Sun Myung Moon tiszteletes, aki egész életén keresztül
állhatatosan élt Messiásként és Igaz Szülőként, a szívéből eredő
bölcsesség ezen szavait adta át nekünk végakarataként
Cheon Il Guk kinyilatkoztatása
Moon tiszteletes egész életét a “világbéke és az emberiség megváltása” mottójával
élte. 1954-ben megalapította a Szentlélek Társasága a Világ Kereszténységének
Egyesítéséért szervezetet, és világszintű vallást hozott létre a világ 194 nemzetébe
küldve misszionáriusokat. Életerővel és energiával teli életet élt, az átlagember
számára sok tekintetben megfejthetetlen volt ez az élet.
Hatszor börtönözték be, Japánban, Észak-Koreában, Dél-Koreában és az USAban. Habár emberi jogait sokszor korlátozták, a világ figyelemmel kísérte őt. Moon
tiszteletes a nemzetközi érdeklődés középpontjában állt az elképzelései és
kinyilatkoztatásai miatt egész életén át, miközben az igaz értékek hiányából és
vallási konfliktusokból fakadó zűrzavar ellen harcolt.
Moon tiszteletes Isten gondviselését vezette mind a szellemi, mind a fizikai
világban. 2012. szeptember 3-án, éjjel 1:54-kor békében emelkedett a
Mennyországba. Moon tiszteletes azt mondta, hogy „A Nyolc Nagy Tankönyvet” és
„Tanítási Anyagokat” utolsó kívánságaként hagyja az emberiségre. Ezek utolsó
kívánságaként kerültek kiadásra, miután hétszer győzedelmeskedett élet-halál
közötti megpróbáltatások felett.
„A Nyolc Nagy Tankönyv és Tanítási Anyagok” 615 kötetből állnak. Ezek a “Sun
Myung Moon tiszteletes istentiszteleti beszédei”, az “Isteni Alapelv”, a “Cheon Seong
Gyeong”, a “Család Fogadalma”, a “Békeüzenetek”, az “Igaz Család: a Mennyország
kapuja”, a “Béke tulajdonosa és a vérvonal birtokosa” és a “Világ szentírásai”
tartalmazzák Moon tiszteletes szellemi hagyatékát.
Moon tiszteletest augusztus 3-án vették fel a szöuli Szent Mária Kórházba, majd
azt tíz nap múlva elhagyta, és a Cheon Jeong Gung nevű rezidenciára vonult. Ott
nyilatkoztatta ki azt, hogy “elvégeztetett”. Mivel végakarata a tanítványai és az egész
emberiség számára elmagyarázta, átadta a „A Nyolc Nagy Tankönyv és Tanítási
Anyagok” –ban.
Moon tiszteletest szektavezérként tartották számon, amikor az 1950-es években
elkezdte nyilvános működését. A kereszténység azzal kritizálta őt, hogy Messiásnak
és Krisztus Második Eljövetelének hirdeti önmagát. De ahogy a Biblia mondja: “Isten
a saját képmására teremtette meg az embert” (Teremtés 1:27), és “Nem tudjátok,
hogy ti magatok Isten templomai vagytok, és Isten Lelke lakik bennetek?” (1 Kor
3:16), az emberek Isten képmására lettek megteremtve és Isten templomaivá kell
válniuk. Ebből a nézőpontból tanította Moon tiszteletes azt, hogy a Második Eljövetel
és a Messiás az éretté vált, tökéletes ember, aki szívbéli kapcsolatban eggyé vált
Istennel, és akiben Isten lakozik. Ez az emberi kiteljesedés végső célja, és a legtöbb
vallás ennek eléréséért küzd. Ezért nem vonható kétségbe, hogy minden emberi
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lénynek Igaz Szülővé és Törzsi Messiássá kell válnia - ezt hangsúlyozta Moon
tiszteletes.
Moon tiszteletes szerint, a Messiás olyan Igaz Szülő, aki az emberiségért él.
Azt tanította, hogy az embereknek Isten valóságos objektumaivá (társaivá), és
Messiásokká kell válniuk. Ezen eszme tökéletes példáját mutatta be a mindennapi
életével. A 90. születésnapi ünnepségén kinyilvánította, hogy Isten valóságos
testévé vált, a legteljesebb mértékben.
Moon tiszteletes újra meg újra hangsúlyozta Isten „Shimjungját”, szívét. Mivel
folyamatosan érezte Isten bánattal teli szívét, ezért tudott minden nehézségen és
szenvedésen győzedelmeskedni. 16 éves korától, hogy Isten elhívta, Moon
tiszteletes vérrel, verejtékkel és könnyekkel fizette meg az emberiség adósságát,
hogy Isten akarata beteljesedhessen. Ahogy visszatekintett az egész életére azt
mondta: „Az életem az Istenért való türelemről és kitartásról, valamint az emberiség
felszabadításáról szólt.” Hozzátette: „Most, ha valaki belenézne a szívem mélyébe
és egy vigasztaló szót szólna, vízesésként zuhognának a könnyeim.”
Moon tiszteletes éjjel-nappal Isten akaratának teljesítését állította életének
középpontjába, teljes mértékben és áldozattal odaadva magát annak
megvalósulásáért. Válaszolt arra, hogy Isten elhívta őt, így teremtette meg a
Messiás és az Igaz Szülő útját. Erre emlékeznünk kell.
Jézus a Messiás és a Megváltó. De miért Messiás Jézus? Azért, mert Jézus élete
és gondolkodása összeforrt Istenével. Amikor Jézus megkezdte nyilvános
működését, Ő is azt kezdte hirdetni, hogy: “Tartsatok bűnbánatot, mert közel van a
Mennyek Országa” Jézus azért mondta ezt, mert felismerte magában, hogy Ő az
Isten egyszülött fia.
A mi korunkban a Messiás az a személy, aki Jézushoz hasonlóan eggyé tud válni
Istennel, az egész emberiség felé képes gyakorolni az igaz szeretetet, és a
legnagyobb erőfeszítéssel dolgozik Isten királyságának felépítéséért. A Moon
tiszteletes által alapított Egyesítő Egyház túllépett határain és a vallások közötti
párbeszédnek és a világbékének kötelezte el magát, egy olyan úton, amely eltért
más vallásokétól.
Az eszményi világ alapja Moon tiszteletes szerint az ”Egy nagy világcsalád Isten
színe előtt” eszményéből indul ki. Arra törekedett, hogy felépüljön az eszményi világ,
amelyben minden ember eggyé válik Isten szívével, igaz családot hozva létre és
igaz szeretetben, békés életet élve, és ezzel megszüntetve a megosztottságot,
szenvedést és a konfliktusokat az ember világában. 2001. január 13-án a XXI.
század kezdetén Moon tiszteletes kinyilvánította “Cheon Il Guk”, Isten Királyságát
egy világszintű alapon a szellemi és a fizikai világ előtt.
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