
 
 
 
 
 
 

Ślubowanie Rodziny 
 
1. Jako właściciel Cheon Il Guk Nasza Rodzina ślubuje, że jednocząc się w Prawdziwej 
Miłości będzie pielgrzymować do swojej pierwotnej ziemi rodzinnej i zbuduje Królestwo 
Boże na Ziemi i w Niebie, które jest pierwotnym ideałem stworzenia. 
 
2. Jako właściciel Cheon Il Guk Nasza Rodzina ślubuje, że jednocząc się w Prawdziwej 
Miłości stanie się światłem Nieba i solą Ziemi poprzez trwanie przy Niebiańskim 
Rodzicu i Prawdziwych Rodzicach; ślubujemy, że staniemy się oddanymi synami  
i córkami dla naszych rodzin, patriotami dla naszej Ojczyzny, świętymi dla świata oraz 
rodziną dzieci Boga dla Nieba i Ziemi. 
 
3. Jako właściciel Cheon Il Guk Nasza Rodzina ślubuje, że jednocząc się w Prawdziwej 
Miłości rozwinie Cztery Wielkie Sfery Serca, Trzy Wielkie Królestwa oraz tradycję 
Królewskiej Rodziny.  
 
4. Jako właściciel Cheon Il Guk Nasza Rodzina ślubuje, że jednocząc się w Prawdziwej 
Miłości stworzy światową rodzinę obejmującą Niebo i Ziemię, która jest ideałem stwo-
rzenia Niebiańskiego Rodzica, oraz zbuduje świat wolności, pokoju, jedności i szczęścia. 
 
5. Jako właściciel Cheon Il Guk Nasza Rodzina ślubuje, że jednocząc się w Prawdziwej 
Miłości, każdego dnia będzie dokładać starań, aby przyspieszyć zjednoczenie świata 
duchowego i świata  fizycznego, będących ze sobą w partnerskiej zależności podmiotu  
i obiektu. 
 
6. Jako właściciel Cheon Il Guk Nasza Rodzina ślubuje, że jednocząc się w Prawdziwej 
Miłości stanie się ucieleśnieniem Niebiańskiego Rodzica i Prawdziwych Rodziców, że 
stanie się rodziną, która może wpływać na niebiańskie przeznaczenie i przyniesie Boże 
błogosławieństwo swojemu społeczeństwu. 
 
7. Jako właściciel Cheon Il Guk Nasza Rodzina ślubuje, że jednocząc się w Prawdziwej 
Miłości zbuduje świat kultury Serca zakorzeniony w pierwotnej linii życia pochodzącej 
od Stwórcy. 
 
8. Jako właściciel Cheon Il Guk Nasza Rodzina ślubuje, że jednocząc się w Prawdziwej 
Miłości, poprzez absolutną wiarę, absolutną miłość i absolutne posłuszeństwo przy 
wejściu w Epokę Cheon Il Guk,  osiągnie idealną jedność w miłości między Bogiem  
i człowiekiem, a przez to dopełni sferę uwolnienia i wyzwolenia Królestwa Bożego na 
Ziemi i w Niebie. 



가가가가 정정정정 맹맹맹맹 세세세세 
 kadżą  męse 

 
1.  천일국천일국천일국천일국      주인주인주인주인     우리우리우리우리     가정은가정은가정은가정은      참사랑을참사랑을참사랑을참사랑을      중심하고중심하고중심하고중심하고,     본향땅을본향땅을본향땅을본향땅을     찾아찾아찾아찾아     본연의본연의본연의본연의 
il    czhonilguk  czuin  uri  kadżąun  czhamsaraŋul  czuŋsimhago,  ponhjaŋtaŋul  czhadza  ponjone 
   창조이상인창조이상인창조이상인창조이상인      지상천국과지상천국과지상천국과지상천국과      천상천국을천상천국을천상천국을천상천국을      창건할창건할창건할창건할      것을것을것을것을      맹세하나이다맹세하나이다맹세하나이다맹세하나이다. 
 czhaŋdżoisaŋin  dzisaŋczhongukkła  czhonsaŋczhongugul  czhaŋgonhal  kosul  męsehanaida. 
     
2.  천일국천일국천일국천일국      주인주인주인주인      우리우리우리우리      가정은가정은가정은가정은      참사랑을참사랑을참사랑을참사랑을      중심하고중심하고중심하고중심하고,      하늘부모님과하늘부모님과하늘부모님과하늘부모님과     
i    czhonilguk  czuin  uri  kadżąun  czhamsaraŋul  czuŋsimhago,  hanylpumonimgła    
 참부모님을참부모님을참부모님을참부모님을   모시어모시어모시어모시어,     천주의천주의천주의천주의     대표적대표적대표적대표적     가정이가정이가정이가정이    되며되며되며되며,    중심적중심적중심적중심적     가정이가정이가정이가정이    되어되어되어되어,    
     czhampumonimul  mosijo,  czhondżue  tephjodżok  kadżąi  tłemjo,  czuŋsimczok  kadżąi  tłejo,   
        가정에서는가정에서는가정에서는가정에서는    효자효자효자효자,    국가에서는국가에서는국가에서는국가에서는    충신충신충신충신,    세계에서는세계에서는세계에서는세계에서는  성인성인성인성인,   
      kadżąesonun  hjodża,  kukkaesonun  czhuŋsin  segjeesonun  sąin,   
      천주에서는천주에서는천주에서는천주에서는   성자의성자의성자의성자의  도리를도리를도리를도리를  완성할완성할완성할완성할   것을것을것을것을   맹세하나이다맹세하나이다맹세하나이다맹세하나이다. 
   czhondżuesonun  sądżae  torirul  łansąhal  kosul  męsehanaida. 
            
3.   천일국천일국천일국천일국      주인주인주인주인     우리우리우리우리     가정은가정은가정은가정은      참사랑을참사랑을참사랑을참사랑을      중심하고중심하고중심하고중심하고,  
sam   czhonilguk   czuin    uri    kadżąun  czhamsaraŋul  czuŋsimhago, 
 사사사사대심정권과대심정권과대심정권과대심정권과      삼삼삼삼대왕권과대왕권과대왕권과대왕권과      황족권을황족권을황족권을황족권을      완성할완성할완성할완성할      것을것을것을것을      맹세하나이다맹세하나이다맹세하나이다맹세하나이다. 
 sadesimdżąkłongła  samdełaŋgłongła  hłaŋdżokkłonul  łansąhal  kosul  męsehanaida. 
            
4.  천일국천일국천일국천일국     주인주인주인주인     우리우리우리우리     가정은가정은가정은가정은     참사랑을참사랑을참사랑을참사랑을     중심하고중심하고중심하고중심하고,     하늘부모님하늘부모님하늘부모님하늘부모님의의의의   창조이상인창조이상인창조이상인창조이상인     천주천주천주천주    
sa   czhonilguk czuin uri kadżąun czhamsaraŋul czuŋsimhago, hanylpumonime czhaŋdżoisaŋin czhondżu   
   대가족을대가족을대가족을대가족을   형성하여형성하여형성하여형성하여,   자유와자유와자유와자유와   평화와평화와평화와평화와   통일과통일과통일과통일과   행복의행복의행복의행복의   세계를세계를세계를세계를   완성할완성할완성할완성할   것을것을것을것을   맹세하나이다맹세하나이다맹세하나이다맹세하나이다. 
     tekadżogul  hjąsąhajo,  czajuła  phjąhłała  thąilgła  hęboge  segjerul  łansąhal  kosul  męsehanaida. 
 
5.  천일국천일국천일국천일국     주인주인주인주인     우리우리우리우리     가정은가정은가정은가정은     참사랑을참사랑을참사랑을참사랑을     중심하고중심하고중심하고중심하고,     매일매일매일매일     주체적주체적주체적주체적      천상세계와천상세계와천상세계와천상세계와 
o     czhonilguk  czuin  uri  kadżąun  czhamsaraŋul  czuŋsimhago,  meil   dżuczheczok   cząsaŋsegjeła 
     대상적대상적대상적대상적     지상세계의지상세계의지상세계의지상세계의     통일을통일을통일을통일을     향해향해향해향해,     전진적전진적전진적전진적     발전을발전을발전을발전을   촉진화할촉진화할촉진화할촉진화할     것을것을것을것을     맹세하나이다맹세하나이다맹세하나이다맹세하나이다. 
 tesaŋczok  dzisaŋsegjee  tąirul  hjaŋhe,  czondzinczok  paldżonul  czhokdzinhłahal  kosul  męsehanaida. 
 
6.  천일국천일국천일국천일국     주인주인주인주인     우리우리우리우리     가정은가정은가정은가정은     참사랑을참사랑을참사랑을참사랑을     중심하고중심하고중심하고중심하고,     하늘부모님하늘부모님하늘부모님하늘부모님과과과과   참부모님의참부모님의참부모님의참부모님의    
juk   czhonilguk  czuin  uri  kadżąun  czhamsaraŋul  czuŋsimhago,  hanylpumonimgła  czhampumonime 
 대신대신대신대신    가정으로서가정으로서가정으로서가정으로서,     천운을천운을천운을천운을    움직이는움직이는움직이는움직이는    가정이가정이가정이가정이    되어되어되어되어,   하늘의하늘의하늘의하늘의    축복을축복을축복을축복을    주변에주변에주변에주변에    
 tesin  kadżąuroso,  czhonunul  umdziginun  kadżąi  tłejo,  hanure  czhukpogul  czubjone         
 연결시키는연결시키는연결시키는연결시키는   가정을가정을가정을가정을   완성할완성할완성할완성할   것을것을것을것을   맹세하나이다맹세하나이다맹세하나이다맹세하나이다.  
   jongjolsikhinun  kadżąul  łansąhal  kosul  męsehanaida. 
 
7.  천일국천일국천일국천일국     주인주인주인주인     우리우리우리우리     가정은가정은가정은가정은     참사랑을참사랑을참사랑을참사랑을     중심하고중심하고중심하고중심하고,     본연의본연의본연의본연의     혈통과혈통과혈통과혈통과     연결된연결된연결된연결된    
ćhil   czhonilguk  czuin  uri  kadżąun  czhamsaraŋul  czuŋsimhago,  ponjone  hjolthągła  jongjoltłen     
     위하는위하는위하는위하는   생활을생활을생활을생활을   통하여통하여통하여통하여   심정문화심정문화심정문화심정문화   세계를세계를세계를세계를   완성할완성할완성할완성할     것을것을것을것을     맹세하나이다맹세하나이다맹세하나이다맹세하나이다. 
     łihanun  sęhłarul  tąhajo  simdżąmunła  segjerul  łansąhal  kosul  męsehanaida. 
 
8.  천일국천일국천일국천일국    주인주인주인주인    우리우리우리우리    가정은가정은가정은가정은    참사랑을참사랑을참사랑을참사랑을    중심하고중심하고중심하고중심하고,    천일국시대천일국시대천일국시대천일국시대를를를를    맞이하여맞이하여맞이하여맞이하여 
phal   czhonilguk  czuin  uri  kadżąun  czhamsaraŋul  czuŋsimhago,  czhonilguksiderul  madzihajo    
   절대신앙절대신앙절대신앙절대신앙,   절대사랑절대사랑절대사랑절대사랑,   절대복종으로절대복종으로절대복종으로절대복종으로   신인애신인애신인애신인애   일체이상을일체이상을일체이상을일체이상을   이루어이루어이루어이루어   지상천국과지상천국과지상천국과지상천국과    
 czoltesinaŋ,  czoltesaraŋ, czoltepokdżąuro  sinine  ilczheisaŋul  iruo dzisaŋczhongukkła   
      천상천국의천상천국의천상천국의천상천국의     해방권과해방권과해방권과해방권과     석방권을석방권을석방권을석방권을     완성할완성할완성할완성할     것을것을것을것을     맹세하나이다맹세하나이다맹세하나이다맹세하나이다. 
    czhonsaŋczhonguge  hebaŋkłongła  sokbaŋkłonul  łansąhal  kosul  męsehanaida. 


