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Amaterasu-omikami - Den viktigaste gudomen, solgudinnan, en ursprungsfigur i
den japanska mytologin.
Balhae - (698-926) Ett konungarike grundat av Dae Jo-young, en general från
Koguryo dynastin.
Blue House - Presidentpalatset i Sydkorea.
Chosun - En koreansk dynasti (1392-1910) grundad av Lee Sung-gye.
Chun-hyang - hjältinnan från Chun-hyang-jeon, en av Koreas klassiska berättelser.
Hon riskerar sitt liv för att skydda sin kyskhet av hänsyn till sin trolovade.
Chuseok - En av de viktigaste helgdagarna i Sydkorea, firad den femtonde dagen i
den åttonde månaden i månkalendern. På denna dag är årets skörd av grödor och
frukter offrade till förfäderna.
Dangun-eran - Namnet på den epok i den koreanska historien som inleddes 2333
f.Kr. med kröningen av Dangun som grundade Ko-chosun.
Dongi - Det namn som användes av de kineserna för de stammar som levde i
nordöstra Kina, Korea och Japan.
Gottgörelse – På grund av syndafallet, blev människan delad mellan gott och ont.
Därför måste människan uppfylla ett villkor för att Gud skall kunna verka.
Gottgörelse är ett sådant villkor eller pris för att göra något gott igen.
Grundval av tro – denna grundval upprättar en vertikal förbindelse mellan Gud
och en utvald centralgestalt när denne uppfyller vissa villkor som inkluderar ett
offer och en tidsperiod.
Grundval för Messias – den grundval som krävs för att Gud skall kunna sända
Messias; består av Grundval av tro och Påtaglig grundval.
Gyeokam-yurok - En representativ profetisk bok bland flera som finns i Korea.
Detta är en samling av profetior från Nam Sa-go (Gyeokam).
Heungnamfängelset - Arbetslägret i Nordkorea där pastor Moon tillbringade 2 år
och 8 månader på grund av religiös förföljelse.
Hong Gil-dong - hjälten i “Berättelser från Hong Gil-dong”. Författaren, Heo Gyun
(1569-1618) skrev denna roman i ett försök att minska skillnaderna mellan sociala
klasser, för att kunna reformera den korrupta politiken vid den tiden.
Huh Ho-bin - Grundaren av “Inside Belly”-kyrkan som upplevde många andliga
fenomen. Hon trodde att hon skulle föda Återkomstens Herre.
Ito Hirobumi - Japansk Generalguvernör över Korea från 1905 fram till 1909 då
han mördades av den koreanska patrioten An Joong-goon.
Jeong Mong-ju - (1337-1392) En patriot i slutet av Koryo dynastin som mördades
för sin lojalitet till den gamla Koryo dynastin. Han skrev den berömda koreanska
dikten Tan shim ga.
Jeonggam-rok - En profetisk bok (författare okänd), förmedlad vidare från början
av den andra halvan av Chosun dynastin (1392-1910) som skildrar vad som hänt
i Korea och med dess folk.
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Jeongju - pastor Sun Myung Moons föddes i Norra Pyungan provinsen i (nuvarande)
Nordkorea.
Jochongryeon - En organisation av koreanska invånare i Japan som stöder
Nordkorea.
Kim Hwal-lan (Helen Kim) - 1899-1970; Under sin tid som ordförande för Ewha
kvinnouniversitet var hon personligen involverad i uppsägningen av professorer
och studenter som trodde på läran i Unification Church.
Kim Il-sung - (1912-1994) Nordkoreas ledare från 1948 fram till tidpunkten för sin
död.
Kim Jong-il - Född 1942 är han son och efterträdare till Kim Il-sung och leder för
närvarande (2009) Nordkorea.
Kim Sat-gat - En vandrande poet som levde under den senare perioden av Choson
dynastin (1392-1910).
Kyungmoo-Dae - Namnet på det tidigare presidentpalatset i Sydkorea.
Lee Sang-hun - (1914-1997) Ett av de 36 paren. Tidigare ledare för Unification
Thought Research Institute. Han har skickat många meddelanden från och om
den andliga världen. Se www.messagesfromspiritworld.info/
Lee Tae-bek - (701-762) Hans riktiga namn är Lee Bai. En poet under Tangdynastin
(618-907), han anses vara en av de största klassiska poeterna i Kinas historia.
Meiji - Namnet på den epok i Japans historia där kejsaren regerade från 1867-1912.
Meijireformationen - (1867-1912) En reformation som ledde till politisk och social
förändring i Japan. Utgångspunkten för en centraliserad, enad nation och
införandet av kapitalismen.
Mindan - En organisationen av koreanska invånare i Japan som stöder Sydkorea.
Park Maria - (1906-1960) Under sin tid som vice ordförande för Ewha Women’s
University (1954) använde hon sin makes statliga makt att förfölja de professorer
och studenter som hade kontakt med Unification Church.
Pyongyang - Huvudstaden i Nordkorea.
Pyung - koreanska enhet av landmätning. En pyung = 3,3 kvadratmeter.
Påtaglig grundval – denna grundval upprättar en horisontal förbindelse mellan
Guds utvalda centralgestalt och en eller flera andra människor när denne eller
dessa uppfyller villkoret att följa Guds centralgestalt.
Queen min - Hustrun till kung Kojong av Chosun dynastin. Hon mördades av
japanska agenter i 1895.
Rhee Sung-man (Syngman Rhee) - (1875-1965) Första president och grundare av
Republiken Korea som tjänade landet tre perioder, från 1948-1960.
Ri - En koreansk enhet för att mäta avstånd. En ri = 393 meter.
Seodaemun-fängelset - Ett fängelse byggt i Seoul av japanerna då Korea var under
japanska imperiets herravälde. Många koreaner som kämpade för självständighet
var fängslade där.
Shilla Dynastin - (57BC-AD676) En av de tre forntida dynastier i Korea som senare
enade tre riken, som ingår i den enade Shilla dynastin (676-935).
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Shim Chung - hjältinnan av Shim Chung-jeon, en av Koreas klassiska berättelser
från Chosun dynastin (1392-1910) som visar nyttan med att vara ett vördnadsfullt
barn. Som en vördnadsfull dotter offrar hon sitt liv för sin far. Hon räddas och
blir senare drottning, och hennes blinda far återfår sin syn.
Showa - (1926-1989) epok i Japans historia.
Taisho - (1912-1926) epok i Japans historia.
De tre kungadömena - Den period under vilken tre riken existerade samtidigt:
Shilla-dynastin (57 f.Kr. - AD 935), Baekjae-dynastin (18 f.Kr. - AD 660), Koguryodynastin (37 f.Kr. - AD 668).
Won - Enheten för valutan i Sydkorea.
Yi Soon-shin - (1545-1598) En berömd admiral som spelade en avgörande roll för
att avvärja de japanska angriparna under den japanska invasionen av Korea som
inleddes 1592 (under Chosun dynastin).
Yongmae ön - en liten ö som ligger söder om Haejoo, Hwanghae-provinsen i
Nordkorea.
Yu Kwan-soon - (1904-1920) Patriot under det japanska imperialistiska herraväldet.
Hon var en aktiv initiativtagare i självständighetsrörelsen som inleddes den 1
mars 1919. Hon greps och dödades senare.

Kommentar till Referenser
Varje utdrag i Cheon Seong Gyeong följs av en referens inom parentes. Dessa
är vägleder läsaren till den koreanska utgåvan av volymen eller boken från vilken
utdraget gjorts. De flesta är skrivna i ett numeriskt format, till exempel, (340-144,
17.4.1989). Den första uppsättningen av nummer hänvisar till den volym av mer än
fyra hundra volymer av Sanna Föräldrarnas tal. Den andra anger sidnummer, den
tredje anger den dag då tal gavs (dag.månad.år).
Andra hänvisning till publicerade böcker eller tidskrifter. De tre vanligaste
refererade böcker är förkortade på följande sätt: Gods Will and the World till God’s
Will; Blessing and Ideal Family till Blessing; Blessed Family and the Ideal Kingdom
till Blessed Family.

Cheon Seong Gyeong
Utvalda tal av Sanna Föräldrar
Publicerat 31 Januari 2009
Ansvarig utgivare: Hwang Sun-jo
Publicerad av Sunghwa Publishing Company
176-6 Cheongpa-dong 1-ga, Yongsan-gu, Seoul, Korea
140-131
Tel 82-2-701-0110
Fax 82-2-701-1991
Copyright © 2009 Familjefederationen för Världsfred och Enighet
Alla rättigheter reserverade. Ingen del av denna publikation får reproduceras,
lagras eller överföras i någon form eller på något sätt elektroniskt, mekaniskt,
fotokopiering, inspelning eller på annat sätt, utan skriftligt tillstånd. Denna
bok är inte till salu.

