią sobie makijaŜ i noszą pierścionki, a jeszcze nie tak dawno temu
męŜczyźni noszący biŜuterię byli uwaŜani za homoseksualistów. Dlaczego świat jest właśnie
taki? Przyczyną był upadek, teraz doświadczamy tego owoców. JeŜeli ktoś jest chory, musimy
znaleźć źródło choroby, inaczej nie moŜemy tego wyleczyć. Kiedy Ojciec przybył, postawił i
Ameryce i światu diagnozę, prędzej czy później Ameryka i świat będą podąŜały za Ojcem.
PoniewaŜ rodzina została utracona na samym początku, w czasach ezusa rodzina
miala być odnowiona na poziomie narodowym. Mieli być Prawdziwi Ojcowie, Prawdziwe Matki,
Prawdziwe Dzieci.
Rzym był w pozycji szatańskiego świata, dlatego teŜ walczył i kontrolował Izrael.
Zmiana Imperium Rzymskiego zajęłaby Jezusowi około 7 lat, dlatrego Ŝe Jezus przyszedł jako
KsiąŜę Pokoju, Król Królów, jako wieczny Ojciec, ale naród wybrany go nie zaakceptował.
naród stracił swego króla i byli zaabsorbowani przez Imperium Rzymskie. Taka była
rzeczywistość. Chrześcijaństwo nie wiedziało, Ŝe Jezus nie przyszedl, aby umrzeć. Oni wierzą,
Ŝe Jezus przyszedł, aby umrzeć. Poprzez świat Kaina szatan zaatakował ciało Jezusa i zabił
go. Wtedy Jezus stał się zbawcą duchowym ludzkości.Dlatego w dniach ostatnich on musi
powrócić jako Mesjasz, Zbawca, Prawdziwy Ojciec i musi istnieć religia w pozycji matki, by
przyjać Mesjasza. Gdyby Jezus nie umarl, zjednoczyłby Kaina i Abla. JednakŜe Jezus umarł i
było to jak upadek, z jednym złodziejem po prawej stronie i jednym złodziejem po lewej. Było
to jak narodziny dwóch nowych światów, które później walczyły ze sobą, Kainem i
Ablem.Stało się tak dlatego, Ŝe rodzice upadli. Ciało Jezusa zostało zabite. Złodziejpo prawej
rozpoznał Pana, złodziej po lewej odrzucił go. Kain, lewa strona, zawsze odrzuca swych
rodziców. Cały szatański świat zaprzeczył Jezusowi, ale złodziej po prawej stronie trzymał się
Jezusa i chciał być z nim w raju. Jedynym, który naprawdę wierzył w Jezusa, był złodziej po
prawej stornie. Dlatego Ŝe złodziej poprosił Jezusa, by ten go zabrał ze sobą, Jezus
powiedział: “ Zaprawdę powiadam ci, będziesz ze mną w raju.” To złodziej otworzył drogę
światu, by przyjął Jezusa, nie naród wybrany. Kto mógłby temu zaprzeczyć?
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