
Bok 10

Förbereda en idealisk miljö centrerat på
försynen över havet och Latinamerika

 

Gud har lett återupprättelsens försyn för 
att rädda fallna mänskligheten. Enligt 
Principerna, är Guds försyn 
återupprättelsens försyn av åter-
skapande. Därför måste arbetet att 
återupprätta miljön som hade tagits över
av satans värld föregå försynen att 
etablera det ideala mänskliga samhället.

Från och med början av rörelsen, ska-
pade Sanne far en mängd av ekonomisk
verksamhet i syfte att skapa en gynn-
sam miljö för försynen, upprättande av 
företag och fabriker, och förvärvade 
företag med avancerad teknik. Med 
detta gick Sanne far i spetsen av insat-
ser för att utjämna fördelningen av 
vetenskaplig teknik för att minska gapet 
mellan utvecklade länder och utveck-
lingsländer. Far såg det som viktigt att 
förbereda grunden för det globala sam-
hället som Gud föreställer sig som Sitt 
syfte med skapelsen.

I början av kyrkan, presenterade Sanne 
far sin vision för havet. Han investerade 
sig personligen för att se den visionen 
förverkligad, åkte själv ut på havet och 
trotsade de höga vågorna. Allteftersom 
tiden gick, utvecklade han flera centra 
för havets försyn i olika delar av världen.
Bland annat Yeosu och Geomun Island i
Korea, och Alaska, Gloucester, och 
Hawaii i USA. Han utbildade människor 
på dessa platser, deltog med dem i djup-
havsfiske, och utbildade dem med sin 
vision att utveckla marina resurser.

Ett av Sanne fars mål var att utveckla 
fiskeresurserna i haven för att åtgärda 
problemet med världssvälten. Han ut-
vecklade en överlägsen process för 
omvandling av fisk och krill till protein-
produkter av hög kvalitet för att lindra 
undernäring i utvecklingsländer. 
Samtidigt, främjade han aktivt havet för 
rekreations-industrin. Han organiserade 
fiske-turneringar och engagerade sig i 



båt-konstruktion och tillverkning av 
mindre båtar. Bland hans innovationer 
var en osänkbar båt som skulle skydda 
människors liv på havet.

Syd- och Centralamerika är en annan 
region av försynens betydelse för för-
verkligandet av en global gemenskap. 
Sanna föräldrar ser enighet mellan 
Nordamerika, som representerar den 
rika protestantismen, och Latinamerika, 
som representerar den rika katolska 
kyrkan, som avgörande för världsfreden,
och de har gjort stora investeringar för 
detta ändamål. De mobiliserade alla sina
globala organisationer och resurser för 
att stödja nationerna i Syd- och Central-
amerika. 
I synnerhet i Uruguay etablerade de en 
stark finansiell grund, inklusive ett hotell 
och en bank.

De etablerade även organisationer för 
att främja enighet i Amerika, särskilt 
Confederation of the Associations for the
Unification of the Societies of the Ameri-
cas (CAUSA) och Association for the 
Unity of Latin America (AULA). 
Dessa organisationer förde ledarskap 
och arbetskraft från Nordamerika att ta 
itu med problemen i söder. Den utbild-
ning som dessa organisationer ges till 
ledare i Latinamerika bar frukt i ett när-
mare samarbete mellan nationerna i 
regionen.

Sanna föräldrar lanserade betydande 
verksamhet i regionen Pantanal; Bra-
silien och Paraguay. De etablerade New
Hope Farm Jardim, Brasilien, och har 
lanserat en modell av idealiskt samhälls-
projekt i Puerto Leda, Paraguay. Jardim 

blev ett internationellt utbildningscenter 
där tusentals välsignade familjer från 
hela världen deltog utbildningsprogram 
för att få en smak av livet i himmelriket. 
I Pantanal, investerade dessutom Sanna
föräldrar sig i månader i sträck för att 
driva återupprättelsen till slutförande. De
gjorde ett antal betydande uttalanden 
där, inklusive Sao Paulo-deklarationen 
och sju Jardim- deklarationer.



Kapitel 1

Ekonomiska aktiviteter för att skapa 
miljön för Guds Ideal

Avsnitt 1 Etablera en ekonomisk 
grund

Sanne fars vision för ekonomisk 
verksamhet

Sanna föräldrar erkänner att guds för-
syn av restaurering kräver en fysisk och 
en ekonomisk grund. För detta ändamål 
har varit att främja ekonomisk verksam-
het och upprättande av ett stort antal 
affärsföretag runt om i världen. Ur Prin-
cipernas ståndpunkt, är detta ett arbete 
att återskapa. Att skapa en miljö för att 
bygga Guds rike kräver att vi återtar den
fysiska världen till Gud. Med andra ord, 
är åter-skapande en process som 
innebär åter-vinning av material från 
satans värld och föra dem till Guds sida.

Eftersom världen av Guds ideal är att 
gynna hela mänskligheten lika, är en 
aspekt av Sanna föräldrars vision att 
förverkliga en jämn fördelning av resur-

ser och teknik. Det kommer inte att vara 
som det är idagens värld, där en effektiv 
användning av resurser och teknik är 
koncentrerad i händerna på enskilda 
individer, företag och nationer, som 
använder det i första hand för att tjäna 
sina egna intressen.

1 För Gud att genomföra arbetet med 
återskapande, måste vi först förbereda 
en ordentlig grundläggande miljö. I den 
miljön, skulle människor ursprungligen 
vara objekt partners och allting i skapel-
sen subjekt partners. Men som en följd 
av fallet, har vi inte de ursprungliga ma-
terialen som är nödvändiga resurser för 
att återskapa miljön där människor kan 
återskapas. Satans sida tog bort dem 
alla. Därför måste vi återvinna dem. Vi 
måste återskapa dem. Eftersom satan 
berövade oss alla nödvändiga material, 
måste vi återvinna dem från satans 
värld, även om det innebär att gå från 



dörr till dörr som tiggare. Det är därför vi 
på vägen av återupprättelse måste gå 
vägen som en tjänares tjänare, vägen av
en tjänare, vägen som adoptivbarn, och 
vägen av ett styvbarn. 
(220-359, 1991/10/20)

2 Gud har arbetat för att etablera tradi-
tionen där människor blir Sanna Föräl-
drar som etablerar Guds suveränitet 
över jorden. Han gör detta för att rädda 
oss. Era förfäder utförde denna uppgift 
och nu är det er tur att gå ut och arbeta. 
Ni måste arbeta under tre och ett halvt 
år med hjärtat att ni kommer att offra allt 
ni har, för att hitta materialet för att 
återskapa er själva, genom att besöka 
alla byar där spår av bitter sorg som 
hindrar denna tradition fortfarande finns 
kvar. När ni samlar in pengar för detta 
ändamål, använd inte ett enda öre för er 
själva. Ni måste ha hjärtat att lägga till 
något av ert eget för himlen, även om 
bara en enda krona, som ni har samlat 
genom donationer. Under tre och ett 
halvt år måste ni gå överallt söka efter 
donationer - i ruckel där tiggare lever, till 
husen av ministrar, och även till presi-
dentens residens. De kan förfölja er och 
sparka ut er vid dörren, men ni måste 
vara beredda att acceptera varje form av
misshandel. Oavsett vad det kräver, så 
måste ni samla material som har gått 
förlorade och erbjuda dem till Gud för 
arbetet med återskapelse. Ni erbjuder 
villkoret att betala gottgörelse i utbyte 
mot dessa råmaterial. 
(220-360, 1991/10/20) 

3 En patriot är villig att dö för sin nation. 
Han eller hon är beredd att satsa allt, 

även att sätta sitt liv på spel. Om ni inte 
investerar era liv, kommer ni inte vara 
anslutna till liv. Det är sanningen. Så 
arbeta inte halvhjärtat. Detta är formeln. 
Vad måste ni göra för att skapa en ny 
miljö? Vår miljö består av solljus, vatten, 
luft och jord. Om ni representerar Gud, 
måste ni älska dessa saker för Hens 
skull. Dessutom måste ni investera er 
själva i positionen av en subjekt partner 
för att skapa objekt-partners med vilka ni
kan arbeta för att återupprätta de delar 
ni behöver för er miljö. Ni kan inte göra 
det utan investeringar. Det är omöjligt att
ta emot välsignelser medan ni är i en 
bekväm plats. När ni stöter på problem, 
glöm er situation och fortsätt. Då kom-
mer ni att uppnå gränslösa resultat. 
Detta är formeln för återskapande. 
Investera er själva utan gräns och glöm 
sedan vad ni investerat. Minns inte hur 
mycket ni investerat. Även om ni inte har
pengar eller materiella ting att investera, 
säger jag att man måste investera 
genom att fälla tårar av kärlek, tårar för 
livet, tårar för släktlinje och tårar från 
samvetet. Om ni gör det kommer Gud att
vara med er. När ni har blivit ett absolut 
minus, så kommer Gud, det absoluta 
plus, absolut att vara med er. Det är 
därför när ni gör något, tänk aldrig på att
använda andra för egen vinning. Det är 
fel att ens tänka på det sättet. Även om 
ni ser att personen ni gör affärer med 
försöker dra nytta av er, måste ni tänka 
att ni gör affärer med honom eller henne
så att han eller hon kommer att blomstra
genom er. Ni får inte arbeta för egen 
vinning. Även om ni skulle få vinster på 
det sättet, skulle de så småningom 



återgå till satans värld. 
(287-272, 1997/10/05)

4 Om ni vill växa, måste ni investera er 
själva. Detta är sanningen, och det är en
princip för utveckling i hela världen. Så 
återigen, om ni vill expandera och ut-
vecklas, måste ni investera. Sann ut-
veckling och expansion är möjlig endast 
genom ren investering. Om ni investerar 
vårdslöst, kommer ni att sluta med ett 
vårdslös resultat. Om ni investerar med 
ett allvarligt och rent hjärta, kommer ni 
att uppnå ett seriöst och rent resultat. Ett
rent resultat är möjligt endast genom att 
offra er själva med äkta uppriktighet. 
Offer är om att investera sig själv. Så 
investera genom att offra med äkta 
uppriktighet. (129-060, 1983/10/01)

5 Principerna är mycket omfattande. Det
finns ingenting som inte kan lösas med 
hjälp av Principerna. Det är som ett 
uppslagsverk som innehåller allt om 
världen. Det är som en formel som 
bygger på de grundläggande banden 
med himlen. Det är därför Principerna 
kan tillämpas på allt. De är också i linje 
med modern filosofi och psykologi, och 
överensstämmer med alla naturens 
principer. Om vi vill utveckla en verk-
samhet måste det finnas enighet bland 
tre primära delarna; utförande, teknisk 
know-how, och förvaltning. Detta är i 
enlighet med Principerna som säger att 
allt liknar människan med sina tre 
attribut av känslor, intellekt och vilja. 
(026-193, 1969/10/25) 

6 Vem kommer i framtiden att ha kontroll
över den globala ekonomin? Inte natio-
ner som har de flesta råvarorna. Inte 

nationer som producerar de flesta varor-
na. Som ni vet, har de oljeproducerande 
nationerna ett fast grepp om världen. 
Underutvecklade länder, de konsume-
rande nationerna, och även de nationer 
som säljer på marknaden kan inte styra 
den globala ekonomin. Inom en snar 
framtid, kommer därför alla dessa natio-
ner att bli tvungna att bilda ett gemen-
samt system. När råvaror hanteras 
gemensamt över hela världen, kommer 
deras produktion och försäljning också 
att hanteras gemensamt. I slutändan 
kommer den framtida världsekonomin 
att bero på gemensamt utformade insti-
tutioner som kommer att organisera för-
delningen av nödvändiga resurser för 
världens människor.
(080-174, 1975/10/22)

7 Fram till denna punkt har de utveck-
lade länderna som producerar industri-
varor dominerat världen. Nu har dock 
eran där produktionen bestämmer domi-
nans passerat. Nu kan vilken nation som
vill producera industrivaror. Framsteg 
inom vetenskap och teknik utjämnar pro-
duktionsmedlen. Nu handlar det om att 
få tag i råvaror. Vi har gått längre än den
tid då de producerade nationerna kon-
trollerade världen. Råvaror har nu blivit 
en viktig del i produktionsprocessen. 
Med varje nation som försöker produ-
cera så mycket som möjligt, är grund-
bulten i systemet råvaruförsörjning. Det 
är därför vi nu ser att oljan har blivit ett 
allvarligt problem.

Om man tittar på de tre huvudområdena 
inom ekonomin — produktion, råvaror 
och marknaden — vilka nationer tror ni 



kommer att ta makten över ekonomin? 
Det kommer inte att vara producent-
nationer eller nationer med råvaror. 
I framtiden kommer de nationer som styr
marknaderna att ha kontroll över eko-
nomin. (207-062, 1990/11/01)

8 Nationer kämpar sinsemellan och 
demokrati och kommunism kämpar med 
varandra. Vilka nationer kommer att 
styra den globala ekonomin? Det 
kommer inte att vara de producerande 
nationer, de konsumerande nationer, 
eller ens nationer med alla råvaror. 
Tiden kommer när den globala eko-
nomin kommer att kontrolleras av en 
organisation bestående av nationer och 
religioner, och inspirerad av ett gott 
filosofiskt system. Det kommer att styra 
den globala ekonomin genom att han-
tera, utvidga och utveckla alla mark-
nader runt om i världen. När en sådan 
organisation framträder i världen i fram-
tiden, vem tror ni kommer att hantera 
denna organisation? Det kommer att bli 
institutioner och människor med visio-
ner, som kan påverka historien mot 
Guds oföränderliga ideal. 
(090-279, 1977/01/04)

9 Jag kommer att vara värd för inter-
nationella konferensen om Unity av 
Sciences (ICUS) i syfte att skapa en 
global sammanslutning av forskare. 
Efter det har jag för avsikt att skapa en 
global sammanslutning av ekonomer. 
Jag träffade en ekonom som drömmer 
om en perfekt värld, en värld med ett 
idealt ekonomiskt system. 
Vi talade om de övergripande problemen
i världsekonomin. Enligt deras uppfatt-

ning, var de svåraste problemen frågor 
om mänskliga rättigheter och olika poli-
tiska och ekonomiska system. Deras 
största bekymmer var hur man hands-
kas med dessa frågor. 

Nationer tävlar mot varandra, försöker ta
en ledande position över andra. Det är 
därför de hamnar i ekonomiska makt-
kamper. Frågan är då hur vi kan få 
nationer att övervinna sina själviska 
egenintressen. Detta problem kommer 
bara lösas med en ny vision som bygger
på Principerna. En vision för ekonomisk 
utveckling. Enligt Sanna föräldrar, är 
materiella ting en viktig del av mänskligt 
liv. De är Guds gåva till oss, Hens barn. 
Av denna anledning, förespråkar Sanna 
föräldrar utjämning, så att människor blir
de verkliga ägarna av den materiella 
världen, då måste de ha lika användning
av materiella ting som Gud har givit 
dem. Således, varnar de vissa länder att
dominera andra genom att monopolisera
på vetenskaplig teknik och ekonomisk 
makt. Baserat på denna syn på eko-
nomi, presenterar Sanna föräldrar 
visionen om en Guds-centrerad, global 
gemenskap rotad i ideal av ömsesidigt 
beroende, ömsesidig välstånd och uni-
versellt gemensamma värderingar. 
(055-268, 1972/05/09)

10 Mitt syfte med att göra affärer och 
tjäna pengar är att spela rollen att binda 
samman alla världens människor, vare 
sig rika eller fattiga. Min ekonomiska 
grund skall delas med dem i fattigdom 
för att befria hela mänskligheten. Detta 
är den utjämning som jag försöker för-
verkliga.



Utvecklade länder försöker placera 
svagare nationer under deras kontroll, 
men de borde inte göra det. Snarare 
borde de gå samman med de natio-
nerna hand i hand. På detta sätt, kopp-
las alla nationer samman i sidled. Men 
eftersom jag arbetar för detta, stigma-
tiseras jag av människor i de utvecklade 
länderna, som säger att jag försöker att 
underminera deras nationella ekono-
mier. Allt jag gör är att förespråka utjäm-
ning av världens länder. Jag försöker att 
placera alla nationer på lika villkor.

Men idag, fortsätter några länder i Euro-
pa att exploatera Afrika och genomföra 
en politik för att ständigt förslava folken 
där. Likaså genomför USA politik att 
placera Sydamerika under dess kontroll.
Jag försöker att bli av med allt detta. 
(225-291, 1992/01/26)

11 Allt Enighetskyrkan gör — är att be 
och offra till Gud är för att rädda natio-
nen och världen. Det är inte för att rädda
Enighetskyrkan. Kyrkans medlemmar 
klagar, "Far skapade Tongil Industries 
för att göra affärer, men när det kommer 
till de av oss som arbetar där, får han 
oss bara att lida." Men faktum är ni 
arbetar inte där för att lida. Ni arbetar 
med att återupprätta Korea.

Jag grundade Tongil Industries i syfte att
utnyttja den senaste tekniken för att 
rädda denna nation. Efter att ha byggt 
företaget till punkten där vi kan erbjuda 
dess nuvarande tekniska grund till natio-
nen, kommer vi att gå vidare för att 
skapa högre fundament, inom mer 
avancerade områden av vetenskap och 
teknik, i flyg- och rymdteknik, så att vi 

även kan erbjuda dem till nationen. 
Detta är anledningen till att jag tänker att
vad vi gör är rätt. Men vi kan inte lyckas 
om vi bara tänker på våra enskilda 
situationer. (311-217, 1999/09/10)

12 Alla de tillgångar som vi äger i värl-
den, bland annat i New York, är en del 
av Guds välsignelser. Gud skapade alla 
materiella ting, som gåvor att ge till sina 
barn. På grund av syndafallet, kunde 
människor inte bli Guds sanna söner 
och döttrar. Men när människor förs in 
Guds släktlinje och behärskar alla mate-
riella saker som Guds direkta arvingar, 
kommer de att användas för att skänka 
Gud ära. En sådan tid kommer.

Bara för att de togs av satan, ser jag inte
materiella ting som onda i sig. Det är 
människor som hanterar och använder 
materiella ting. Vad är viktigt är vem som
äger dem och hur de används. När en 
person som äger materiella ting och an-
vänder dem till förmån för mänsklighe-
ten, med ett gott Guds-centrerat 
ändamål, kommer Gud gärna att ge 
äganderätten till den personen. 
(091-113, 1977/02/03)

13 Vi äger många företag. I framtiden 
planerar jag att bygga utbildnings-
institutioner där vi även kan utbilda 
denna världens barn. Företagen 
kommer att växa och våra organisa-
tioner kommer att expandera. Jag 
planerar att bygga ideala städer och 
byar på flera platser runt om i världen. Vi
kommer att skapa samhällen där 
människor producerar, arbetar och 
hjälper varandra ekonomiskt. 
Atmosfären i dessa samhällen kommer 



att vara annorlunda än den i världen i 
stort. Vårt huvudsakliga mål är inte 
pengar. Med de pengar som vi gene-
rerar från dessa företag kommer 
medlemmar att kunna utföra sina 
skyldigheter i tjänsten till Gud och 
mänskligheten. (091-135, 1977/02/03)

14 Vad är det som alla människor, vare 
sig det förflutna, nuet eller framtiden, 
allmänt sätter värde på i livet? 
Ekonomiska frågor har markerat 
historien, och fortsätter att göra så än 
idag. I vårt dagliga liv kan vi inte bortse 
från frågan om pengar. Ekonomiska 
frågor kan inte ignoreras i vår familj, 
socialt liv och nationella livet. Ekonomin 
har alltid varit en viktig fråga. Men när vi 
diskuterar ekonomiska frågor, måste vi 
tänka på en global nivå. Även om ni 
behöver pengar just nu i era familjer, 
måste ni bredda ert sätt att se och tänka
på ekonomiska frågor som påverkar 
nationen och världen. 
(126-076, 1983/04/12)

Avsnitt 2 Totala livstids-offret

Guds äganderätt

På grund av den mänskliga syndafallet, 
togs världen från Guds herravälde och 
placerades under satans herravälde. 
Därför har som en följd av fallet, sfäre-
rna av hjärta, härstamning och ägande 
som borde ha varit centrerade på Gud 
ändrats till att vara centrerade på satan. 
I återupprättelsens försyn har Gud 
arbetat för att omvända detta herra-
välde.

Sanna föräldrar kom att för att avsluta 
alla aspekter av försynen. Som villkor för
att slutföra återupprättelsen av alla 
materiella ting under satans herravälde, 
föra dem tillbaka till Guds herravälde, 
instiftade Sanna föräldrar det slutliga 
offret - Total Living Offering. Sanna 
föräldrar preciserar för att uppfylla detta 
offer, så måste varje enskild medlem 
eller varje familj göra ett offer i eget 
namn en del av sina tillgångar till himlen.
De betonade vikten av detta offer som 
grund för att bygga Guds rike på jorden. 
De sade också att detta villkor är ännu 
viktigare än en persons absoluta tro, 
eftersom det skapar en förutsättning för 
all evighet.

1 Som ett resultat av det mänskliga 
syndafallet, avskiljdes allt som varit 
Guds från Hen och hamnade i satans 
ägo. Detta är ett tragiskt faktum. Allt i 
satans ägo måste återlämnas till Gud. 
I Gamla Testamentets tidsålder, var det 
ting av skapelsen som återvände till 
Gud; i Nya Testamentet var det barnens 
tidsålder; och i det Fullbordade 
Testamentets tidsålder är det föräldrar-
na. Närmare bestämt Gamla Testamen-
tets tidsålder var tiden för att göra 
offergåvor av djur och andra skapade 
varelser; Nya Testamentets tidsålder var
tiden för att erbjuda sonen Jesus; och 
Fullbordade Testamentets tidsålder var 
tiden då Sanna föräldrar offrade sig 
själva.

Allt som separerades från Gud måste 
återföras i enighet med Hen. När detta 
sker kommer den personliga ägande-
rätten att försvinna. Om man tittar på er 



familj, tillhör de saker som er familj äger 
det Gamla Testamentets tidsålder, era 
barn tillhör Nya Testamentets tidsålder, 
och ni som föräldrar tillhör det Fullbor-
dade Testamentets tidsålder. Alla av 
måste offras för himlen. Det är därför ni 
behöver genomföra det totala levande 
offret. Ni måste förneka era nuvarande 
personliga äganderätter och offra allt till 
Gud. Genom att erbjuda allt till Guds 
sida, kommer allt i kosmos att följa er, 
och därmed kommer ni att kunna uppnå 
perfektionens sfär.

Det totala offret är en förutsättning för att
separera Guds ägodelar från satans 
ägodelar. Den sätter upp en skiljelinje, 
en gränslinje mellan de två. På detta sätt
överföres själva ägandet. Genom att 
göra det totala levande offret så går alla 
ägodelar i er personliga äganderätt till-
baka till Guds ägande. När allt ges till-
baka till Gud, då blir era ägodelar Hens 
ägodelar, era barn Hens barn och ni och
er partner hör också till Gud. Hela famil-
jen kommer tillhöra Gud, och de kan stå 
på startlinjen i position för den fullän-
dade Adams familj, som ingenting har 
att göra med syndafallet. 
(315-198, 2000/02/01)

2 Totala levande offret är att eliminera 
dödsriket och förena sig med livets sfär. 
Ritualen för detta erbjudande handlar 
om att skapa ett villkor för att bestämma 
äganderätten. I den israelitiska ritualen 
av djuroffer, representerade objektet 
som erbjöds den person som erbjöd. 
Likaså representerar totala offret er, och 
därför återfår de som erbjuder det livet.

Allt i Edens lustgård, där människan 
levde före syndafallet, levde. Allt till-
hörde Gud. Men efter fallet, kastades allt
ner i dödsriket. Det måste återupprättas 
genom att gå den omvända vägen.

För att kunna erbjuda alla era ägodelar 
till himlen, får ni inte ha kvar något, inte 
ens ert eget namn. Ni måste ge upp alla 
band till ert land. Ni borde erbjuda allt till 
Gud, så att det tillhör honom.

Det finns dock ingen bland er som lever 
med Gud i en värld av perfekt partner-
skap. Därför erbjuder Hen allt i skapel-
sen som villkorliga objekt till Sanna 
föräldrar. Dessa objekt lever. Sanna 
föräldrar kommer därför att använda 
dem för att inympa familjer, stammar, 
folk, nationer och världen i Guds stora 
familj. När det är klart, blir allt i skapel-
sen Guds ägodelar. Då kommer tids-
åldern av offer att vara över. Offer kom-
mer inte längre att behövas. Detta är 
betydelsen av det totala levande offret. 
(325-051, 2000/06/29)

3 Era materiella ägodelar är som ett 
mikrokosmos av hela universum. Ni 
måste erbjuda dem som ett levande 
offer till Gud genom Sanna föräldrar. När
ni erbjuder dem, får ni inte tänka på era 
barn eller er framtid. Ni måste förneka 
alla sådana tankar. Syftet med detta 
levande offer är att ta oss till en ny nivå, 
bortom den där vi måste förneka oss 
själva.

Vi har levt i en ålder av gottgörelse. 
Under loppet av denna historia var offer 
delade i två och dödades, precis som 
den andliga världen och den fysiska 



världen, och himmel och helvete, har 
delats upp. De delades längs gränsen 
mellan liv och död.

Det totala levande offret behövs för att 
förena dessa två världar till ett. Det är 
därför ni behöver göra ett levande offer. 
När ni gör det, måste ni erbjuda något 
som är levande. Därigenom kan ni ge liv
åt Gamla testamentets tidsålder, till Nya 
testamentet tidsålder och till det 
Fullkomnade testamentets tidsålder. 
Totala levande offret gör allt levande. 
(325-050, 2000/06/29)

4 Äganderätten kommer endast till stånd
när ni upprättar ett band av kärlek. All 
äganderätt inom den fallna sfären rike 
har sina rötter i satan. Ni kan bara råda 
över skapelsen när ni blir en ägare av 
kärlek centrerad i Gud och hans sanna 
kärlek. Det är därför ni måste göra 
Totala levande offret; det är att tvätta 
bort satans äganderätt.

Offret är större än absolut tro. Absolut 
tro är begränsad; det måste förnyas i 
varje generation. Tvärtom, sätter detta 
offer en absolut standard för all evighet. 
Detta är en allvarlig fråga. Ni kan inte 
styra den andliga och den fysiska 
världen om ni inte blir en ägare av 
kärlek. Även Gud kan inte bli ägare till 
den andliga världen och den fysiska 
världen, såvida Hen inte etablerar 
kärlekens band inom Sin släktlinje. 
(320-115, 2000/03/31)

5 Fram tills nu, eftersom Gud fortfarande
utförde vägen av återupprättelse, för att 
något skall separeras från satans ägo 
måste det göras till ett erbjudande som 

offer och spilla sitt blod. Nu skulle det 
inte vara mer blodspillan. Gud måste bli 
ägare till alla levande ting. Det är därför 
vi behöver en ceremoni för att utföra det 
totala levande offret. I denna ceremoni, 
är offret de tillgångar som erbjuds. 
Dessa tillgångar är de villkorliga objekt 
som gör det möjligt för Gud att göra 
anspråk på äganderätten över allt som 
ni äger.

Fram till nu, när ett offer gjordes delades
det i två; en del gjorde Gud anspråk på 
och den andra satan. Inget av dem 
tillhörde den som offrade. Dock måste 
hela totala levande offret ges till den 
tredje Adam, så att det kan överföras till 
Gud. Annars kommer ni att förlora allt. 
Genom att göra erbjudandet på det här 
sättet, kan Gud göra anspråk på allt och 
ha kontroll över det.

För detta måste man göra något så att 
Gud fullt kan utöva fullt herravälde över 
er; alla era familjer måste registrera sig i 
Guds nation. Eftersom vi fortfarande inte
har en faktisk nation i den positionen, 
gav jag uppmaningen att registrera allt 
ägande till kyrkan. Sedan, när vi åter-
skapar en nation, kommer allt som tillhör
vår kyrka naturligt överföras till Guds 
nation. Tills det händer, har Adam och 
Eva ingen äganderätt.

Med andra ord, på nationell nivå, centre-
rat på Gud, så måste varje nation offra 
alla sina tillgångar som ett totalt levande 
offer. Det är så alla nationer kan ansluta 
till det ideala himmelriket på jorden, där 
Gud kan röra sig fritt och stå över alla 
folk. Det är därför jag säger att ni inte 



bör ha begreppet era ägodelar. 
(326-139, 2000/07/06)

6 Hittills har i den fallna världen, satans 
ägodelar och Guds ägodelar blandats 
ihop. Det är därför de måste delas. Detta
innebär att ni måste förneka er själva 
helt och hållet. Alla världsliga vanor och 
traditioner som genomsyrar era liv kom-
mer att förvandlas till väggar och block-
era er. Av denna anledning måste ni 
likvidera allt ni har och erbjuda det. 
Genom att offra till mig, kommer jag, 
som representant för historien, att göra 
det totala levande offret till Gud.

Det vill säga, jag försöker förena världen
som har delats upp och erbjuda det som
en helhet till Gud. För att göra det här 
offret, samlar jag individer, familjer, 
stammar, folk, nationer, världen, och 
himmel och jord. (328-222, 2000/08/04)

7 Att göra det totala levande offret fast-
ställer villkoret för att bestämma ägande.
Därför, tills allt tillhör Gud, får ni inte göra
anspråk på något som ert eget.

I Edens lustgård, stal satan Guds ägo-
delar. Därför, om ni i det förflutna stal 
något från kyrkan, måste ni returnera det
till Guds sida så snart som möjligt. När ni
återlämnar det, kommer Gud att förlåta 
er. Han kommer att lagra allt i Hens 
förråd.

Det är därför jag igenom hela mitt liv, 
inte haft något jag kan kalla mitt eget. 
Min äganderätt bestäms av antalet 
människor som jag återupprättar att bli 
medborgare i Guds nation. Om ni gör 
anspråk på personlig egendom innan 

Guds nation etableras, bryter ni mot 
himlens lag. (331-241, 2000/09/03)

8 Äldre medlemmar i Enighetskyrkan 
borde inte lämna pengar bakom sig för 
deras barn, utan borde donera dem till 
Guds folk innan de dör. Det är också det
totala levande offret. Ni bör placera era 
tillgångar i kyrkans namn och sedan gå 
för att leva i kyrkan. Genom att göra så, 
kommer ni att skapa en förutsättning att 
ni levde på himlens tillgångar.

En tid präglad av enskilt ägande av 
egendom passerar, och vi går in i en tid 
präglad av gemensamt ägande av egen-
dom. När ni donerar era tillgångar till 
kyrkan, behöver ni inte betala någon 
arvsskatt. Vi är på väg in i en tid då vi 
inte kommer att ha något att göra med 
arvsskatt.

Himlen kräver att människor som skaffat 
pengar oärligt, som sålde ut sin nation 
och världens folk, inte bör efterlämna 
pengarna till sina ättlingar. Istället måste
det bli kyrkans egendom. Individer borde
donera deras egendom till kyrkan. 
Kyrkor bör offra sina tillgångar till förmån
för nationen. Efter det borde varje nation
offra sina tillgångar till Cheon II Guk, och
slutligen kommer dessa tillgångar att an-
lända i himmelriket. 
(365-020, 2002/01/04)

9 Gamla Testamentets tidsålder var 
åldern att erbjuda ting. Nya Testamen-
tets tidsålder var tidsåldern att erbjuda 
Sonen (barn). Det Fullbordade Testa-
mentets tidslder är den tidsålder då 
föräldrarna måste offra sig själva. 
Baserat på dessa offer, måste ni offra till



Gud er familj, era barn, och allt i denna 
värld. Det är det totala offret. Globalt 
borde alla familjer samlas och erbjuda 
skapelsens ting, deras barn, och sina 
egna familjer till himlen.

Guds sanna kärlek, sanna liv och sann 
släktlinje är allt. Därför borde ni inte 
tänka på något annat än Guds kärlek 
och Sanna föräldrar. Detta är den punkt 
från vilken den nya världen framträder. 
Därför bör allt föras samman och er-
bjuds som en helhet. Ni måste bestäm-
ma att allt ni äger tillhör Gud centrerat 
på Sanna föräldrar. Så småningom 
kommer alla heliga föremål som erbjuds 
till himlen att vara testamenterade till 
familjer som Gud älskar, att bli deras 
ägodelar. Det är vid denna punkt som vi 
kan göra anspråk på vår äganderätt. Det
är där himmelriket börjar.
(408-269, 2003/06/16)

10 Gud har förberett en fest för sina 
barn och väntar på att de skall komma. 
Lycka kommer när ni delar allt ni har 
med alla. Himmelska föräldern har ett 
hjärta som vill ge och ge och även efter 
det att Hen har givit allt vad Hen har, för 
att ge ännu mer. Det är därför Hen gjor-
de andevärlden på ett sådant sätt att 
den håller på att fyllas hela tiden. På 
samma sätt, om ni gillar att ge och ändå 
vill ge ännu mer, får ni de oändliga 
välsignelser från den eviga världen. Ni 
kommer att dras till en värld där ni kan 
ge oändligt och ändå ha mer över.

När jag arbetar, även om jag har pengar 
ur min plånbok, tänker jag aldrig på vad 
jag skulle vilja äta eller hur jag ska köpa 

något trevligt för mina barn. När jag har 
pengar, tänker jag på hur man använder
det för Guds vilja. Om ni använder 
pengar öronmärkta för Guds vilja för er 
själva, kommer pengarna att gråta. Se 
vad som händer om ni placerar pengar-
na i fickan och använder dem för er 
själva. Det är som att skära bort er egen 
kropp och mejsla bort era ben. Det är 
vad ni bör frukta. Plundring av offentliga 
medel är en allvarlig synd. Det är 
detsamma när ni gör totala offret. Ni 
måste investera i er själva och helt 
glömma vad ni har investerat. En person
som sätter upp sin egen domän och 
skryter om det är den mest dåraktiga 
personen i världen. 
(345-082, 2001/05/29)

11 Det som etablerar er som ägare är att
ni får Guds kärlek genom er släktlinje 
och att ni har möjlighet att älska andra i 
Guds ställe. Det är på denna punkt som 
ni beviljas rätten till arv. Annars kommer 
era arv inte att erkännas.

Privat egendom redovisas inte i kommu-
nistiska samhällen. Eftersom de har re-
dan gjort alla tillgångar till nationella till-
gångar, är allt som återstår för dem att 
göra att erbjuda dem och deras folk till 
Herren vid Återkomsten. Det är så hela 
världen kan tillhöra Gud. Då omfördelar 
Gud, genom den återvändande Herren, 
alla dessa tillgångar tillbaka till folket. Vi 
måste göra något liknande. Först då 
kommer vi att träda in i en tidsålder där 
vi har rätt till personliga ägodelar.

Denna princip måste läras ut till de stora
företagen. När Enighetskyrkans tidsålder
kommer, kommer jag att möta företags-



ledare i världen och få dem att lyssna på
mina föreläsningar under tre eller fyra 
timmar. Jag skulle kunna ge tillräcklig 
förståelse för dem så att när jag frågar 
dem om deras tillgångar tillhör dem eller 
Gud, kommer de att svara: De tillhör 
Gud. "Då ska jag fråga dem om de kom-
mer att ge allt tillbaka till Gud, och de 
kommer att svara, "Ja." Om några av 
dem vägrar att återge allt, kommer 
olycka att drabba dem.

När de slutligen återlämnar allt till Gud, 
kommer världen att falla på plats över en
natt. Men tills dess, lossar Gud sitt grepp
om repet så att människor kan vara 
glada, äta gott och njuta av livet. Hen 
sänker repet och låter det vara löst så 
att det gungar i vinden, medan Hen 
fortfarande håller fast i repet. Nu äter 
och njuter människor bra, men i fram-
tiden när tiden är mogen, kommer Gud 
att rycka i repet och de kommer alla att 
leta efter ägaren. Då kommer världen att
förenas på ett ställe. 
(143-112, 1986/03/16)

12 Till denna dag, har vi som Sanna 
föräldrar gjort uppoffringar för att delta 
med Gud. Det är en tradition vi har ob-
serverat hela vårt liv. Eftersom våra 
materiella ägodelar tillhör Gamla Testa-
mentets tidsålder och våra barn tillhör 
Nya Testamentet tidsålder, har vi måst 
offra dem. Vi hade också behövt göra 
uppoffringar som ett par. Ni måste göra 
samma sak; det är så ni kan delta med 
Gud.

Innan ni uppnå enighet med den ideala 
sfären av kärlek i himlen och på jorden, 
måste ni passera igenom stadierna av 

utformning-, tillväxt- och fullbordan. Det 
finns inget annat sätt att uppnå full-
komlighet. Det är er del av ansvaret som
ni måste uppfylla. Alla måste följa denna
princip som jag har lärt er. Det är slut-
satsen.

Jag delar allt med människor i världen. 
Jag äger ingenting i mitt namn. Jag har 
ingen äganderätt. Det är så därför Gud 
har ingen äganderätt. Varje sak som vi 
någonsin har ägt är därför i satans 
grepp, och måste erbjudas till Gud. Efter
det kommer Gud att omfördela all rike-
dom han har fått. Först då kommer him-
melriket på jorden fram. 
(213-143, 1991/01/16)

13 Nu är det dags att etablera oss som 
ägare. Om ni vill bli ägare till vad ni har, 
måste ni först erbjuda allt till Gud och 
sedan omfördelar Hen till er. Om ni insi-
sterar på att ni har rätt att äga vad ni har
nu, kommer ni inte att kunna stå i 
position för att ta emot välsignelser.

Ursprungligen skulle ägandet fastställas 
först efter Adam och Eva, utan att falla, 
hade fått ta emot välsignelsen. De var 
inte tänkta att äga saker först och ta 
emot välsignelsen senare. De skulle få 
äganderätten till alla ting i skapelsen 
efter att de hade fått välsignelse från 
Gud; det skulle vara en gåva att försörja 
sin familj efter att de födde sina barn. 
Även om ni kanske redan har fått Väl-
signelsen, måste ni gottgöra det faktum 
att ni ägde saker innan Välsignelsen 
genom att erbjuda allt. Först då kan ni 
beviljas ägande.



Under denna process av återupprättel-
se, måste ni återlämna vad ni äger till 
himlen. Detta kommer att vara tillfälligt, 
eftersom den tid kommer då ni får 
tillbaka det när omfördelningen sker. Ni 
kommer att erbjuda era ägodelar till 
Sanna föräldrar, och det är de som 
kommer att returnera dem till himlen. 
Eftersom de första mänskliga förfäderna,
de falska föräldrarna, vände allt upp och 
ner, måste Sanna föräldrar vända den 
rätta sidan upp. Därefter, genom att ha 
välsignat alla människor i världen, kom-
mer de att omfördela allt och efterlämna 
äganderätten. Från denna punkt kom-
mer vår äganderätt att fastställas. Detta 
är Principernas ståndpunkt. 
(475-182, 2004/11/10)

Rikedomen hos Guds nation

Det yttersta målet för religion är att 
skapa en familj under Gud, en där alla 
kommer att leva fria från diskriminering. 
Sanna föräldrar har etablerad många 
företag och marina resurser för att rädda
människor från svält. Genom att främja 
utjämning av rikedom och teknik, har de 
strävat efter att skapa en miljö där alla 
världens nationer kan leva i välstånd.

Sanna föräldrar har betonat att sättet att 
uppnå av utjämning av rikedom är för de
rika att dela sin rikedom med dem som 
är i behov, och för rika nationer att hjäl-
pa fattiga länder. På detta sätt kan vi 
skapa en värld baserad på sann kärlek, 
som manifesterar ideal ömsesidigt bero-
ende, ömsesidig välstånd och universellt
gemensamma värderingar. Deras under-
visning är att bygga en sådan värld där 

Guds vilja är uppfyllt på ett sätt att upp-
nå den ultimata sociala rättvisan. Därför 
har de hela livet uttömt sina hjärtan, 
själar och resurser för att upprätta Guds 
nation på jorden, Guds rike på jorden 
där alla människor lever i lycka.

14 Människor borde ta hand om de 
mindre lyckligt lottade och leva för deras
skull. När ni ser någon i svårare för-
hållanden än era, borde inte ni förbarma 
er över den personen och vara tack-
samma för er egen situation. Inte bara 
vara tacksamma, utan aktivt hjälpa den 
personen. Den som lever på detta sätt 
kommer att välkomnas i sitt eget land 
och i andra länder också.

Om vi studerar de människor som anses
vara patrioter och helgon idag, kommer 
väldigt få av dem ur förmögna familjer. 
Deras samhällen, nationer och även 
deras familjer går igenom tider av förvir-
ring, men de lyfte fram en vision om en 
bättre framtid. Även om de levde under 
sådana omständigheter av förvir-ring, 
var de stolta över att ha fötts i sin nation 
och stolta över sina föräldrar. Trots att 
de ändå älskade sina föräldrar kraftigt, 
brydde de sig mer om nationen och 
världen och arbetade för att rädda de 
som var mindre lyckligt lottade än de. 
Med detta hjärta samlades anhängare 
och banade väg för en bättre morgon-
dag. Det är så de skapade förändringar i
världen.

En ny historia startade från där dessa 
människor förlängde den kärlek de hade
för sin nation, sina föräldrar och lärare 
horisontellt för att hjälpa de mindre lyck-
ligt lottade och korrigera orättvisa. Från 



denna punkt, överbryggade de den nya 
historien den nationalistiska och utvid-
gades till hela världen. Historien har 
avancerat tack vare sådana människor. 
En rik man som är otacksam för sin rike-
dom och bara anstränger sig att samla 
in mer pengar kommer att förgås i slutet.
En rik man som är tacksam för vad de 
har tjänat och tacksam mot sin nation 
och folk för att ge honom möjlighet att 
förtjäna det, och som ägnar sina rike-
domar för att hjälpa andra, kommer att 
få ännu större rikedom. Ni kan bli rika, 
men om ni har glömt hur man ska vara 
tacksam och bara driver era egna ambi-
tioner, kommer ni att till slut gräva er 
egen grav. (033-286, 1970/08/21)

15 I Bibeln står det: "Det är lättare för en
kamel att komma igenom ett nålsöga, än
för en rik att komma in i himmelriket." 
Denna vers säger att rika människor inte
gör vad som krävs för att komma in i 
himmelriket: älska världen, älska sin 
nation, älska deras människor och älska 
deras familjer. Jag säger inte att jag 
kommer att ta pengar från rika män-
niskor. Även om jag stod i skuld och en 
nation, erbjöd oss ekonomiskt stöd, 
skulle jag inte acceptera det.

Ni bör vara beredda att erbjuda person-
lig egendom till himlen. Ni bör vara 
beredda att erbjuda det för er nation. 
Därefter eftersom en nations tillgångar 
växer på grund av dess folks tillgångar, 
kommer nationen och dess folk inte att 
förgås. Dess familjer kommer inte för-
gås. Nationer växer i proportion till vad 
deras folk investerar i dem; deras inves-
teringar är vad som skapar den totala 

enigheten. Likaså behöver er nation 
erbjuda allt till förmån för himmel och 
jord; även världen behöver erbjuda allt. 
(302-052, 1999/05/18)

16 För att bygga en enad värld, borde 
inte vi nöja oss med att äta god mat och 
leva ett gott liv på vackra platser. Vi 
skulle vilja uppnå utjämning så att alla 
människor kan leva på samma nivå. 
Rika människor bör villigt betala 70 
procent av sin inkomst i skatt, och fattiga
människor bör villigt betala 30 procent i 
skatt; detta skulle skapa en balans. De 
borde villigt betala dem, inte medan de 
klagar.

Kristendomen utvecklades genom att 
acceptera tionde, tio procent av inkoms-
ter. Men nästa steg är att erbjuda 30 
procent av de inkomsterna. För att rädda
världen, bör rika människor avsätta 
medel på ett bankkonto som kan använ-
das för att bygga anläggningar i under-
utvecklade regioner i Afrika. Detta kan 
inte göras på en gång. Därför kan de 
rika människor dra lott varje år att av-
göra vem som kommer att donera sina 
pengar. Om ni skapar detta typ av sys-
tem, kommer ingen att klaga. 
(378-108, 2002/05/06)

17 Nu är Sanna föräldrar, den fullän-
dade Adam och Eva, i samma situation 
som de första mänskliga förfäderna på 
jorden. Därför är det dags för er som har
fått Sanna föräldrars släktlinje att regi-
streras i Guds nation. Ni måste göra det 
totala levande offret. Då kommer Gud att
kunna säga till er, "All Min kärlek är er."



Hittills delades offergåvor i två, men inte 
nu längre. Jag talar om det totala levan-
de offret. Ni måste offra 30 procent av er
inkomst så att ni inte bara stödjer kyr-
kan, utan också går längre än kyrkan för
att stödja landet och världen. Av de 30 
procenten, bör 10 procent användas för 
utveckling av kyrkan, 10 procent för na-
tionen och 10 procent för världen. Detta 
är nödvändigt för att kunna ansluta fri-
görelsens sfär till det globala planet.

Därför måste ni hela era liv erbjuda tre 
tiondelar av alla era inkomster. Ni är inte
befriade från denna skyldighet förrän 
dagen ni går in i himlen. När ni erbjuder 
tre tiondelar av er inkomst, är den tredje 
tiondelen den som inympar er i Guds 
sfär. Tillväxtsteget vilar på utformnings-
steget, och fullkomlighetssteget vilar på 
scenen av tillväxtsteget. När ni uppfyller 
fullkomlighetssteget kan ni återupprätta 
allt. (353-204, 2001/09/07)

18 De frågor som måste lösas under 
detta århundrade är de kulturella skill-
naderna mellan öst och väst, och klyftan
mellan rika och fattiga i norr och söder. 
Hur kan de lösas? Det är genom min 
undervisning att "leva för andras skull." 
Filosofin att leva för din egen skull tillhör 
den fallna världen; filosofin att leva för 
andras skull hör till den himmelska värl-
den. Rika Nordamerika borde leva till 
förmån för sina yngre syskon, Latin-
amerika. Nordamerika borde sälja sina 
tillgångar för att hjälpa sin yngre syskon 
blomstra. Först efter Nordamerika 
hjälper Latinamerika att blomstra åtmin-
stone lika mycket som de gör, om inte 
mer, borde de inte investera för sitt eget 

folk. Det är hur Både Nordamerika och 
Sydamerika kommer att bli ställen där 
Guds ideal för evigt kommer att existera.

Västerländska människor tror att deras 
nationer för alltid kommer att förbli de 
ledande nationerna i världen, men det är
inte Guds önskan. Västerländska civili-
sationen har stått i en ledande position, 
men de motsätter sig att investera sin 
högsta nivå av teknik för utveckling av 
länder i fattigare regioner i världen. Om 
den västerländska civilisationen fort-
sätter att inta den positionen, är dess 
nedgång oundviklig. Även om ni lider 
förlust, måste ni fortfarande investera för
nationen, för världen att investera och 
satsa för himlen. Ni bör vara tacksamma
för att ni fortfarande kan göra sådana 
investeringar. Om ni investerar till slutet, 
även om era liv existerar i den lägsta av 
platser, kommer folk att växa fram bland 
era ättlingar som kommer att ärva rike-
dom och styre över nationerna.
(179-171, 1988/08/01)

19 Om vi inte kan bygga Guds nation på
jorden och bo där, kan vi inte komma in i
himmelriket i andevärlden. Detta är en 
princip. Det är därför Gud inte är nöjd 
med att ha ett hem på familjenivå, utan 
söker sitt hem på nationell nivå. Gud vill 
ha en nation genom vilken Hen kan 
skapa himmelriket.

Idag, kräver socialistiska nationer att all 
egendom skall vara gemensam och god-
känner inte privat egendom. Även om 
mänskligheten inte vet det, är detta ett 
resultat av utvecklingen av återupp-
rättelse genom gottgörelse som görs i 
denna tid. Socialisterna motiverar vad 



de gör genom att säga att om rika män-
niskor rörde sig fritt omkring med deras 
rikedomar, skulle det vara svårt att kon-
trollera dem; därför kräver de att de 
lämnar över alla sina tillgångar till natio-
nen som gemensam egendom. I Edens 
lustgård, levde de första människorna 
nakna. Därför, måste vi i de yttersta da-
garna återvända till en position som om 
naken, med ingenting att göra anspråk 
på som vårt egna. Det är därför det är 
klokt att snabbt erbjuda alla era skatter 
till Gud. (143-196, 1986/03/18)

20 När Abel-FN är korrekt etablerat, 
kommer ni att överlåta era egendomar 
och tillgångar till en bank. Ni kommer att 
sätta era tillgångar i den utsedda banken
och banken kommer att avsätta en viss 
procent av upplupen ränta att dela med 
dem i mindre lyckliga omständigheter. 
Jag säger detta eftersom det är ett sätt 
för rika människor med en massa peng-
ar att distribuera och gärna dela sin 
rikedom med sina behövande bröder 
och systrar, så att de också kan leva ett 
välmående liv.

Människor som har samlat många till-
gångar på fel sätt är ingenting annat än 
tjuvar. Som ett resultat, är deras förfäder
i andevärlden blockerade på alla sidor. 
Om dessa människor inte berättar vad 
de har, kommer deras förfäder inte att få
nytta av utjämningen. När deras ättlingar
på jorden bryter ner hindren för att dela 
sin rikedom, kommer sedan deras för-
fäder i andevärlden att bli befriade och 
vara fria att gå i alla riktningar, och åt-
njuta fullständig frihet. Vi må njuta av 
frihet på jorden, men i andevärlden är 

det inte gratis. Vi måste arbeta för att 
bygga världen där varje person i ande-
världen har fullständig frihet och inte är 
längre i behov av befrielse. Då kan vi 
alla gå direkt till himmelriket. 
(551-035, 2007/01/03)

21 När folk gifter sig, är det brukligt att 
deras mor och far ger dem en del av sin 
förmögenighet. Om unga älskande tar 
pengar eller egendom från sina föräldrar
utan att gå igenom processen giftemål, 
anses vad de tar som stulen egendom. 
De måste lämna tillbaka den med all 
upplupen ränta den hade under alla år 
som de behöll det. Men när ungdomar 
gifter sig och deras föräldrar gärna ger 
dem deras andel av arvet, utjämnas 
rikedom. Vi Sanna föräldrar, måste 
också få Guds godkännande innan vi 
kan ge er av vårt arv. Om någon av er 
tar något av det kommer hela er klan i 
andevärlden att anklagas. Även er 
nation kommer att anklagas. 
(482-031, 2005/01/07)

22 När världen i framtiden blir förenad 
kommer det att uppstå en stor migration 
av människor. Folk kommer inte längre 
att betrakta landet av deras födelse vara
deras fädernesland. Den mark som de 
kommer att migrera till blir deras fäder-
nesland. Vem vet var det kan vara? Det 
kan vara i en öken. Människor som var 
välbeställda kan hamna gå till en plats 
som Gobiöknen, och arbeta för att om-
vandla den till en blomstrande slätt. De 
kommer att behöva sälja sin mark och 
tillgångar i det land där de är födda och 
ta med dem till deras nya hem. Det är så
utjämning kommer att äga rum.



Idealt borde inte människor dö på 
samma ställe som de föddes. Ni bör 
uppleva ert liv i fyra olika länder, i en 
annan nation i tjugoårsåldern, fyrtioårs-, 
sextioårs- och åttio-årsåldern. Ni borde 
leva i fyra länder i vart och ett av de fyra 
riktningarna - norr, söder, öster och 
väster. När detta system skapas, kom-
mer folk inte hålla anknytningen till deras
egna klaner. Istället kommer folk att 
samtidigt delta i himlen samtidigt som de
lever tillsammans i tre generationers 
familjer. (542-242, 2006/10/19)

Avsnitt 3 Ekonomisk verksamhet 
                under de första åren

Porträtt och frimärken

Efter att ha kommit till södra Korea, stan-
nade Sanne far i en lerhydda i Beomil-
dong, Pusan. Genom att leva som en 
flykting, ritade Won-pil Kim porträtt av 
den amerikanska arméns personal för 
att tjäna pengar, som användes för att 
hjälpa medlemmar i nöd. Under de för-
sta åren av HSA-UWC, samlade med-
lemmar in pengar för att finansiera in-
satser att vittna genom att samla och 
sälja stämplade frimärken, och genom 
att lägga färg på svartvita fotografier och
sälja dem på gatan.

1 När jag bodde på Beomil-dong, Pusan,
gjorde vi porträtt för soldater från USA:s 
armébas. Vi skissade på ramade ark av 
tyg. Ni kan inte bara använda vilken duk 
som helst för att rita porträtt. Det fanns 
ett lim som skall appliceras på duken 
före målning. Vi var tvungna att koka lim,
lägga den på duken, och vänta att den 

torkade. Denna process härdade duken,
stängde de små hålen i tyget före ritning.
Vi fick $4 för varje porträtt. Soldaterna 
från den amerikanska armébasen var 
vanligtvis stationerade där i ett och ett 
halvt till två år, efter vilken de återvände 
hem. De kunde inte komma tillbaka tom-
hänta. De behövde gåvor till sin familj. 
Soldater brukade ge oss fotografier av 
deras hustrur och bad oss att förvandla 
dem till porträtt. Så vi gjorde det. 
(127-170, 1983/05/07)

2 Frågan var hur man ritar porträtten 
snabbt. I början kunde vi få ett par bilder
på en gång, men eftersom vi behövde 
pengar organiserade vi så att soldaterna
kunde ta med 20 eller till och med 30 
bilder per dag. Vanligtvis stannade 
soldaterna på denna bas en vecka, så 
jag var tvungen att avsluta målningarna 
under den tiden. Det finns vissa dagar, 
jag ritade så många som 30 porträtt. Jag
monterade snören till ramarna i förväg. 
Won-pil Kim kunde använda en 4B-
penna för att rita ansikten på dukarna i 
rader som fina som broderier på 
dukarna. De fina linjerna gjorde det lätt 
att rita ansiktet; allt jag hade att göra var 
att följa linjerna. Det påskynde 
processen. På detta sätt ritade jag 
läpparna, målade dem röda, sedan 
ritade och målade håret. Det var så jag 
lärde mig att rita. 

Även om ni inte vet hur man gör något, 
kan ni på något sätt lära genom att 
försöka. I början stod jag bakom honom,
och observerade. Snart lärde jag mig 
hur man drar ett streck i taget. Så när 
han ritade formen av huvudet, kunde jag



rita kläder och hela bilden. På detta sätt 
tjänade vi en hel del pengar, nästan 
$ 100 per dag. (127-171, 1983/05/07) 

3 Som flykting på Beomnaetgol, Pusan, 
ritade Won-pil Kim porträtt av ameri-
kanska soldater. De ritade upp till 30 
porträtt per dag. För att han skulle kunna
göra det var jag tvungen att förbereda 
allt. Jag stannade uppe hela natten för 
att göra detta. Jag arbetade mycket hårt.
Det var så vi tjänade pengar att använda
för att vittna och utföra banbrytande upp-
drag. Det finns många historier som 
kanske låter som något jag drömt ihop. 
Jag tjänade pengar men använde aldrig 
en enda won för mig själv. Det är 
samma sak med Gud. Hen gör inte 
något för Sig själv. Ni måste använda 
pengar till för-mån för mänskligheten, 
världen och kommande generationer. 
(097-222, 1978/03/15) 

4 Vi deltog i frimärks-samlande evene-
mang över Korea. En liten stämpel på 
ett frimärke är bara värt några ören. Men
man kan egentligen se på detta att ta 
bort ett frimärke som en ädel och hög 
strävan. Bäst på att samla på frimärken 
är oftast ungdomar, inklusive mellan-
stadie och gymnasieelever. Det är synd 
att endast unga människor gör detta. 
Jag sa en gång att varje medlem borde 
skriva ett brev till tre andra medlemmar 
varje månad. Om de satte 40 frimärken 
på brevet, varje värt en koreansk won, 
istället för att använda ett 40-wons fri-
märke, kunde de stödja vår verksam-
het. 

Detta är hur mycket vi kan göra bara 
genom att använda begagnade 

frimärken, som är så obetydliga att de 
vanligtvis kastas bort. Med andra ord, 
även om våra handlingar kan tyckas 
enkla, ger vi stor vinst till nationen. Tar 
intresse i till synes obetydliga problem 
kommer senare att leda till viktiga 
resultat som medlemmar kan vara stolta 
över. (150-105, 1960/02/02) 

5 Vi har samlat frimärken för att 
finansiera våra insatser att vittna. 
Genom frimärken samlade vi nästan en 
miljon won (8600 SEK) förra året. Det 
fanns en tid när jag sa att vi måste sätta 
en standard genom att samla en miljon 
eller två miljoner frimärken. Å ena sidan 
samlar vi frimärken för att tjäna pengar. 
Å andra sidan genom dessa frimärks-
samlande aktiviteter, har vi kunnat 
förenas i anden baserat på ett gemen-
samt mål. Vi lär oss att dela känslor i det
dagliga livet med varandra. 
(150-105, 1960/02/02) 

Tongil industrier 

Sanna föräldrar byggde och administre-
rade Yehwa luftgevärs-fabrik som en av 
de första stegen i att skapa en global 
ekonomisk grund. Den 20 maj 1959 efter
grundandet av HSA-UWC, fick vi till-
stånd att bygga en fabrik för Yehwa luft-
gevär, och etablerade fabriken i Incheon
och använde det som en grund för att 
bygga Tongil Industries. Eftersom Sanna
föräldrar trodde att verktygs-maskin-
industrin var viktig för ett återupprättan-
de av koreansk produktion, etablerade 
de Tongil Industries, med teknik från 
hela världen. Sanna föräldrarna arbeta-
de själva hängivet för Tongil Industries, 



inte till förmån för företaget utan för 
framtidens Korea och världen. Även om 
det startade litet, har Tongil Industries 
enastående teknik spelat en betydande 
roll i utvecklingen av Koreas viktigaste 
industrier, särskilt fordons- och militär-
industrin.

6 I samma grad som vi engagerar oss i 
kyrkans verksamhet, måste vi tänka på 
de saker unga människor tycker om att 
använda. En sådan produkt är ett luft-
gevär. Vi är de enda i Korea som har 
forskat inom denna teknik. Vi gjorde det 
för produktkvaliteten och framtida resul-
tats skull. Om vi gör ett bra jobb i ut-
vecklingsstadiet, är jag övertygad om att
vi så småningom kommer att vinna fram-
gång. Vi kommer att få patent för att 
bygga nya produkter. När ni skapar en 
ny produkt, är den inte perfekt från 
början. Jag studerade denna industri 
och lärde känna de olika stadierna i 
produktutvecklingen. Det är helt omöjligt 
att uppfinna något och nå kommersiell 
framgång under samma år. Det tar minst
tre år, om inte mer. Jag började med 
denna medvetenighet. Vi byggde en 
fabrik i Incheon, men då hade fabriken 
ingenting. Jag hade en assistent och en 
verktygsmaskin. Det var en verkstad 
med bara ett par borrmaskiner, sågar 
och en yta. Det är ursprunget till vår 
luftgevärs-fabrik. (158-191, 1967/12/27)

7 När vi först tillverkade luftgevär, 
använde vi mässingsrör som en av dess
beståndsdelar, och som misslyckades. 
Vi bestämde oss för att köpa rostfria rör i
stället. Det är då vi började göra gevär 
av rostfritt stål. För att starta, gjorde vi ca

30 gevär och sålde dem. Vi kunde sälja 
dem, men det var dyrt att fortsätta 
driften. Under sju år var vi tvungna att 
investera i fabriken. Efter sju år under 
1964 började vi fullskalig marknads-
föring av våra gevär. Dessa år var en 
period för oss att identifiera våra misstag
i tillverkningsprocessen och ta itu med 
dessa problem. Om vi hade börjat 
massproducera luftgevär utan att först 
identifiera dessa problem, skulle vi ha 
lidit enorma förluster. Det tog oss ca sju 
år att identifiera och åtgärda problemen i
varje aspekt av tillverkningsprocessen. 
Nu har vi börjat massproduktion med 
förtroende att ingenting kommer att gå 
fel. Det var genom denna tioåriga 
historia som vi började massproducera 
luftgevär. (158-192, 1967/12/27)

8 När vi först började att tillverka luft-
gevär, fanns skvaller bland våra HSA-
UWC ledare och medlemmar. Ingen 
förstod fars hjärta. Även de människor 
som var ansvariga för projektet förstod 
inte, så jag pendlade till Incheon fab-
riken två gånger om dagen. Folk var 
tvungna att vara involverade eftersom 
jag besökte fabriken varje dag. Dessa 
verksamheter har nu förvandlats till ett 
företag som i Korea anses vara det 
största, eller kanske näst mest fram-
gångsrika i produktionen av patenterade
produkter. Detta är hur jag utvecklade 
detta företag. Ni säljer luftgevär. Detta 
gevär är en anmärkningsvärd taktisk 
produkt. Korea har att göra med ett 
kommunistisk hot, så denna produkt är 
”lämplig", med tanke på tiden vi lever i. 
(158-192, 1967/12/27)



9 Företag som har en stabil grund har 
tekniker, finansiering och professionella 
förvaltare. Vi utvecklade vår verksamhet 
under svåra omständigheter i konkur-
rens med dessa företag. Verkligheten 
var att vi hade ingen finansiering, tek-
niker eller professionell förvaltning. Inför 
denna verklighet, var det inget mindre 
än ett fantastiskt äventyr att gå in i ett 
område av den koreanska industrin. Vad
vi ville göra under dessa omständigheter
var att skapa en produkt som skulle vara
unik i hela världen och få patent på den. 
Vi valde luftgevär. Andligt visste jag att 
det var rätt val, men det var verkligen en
ovanlig idé. Gammaldags luftgevär hade
inte tagits fram under en lång tid. 
Produktlinjen hade inte avancerat i flera 
år, och ni skulle inte förvänta er att göra 
mycket vinst. Men jag såg potentialen i 
luftgevär, och det är därför vi gjorde det. 
De som har använt det säger att våra 
luftgevär är de bästa. Det är därför folk 
köper det. Vi kunde göra detta eftersom 
vårt folk organiserades. 
(026-085, 1969/10/18)

10 Två år från nu, när vi är på väg att 
tillverka luftgevär och gevär för tävlings-
skytte, kommer vi att utöka vår marknad 
till andra nationer. Egentligen har jag 
redan undersökt den globala markna-
den. Jag tror att vi kan exportera minst 
en och en halv miljon gevär per år, 
kanske så många som två och en halv 
till tre miljoner. Vi måste lägga en grund 
på vilken vi kan gå vidare av egen kraft 
utan något yttre ekonomiskt stöd. 
Annars kan vi inte helt återupprätta 
denna nation. Det är därför det är ett 
absolut krav att skapa en ekonomisk 
grund. (157-228, 1967/04/02)

11 Det viktigaste med att driva en fabrik 
är att ha en plan och producera saker 
enligt denna plan. Nästa är organisation 
och sedan processen. Ni måste kunna 
hantera dussintals steg i processen för 
tillverkning av en enda produkt. Ni måste
skapa organisationen ordentligt. För det 
andra, måste ni installera rätt utrustning i
rätt anläggningar. Ni måste ha rätt ut-
rustning. Och för det tredje måste ni ha 
välutbildade tekniker. Dessa är de tre 
nyckelkomponenterna. I framtiden måste
vi rusta oss med rätt tillverkningspro-
cesser så att vi inte hamnar bakom 
andra producenter i den globala konkur-
rensen. Ni måste få dessa tre punkter 
rätt när ni är på en konkurrensutsatt 
marknad. Ni kan förkorta produktions-
tiden för en viss produkt bara när ni har 
organisatorisk enighet, professionell led-
ning och duktiga tekniker. Det finns en 
hel del fabriker som tillverkar special-
varor. I en konkurrenskraftig industri, 
försöker varje företag att hitta metoder 
för att göra de bästa produkterna till 



lägsta kostnad. Det är därför ni behöver 
lämplig utrustning och teknik, och ni 
måste utmärka er på företagsledning. 
Framgång eller misslyckande av verk-
samheten beror på detta.
(158-078, 1967/12/26) 

12 För att göra goda gärningar måste ni 
utgjuta blod och svett, erbjuda hängi-
venighet, vara ödmjuka och skonsamma
mot andra, visa broderlig/systerlig kärlek
till era syskon, och älska jorden. Om ni 
svarar med godhet till de människor som
motsätter er, och gör det 100 procent av 
tiden, kommer de att underkasta sig er. 
Därför får ni inte vara arroganta. Den 
som ger först är subjekt. Jag har genom-
fört detta ansvar som Abel i alla frågor. 
Detta är min livsfilosofi. När ni står inför 
någon som är mer allmänt sinnad än er 
själv, måste ni vara ödmjuk. Jag har 
kämpat ideologiska strider i andevärlden
och även på jorden. Inom måste handel,
vad jag investerat genom min hängiven-
het växa. Vi måste anstränga tills vi upp-
når ett fundament för den här fabriken. 
Det finns fortfarande några områden där
vi behöver göra mer ansträngning. Det 
är därför jag inte ber till himlen att hjälpa 
oss att tjäna pengar. 
(017-304, 1967/03/04)

13 Den koreanska kyrkan har inte riktigt 
kunnat bistå och hjälpa andra länder. 
Jag ber er att driva på framåt tills vi möj-
lighet att erbjuda tillräckligt stöd till ut-
landet. Jag mötte obeveklig opposition 
att skapa dessa fabriker, men hela tiden 
tänkte jag framåt. Vi måste dra en första 
och andra försvarslinje, och upprätta en 
stark självförsörjande grund. Vi lärde oss

om Guds hjärta genom att offra tårar, 
svett och blod. Nu måste vi bygga en 
ekonomisk grund. Vi behöver en global 
ekonomisk grund för att återupprätta 
världen. Det är därför jag arbetar med 
att utveckla industrin. 
(019-065, 1967/12/24)

14 När vi etablerade Tongil Industries i 
Cheongpa-dong, startade vi i ett hus 
som hade byggts av japaner under 
ockupationen. Det var ett skjul ungefär 
en halv pyeong (1,65 kvm) i storlek, 
bakom ett hus där de lagrade träkols-
briketter. Vi hade inte en svarv, så vi 
köpte en gammal som hade använts av 
japanerna. 
Vi betalade 720,000 ₩, före valuta-
reformen. Vid den tiden sa jag, "Den här 
maskinen kommer att öka vår produktion
till 7000 och även 70.000 enigheter, så 
att vi kan växa i samma takt som andra i
den militära och fordonsindustrin i Syd-
korea. Så ha tro!" Tror ni folk trodde på 
den tiden? Många trodde nog att jag var 
en orealistisk drömmare när jag sa 
dessa saker. (179-188, 1988/08/12)

15 När bilindustrin först dök upp i Korea,
gjorde Tongil Industries en stor insats. 
Med tillgång till den senaste tekniken, 
skapade vi grunden för industrialise-
ringen av Korea att gå framåt. På den 
tiden trodde jag det enda sättet att göra 
detta var för Tongil Industries för att 
producera unika produkter. Att bli känd i 
Korea var inte så svårt. Vad som behöv-
des var en patenterad produkt. Ni var 
tvungna att göra forskning och utveck-
ling för att skapa något nationen be-
hövde. Det betyder inte att ni kan hoppa 



in i maskinindustrin utan förberedelse. 
Det är därför vi gjorde luftgevär. Många 
av mina idéer införlivas i utvecklingen av
dessa luftgevär. (287-159, 1997/10/30)

16 När det var på en maskinutställning i 
Japan, visade vi produktionslinje- 
systemet vi utvecklat på Tongil Indu-
stries. När det kom till datachips, var 
japanerna stolta över FANUC, som de 
anser vara bästa tillverkaren. 
Ordföranden för detta bolag kom till vår 
utställning och blev chockad. De hade 
tänkt att Tongil Industries var ingenting, 
men de insåg att det skulle komma att 
bli en stor konkurrent för hans företag. Vi
hade också fyra fabriker i Tyskland vid 
den tidpunkten. Svarvarna vi använde 
vid dessa fyra fabriker var senaste 
tekniken i sin klass. Det finns slagskepp 
och hangarfartyg som har propeller-axlar
med 50 meter i längd, och båtar som 
väger tusentals ton. Inte vilken fabrik 
som helst kan tillverka dessa. Vi gjorde 
dessa och även många bildelar. Det var 
på grund av Tongils branscher som 
bilindustrin i Korea blev vad det är idag. 
De koreanska bilföretagen använder 
Tongil Industries produkter. 
(190-242, 1989/06/19)

17 Vi måste få erfarenighet inom 
verktygs-maskinindustrin och jag arbetar
hårt för att göra just detta. Jag besökte 
fabriker i Tyskland, Frankrike, 
Storbritannien och andra länder. Jag 
reste också till Japan och även USA. 
Varför är vi i verktygs-maskinindustrin, 
den svåraste bran-schen? Svaret är 
enkelt: det är så att vi snabbt kan bli 
multinationella. När vi uppnår detta, kan 

vi bli världsklass mäs-tare inom alla 
områden. Jag uppmanar er att göra 
detta på en kort tid, snarare än att ta en 
lång tid på er. Tongil Indu-stries har nått 
det stadium den där det kan 
automatisera hela sin produktions-linje. 
(122-201, 1982/11/11)

18 Efter att jag etablerade Tongil 
Industries i Sutaek-ri, var jag ofta 
tvungen att gå fram och tillbaka över 
kullen vid Manguri tre gånger på en 
enda dag för att komma dit från Seoul. 
Två gånger om dagen var vanligt, och 
jag gick alltid dit minst en gång om da-
gen. Vet ni varför? Jag var tvungen att 
offra hängivenighet att omfamna och 
styra de globala industriella nätverken. 
Jag tänkte att jag måste offra med mitt 
blod och mina tårar, vilket kan påverka 
himmel och människors hjärtan i indu-
strivärlden som hade gått till ande-
världen, så att de kan inspirera sina 
motsvarigheter på jorden. Endast genom
att göra så skulle vad de utfört kunna bli 
en del av himlens ägodelar. Det är där-
för jag har erbjudit så många handlingar 
av hängivenighet. Jag försökte också att
gå till Cheong-pyeong varje dag när jag 
kunde. Även detta var att offra hängi-
venighet. För att bli toppen-ledare i värl-
den, måste ni bli en ägare i alla av-
seenden. När det var svårt, sa jag aldrig 
att jag inte skulle gå. Jag gjorde detta 
under årtionden, alldeles själv. Det är 
därför himlen ger mig välsignelser. 
Satan kan inte anklaga mig för detta. 
(133-161, 1984/07/10)

19 Arbetarna i fabrikerna på Tongil Indu-
stries kanske tror, "Varför kommer far till 



fabriken varje dag när han skulle vara 
upptagen med annat?" Det är inte rätt 
sätt att tänka. Ni kanske tror att det finns
inte mycket av en skillnad mellan vad ni 
såg igår kväll och vad ni såg i morse. 
Men när jag ser en viss utveckling idag 
jämfört med i går, blir jag inspirerad. 

Även om ni arbetar med samma maskin,
om ni letar efter en enda sak att förbätt-
ra, jämfört med dagen innan, och ni 
faktiskt tycker att ni lyckas med det, är 
det spännande. Det är där vi kommer att
hissa vår flagga, och sedan kan vi lov-
sjunga i Guds närvaro och etablera ett 
villkor. Jag måste komma och kontrollera
saker tills vi når en viss standard. Om vi 
går vidare på det här sättet, när något 
uppstår som kan hindrar våra planer, 
kommer det att försvinna. Vissa saker 
kommer att ske som öppnar en väg för 
oss. Den vägen kommer att öppna eller 
stänga beroende på om man arbetar 
tillsammans. Ingen av er förstår vägen 
jag tar. Det kan tyckas som om jag tar 
en risk, men senare kommer allt att 
uppnås. (016-318, 1966/07/31)

20 Anledningen till att jag offrar dessa 
handlingar hängivenighet är inte bara av
hänsyn till denna enda fabrik i Sutaek-ri. 
Jag har bett för att ansluta Republiken 
Koreas öde och lycka i världen till denna
plats. När de produkter som tillverkas i 
vår fabrik blivit nödvändiga för denna 
industri, och vi ingår avtal med nationen 
och påbörja produktionen, är mitt ansvar
klart. Min önskan är att göra vår 
verksamhet till den viktigaste verk-
samheten i Korea. När den finner sin 
plats, kommer vår verksamhet att snabbt
växa. (033-161, 1970/08/11)

21 Jag kämpar våldsamt för denna 
nation. Jag lever för den denna nations 
skull. Jag satsar min familj och släktingar
och bad dem att offra. Till denna dag har
jag tagit på mig skulder och arbetat för 
Sydkoreas framtid. Jag var tvungen att 
gå igenom alla typer av förnedring under
1980-1985 i syfte att införa Tysklands 
vetenskap och teknik till denna nation. 
På detta sätt tog jag banbrytande 
resurser från hela världen till Tongil 
Industries och banade vägen för denna 
nation att röra sig in i framtiden. Jag var 
tvungen att lida många svårigheter för 
att göra detta. En forskare som fick 
kännedom om detta har sagt, "De fram-
steg som vi ser idag i Koreas bilindustri 
har möjliggjorts på grund av pastor 
Moons stora bidrag genom Tongil 
Industries." (169-092, 1987/10/25)

Avsnitt 4 Etablerandet av företag

llhwa Co., Ltd.



För att bygga en ekonomisk grund, 
etablerade Sanna föräldrar många 
företag hemma och utomlands. Ett 
sådant företag var llhwa Co, Ltd grundat 
i december 1971. llhwa har utvecklat 
och distribuerat produkter tillverkade av 
ginseng för människors hälsa runt om i 
världen. När byggandet av llhwa bygg-
naden avslutades i augusti 1973 i 
Sutaek-ri, Gyeonggi, skrev Sanne far i 
kalligrafi, "att göra sitt bästa uppriktigt 
och med hela sitt hjärta" för det nya 
bolaget. llhwa har utvecklats och utö-
kats, och säljer nu en mängd olika 
produkter, bland annat korn-baserade 
drycken McCol och Chojung mineral-
vatten från sin mat-division, koreanskt 
ginseng-te, koreanska ginseng-extrakt, 
och Ginseng-Up från sin ginseng-divi-
sion, och Samjeongton (en energidryck) 
och Woohwang Cheongshimhwan (en 
naturlig medicin för lindring av ångest) 
från dess läkemedelsdivision.

1 Vi kan vara stolta över att ha byggt en 
fabrik som tillverkar ginseng-produkter 
som inte annars finns i inhemska eller 
utländska marknader. Under parollen 
llhwa har vi lanserat ett nytt område av 
ginseng-produkter. Jag tror att framtiden
är ljus. Tongil Industries har byggt upp 
sin grund i Sutaek-ri några år nu. llhwa 
Co. Ltd. är viktigare än till och med 
Tongil Industries. Jag tror att det 
kommer att vara en nödvändig förut-
sättning för våra ansträngningar att lösa 
de globala ekonomiska problem. Så 
frågan är hur vi ska marknadsföra dessa
produkter globalt. Alla våra utländska 
medlemmar bör gå samman och kon-
centrera sig på försäljning. Vi ägnar oss 

till detta företag i hopp om att det kom-
mer att ge ekonomiska resurser för att 
stödja Enighetskyrkan i dess utveckling. 
(068-232, 1973/08/03)

2 Ginseng är en speciell produkt från 
Korea. Av alla saker i skapelsen omkring
oss, är ginseng den mest värdefulla. 
Ginseng kan kallas prins av växtriket. 
Det är självklart att platsen ginseng 
innehar är parallell med den för enig-
hetstanken. Ginseng är denna nations 
speciella produkt och stolthet. Men gör 
vi rättvisa åt ginseng? Jag tror att svaret 
är nej. Om himlen gav oss ginseng, var 
det säkert inte enbart till förmån för det 
koreanska folket. Gud vill att ginseng 
skall gynna människorna i världen.

Världen uppskattar det faktum att det 
koreanska folket bor där ginseng växer 
naturligt. Medan koreanerna därför 
måste inse värdet av ginseng, bör de 
också inte själviskt behålla det bara för 
Korea. Koreaner borde erbjuda ginseng 
till världens folk. Vi som människor må-
ste älska och uppskatta varandras 
värde. (068-237, 1973/08/03)

3 Oavsett hur bra en fabriks utseende 
eller hur bra dess utrustning är, den 
största bidragsgivaren till kompetens i 
den här miljön är exceptionell personal. 
Ingen uppnår något ensam. Hela llhwa 
gruppen måste arbeta tillsammans för 
att bilda ett enighetligt system där varje 
individ strävar efter att uppnå nya 
höjder. Om varje person tar ansvar för 
att flytta upp sig och hjälpa dem omkring
hen att göra det, kommer den högra och
vänstra sidan, huvudet och kroppen all-
tid att höjas som följd. Nationen kommer



att erkänna llhwa och llhwa kommer 
utmärka sig i Asien och runt om i 
världen. Folket från llhwa-gruppen 
måste vara stolta över McCol. "Me" här 
(i koreanska) betyder själ. Namnet 
betyder att det är en dryck som kan 
påverka himmelsk lycka. 
(178-267, 1988/06/08)

4 McCol är en hälsodryck. Jag gjorde 
McCol att främja hälsan hos män-
niskorna i denna nation. I framtiden 
planerar jag att sälja McCol över hela 
världen. Det är en stiftelse i Republiken 
Korea som kommer att sätta oss rakt på 
målet att leverera McCol och andra 
Ilhwa produkter till varje nation. Det 
speciella värdet av McCol återstår att 
föreverkliga. Det har ännu inte stigit från 
sin slummer. Vi har fått ansvaret för att 
höja den till att bli en dryck som befriar 
alla människor. Vi måste väcka den 
stora ekonomiska vitalitet som ligger 
gömd i våra liv. (221-022, 1991/10/20)

Seil Travel Co. och Yongpyong 
fritidsanläggning

I januari 1985 etablerade Sanna Föräl-
drar Seil Travel, en resebyrå som han-
terar både inhemska och utländska 
resor. Vår historia är en försynens för att
hitta Guds folk som har gått förlorade. 
Sanna föräldrar bad Seil Res uppfylla en
roll att underlätta utbytet mellan olika 
kulturella sfärer i syfte att skapa en enda
kulturell sfär centrerad på Gud.

I mars 2003 offentliggjordes planerna på
att köpa Yongpyong fritidsanläggning, 
en fyra-årstiders anläggning som om-
fattar tre 18-håls golfbanor och den 
största skidanläggningen i Korea. 
Framför allt ingår planerna utveckla 
skidbackarna som en del av Koreas bud 
in till Internationella olympiska kom-
mittén under 2011, att vara värd för 
2018 års vinter-OS. Sanna föräldrars 
vision och engagemang var verkligen 
avgörande för Pyeongchang som 
mötesplats för spelen 2018.

Samtidigt, tillkännagav Sanna föräldrar 
planer på att utveckla andra anlägg-
ningar i Yeosu och Suncheon i södra 
delarna av den koreanska halvön. I en-
lighet med denna vision, har förvalt-
ningen av Yongpyong anläggningen 
utvecklat Ocean Resort i Yeosu. Dessa 
skidor, golf och havsorter är pelarna i 
Tongil-koncernens fritidsindustrin. I 
Sanna föräldrars vision ingår också 
affärsmål inom tillverkning och distri-
bution, med syfte att etablera också 
Kosai, ett produktions och distri-
butionsnät, Saeilo Machinery, Happy 
Mind, och andra företag inom olika 
områden.

5 Vi går in i en gynnsam tid att lägga en 
ekonomisk grund. Tiden kommer för ök-
ningen av fritidssektorn. Fritids- och 
turistnäringen kommer bara att fortsätta 
att växa. Människor som vill gå till Nord-
koreas Mt. Geumgang reser via Pusan 
eller Jeju. Om folk åker för att besöka 
Pusan, Jeju och berget Baekdu, kommer
de att behöva boende. Det bör finnas 
stora hotell eller rikstäckande organi-



sationer att betjäna dessa kunder. 
Därför bör Seil Travel installera kontor 
på viktiga områden, och lägga grunden 
för att ansluta till andra reseföretag. 
(225-176, 1992/01/20)

6 För Seil Travel att bli nummer ett, bör 
dess människor gå vidare med ett enda 
fokus. När de gör det kommer ingen 
annan att kunna överträffa dem. Seil 
Travel måste bli en ledande resebyrå i 
Sydkorea, och sedan expandera till 
världen. När himmelsk lycka möter starkt
motstånd, skyddar kraften i universum er
i proportion till styrkan av er enighet. 
Ingen kan undergräva er när universums
kraft skyddar er. Det är så ni kan fort-
sätta för evigt. Det är så ni kan gå längre
än Sydkorea, bortom Asien och bortom 
världen för att bilda en stor enighetlig 
kropp. 

Resebyråer brukar generellt sett inte 
associeras med den mest dygdiga 
moral. Det är därför jag säger att vi bör 
leda denna omoraliska och korrupta 
värld genom att reparera åtminstone en 
del av det. När vi införlivar Seil-filosofin i 
vår turistbransch, kommer även den 
vackraste kvinnan i världen inte att 
kunna locka bort kunder. Seil-varu-
märket kommer att lysa och detta 
företag kommer att vara en ledstjärna i 
denna mörka värld. 
(212-305, 1991/01/08)

7 Vi måste göra vad som krävs för att 
vägleda ungdomar i Nordkorea, Syd-
korea, Japan, USA, Kina och Ryssland. 
Jag kommer att utbilda dem genom att 
låta dem umgås med människor från 
olika nationer. När jag säger utbilda, 

menar jag att jag kommer att ta de unga 
människorna från Nordkorea till nätverk 
med ungdomar i andra länder. De kan 
utbildas i Ryssland samt i Kina, USA och
Frankrike. Det kommer inte att vara 
några problem att göra detta eftersom vi 
har ett internationellt fundament. Korea 
bör stå i centrum för att vägleda USA, 
Japan, Kina, Ryssland och andra 
kraftfulla nationer i världen. Vi kommer 
att utarbeta en plan och genomföra den. 
Seil Travel bör ta itu med pass och 
visum. Jag skapade inte Seil Travel för 
att tjäna pengar. Jag skapade det här 
företaget så att det kan bana en väg 
som Gud kommer att resa med. Först 
måste vi utbilda människor genom 
studentutbyte baserade på Korea. 
Därnäst måste vi genomföra utbildning i 
samarbete med Förenta staterna, 
Ryssland, Japan och Kina. Dessa 
nationer bör samarbeta med varandra 
att driva dessa utbildningar. 
(241-094, 1992/12/19) 

8 Vi har förvärvat Yongpyong 
friluftscenter, som kan vara en plats för 
vinter-OS. Vintern är högsäsong i Yong-
pyong, så frågan är hur man använder 
det uner de varmare månaderna. På 
sommaren finns golf och fiske. Vi bör 
göra det så att helikoptrar kan landa på 
varje bergstopp på Daegwal-lyeong 
bergspass. Jag föreslår också att vi 
skapar en ekologisk gård, så att vi kan 
erbjuda ett kök med färska säsongs-
betonade råvaror, och att vi bygga ett 
hotell för att rymma dem som besöker 
området. Eftersom Yongpyong uppvisar 
underbara landskap på vintern och 



sommaren, kan vi dra nytta av det i båda
säsongerna.

Jag planerar också att plantera berg-
ginseng och odla den där. Detta kan 
sedan säljas till de människor som reser 
runt i regionen med helikoptrar. Ni har 
ingen aning om vilken mystisk vy som 
breder ut sig framför er när ni klättra till 
toppen av berget Balwang på en höjd av
1458 meter. Om en helikopterplatta 
skulle kunna byggas där, kan vi använda
den som en bas för alla våra aktiviteter. 
Yongpyong kan därmed bli den plats 
som förbinder havet och landet. 
(415-120, 2003/08/06)

9 Jag planerar för närvarande att skapa 
en anläggning för motorcyklar eller 
cykel-racing vid Yongpyong. Vi kan hålla
hundratals motorcyklar och cyklar på en 
plats som ligger några kilometer upp i 
bergen, transportera förare upp dit med 
linbana, och låta dem åka ned på motor-
cyklar och cyklar. Eller de kan köra till 
toppen i sina bilar som bär sina egna 
cyklar eller motorcyklar och åka runt 
med dem i bergen. Om vi kan göra detta
till en populär sport bland högstadie- och
gymnasieelever, kommer det att vara ett
bra sätt att använda sig av orten under 
lågsäsong.

Vi kan också ha fiske. Även om vi redan 
är värd för fisketävlingar i Yeosu och 
Suncheon, beroende på säsong kan vi 
också värd för dem i Cheongpyeong. Vi 
kan göra det genom att odla fisk i Yong-
pyong vattenmagasin. Vi borde också 
skapa en jaktmark. Miljöförhållandena i 
Yongpyong ger en konkurrensfördel när 
det gäller jakt, och många människor 

jagare. Vi kan utveckla detta land på 
många sätt; i själva verket i framtiden 
kan skidorten ge vika för andra anlägg-
ningar. (432-229, 2004/01/23)

10 Eftersom jag länge förespråkat 
hobby-industrin världen över, när folk 
talar om mig kommer detta naturligtvis 
upp. Under parollen hobby-branschen, 
kan vi skapa ett kommunikationsnät som
förbinder inte bara Nordamerika, Syd-
amerika och Europa, utan även med 
resten av världen. Om de dynamiska 
ekonomiska realiteterna beaktas, måste 
vi ansluta den demografiska sektorn 
som styr mer än 70 procent av världens 
finansiella sektorer. Äldre personer kan 
delta i golf. Därför bör Yongpyong också
göras till en plats för golfare och inter-
nationella turister. (490-119, 2005/03/11)

11 Arbeta inom teknik, Saeilo tävlar om 
att återupprätta näringslivet till Guds 
sida. Vårt mål är att leda maskinindustrin
i världen. När jag säger, "Låt oss gå till 
världen," så måste ni gå utanför USA 
och nå ut globalt. Vad ska Saeilo göra? 
Saeilo är för närvarande ett litet företag, 
men våra medlemmar är starka. Alla ni 
kan göra vad ni väljer när ni går ut för att
leva för i världen. Vi har fortfarande inte 
den rätta miljön, men jag säger att vi bör
skapa det. Först då kan var och en av ni 
kommer till din slutliga destination på 
världsscenen. (122-196, 1982/11/11)

12 För att vi skall kunna ha global eko-
nomisk makt, måste vi effektivisera vår 
globala säljorganisation. Avdelningar 
som ansvarar för försäljning bör hantera 
produktionslinor, som bör vara utbytbara
mellan regioner över hela landet. Priset 



på många poster varierar beroende på 
säsong. När vinstmarginalen av en pro-
dukt ökar beroende på säsong eller 
andra faktorer, bör vi snabbt distribuera 
och sälja produkten över landet. Detta är
en process som kräver förmåga att nå 
alla delar av nationen. Således måste vi 
bilda ett distributionssystem som ome-
delbart kan sälja produkter som har en 
vinstmarginal en viss säsong. Vi ska 
välja varor för vilka det finns en sä-
songsbetonad efterfrågan och mark-
nadsföra dem i hela nationen. Sedan 
måste vi globalisera denna process. 
(116-299, 1982/01/02)

13 Det kommer en tid då människor inte 
längre behöver leva i städer. En tid kom-
mer när människor kommer att klara sig 
bra och kommer att leva som om värl-
den var deras trädgård. Allt människor 
kommer att behöva göra är att beställa 
varor via telefon (eller internet idag). 
Med hjälp av ett automatiserat system 
kommer vi att kunna ta emot beställ-
ningar och avsluta affären via telefonen. 
Om ni gör en beställning av vissa varor, 
kommer ni att få veta hur mycket de 
kostar och hur mycket skatten är. Det 
kommer att bli som att prata med en 
kontorist på ett varuhus, bara bättre. 
Affärsbiträden kan göra misstag, men 
inte datorer. Med detta system kan vi 
leverera våra produkter till valfri plats. 
Jag kallar detta "pastor Moons system." 
När detta sätts på plats, kommer vi inte 
att behöva varuhus eller butiker. 
(195-188, 1989/11/15)

Flygrelaterade företag

Sanna föräldrar etablerade Washington 
Times Aviation i syfte att uppnå en hög 
standard inom flygteknik och rymd-
teknik- teknologi. I november 2004, 
etablerade de Times Aerospace Korea, 
och i juni 2006 höll de banbrytande 
ceremoni för Gimpo Aviation Industrial 
Complex. Times Aerospace Korea har 
ingått ett avtal om teknikdelning och 
upprättande av samarbetskontakter med
Sikorsky Aircraft.

14 Jag förstår vetenskap och förutser 
hur den industriella världen kommer att 
utvecklas. Det är därför jag måste lägga 
grunden för att säkra state-of-the-art-
teknik. Ni kan inte styra världen om ni 
inte höjer tekniken till högsta standard. 
Jag har stigit till de högsta höjderna i 
form av tankar, och för att ansluta med 
höjder inom vetenskap och teknologi, 
har jag byggt fabriker som producerar 
maskindelar och bildelar. Jag är också 
ganska intresserad av helikoptrar, så jag
skapade ett företag som heter Washing-
ton Times Aviation. 
(473-273, 2004/10/16)

15 Bilen är något som gör oss stolta 
över den moderna civilisationen. Vi 
känner på samma sätt om flygplanet. 
Detta är anledningen till att jag byggde 
Washington Times Aviation. Frågan är 
hur man utvecklar flygteknik, vetenskap 
och teknik genom att ansluta Nord-
amerika och Sydamerika. Jag gör för-
beredelser för det just nu. Jag funderar 
på att köpa topprankade flygplan och 
införliva den bästa flygplanstekniken. 
Frankrike, USA och Kanada är ledande 
inom detta område. Det kanadensiska 



företaget är mycket känt, och jag hoppas
att vi kan arbeta med dem i framtiden. 
Då kan vi påverka Amerika. 
(369-196, 2002/02/14)

16 Flygteknik är många gånger mer 
komplicerat än andra mekaniska tekni-
ker. Sikorsky Aircraft, som har den 
högsta nivån av teknik, har potential att 
dominera rymden. Ett annat namn för 
bolaget är United Technologies. Vi har 
gjort en gemensam satsning med 
Förenta staterna i denna banbrytande 
teknik. Om Förenta staterna skapar 
maskiner i samarbete med oss via 
denna flyg- och rymdteknik, kommer 
hela världen att följa oss. Om ett flygplan
går sönder, kan det repareras och an-
vändas igen. Om ni redan vet hur man 
reparerar ett flygplan, vet ni redan hur 
man bygger ett nytt. 
(525-318, 2006/05/09)

17 De tekniska instituten i USA är le-
dande inom områdena rymd och luftfart. 
Vi byggde en fabrik för Sikorsky Aircraft i
Korea. Detta är på väg att skapa ett 
globalt företag från företagen i Korea 
och USA. Dessa företag är ovärderliga 
eftersom de är utformade för att tjäna 
hela mänskligheten. Det är därför jag 
inkluderade tal jag höll vid första spad-
taget för Times Aerospace Korea på 
Gimpo Aviation Industrials område i 
freds-meddelanden. Frågan är nu hur 
man ska lära sig den teknik som behövs 
för att bidra till detta initiativ. En värld av 
teknik väntar, där unga människor som 
sätter sina sinnen på det kan göra vad 
som helst inom tio år. Det är därför ni 
måste investera er själva, och inte spara

några ansträngningar. 
(533-087, 2006/07/20)

Avsnitt 5 Utjämning av teknologi

Bakgrund

Under den 11:e internationella konferen-
sen av förening av vetenskaper (ICUS), 
som hölls i november 1981 föreslog 
Sanna föräldrar en rörelse för att utjäm-
na teknik globalt. Utvecklingen av veten-
skap och teknik, sa de, är de gemen-
samma tillgångarna för mänskligheten, 
tillgångar som Gud gav oss som verktyg 
för att styra allt i skapelsen. Alla har rätt 
att använda dessa verktyg och njuta av 
deras fördelar. Sanna föräldrar varnade 
för att en minoritet av nationer inte får 
monopolisera teknik för att dominera 
andra länder. De underströk att vi måste
utjämna tillgång till teknik så att alla i 
världen kan leva ett gott liv.

1 Det ursprungliga syftet som Gud 
inspirerar utvecklingen av uppfinningar 
och teknik är för att skapa verktyg vi kan 
använda för att uppfylla Hens tredje 
välsignelse för oss att råda över skapel-
sen. Var och en har rätt att använda sig 
av teknik och njuta av dess fördelar. Vi 
bör naturligtvis diskutera den ekono-
miska och industriella utvecklingens 
aspekt av framsteg inom vetenskap och 
teknik, som de inom helikopter-bran-
schen. Dock tvingar situationen i världen
idag oss att tala om attityden hos dem 
som utvecklar vetenskap och teknik. Min
uppfattning är att de måste betona kär-
lek och moraliska värderingar.



Gud ursprungligen skapade allt i världen
som våra partners för att stödja oss och 
ge oss glädje. För vår del måste vi för-
kroppsliga sann kärlek genom att förena 
med Gud, vår subjekt partner som ska-
pade världen. Detta är hur vi kan bli ett 
sant och kärleksfullt subjekt och ska-
pelsens herre. Gud skapade universum 
som vår objekt partner. Människan, som 
företräder Gud, bör älska och bevara 
naturen och miljön. När vi använder allt i
naturen, bör det vara till gagn för alla 
människor. (578-282, 2007/10/18)

2 Utvecklade nationer påverkar ekono-
min i Sydamerika. De kontrollerar denna
kontinent genom politisk och militär 
makt, och drar även nytta genom deras 
ekonomiska inflytande. De kontrollerar 
allt via bankerna. Med denna makt, 
manipulerar de utvecklingen av Syd-
amerikas råvaror som de vill. Vi måste 
förbjuda dessa metoder. Detta är i detta 
sammanhang som jag förespråkar ut-
jämning av teknik. 
(165-158, 1987/05/20)

3 Jag uppmuntrar utjämning av veten-
skapliga framsteg och teknik över hela 
världen. Under ICUS, diskuterade jag 
utjämnande fördelningen av teknik, och 
visade som ett exempel på hur vi förenat
toppteknologi i Tyskland till vår Tongil 
Industries. Detta tillät Tongil att nå den 
högsta nivån inom elektronik och maski-
ner. Vi måste nå denna grad av utjäm-
ning på en global skala. Vi bör inte 
behålla fördelar för oss själva utan 
sprida ut dem jämnt över världen. 
Enighetskyrkan försöker sprida Guds 
världsbild till alla människor, för att få 

global utjämning av ideal, teknik, 
ekonomi och media. När vi utjämnar 
dessa fyra områden i livet, kommer 
levnadsstandarden hos alla världens 
människor naturligt att nå samma nivå. 
(169-219, 1987/10/31)

4 Jag har inte någon nationell tillhörig-
het. Jag gör som jag vill oavsett mot-
stånd från USA, Korea eller Japan. 
Eftersom jag har bestämt mig för att 
utjämna nivån på den tekniska utveck-
lingen över hela världen, kommer jag att 
göra det utan att misslyckas. Men tänk 
på hur svårt det är att faktiskt uppnå 
detta mål. Det är omöjligt att övertala 
utvecklade länderna att erbjuda sin 
teknik för global utjämning. Ingen av 
dem vill dela sin teknik med andra 
nationer. De skulle hellre hamstra och 
skydda den för att stärka sina nationella 
egenintressen. Att så mödosamt ha 
utvecklat den, vill de inte dela den med 
andra nationer. (184-143, 1988/12/27)

5 Även om förmågan att skapa den hög-
sta tekniken naturligtvis given till de stör-
sta intellektuella, är den resulterande 
tekniken en gåva som himlen skänker till
förmån för alla människor. Ändå har 
man manipulerat dessa gåvor för att 
gynna endast sin egen ras. Från och 
med 1981, uppmanade jag för en rörelse
att utjämna fördelningen av veten-
skapliga framsteg och teknik runt om i 
världen. Denna hållning har givit mig 
förföljelse många gånger. När denna 
utjämningsrörelse är på rätt spår, kom-
mer det att leda till att dela teknik mellan
Förenta staterna och nationerna i Syd-
amerika. Också Europa kommer att 



öppna sina dörrar för Afrika, vilket gör 
europeisk teknik tillgänglig för alla 
afrikanska länder. Europeiska imperia-
listiska makter dominerade de afri-
kanska nationer för att få tillgång till 
deras råvaror.

Eftersom jag intog denna position mot-
satte sig utvecklade länderna häftigt, sa 
att mitt förslag skulle blockera deras 
framsteg och strypa dem ekonomiskt. 
Trots detta är det absolut nödvändigt att 
de utvecklade länderna öppnar dörren 
till utjämning. Detsamma gäller för ut-
bildning. Läroanstalter måste ge alla folk
lika tillgång till vetenskap och teknik. De 
måste ge en behörig person möjlighet 
att studera. Utbildning måste överskrida 
hudfärg, vare sig svart, gul eller vit. 
(237-062, 1992/11/11)

6 Vi måste utföra en rörelse för att 
uppnå en utjämning inom områdena 
ideal, teknik, ekonomiska resurser och 
tillgång till information. Fram tills nu, satt 
en handfull människor i de utvecklade 
länderna tillbaka och nästan gjorde som 
de ville, omedvetna om effekterna på 
människors liv i utvecklingsländerna. 
Jag kommer inte att tillåta detta. Jag har 
ett ansvar att skydda alla människor i 
världen, och jag måste skapa den grund 
på vilken jag kan uppfylla detta ansvar. 
Jag har arbetat för att utvidga denna 
grund oavsett motgångar jag har mött. 
Trots bitter opposition, har jag byggt en 
påtaglig grund under min livstid. 
(145-120, 1986/04/30)

Genomförande av ideal

Sanna föräldrar lanserade en rörelse för 
att utjämna vetenskapliga framsteg och 
teknik inom många olika områden, 
eftersom de tror att tekniken måste 
delas över hela världen. Särskilt lade de 
grunden för utjämning av tekniken 
genom att förvärva större maskin-
verktygsfabriker i Tyskland, en ledande 
nation inom ny teknik, - för att främja 
utjämning av vetenskap och teknik bland
utvecklade och mindre utvecklade län-
der. På så sätt hoppades de att stödja 
utvecklingen av länder i Afrika, Syd-
amerika och Asien. I Afrika, till exempel, 
investerade Sanna föräldrar i byggan-
det och utrustande av korvfabriker, och i 
skolor för jordbruk och boskapsskötsel. 
I Kina, satsade Sanna föräldrar på 
Panda Automobile-projektet, med 
visionen att bygga en storskalig bilfabrik.
Dessa projekt inleddes för att bidra till 
utjämning av teknik och för världsfreden.

7 Ni kan inte föreställa er vilket hot min 
plan att utjämna teknik runt om i världen 
är för industriländerna. Om ett land som 
USA drivit utjämning av teknik, skulle det
behöva dela sin teknik med Sydamerika.
USA kan överträffa Sydamerika på 
grund av dess politiska, ekonomiska och
militära makt. Detta är hur USA håller 
Sydamerika som en ekonomisk koloni. 
Teknik är en annan anledning USA över-
stiger den politiska och ekonomiska ut-
vecklingen i latinska länder.

Nationerna i Sydamerika sköter sin egen
militära och ekonomiska makt, men 
nivån på deras teknik är sämre. USA 
skulle förlora en hel del om det fritt 
skulle dela sin teknik. Nationer kan dela 



olika saker med varandra, men inte de-
ras vetenskapliga hemligheter och 
teknik. Jag förvärvade högsta teknik i de
utvecklade länderna och förkunnade att 
dessa är avsedda att delas. 
(180-258, 1988/08/22)

8 De bästa människorna i världen hjäl-
per oss just nu. Eftersom det finns så-
dana människor som vill hjälpa mig, 
kommer vi att kunna ta emot alla råvaror
vi behöver. Vi måste göra det för att 
hjälpa utvecklingsländer mer än utveck-
lade länderna. Jag öppnar en väg för 
utvecklingsländerna att blomstra. Jag 
kommer att ge råmaterial från några 
länder i Asien och under 20 år kommer 
jag att främja utjämning av teknik samt 
utjämning av produktionen. Under 20 år,
kommer vi att övervaka fullständig över-
föring av teknik till utvecklingsländer och
samtidigt leverera allt material som de 
saknar. Jag säger att vi villkorslöst ska 
lämna över världens främsta teknik till 
dessa nationer. Dessa nationer går 
vidare till global nivå om de utgör ett 
perfekt partnerskap i kärlek med mig 
som subjekt och med sig själva som 
objektpartners. Detta partnerskap 
kommer att vara till ömsesidig nytta för 
oss alla. (180-259, 1988/06/24)

9 Jag har förvärvat Tysklands bästa 
vetenskapliga teknik. Under 1980-talet 
köpte jag fyra fabriker i Tyskland. Jag är 
en förespråkare för utjämning av 
världens teknik. Varför förespråkar jag 
detta? Europa invaderade och utnyttjade
Afrika. Européerna hånade afrikaner 
som primitiva för att rättfärdiga att säkra 
Afrikas råvaror för sina egna nationer. 

När våra missionärer åkte till Afrika, 
upptäckte de att i många fall européerna
inte hade lärt afrikaner hur man odlar 
och hade inte byggt universitet eller 
gymnasier. Gud kan inte välsigna 
Europa bara så att Europa ensamt kan 
blomstra. Hens välsignelse var avsedd 
för alla människor. Denna välsignelse 
måste fördelas, även om det innebär att 
välmående nationer måste offra. Detta 
är anledningen till att jag har förespråkat
utjämning av teknik sedan 1981. 
(239-039, 1992/11/23)

10 Om jag åker till Tyskland blir jag en 
tysk. Jag anpassar mig mycket väl. När 
jag börjar att prata om min historia, kän-
ner jag verkligen att det finns en levande
Gott (Gud, på tyska). När Tyskland till 
exempel stängde sina dörrar för mig och
gjorde allt den kunde göra för att ute-
sluta mig från sin industriella cirkel, så 
fanns det ändå en fabrik som drevs av 
den tyska regeringen som landet lagt 
stor vikt vid. Men eftersom den privati-
serades 1984, kunde jag köpa den. Det 
var verkligen ett mirakel. Vem var 
hjärnan bakom detta? Jag säger att det 
var andevärlden. Fabriken var en sym-
bol för tysk teknik. Det var en fabrik som 
förenade alla 1900-talets tekniska fram-
steg. Det var en fabrik som tillverkade 
maskiner för att göra storskaliga 
produktionslinor. Förmågan att bygga 
produktionslinor är viktigt för varje 
nation. (192-130, 1989/07/03)

11 Jag reste till Tyskland och under-
sökte många teknikområden. Jag gjorde 
en hel del forskning i förväg så att när 
jag kom till en viss fabrik visste jag ge-



nast vad man skulle kontrollera. När ni 
köper en fabrik måste man bedöma de 
goda sidorna och de dåliga. Eftersom 
jag inte kunde åka dit varje dag, gjorde 
jag en utredning. Under åtminstone fem 
år från och med 1980, gick den tyska 
industrin från användning av arbetskraft 
till automatisering. Som ett resultat av 
denna övergång, gick många företag i 
konkurs, särskilt små. Jag hade väntat 
att detta skulle hända, och hade räknat 
ut att om jag inte köpte fabriker under 
denna period, skulle det vara svårt att 
göra det senare. Jag köpte därefter fyra 
viktiga fabriker, som var och en spelar 
en viktig roll i ekonomin, inklusive en 
verkstad, och en bilproduktions-fabrik. 
Jag gjorde dessa inköp som en del av 
en rörelse för att möjliggöra den tekniska
nivån i utvecklingsländer att bli lika stor 
som i utvecklade länder. 
(192-130, 1989/07/03)

12 Jag bygger korvfabriker i sju afrikan-
ska länder. Personal från världens mest 
kända korvfabrik, som ligger i Tyskland, 
hjälper våra missionärer bygga dem. 
I framtiden kommer jag att bilda en 
avdelning av Tongil Industries som 
massproducerar korvmaskiner. Vad 
afrikaner fruktar mest är undernäring. 
De överlever på livsmedel som saknar 
protein. Detta är anledningen till att jag 
fokuserar på korv. För att främja detta 
arbete, lär jag dem hur man skall odla 
grisar och kor genom att bygga stall och 
lador. Dessutom lärde jag dem nya jord-
bruksmetoder för att odla grönsaker och 
tillverka nästan allt annat som rör mat. 
I Demokratiska republiken Kongo, 
byggde jag en högskola för jordbruk. Vi 

driver dem inte själva. Vi utser män-
niskor som kan arbeta där för vår räk-
ning och anförtror det till dem i en anda 
av ömsesidigt välstånd. Jag utvecklar 
detta för att rädda människor och ge 
dem möjlighet att leva för varandra. 
(180-257, 1988/08/22)

13 Jag skrev kontrakt att köpa 26 000 
tunnland mark för att bygga Panda 
Automobile Industrial i Kina. Detta täcker
en yta nästan lika stor som Washington, 
DC. Avtalsparterna är staten och 
Guangdong-provinsen. Jag visste att vi 
var tvungna att avsluta detta före slutet 
av juni 1989 på grund av att omstän-
digheterna i Kina försämrades. Marken 
ligger i ett område som kallas Huizhou, 
ca 40 minuter från Hong Kong och 
havet. Under 1997 kommer Kina att 
återfå Hong Kong från Storbritannien. 
Kina planerar att använda Shenzhen 
och Huizhou, städer som gränsar till 
Hongkong, som baser för operationer för
denna övergång. (190-067, 1989/06/18)

14 Jag öppnade dörren till Kina. Till-
slaget mot Himmelska fridens torg 
skedde den 4 juni 1989 och första spad-
taget för Panda fabriken hölls den 27 
juni. Vad var det ursprungliga datumet 
för spadtaget? Ursprungligen skulle vi 
skicka pengar till en kinesisk bank i 
Hong Kong den 23 september och vi 
skulle inte ha kunnat hålla spadtaget 
förrän den kinesiska regeringen gav sitt 
officiella godkännande. Det innebär att vi
kunde ha haft denna ceremoni i oktober 
tidigast. Varför tog vi spadtaget den 27 
juni, strax efter 4 juni händelsen? Den 
koreanska ambassaden hade meddelat 



vid den tiden att vi måste överge Kina av
säkerhetsskäl, men vi gav inte vika. Vårt 
team hade flytt till Thailand och vi obser-
verade situationen. Tjänstemännen i 
Beijing och Guangdong blev förvånade 
när vi bestämde oss för att genomföra 
spadtaget. Eftersom vi höll händelsen 
med pompa och ståt, inklusive ett band 
och fyrverkerier, gav tidningarna oss 
omfattande täckning. 
(199-056, 1990/02/15)

15 Jag gjorde en enorm investering i 
byggandet av Panda Automobile 
Industrial Complex i Kina. Det var inte 
för att jag hoppades att slå mynt genom 
Kina före andra. Min grundprincip är att 
återinvestera eventuella vinster i Kina 
tillbaka i Kina självt. De vinster vi gjorde 
kommer att återinvesteras i landet för att
bygga internationella freds-motorvägen 
och främja utvecklingen av annan spjut-
spetsteknik till en nivå som motsvarar 
med den utvecklade världen. Mina motiv
i denna investering är att främja välfär-
den för de 1,3 miljarderna människor i 
Kina. Ni kan inte tala om fred i världen 
utan att ta med Kina, som har en fjärde-
del av världens befolkning. 
(198-164, 1990/02/01)

16 Målet med Panda-projektet är först 
och främst att främja fred i öst. Detta 
projekt handlar inte om att tjäna pengar. 
Vad som är viktigt är att det är till för 
fred. Jag investerade i detta projekt för 
att konsolidera fredsansträngningarna i 
öst, med det yttersta målet att få till 
stånd fred i världen. 
(192-251, 1989/07/04)



Kapitel 2

Stilla havs-försynen och utveckling av 
marina resurser

Avsnitt 1 Korea

Yamok och Jeju

Sanne far har varit intresserad av ma-
rinindustrin alltsedan de tidigaste dagar-

na i kyrkan. Under andra nationella 
evangelist-mötet som började den 20 juli
1959 i Gyeonggi på Yamok-ri, Maesong-
myeon, Hwaseong-gun, nära Incheon, 
lärde han medlemmarna hur man fångar
fisk och tränade dem i laguner och leriga
platser där. Han byggde en båt, och vid 



dess sjösättning i Incheon den 26 juni 
1963 döpte han den till Cheon Seung Ho
eller "himlens seger." Han och flera 
medlemmar fiskade från båten. Detta 
var början på försynen för havet.

Från starten på Yamok utvidgades havet
försyn till Jeju, sedan till Yeosu och Geo-

mundo (Port Hamilton). Sanna föräldrar 
valda Jeju som en viktig bas för denna 
försyn, och de gjort betydande investe-
ringar där som att bygga ett varv, en 
fiskodling, och en fruktträdgård för 
mandariner. Det ligger i ett strategiskt 
läge där Gula havet, östra Kinesiska 
havet och Stilla havet möts. Ön Jeju 
betraktas som Sydkoreas port till havet, 
och det är därför de utvecklat den 
marina industrin därifrån. Mot slutet av 
sitt liv, köpte Sanne far den lilla lilla ön 
Jiguido, som ligger utanför den södra 
kusten vid ön Jeju nära Seoguipo, med 
planer på att utveckla en fiskeverksam-
het där.

1 När Enighetskyrkan just var grundad, 
började jag utbilda unga människor att 
leda den marina industrin som jag 
planerade för framtiden. Det fanns en 
plats som heter Yamok där man kunde 
hitta djupt vatten med utmärkt fiske. Alla 
typer av rykten cirkulerat om denna 
plats, som att ett 1000-årigt monster 
bodde i vattnet, och att ingen som kom 
in i vattnet där överlevde. Men i själva 
verket var vattnet fullt av liv. Varhelst ni 
gick, fanns alla slags tänkbar fisk, sär-
skilt ormhuvudfiskar, havskatt och ål. 
Våra tidiga medlemmar som utbildats vid

Yamok talade alltid om sina metoder för 
att fånga dessa fiskar.
(167-135, 1987/07/11)

2 Det fanns en viss lagun vid Yamok 
som var så fylld med sjögräs att vatten-
ormar inte gick ner i vattnet. De sling-
rade bara fram och tillbaka över den 
övre delen av gräset. Ingen visste riktigt 
hur djupt det var. Det fanns taggiga 
näckrosor som växte där. De flesta 
människor tror att taggiga näckrosor 
endast växer i grunt vatten, bara för att 
de liljorna växte där betyder inte att 
vattnet var grunt. Vi gjorde ett stort nät 
för att fånga fisk i vattnet. Det måste ha 
varit 300 meter brett. Vi kastade det var 
100:e meter, och vi fångade praktiskt 
taget varje fisk som var där. Vi lastade 
hela vår fångst i en lastbil och körde in i 
staden, vår avsikt var att erbjuda gratis 
fisk till stadsborna. Men stadsborna 
vägrade att äta den fisk som kom från 
den lagunen. Jag kan aldrig glömma den
upplevelsen när vi dumpade hela 
billasset med ruda, vanlig karp, 
ormhuvudfiskar, havskatt och ål tillbaka 
in i lagunen. (597-035, 2008/09/02)

3 Jag minns för länge sedan när jag tog 
av min tröja och rullade runt i vattnet och
leran vid Yamok. Vi hade lagt ut ett 
enormt nät. När tidvattnet kom drogs fisk
in i nätet och när strömmen gick ut var 
de fångade i det grunda vattnets lera. Vi 
gick bara ut på leran och öste upp fisk i 
massor. Allas ansikte var täckt av svart 
lera, både unga och gamla såg likadana 
ut. Vi var alla kolsvarta förutom våra 
ögon, som blinkade vidöppna. Vi märkte 
inte ens solens läge. Vi var helt distra-



herade av det stora antalet fiskar vi 
fångat. Jag kan aldrig glömma allt som 
vi gjorde på den tiden. Det lämnade en 
oförglömligt intryck i mitt hjärta. Det var 
vårt liv tillsammans, när vi tillbringade 
våra dagar bara tänkande på vår nation 
och Guds vilja. (122-167, 1982/11/02)

4 År 1963 byggde vi en båt och kallade 
den Cheon Seung Ho. Det betyder "him-
lens seger." Jag kallade den så för att 
beteckna min beslutsamhet att Guds 
vilja skall ske. Efter bygget av Cheon 
Seung Ho, talade jag om att bli en kraft 
på världshaven. Många medlemmar 
gillade inte att åka med båten. De kunde
säga, "Vi kan inte gå ut idag. Vågorna är
för höga." Men kan en sann fiskare 
backa så? Tills livet är borta från hans 
kropp, måste en fiskare gå ut oavsett. 
Jag blev en sann fiskare. Jag brydde 
mig inte om regn eller snö; Jag fiskade i 
skyfall. Jag skulle fiska ända till kvällen 
även när det regnade. 
(294-177, 1998/06/14)

5 År 1963 byggde jag en båt och kallade
den Cheon Seung Ho. Det finns en an-
ledning bakom detta namn: Jag ville 
skapa en förutsättning för Guds seger. 
Sedan, strax efter jag satt min fot i 
Amerika, 1973, började jag bygga båtar 
igen. Jag har använt dessa båtar alltse-
dan dess. I Alaska jag brukade jag 
stanna på min båt dag och natt. Jag 
brukade gå ut på min båt med mål-
medveten hängivenighet. 
(294-055, 1998/06/10)

6 På 1960-talet besteg jag alla de väl-
kända bergen i Korea. Jag besteg dem 
medan jag fångade fåglar och vilt, men 

mitt syfte var att nå ut i hela landet. Efter
det gick jag till havet för att fiska. Under 
syndafloden, var det landet som tog 
emot domen. Fisk i vattnet dömdes inte. 
Det är därför jag kan använda fisk att 
betala all gottgörelse för marken. Fisk 
existerar i den ursprungliga formen och 
tillståndet som Gud skapade dem. 
Därför måste vi älska dem.

Fram till detta år 2000, har jag tillbringat 
mer än 27 år att åka ut på båtar på 
havet, och älska fisken. Överallt jag 
bodde, undersökte jag vattnet och 
platser att fiska. Jag byggde min första 
båt i Korea 1963. Det var för 37 år 
sedan. Jag försöker ansluta allt detta till 
våra maritima företag. Om ni läser mina 
predikningar från den tiden, kommer ni 
att förstå. Jag döpte min båt Cheon 
Seung Ho att betyda att jag skulle göra 
Gud segerrik. Båtar behövs för att 
ansluta havet till land. För att hävda 
äganderätt över havet, började jag med 
en båt, Cheon Seung Ho, och expan-
derade vår närvaro till maritima företag, 
och sedan in i varvsindustrin. 
(325-079, 2000/06/30)

7 Närhelst jag hade tid att avvara, åkte 
jag alltid till Jeju att offra hängivenighet. 
Historiskt, var Jeju den plats där Koreas 
lojala statstjänstemän fick gå i exil när 
de föll i onåd. Vi kan inte förneka detta 
faktum i vår historia. Därför, tänkte jag 
att jag måste åka till Jeju innan jag går 
vidare på min väg.

Ordet Jeju har olika betydelser i korean-
ska, beroende på vilken kinesiska 
tecken som vi använder. Det kan betyda
"överstepräst" jeju, som genomför ett 



offer till andar i den andra världen. Det 
kan också betyda "världen som korsas," 
jeju, vilket innebär den återställda 
världen. Stavelsen ju i Jeju använder 
kinesiska tecken som betyder "by", men 
jag tolkar det som en annan karaktär för 
ju, som betyder "herre." Eftersom en ö 
symboliserar kvinna, betyder Jeju "Her-
ren som passerar över till en annan 
värld för att finna Eva." För att göra detta
sammanhang som Guds representant, 
lämnade jag ofta fastlandet, besökte ön, 
och återvände sedan till fastlandet. Det 
är därför jag har offrat min hängivenighet
till ön Jeju hela mitt liv. 
(292-061, 1998/03/28)

8 För mig betyder ön Jeju en plats där 
översteprästerna som bedriver religiösa 
ritualer lever. Jeju är en helig ö tack vare
dessa överstepräster, Jeju, har samlats 
för att bo där. Folket i Jeju dyrkar havets
gud, och de dyrkar också bergets gud 
på berget Halla. När människor som 
tillber en gud förbereda sig för en ritual, 
erbjuder de särskilda handlingar av hän-
givenighet. Översteprästen som utför ri-
tualen står i position av ägaren. Vid ett 
erbjudande av offer under ritualen, 
måste ni absolut följa hans instruktioner.
Ni får inte lyssna på någon annan.

Varför tror ni att jag har varit så intres-
serad av ön Jeju? Jeju är den sydligaste
delen av Korea. Om fastlandet repre-
senterar människan, sedan Jeju repre-
senterar kvinnan. Det är därför ö-män-
niskor alltid längtar efter fastlandet, och 
de är ensamma. Var kan sådana en-
samma människor finna tröst? De kan 
finna tröst på vägen där deras kärlek till 

Guds vilja ansluter dem till frihet. Därför 
vill de vara anslutna till fastlandet , där 
människor har möjlighet att resa fritt. 
(141-127, 1986/02/20)

9 Nära ön Jeju finns det en liten holme 
som heter Jiguido. De kinesiska tecknen
för Jiguido betyder "ön för att återvända 
till jorden." När jag såg Jiguido, tänkte 
jag, "Aha! Återupprättelsen kan börja 
här." Så jag köpte den holmen. Den 
tillhör nu oss. Om ni åker ut från stran-
den bara 100 meter, ser ni att havet är 
mycket djupt. Jag tänkte, "Om jag tar 
alla levande varelser från Cheonji 
himlens mark, till toppen av berget 
Baekdu, och planterar dem i jorden 
Jiguido, kommer de att fungera som 
nyhets-frön som kan föra universum till 
liv igen. Universum blir befriat. "Det är 
därför jag har idén att göra ön Jeju till 
den finaste nöjespark och rekreations-
området i världen. 
(352-060, 2001/08/29)

10 En del vet redan att Jiguido kan bli ett
fantastiskt fiskeställe. Vi kan locka 
många människor till Jiguido, ta dem 
med på våra båtar och visa dem var de 
kan fånga olika sorters fisk. Vi skulle 
säga till dem, "Ni kan fånga havsaborre 
och blåfisk där." Då skulle fiskarna vilja 
fånga även andra typer av fisk. Fiske-
experter har sina egna favoriter. Jiguido 
har alla typer av fisk och guiderna på 
våra båtar kommer att veta var man 
fångar dem. Många besökare kommer 
att använda våra båtar, och efter att ha 
kommit tillbaka kommer de att stanna på
hotellet som vi kommer att bygga. Vi 
måste utveckla detta område, annars 



händer inget av detta. Det bästa sättet 
att utveckla Jiguido är att göra det till ett 
mål för fiske. (126-287, 1983/04/28)

11 Jeju är porten till Korea. Det har 
snabbt blivit en mycket viktig passage in 
och ut ur Asien. Eftersom det ligger där 
Gula havet, Östra kinesiska havet och 
Stilla havet möts, ur ett strategiskt 
perspektiv, är det en av de mest kritiska 
lägen som finns för en militär fästning. 
Också på ön, bredvid Moseulpo, finns 
det en hamn. Min uppfattning är att det 
har potential att bli en världsledande 
militär hamn eftersom vattnet där är till-
räckligt djup. Med tanke på alla dessa 
villkor, kan ön Jeju en dag även bli som 
Hong Kong och fungera som en fri inter-
nationell stad. För att bygga en sådan 
grund, måste vi börja med ett företag 
som kan utveckla Jeju och Jiguido till 
fiskemål. (126-312, 1983/04/30)

12 Jeju måste bli ett turistmål som över-
träffar alla turisters bästa turistmål i 
Amerika eller Europa. Halla Mountain är 
en stor providentiell tillgång. Genom att 
symbolisera kvinnlighet, är berget Halla 
som en mors kropp, och måste därför ha
många barn som klamrar sig fast vid det,
som söner och döttrar som tar emot liv 
från sin moders bröst. Vi får inte spara 
något för att göra ön Jeju i ett hög-
klassigt turistmål. När vi gör, kan vi 
skapa den bästa turistattraktion i Asien. 
Då Japan, Kina och Ryssland kommer 
att börja reagera kan Jeju bli vår bas för 
att uppnå detta.

Ön Jeju kommer att bli ett turistmål och 
en fiskedestination. Fiske kommer inte 
att begränsas till endast utrymmet i ome-

delbar anslutning till ön. Turister kommer
att kunna åka motorbåtar för att fiska 
tegelabborre eller någon annan fisk. De 
kommer att kunna fiska i vattnen nära 
den japanska kusten. Tänk vad som 
skulle hända om vi hade motorbåtar som
tar turister att fiska även nära den kine-
siska kusten! Ni skulle inte kunna stoppa
den flod av människor som flockas för 
att besöka Jeju. Ön Jeju är en sådan 
förtrollande plats som det kan locka tu-
rister från Japan, Kina, och även från 
Ryssland. (291-247, 1998/03/15)

Yeosu och Geomundo

Sanna föräldrar valde Yeosu och Sun-
cheon som centrum för sina maritima 
projekt. Detta beror på att de såg vidden
av havet mellan Pusan och Mokpo som 
ett idealiskt läge i världen för ett framtida
turistmål med aktiviteter på både hav 
och land. Med visionen att omvandla 
området till en viktig turistattraktion i 
Asien, gjorde de upp planer på att samla
in pengar i Korea, Japan, Kina och USA 
i syfte att utveckla en maritim park vi 
Koreasundet, nära Yeosu.

För detta ändamål, byggde de Cheong 
Hae (Blue Sea) Garden Training Center 
i Hwayang distriktet i utkanten av Yeosu 
och havet och hotell i Soho-dong,Yeosu.
Dessa projekt visar löftet för att hjälpa 
Sydkorea utvecklas till en nation med en
avancerad marin fritid. De kommer att 
göra Yeosu centrum för evenemang 
som främjar samarbete i hela Stilla-
havsområdet, och därigenom bidra till en



återförening av den koreanska halvön 
och förverkligandet av världsfred.

Sanna föräldrar byggde det första 
Cheon Jeong Gung palatset i Cheong-
pyeong, och de har planer på att bygga 
ett andra Cheon Jeong Gung palats i 
Schweiz som ett centrum för enigheten 
mellan alla religioner. För att represen-
tera sin vision för den maritima sfären, 
byggde de Ocean Cheon Jeong Gung 
palatset på Geomundo. Sanna föräldrar 
invigde Geomundo som en helig mark 
den 15 november 2006. De liknar Geo-
mundo med helig plats och även det 
allra heligaste i templet i Jerusalem. De 
sa att Geomundo var som en fristad, och
att alla besökare som ber och offrar hän-
givenighet där hittar förlåtelse. Sanna 
föräldrar genomförde också en fiske-
försyn på Geomundo där de formulerat 
planer för gemensam utveckling av Jeju,
Chujado, Geomundo, Chodo och Yeosu.

13 Kustområdet mellan Pusan och 
Mokpo, i Korea är den enda platsen på 
jorden där hav och land är så perfekt 
anpassade. Landskapet är hisnande. 
Det är något speciellt med geografin i 
området nära Yeosu och Suncheon. 
Ursprungligen var marken platt vanligt, 
men på grund av påtryckningar från de 
omgivande bergen, sjönk med tiden den 
mellersta delen av landet. Denna geo-
grafi är anledningen att detta område 
kan bli en internationellt känd fiskeplats.

Denna ö-rika kust är den bästa platsen 
för havsfisk att finna föda. Om ni vill 
fånga stora fiskar, måste ni fiska nära en
kust där många små fiskar lever. 
Kustvattnet är kopplad till havsdjupen, 

och djuphavsfisk kommer att livnära sig 
på växande småfisk. Nära Yeosu och 
Suncheon, kan ni hitta både små fiskar 
som lever i grunt vatten och stora fiskar 
som lever i de djupa vattnen. De är i 
världsklass bästa fiskeplatser eftersom 
det finns så många sorter av fisk som 
lever där, och storleken på fisken ökar ju
längre ut ni går. (483-059, 2005/01/16) 

14 Yeosu betyder på koreanska "kristall-
klart vatten." Eftersom vattnet som om-
ger Yeosu är klart och fisken växer bra, 
har Yeosu blivit centrum för marin fisk-
odling i Korea. Ni kan hitta många typer 
av musslor och fisk. Havet blir djupt 
mycket snabbt. Alla typer av små kräft-
djur och insekter lever runt öarna där det
finns stora utrymmen mellan klipp-
blocken. Där små fiskar samlas för att 
festa på dem, och stora fiskar samlas för
att äta den mindre fisken. Därför finns 
alla sorter av fisk som lever i Stilla havet 
och nära Jeju, både från grunda och 
djupa vatten, koncentrerade till detta 
område. Därför är detta område i havet 
naturligtvis en idealisk plats för fiske. 
(434-197, 2004/01/30)

15 Vi måste bygga ett varv och en havs-
turistort på Yeosu. Det finns ungefär 
3000 öar i Korea. I Koreasundet finns 
många öar som saknar ägare. Det är 
inom en triangulär zon mellan Korea, 
Japan och Kina. Om vi skapar en park 
här, kommer många japaner och kineser
på besök. Redan har japaner och kine-
ser röstat Jeju som en stor turist-
destination, så vi måste agera snabbt. Vi
måste bygga golfbanor, hotell och all 
infrastruktur som krävs för fiske. Vi 



måste skynda eftersom regeringen snart
kommer utse detta område som ett 
turistmål, och de kommer att bygga en 
flygplats och en helikopterplats. Jag 
planerar att inleda ett VM i fisketurné-
ring här i Yeosu. För detta måste vi 
bygga anläggningar och träna oss att 
använda dem. Vi måste skynda, efter-
som det även kan bli en händelse där 
fiskare från alla sex kontinenter kommer 
att konkurrera. (403-291, 2003/01/24)

16 Jag tog nyligen spadtaget för att 
lägga grunden för vad som kommer att 
bli ett centrum för den marina fritids-
industrin i Hwayang distriktet nära 
Yeosu. En stor grupp av dignitärer 
deltog. Jag investerar flera miljarder 
Won i detta projekt, som kommer att 
öppna en ny horisont för den koreanska 
marina fritidsindustrin. Jag tror att detta 
kommer att kraftigt bidra till Sydkorea 
och hjälpa nationen växa till en stor 
aktör i branschen. Detta projekt som vi 
börjar här i Yeosu kommer att bära frukt 
för Stillahavsområdets försyn och kom-
mer att expandera in på den asiatiska 
kontinenten. Det säger sig självt att det 
på ett avgörande sätt kommer att bidra 
till att förverkliga ett enande av den 
koreanska halvön och fred i världen, öka
hela mänsklighetens lycka.

Jag fortsätter att investera mina 
ansträngningar för välbefinnande och 
fred för alla människor. Dessa ansträng-
ningar har många dimensioner. Just nu, 
utvecklar jag Abel-FN, som kommer att 
öppna ett nytt kapitel av försoning och 
fred för alla människor i världen. Detta är
att uppfylla Guds mandat att fastställa 

den ideala värld av fred där alla kommer
att leva enligt principerna om ömsesidigt
beroende, ömsesidigt välstånd och 
universella gemensamma värderingar. 
Berings sund projektet är en annan av 
mina ansträngningar, liksom utveck-
lingen av Hwayang fria ekonomiska zon 
nära Gwangyang-bukten. Jag har ingen 
tvekan om att dessa kommer att spela 
avgörande roller för att skapa fred i Stilla
havet. (586-203, 2008/02/12)

17 Jag flyttade mina ansträngningar att 
utbilda folk från Hawaii i Stilla havet till 
anläggningar i Yeosu-Suncheon om-
rådet. Alla slags raser lever runt Stilla 
havet, så jag vill föra dem till Yeosu-
Suncheon och utbilda dem. Yeosu blir 
känt. Vad vi behöver göra är att skapa 
en stad där japaner, amerikaner och 
koreaner lever tillsammans. Det är 
därför jag planerar att bygga ett köp-
centrum, ett som kombinerar de bästa 
egenskaperna hos varuhusen i Japan, 
Korea och USA. Vad skulle krävas för att
bygga ett enormt köpcentret störst i 
världen? Jag tänker att vi kommer att 
behöva bygga ett köpcentrum som unikt 
skiljer sig från befintliga köpcentrum. 
(431-335, 2004/01/20)

18 Yeosu och Suncheon är fina lägen. 
Här i området Yeosu och Suncheon går 
jag i spetsen för en tid präglad av kus-
ten. Jag har blivit ledande inom utveck-
ling av dessa städer, men mer än så, jag
kopplar dem samman med Gud. Jag vill 
att dessa städer ska överträffa närlig-
gande städer, både i Sydkorea och i de 
nationer som gränsar Korea. Vi kommer 
att göra dem till modellstäder med ut-



märkta villa-komplex, som passar att 
vara värd för en ocean-utställning i 
framtiden. (608-142, 2009/02/23) 

19 Jag helgade Geomundo som en helig
plats den 15 november 2006, efter att 
jag avslutat leverera ett fredsbudskap. 
Ni måste också åka till Geomundo och 
offra er hängivenighet. Från och med nu,
måste alla utan undantag besöka Geo-
mundo. Det är den plats där ni kan göra 
upp räkningen med Gud för allt ni gjorde
i ert liv, be om förlåtelse. Där kan ni läm-
na era sista ord innan de reser till nästa 
värld. (549-226, 2006/12/26) 

20 Jag ska bygga ett palats på Geo-
mundo. Det är därför jag besöker 
Geomundo när jag kommer till Korea. 
Om man tittar på namnet Geomundo 
tolkar jag de kinesiska tecknen för geo-
mu, som "den stora månen", men jag 
tolkar inte bokstavligen Do som "ö", utan
som "vägen". Denna plats är havets väg,
vägen för den stora månen. 

Palatset på Geomundo kommer att bli 
som en helig plats där alla människor i 
världen kommer med båt för att vila, be 
och offra hängivenighet. Palatset som 
jag kommer att bygga vidare på 
Geomundo kommer att bli en 
helgedomen, eller till och med det allra 
heligaste. Det kommer att bli en plats för
vila och bön där ni och alla era bröder 
och systrar runt om i värl-den kan 
komma när som helst. De som besöker 
och ber på Geomundo kommer att ha 
fått förlåtelse när de lämnar ön. Det 
kommer att vara en fristad, en plats att 
komma bort från världen.
(580-257, 2007/11/13) 

21 Grunderna för Yeosu-turism är öarna 
Baekdo, Chodo och Geomundo. Efter-
som jag tolkar namnet "Geomundo" att 
betyda "vägen för den stora månen," 
måste vi etablera oss där. Där kan vi 
fånga många fiskar som lever på djupt 
vatten, inklusive havsaborre och 
gulstjärt. Dessa öar är de hopsjunkna 
resterna av vad som en gång var höga 
berg, vilket ger en idealisk miljö för 
många fiskar att leva i vattnen mellan 
dem. Det finns även klippor som ni kan 
fiska från. För att säkra er själva på 
klippan kan ni binda ett rep till en tall 
som växer på en närliggande avsats, 
fästa repet i säkerhetsbältet, och hitta ett
fotfäste. Det finns ingen plats att sitta 
bekvämt och fiska, men dessa säker-
hetsåtgärder kommer att hindra er från 
att falla i havet om ni slumrar till under 
fiske. När jag fiskade här sättet, bröt jag 
rekordet att fånga flest platthuvad mulle. 
(537-207, 2006/09/01) 

22 Geomundo är där vi ska bygga vår 
nya bas på den södra delen av Korea. 
Ursprungligen tänkte jag bygga Cheon 
Seung Ho-båtar där och sedan fiska 
utanför än Chujado. Ni kan fånga 
mycket japansk-spansk makrill där. I 
Korea, är den enda plats där ni kan fiska
japansk-spansk makrill året runt, utanför 
kusten till öarna Chujado och Geo-
mundo. gulstjärt, havsaborre och multe 
lever också i dessa vatten. Ni kan fånga 
dem inte bara på sommaren, utan även 
på vintern. Således slog det mig att vi 
måste odla dessa fiskar, eftersom det är 
härdig fisk som tål årstiderna. Vi måste 
hitta ett sätt att föröka dem över hela 
världen. 



Vi kommer att behöva bygga en kust-
museum, ett träningscenter och en 
vattenbruks-högskola. Den bästa 
platsen för dessa är Geomundo. Dess 
hamn är utmärkt, och geografiskt så väl 
skyddad att ni kan fiska även mitt i en 
orkan. Geomundo ligger likt Hawaii där, 
på norra och södra sidan av den stora 
ön nära kaffeplantager, där man kan 
fiska i alla fyra årstiderna. På Geomun-
do, kan man även fiska under hela året. 
Där kan ni hitta alla typer av fisk ni nå-
gonsin velat fånga. Vi kommer att bygga
utbildningsmöjligheter där vi kan lära 
människor alla kunskaper som krävs för 
att fånga fisk och vad som utgör den 
bästa betet. Vi kan även lära hur man 
bygger båtar. Vi kan sprida all den kun-
skap och färdigheter inom det marina 
området. För detta kan vi skapa en full-
ständig sådan utbildning där studenterna
tränar på alla dessa öar - Jeju, Chujado, 
Geomundo, Chodo - och därefter vid 
Yeosu. (544-113, 2006/11/08) 

23 Vi måste köpa mark på Geomundo. 
Där kommer vi att bygga ett palats för 
den södra delen av landet, ett ocean - 
palats. När jag reste till Sydamerika, 
skapade jag en helig plats som jag kallar
Ursprunglig helig plats, Ro för helig mark
och Segerrik helig plats. Baserat på den 
platsen hade jag tänkt bygga ett 
undervattenspalats där i mitten av 
vattnet. Nu har jag flyttat denna plan till 
Geomundo. På Geomundo, som är 
omgiven av kristallklart vatten och 
många öar, vill jag börja bygga Guds 
nation. (546-181, 2006/11/27)

24 Palatset Cheon Jeong Gung är 
modellen på jorden av Guds palats i 
himlen. Det första Cheon Jeong Gung 
ligger i Cheongpyeong. Det andra 
Cheon Jeong Gung palatset måste vara 
en plats som kan förena alla religioner, 
så jag har talat om att bygga det i 
Schweiz. Därefter kommer vi att behöva 
ett Cheon Jeong Gung palats som re-
presenterar havet. Vi behöver bygga en 
havs-bas för Gud, ett havs-palats. 
Geomundo är en lämplig plats för detta.

Det var på Geomundo (Port Hamilton) 
som britterna inrättade en flottbas för att 
försvara Sydkorea mot Ryssland under 
senare hälften av 1900-talet. På detta 
sätt uppfyllde Storbritannien sitt ansvar 
som Eva-nation att försvara Sydkorea. 
Vi kommer nu att bygga havs-palatset 
Cheon Jeong Gung på Geomundo, 
baserat på grunden av de brittiska 
ambassadörer som kom till Korea och 
uppfyllde Evas ansvar inom världs-
försynen. Detta är den historiska grun-
den på vilken havs-palatset kommer att 
byggas. Detta palats kommer att repre-
sentera den marina världen. 
(565-228, 2007/06/12)

Avsnitt 2  USA

Gloucester

I USA, utförde Sanna föräldrar havets 
försyn i Gloucester, Massachusetts; och 
i Alaska och på Hawaii. Den 17 juni år 



2000, i Kodiak, Alaska, tillkännagav de 
återvändandet av havet till Gud, i syfte 
att återge allt i haven till Gud. Detta är 
ett av många uttalanden de gjort i Ameri-
ka för att realisera delar av sin vision för 
havet. De presenterade också många 
planer för att genomföra dessa prokla-
mationer.

Gloucester är känd världen över som en 
fiskehamn, och det blev känd som en 
plats för att fiska blåfenad tonfisk. Där 
tidigt på morgonen, åkte även Sanne far 
ut till havs i sin båt, New Hope. Han 
designade också personligen en all-
syftes fiskebåt, Good Go-serien, och 
tillverkade dem för sin fiskeflotta. Medan
han fiskade, offrade han många andliga 
villkor. Han utvecklade en speciell fiske-
metod för tonfisk som han döpte till 
"pastor Moons system". Han var också 
värd för tonfiske-turneringar.

1 Blåfenad tonfisk i Gloucester är världs-
berömd. Rika människor med sina lyxiga
båtar försöker alla fånga tonfisk åtmin-
stone någon gång. Eftersom de vet att 
vår flotta fångar mycket tonfisk, följer de 
efter våra båtar. När vi tog våra Good 
Go båtar till New Jersey, följde alla rika 
båtägare också efter dem. Oavsett 
vilken hamn vi fiskar från - till exempel i 
Florida eller New Orleans – kommer de 
ut efter våra båtar. Detta är så jag kom 
att bli vänner med många av dem.

För tre år sedan, 1977, värderades ton-
fisk till tio cent per pund (0,45kg). Nu har
priset har stigit till $ 1,70. Jag gjorde det.
Jag höjde priset. Och jag kommer att ta 
det upp till $ 5,00. När detta händer, kan
en tonfisk vara värt $ 5000 till $ 7000, 

och de rika amerikaner med båtar kom-
mer att komma ut i horder för att fånga 
tonfisk. Genom detta kommer hamn-
städer såsom Gloucester bli rik. Den 
dagen kommer då tiotusentals båtar 
kommer att flockas till dessa städer. De 
kommer att behöva båtar, så vi förbe-
reder oss för att bygga ett varv. 
(105-051, 1979/09/16)

2 Under sju år ledde jag vår tonfiskflotta 
i Gloucester från min båt New Hope, och
under den tiden visste ingen i stan att 
det var jag, pastor Moon. Jag antar att 
de trodde att jag skulle vara klädd i en 
krona och sidenkläder, och att jag skulle 
flyga omkring i ett flygplan, resa runt för 
att kontrollera vår verksamhet runt om i 
världen eller gå på att tal-turnéer. De 
kunde inte föreställa sig i sina vildaste 
drömmar att jag skulle sitta där i New 
Hope med min hud brändes till bronsfärg
av solen. Så de brukade fråga männi-
skor i Good Go båtar, "Varför kommer 
aldrig pastor Moon någonsin hit?" Under
sju år förstod de inte att personen bred-
vid dem var pastor Moon själv. Men jag 
var där mitt ibland dem, klädd i en fiska-
res kläder och stinkande av fisk. Jag är 
en äkta fiskare. Det är därför de inte 
inser att det var jag, pastor Moon. Hur 
märkligt är det inte? 
(109-153, 1980/11/01)

3 När ni fiskar är det bättre att gå ut med
en liten båt än en stor. Många männi-
skor bland allmänheten är intresserade 
av fiske med spön. I själva verket 
förlorar de intresset att fånga fisk med 
nät. Även rika människor med stora 
båtar är inte intresserade av att fånga 



fisk med nät. Detta är anledningen till att
jag byggde Good Go båten. Jag desig-
nade båten för att människor ska kunna 
och fiska i floder och även ute till havs. 
Våra Good Go båtar är ganska kända 
nu. De har blivit väl kända som bra för 
både fiske och utflykter på havet. 
(262-240, 1994/08/01)

4 Vid fiske efter blåfenad tonfisk, kan ni 
behöva vänta hela dagen för att fånga 
bara en enda fisk. Det finns tillfällen när 
fisken inte biter alls. Vid sådana tillfällen 
kan ni behöva vänta tre veckor att få ett 
napp. Det finns hundratals båtar ute som
väntar på att en tonfisk skall nappa, men
bara cirka tio tonfiskar fångas varje dag. 
Detta innebär att endast en av 30 eller 
till och med en av 50 båtar kommer hem
med en fångst.

Men våra Good Go båtar är speciellt bra
för fiske, och jag hittade på en metod för
att fånga tonfisk som jag kallar " pastor 
Moons system". Jag utvecklade mitt sys-
tem efter att ha utforskat allt från vilket 
bete som är bäst av alla kända veten-
skapliga metoder för fiske. Även med 
hundratals båtar ut på havet som vill 
fånga tonfisk, skulle våra båtar komma 
hem med två tredjedelar av den dagens 
fångst. (167-138, 1987/07/11) 

5 Jag är alltid den första att komma ut 
på havet varje morgon. Jag är också 
nummer ett i att fånga fisk. Jag utvecklat
ett nytt sätt att fånga tonfisk. Det fanns 
män där ute med årtionden av erfaren-
het säger sig var bäst, men deras sätt 
fungerade inte så bra. Jag tillbringade 
tre år att forska för att utveckla och full-
ända mitt nya system. Det är så "pastor 

Moons system" att fånga tonfisk skapa-
des. Mitt system innefattar ett nytt sätt 
att beta kroken, och det hela är helt 
självmonterande. Om ni förlorar en 
kommersiellt köpt tonfisk-lina, kommer ni
att förlora runt $150. Om ni måste skära 
av en lina eftersom den trasslar in sig 
med något, är linan förlorad och återigen
lider ni ekonomiska förluster. Dock är 
mitt system så effektivt att vi kan dra 
nytta av linorna och krokarna under en 
lång tid. (180-274, 1988/08/22) 

6 Jag vann första plats i en tonfisk-tur-
nering i Gloucester. Jag hade skapat ett 
nytt system för att fånga tonfisk som 
kallas "pastor Moons system". En tonfisk
kan vara enorm, ännu större än en ko. 
Ni kan inte fånga den med bara en tunn 
en-och-en halv millimeters fiskelina. För 
en så stor fisk måste ni använda ett rep. 
Efter att jag satte ett nytt tonfisk-rekord 
med det system som jag tänkt ut och 
skapat, lärde sig de lokala fiskarna 
"pastor Moons system" och började 
själva använda det. 
(445-235, 2004/04/18) 

7 Tonfisk som fångas i vattnen utanför 
Gloucester och Boston kan vara gigan-
tisk. Min största tonfisk någonsin var på 
577 kg! Dess längd var nästan sex me-
ter. En stor tiger väger ca 300 kg, och en
tjur väger upp till 450 kg. Så den här 
tonfisken var större än en tjur. Våra 
medlemmar fångade tonfisk som vägde 
som mest omkring 90 kg, så min fångst 
var sex gånger den storleken. Detta re-
kord var helt fenomenalt. Efter att ha 
fångat en sådan enorm fisk, kände jag 
mig bättre än en general under andra 



världskriget efter att ha vunnit en strid. 
Ni kan inte förstå en sådan känsla om ni 
inte har upplevt det. För mig, en man 
som föddes att fiska, var det som att bli 
fiskets prins. (167-138, 1987/07/11) 

8 Jag organiserade en tonfiske-tävling i 
Gloucester, där jag satte upp $100,000 
som prispengar. Efter min båt vann tur-
neringen, donerade jag prispengarna till 
en fond för afrikanska människor i nöd. 
Vi behöver upprepa denna typ av 
händelse i hela världen. Om vi skulle 
fullfölja detta initiativ under flera decen-
nier, kan vi samla miljoner och med tio-
tals miljoner dollar och använda dem för 
att rädda världen. Men i dessa dagar, 
under de tidiga timmarna av morgonen 
när vi förbereder att gå ut på havet, för-
söker en del unga människor övertyga 
mig att ta et lugnt. Det vill säga, de 
säger, "Det är inte nödvändigt att gå ut 
klockan 05:00 varje morgon. Vi kan gå 
ut klockan 6:00 eller 7:00 och ändå 
fånga mycket fisk." Men de förstår inte 
att jag går ut tidigt mot havet i syfte att 
skapa ett andligt tillstånd. Detta är an-
ledningen till att fisken kommer till mig 
där ute; de går inte till andra människor. 
(230-180, 1992/05/03) 

Alaska

Sanna föräldrar investerade också stora 
ansträngningar för havets försyn i 
Alaska. Alaskas vatten är världsberöm-
da fiskevatten rika med näringsämnen 
för myllrande fisk koncentrerad där. Som
en del av deras ansträngningar att ta itu 

med mänsklighetens livsmedelsbrist, 
etablerade Sanna föräldrar Internationel 
Seafoods i Alaska (ISA) för att utveckla 
statens resurser. Där utbildade de också
medlemmar genom att ta med dem på 
havsfiske.

9 Den som erövrar havet kan erövra 
världen. Havets yta är nästan två och en
halv gånger större än marken. Alla typer 
av skatter finns under dess vågor, och 
väntar på deras verkliga ägare. Andan 
att lägga beslag på och erövra havet är 
"Alaskas anda." (263-135, 1994/08/21) 

10 Vad är "Alaskas anda?" Det är att 
vakna upp klockan 5:00 på morgonen 
för att äta och åka ut på havet, och inte 
återvända förrän vid midnatt eller till och 
med 01:00 eller 02:00 på morgonen. Om
ni inte har fångat er kvot, behöver ni inte
åka hem. Det finns inga ursäkter. Under 
denna träning får ni inte ge upp. Ni mås-
te uppfylla ert ansvar. Ni är inte här för 
att titta på; ni är här för att utföra. Syftet 
med denna fisketräning är att göra er till 
en person som kan vara en ledare över-
allt i världen. Inte vem som helst kan 
fånga fisk; ni måste bli professionell på 
det. Om ni vill bli bra på fiske, måste ni 
lära er genom att ha många upplevelser.
(263-011, 1994/08/16) 

11 I Kodiak, Alaska, gick jag alltid ut till 
havet kl. 05:00 på morgonen och fiskade
fram till midnatt. Jag gick ut i regn och 
blåst, oavsett hur dåligt vädret var, bibe-
hållande min arbetsmoral. Jag uppma-
nade koreanska, japanska och ameri-
kanska medlemmar att göra detsamma. 
Jag har för avsikt att göra denna plats till
en träningsplats och få alla unga män-



niskor i världen hit så att de kan ärva 
Kodiakandan. Här kommer jag att träna 
dem att bli elittrupper i Enighetsrörelsen.
Vi kommer att välja representanter från 
varje nation att utbildas på detta sätt. De
kommer att utbildas på samma sätt som 
jag har levt, gå ut på havet i regn eller 
snö. Det bästa stället att utveckla er styr-
ka är inte i bergen utan ute på ett stor-
migt hav. Ett berg förändras aldrig. Dess
varje klippa och dal förblir exakt den-
samma under 1000 år. Oavsett vad som
händer, så länge ni följer bergets spår 
kommer ni att vara okej. Men havet är 
inte alls så. Igår kan vattnet ha varit så 
lugnt som på en lugn sjö, så lugnt att ni 
kan lägga ut en filt och sova på den. 
Men idag, kan havet vara drastiskt 
annorlunda, med vågor som skrämmer 
er bara genom att titta på dem. Havet 
förändras alltid och är oförutsägbart. Ni 
måste tränas så att oavsett hur rasande 
stormen är, förblir ni så lugn som den 
lugnaste sjön. För att bli riktiga män och 
kvinnor, måste ni absolut få denna 
träning. (264-095, 1994/10/09) 

12 Jesus uppmanade Petrus att bli en 
människofiskare. Han använde fisk för 
att symbolisera människor. Sett genom 
försynen, om vi därför kan få herravälde 
över havet genom att fånga fisk, kan vi 
också få makt över landet. 

Alaska levererar 85 procent av den fisk 
som konsumeras i USA. Fem procent 
kommer från Atlanten, och de andra tio 
procent kommer från annat håll, ex. 
Stilla havet. Om vi därför erövrar havet 
utanför Alaska, bör vi kunna uppnå 
auktoritet överallt. (168-069, 1987/09/01)

13 Varför vimlar det av fisk i det kalla 
vattnet i Alaska? Fisk i varmt vatten 
söker kallt vatten på grund av vad vi 
kallar "balansering av yin och yang." De 
rör sig eftersom alla varelser vill föda 
sina ungar där subjekt partners och 
objekt partners existerar i harmoni. Av 
samma skäl måste vissa sötvattens 
varelser nå saltvatten för att föda. Den 
kinesiska ullhandskrabban är en av 
dem. Yang och yin måste komma i 
harmoni för att var och en skall uppnå 
sitt ideala jag och fortplanta sig. 
(207-083, 1990/11/01) 

14 De flesta amerikaner vet inte mycket 
om Alaska. Ändå kommer tundrans tids-
ålder. Tundran finns i regionerna Alaska,
nordpolen, Kanada och Ryssland. När 
denna tidsålder kommer, vem kommer 
att leda? Det är frågan. Alaska är anslu-
ten till allt via havet. Marina resurser, fis-
ke och råvaror finns i överflöd i Alaska. 
Åttiofem procent av Förenta staternas 
marina resurser skördas i Alaska. Alaska
har andra resurser som finns i tundran. 
Dessutom har Alaska potential att bli en 
viktig knutpunkt, där ni kan flyga till 
Moskva, London och New York. I fram-
tiden kommer det inte vara ett problem 
att odla grödor på slätterna i Alaska. 
Snart kommer det att bli möjligt. Redan 
nu ägnar människor sig åt växthus-
odling, även bananer. Tänk hur det kom-
mer att se ut när alla världens ätliga 
växter och grödor odlas i Alaska. Alaska 
är fyra gånger så stort som Kalifornien. 
Det är så stort. Det finns också enorma 
mängder naturresurser där. Den verkliga
ägaren av denna mark är varken USA 
eller Ryssland. I framtiden kommer 



denna fråga att avgöras av den som kan
extrahera och skörda dessa natur-
resurser. Jag förbereder för detta. 
(236-022, 1992/11/02) 

15 Alaska kommer att bli ett världs-
berömt turistmål om det är inriktat på 
tillmötesgående turister. I år var det 
riktigt varmt i Korea. I framtiden kommer 
människor med pengar att åka till Alaska
när det blir för varmt. Det tar bara cirka 
sex timmar att flyga från Korea till 
Alaska. Ni kan planera en helgutflykt, 
åka på en fredag kväll, sova på planet 
och anlända på lördag morgon. Ni kan 
fiska på lördag och söndag. Ombord på 
planet söndag kväll, kan ni återgå till 
arbetet i Korea på måndag morgon. Där 
i Alaska, kommer ni att se snöklädda 
berg runt omkring er. Nedanför de snö-
täckta bergen finner ni gröna ängar 
blommande med blommor. Under dem 
ligger det blå havet, ser ut som en 
vacker sjö, där man kan fiska. Tänk på 
förtrollningen i det landet. Höga berg 
omger er, deras landskap utspelas i alla 
riktningar. Skogarna är fulla med träd. 
På ängarna välkomna er många blom-
mor som ni aldrig förut har sett. 
Blommorna växer nära vattnet. Det finns
också många djur som lever vid vattnet. 
(264-098, 1994/10/09) 

16 Jag besökte området kring Nordpolen
som är täckt med is. Jag etablerade mig 
i hjärtat av USA:s fiskerinäring, som är 
baserad i Kodiak, Alaska. Genom Inter-
nationella Seafoods i Alaska ansluter jag
detta område till Sydpolen. Det är för att 
säkra mat för mänskligheten. Det kom-
mer att finnas livsmedelsbrist i framtiden 

som inte kan lösas utan att utnyttja 
världshaven och vattendrag. Redan nu 
fortskrider ökenspridning med en hastig-
het av mer än 15 miljoner hektar per år. 
Den gradvisa försvinnande av träd 
hindrar vatten från att tränga in i marken,
och detta leder till en gradvis öken-
spridning. Detta är den verklighet vi står 
inför idag. Det finns ett sätt att övervinna
denna ökenspridning, men det är inte 
genom kraft; det är genom vatten. Detta 
är anledningen till att vi måste säkra 
antingen havsvatten eller sötvatten. 
Amerika transporterar olja från Alaska 
genom tusentals km av rörledningar. På 
samma sätt kan vi installera rörledningar
för transport av havsvatten och sötvatten
över tusentals km till ökenområden på 
jorden. Vi kan använda havsvatten för 
att skapa fiskodlingar i ökenområden, 
plantera sjögräs för att skapa en miljö för
alla typer av fisk. Möjligheterna att 
utveckla denna resurs är obegränsade. 
En tiondel hektar fiskodling kan 
producera så mycket mat som en hektar
på land. Den använder bara en tiondel 
av området. Vatten är en del av ekva-
tionen för att lösa livsmedelsproblemet 
och alla de problem vi står inför i vårt 
dagliga liv. Detta är anledningen till att 
jag startade ett skaldjursföretag. 
(325-080, 2000/06/30)

Hawaii

Hawaii är ett annat område av central 
betydelse för Sanna föräldrars försyn för
havet i Amerika. Efter att ha tillkänna-
givit tidsålddern för Stilla havets försyn, 



besökte Sanna föräldrar ofta Hawaii och 
offrade många villkor av hängivenighet 
där. Sanna föräldrar förklarade att USA 
och Japan i det förflutna utkämpade ett 
krig eftersom Japan anföll Hawaii vid 
Pearl Harbor. Men nu måste Amerika 
och Japan förenas i Hawaii centrerat på 
Sanna föräldrar. Nord-amerika, Syd-
amerika, Asien och Afrika kan alla före-
nas på detta fundament.

I Hawaii, förkunnade Sanna föräldrar att 
de hade avslutat gottgörelsen och 
befrielsen av havet, av land och av 
kosmos. Där på King Garden, höll de ett 
möte och förkunnade gryningen av den 
nya tidsåldern av en ny civilisation i 
Stillahavsområdet. Vidare förvärvade de 
kaffeodlingar i Kona och byggde ett 
träningscenter och en skola nära Mauna
Kea för att främja sina planer för att 
fostra framtida ledare som kan leda och 
ha herravälde över havets rike.

17 På den stora ön Hawaii, i distriktet 
Kona finns det ett snötäckt berg 4200 
meter högt. Hawaii är idealiskt för fritids-
industrin. Vattnet är mer än 3000 meters
djupt, och ni kan fiska stora fiskar som 
svärdfisk året runt. Vädret är varmt, det 
är tyst, och det finns många olika slags 
av fisk. Eftersom vattnet där är rikt på 
näringsämnen, har fiskarna i Stilla havet 
gjort det till sitt hem. 
(342-050, 2001/01/09)

18 Jag köpte mark i Hawaii för att bygga
en by; Jag skulle kunna kalla det him-
lens by. Jag har hittills byggt hem och 
tagit båtar dit. Det är en underbar och 
sällsynt fiskedestination, där det nästan 
aldrig regnar på havet och ni kan fiska 

året runt. I dess dalar, kan vi uppleva 
klimatet från alla fyra årstiderna. På 
andra sidan av berget regnar det och 
åskar året runt, men på den här sidan, 
regnar det knappt under hela året. Jag 
förstår nu att denna plats väntade på 
mig att komma. (221-062, 1991/10/20)

19 Korea, Japan och USA har alla 
kuster mot Stilla havet. Bland dessa tre 
nationer, är USA i position av ärke-
ängeln.

I Hawaii, är 80 procent av befolkningen 
från Asien och från ursprungsbefolk-
ningen Hawaiianer. Vi är ansvariga för 
att förena dessa människor. Detta är 
anledningen till att efter att jag deklare-
rade tidsåldern för Stilla havs-försynen 
har jag mellanlandat i Hawaii när jag har
fått chansen.

Det finns ett berg där, Mauna Kea, som 
är mer än 4200 meter hög. Den har ett 
broder-berg, Mauna Loa, som är nästan 
lika högt. Hawaii är som en fyr i mitten 
av Stilla havet. Baserat på Hawaii, håller
jag möten för att förena hela mänsklig-
heten. Jag håller dem där eftersom det 
är den plats som kan harmonisera och 
förena öst och väst. Nordamerika och 
Sydamerika och Asien och Afrika är alla 
förbundna med vatten som möts i Stilla 
havet.

Öst och väst är som tvillingar. Vi lever nu
i den tid då de måste förenas och skapa 
befrielse, och den plats där detta kan 
hända är Stilla havet. USA, ärkeängeln 
nationen kämpade en gång med Japan, 
Eva-nation, men nu måste de förenas. 
Dessa nationer som en gång kämpade 



varandra måste nu bli bror och syster-
nationer, som föder världens befrielse. 
Detta kan ske genom Sanna föräldrar. 
Hawaii är en viktig ön eftersom det kan 
bli den första plats där dessa tvillingarna
förenas, och när de gör det kommer de 
att kunna bygga himmelriket på jorden 
och himmelriket i himlen. 
(362-119, 2001/12/09)

20 Gottgörelsen och befrielsen av havet,
av marken, och av kosmos fullbordades 
centrerat på Hawaii. Vid tiden för andra 
världskriget, Japan och Amerika kämpat 
på grund av vad som hände i Stilla ha-
vet. På den tiden attackerade Japan 
Hawaii, men nu måste Japan skydda 
Hawaii och erbjuda det till himlen. Japan
och USA, som tidigare var fiender, 
måste bli en och offra detta oceaniska 
land till himlen. Detta är den försyn 
centrerad på Hawaii som gör det möjligt 
för oss att förklara slutförandet av havets
försyn.

Nordamerika och Sydamerika, Asien 
och Afrika är som två uppsättningar av 
två stora öar vid havet. Stilla havet är 
som en gravid mamma med två upp-
sättningar av tvillingar, var en son och 
en dotter som kommer att vara bror och 
syster till varandra. Hon måste ge dem 
födelse. (385-243, 2002/07/14)

21 Sydamerika och Nordamerika måste 
förenas. Asien och Afrika måste förenas.
Folk byggde Suezkanalen och Panama-
kanalen, som skar av landförbindelsen 
mellan dessa par av kontinenter. De 
separerades och de måste återanslutas.
Detta är anledningen till Sydamerika och
Nordamerika måste förenas, och Asien 

och Afrika måste förenas. Två uppsätt-
ningar av tvillingar som delades in i fyra 
separata enigheter måste återigen 
förenas i Stilla havets livmoder. Sanna 
föräldrar måste slutföra uppdraget av 
förlossning i mitten av Stilla havet att 
förena Syd-amerika, Nordamerika, Asien
och Afrika.

Vi måste uppnå enighet mellan Japan 
och USA för att bilda sfären av havs-
nationer. På samma sätt kommer enig-
het att bildas för sfären av halvö-natio-
ner, och sedan sfären av kontinentala 
nationer. När vi är framgångsrika i 
upprättandet av dessa sfärer, kommer vi
att vara i stånd att arbeta med FN för att 
leda och hantera alla delar av världen. 
Om vi kan utföra återupprättelsens 
försyn som detta, baserat på geografi, 
kommer detta att vara deras slutsats. 
(410-186, 2003/07/04)

22 När jag reste till Hawaii för första gå-
ngen, var jag förvånad att det finns en 
sådan plats i världen. Trettio procent av 
människorna där är från Japan och 
endast 29 procent är kaukasier. Jag 
tänkte att vi skulle kunna fullständigt 
förena dem genom att ha folk från 
familjer i 30 procent demografiskt gifta 
människor från familjer i 29 procent 
demografiska. Efter det skulle jag förmå 
dem alla att flytta till den amerikanska 
fastlandet. Jag tänkte, om jag kunde 
göra det, hur lätt det skulle vara att upp-
fylla återupprättelsens försyn.

Jag förbereder för att bygga en bas för 
verksamheten i Hawaii som omfattar 
båtar. Jag gör dessa preparat med 
avsikt att leva i Hawaii, eftersom tiden 



för Stillahavs-civilisationen närmar sig. 
(216-275, 1991/04/07)

23 Havet utanför Kona i Hawaii är en av 
de djupaste platserna i den delen av 
Stilla havet. Jag gör denna plats till ett 
övningsfält. Det är där jag kommer att 
utbilda människor. Jag kommer att träna
dem att fånga den fisk som lever i de 
djupa vattnen. Att fånga fisk i grunt 
vatten är alltför lätt för att ge god utbild-
ning, så jag kommer att ta upp fisk i 
grunt vatten och släppa dem i djupare 
vatten. I framtiden kommer jag att skapa
fiskodlingar och odla både små och 
stora fiskar. (337-265, 2000/10/27)

24 Det finns ett internationellt rymd-
observatorium på Mauna Kea i Hawaii. 
Här på denna ö, som har två berg över 
4000 meter höga, gör jag något nytt. Jag
kommer att skapa en träningscenter och
en skola här. Vår utmaning är att få 
elever från 16 sjöfartsnationer här, 
utbilda dem, och sedan ansluta dem till 
positioner där de kan utöva påverkan 
över havets sfär. Då kommer jag att 
bjuda in dem till den amerikanska 
fastlandet och utbilda dem där. Vi måste
hjälpa dem framåt i takt med Amerika, 
och med Japan.

Havets sfär har länge kränkts. Titta på 
Stilla havet under andra världskriget, när
människor från starka nationer ständigt 
tog kontroll över delar av havet. Vi 
måste ersätta denna historiska tid. 
Därför bör vi upphöja kapabel ledning för
havs-områden. Ättlingar till önationer 
måste påverka kontinenters folk. 
Oavsett hur stor en kontinent är, är det 
en ö i havet. Asien och Afrika och Syd-

amerika och Nordamerika, är som två 
uppsättningar av tvillingar. Människor 
som utbildats på den nya skolan på 
Mauna Kea i mitten av Stilla havet 
måste leda folket på land. 
(410-187, 2003/07/04)

25 Jag tänker att vi borde tjäna Gud på 
den asiatiska kontinenten och delta med
honom på havet. Detta är anledningen 
till att jag betonar vikten av havets för-
syn. Vi höll en demonstration i Hawaii. 
Den kallades mobilisering för att för-
kunna gryningen av eran för en ny civili-
sation i Stillahavsområdet. Vi höll detta 
möte på King Garden i Hawaii. 
(569-084, 2007/07/22)

26 I Kona, Hawaii, finns ett område för 
att odla kaffe. Det är ett speciellt kaffe 
som inte finns någon annanstans i 
världen. Det är en specialsort. Kaffe-
drickare i världen som älskar Kona kaffe 
kommer att bli chockade när de får veta 
att en stor del av detta kaffe är nu i 
händerna på Enighetskyrkan. De kom-
mer att undra, "Nu när de äger gårdar 
som odlar Kona-kaffe som vi älskar, vad 
kommer de att göra med vinsten från att 
sälja det? Kommer de att använda det 
för affärsändamål eller för något annat?"
Jag har för avsikt att skapa en utbild-
ningsfond. Jag planerar att etablera ett 
bostadsområde för högstadie- och 
gymnasieelever där de kan studera och 
även lära sig att odla. Vi kommer att lära
dem allt om vetenskapliga jordbruks-
metoder. Jag planerar också att under-
visa dem om fiskodling. 
(587-276, 2008/03/16)



27 Människor kan finna vatten ur tio-
tusentals källor och otaliga bäckar och 
floder. Men det är bara en plats på jor-
den där alla dessa strömmar slutligen 
möts. Denna plats är Hawaii. I Kona, 
Hawaii, finns ett berg som kallas Mauna 
Kea. Kona kaffe odlas på marken vid 
foten av detta berg. Detta område ligger 
i anslutning till två berg som är mer än 
4000 meter höga.

Vattnet från Chonji på berget Baekdu i 
Korea finner slutligen sin väg till Kona, 
Hawaii, och regnar ner på Mauna Kea. 
Även vatten från is på Nordpolen flyter i 
strömmar under vatten till Hawaii, där 
den bildar en stationär pool på botten av
havet. Vatten ligger kvar i det tillstånd 
det var för tiotusentals år sedan. 
Dricksvatten från Hawaiis mineralkällor 
är som att dricka vatten som det var när 
Gud skapade det för länge sedan. Jag 
gör nu förberedelser för att tappa upp 
vatten på flaskor och göra dem tillgäng-
liga för hela världen. (2009/11/17)

28 Längst ner i havet nära Kona, Hawaii,
kan vi hitta mycket rent, klart vatten som 
en gång låg i isen på Nordpolen. Den 
smälte för tusentals år sedan och ligger 
nu på havsbotten som en lugn bassäng. 
Vi måste pumpa upp vatten från botten 
av havet runt Kona och göra den till-
gänglig för hela världen. Det är levande 
vatten från tusentals år sedan, och ni 
kommer inte att kunna hitta vatten av 
bättre kvalitet än detta. Och ni kan inte 
begära bättre vatten för fiskodling.

Vidare, genom att utveckla mineral-
vatten som ligger still på havsbotten, kan
vi ge enorma fördelar för mänsklighe-

ten. Kobolt och ädelmetaller som platina,
samlas i de djupaste delarna av Stilla 
havet. Eftersom de är tunga, flyter de till 
denna plats och ackumuleras på en 
plats. Stilla havet bildades på detta sätt. 
Nu när Guds försyn har kommit fram till 
en tid präglad av sfären av frigörelse, 
kommer vi att kunna hitta skatter som 
guld och silver som är gömda i de 
djupaste platserna i havet. 
(615-074, 2009/08/18)

29 Hawaii är som det kungliga sätet för 
Guds rike i havet. Det är som huvud-
staden för alla kontinenter. Där kan ni 
fiska året runt. Ni kan känna er fria alla 
12 månader om året. Blommor blommar 
och fjärilar fladdrar hela tiden. Eftersom 
det aldrig är kallt, odlar folk grönsaker 
året runt, och jag ser rädisblommor på 
fälten även under vintermånaderna. 
Marken ger grönsaker och frukt att äta 
hela tiden. Jag kan tänka mig att en dag 
kommer dessa öar att anslutas med 
broar.

Den stora ön Hawaii kommer att vara 
platsen för kungens residens. Jag för-
värvar mark som kommer att göra detta 
möjligt. På den stora ön byggde jag bå-
tar och skickade två till var och en av de 
åtta öarna runt Hawaii. Expertfiskare 
väntar där på mig att komma på besök. 
Jag gör förberedelser så att folk som 
inte har pengar att bo på ett hotell kan 
sova i sina båtar. Jag har också etable-
rat en grund för atlantens palats. 
(603-184, 2008/11/18)

Skaldjurs-företag 



Sanna föräldrar utbildade medlemmar 
och byggde havskyrkor på 30 platser i 
USA där det fanns kustbevaknings-
stationer. Dessa var förberedelser för att
etablera ett skaldjursföretag och turist-
näring på havet för fiskeentusiaster i 
Amerika. Tillsammans med sina an-
strängningar att expandera Saeilo 
Machinery i ett rikstäckande nät, arbe-
tade Sanna föräldrar att bygga en glo-
bal grund för marknadsföring av fisk. 
Som en del av denna havs-försyn, 
byggde de ett varv och en fabrik för 
bearbetning av fisk och skaldjur, och de 
utbildade ungdomar i försäljningen. 
Sanna föräldrar startade en affärs-
struktur som skulle bli International 
Oceanic Enterprises, ett av de ledande 
skaldjursföretagen i USA. Det förser 
kunder med färskaste skaldjur, inköper 
och bearbetar fisk från de fem världs-
haven, transporterar dem, och levererar 
till konsumenter över hela Amerika. 
(167-149, 1987/07/14)

30 Ni arbetar nu under parollen av en ny
kyrko-organisation som heter Ocean 
church - havskyrkan. Vi har baser vid 30 
platser där det även finns US Coast 
Guard stationer. När jag sänder er till 
dessa platser, om ni skall skapa förnyel-
se på dessa platser genom fiske, måste 
ni bli en innovatör i allt. En person som 
sitter tillbaka och bara följer vad andra 
gör kan inte gå i spetsen för något nytt. 
Endast en person som har fräckheten att
blockera någons väg och säga, "Lyssna 
på mig!" kan göra det. Jag vill att ni skall 
starta något nytt i samhället, och jag 
måste träna er till människor som kan 
göra det. (167-149, 1987/07/14)

31 Jag skapade något som inte fanns i 
USA genom att skicka ut folk att bana 
väg för havs-kyrkan. Jag skapade havs-
kyrkor i 30 av de viktigaste kustplatserna
i Amerika. Vi kan bedriva skaldjurs-
verksamhet, men vi kan också bedriva 
båt-uythyrning för fiske. Detta är grun-
den för den globala verksamhet för fri-
tidsfiske som jag kommer att skapa i 
framtiden. Jag tränade människor och 
byggde havs-kyrkan som ett företag som
erbjuder fisketurer till människor som 
tycker om fiske som hobby. 
(186-306, 1989/02/06)

32 Jag valde två typer av företag för att 
bygga upp en ekonomisk grund i Ame-
rika. Ett är Saeilo Machinery, som jag 
försöker att bygga som ett landstäckan-
de företagsnätverk. Den andra är skal-
djursföretag, som jag expanderar för att 
tjäna den globala marknaden. Min utma-
ning är att göra dem båda framgångs-
rika. Medan maskinindustrin är redan i 
centrum av den västerländska civili-
sationen, har skaldjursverksamhet ännu 
inte haft en mästare som har gjort den 
populär i västvärlden. För att vara i linje 
med Principerna, lämnade jag dessa två
företag i en subjekt-objekt parrelation. 
Detta är anledningen till att jag inve-
sterar för att utveckla både Saeilo och 
skaldjursföretag, trots att de förlorar 
pengar. Vi måste upprätthålla investe-
ringar för att säkra deras grundvalar, 
även om det innebär att kyrkan måste 
göra uppoffringar. (135-099, 1985/09/30)

33 Våra Good Go-båtar är välkända för 
fiske av tonfisk på östkusten i USA, men 
de är också omtalade i Sydamerika. Jag 



leder er genom denna utbildning för att 
ni skall bli representanter som kan ut-
veckla skaldjursverksamheten. Det kan 
inte ske utan era ansträngningar. Jag 
åkte själv ut med båtarna dag och natt 
och undervisade många unga människor
som er. I början, när jag berättade för 
dem att gå med på båtarna lyssnade de 
inte på mig och sprang sin väg. Ändå 
när jag hade tid, talade jag med dem om
det under loppet av fyra eller fem år. 
Slutligen, när sju år hade gått, var även 
kvinnor redo att frivilligt bli kaptener. Jag
skapade en sådan atmosfär.

Medan ni gör detta byggde jag ett varv 
och en fabrik för bearbetning av skaldjur 
och utbildade människor att sälja våra 
produkter. Jag tränade dem att sälja 
produkter från en lastbil. Under det 
första året lärde de sig att tillverka nät, 
hantera båtar och fånga fisk, och sedan 
lät jag dem sälja fisken. När mängden 
fisk vi fångade blev för mycket för att 
sälja lokalt, öppnade jag en fabrik och vi 
började bearbeta vår fisk. Vi började 
med fiskrestauranger. Genom dessa 
insatser, byggde jag grunden för vår 
skaldjursverksamhet.
(110-202, 1980/11/17)

34 Jag reste till Barrytown och fångade 
karp i tusental. När vi dränerade vatten 
från dammen, fann vi sex stora sköld-
paddor. Vi släppte dessa sköldpaddor i 
Hudsonfloden. Vi släppte också fria den 
första omgången av karp vi fångade. 
Därefter när jag fångat karp, sa jag till 
dem: "Du föddes genom kärlek, och det 
är vägen för naturen att dö för kärleken. 
Föredrar du att leva för de människor du

älskar eller dö för dem? Om du dör, 
offras du på ett sätt. Men jag tror att du 
kommer att bli kött och energi för män-
niskor som kommer att utveckla USA:s 
skaldjursaffärer i framtiden. Det är 
genom dig som människorna i Enighets-
kyrkan kommer att kunna visa än större 
lojalitet mot Gud och större kärlek till 
människor. Du föddes som fisk, men jag 
ger er min kärlek så att du kan bli köttet 
för de människor som bland alla ameri-
kaner jag i mitt hjärta anser vara mina 
barn. Hur kan ni avvisa detta? Kära 
karp, tycker du inte du ska bli kött och 
blod för mina älskade barn och männi-
skorna i Amerika? " 
(093-190, 1977/05/29)

35 Vi bildade ett globalt affärsnätverk 
som snabbt kan leverera favorit-fisk från 
de fem världshaven till afrikaner, syd-
amerikaner, asiatiska kunder över hela 
världen. Detta är hur vi kom att ha en 
formidabelt inflytande på den ameri-
kanska marknaden. När en afrikan till 
exempel går till en restaurang och 
beställer fisk, frågar han efter en speciell
fisk som han åt i landet av hans födelse, 
eftersom det är den fisk som passar 
hans smak. Kunden kommer att gå sin 
väg om restaurangen inte har denna 
fisk. Detta är anledningen till att jag 
säger att vi borde starta en reklam-
kampanj med slogan "vi levererar fisk till 
restauranger från alla de fem världs-
haven."

Amerikaner arbetar vanligen åtta timmar
om dagen. Vissa restauranger stänger 
efter klockan 17:00 på eftermiddagen, 
men vi håller våra restauranger öppna 



sent. Dessutom, om en restaurang an-
sluten till oss har slut på en viss produkt,
kan vi leverera den från en av våra 
andra restauranger. Därför kan ingen 
konkurrera med oss. Detta är anled-
ningen till att jag uppmärksammas i 
affärsvärlden för skaldjur. 
(146-253, 1986/07/01)

36 Internationel Oceanic Enterprises 
(OIE) håller på att bli ett företag som 
varje affärsman som handlar med 
skaldjursprodukter i Amerika kommer att
uppmärksamma som konkurrent. Vi 
fångar inte bara fisk; vi har även gått in i 
transportbranschen. Vi har redan nått 
den nivå där vi har direktlinjer från 
Boston och Hawaii till marknader i 
Tokyo, och våra fiskebåtar går till 
Europa och Sydamerika.

Det finns många länder i världen idag, 
men detta handlar om USA. USA är den 
största marknaden i världen när det 
gäller att importera och exportera varor; 
Därför måste vi utveckla affärsförbin-
delser med Amerika. Fartyg reser från 
andra länder till Amerika, lossar sina 
varor och går tomma tillbaka. Vi bygger 
en grund i organisation och personal-
resurser där hundratals av vårt folk 
kommer att vänta vid portarna redo att 
lasta våra varor på sina fartyg. När 
världens nationer får reda på att vår 
verksamhet att transportera fisk och 
skaldjur med en anda av att tjäna 
mänskligheten, kommer de att stödja 
oss. (262-245, 1994/08/01)

Avsnitt 3 Andligheten i fiske

Fiske som en akt av hängivenighet 

Under 85 dagar med början den 24 april 
2004 offrade Sanne far ett särskilt vill-
kor under fiske dag och natt vid reser-
voaren nära Yeosu. Fiske var ett sätt 
han uttryckte sitt målmedvetna engage-
mang för att rädda fallna mänskligheten.
Sanne far fiskade inte för fiskets skull, 
utan att för att skapa villkoren av hängi-
venighet för Guds försyn. När han 
fiskade, fokuserade Sanne far sitt sinne 
och mediterade, övervägande hur han 
skulle kunna uppfylla Guds vilja. Han 
odlade sin kropp-ande-förening, 
kommuni-cerade med Gud och 
engagerade i djupa samtal med Hen, 
hela tiden i kontakt andevärlden. 
Dessutom lärde han medlemmarna som 
var med honom hans fiskemetoder, som
förvärvats från hans långa erfarenighet 
och studier.

1 Jag fiskar inte för fångstens skull. Jag 
gör det som en handling av 
hängivenighet, så att dagsljuset lyser på 
min väg. Jag måste ta itu med globala 
frågor helt ensam. Jag har ingen i 
omvärlden att diskutera med. När jag 
skapar villkoren av hängivenighet, är jag
helt koncentrerad i mitt sinne och hjärta. 
Resultaten är for-midabelt. Människor 
som erbjuder sin yttersta hängivenighet 
och gör de största ansträngningarna kan
nå toppen. 
(276-057, 1996/01/18)

2 Andevärlden hjälper er när ni gör 
saker som andra människor i världen 
inte kan göra. Ni måste vara annorlunda.
Himlen kan inte arbeta igenom er om ni 
är samma som människor i satans värld.



Gud kan arbeta igenom er bara när ni är
annorlunda än dem.

Tror ni jag skapar villkor utan anledning?
Jag är fast besluten att sätta en högre 
standard än någon annan som går ut på 
havet eller genomkorsar land eller besti-
ger höga berg. Det är så jag når den 
nivå där Gud kan samarbeta med mig. 
För att inte förlora min föresats att upp-
fylla denna standard, har jag alltid ett 
metspö med mig. Mitt slutmål är inte 
själva fisket. (285-317, 1997/07/13)

3 När jag går ut på havet för att fiska, 
fiskar jag faktiskt världen. Det är för 
detta ändamål som jag fiskar; Det är ett 
villkor av hängivenighet.

Även ni måste lära er att älska havet. 
Det snabbaste sättet att fokusera ert 
sinne på är genom att fiska. Jag kan 
säga detta av egen erfarenighet. När jag
kastade ut min lina, kunde jag titta på 
toppen av ett berg och tänka: "Hur lång 
tid tog det för berget att vänta på den 
dag då det skulle kunna anpassa sig till 
en person som erbjuder hängivenighet i 
närvaro av himlen? Nu är den tiden inne.
Jag fokuserar min ande medan jag rör 
detta fiskespö för att öppna en tydlig väg
att rädda alla människor. Genom att 
anpassa er med mig, kan ni också vara 
befriade. " Jag tänker på detta medan 
jag umgås med hela skapelsen.

Medan jag fokuserar min beslutsamhet, 
säger jag till måsar som flyger förbi, "Ni 
måste samarbeta med min standard, 
som är att vara i linje med Gud och 
Hens önskan att slutföra den provi-
dentiella Viljan. Jag kommer att vara helt

fokuserad och kommer aldrig att låta mig
bli splittrad. Ni måste bli mina objekt 
partners och fungera som företrädare för
alla ting i skapelsen som jag erbjuder 
dessa villkor av hängivenighet. " Det 
spelar ingen roll om det regnar eller 
snöar. Jag fiskar även när kulingvindar 
rasar och blixtar slår omkring mig. Med 
min hängivenighet glömmer jag det. 
Sådant är det liv jag strävar efter.

Jag kommer fortfarande ihåg när jag 
gick ut från Gloucester på båten New 
Hope och offrade villkor för framgång i 
Washington Monument mötet. Jag satt 
på övre däck av New Hope och fiskade 
under 21 dagar. Jag kunde inte få ännu 
en napp, men jag förblev målmedveten. 
Jag tillät inte mina egna tankar att göra 
intrång. Det var en tid då allt var i upp-
ror. Vi var i en svår situation. Men med 
Guds hjälp, bevittnade vi ett mirakel. 
(289-122, 1997/12/30)

4 Sittande ensam på båten i mitten av 
havet, finns det tillfällen när jag pratar 
med mig själv. Mitt sinne lyssnar på vad 
jag säger. Utan att inser det, mumlar jag 
för mig själv. Medan jag lyssnar på vad 
jag säger, inser jag att det är en profetia.
Jag märker jag mumlar om saker som 
kommer att hända idag och i morgon. På
båten yttrar jag profetiska ord, 
uppenbarelser. När jag är på båten och 
på havet, blir alltid mitt sinne och min 
kropp vänner.

När jag är på båten finns bara jag, 
båten, och horisonten. Det är bara min 
kropp och ande. Var är subjekt-partner? 
Om jag finner 90-graders vinkeln, är jag 
omedelbart ansluten till Gud eftersom 



det är vad Gud också vill. När mitt sinne 
och min kropp förenas, dras jag till den 
plats där jag kan ansluta direkt till ande-
världen. Detta händer när jag är på 
båten.

Gud bara vill besöka oss på jorden när 
vi är i ett tillstånd av kropp-ande-före-
ning. Det är där Gud börjar arbeta. I 
tillståndet kropp-ande-förening, kan vi 
börja tala i uppenbarelser. Detta kan 
inträffa överallt där vi är, men jag tror att 
jag uppnår detta tillstånd snabbare när 
jag helt fokuserad på fiske än när jag ber
hemma. (262-293, 1994/08/01)

5 På land kan ni höra alla slags ljud; 
ljudet av vinden som blåser, ljudet av 
trädgrenar som vajar, ljudet av män-
niskor, och ljudet av möss som rusar 
runt. Men det enda ni hör till havs är 
ljudet av vatten. Även om det är ett ljud, 
finns det en likhet i det så att det inte 
stör er.

När ni åker ut en bit hör ni inte längre 
höra ljudet av flugors surr. Ni behöver 
inte längre höra mänskliga ljud. Det finns
ingen bättre plats att utöva andlig dis-
ciplin på. Andlig disciplin är bruket av 
meditation och självdisciplin. Genom 
andlig disciplin kan vi uppnå ett tillstånd 
av harmoni i sinnets värld. Det är därför 
jag inte stannar hemma, utan åker ut till 
havs där det blåser på en liten båt som 
kallas One Hope. Det är inte bekvämt att
vara på båten. Men det hjälper mig att 
finna centrum i mitt inre sinne.
(262-293, 1994/08/01)

6 Människor tenderar att tänka på att 
åka ut och fiska på en båt när vädret är 

klart och de mår bra. Det är vad vanliga 
människor gör. Men för att bli en speciell
person, måste ni fiska mitt i plötsliga 
skyfall och åskväder. Om ni fiskar i pis-
kande regn och studerar hur skurarna 
ändrar vattnet och påverkar fiskarna, 
kommer ni inte att förstå hur föränd-
ringar i den naturens miljö påverkar ert 
fiske. (276-071, 1996/02/04)

7 År 1963 byggde jag båten som heter 
Cheon Seung Ho, "himlen seger". Jag 
reste till Amerika för att fortsätta den 
traditionen och byggde en båt som 
kallas One Hope - ett hopp. Det är inte 
"två hopp," utan det är "ett hopp." Med 
absolut hopp, absolut kärlek och absolut
förening, färdas jag på den enda vägen. 
Det är en resa baserad på en värld där 
det finns enighet bland elementen i tre-
enigheten — Principerna som jag är stolt
över att ha upptäckt, Guds syfte och 
vilja, och den riktning som jag tar.

Jag har varit på båtar under flera de-
cennier. Jag brukade alltid jag åka ut 
med båten klockan 05:00 på morgonen 
och vara på havet till solnedgången eller
senare. Efter att ha kommit till Yeosu, 
gick jag ibland ut vid lunchtid, men 
sedan såg jag att ni alla gick ut vid den 
tiden också. Det är okej att göra det den 
här gången, men kom ihåg att i era liv 
som ni behöver för att ärva och föra 
vidare min tradition, är det en tradition 
att gå ut till havs kl. 05:00 på morgonen 
och offra villkor av hängivenighet, även 
när det inte finns någon fisk. 
(427-207, 2003/12/06)

8 När jag fiskade i Alaska, såg kustbe-
vakningen våra båtar gå ut tidigt på 



morgonen som om vi var engagerade i 
träning. De kom till min båt och uttryckte 
sin beundran och beröm, säger: "Hur 
kan ni ta det så allvarligt att fiska?"

Till havs, är jag bästa fiskaren. Om jag 
ombads att fånga valar just nu, är jag 
säker på att jag kunde fånga flera valar 
på en enda dag. Jag har redan fångat 
praktiskt taget alla typer av fisk, inklusive
jättestor tonfisk. Jag har varit på Stilla 
havet, Atlanten och Medelhavet. Det 
finns knappast någon typ av fisk jag inte 
fångat. Detta är anledningen till att jag 
klart kan förstå angelägenigheter i värl-
den. (211-062, 1990/12/28)

9 Många tror att jag är en mystisk man. 
Det är sant att jag är bra på att prata om 
mystiska saker. Men mer än så, gör jag 
saker som är mystiska. När jag går ut till 
havet på en båt, är jag kungen av fiska-
re. Andra fiskare kanske tror, "Han är 
grundaren av Enighetskyrkan. Vad vet 
han?" Men när de ser mig ta ansvar där 
ute, förundras människor över mig som 
har fiskat i 10 eller 20 år. Om jag går till 
en gård, är jag också en utmärkt bonde. 
Forskare tenderar att tänka på sig själva
som att ha en viss utstrålning, men när 
de möter mig, inser de att jag är långt 
bortom deras nivå. Det som gör mig till 
en sådan person är sann kärlek. 
(205-140, 1990/08/12)

10 Fiskare anser att slåss med en fisk är
den största kampen av alla. Om en 
skarpskytt går för att skjuta med detta 
tänkesätt, kommer hans eller hennes 
skott ligga på målet varje gång. 
Egentligen behöver vi verkligen den här 
typen av sinne. Fiske har många bra 

aspekter. Det känns underbart att 
tillbringa tid på natten blickande på de 
förändrade företeelserna i naturen, 
vågor och moln som är ständigt förän-
derliga. Ni borde spendera tid på detta. 
Ändå så mycket som molnen och vågor-
na förändras ert sinne förändras också 
från glädje i ett ögonblick till besvikelse 
nästa. Under fiske, när ni fångar en fisk 
utropar ni: "Ja, jag fick den!" Ni upp-
skattar särskilt den första fisk ni fångar. 
Det är därför innan ni fångar något så 
tänker ni allvarligt, "Jag kommer att 
fånga en fisk med mina egna händer. 
Låt oss se vilken fisk jag kommer att 
fånga." Det värde som ni placerar på ert 
objekt, fisken, varierar beroende på er 
subjektiva uppfattning och ståndpunkt. 
Om fisket drar ner er i ett bottenlöst hål 
eller lyfter upp er till himlen beror på er 
själva. Er känsla kan förändras drama-
tiskt. (152-345, 1963/08/18)

11 Ni får inte förbli okunniga om havet. 
Hälleflundra på botten av havet fungerar
som om den vore en kung. Den livnär 
sig medan den ligger på havsbottnen. 
Bor på havsbottnen med ögonen utstå-
ende som antenner, det ser ut som ett 
mossbeklätt berg. Även om den håller 
sig stilla, kan småfisk följa dess doft och 
samlas kring den. Då uppstår ryckningar
i hälleflundrans kropp och den sväljer 
fisken. Den livnär sig liggande på ma-
gen.

När det biter kroken och vi börjar rulla 
upp, strävar den först efter att förbli 
oberörd som om det sade: "Vem i denna
värld vågar röra mig?" Men strax säger 
den: "Oj, jag är i trubbel!" Det är som om



den vore träffad av blixten. Det är hur 
det är som att fånga hälleflundra. I Kodi-
ak, fångar människor sällan hälleflundra 
som väger mer än 35 kg, men jag fånga-
de flera som vägde 90 och till med 140 
kg. (206-274, 1990/10/14)

12 Jag gillar lax. Varför jag gillar dem? 
Lax är modiga fiskar. Dessa fiskar sim-
mar genom alla de fem världshaven. De 
är också välsmakande. Annan fisk 
behöver ni tilllaga och lägga till lite 
krydda, men ni kan äta lax som den är, 
även rå. Det finns ingen annan fisk som 
är så välsmakande.

Jag har en annan orsak till att uppskatta 
lax; det är kvaliteten på deras offrande 
kärlek. Fyra till sex år efter det att de 
föds, återvänder de till sin födelseplats. 
Hur vet de vägen tillbaka? Som om de 
hade lovat varandra långt innan när de 
var unga, träffas lax av båda könen 
varandra och fullborda sin kärlek inom 
en tvåveckorsperiod. Det är som om 
Adam och Eva älskar efter återkomsten 
till den ursprungliga Edens lustgård som 
de hade lämnat för 6000 år sedan. Och 
det är inte allt. Laxen dör sedan för sina 
ungar. Så snart de har parat sig, dör de. 
Även i naturen, är faktiskt kärleken stör-
re än livet. Detta är den väg som 
medlemmar måste följa i återupp-
rättelsens försyn. När allt kommer 
omkring, är ni medlemmar av släkten 
sann kärlek. (248-064, 1993/06/20) 

13 När jag gick ut på havet under ton-
fiske-säsongen, kunde jag inte undvika 
mina konkurrenter. Det fanns så många 
som 500 båtar samlade på vattnet. Jag 
ville fiska ensam, men jag hade knap-

past en sådan chans.

En dag, då stormvarningar kom, åkte jag
ut på havet ensam. Alla rådde mig att 
inte åka, men jag gick ut. Min destination
var långt borta, mer än två timmar från 
hamn. Normalt skulle jag lämna hamnen
kl. 01:00, vilket jag var tvungen att göra 
för att komma fram klockan 04:00. Men 
denna dag avgick jag vid midnatt. Jag 
visste att om en storm blåste, skulle det 
ta dubbelt så lång tid att komma dit. Jag 
har mött många andra liknande händel-
ser i mitt liv.

Upplevelsen av vilda naturen är ovärder-
liga; ni kan inte köpa det för miljontals 
dollar. På grund av vädret, fanns det inte
en enda båt på havet den dagen. Så fort
jag kastade min lina, rusade många fis-
kar fram för att hugga. Vanligtvis, nappar
endast ett tiotal fiskar på de otaliga met-
rev som läggs från båtarna. Men efter-
som min fiskelina var den enda den 
dagen kom hungriga fiskar rusande efter
mitt bete. I samma ögonblick som jag 
kastade min lina, nappade omedelbart 
en fisk. Jag tänkte, "Om en storm skall 
komma, så kom! Är jag en man som 
oroar mig för stormar?" Jag fiskade och 
fiskade, dränkt i svett. 
(233-306, 1992/08/02)

14 Människor kanske tror att de kan 
fånga fisk bara genom att kasta ut en 
lina med krok, men de har helt fel. Olika 
fiskar lever i olika vattentemperaturer. 
Fiskar av olika storlekar lever på olika 
platser beroende på temperaturen. 
Under sommaren när vattnet är varmare
nära ytan, så ser ni små fiskar nära ytan.



Fisk rör sig beroende på temperaturen i 
havets vatten. De ogillar att röra sig ver-
tikalt och försöker alltid att röra sig i 
sidled.

Om ni vill fiska, måste ni känna till dessa
saker. Om ni vill fånga lax, måste man 
veta var man fiskar dem. Därför måste ni
bli professionella om fiske. Om ni vill bli 
professionella, måste ni studera. Om ni 
inte kan bli en professionell, kan ni inte 
bli bra på att fånga fisk. Jag fiskar enligt 
vattentemperaturen. Jag vet de platser 
där vattnet är vid vissa temperaturer och
vilka typer av fiskar som lever där. 
(263-138, 1994/08/21)

15 När människor som vi går ut för att 
fiska, vet vi redan var fisken finns. Fisk 
letar efter mat på morgonen och kvällen.
Under vår lunchtid simmar de mest om-
kring för skojs skull, eftersom de redan 
har ätit sin frukost. Vi går till platser där 
vattendjupet inte är enighetlig, där en 
plats är djup medan en annan plats i 
närheten är grunt. Fisk ta sin tillflykt till 
djupa ställen att gömma sig. När de roar 
sig på grunt vatten, föredrar de en plats 
med en platt botten. Jag talar om 
morgon-timmarna. Sent på 
eftermiddagen, mås-te fisken igen leta 
efter mat. Jag vet var ni ska leta efter 
olika typer av fisk, be-roende på 
vattendjupet. 
(221-084, 1991/10/23)

16 När ni fiskar, måste ni veta hur långt 
er krok har sjunkit under vattenytan. 
3 dm ovanför havsbotten är ett bra 
område där fisken går till betet. Det är 
där de livnär sig och lever, och de går 
inte mycket högre än ½ meter från 

botten. Om ni lägger er lina på detta 
djup, kan ni fånga fisk hela tiden. Om ni 
känner minsta litet ryck på er lina, måste
ni omedelbart dra upp. Det är en teknik 
som ni behöver lära er. Tonfisken är en 
typ av fisk som lever fritt i havet, som om
det vore världens kung. Den faller inte 
för en liten bit av bete. Ni måste hitta ett 
sätt att locka den till betet. För detta 
måste ni studera. (221-082, 1991/10/23)

17 Om ni vill fånga större fiskar, måste ni
släppa er lina nära havets botten. Små 
fiskar hoppa ibland upp ur vattnet, men 
stora fiskar hoppar inte. De tänker, "Vad 
är poängen med att hoppa?" Ni måste 
kasta er lina så att betet sjunker till cirka 
1 dm ovanför havsbotten. Om ni håller 
den där och låta dess doft spridas, kom-
mer fisken långsamt att närma sig betet. 
En fisk måste flytta sina fenor att simma.
Det är därför ni måste hålla kroken en 
dm ovanför havsbottnen, så att fisken 
kommer att ha tillräckligt med utrymme 
att manövrera sina fenor. Ni måste 
räkna ut alla dessa faktorer när ni kastar
ut er lina; då kan ni nästan säkert fånga 
en större fisk.

Laxen jag nyligen fångade vägde 7 kg. 
Det var den största lax som vi hade 
fångat upp till den tidpunkten, och det 
var min sista fångst för säsongen. Ni har
ingen aning om hur stark den var. Vi var 
tvungna att använda flera nät för att lyfta
upp den, men vi kunde inte se laxen 
tydligt eftersom vattnet reflekterade i 
solnedgången. Ungefär två tredjedelar 
av dess kropp var i nätet, men den hade
otrolig styrka, nog att om huvudet varit 
fritt, kunde den ha hoppat ur nätet. Om 



vi inte hade varit försiktiga, skulle fisken 
har bitit av vår lina. 
(205-322, 1990/10/01)

18 Ibland kan en fisk hugga så snart en 
lina släpps ner. Om ni omedelbart börja 
dra in linan, kommer ni att förlora den. Ni
måste låta er krok sjunka ytterligare, tills 
ni vet att den är på djupt vatten. En riktig
fiskare bryr sig inte om de små fiskarna 
som knaprar på betet. Han eller hon 
väntar till den största fisken skall 
komma, även om den är mer avlägsen, 
tänkande, "Jag vet att ni biter. Jag 
struntar i de små fiskarna som samlas 
här" Ni måste fånga den stora som är i 
fjärran. Det är så man fiskar väl. Jag 
fiskar så. När jag fiskat dag och natt 
under mer än 40 dagar. 
(152-033, 1963/03/03)

19 Att jaga är inte så etiskt som fiske. En
jägare måste vänta utom synhåll för att 
skjuta måldjuret. Med fiske är det annor-
lunda. Fisken kommer till er och biter be-
tet. Ni kan fiska från fem års ålder tills 
den dag ni dör.

Även om ni anser att ni är en mästare på
fiske, om ni går till en annan region, 
måste ni ändra ert sätt att fisk eftersom 
det finns olika fisk där. Om ni håller på 
att tillämpa er egen stil av fiske i stället 
för fiske som det görs i denna region, 
kommer fisken inte bita. Det är därför ni 
överallt måste lära er att fiska på nytt. 
Samtidigt, vart ni än går bör ni kunna 
lära andra hur man fiskar. Vem som 
helst kan vara en lärare eller en student.
Det är hur fisket gör människor lika.

Platsen gör en skillnad även om ni fiskar
efter samma fiskarter, eftersom de kom-
mer att äta olika saker beroende på plat-
sen. Det är därför som fiskare i olika 
regioner använder olika beten. När ni 
flyttar till en annan region, måste ni lära 
er deras vägar. Det är olika i varje del av
världen. Denna mångfald är en del av 
det roliga med fisket. 
(252-206, 1993/12/30)

Slutet av svält 

Sanna föräldrar fortsätter att vara oroliga
för människor som lider av hunger och 
möter svält på platser som Afrika. Detta 
blev mycket av fars motivation för att 
utbilda medlemmarna i att fiska. Han 
sade att våra missionärer i utvecklings-
länder bör vara experter på fiske och 
inrätta fiskodlingar, att lära människor de
färdigheter de behöver för att utveckla 
fisk som en riklig livsmedels-försörjning. 
Detta hjärta att vilja rädda människor 
från svält bar frukt med utvecklingen av 
fiskpulverprodukter som program för 
livsmedelsbistånd nu använder som ett 
proteintillskott.

Sanna föräldrar vill skapa modell-
samhällen där människor kommer att 
ärva frukten av havet försyn och minnas 
det under hundratals eller tusentals år. 
Dessa kommer att vara samhällen vars 
invånare ägnar sina hjärtan och själar till
fiske, med samma hängivenighet som 
Sanne far offrar när han fiskade, och där
de lever lyckligt och delar allt lika, utan 
diskriminering mot någon.



20 Det finns många vilda djur i tropiska 
områden. Vi behöver veta hur man ja-
gar. Vi måste också kunna fiska. Om folk
vet hur man fiskar, kommer de aldrig 
svälta. Att lära personer att jaga är att 
lära dem hur man överlever. Förr i tiden 
utförde prästen ritualer som ingår i erbju-
dandet av djur som offer. Jag jagar vilda 
djur för att göra våra medlemmar till 
överstepräster. Det är en helig uppgift. 
När ni lär er att fiska och jaga, kommer 
jag att skapa grupper som kan gå in i 
vildmarken. Jag kommer att skicka folk 
på jakt- och fiskeresor för att hjälpa dem 
som bor i mer svåra förhållanden. Vi 
måste sprida denna idé över hela värl-
den: överallt i världen, är fiske och jakt 
hjälpmedel för att förhindra allvarlig 
livsmedelsbrist. (262-255, 1994/08/01)

21 Fiske är enkelt. Även i de mest 
avlägsna områdena i Afrika, har kvinnor 
synålar. Du kan göra fiskekrokar genom 
upphettning och böja en nål över en ljus-
låga. För länge sedan gjorde jag krokar 
på det här sättet. Ni behöver inte köpa 
fiskelina heller. Ni hittar nylontråd över-
allt. Nylontråd fungerar mycket bättre än 
silkestråd. Ni kan göra vikter genom att 
skära ut bitar av bly och hänga dem i 
vattnet. Ni kan göra en flottör genom att 
skära sorghum halm och koppla den till 
linan. Även utan ett fiskespö, är allt ni 
behöver göra att beta kroken och kasta 
er lina i vattnet. Fisken finns i överflöd. 
Där det finns vatten är det inte ett prob-
lem att hitta fisk. Problemet är att män-
niskor inte känner till de bästa sätten att 
fiska. Jag har känt att fram tills nu, har 
det saknats en ledare för att lära dem. 
Det är därför jag har fiskat. 
(263-045, 1994/08/16)

22 Personer i utvecklingsländerna 
kanske inte vet de bästa sätten att fiska. 
När de lär hur man fiskar mer effektivt, 
kommer de aldrig att gå hungriga. På 
många ställen finns det sjöar och andra 
vattendrag där fisken är i överflöd. Vi 
måste lära folk om våra framsteg i att 
fånga och odla fisk. Jag har redan börjat
göra det. Allt ni behöver för att fiska är 
en lina. Ni kan hitta en nål någonstans. 
Ni kan göra en fiskekrok genom att 
värma nålen med lågan av ett ljus. Då 
kan ni fiska. Ni kan hitta bete någon-
stans. Det bör inte vara ett problem för 
en person att mata tio barn varje dag. Ni
kan rads upp fisken ände mot ände så 
att de är lika långa som en person. Det 
finns ett överflöd av naturresurser, men 



utan bra ledarskap är det svårt att 
utveckla den fullt ut. 
(262-103, 1994/07/23)

23 Runt om i världen, dör 20 miljoner 
människor av svält varje år. Hur kan vi 
rädda dem från att dö? Jag fiskar inte för
skojs skull. När jag fiskar, blickar jag ut 
över havet och tänker de 20 miljoner 
människor som lever på andra sidan det 
stora havet. Jag måste öppna en väg att
rädda dem även om det innebär att offra
mitt eget kött och blod. Ingen har någon-
sin övervägt detta. Fiske är min strategi 
att få tid att tänka på dem. Det är därför 
jag försöker fånga en hel del fisk från 
havet och distribuera dem. Utan havet, 
finns det inget sätt att rädda svältande 
människor.

Även om jag nästan 80 år gammal, 
offrar jag fortfarande mycket tid att fiska, 
även i regn eller snö. Alla kyrkoledare 
försöker springa bort, ge ursäkter och 
göra vad de kan för att hindra mig från 
att gå och fiska. De gör det därför att de 
inte förstår varför jag gör det. Anta att 
jag skulle vila; hur många människor 
skulle dö medan jag vilade?

En dag kommer de platser där jag 
fiskade med kyrkoledare att bli heliga 
platser, enbart på grund av den anled-
ningen att vi fiskade. Om många män-
niskor i framtiden kommer att ärva 
denna anda av fiske genom mina läror, 
tror jag att de kommer att inspirera och 
motivera kommande generationer, utöka
vägen till världsfrälsning genom en mo-
tortrafikled. Jag gör dessa saker sam-
tidigt som jag tänker framåt hundra eller 
till och med tusen år in i framtiden. 
(278-319, 1996/06/23)

24 Som missionärer måste ni utveckla 
ert affärssinne. Genom att göra så kan 
ni rädda livet på mer än 20 miljoner 
människor runt om i världen som svälter 
ihjäl varje år. Där det finns land, kan ni 
lära människor att odla; där det finns 
vatten, kan ni lära dem hur man odlar 
fisk, så att människor inte behöver dö av
hunger. Om alla, inklusive kvinnor och 
barn, visste de bästa sätten att fiska, 
varför skulle någon dö av svält? Varför 
skulle människor dö, när det finns vatten
och genom fiskodling de kan producera 
så många fiskar som de behöver? Det är
därför jag gå ut och fiska.

Ni måste lära andra hur man blir bra på 
att fiska. Ni måste också lära dem att 
jaga. Ni vet inte hur många krokodiler 
och andra vilda djur som kan lura där 
ute. Jag grundade Sightseeing and 
Hunting Federation for World Peace till 
förmån för världen. Varför gör jag allt 
detta? Det är därför, som Sann Förälder,
jag vill ta ansvar för dem som lider av 
hunger. Mitt hjärta vill inte överge någon 



i världen. De är alla våra bröder och 
systrar.

Tänk på hur det skulle vara om de 20 
miljoner människor, i stället för att svälta 
ihjäl, blev anhängare varje år. Hur 
många människor tror ni att vi kan rädda
om kyrkan tar ledningen att göra dessa 
saker på en global skala? Det är därför 
jag säger till er att lära er att odla och 
fiska och bygga fiskodlingar så snabbt 
som möjligt. Syftet är att rädda män-
niskor som dör av svält. Jag uppmanar 
er att gå och förmedla dessa kunskaper 
till dem. (253-109, 1994/01/09)

Avsnitt 4 Lösa världens 
livsmedelsbrist

Vision för havsföretag

Sanne fars intresse i havet var inte be-
gränsat till den koreanska halvön, det 
omfattade hela världen, särskilt Alaska 
och Hawaii. Hans stora intresse för 
havet, särskilt fiskeindustrin, härrörde 
från hans övertygelse att havet kommer 
att vara nyckeln till att lösa världens livs-
medelsbrist i framtiden.

Sanne far förutsåg även att människans 
livsrum i framtiden kommer att expan-
dera till undervattensmiljöer. Han talade 
om planer för framtiden som väntar en 
maritim tidsålder: byggandet av en ma-
rina hotell, undervattens-bostäder och 
fiske. Han nämnde också behovet av att 
utveckla Nordpolen och föreslog att 
bygga en kulturell stad i Arktis. Som en 
start mot detta, har Sanne far främjat en 
Gud-centrerad havs-turism och fritids-

sektor, särskilt för människor som tycker 
om fiske.

1 I framtiden marken kommer att bli 
alltför trångt; så att folk, i en inte alltför 
avlägsen framtid kommer att behöva 
leva på havet i båtar. Vad ska vi göra i 
ljuset av detta? Vi kommer att säkra en 
global grund i den maritima industrin, 
och när vi gör det kommer vi att kunna 
leda alla kulturer i världen genom att 
utöka vår räckvidd vid världens kuster. 
(116-327, 1982/01/02)

2 Havet är en stor värld. Dess vatten-
värld är nästan oändlig. Det finns ingen 
plats utan vatten. Den är fylld med fisk 
som har mycket potenta näringsämnen 
nödvändiga för människors hälsa. Det 
innebär att fiskodlingsindustrin är säker 
på att öka. Mycket av det jag har gjort är
därför att jag anser att havets tidsålder 
kommer. Jag har talat utförligt om detta, 
och jag gör många förberedelser för 
kommande tid. Det är dags att expan-
dera allt detta arbete över hela världen. 
(460-113, 2004/07/15)

3 Havet vimlar av fisk och andra skal-
djur. Amerika vill sälja fisk som Alaska 
behandlar, men de har ingenstans att 
sälja det. Det japanska folket vill ha fisk, 
men de har inte tillräckligt. Så jag vill 
fånga fisk i Amerika och sälja den i 
Japan. Japan behöver Amerikas fisk och
Amerika behöver japansk teknik, så jag 
föreslår att de startar ett samarbete. Det 
är därför jag kallar amerikansk-japanska 
par som jag har välsignat och tilldelar 
dem fiske-relaterade företag i USA eller 
Japan.



Om en av dessa par driver ett gemen-
samt projekt, i Amerika kan den ameri-
kanska maken kan vara företagets VD 
och hans fru vice VD. När de åker till 
Japan, hustrun kommer att vara före-
tagets VD och den amerikanska make 
vice VD. Om de gör det, kommer deras 
samarbete att gå bra. Det är mycket 
praktiskt. Eftersom var och en kommer 
känna kulturen och situationen i sina 
länder, kommer ingen att kunna vinna 
en kamp med dem. Ingen kommer att 
kunna smyga bakom ryggen för att ta 
över bolaget. (146-250, 1986/07/01)

4 Havets fisk och skaldjur är en obe-
gränsad resurs. Matresurser på land är 
begränsade. Fisk skapades för att bilda 
en livsmedelskedja där mindre fisk äts 
av större fiskar. När en fisk leker, produ-
cerar den så många som 500 000 ägg. 
När dessa ägg kläcks i naturen, över-
lever endast en procent och resten äts. 
Men vad händer om vi kan artificiellt 
odla 100 procent av dessa ägg och låta 
dessa fiskyngel växa upp? Vi kan mata 
dem med torkad, pulveriserad tång som 
vi strör på vattnet. Genom att hindra 
dem från att bli uppätna, kan vi säkra ett 
obegränsat utbud av dessa fiskar.

För att skapa en sådant ett stort utbud 
av fisk, måste vi odla dem. Hittills har 
människor bara skapat konventionell 
odling på land, men i framtiden kommer 
människor att skapa fiskodlingar istället. 
Även med en liten gård med en sjättedel
av ett tunnland, kan ett hushåll skapa en
god inkomst för sig själv. Fisk är utmärkt 
för mat, fylld med protein och andra 
näringsämnen. (294-175, 1998/06/14)

5 Den tid kommer att passera då män-
niskor bara behöver resurser från mar-
ken. Vi kommer att kräva resurser från 
haven samt. Vem kommer att hantera 
dessa resurser? Vem kommer att 
utveckla teknik för att göra det? Dessa 
är viktiga frågor för framtiden. En ny tid 
närmar sig då folk som styr havet 
kommer att leda världen. Havets skal-
djur är huvudkällan för vår obegränsade 
näring. För att förverkliga detta kommer 
en tid präglad av att fånga fisk att pas-
sera, för att ersättas med tidsåldern där 
människor odlar fisk. 
(126-202, 1983/04/19)

6 Två tredjedelar av jorden är täckt av 
hav. I framtiden, när marken inte längre 
kan förse människor med tillräckligt med 
mat, måste vi vara beroende av havet 
för livsmedel. Vi måste undersöka sätt 
att överleva från föda i havet. Från och 
med 1973 började jag att köpa och 
bygga båtar i väntan på framtidens fiske-
industri. Jag undersökte fiskevatten 
utanför den östra kusten av USA nära 
New York och Boston och utvecklade 
mina affärsplaner. Jag studerade även 
hur de amerikanska reglerna för fiske-
industrin sannolikt kommer att förändras 
i framtiden. (088-179, 1976/08/10)

7 Vem kommer att vara framtidens herre
över havs-världen? Frågan är hur ni kan 
bli dem. Havet är obegränsat. Ni måste 
bli människor som vet hur man ge sig ut 
på havet och tämjer den. Vi går nu in i 
en tidsålder då, med rätt utrustning och 
tillräckligt med syretankar, ni kan leva i 
en månad i taget under vattnet. 
(189-294, 1989/06/17)



8 Var och en har en önskan att leva på 
ett trevligt ställe. Så, jag studerar ubåtar.
Var tror ni är den mest fantastiska plats 
att leva? Att bo i en lägenighet i en fullt 
bosatt höghus är en sak. Det skulle vara
mycket bättre att leva i ett hus djupt i 
havet. Men hur är det möjligt att leva på 
ett sådant ställe? För det skulle vi be-
höva ubåts-hus. Tänk på det: Vid en 
knapp-tryckning kommer vi ner till en 
sval plats där vi inte behöver luftkondi-
tionering. I vattnets värld, utanför våra 
fönster, kommer vi att välkomnas av ett 
vackert skådespel fylld med alla typer av
färger, där alla typer av fiskar dansar 
vackert och spännande. I vårt ubåts-hus 
kan vi gå vartsomhelst, med ingenting 
som blockerar vår väg. Vi kan gå överallt
natt och dag.

Hur bekvämt det skulle vara att leva på 
det sättet! Jag skulle älska att leva på en
sådan plats innan jag går till andevärl-
den. Men jag fullföljer inte denna dröm 
för mitt individuella nöjes skull; utan sna-
rare utför jag denna forskning för hel-
heten. (217-212, 1991/06/01)

9 Tiden kommer när det blir mer lönsamt
att uppföra byggnader för fiskodling än 
byggnader för människor. De utvecklare 
som bygger dem blir de rikaste männi-
skorna i världen. I framtiden måste be-
folkningen i städerna spridas. När män-
niskor lever i städerna, är det alltid ett 
allvarligt problem att bli av med mänsklig
avföring och urin. När ni bor i naturen, 
överallt ni går blir er avföring gödsel; 
både urin och avföring kan bli till göd-
ningsmedel.

För att hantera detta problem i städer, 
måste överbefolkade städer omfördelas 
på ett sådant sätt att varje stad, där den 
ligger, kan hantera sin egen mänskliga 
avfall. När det händer, kommer folk 
naturligtvis söka sig till bergsområden. 
Men om de stannar bara på dessa 
platser, kommer de snart att bli uttrå-
kade. Då kommer de att gå att leva i 
havet.

Tiden kommer när vi måste gå ut i havet
och leva under vattnet. För detta låter 
jag för närvarande forskare utforska idén
om ubåts-hus. Även när en orkan blåser,
är de helt lugnt 30 meter under havets 
yta. Oavsett hur mycket det blåser eller 
vågorna vräker i stormen, finns det 
ingen storm 30 meter under ytan. Det 
kommer att komma en tid när vi kan 
trycka på en knapp, säga 30 meter 
under eller 100 meter under, och vår-båt
går automatiskt ner till det djupet. Där 
kommer vi att kunna leva under vattnet 
medan ni njuter av utsikten över havet, 
med speglar för att ge utsikt åt alla håll.

Även under havet kan ni odla fisk. Ni 
behöver bara ta nödvändig utrustning för
att odla era favoritfiskar ombord ert 
ubåtshus. Eftersom ni vet var fiskens 
livsmiljö är, behöver ni bara gå dit och 
bo där under en månad. Sedan kan ni 
gå upp tio meter till en annan nivå där ni 
lär känna en annan typ av fisk liv och 
lever där för en månad. På detta sätt 
kan ni leva under vattnet medan ni håller
till på olika platser och skördar fisk över-
allt. Det är mycket möjligt att saker som 
detta kommer att inträffa i framtiden. 
Genom att tänka på dem nu, banar jag 



väg för tidsåldern kan komma när vi 
kommer att leva under vattnet. 
(236-310, 1992/11/09)

10 En av mina planer är att utveckla 
Nordpolen. Jag planerar att bygga en 
permanent stad under jord, under 
marken täckt med snö som har samlats 
under tiotusentals år. Om vi bygger en 
stad med alla moderna bekvämligheter 
på denna plats, är jag säker på att alla 
på jorden skulle komma dit minst en 
gång. Jag skulle också vilja att bygga ett
universitet, en tredjedel av dessa skulle 
vara under jord.

Vi skulle inte behöva ett värmesystem 
om vi byggde det här sättet. Det skulle 
vara svalt på sommaren men inte kallt 
på vintern. Vidare om två dussin studen-
ter samlas till lektion, skulle de naturligt-
vis alstra tillräckligt värme Utan behov av
förbränning av bränslet. Vår kropps-
temperatur är 37 grader Celsius. I all-
mänhet är 10 grader Celsius varmt nog 
för vanlig levande. Eftersom vår 
kroppstemperatur är 37 grader, när ni är 
flera personer, skulle den värme ni av-
ger vara tillräckligt för att värma upp era 
underjordiska rum. Med eleverna där, 
skulle hela platsen värmas snabbt.

En sådan tid kommer. När den gör det, 
kommer vi att börja uppleva ett läge i 
livet där allt i den moderna civilisationen,
inklusive dess ekonomi, kommer att röra
sig i takt med den naturliga världen. Det 
är dags för oss att fatta ett beslut där vi 
kommer att förnya alla våra system för 
att skapa den ideala världen. 
(236-311, 1992/11/09)

11 Jag ser många förändringar som 
kommer till havs-relaterade industrin. I 
framtiden måste branschen odla fisk. 
Även om vi är engagerade i fiske-
industrin, kar jag redan insett att det 
kommer att bli svårt för någon att upp-
rätthålla sin marina verksamhet de 
kommande åren om de inte kombinerar 
det med turism och utvecklar någon 
form av havs-rekreations industri.

Allt som vi gör kräver pengar och råva-
ror. Men framför allt måste vi odla män-
skliga resurser och utveckla våra per-
sonliga nätverk. Oavsett vilket arbete 
eller verksamhet vi bedriver, så behöver 
vi människor. Speciellt inom det marina 
området, är vår största utmaning att hitta
folk som betraktar arbetet med havet 
som Guds kallelse. Vi behöver män-
niskor som kommer att älska havet 
under hela sitt liv, under sin ungdom, 
som medelålders och äldre - och som 
innan de dör, kommer att lära sina söner
och döttrar och även deras barnbarn att 
också älska havet. 
(262-238, 1994/08/01)

12 Jag förutspår att i framtiden kommer 
fritidsindustrin att kraftigt utvecklas. 
Människor som bor i staden lider av 
stress och behöver stimulerande akti-
viteter för att lindra att stress. Vad kan 
de göra? För mig finns det tre sätt. Man 
jagar, en annan är ridning och den sista 
är fiske.

Det finns dock begränsningar för jakt 
och ridning. Ridning är dyrt, så endast 
en viss klass av människor kan njuta av 
det. När det gäller jakt, kan man göra 
det i fyrtioårsåldern, men när de är över 



50 blir det svårt att njuta av. Också i 
många nationer kan endast en viss klass
av människor jaga för sport. Däremot 
kan vem som helst fiska från en tidig 
ålder. Människor kan njuta av fiske även
när de blir äldre och är i slutet av sin 
livstid. Det är därför jag säger att fiske-
företag kommer att växa till att bli en 
global verksamhet. 
(207-123, 1990/11/01)

13 Rekreations-industrin har till uppgift 
att tillgodose människor som tycker om 
alla typer av fritidsaktiviteter. Ni kanske 
tror, "Folk med pengar skulle njuta av 
detta, men hur kan människor utan 
pengar göra det?" Så är emellertid inte 
fallet. Redan nu, reser folk på semester. 
Även personer med lite pengar kan klara
att ta semester en gång eller två gånger 
per år.

I framtiden, genom min ledande roll i re-
kreationsindustrin, kommer jag att skapa
en global organisation som kommer att 
föra samman människor från alla sam-
hällsskikt, inklusive de inom det finansi-
ella området, baserat på deras gemen-
samma kärlek till fritidsaktiviteter. Jag 
tror att detta kommer att vara en genväg
till att påverka alla människor mot en 
värld av fred. Det är därför jag under 
flera decennier har forskat, planerat och 
gjort banbrytande framsteg inom alla 
sorters havsrelaterade verksamheter. 
(252-210, 1993/12/30)

14 Jag tror att från och med nu, utöver 
verksamhet i form av rekreation på 
havet, måste vi engagera oss i verksam-
heter som främjar fritidsjordbruk på land.
I framtiden kommer människor att ha 

mer tid att själva njuta. När den tiden 
kommer, kommer frågan att uppstå hur 
de kommer att använda den tiden. När 
detta händer, föreslår jag att uppmuntra 
dem att förbereda sig ungefär en 
sjättedel av ett tunnland (ca 800kvm; 
28x28m) som en trädgård och ta upp 
trädgårdsarbete som hobby. Då kan de 
skörda och njuta av sina egna 
grönsaker. 

Dessutom, hur skulle det vara att föda 
upp djur som t.ex. rådjur och släppa 
dem? Hur är det att odla fisk och släppa 
dem också? Folk kommer att bruka alla 
typer av spannmål och skörda ekolo-
giska, naturliga grödor utan att använda 
syntetiska kemikalier. Så underbart! 
Människor kommer att uppleva att skapa
alla de saker som Gud skapat. Genom 
att sedan se på alla dessa saker som de
arbetat för att skapa, kommer de att 
tänka på Gud och uppskatta Gud för 
Hens skapelse. På detta sätt kommer de
att njuta av sitt liv med alla typer av 
hobbies i världens natur. Genom att ta 
hand om den naturliga världen på alla 
tänkbara sätt, kommer människor att 
trivas i harmoni med naturen innan de 
går till andevärlden . När de upplever 
detta, kommer de naturligtvis röra sig 
bort från dagens urbana centrerade 
samhället. (252-210, 1993/12/30)

15 Vilken sorts värld kommer att utveck-
las i framtiden? Vi kommer att driva 
pålar i havsbotten i mitten av Stilla havet
och skapa hotell där. Vi kommer att 
använda mångsidigheten hos helikopt-
rar. Genom att trycka på en knapp kom-
mer de att flyga oss vart vi vill gå. 



Eftersom att flyga under tre till fler tim-
mar blir tråkigt, kommer människor att 
flyga i en timme eller två och sedan 
stanna för att koppla av på ett flytande 
hotell i mitten av Stilla havet. Hur fantas-
tiskt det kommer att bli! För att möjlig-
göra allt detta, kommer vi att bygga 
hotell i Stilla havet. När gästerna har 
avslutat att koppla av på hotellet, kom-
mer de att resa igen i ungefär två till tre 
timmar, sedan stanna för lunch på en 
flytande restaurang. Då kommer de att 
hyra en båt och ta sin familj på djup-
havsfiske. (203-058, 1990/06/14)

16 Snart kommer bilarnas tidsålder att 
vara förbi och en tid präglad av lätta 
flygplan börjar. Folk från de stora 
städerna kommer att flyga till natursköna
platser som bara återfinns i hjärtat av 
bergen. Avskilda pooler kommer att 
byggas där, och fiskeplatser kommer att 
utvecklas, där de kan bada och fiska. I 
framtiden kommer det att bli lätt för folk 
att hyra ett flygplan så ofta som de vill. 
Vi har gått in i en tid då flygplans-
uthyrning som affärsverksamhet kan gå 
bra. Det är därför jag skapar ett 
flygplans-företag.

Stora kryssningsfartyg kommer att ha ett
däck som ett hangarfartyg som kan 
hantera dussintals små ubåtar och små 
helikoptrar. Fartyget kommer att röra sig 
tillräckligt långsamt att passagerarna 
kommer att använda helikoptrar ombord 
för att resa till närliggande öar för fiske 
och sedan återvända till fartyget. Andra 
kommer att använda små båtar för att 
resa ut till fiskeplatser i närheten av 
öarna och sedan återvända. Jag säger 

att en sådan tid kommer. Eller, med 
vetskap om fartygets rutt, kan man ta en
helikopter till en av de destinationer en 
vecka i förväg och sedan återförenas 
med kryssning på fartyget.

På fartyget kommer det att finnas anläg-
gningar för affärsmän att göra all den 
verksamhet de vill göra, med konferens-
rum, datorer och Internet. Eran kommer,
då människor kommer tycker om att resa
samtidigt som de arbetar. 
(276-032, 1996/01/02)

Planer och projekt

Sanne far trodde att det bästa sättet att 
ta itu med frågan om den globala livs-
medelsbristen är fiskodling i havet, efter-
som det underlättar massproduktion av 
fisk och skaldjur. Följaktligen främjade 
han stora fiskodlingsföretag. På land 
fortsatte han att bygga fiskodlingar på 
platser där fisken kan odlas i stora 
mängder. Dessa ansträngningar gjor-
des för att lösa problemet med livs-
medelsbrist runt om i världen.

Sanne far utvecklade ett fiskpulver med 
hög proteinhalt . I Kodiak, Alaska, 
etablerade han en fabrik för att produ-
cera det. Han lanserade då ett projekt 
för att fånga krill i vattnen utanför Antark-
tis, bearbeta det till pulver, och sedan 
leverera pulvret till människor som lider 
av undernäring i utvecklingsländerna. 
För detta projekt hade han fartyg för att 
fånga krill och fabriksfartyg att bearbeta 
krill till mat, och skapa en marknads-
föring för att leverera produkten till män-
niskor i nöd. Han utnyttjade rörelsens 



globala nätverk som en plattform för att 
genomföra denna vision.

17 En tredjedel av jorden består av 
mark, och två tredjedelar är täckt av hav.
Det mesta som lever i havet är ätligt. 
Även tång är ätbart. Men de flesta växter
som växer på land är inte ätbara. Även i 
havet, kan vi hitta det mesta som vi hittar
på land. Det finns havskor, sjöhästar, 
sjölejon, havstigrar, havsormar och 
sådant. Dessutom, lever en stor mång-
fald av fisk där!

Ändå föredrar amerikaner att äta kött 
från land före att äta fisk, eftersom fisk är
inte en del av deras kultur, och många 
inte gillar hur det luktar. Nyligen har 
dock många amerikaner börjat upp-
märksamma naturliga livsmedel, och de 
som tror att fisken kommer att öka deras
livslängd.

För inte så länge sedan, gick jag till en 
boskapsmarknad i Miami och frågade 
hur mycket en kalv kostar. Jag fick veta 
det varierar mellan $ 25 till $ 70. I New 
York, skulle den kosta $ 400. Ändå 
kostar en stor tonfisk $ 4000. Således är
en tonfisk värd mer än 150 kalvar. Så 
vilken av de två, havet eller marken, kan
göra er rikare? Om ni fångar en stor 
tonfisk kan ni leva på det under ett helt 
år. (108-215, 1980/10/05)

18 Det enda sättet att lösa världens 
framtida matbrist kommer att vara 
genom att utnyttja havet. Så folk måste 
förlita sig mer på fisk än på produkter på
land. Vi måste vara beredda att göra 
denna övergång.

Vi behöver pengar för att skapa en 
global grund för detta, men ingen tänker 
på det eller investerar i det. Så jag 
måste komma på ett sätt att generera 
medel, som genom att hålla sportfiske-
turnéringar och fisketurer som lockar 
övre klassens människor från hela 
världen. Men även för att börja, behövde
jag en betydande mängd finansiering. 
Dessutom, för att bygga denna grund, 
behövde jag först veta allt som behövs 
för det. Jag var tvungen att förvärva 
kunskaperna för att kunna lära folk var 
man kan hitta fisk i havet, vilken typ av 
fisk de är, vad bete de vill ha, och så 
vidare. Jag behövde veta dessa saker 
för att vägleda dem, så att de skulle 
njuta av sitt fiske. 

När folk har semester på land, kan de 
efter tre dagar bli uttråkade med bara 
koppla av. Men på en båt ute på havet 
finns det obegränsade möjligheter att 
njuta av sig själv. När folk får kontakt 
med mysterierna gömda i havets värld, 
fylld med otaliga sorters fisk, kommer de
att vilja fortsätta sin upplevelse även 
efter semestern är över. Havet är fasci-
nerande. Försök att stoppa båten och 
lägg ut er lina till botten av havet. Om ni 
fångar en stor fisk, kommer ni att bli så 
upphetsade att det kommer att ta andan 
ur er. (217-172, 1991/05/26)

19 Sedan begynnelsen av historien har 
mänskligheten mött tre stora fiender: 
svält, sjukdom, och okunnighet. Män-
niskorna i världen behöver slå samman 
sina resurser för att bekämpa och över-
vinna dessa fiender. Dessa problem 
dyker upp på allvarligt sätt på platser 



som Afrika, Centralamerika och Syd-
amerika. Detta är precis anledningen till 
att vi behöver för att skapa en 
verksamhet som i framtiden kommer att 
utveckla de marina resurserna i de stora
haven.

Jag har skapat affärsföretag som täcker 
en mängd olika havsrelaterade aktivi-
teter. De omfattar att bygga stora fiske-
fartyg, tillverka fiskeutrustning, och fisk-
odling. I framtiden kommer havet att 
leverera mat till alla världens människor.
Det är därför det bästa sättet att avsluta 
hunger och svält, genom att utforska och
utveckla havet. (193-327, 1989/10/)

20 I framtiden kommer mänskligheten 
att stå inför en allvarlig livsmedelsbrist. 
Jag började havs-företag för att skapa 
en grund i varje nation att lösa detta 
problem. Så, medan jag reser runt i 
världen, har jag undervisat människor att
förbereda dem för att hantera det. För 
att lösa problemet med livsmedelsbrist, 
måste vi utveckla havet.

Jag är en mästare när det gäller att 
fånga fisk i havet. Bland de kända 
människor i världen, finns det många 
som tycker fisk och fiske. Jag skulle bli 
deras lärare. Men hur kan jag lära dem, 
om efter att ha tagit dem ut till havet 
bara ett par gånger jag har uttömt min 
kunskap om fiske? Mina resurser måste 
vara obegränsade, inklusive en djup 
förståelse om hur och var att fånga vissa
fiskar. (190-021, 1989/06/18)

21 Vi är de Sanna föräldrarna, som kom 
till jorden för att rädda hela mänsklig-
heten. Alla människor är våra barn. Hur 

kan vi inte vara oroliga för dem som 
svälter ihjäl? Anledningen till att jag är 
engagerad i havs-företag är att vi genom
dem kan rädda dessa människor. Jag är
tänker också för närvarande på hur förse
människor med mat genom att produ-
cera den på stora tundra-slätter i Alaska,
slätterna i Sibirien, och istäckta områden
i Nordpolen. Vi kan specialisera oss på 
växthusodling.

Jag instruerade vissa människor i 
Alaska för att arbeta med att utveckla 
denna verksamhet, gav dem allt nöd-
vändigt stöd. Vi har en bas i Alaska stor 
nog att rymma tiotals miljoner männi-
skor. Vi kan bygga temperaturreglerade 
växthus och odla frukt. Då kommer inte 
bara dessa områden att leverera fisk 
och jordbruksprodukter att ta itu med 
livsmedelsfrågan, kommer de också att 
bli platser där många människor kan 
bosätt sig på. (218-084, 1991/07/02)

22 I framtiden, när människor uppföra en
liten byggnad och odlar fisk i den, kom-
mer de att kunna generera mer än tio 
gånger så mycket intäkter som de skulle
göra genom att föda upp boskap och 
sälja mjölk och kött. Även om det inte 
görs nu har vi tekniken för att avleda 
vatten från havet och transportera det 
någonstans. Tiden kommer när vi kan 
leverera vatten till platser hundratals och
tusentals km bort. När vi installerar 
pipelines, kommer det inte kosta så 
mycket pengar. Vi kommer att kunna 
pumpa havsvatten till en fisk-farm i 
bergen, en flervåningsbyggnad, och odla
alla slags fisk i den. En person som sitter
i ett kontrollrum kommer att kunna över-



vaka hela operationen. Vid ett tryck på 
en knapp, kommer maten automatiskt 
att släppas i tankar, och genom att 
trycka på en annan knapp kommer den 
stora fisken kommer automatiskt föras 
ner till bottenvåningen. 
(206-350, 1990/10/14)

23 Vi måste skapa fiskodlingar. Som 
utsäde till dem, kommer vi att odla fisk-
rom och mata ynglen under flera måna-
der. Därefter kommer vi att placera 
fisken i platspåsar, stansa hål i var och 
en, och skicka dem med flyg till fisk-
odlingar. Väl framme vid fiskodlingen 
kan vi släppa varje påse med levande 
fisk i en tank med vatten. Detta är hur vi i
framtiden kan starta fiskodlingar överallt 
i världen.

I Alaska finns det mer än tre miljoner 
sjöar större än 16 tunnland (8ha). Om vi 
odlar fisk i dessa sjöar, kan var och en 
föda 200 eller till och med 300 hushåll. 
Om vi kunde odla fisk i alla tre miljoner 
sjöarna, skulle det vara tillräckligt för 600
miljoner människor. Likaså om vi kunde 
skapa fiskodlingar i de många sjöarna i 
Afrika, kan vi föda 650 miljoner män-
niskor. På detta sätt skulle vi kunna lösa 
mänsklighetens livsmedelsbrist. 
(271-039, 1995/08/15)

24 Vi kan inte lösa problemet med mat-
brist bara genom att använda marken. Vi
måste utveckla havet, också. När Gud 
skapade världen, skapade han alla typer
av fisk, lämpliga för vattnet och tempera-
turen i varje region och för var och en av
de fyra årstiderna. Vi måste odla fisk 
med hänsyn till alla dessa faktorer.

Detta kommer inte att vara möjligt så 
länge som människor agerar bara av 
egenintresse. De kan göra allt detta 
endast om de agerar för Guds vilja och 
det allmänna bästa. 
(392-314, 2002/09/25)

25 Jag reste till Alaska och studerade 
kungslax. Kungslaxen är en av fem arter
av laxfamiljen. Jag anser personligen 
kungslaxen att vara nummer ett av all 
fisk. Denna lax dör strax efter att den 
lagt sina ägg. Jag tror att Gud skapade 
det här sättet för dess yngel. Men nu har
tiden kommit då vi kan använda konst-
gjorda medel för att göra det möjligt för 
mamma laxen att leva, utan att behöva 
offra sig som föda för sitt yngel.

Om laxen går ut till havet, gör det till-
baka till sin födelseplats, lägger sina 
ägg, och kan bevaras levande, det 
kommer att vara det enklaste och bästa 
sättet att producera livsmedel för män-
niskor. Om ni gick till en fiskodling som 
odlade sådan lax, skulle ni inte ha några
problem att hitta något att äta till lunch. 
Ni skulle uppleva en lunch mer delikat 
än vad ni någonsin hade ätit. Tonfisken 
sashimi är ingenting jämfört med detta. 
Det är hur läcker kungslax är.

Nuförtiden är föroreningsproblemet 
besvärligt. Om alla måste använda eld 
för att laga mat för att äta, så kommer så
småningom föroreningar från allt som 
brinner att skapa ett allvarligt problem. 
Så vi måste vi att vägleda människor att 
äta så mycket rå fisk som möjligt. Detta 
kommer att bli en angelägen fråga i 
framtiden.



Förstörelsen av ozonskiktet på Sydpolen
blev också ett allvarligt problem. När vi 
ser alla dessa problem som uppstår, 
kommer vi fram till att fisken är det bästa
sättet att lösa mänsklighetens matbrist-
problem på. Fisk kommer från ägg och 
ägg är i så gott som obegränsad tillgång.
(233-050, 1992/07/20)

26 Under mina decennier i skaldjur-
branchen, har jag varit bekymrad över 
problemet med mänsklighetens livs-
medelsbrist. Som ett resultat av denna 
oro, utvecklade jag fiskpulver som är en 
proteinrik föda, full av näringsämnen 
som inte kan hittas i något djurkött. Jag 
gjorde det i form av ett pulver som är lätt
att lagra och transportera. Nittioåtta pro-
cent av slutprodukten är protein. De ut-
vecklade länderna är tänkta att finna lös-
ningar på matbrist-problemet. Vad de 
inte har kunnat göra, gör jag. 
(296-228, 1998/11/10)

27 Kanada, Ryssland, USA, Japan och 
Tyskland är alla intresserade av de 
oceaniska företag som vi nu driver. När 
fisken fångas, förbrukas inte en 
väsentlig del av fångsten. Den kasseras,
trots att den är ätbar och näringsrik. Vi 
började samla denna del av fångsten 
och bearbetade den till ett närings-
tillskott som vi hoppades vi kunde skicka
för användning i utvecklingsländer. 
Ryktet spreds, och nu har människor 
från dessa länder visat ett stort intresse 
för vad medlemmar gör. 
(295-111, 1998/08/18)

28 Svält är en av de allvarligaste 
problemen vi står inför i världen idag. 
Därför är det angeläget för oss att säkra 

livsmedel. Vi kan inte ens hittas lösning-
en i USA, endast i Sydamerika. Här i 
Sydamerika, är allt ni behöver en hektar 
mark någonstans där ni kan plantera 
grödor. Om ni rensar en hektar mark och
planterar grödor på den, säger ingen 
något. Om ni reser längs gränserna 
mellan länderna, kommer ni att finna en 
hel del tomtmark i träda. Om ni odlar 
den marken, kommer ni inte att svälta. 
Men efter det kommer en miljöfrågor. 
Det är därför jag uppmuntrar fiskodling. 
Vi kan bara inte få nog kvalitet av protein
från maten på marken. Av denna anled-
ning äsatsar jag starkt på fiskodling, och 
att äta fisk snarare än kött. 
(281-092, 1997/01/02)

29 Människor i tredje världen förstår att 
jag går igenom svårigheter för att rädda 
dem. De vet att för detta ändamål bygg-
de jag gjorde en gård i Jardim, och även
att jag förbereder sig för att bygga en 
fiskpulverfabrik där. Människor som 
lever under svåra förhållanden i tredje 
världen är på min sida. Vad händer om 
det fiskpulver som vi levererar till dem 
räddar livet på många av flyktingar runt 
om i världen och lyckas lösa problemet 
med matbristen? När det händer, är jag 
säker på att en stor del av mänsklig-
heten kommer att vilja arbeta tillsam-
mans med oss.

Eftersom Sanna föräldrars arv alltid 
kommer att förbli, även om jorden sjun-
ker under havet och himlen kollapsar. 
Vill jag genom att göra så, att ättlingar till
dagens medlemmar kommer att kunna 
prisa och förhärliga Gud med tillförsikt. 
De kommer att se människorna i världen



göra pilgrimsfärder till Jardim och upp-
skatta det som grunden för de stora 
landvinningar vi gjort och i synnerhet 
våra insatser för att rädda mänsklig-
heten genom fiskodling. 
(277-143, 1996/04/07)

30 Tiden har kommit när vi kan gå till 
haven nära Sydpolen, fånga krill, och 
använda den för att lösa världens livs-
medelsbrist. Detta kommer att ha en 
verklig effekt på mänskligheten. Det är 
därför två tredjedelar av människorna i 
världen håller ett öga på våra havs-
företag. Med lärdomarna i vår rörelse 
och havets försyn, kommer våra med-
lemmar att göra omfattande förberedel-
ser för att lösa världens livsmedels-brist. 
Med detta kan hela världen finna hopp. 
Vi är förbi gryningen; nu har tiden 
kommit när solens hopp stiger och ingen
kan stoppa det. (339-110, 2000/12/07)

31 Det finns en obegränsat antal krill i 
haven nära Sydpolen. Det finns mer än 
tillräckligt krill att föda hela mänsklig-
heten. Men mycket av den bara dör utan
att utnyttjas för detta ändamål. Vår ut-
maning är att hitta ett sätt att fånga krill, 
snabbt mala det till pulver, och sätta upp
ett distributions- och marknadsförings-
system i 185 länder och att sälja det till 
självkostnadspris. Jag gör en plan för att
göra just detta. Det finns ingen bättre 
produkt för de nationella messias, som 
är Abel-ledare sina nationer, för att 
hjälpa sina nationer. Krill har alla nöd-
vändiga ingredienser för föda och rädda 
deras folk. Det är därför jag uppmanar 
dem att skapa ett system för att distribu-
era denna produkt. Vårt syfte är inte att 

göra en vinst, allt vi behöver är att täcka 
våra kostnader. Så frågan är hur vi kan 
skapa ett effektivt marknadsförings-
system i varje nation för att uppfylla 
detta mål. (288-179, 1997/11/27)

32 Vi måste mala krillen vi fångar till 
pulver. Vanligtvis är det svårt att göra 
detta, och därmed säljs krill endast som 
en dyr hälsoprodukt. Vi kommer dock 
massproducera krillpulver och leverera 
den till en minimal kostnad. Det enda 
skälet till att vi gör detta är att tjäna 
mänskligheten. Om alla fyra av våra 
fartyg fångar krill och arbetar med opti-
mal kapacitet, kan vi ha en stor inverkan
på problemet med världssvälten. Vi kan 
producera tillräckligt med fiskpulver för 
att hjälpa hälften av världens svältande 
människor.

Människor i tredje världen och i utveck-
lingsländer vet redan om att jag gör 
dessa saker för dem. Jag har redan 
investerat en stor summa pengar i forsk-
ning och utveckling. Vi har nu avslutat 
alla våra experiment. För att tillverka 
fiskpulver, byggde vi upp en huvudfabrik
i Uruguay och andra hjälpmöjligheter.

Våra uppdrag i 185 länder kommer att 
samarbeta med varje nationell regering, 
och med hjälp av statens makt öppnas 
vägen för att distribuera och sälja krill-
pulver. Eftersom vårt syfte är att hjälpa 
människor i världen som lider av under-
näring, kommer regeringar att stödja 
oss. När vi kan importera fiskpulver 
genom våra rörelser nätverk, kommer vi 
att skapa en marknad för att sälja den i 
samarbete med regeringen i varje 
nation. (291-121, 1998/03/05)



33 Jag känner hopp när jag talar om 
fiskpulver. För att skapa fiskpulver, köpte
jag fyra 7000-tons fartyg och planerar att
distribuera dem till fånga krill runt Syd-
polen. Detta är min lösning till den glo-
bala livsmedelsbristen. Vi måste göra 
detta snabbt. Världen ser nu på vad jag 
gör. På ett år, kommer de alla att kunna 
fånga med oss. Då kommer vi att ha en 
sund konkurrens. De väl utrustade hjälp-
organisationer kommer med sina globala
nätverk. Det är därför vi måste agera 
snabbt. Bland de nationella messias i 
185 länder, kommer jag att para ihop 
grupper av fyra och utse en person som 
lagledare. Jag måste på allvar börja 
utbilda dem för denna uppgift. 
(289-126, 1997/12/30)

34 Vi måste studera hur man använder 
krill för att göra betesfisk. Att sälja bete 
är en allvarlig sak, en global verksam-
het. Fiskpulver vi tillverkar av krill inne-
håller många näringsämnen. Det är 
mycket bra för människor. Det är också 
utmärkt för att göra betesfisk av. Vi 
undersöker steg för steg, att experi-
mentera med mer än 20 olika processer 
för dess framställning.

Vi kan också göra betesfisk med hjälp 
av fisk som är på väg att dö, vid vilken 
tidpunkt de börjar lukta. De genererar en
doft som lockar vissa typer av fisk. De 
tusentals olika typer av fisk i världen har 
varje sitt eget favoritbete. Vi kan mala 
det till pulver och göra så mycket betes-
fisk som vi vill. Vi kan göra dussintals 
olika typer.

Pacu, en fisk som hör hemma i Syd-
amerika, äter olika saker beroende på 

den region de lever i.
I floden Salobra skulle pacu inte bita 
mina krabbor, men de skulle bita frukten 
av gummiträd. Men när jag fiskade nära 
Americano Hotel i Pantanal, skulle pacu 
där inte bita frukten av gummiträd. Fisk 
äter olika livsmedel, beroende på region.
Så vi bör göra dussintals olika typer av 
bete genom att använda krill med hög 
protein. (313-173, 1999/11/29)

35 Vi har gått in i en tid då människor 
kommer att kunna göra så mycket bete 
för saltvatten fisk som de vill genom att 
blanda olika vitaminer och ingredienser 
från olika typer av fisk. En del människor
föredrar att äta på fisk som åt en viss typ
av mat. Så vi måste göra bete från en 
blandning av fiskpulver enligt deras 
önskemål.

International Oceanic Enterprises (IOE) 
har gjort rekord med fiskpulver. Krillen 
vid Sydpolen är små. Jag har redan ut-
vecklat en process som gör det möjligt 
för oss att utvinna de näringsämnen och 
omvandla det till mat. Hittills har krill inte 
använts i livsmedel eftersom rege-
ringarna inte stödja det. Därför dör 500 
miljoner ton krill varje år runt Sydpolen. 
Just nu fångar våra anläggningar cirka 
100 miljoner ton, men fortfarande slösas
400 miljoner ton krill bort varje år. Om vi 
bara kunde skörda allt det, kan vi föda 
hur många människor som vi vill. Det 
finns ingen större resurs på jorden än 
detta. Den innehåller massor av närings-
ämnen som är extremt bra för hälsan. 
Krill är anledningen till att många ping-
viner, sjölejon och sälar bor nära Syd-
polen. Människan kan överleva under en



vecka genom att äta det, även bara 
genom att ha en liten del för en måltid 
per dag. (554-283, 2007/02/07)

36 Grunden jag har skapat genom min 
verksamhet på havet är sådan att ni kan 
gå varsomhelst till Sydpolen eller Nord-
polen. Vi fångar för närvarande krill i 
haven nära Sydpolen. Utvecklade länder
har försökt att göra det till mat, men 
misslyckades. Men med stöd av vår 
egen forskning och fortsatta ansträng-
ningar, lyckades vi. Därför är den krill-
verksamhet som IOE har vid Sydpolen i 
framkant av den marina industrin. Vi har 
nått världstoppen.

Vi började med två 7000-tons fartyg, Nu 
har vi fem. När vi ökar detta i framtiden 
till 20 fartyg, kan vi utöver att konkurrera 
med andra nationer och börja leverera 
tillräckligt med protein för att lösa under-
närings problemet för alla människor. 
(337-024, 2000/10/17)

37 Det verkar som bara igår då vi inte 
ens hade en enda båt. Vi har arbetat så 
hårt för att kunna skaffa den första 
båten. Vårt fiskeföretag som började i 
Gloucester nära Boston har nu expan-
derat bortom Alaska och Sydamerika för
att komma ända till Sydpolen. Under 
Guds beskydd har vi banat väg för 
havet, och trots motstånd har vi nu nått 
den punkt där världen inte kan ignorera 
oss. För detta är jag tacksam till Gud.

Vi är inte i fiske-industrin för att tjäna 
pengar. Vi gjorde det för att utveckla 
havsindustrin. Vi byggde fem fartyg och 
fångade krill som annars skulle ha dött 
för ingenting, och nu står vi i framkant 

för att lösa världens matbrist-problem. 
Därmed har vi nu fått uppmärksamhet 
av företag och nationer som också har 
utvecklat världens marina industrier. Det
faktum att jag byggt ett sådant funda-
ment med början från Gloucester i när-
heten av Boston kan bara ha varit med 
Guds stöd, som han följde mig vart jag 
än gick. (344-034, 2001/03/01)

Avsnitt 5 Utveckla ledarskapet

Havsbaserad utbildning

Sanna föräldrar identifierade havet som 
nästa bas för mänsklig bosättning som 
människor kommer att behöva utveckla i
framtiden. Följaktligen erbjöd Sanne far 
sin hängivenighet för detta ändamål. 
Han höll särskilda seminarier i syfte att 
utbil-da havsledare och organiserade 
fiske-turneringar med förhoppningen att 
dessa ledare skulle bidra till att skapa en
värld av fred. Hans syfte att erbjuda 
män-niskor möjlighet att havs-
utbildningen var för att hjälpa dem att 
utveckla sin tro, stärka deras mod, 
kontakt med naturen genom djup 
meditation, och skaffa sig den 
kompetens som krävs för att utveck-la 
havsrelaterade företag.

Sanna föräldrar har särskilt satsat på 
kvinnor från Japan, försynens nationen i 
moderns position. Dessa japanska kvin-
nor tränades att bli havet ledare i förbe-
redelse för en tid präglad av Stilla Havs-
civilisationen. I november 2004 började 
Sanne far leda 40-dagars workshop i 
Yeosu och Suncheon områden på 
Cheonghae (Blue Sea) Garden för att 



utbilda havsledare. Det har varit 68 
workshops hittills. Japanska kvinnor som
bor i Korea och Japan, och de som har 
varit aktiva som missionärer, deltog i 
dessa workshops.

1 Det är verkligen många saker att 
studera i havet. Vi kan hitta fler saker av 
mysterium dolda i denna värld än i värl-
den vi kan se. Vi lever i en tid då det är 
möjligt att undersöka nästan allt på mar-
ken. Människor kan undersöka växter, 
träd och djur överallt, även de på toppen
av Everest, det högsta berget i Hima-
laya. Detta är dock inte fallet med havet.

Det finns platser i havet djupare än 
berget Everest är högt. Havsdjupet kan 
mycket väl dölja mest värdefulla saker i 
denna värld långt efter allt annat har 
avklingat i glömska. Everest och hela 
Himalaya kunde få plats under havet, 
där det finns vissa platser över 11 000 
meters djupa. Havet är livmodern för 
livet, liknande det fostervatten i vilken en
människa lever flytande i livmodern. 
Livet växte fram ur havet. Gud skapade 
havet som ett förråd av hemligheter. Det
faktum att vi nu kan gräva i den världen 
är en fantastisk sak. 
(511-112, 2005/10/11)

2 Ni måste träna er och anpassa er till 
havet. Detta är utbildning för framtiden. 
När ni är utbildade, måste ni träna och 
lära andra. Det är inte rimligt att män-
niskor i utvecklingsregioner går hungriga
på grund av matbrist. Överallt där det 
finns vatten, finns det fisk och andra 
djur. Överallt där det finns vatten, kan 
människor odla grönsaker och jord-
bruksgrödor för livsmedel. Upprätthåller 

inte alla djur livet baserad på livsmedels-
kedjan, som omfattar alla djur och 
fiskar? Som skapelsens herrar, bör 
människor kunna överleva, även skapa 
livsmiljöer där det finns vatten, växter, 
markdjur och fiskar. Men vissa män-
niskor saknar utbildning om de bästa 
metoderna för att utnyttja sina resurser 
att upprätthålla livsuppehälle under 
svåra förhållanden. Detta är därför en 
del möter svält.

Ni medlemmar måste uppfylla ert ansvar
att leda dem och ta hand om dessa 
människor. Ni bör gå till utvecklings-
länderna och bli instruktörer och lärare 
på daghem, grundskolor, gymnasier, 
högskolor och universitet. Ni bör förbätt-
ra standarder genom att lära dem de 
mest moderna jordbruksmetoder. Detta 
är hur ni kan rädda människor som 
annars skulle svälta ihjäl. De måste först
förstå hur man fiskar på ett effektivt sätt; 
Detta är anledningen till att jag skickade 
fyra båtar vardera till 160 nationer. Ni 
tänker kanske , "Vad är det för mening 
med detta?", eftersom era hjärtan och 
sinnen inte är upplysta. Men jag säger 
att vi måste göra det. 
(444-191, 2004/04/04)

3 När jag fiskar, går jag in i det djupaste 
tillstånd av meditation i mitt trosliv. När 
jag går ut på floden i tidigt på morgonen 
och fiskar under stjärnorna, är det svårt 
att se om det nappar eftersom det fortfa-
rande är så mörkt. Men genom att var-
samt hålla lina eller fiskespö, kan jag 
säga när en fisk tar betet. Jag lärde mig 
att skilja på om en fisk faktiskt tar betet 
eller helt enkelt tuggar på det. Detta är 



anledningen till att jag kan fånga fisk 
även i mörker. Jag kan lita på min 
känsel att känna när en fisk knaprar på 
betet. Detta är anledningen till att jag 
kan fiska fritt på natten, utan något ljus 
omkring mig.

När jag fiskar även i under tungt skyfall, 
tror en del människor att jag är lite ga-
len, men de vet inte vilken stor känsla 
jag upplever fiske som. Sitter där täckt 
med en liten regnrock för att hålla mig 
torr, är mitt sinne enbart fokuserat på 
fiske, och jag kan inte sluta tänka på det.
Även när jag äter, är mitt sinne på fiske. 
Ni behöver denna typ av inställning i ert 
trosliv. (391-129, 2002/08/20)

4 Under sommaren i Alaska finns det 
ingen natt. Här går solen ner och det blir
mörkt, men i Alaska även efter 07:00 
eller 20:00 eller mycket senare kan man 
fortfarande se allt. Det är därför jag kan 
fiska så mycket som jag ville. Under 
Alaskas somrar kan ni inte sova. 
Eftersom jag fortsätta leva denna typ av 
liv, kan vissa människor tro jag åker ut 
på havet, eftersom jag gillar det. Ibland 
känner jag, "Vad finns där att tycka om i 
havet?" Ändå åker jag, och alla borde 
vara som mig.

Jag kan inte gå ut till havs nu så mycket 
som jag brukade, men innan jag dör jag 
måste jag överlämna denna anda till 
andra. Om jag dör utan att ge den 
vidare, kommer allt att stanna av. Om 
jag ger det vidare till någon, kommer 
han eller hon att fortsätta den? Jag gör 
detta för Guds Vilja. Jag är upptagen 
eftersom jag vet att jag inte har mycket 
tid kvar att göra detta. Jag måste leda 

människor här och träna dem. Jag 
måste utbilda dem. Ska jag har bara ha 
män som deltar och låta kvinnorna ta en 
paus? Alla kvinnor bör även göra detta. 
(294-177, 1998/06/14)

5 Under workshopen för världsledare 
som jag ledde i Kodiak 1992, vaknade 
deltagarna kl. 05:00 och kunde inte gå 
till vila före midnatt. Jag tog ut dem 
under dagen och tränade dem tills 
natten. Min utbildning var att ta ut dem 
på havet. Havet representerar den fallna
världen, och fisk symboliserar männi-
skan. Jag tränade dem i regn och snö.

När jag frågade personalen att ta reda 
på väderprognosen för dagen, skrev de 
ner vindhastigheten men inte om det 
skulle regna. När jag frågade dem varför
de inte har noterat regnet, svarade de 
att det var meningslöst, eftersom genom
åren oavsett hur många gånger de skrev
att regn fanns i prognosen, fanns det 
aldrig en gång det påverkade vad vi 
gjorde. Jag skapade en tradition av 
fiske, oavsett regn. Mina tankar var: "Om
det kommer att regna, låt det regna!"

Regn är inte ett problem när man är i en 
båt på vattnet, men kraftiga vindar kan 
vara problem. Men för mig gör även 
vinden ingen skillnad. När en storm 
väntas går inte de stora båtarna ut, men 
våra små båtar gör det fortfarande. Jag 
säger: "Låt oss åka ut!" Efter att ha gjort 
detta för ungefär en vecka, blir männi-
skor beroende av att fånga fisk. När de 
smakar känslan av det, kan de inte låta 
bli att göra det. Detta är hur tilltalande 
det är. (236-030, 1992/11/02)



6 Jag tog ut människor på båtar ut till 
den stora Stilla havet och tränade dem 
genom att låta dem göra långrev. Ibland 
gick vi så långt ut att det tog från morgon
till middagstid att gå i full fart för att 
komma fram till vår fiskeställe. Detta är 
hur jag tränade dem och förberedde 
dem för ledarskap. Vi fångade hajar, 
svärdfisk, japansk-spansk makrill, tonfisk
och många andra typer. Vi fångade allt 
som fanns att fånga.

Vad använder vi för bete? Jag studerade
särskilda typer av bete. Med rätt bete 
kan ni fånga fisk någonstans i havet. 
Vattnen utanför Kapstaden, Sydafrika, 
har de starkaste vågorna i världen. Jag 
skickar också människor och båtar där 
för att träna dem. Jag tänker på att spela
in alla dessa erfarenigheter och 
kunskaper som vi har fått. Dessa 
register kommer att vara en tillgång att 
testamentera till kommande 
generationer genom histo-rien, en 
lärobok i traditionen för våra 
havsföretag. (423-320, 2003/11/02)

7 Eran för Stilla havs-civilisationen har 
kommit. Detta rike måste binda ihop 
Hawaii, Australien, Indonesien, Filippi-
nerna, Taiwan, och även Japan.

Under andra världskriget dog många 
japanska soldater på öarna i södra Stilla 
havet. Bland dem som överlevde, var 
det många som gifte sig och fick barn 
där. Skall nationen Japan helt enkelt 
överge dessa människor? Eller skall de 
nå ut till dem och rädda dem? Eftersom 
Japan inte gör det, bör någon från vår 
kyrka åka dit och hjälpa dem.

Ska jag skicka japanska medlemmar 
eller medlemmar från andra länder? Det 
bör vara japanska medlemmar. För att 
förstå detta, mobiliserade jag japanska 
medlemmar och uppmanade dem att 
utbilda och hjälpa dessa människor som 
en mor skulle göra. Jag valde kloka 
kvinnor från Japan och tränade dem till 
sjöss. Hur fantastiskt det blir att se 
dessa japanska kvinnor bli modiga 
krigare på havet som arbetar för att 
rädda sina nationer söner och döttrar! 
Det är Guds kärlek att ha japaner rädda 
sina egna ättlingar. Gud vill att vi älskar 
våra fiender. Jag mobiliserade japanska 
kvinnor att lära dem att göra just detta. 
Jag mobiliserade dem och berättade för 
dem att hitta ett sätt att leva självstän-
digt, att skapa sitt eget liv genom att bli 
lärare och experter på att fånga fisk från 
båtar. (337-144, 2000/10/25)

8 Jag mobiliserade unga japanska 
kvinnor till Hawaii för att påbörja en 
rörelse för att skapa en allians mellan de
62 ö-världarnas nationer. Jag bygger 
båtar och tränar dem att använda dem. 
Dessa japanska kvinnor bör gå igenom 
denna båtutbildning och vara helt redo 
att gå till önationer och förkunna till 
president och parlaments-medlemmar 
där. Som representanter för Mor, har 
dessa kvinnor ansvar för att utbilda 
president och högt uppsatta personer i 
deras missions-nationer. Detta är 
anledningen till att jag mobiliserar 
många japanska kvinnor som skall 
sändas. (362-120, 2001/12/09)

9 Koreaner är äventyrliga till naturen. 
Det är därför de är i frontlinjen i världen, 



banbrytande i havs-företag på platser 
som Cape Town på den södra spetsen 
av Afrika. Jag är deras representant.

Jag bjöd in japanska kvinnor till Yeosu 
och Suncheon för en seriös träning 
eftersom jag vill att ni ska älska folk från 
havsnationer. Varför har jag kallat 
japanska kvinnor att delta i denna 
utbildning? Det beror på att det är det 
snabbaste sättet att befria Eva-nationen.
Du får aldrig glömma detta. Detta är 
anledningen till att jag har vidtagit 
åtgärder för att samla japansk kvinnliga 
medlemmar som hade åkt till Amerika 
eller världsmissionen att komma till 
Yeosu för denna utbildning.

Detta är inte bara för japanska kvinnor 
som kom till Korea för deras välsignelse.
Alla systrar som har varit aktiva i Enig-
hetskyrkan i Japan måste komma till 
haven kring Yeosu och Suncheon och 
lära sig att älska vatten, åkrar och berg i 
Korea. Ni behöver älska detta land mer 
än koreanerna gör.

Genom att erbjuda en sådan hängiven-
het, kan ni ansluta det framtida befriade 
riket av det japanska folket till Korea. 
Genom att förena detta rike med Korea, 
kommer ni att förvandla nattens värld till 
en värld av dagen. Jag hade också 
denna mission; det är därför jag var 
tvungen att älska Japan under hela mitt 
liv. Precis som solen skiner på jorden, 
måste nationen Japan skina dess ljus 
inte bara på världen av dagen, utan 
också på en nattens värld. 
(493-289, 2005/04/26)

10 Livslängden för en sjömans hustru är 
full av svårigheter. Alla japanska kvinnor
som avslutar sin mission som en sjö-
mans hustru kommer att bli en förfader 
till världen av mödrar. Hon ger liv till 
civilisationen, som utvecklats från havet. 
Med denna anda och hjärta, mobili-
serade jag omedelbart efter att jag åter-
vände till Korea från Amerika, japanska 
kvinnliga medlemmar här för att träna er.
När jag åker till Amerika kommer jag 
också att mobilisera de japanska kvinnor
där för att komma och med i denna 
workshop. Detta är en utbildning på 
global nivå. Jag kommer att ta med alla 
japanska kvinnor som gick utomlands 
som utländska missionärer också.

Men om japanska medlemmar som kom 
till Korea endast för att gifta sig och 
stannar hemma och inte kommer till 
dessa workshops, hur kan de lyfta deras
ansikte inför andra japanska medlemmar
som arbetar så hårt för världen? Det 
kommer att vara så pinsamt för dem. 
Jag vill inte att det ska hända er, och det
är därför jag uppmuntrar alla japanska 
kvinnor i Korea att komma till denna 
workshop, särskilt de som var välsig-
nade med koreanska män. Egentligen 
behöver ni ha hjärta att älska havet och 
den naturliga miljön i Yeosu och Sunch-
eon i den utsträckning att ni fäller tårar 
av glädje och tacksamhet för de erfaren-
heter som ni får genom denna utbild-
ning. (493-338, 2005/04/27)

11 Jag är mycket upptagen eftersom jag
snabbt måste rädda nationer i den 
oceaniska sfären. Jag gav en uppma-
ning till de japanska kvinnorna att de bör



hålla 40-dagars, 72-dagars och 120-
dagars workshops samtidigt. Vi måste 
avsluta det här snabbt.

Två tredjedelar av en mänsklig kropp 
består av vatten. Därför måste vi älska 
vatten som vår egen kropp. Den person 
som älskar vatten blir ägare. Vatten är 
så viktigt, den rör sig i luften och är 
källan till livet. Jag uppmanar de män-
niskor som klarat provet vid slutet av 40-
dagars workshop i Yeosu att delta i en 
72-dagars workshop. Därefter ska de 
fortsätta och delta i 120-dagars work-
shop. När de slutför 120 dagars work-
shop, kommer de att ha en övergripande
kunskap om båtar. Oavsett vad de gör 
och vart de än går, eftersom de kommer 
att ha kunskap och sunt förnuft om hur 
man lever på havet, kommer de att ha 
vad som krävs för att skapa ett liv på 
havet. Det är därför de måste lära sig allt
detta. De får inte förbli okunniga. 
(531-159, 2006/07/03)

12 De koreanska männens japanska 
hustrur som är i utbildning bör bli mödrar
i havets värld. Om jag ger uppmaningen,
bör de vara redo att packa upp och flytta
ut på samma dag. Vem utbildade dem 
på det här sättet? Eftersom de är gifta 
med koreaner, bör de nu tänka att de är 
koreanska kvinnor. Detta innebär att de 
bör älska Korea som sin egen nation. 
Från och med nu bör de således gå ut 
till sina bostadsområden och tjäna dem 
med allmän anda, även mobilisera 
koreanska män för att hjälpa. Därigenom
bör de kunna skapa fredsrikets poliskår 
och fredsriket kår. 
(522-207, 2006/03/29)

Fisketurneringar

Från 17-20 oktober 2001, var Sanna 
föräldrar värd för den första världs-
mästar-turneringen i sportfiske i 
Nagasaki, Japan, med deltagare som 
företrädde 27 nationer. Denna turnering 
hölls i syfte att främja vänskap mellan 
världens fiskare och fiskande kvinnor 
och bidra till förverkligandet av världs-
fred. 

Den 19 oktober, i mitten av turneringen, 
invigde Sanna föräldrar Sports Fishing 
Federation for World Peace. Denna 
turnering har hållits årligen därefter i 
olika delar av världen, inklusive Yeosu, 
Sydkorea; Taipei, Taiwan; Gold Coast, 
Australien; och Marbella, Spanien.

13 I framtiden kommer jag att vara värd 
för en fiske-turnering i stil med de olym-
piska spelen. Det finns 400 miljoner 
människor i världen som fiskar. Ni kan 
fiska från den tid ni är fem år gamla tills 
ni åldras och dör. Ni är aldrig för gammal
för att fiska. Många fiskar som en hobby 
eller för nöjes skull. Det finns inget roli-
gare. Det är därför jag kommer att skapa
en fiske-turnering i OS-stil. Vi har en 
global tidningen och UPI nyhetsbyrå. 
Det är nu dags att främja denna fiske- 
turnering genom vårt nätverk. Tiden har 
kommit när vi kan göra detta. Vi kan 
göra vår fiske-turnering till en global 
händelse via satellitlänkar till lokala 
mötesplatser på samma sätt som vi gör 
med våra Välsignelser. Om våra ledare 
kan ställa upp och samordna fiske-
platser för människor som bor i byar på 
långt avstånd i världen, kan de även 
delta i fiske-turnering. På detta sätt kan 



människor från hela världen tävla, precis
som i de olympiska spelen. 
(350-291, 2001/08/18) 

14 Vi håller denna fiske turnering för att 
fira 40-årsdagen av Sanna föräldrars 
Heliga bröllop, med 120 deltagare som 
representerar de tre nationer Korea, 
Japan och USA.

Eftersom deltagarna representerar sina 
egna nationer, kan detta skapa hinder 
med nationell stolthet under turneringen.
Men ni måste förenas. I själva verket 
måste ni bygga en sådan anda av 
enighet här som ni kommer att förena 
ännu tätare efter att tävlingen är över. 
Innan ni kom, var japaner, koreaner och 
amerikaner historiskt fiender till varand-
ra. Här, under fiske-turnering, måste ni 
bryta ner dessa hinder.

Denna turnering bör hållas inte bara i 
USA utan i någon av de 185 länderna i 
världen där vi har en grund. Vi bör hålla 
denna turnering fyra gånger på samma 
plats varje år, som omfattar de fyra års-
tiderna, eftersom fisket kommer att vara 
annorlunda under varje årstid. 
(331-128, 2000/08/31)

15 Jag sponsrar Fiske-VM, som börjar 
idag den 21 oktober 2003 här i Yeosu, 
till förmån för freds-FN och fredsriket. 
Jag organisera det i syfte att skapa 
fredsriket och freds-FN, vilka båda 
himmel och jord önskar, och för att 
skapa en befriad värld.

För många år sedan var det ett våldsamt
uppror i Yeosu-Suncheon området. Nu 
måste en ny typ av explosion som kan 
frälsa denna nation utlösas från detta 

område. Det är för detta ändamål som 
jag inledde denna fiske-tävling här. 
Därför skulle jag vilja att lokalbefolk-
ningen samarbetade med mig i denna 
anda.

Gud önskar freds-FN och fredsriket. 
Detta är anledningen till att jag gör så 
många saker, bland annat att hålla den-
na fisketävling. Jag säger er att något 
kraftfull, som dynamit, händer här, som 
kommer att beröra varje deltagare och 
även förmå människor i världen för att 
stödja denna händelse. Gud vill se detta 
hända, och det kommer att bli en stor 
välsignelse för Sydkorea. Det är därför 
jag kom hit. Jag etablerade en ny tradi-
tion för freds-FN och fredsriket, en tradi-
tion som inte finns i denna värld. 2003 
års Yeosu fiske-VM har sådan bety-
delse. Det kan utlösa en stor himmelsk 
explosion som kommer att ha större 
effekt än Yeosu-Suncheon incidenten. 
(422-075, 2003/10/21)

16 Afrika har så mycket vatten, så 
många fiskar och så många djur. Vart ni 
än går finns det floder. Om ni även kan 
fånga en stor fisk, kan den föda er en 
hel vecka.

Dessutom kan man skapa ett liv som 
jaktguider, och ta människor på safari. 
Detta är anledningen till att jag skapade 
Sightseeing and Hunting Federation for 
World Peace samt Sightseeing and 
Fishing Federation for World Peace.

Allt ni behöver är vatten och mark. Ni 
kan odla på marken. Ändå lärde inte vita
människor effektivt lokalbefolkningen i 
Afrika vad de visste om jordbruk. De ut-



nyttjade istället dem och lärde dem 
ingenting, och sådana människor drevs 
till slut bort. Men det är annorlunda med 
våra missionärer. Alla välkomnar dem, 
eftersom våra missionärer lever till för-
mån för folket. De kan göra det eftersom
jag tränade dem hur man odlar. Detta är 
anledningen till att jag skapade en gård 
och fiskeanläggning i Texas. 
(254-305, 1994/02/16)

Avsnitt 6 Varvsindustrin

One Hope och Cheon Jeong Ho

Sanna föräldrar blev intresserade av 
båt-tillverkning medan de funderade 
över utvecklingen av haven. Sanna 
föräldrar lanserade sin första båt, Cheon
Seung Ho (Himmelsk seger) den 26 juni 
1963, och fortsatte med att bygga en o-
sänkbar båt, Good Go-båten. Båten är 
en ansedd fiskebåt, officiellt erkänd för 
sina exceptionella prestanda. Sanna 
föräldrar utvecklat en ny båt-byggteknik 
med hjälp av gips-formar, som reduce-
rade byggtiden. I Mokpo, Korea, etable-
rade de Master Marine och använde 
denna båt-byggteknik. Den 17 februari, 
2011 presiderade Sanna föräldrar över 
invigningsceremoni för en ny båt, Cheon
Jeong Ho, i Yeosu. Den här båten var 
det första som byggs med hjälp av glas-
fiber och gips-form teknik. Sanna Föräl-
drar har stora förväntningar på att den 
nya varvstekniken kommer att väsentligt 
bidra till utvecklingen av den marina 
industrin i Korea.

1 Båten Good Go båten, One Hope , 
symboliserar vår högsta hopp för havet. 

Andra båtar är 9 till 15 m i längd och 
stora och lyxiga. Människor känner sig 
mycket stolta över dem. Våra Good Go 
båtar är små men snabba. De susar 
snabbt förbi; människor ger dem inte 
mycket uppmärksamhet eftersom de är 
små. De kommentera bara, "Dessa 
båtar är farliga. Dessa människor kom-
mer att dö." Men det kommer inte att 
hända. Folk inser inte att våra båtar är 
osänkbara. (270-064, 1995/05/04)

2 Människor runt om i världen har upp-
täckt att de inte kan utveckla fiske-
industrin utan mig. Jag har skapat en ny 
typ av nät och båt. Vår flotta One Hope 
är ganska känd. Våra Good Go båtar är 
kända för att vara skickliga att rida på 
vågorna. Ingen annan liten fiskebåt i 
världen överträffar vår båt. Jag till-
bringade nio år att designa och bygga 
denna båt. Den kan inte sjunka. 
Invånare på land fruktar havet mer än ett
rytande lejon eftersom de känner som 
om vågorna kommer för att sluka dem. 
De fokuserar på botten av båten som 
viktig, i tron att ni kommer att drunkna 
om båten har ett hål i durken. Båten jag 
utformade övervinner denna risk efter-
som den är osänkbar. Sunt förnuft lär 
oss att vi ska simma bort från en båt när 
den är på väg att sjunka, men den här 
båten håller sig flytande, så om ni håller 
fast vid den, kommer ni att överleva. 
(206-346, 1990/10/14)

3 Jag har ett oöverträffad internationellt 
rykte i fråga om havet. När vi konstruerat
Good Go båtar för den amerikanska flot-
tan, kom sju militärer och genomförde 
en veckolång undersökning. De upp-



täckte att dessa båtar hade ett inter-
nationellt anseende. De måste få vårt 
godkännande för att bygga sådana 
båtar. Detta visar att vi har nått en 
position av överlägsenighet som 
erkänns även av USA. Vårt varvsföretag 
i Korea vinner kontrakt i Europa för att 
bygga båtar 320-plus meter långa. Vi 
har nått toppen av världen. 
(609-292, 2009/04/09) 

4 Den sydkoreanska regeringen förbjöd 
en gång tillverkning av motorbåtar och 
andra fartyg som använder glasfiber på 
grund av sin relation med vissa nationer,
särskilt Nordkorea. Nu är det dags att 
häva detta förbud till förmån för nord-syd
enande. Därför, kan vi nu bygga motor-
båtar. Vi går in i en tidsålder där vi kan 
producera och marknadsföra höghastig-
hetsbåtar såsom Good-Go. Detta är 
första gången denna typ av båt har 
byggts i Korea. Den internationella 
marknaden för dessa båtar är ganska 
lovande. Om vi tillverkar dessa båtar i 
Korea, kommer vår räckvidd att sträcka 
sig genom Nordkorea till Kina, Ryssland 
och även Japan. Vi kan bygga denna 
båt till låg kostnad, så jag tror att vi kan 
komma in på den japanska marknaden. 
Jag tror att vi kan vara den enda 
tillverkaren av båtar av denna storlek i 
hela Asien. (262-264, 1994/08/01) 

5 Det är även möjligt att korsa havet i 
våra Good Go båtar. Många ungdomar 
kommer att ge sig ut på dessa båtar när 
de inser att de inte kan sjunka. När vi 
tänker på det stora havet, är det mest 
fruktansvärda sak som man kommer att 
tänka på är att vara på en liten båt. 

Människor är helt rädda att gå ut med 
små båtar. Men våra båtar kan inte 
sjunka. Det är därför som fiskare använ-
der dem för att fånga tonfisk utanför 
Gloucester, nära Boston. Jag är en 
mästare i den världen.
(538-325, 2006/09/18)

6 Båten Good Go är en unik båt. När 
vindarna blåser och vågorna är höga, 
kan denna båt penetrera och röra sig 
genom vågorna. Ni kan även korsa Stilla
havet med den här båten. Ni bör vara 
noga med att inte underskatta den här 
båten bara för att det är liten. Den här 
båten kan inte sjunka. Oavsett hur fort 
det går, om ni gör en sväng, kommer 
den omedelbart att svänga. Oavsett hur 
många gånger ni gör det, förstår männi-
skorna i världen inte hur det fungerar, 
men jag gör det. Om ni bygger en båt 
med glasfiber, bör den hålla i över 100 
år. Om ni regelbundet ta med den till 
butiken, städar den, ersätter utslitna 
delar och målar den, kommer den att 
hålla en lång tid. (544-097, 2006/11/08)

7 Jag har åkt på båtar i årtionden. Jag 
har suttit på båtar dag efter dag och sett 
hur de går. Medan ni tittar på hur den 
främre delen av båten stiger och faller i 
vågorna, kan jag uppskatta standard-
nivån av flytkraft. Ni bör inte använda 
flytkraft för att gå för fort, eller hålla 
båten för lågt i vattnet. Om flytkraften är 
för låg, kommer ni att bli nedsänkta, men
om den är för högt, kommer ni att 
kapsejsa. Om ni misslyckas med att 
justera detta ordentligt, kommer ni att ha
problem när ni försöker bedöma en 
sväng. Ett stort fartyg måste vända 



långsamt, inte snabbt. När ni åker ut på 
en tur bör ni först veta vad tidvatten och 
vågor finns och vad som händer med 
dem när det blåser. Om ni missbe-
dömer dem, så även när ni försöker 
svänga långsamt, kan en liten kraft orsa-
ka att båten plötsligt snurrar runt. Det 
räcker inte med att veta hur man styr 
båten i en riktning; ni måste kunna 
vända i alla fyra riktningar.

I centrum av bottnen på båten sitter 
kölen, som bestämmer hur båten griper 
in med vattnet. Jag vet hur det är upp-
byggt. Det är därför jag vet vad jag ska 
göra med kölen, både minska hastig-
heten på båten och att vända den. Vi 
byggde en båt som kallas Good Go och 
den här båten är snabb. Alla skepps-
byggare bygger nu sina båtar på det sätt
vi gör, men jag var den första att göra 
dessa osänkbara båtar. 
(551-212, 2007/01/07)

8 Om ni tänker fiska, finns det ingen 
bättre båt än Good Go. Människor som 
försökte fiska från denna båt vet att den 
är snabb och smidig. Det är lätt att följa 
fisken med den här båten. Ni vet inte hur
snabbt fisken kan simma. Även om de är
snabba, misslyckas aldrig denna båt att 
hålla jämna steg med dem. Det är därför
alla som fiskar i denna båt förälskar sig i 
den. Jag planerar att ta hand om er 
eventuella försörjning genom att ni säljer
dessa båtar, men ingen verkar vara 
intresserad. Till denna dag har jag inte 
hört en enda person i Korea säga att 
han kommer att bygga denna båt. 
(340-060, 2000/12/23)

9 Om vi placerade på displayen allt jag 
har gjort hittills, skulle det bli en extra-
ordinär utställning. Jag gör stora fartyg i 
Mokpo. Vi bygger alla typer av fartyg, 
inklusive transportfartyg och trålare. Vi 
gör färjor och kryssningsfartyg som an-
vänds av den koreanska regeringen. Vi 
bygger också oljetankfartyg. Om vi bara 
har en ritning, kan vi konstruera fartyget.
Båtarna vi gör i Korea är av god kvalitet, 
och deras prestanda är bra eftersom vi 
bygger dem efter vår bästa förmåga. I 
Korea byggs kryssningsfartyg och tank-
fartyg som väger tiotusentals ton, men 
nyttjandevärdet av dessa båtar kommer 
att minska i framtiden. Dessa båtar kan 
transportera en hel del last, men det 
finns inte så många hamnar där de kan 
docka. Detta kommer att avsevärt hindra
distributionssystemet. Vid den punkten, 
kommer små båtar ta över industrin. Jag
har förberett allt, i vetskap om att en 
sådan tid kommer. Det finns hopp från 
och med nu eftersom vårt företag i 
Korea är förberett för allt detta. 
(262-262, 1994/08/01)

10 En båt som görs med hjälp av gips-
form-teknik kommer inte att sjunka. Den 
kommer alltid att flyta, även i de mest 
turbulenta förhållanden. När en tio meter
hög våg närmar sig, även om båten 
bestiger vågen och sedan kapsejsar, 
kommer den inte att sjunka. Om ni inte 
köper och använder dessa båtar, finns 
det inget sätt för er att överleva en 
tsunami. (2011/03/31)

11 Båten vi bygger sjunker inte. Den är 
lätt i vikt. Även om denna båt träffar en 
sten, kommer den inte att gå sönder 



eller sjunka. Så kostnaden kommer inte 
vara ett problem för köpare. Folk tvekar 
ofta eller vägrar att köpa en båt av 
rädsla för att drunkna med sina barn och
anhöriga. Naturligtvis, föredrar alla en 
trevlig, säker båt för att njuta av en dag 
ute. Om det fanns en sådan båt, skulle 
de köpa den även om det kostar dem allt
de hade. Med denna båt, är man säker 
på havet. Även om en tsunami kommer, 
med vågor höga som berg upp mer än 
tio meter, är besättningen säker efter-
som denna båt kan uthärda dessa 
vågor. Våra båtar är snabbare än bilar. 
Denna båt kan åka fortare än 120 km 
per timme. När dess hastighet 
överskrider 120, och nådde även 150 
km per timme, kommer den att flyga 
över vattnet som ett flygplan. Båten 
flyger faktiskt vid 125 km per timme. Om 
ni manövrerar båten att uppnå denna 
hastighet, kommer den att glida på 
vattnet. Det kommer att glida in i himlen. 
Även om den träffas av blixtnedslag, 
kommer den inte att skadas. 
(2011/04/01) 

12 Vi borde placera ett globalt förbud 
mot att göra båtformar av trä eller andra 
olämpliga material. Båtformar måste 
göras med hjälp av gips. Källmaterialet 
till gips är krossade stenar, och det finns
ett obegränsat utbud av denna råvara. 
Oavsett hur ni beräknar material-
kostnaden, gör ni en vinst. Om ni åker 
med en båt som jag tillverkat från en 
gipsform, hur stolta kommer ni att vara 
100 år från nu. Det finns extra värde i 
denna metod. Det tar lång tid att bygga 
en båt med hjälp av en gjutform. Om ni 
använder gipsformen, kan ni bygga en 

båt på 12 dagar. Efter att ha tillverkat 
formar, kommer den obegränsade 
tillförseln av material att vara tillräckligt 
för att bygga tiotusentals båtar i 120 
nationer. Tillgången på råvara är verk-
ligen obegränsad eftersom kalcium-
föreningar, som sand, kan hittas överallt 
på jorden. Vi kan göra båtar som väger 
tiotusentals ton. På sådana båtar, kan vi 
skapa en miljö som på mark skapar en 
livsmiljö för många människor. Om djur 
och växter också kan trivas där, kommer
vi att ha några problem att skapa vår 
egen Noas Ark. (2011/01/14) 

13 Flytvästar tillverkas på ett sådant sätt 
att luften inuti inte kan läcka ut. När ni 
hamnar i vattnet med en av dem, kom-
mer ni att flyta. Båtar gjorda av en gips-
form flyter eftersom luft som kompri-
meras flera hundra gånger sprutas in 
mellan stålplåtarna. Oavsett hur tung 
den är, kommer den att flyta. Det är så 
enkelt. I början sa folk att gipsformen 
inte skulle fungera, men vi satsade allt 
på detta och byggde Cheon Jeong Ho. 
(2011/02/26)

Top Ocean

Sanna föräldrar byggde ett skepp som 
heter Top Ocean och började ett företag 
att fånga krill i hela antarktiska regionen.
Syftet var att tillverka fiskpulver och 
därmed ta itu med problemet med den 
globala livsmedelsbristen. Top Ocean 
fångade även andra typer av fisk, och 
det banade väg för en fiske i Antarktis.

14 Jag byggde ett skepp och gav det 
namnet Top Ocean för att utveckla Syd-



polen. Detta fartyg kommer snart at ge 
sig iväg. Utöver detta fartyg, byggde jag 
två liknande av senaste modell. Just nu 
kan USA inte bedriva fiskeverksamhet i 
Antarktis, eftersom besättningarna 
måste stanna kvar i åtta månader till ett 
år. Ungdomar kommer inte att acceptera
en sådan tidtabell på grund av even-
tuella familjefrågor. Det är anledningen 
till att USA: s regering ger fullt stöd till 
våra ansträngningar att skicka våra stora
fartyg till Sydpolen. Förutom fiske, 
undersöker vårt folk åt regeringen och 
förser dem med information om 
Sydpolen. (326-279, 2000/07/15)

15 Fartyget heter Top Ocean och seglar 
till Antarktis för att fånga krill. Krill är 
mycket proteinrik och kan ge näring allt i
skapelsen. Det kan fungera som föda för
alla typer av djur och deras avkomma. I 
slutändan bör det vara mat för männi-
skor. Vi måste leverera denna näring åt 
allt i skapelsen. När vi fortsätter denna 
skörd genom havet, kommer vi till slut att
avsluta den globala livsmedelsbristen. 
(324-114, 2000/06/17)

16 Fartygen som är verksamma i Antark-
tis är just nu 7000-tonsklassen fartyg. Vi 
har fått ett antal av dessa fartyg från 
Ryssland och har tagit hälften av dem i 
drift. De är verksamma i de kallaste 
platserna på jorden, där vindarna är de 
starkaste och haven är fulla av isberg. 
Fisk där lever under isen. Fisken 
överlever i vattnet under isen. Allt är i 
allmänhet synligt ute till havs, men här 
kastar isen skuggor som döljer fisken. 
Därför samlas fiskyngel under stora 
isberg och krill följer dem där. Det är 

ganska äventyrligt eftersom ni måste 
tråla och fånga dem längs denna miljö. 
Dessa fartyg har mycket stora fisk-
utrymmen. Jag har köpt båtar med stan-
dardstorlek och utvidgat utrymmen för 
fisken till fem gånger sin normala stor-
lek. Andra människor fångar, som mest, 
cirka 80 ton per dag, men vi fånga fyra 
gånger så mycket, upp till 320 ton fisk 
per dag. (334-070, 2000/09/28)

17 På öppet hav, kan ni fånga stora 
fiskar, som segelfisk. Ni kan förstå situa-
tionen vid polerna när ni åker på en 
sydpols-expedition med vår Top Ocean. 
Ni kommer att upptäcka vilken fisk 
fångas vid Nordpolen och Sydpolen. 
Djupet av Antarktis är det som gör det 
farligt. Dessutom får ni slåss mot isberg. 
Fisken står inte stilla. Om det finns ett 
isberg, döljer sig fisken under det, så att 
de följer efter. På öppet hav, är de ett 
lätt byte för större fiskar, så de stannar 
under isberget. Krill lever också på 
botten av ett isberg, som är deras säkra 
miljö tillsammans med mindre fiskar. Ni 
måste lägga ut ert nät under isberget. 
Det är därför det är farligt. Detta fartyg 
går mitt ibland isbergen i sin strävan att 
fånga fisk och krill. 
(368-327, 2002/02/01)

Avsnitt 7 Las Vegas och Hoover-
dammen

En fredens stad

Sanna föräldrar tror genom att omvand-
la Las Vegas från en stad av spel och 
njutningslystnad till en stad av godhet 
både bildlikt och påtagligt skulle det 



bidra till att återupprätta världen. De tur-
nerade runt i regionen från Los Angeles 
till Grand Canyon, Hoover-dammen och 
Las Vegas, och lade fast villkoren för att 
återupprätta och erbjuda området till 
himlen. Trots att staden Las Vegas är en
känd symbol för synd, investerade 
Sanna föräldrar i denna stad. De gjorde 
det för att omvandla den till ett fäste för 
en sund, Guds-centrerad hobbyindustri, 
en viktig plats för att återupprätta USA 
och världen.

1 Ni behöver inte bära en klocka i Las 
Vegas eftersom staden alltid är upplyst 
och aktiv, 24 timmar om dygnet. Om ni 
åker till Las Vegas, är ni säkra på att 
förlora 80 procent av era pengar. Det är i
närheten av Grand Canyon, Hoover-
dammen och Los Angeles. Las Vegas 
har blivit ett rike av fri sex, så hur kan vi 
skapa himmelriket om vi lämnar denna 
plats som den är? Grand Canyon, 
Hoover-dammen, Las Vegas och Los 
Angeles formar fåran i den amerikanska 
kulturen. Satan har en hållhake på 
denna plats, som utgör den under-
liggande kulturen i Amerika. Vi måste 
återupprätta hela detta område. 
(588-071, 2008/04/12)

2 Vi kan inte uppnå en värld i fred om vi 
inte råder över nöjesindustrin som täcker
området från Los Angeles till Las Vegas,
Grand Canyon och Hoover-dammen. 
Jag har beslutat att anamma denna stad
i syfte att vända den runt 180 grader, för 
att ta en helt annan riktning. En global 
kampanj är möjlig eftersom Gud ligger 
bakom det. Om ni alla delar denna över-
tygelse, kan ni utveckla alla våra aktivi-

teter här. Hobbyindustrier avser fritids-
industrin. Om vi omfamnar allt detta kan 
vi skapa himmelriket. Frågan är hur 
mänskligheten kommer att frigöra denna
värld. Endast Enighetskyrkan håller 
svaret. Vi måste vara engagerade i 
dessa saker. (589-055, 2008/04/28) 

3 Grand Canyon, Hoover-dammen och 
Las Vegas är tre platser som exempli-
fierar USA:s makt som ledande nation i 
världen. I hela Guds skapelse, finns det 
ingen plats som Grand Canyon. Hoover-
dammen, utvecklades genom mänsklig 
arbetskraft, gjordes för att alla raser 
skulle kunna komma och bo här. Las 
Vegas är en stad skapad mitt i öknen, 
som gränsar till Hoover-dammen. Det är 
som ett lager där de bästa talangerna i 
världen samlas. Los Angeles har skolor 
för aktörer; det är ett starkt fäste känt för 
att skapa ny kultur. I de yttersta dagarna
kommer någon som inte känner till 
dessa platser inte att kunna förstå den 
nya kulturen och eran av banbrytande. 
Från och med nu kommer kulturen i den 
himmelska nationen att ansluta till denna
region. (587-285, 2008/03/17)

4 Las Vegas är för närvarande centrum 
av populärkulturen, men om Hoover-
dammen aldrig hade byggts, skulle detta
område varken ha vatten eller mat; det 
skulle ha förblivit en öken. Eftersom 
Hoover-dammen byggdes, får sju stater 
dricksvatten. Hoover-dammen byggdes 
för att hålla i 100 år. Det skapades för att
ge dricksvatten och el. Klippiga bergen, 
där vi finner Coloradofloden, är en farlig 
plats med vatten som rinner genom 
djupa raviner. De omgivande staterna 



har blivit bördiga områden. Dessa 
kulturella centra i sydväst skapades 
baserat på den generösa eleffekt som 
genereras av Hoover-dammen. Folk 
kom upp med idén att föra ihop allting i 
Las Vegas. De tänkte: "Låt oss skapa en
mötesplats för kultur, som omfattar alla 
aspekter av den mänskliga miljön i en 
plats." Religion bör nu positionera sig 
här och utöva sitt inflytande. Vi måste 
återuppliva denna stad. 
(589-068, 2008/02/05)

5 Ni kan inte veta om den amerikanska 
kulturen är på väg att förstöras eller 
skapa välstånd utan att helt förstå Los 
Angeles, Grand Canyon, Hoover-
dammen och Las Vegas. Människor 
som kommer att blomstra finns bakom 
vägarna mot undergång, och de på väg 
mot undergång kan hittas bakom dem 
som kommer att blomstra. De två typer-
na är i en Kain-Abel relation. Vi måste 
utrota allt som är Kain-liknande. Vi bör 
skapa skyltar som uppmanar till absolut 
sexuell trohet, och blockerar människor 
som fokuserar på vin, kvinnor och spel. 
Jag säger att vi bör främja hälsosamma 
hobby branschorganisationer. De peng-
ar som flyter in till denna plats kommer 
inte från USA ensamt. Pengar från hela 
världen strömmar hemlighet in här 
nerifrån och går upp till toppen. Denna 
plats är influerad av onda krafter som 
kan förstöra världen; vi kan inte lämna 
saker som de är. (589-123, 2008/05/04)

6 Las Vegas är ett starkt fäste för de 
krafter som förstör Amerika. Om vi kan 
greppa tag i Las Vegas i nacken och 
omvandla det till en himmelsk institution 

kommer fredsriket att blomma härifrån. 
En bas från vilken försynens blomma 
blommar kommer att dyka upp ur källan 
till korruption. Jag har studerat Las Ve-
gas och Los Angeles i 20 år. Jag vet 
fullständigt vad som är ont på dessa 
platser. När jag engagerar mig, kommer 
jag att lägga saker i ordning. När jag väl 
avslöjade verkligheten, måste jag arbeta
med den. (592-305, 2008/06/11)

Syftet med vinst

En enorm summa pengar flyter genom 
Las Vegas. Sanna föräldrar planerar att 
förvandla Las Vegas till en sund och 
hälsosam plats centrerad på Gud, och 
använda den enorma ekonomiska vinst 
som genereras där för utbildningen av 
begåvade människor i fattiga länder, och
för projekt med fokus på eliminera hu-
nger. De har också investerat i att fostra 
ledare som kan genomföra dessa pla-
ner. Sanna föräldrar köpte en byggnad i 
Las Vegas som en försynens bas och 
gav den namnet Gung Hwa Cheon.

7 Jag vet mycket väl hur ondska finns i 
Los Angeles och Las Vegas. Las Vegas 
är landningsplattan av kungariket för 
lust, och måste besegras. För att beseg-
ra det, måste ni gå till kasinot och domi-
nera det som en kung. Om ni är okun-
niga, kommer ni att bli lurade när ni går 
in i denna värld av fri sex. Maffian har er 
alltid på kamera; De har satt upp en mil-
jö som kan förhindra att någon drar nytta
av dem. Vi måste dominera denna miljö 
och använda hälften av vinsten för att 
utbilda barnen i Kain-typ världen och 



den andra hälften att omvandla den till 
ett fäste för fred som kan rädda 20 mil-
joner människor i världen som svälter 
ihjäl varje år. Detta kommer att skapa en
grund för att stödja Guds vilja i det här 
landet. (589-056, 2008/04/28)

8 Jag kommer att få er att delta i en 
insamlingskampanj i FN. Ni kommer att 
samla in pengar från rika människor. Ni 
bör räkna ut hur många rika människor 
det finns i Korea och det genomsnittliga 
värdet på deras tillgångar. Ni kan ni 
uppmuntra dem att bidra i enlighet där-
med. Vi kommer att använda hälften av 
pengarna för att utbilda barnen i Kain-
typ av världen som lever under svåra 
omständigheter. Vi kommer att använda 
den andra halvan för att rädda de 20 
miljoner människor som lever som 
flyktingar och dör av svält.

För detta ändamål söker himlen att höja 
den moraliska och etiska normen för 
spel på platser och kasinon i världen, 
inklusive Las Vegas. Vi kommer att ge 
ägarna bara räntan och använda hälften 
av vinsten för att utbilda de fattiga i Kain-
typ världen. Vi bör ge utbildningsmöj-
ligheter för högt begåvade människor 
utanför barriärerna av ras och nation, så 
att de kan fullända sin medfödda talang-
er i den kommande tidsåldern. Jag är 
intresserad av Las Vegas på uppdrag av
de 20 miljoner människor i världen som 
lider av undernäring. 
(590-115, 2008/05/19)

9 Jag kan inte ta ansvar för världen helt 
själv, men om jag kan samla människor 
och utbilda dem att bli ledare, så kom-
mer vi tillsammans att kunna ta ansvar. 

Vart jag än går, så länge jag står i en 
subjektsposition, kan jag välja lika-
sinnade omfamna och vägledda dem. 
Jag kan skapa många metoder för detta.
Ni har fortfarande inte uppnått denna 
förmåga. Så jag planerar att skapa ett 
särskilt utbildningsprogram för er igen. 
När jag utbildar människor i väst, med 
fokus på de fyra största städerna, 
Seattle, San Francisco, Los Angeles och
San Diego, kommer jag att låta dem få 
erfarenighet av ledarskap inom turism 
och fritidsindustrin. Jag kommer att träna
dem genom att ta dem till Las Vegas, 
Grand Canyon och Hoover-dammen. 
När detta är gjort, kommer de att bli 
inflytelserika personer, oöverträffade i 
världen. Detta är vad ni kommer att bli 
om jag tränar er. Det finns inget ni inte 
kommer inte att kunna göra. 
(609-328, 09.04.2009) 

10 Jag köpte ett hus i Las Vegas och 
gav det namnet Gung Hwa Cheon, den 
harmonins himmelska palats. Det kine-
siska tecknet hwa betyder "harmoni". 
Det består av två tecken, hwa betyder 
"ris" och gu som betyder "mun". Så som 
dessa tecken antyder, bör vi tillhanda-
hålla måltider för dem som kommer till 
detta palats och inte har råd att äta tre 
måltider om dagen. De som vill betala 
pengar kan göra det; De som inte vill 
betala behöver inte göra det, men de 
kan äta innan de går. 
(611-103, 2009/05/06)

11 Frågan är hur man förenar fritids-
sektorn i Las Vegas med Asien. Under 
mina resor, stannar jag här för att tänka 
på hur man förenar denna plats med 



utvecklingen i Asien. Jag överväger hur 
man kan förnya denna plats så det kan 
bli en attraktion för den asiatiska turist-
näringen. Ingen tänkte på detta. Män-
niskor i världen tror att allt här är en del 
av en kortlivad kultur som kommer att 
försvinna, men de bör inte tänka så. 
(615-238, 2009/08/24)



Kapitel 3

Jardim deklarationer för att skapa 
ett idealt samhälle

Avsnitt 1. Pantanal och New Hope 
Farm

Den ursprungliga heliga platsen

När Sanna föräldrar först besökte 
Pantanal, påpekade de att det var den 
plats där alla levande ting existerar i sitt 
ursprungliga skick som skapades av 
Gud. Pantanal är i Brasilien, som också 
är hem till Amazonfloden. Pantanal är 
där Sanna föräldrar tillägnade Original 
Root - urpsprunglig rot och Victory Holy 
Ground - seger för helig plats. Där 
strävade de efter att etablera standarden
att älska naturen som Gud ursprungligen
skapade den. Av de villkor som de 
gjorde det, försökte de göra det en ny 
startpunkt för att bygga himmelriket på 
jorden och i himlen under en tid präglad 
av sfären för den perfekta fjärde Adam.

Inrättande av New Hope Farm i Jardim 
och genomförande av olika projekt där 
arbetade Sanna föräldrar att förverkliga 

ett nytt samhälle. Syftet med Sanna 
föräldrars arbete i Pantanal och Jardim 
var att etablera ett nytt centrum i Ame-
rika för att förena Nordamerika, en pro-
testantisk värld, och Sydamerika, en 
romersk-katolsk värld, för att förverkliga 
världsfreden.

1 Pantanal existerar i det naturtillstånd 
som Gud ursprungligen skapade det. 
Fisken, djur och växter finns i deras 
mest orörda tillstånd. Jag antar att det 
liknar jorden som den var när Adam och 
Eva levde. Det är därför jag har beslutat 
att göra Pantanal den plats där jag kom-
mer att befria världen från det lidande 
som orsakades av de första förfädernas 
syndafall. Där kommer jag att skapa en 
ny början för Gud och för förverkligandet
av försynens vilja och ideala skapelse 
som har varit hans hopp. Dessutom är 
jag fast besluten att Pantanal blir ut-
gångspunkten och basen för det nya 
himmelriket i himlen och på jorden, som 



kommer att välkomna en tid präglad av 
den fulländade fjärde Adam.

Adam och Eva skulle förmodligen inte 
ha levt i en kall region. Gud gjorde hela 
skapelsen för Adam och Evas skull. Jag 
tror att han välsignade dem med denna 
typ av miljö, så att tiotusentals gene-
rationer av deras ättlingar skulle ta hand 
om och vårda den av hänsyn till deras 
kärleksfulla familj. Det är därför jag ser 
på denna plats som helig mark där Gud 
gör en ny start. Det är den ursprungliga 
helig marken. Det är den första. Det är 
där det Fullbordade Testamentets tids-
ålder kan börja. Det är nu utgångs-
punkten för familjer som kan öppna 
porten och gå in i himmelriket, i himlen 
och på jorden. (310-277, 1999/07/27)

2 I Pantanal måste vi bygga en djurpark,
ett insekts-zoo, en botanisk trädgård och
ett akvarium. Det är den ursprungliga 
helig marken, Root Holy Ground –roten 
för helig mark och Victory Holy Ground –
segerns heliga mark, eftersom naturen 
där kan ses i ursprungligt skick, i den 
meningen att ingen av Guds skapelser 
har där utplånats av syndafloden. Den är
väl skyddad och bevarad, så att vi kan 
älska skapelsen i dess ursprungliga 
skick. Den gjordes helt för kärlekens 
skull.

Slutsatsen är att fisk, träd, buskar, gröna
fält och djur allt skapades för vår skull. 
Gud skapade dem alla för vår skull. De 
skapades för var och en av oss, centre-
rad på kärlek. När vi därför lever för den-
na skapelsens värld, kan en värld av 
fred förverkligas på jorden. 
(414-059, 2003/07/27)

3 Himmelske Fader, Sanna föräldrar och
Enighetsfamiljen står i spetsen för den 
väg som vi måste gå. Den tid har kommit
när vi kan få satan till underkastelse och 
vi kan befalla honom som ärkeängeln. 
För att ta detta första steg, har jag 
etablerat Pantanal som basen för den 
ursprungliga heliga marken, Root Holy 
Ground – roten till helig mark och Victory
Holy Ground – segerns heliga mark. Kan
Du tillåta oss, folket i världen, att vårda 
denna plats, och erbjuda vår uppriktiga 
hängivenighet, och samla alla himlens 
välsignelser på denna plats, så att vi kan
stå inför Dig som ett folk, en nation och 
en värld. Vi lovar att vi kommer att bli 
sanna föräldrar som kommer att vidare-
befordra dessa välsignelser till andra.

Tack för att vi får en ny start som Enig-
hetsfamilj, som representerar hela natio-
nen. Må vi står i positionen av Dina part-
ner genom att älska och skydda denna 
plats och genom att behandla denna 
plats som Din kropp och som våra egna 
kroppar. O Gud, som är allestädes när-
varande överallt och i allt, med all myn-
dighet och all makt, vänligen råd över 
oss. Vi väljer denna plats och erbjuder 
den som bas för Dina välsignelser, där vi
kan komma direkt in i himmelriket. Vi ber
Dig att helga denna plats.

Genom hängivenighet från våra blodiga 
hjärtan kan nåden från Dina välsignelser
slå djup rot i denna plats, och täcka 
himmelriket på jorden och i himlen för 
tiotusentals år. Kan Du vägleda oss att 
uppfylla vägen för vördnadsfulla söner 
och döttrar, patrioter, helgon och gu-
domliga söner och döttrar i evighet 



genom den nya släktlinjen genom att 
centrera på Din kärlek.

Jag ber uppriktigt att alla familjer som 
har fått Välsignelsen kan förena, ärva 
traditionen av Sanna förfäder, och föra 
den vidare till sina efterkommande för 
alla generationer. Må de besluta att 
fullfölja vägen av vördnadsfulla söner 
och döttrar. Vid den här tidpunkten, off-
rar vi till Dig denna plats som vi valt som 
ursprunglig helig plats. 
(293-272, 1998/06/02)

4 I framtiden kommer Salobra, Pantanal 
och Jardim, där jag gjorde de proklama-
tioner som förenade den andliga världen
och den fysiska världen att bli natur-
sköna resmål för turister från hela värl-
den. De är platser där vattnet och mar-
ken möts. Här bestämmer vi alla frågor 
som är relaterade till vatten och mark, 
som grund för fortsättning på vår väg. 
(293-272, 1998/06/02)

5 Vad jag upptäckte den här gången är 
att den enorma region i Sydamerika, 
särskilt Brasilien, inte bara är en grov 
bergig mark. Den stiger gradvis från platt
mark för att nå en platå cirka 1000 meter
hög. Ni har ingen aning om hur många 
floder där finns, för när det regnar rinner 
allt vatten ner för många backar i alla 
riktningar. Om marken var bergig skulle 
bara några stora floder skulle bildas, 
men eftersom landet är platt finns det 
massor av vägar. Floderna flyter och går
samman och delas igen. Temperaturen 
varierar också beroende på höjden.

Precis som olika fiskarter lever i olika 
delar av havet beroende på tempe-

raturen, söker fiskar i alla floder också 
efter områden som har lämplig tempe-
ratur; där de parar sig och lägger sina 
ägg. Även i områden flera hundra kilo-
meter från varandra, vare sig i öst, väst 
eller norr, om temperaturen är den-
samma, finner ni samma arter av fisk 
som lever där. Således finns det ett brett
utbud av fisk. (267-269, 1995/01/20)

6 Att fiska är den bästa aktiviteten för att
fokusera ert sinne att erbjuda uppriktig 
hängivenighet, och ni kan hålla på det 
24 timmar om dygnet. Det är därför jag 
har tillbringat 25 år på båtar. Det fanns 
en tid när jag gick ut till havs så fort jag 
vak-nade på morgonen. Men nu när jag 
har etablerat riket för befrielsen av den 
sanne Guden, kan jag inte fiska så 
mycket som jag gjorde då.

Jag åkte till Kodiak och proklamerade 
Sa Sa Jeol, 4-4 dagen. Ända sedan 
dess har jag inte längre fiskat som 
tidigare. Nu älskar jag bara fisken; jag 
bekymrar mig inte om att fånga dem. 
Det åligger Sanna föräldrar och Enig-
hetskyrkans medlemmar att älska fisk 
först, och därefter älska hela resten av 
skapelsen, och förhindra att arten från 
utrotas.

Här i Pantanal och Amazonas finner vi 
skapade varelser allt i ursprungligt skick.
Allt som Gud hade skapat finns här 
orört. Om vi lämnar dem oskyddade, 
kommer de alla att dö ut. Människor som
inte förstår detta kommer hit och fiskar 
med nät även om de blir tillsagda att inte
göra det; de gör alla möjliga saker som 
måste begränsas. Någon måste älska 
och skydda denna plats. För att för-



hindra utrotning av varelser i denna 
region, erbjuder jag fisk från havet som 
ett offer i deras ställe. Precis som vi 
behövde för att göra offergåvor för att 
befria Gud, måste vi offra för att skydda 
allt i skapelsen. (298-019, 1998/12/31)

7 Under Guds historia av bitter sorg 
genomförde han domen genom synda-
floden. Översvämningen på Noas tid 
påverkade allt utom världen av fisk. Dog 
fisken under översvämningen? När 
vattenmassorna nådde bergstopparna, 
kunde fisk som hade bott i fjällbäckar 
plötsligt äta allt i världen som deras mat 
och ta det som sin näring. I själva verket
blev domen genom floden en tid av total 
frihet för fiskar.

Människan kom ursprungligen från 
vatten — deras moders livmoder. 
Eftersom Gud skapade oss med den 
typen av start, kom jag hit till Pantanal, 
våtmarkerna i Sydamerika. Sydamerika 
innehåller skapade varelser i sitt ur-
sprungliga skick som Gud skapat dem, 
lämnade nästan orörda. I andra delar av 
världen har många arter utrotats, men 
de flesta arter i Pantanal och Amazonas 
existerar fortfarande. 
(296-020, 1998/10/10)

8 Naturens lagar visar att de goda smäl-
ter de onda. Därför kan bara de som le-
ver med auktoritet för något evigt vara 
eviga segrare i livet. Denna myndighet 
kommer från den sanna kärleken. Det 
innebär att vi måste uppskatta de låga 
dalarna såväl som de höga topparna. 
Har jag bara höga toppar och ogillar 
låga dalar? Nej, det gör jag inte. Det är 
därför jag har kommit till Pantanal.

Denna plats av låglänta vatten uppvisar 
allt som är dolt i världens vattendjup. Det
är intressant att titta på dem. Jag kan se 
alla möjliga saker här som jag inte 
kunde se på norra halvklotet. Det är en 
sådan glädje. Under alla de år jag åkte 
ut på havet för att fånga fisk, såg jag 
aldrig en enda fisk som kunde sjunga. 
Men här kan alla fiskar sjunga. Efter att 
ha fångat fisk här och noga observerat 
fisken, kunde jag höra deras låtar, den 
är så annorlunda och olika. Ni har ingen 
aning om hur magiskt det är att lyssna 
till fisken sjunga. De låter ännu vackrare 
än en orkester av människor. 
(296-115, 1998/11/03)

9 Perdido, som ligger i närheten av 
Jardim, har den mest idealiska mark för 
odling, plantering av fruktträdgårdar, och
skog. Det är det bästa landet i Brasilien 
och den bästa marken som jag känner 
till i hela Sydamerika. Brasilien och 
Paraguay i Sydamerika är främst platta 
länder, men denna plats har berg också.
Dess naturliga utseende är precis som 
Koreas. Den har berg och kristallklart 
vatten, floder som rinner ut i klara sjöar. 
Det är ganska svårt att se en tydlig flod i 
Sydamerika, men här finns tydliga floder
och vattenfall, som ni även kan bada i. 
Den mark som vi har köpt har 22 vatten-
fall, av vilka några är kända. En av 
dessa kallas Iguazu, som är utan mot-
stycke som en turistattraktion. Denna 
plats har också många fiskar, inklusive 
dorado och ett brett utbud av andra 
fiskar. När ni fiskar där, tenderar de att 
ta ert bete väl. Även när ni inte fiskar, 
om man lägger något att äta i vattnet 
kommer de rusande för att äta det. Små 



barn som besöker där blir vilda; de vill 
bo där. Människor i området undrar, 
"Varför är pastor Moon så intresserad av
Jardim?" Men efter att ha kommit och 
upplevt hjärtat och andan där utbrister 
de "Oj, detta är som himlen!" 
(279-200, 1996/08/04) 

10 En sak som förvånade mig när jag 
åkte till Sydamerika var de tusentals 
fåglar som samlas och sjunger i sam-
förstånd "tweet, tweet, tweet." Det var en
otrolig prestation, helt magnifik. Jag 
tänkte för mig själv: "Så det här är vad 
en fågelorkester är!" Jag tror att den 
bästa konsert i världen skulle vara en 
där en insekt-orkester, en fågel-orkester,
en djur-orkester, och en mänsklig 
orkester sjunger tillsammans. Jag är 
säker på att Gud skulle vara berusad av 
glädje att höra ljudet av dem alla sjunga 
i harmoni. All fisk i Sydamerika kan 
sjunga. Fisken på norra halvklotet kan 
inte sjunga. I Sydamerika är det alltid 
vår, alltid som sommar. Blommorna 
blommar alltid, och det finns alltid riklig 
mat att äta. Så de har ingenting annat 
att göra än att sjunga. Det är därför även
fisken sjunger hela dagen lång. Men 
varelser i norr måste gå i ide under fyra 
månader. Inte undra på att de inte kan 
sjunga! Zonerna med grönska och 
vatten är idealiska platser för människor 
att leva i; De är idealiska områden för 
allt i skapelsen att leva i också. Vi 
kommer att skapa himlen i en sådan zon
av grönska. Om människor upplever 
glädje och lycka i en miljö där männi-
skor, djur och hela naturen dansa till-
sammans till de kombinerade ljudet av 
en mänsklig orkester, en djur-orkester 

och naturens orkester, kommer detta att 
ta dem till den bästa delen av himmel-
riket. (285-243, 1997/06/05)

New Hope Farm – Gården Nytt hopp i 
Jardim

Sanna föräldrar besökte Jardim första 
gången 8 december 1994. På den tiden 
gick de och fiskade i Pantanal, och 
bestämde sig för att bygga New Hope 
Farm och etablera Jardim som bas från 
vilken Guds nation skulle förverkligas.

Anledningen att Sanna föräldrar byggde 
New Hope Farm i Jardim beror på eko-
logi, det var orört och skyddad. De såg 
det som det bästa stället att etablera ett 
idealsamhälle som skulle likna Edens 
lustgård så som Gud hade skapat i bör-
jan. Så Sanne far samlade människor 
från hela världen i Jardim och tränade 
dem att leva i ett samhälle som bröder 
och systrar i harmoni med naturen. För 
länge sedan fanns profetior om att Jar-
dim skulle vara "den plats där Herren 
skall komma."

11 Anledningen till att vi arbetar för att 
förena världen här i Jardim är att vi 
snarast behöver bygga en solid grund 
för att få undervisning som alla världens 
nationer är lika inför i verkligheten. Jag 
gör detta i Jardim eftersom vi behöver 
en miljö som överskrider nationer. 
Jardim är som den ursprungliga träd-
gården. Med trädgård, menar jag Edens 
lustgård.

Intressant i det förflutna, hade katolska 
präster profeterat att Herren skulle kom-



ma till Jardim. Därför säger många män-
niskor att den plats där jag byggde New 
Hope Farm var en välsignad plats. På 
en höjd av 900 meter, är det en bra re-
gion för jordbruk; den är lämplig för att 
odla både korn som klarar sig bra i 
tropiska regioner och grönsaker från de 
kallare områdena. Risodling eller någon 
form av jordbruk kan lätt bedrivas där. 
(276-203, 1996/02/19)

12 Först när ni älskar landet och alla ting
i skapelsen kan ni verkligen älska män-
niskor, som är djurens och hela skapel-
sens herrar. Först när ni älskar män-
niskor kan ni verkligen älska Gud. Om 
så är fallet, vart skulle ni gå för att älska 
landet, skapelsen och människor? Ni 
måste åka till New Hope gården i Brasi-
lien. Denna plats representerar himmel 
och jord. Den representerar alla djuren i 
världens 160 nationer. Ni har ingen 
aning om hur många fåglar, insekter, 
fiskar och träd, vars namn jag vet inte 
ens existerar i denna region. Jag tänkte, 
"Ah! När de älskar, måste det vara så 
vackert."

På morgonen vaknar jag till ljudet av 
fåglar. Det finns fåglar klädda i de fem 
kardinalfärgerna. I USA, säger man att 
på hösten låter insekterna som en or-
kester, men i Sydamerika, består orkes-
tern av fåglar och fiskar. Varje fiskart kan
sjunga. När vi förstår detta, måste vi 
verkligen älska detta land. 
(269-171, 1995/04/17)

13 Precis som alla varelser placerades i 
Noas ark, kommer alla ting i skapelsen 
att ingå i regionen Brasilien och Para-
guay som omger gården New Hope. Det

kommer att finnas ett museum, ett zoo, 
en botanisk trädgård, en fiskodling i när-
heten av sjön, och jaktmarker i bergen. 
Därefter kommer jag att skapa en pas-
sage till havet. På det här sättet, kom-
mer jag att göra det möjligt för allting i 
världen att existera här på denna plats. I
framtiden kommer forskare, natur-
forskare, botaniker, odlare och forskare 
från hela världen att samlas här. Jag 
planerar att bygga upp de bästa industri-
anläggningar, med teknik från hela värl-
den. Därför kommer denna plats att bli 
Guds perfekta nation. Alla ideal sedan 
tiden för skapelsen kommer att förverkli-
gas här. Det kommer att bli läroboken, 
hela mänsklighetens Edens lustgård. 
(269-046, 1995/04/06)

14 Jag kommer att göra gården New 
Hope den enda gården i sitt slag i värl-
den. Jag kommer att göra det till en gård
som alla kommer att besöka. Ranch-
ägare runt om i världen kommer att 
säga, "Låt oss åka till New Hope Farm 
för att lära oss." Jag tänker också på att 
bygga ett museum som uppvisar stenar, 
växter och djur. För att stödja dessa 
saker i den nya nationen som vi bygger, 
kommer vi att behöva samla familjer, 
skapa byar och bygga städer. Detta 
kommer att bli Guds nation, utan mot-
stycke i historien, och den kommer att 
kallas himmelriket på jorden. 
(270-032, 1995/05/03)

15 Jag älskar havet. Jag älskar vatten. 
Vatten är källan till allt liv. Vatten kan 
omfamna och smälta allt. I Jardim finns 
floden Miranda och floden Plata; de 
representerar de dubbla egenskaperna 



hos yin och yang. Floden Plata är klar, 
medan floden Miranda är lerig. När det 
klara vattnet i Plata möter det grumliga 
vattnet i Miranda, virvlar det omedelbart 
runt som i en bubbelpool. Även om 
färgen på vattnet ändras på grund av 
leran, har floden kraften att rensa sig 
över tiden.

Det är läran om Gud och Sanna Föräld-
rar. Vatten har kraften att förmå levande 
varelser växa hela vägen till toppen. Det 
har också styrkan att nå tusentals meter 
under jordens yta. Med denna förmåga 
att relatera med allting är ett känne-
tecken för Guds ägande. Eftersom Enig-
hetskyrkan har ärvt denna undervisning, 
måste dess medlemmar kunna utföra sitt
uppdrag att representera Gud vart de än
går, liknande egenskaperna hos vatten. 
Vi måste bli den kraft som kan omfamna 
och smälta allt. Vi måste kunna stå stolta
inför alla skapade varelser, uppmuntra 
dem och förnya dem. 
(276-140, 1996/02/18) 

16 I Jardim finns två floder, Miranda och 
Plata. En är lerig och den andra är klar. 
Den gyllene leran hos Miranda repre-
senterar färgen guld, medan det klara 
vattnet i Plata — det bästa vattnet i 
området — representerar färgen silver. 
Guld är färgen på land på jorden, medan
silver eller platina är som ljusstyrkan i 
ljusets rike i andevärlden. 

Så i Jardim, där dessa två floder flyter 
samman, planerar jag att etablera ett 
vattenpalats och ett fiskepalats. Två 
tredjedelar av den mänskliga kroppen 
består av vatten. Hela skapelsen 
använder vatten. Vatten gör det möjligt 

för alla levande varelser att existera. 
Detta är formeln. Alla levande varelser 
på jorden kan upprätthålla sitt liv genom 
vatten. Detta är ett land som kan repre-
sentera alla nödvändiga villkor. Så om 
Sanna föräldrar, tillsammans med värl-
dens människor, kommer att omfamna 
dessa två floder, kommer det att sym-
bolisera att omfamna allt i skapelsen i 
himlen och på jorden. 
(268-285, 1995/04/03)

Avsnitt 2. Sao Paulo och Jardim-
deklarationerna

Sao Paulo-deklarationen

Sanna föräldrar firade den 36:e Sanna 
föräldrars dag den 31 mars 1995, vilket 
avslutade 40 års perioden som inleddes 
med grundandet av the Holy Spirit Asso-
ciation for the Unification of World Chris-
tianity. De genomförde Sao Paulo-
deklarationen som början av en ny 40-
års period. På detta fundament följde 
åtta deklarationer vid senare tillfällen. 
Dessa kallas Jardim-deklarationerna.

Sanna föräldrar genomförde Sao Paulo-
deklarationen, baserat på offer och sann
kärlek investerat i vägen av återupp-
rättelse, genom att betala gottgörelse för
de senaste 40 åren. Sanna föräldrar har 
vunnit seger steg för steg, från individ-
nivå till den kosmiska nivån, och från 
nivån tjänares-tjänare till nivån av Gud. 
På den 36:e "Sanna föräldradagen”, 
genomförde Sanne far Sao Paulo-
deklarationen, som förkunnar början av 
den andra 40 års-perioden som en pe-
riod där alla kyrkans medlemmar över 



hela världen måste ärva Sanna föräld-
rars segerfundament och uppfylla sina 
egna delar av ansvaret.

På vägen för Guds vilja, kan det inte 
finnas något "själviskt”. I detta avseende
måste vi uppnå det tillstånd i vilket egot 
är obefintligt. Det får inte finnas någon 
arrogans eller individualism. Sanna 
föräldrars livsstil har varit att älska 
jorden, älska allt i skapelsen, kärleksfullt 
älska hela mänskligheten och målmed-
vetet älska Gud, allt för att förverkliga 
Guds vilja. Det har varit en väg att 
utgjuta den sanna kärleken. Vi måste 
ärva sanna Föräldrars livsstil och göra 
det till vår tradition, och därigenom 
uppfylla missionen som stammessias.

Den andra 40-års perioden börjar 
officiellt den 31 mars 1995, på den 36:e 
Sanna föräldradagen. Detta är perioden 
för vår del av ansvaret, som måste vara 
uppfyllda på nivån av välsignade famil-
jer, med särskild inriktning på andra 
generationens välsignade familjer. 
Välsignade familjer har ärvt Sanna 
föräldrars vertikala och horisontella 
seger-fundament. På grund av detta, 
sträcker sig deras mission inte hela 
vägen till återupprättandet av himmel 
och jord, utan bara till återupprättandet 
av nationer. De välsignade familjer som 
har fullgjort sina missioner som stam-
messias måste gå samman för att 
återupprätta nationer.

På detta sätt, kan de istället för att 
behöva hela 40-årsperioden, slutföra 
återupprättelsen inom fyra till sju år, 
beroende på deras nivå av tro och hur 
mycket de uppfyller sina delar av 
ansvaret.

Vid denna tidpunkt, initierar Sanna 
föräldrar upprättandet av en modell för 
idealisk stad och nation i Sydamerika. 
Detta har stor providentiell betydelse. 
Sydamerikas försyn är att föra och 
sträcka Abel-sfärens seger och välsig-
nelse in i Kain-sfären, som skapades av 
himlen. Denna försyn är att gå samman 
som grunden för Nordamerika, en 
protestantisk värld, i position av Abel, 
med grunden i Sydamerika, en katolsk 
rike. Därefter måste föreningen av 
denna seger i Abel-sfären anslutas till 
den judiska sfären och de måste bli ett. 
Därefter måste segern av denna enade 
och utökade Abel-sfär bli ansluten till 
sfären för Islam och därmed ytterligare 
expandera till en högre förening. 
Slutligen måste seger och välsignelsen 
av denna kraftigt utökade Abel-sfär 
anslutas till sfärerna hos andra reli-
gioner.

Detta är den framtida inriktningen av 
försynen. Med Nordamerika som dess 
centrum, måste den världsomspän-
nande Enighetsrörelsen göra särskilda 
ansträngningar för att stödja Sydame-
rika. Vi ärvde Sanna föräldrars sfär av 
seger och vi behöver expandera den, 
genom att investera vår yttersta an-
strängning, så att Kain-sfären kan ta 
emot Guds välsignelse.



1 På grund av Sao Paulo förklaringen 
kommer jag att göra ett framryckning till 
frontlinjen i Sydamerika. Jag har redan 
meddelat att jag lämnar Nordamerika, 
och kommer att flytta till Sydamerika. 
Jag har bantat organisationer i Nord-
amerika, flyttat ekonomiska och män-
skliga resurser som investerats till Syd-
amerika. Det är dags att bygga en ideal 
nation. Vi måste bygga ett idealiskt hem,
en idealisk stad, och en idealisk nation. 
(268-131, 1995/03/31)

Den 1:a Jardim-deklarationen: absolut 
tro, absolut kärlek och absolut lydnad

Sanna föräldrar valde New Hope Farm-
deklarationen proklamerad den 3 april 
1995 som den 1:a Jardim-deklarationen.
Det återspeglar de åtgärder som de tog 
för att skapa en modell av det ideala 
samhället och nationen. Det sägs att för 
att efterlikna Sanna föräldrar måste vi 
stå på en grund av absolut tro, absolut 
kärlek och absolut lydnad.

Idag konfronteras världen med de 
allvarliga mänskliga kriserna otukt, 
familjer som splittras och den kraftiga 
ökningen av individualism. Dessutom 
hotar miljöföroreningar livets existens på
denna enda jord. I våra mänskliga rela-
tioner behöver vi nu mer än någonsin, 
en rörelse som utövar kärlek och ömse-
sidigt samarbete. När det gäller naturen,
är det angeläget att vi startar en rörelse 
för att älska hela skapelsen och skydda 
och bevara vår miljö. I synnerhet måste 
religiösa människor leda denna rörelse.

Från första början, undervisade Sanna 
föräldrar om man inte älskar naturen, 

som skapades för människor, kan man 
inte göra anspråk på att älska männi-
skor, och om man inte älskar män-
niskor, som är skapade för att vara 
sanna Guds barn, kan man inte säga att 
man älskar Gud. Det är naturligt att den 
som älskar Gud kommer att älska män-
niskor, som har skapats för att vara 
Guds barn. Därför kan man inte påstå 
att man älskar människor och Gud om 
man inte älskar naturen, som skapades 
för människor.

I ett idealiskt samhälle eller en nation, 
kommer människor att överskrida 
nationella och etniska gränser, skapa 
ömsesidigt samarbete och harmoni och 
leva tillsammans lyckligt. De kommer att 
vara fullt medvetna om att Guds söner 
och döttrar och befintliga som en stor 
utökad familj som kan leva som bröder 
och systrar centrerad på Sanna Föräld-
rar. Detta är den plats där alla välsig-
nade familjer som har återupprättat sin 
släktlinje, sitt ägarskap och hjärta, lever 
med Sanna föräldrars kultur och språk, 
kommer att skapa en värld av frihet, fred
och enighet.

Alla människor kommer att dela Guds 
hjärtas kultur och samexistera genom 
ömsesidigt beroende, ömsesidig väl-
stånd och universella gemensamma 
värderingar. Denna värld har ingen 
korruption, orättvisa, krig eller brott. Folk 
kommer att eliminera orsakerna till miljö-
förstöring och skydda och älska allt i 
skapelsen som dess verkliga ägare. I 
denna perfekta värld, kommer alla livets 
aktiviteter och arbete att uttryckas 
genom glädjefullt tjänande till förmån för 



andra baserat på ett hjärta av kärlek, 
som kommer att utjämna vår levnads-
standard.

På fundamentet av välsignade familjer, 
kommer vi använda teknikens framsteg 
till utbildning. Utbildningen av hjärta och 
moral kommer att ha företräde framför 
akademisk, idrott, och teknisk utbildning.
Utbildning kommer i första hand att an-
vändas för att öka folks godhet som 
följer himlens väg. Förverkligandet av ett
sådant ideal kan endast ske på grundval
av Sanna föräldrars tankar, läran om 
sann kärlek för andras skull.

Genom syndafallet, förlorade Adam sin 
tro, så alla människors öde är att pas-
sera genom en väg av återupprättelse 
som innehåller absolut tro, absolut 
kärlek och absolut lydnad. Gud etab-
lerade religionen för detta ändamål, och 
det är därför den absoluta tron hos 
providentiella personer som Noa är så 
värdefull.

Sanna föräldrar kom att förkroppsliga 
absolut tro, absolut kärlek och absolut 
lydnad. Genom detta, förde de seger i 
de svåra strider de ställdes inför, inte 
bara på jorden utan också i ande-
världen. Sanna föräldrar efterlämnar nu 
sitt segerfundament till oss. Vi måste 
imitera tradition av Sanna föräldrar i våra
liv, vilket liknar det sätt som Sanna 
Föräld-rar älskar världen, allt i skapel-
sen, människan och Gud, så att vi kan 
etablera modellen av en ideal nation.

På New Hope Farm tränas vi för att 
praktisera just dessa saker. Här inve-
sterar vi och investerar igen, älskar 

jorden, vattnet och naturen. Många 
människor i världen kommer att samlas 
som bröder och systrar och praktisera 
detta, här i skolan för att förverkliga 
Guds nation. Genom att visa alla 
människor vad vi åstadkommer, kommer
vi att utbilda dem i hur man skapar en 
gemenskap av kärlek om överskrider 
hudfärg och kulturella och nationella 
gränser. Vi kan också visa standarden 
av kärlek och omsorg för att skapa och 
samtidigt, visa alla det faktum att vi 
genom denna världsbild kan etablera 
internationell förvaltning av den globala 
miljön. På gården kan vi visa mänsklig-
heten en modell för hur man kan befria 
världen från krig, svält och brott, och hur
man lever i lycka och frid.

De 160 missionsländerna i världen kom-
mer att stödja detta projekt med mate-
rial, arbetskraft och bön. Ungdomar från 
hela världen kommer att få utbildning 
och få praktisk erfarenighet här. De 
kom-mer att återvända till sina 
hemländer och bli frontledare och bygga
ideala nationer. Varje kontinent måste 
stödja detta pro-jekt. Som ett första steg 
kommer 40 nationer skickar tre personer
vardera senast den 1 maj 1995 och 
senare kommer de att skicka mer. 
Dessa män-niskor kommer att delta i 
denna histo-riska rörelse.

2 Jag gjorde deklarationen av den andra
40-års perioden på gården Jardim. De 
första 40-års perioden var för att lösa 
historiens bittra sorg. Vi måste sätta allt 
som hände under den tiden i rätt per-
spektiv och passera in i en ny era.



Vilka är de människor som står med mig 
i frontlinjen och är beredda att skapa 
tradition, att skapa en ny rörelse i Syd-
amerika, med Jardim gården i centrum? 
De är inte av spansk, anglosaxisk eller 
germansk härkomst; de är asiater. 
Asiater kommer att utföra detta arbete. 
Rörelsen Unification Church har aldrig 
existerat bara för Asien, eller bara för 
det västerländska samhället. Den 
revolutionerar inte bara individen; Den är
en organisation som arbetar för att revo-
lutionera familjen, stammen, folket, na-
tionen och världen. Vi måste etablera 
och skapa en ny värld som skiljer sig 
från den fallna världen. Jag försöker inte
att skapa en annan version av något 
som redan skapats; detta måste vara en
ny skapelse. Och ändå finns det inga 
nya material för att göra denna nya 
skapelse. Vi måste förändra det som 
redan finns. (277-067, 1996/03/31)

3 Jardim-deklarationen proklamerade 
den andra 40-års perioden. Vi måste 
utöva absolut tro, absolut kärlek och 
absolut lydnad, vilket är återupprättelsen
av Eden. Det innebär att vi har återvänt 
till Eden. Genom att gå tillbaka till Eden, 
måste vi stå i ett ömsesidigt och balan-
serat förhållande med Guds egen 
absoluta tro, absoluta kärlek och abso-
luta lydnad. För att åstadkomma detta 
måste vi bli varelser absolut tro, absolut 
kärlek och absolut lydnad till förmån för 
vår objekt partner; skapelsen. 

Vi måste ge för att efterlikna Gud. 
Eftersom ni har tagit emot, måste ni 
absolut ge. Denna rörelse kommer att 
expandera och föröka sig endast genom

absolut offer och ovillkorligt givande. 
Kärlek existerar genom kontinuerlig 
rörelse fram och tillbaka. Det är anled-
ningen till att deklarationen absolut tro, 
absolut kärlek och absolut lydnad kom 
fram i Jardim, där kontakt med ofallen 
skapelse är möjlig inom området för 
jämställdhet. På detta sätt kan en hel 
värld byggd med absolut tro, absolut 
kärlek och absolut lydnad hanteras. 

Våra äktenskaps-välsignelser har pas-
serat 12 bergspass. Med 360 miljoner 
pars välsignelse har 12 bergspass 
passerats och det är nu dags för Väl-
signelsen att bosätta sig på jorden. 
Välsignelsen av 360 miljoner par utrotar 
satans blods-släktlinje. Vi har trätt in i 
den tidsålder då vi kan förverkliga den 
ideala sanna familjen önskad av Gud, 
den förhärligade sanna familj som kan 
leva med Gud. 

Vad gör vi i Jardim? De välsignade fa-
miljer har uppstått på den vertikala stan-
darden, men de har inte kunnat definiera
sig i horisontalplanet. Därför måste vi nu
etablera familjen som även kan leva 
med Gud i horisontalplanet. För detta 
måste vi etablera ett nytt centrum för ut-
bildning inriktad mot att skapa ideala 
familjer för världsfreden. Det är att utbil-
da de familjer som har fått välsignelsen. 
De behöver utbildning för att delta som 
Guds absoluta och förhärligade familjer. 
Detta är Jardims familje-utbildning. 
(294-319, 1998/08/09)

4 Begreppet absolut tro, absolut kärlek 
och absolut lydnad kom från Gud. Gud 
själv skapade allt med absolut tro. Han 
investerade sig helt till för att förverkliga 



detta ideal. Han investerade igen och 
igen och glömde vad han hade givit. 
Gud är subjekt-varelsen som står på 
begreppet fullständig lydnad. När man 
talar om absolut tro, absolut kärlek och 
absolut lydnad, tror ni att det syftar på 
Jardim-deklarationen, och ni tror också 
att det innebär absolut tro på Sanna 
föräldrar. Detta är dock inte vad det 
betyder. Det betyder att ni själva måste 
bli subjekt. Ni måste själva göra påtag-
ligt absolut tro, absolut kärlek och 
absolut lydnad. Först då kan ni bli Guds 
objekt partner. Sådan är formeln. 
Eftersom Gud förverkligar detta måste 
människor som står som hans objekt 
partners naturligtvis göra samma sak. 
(269-184, 1995/04/23)

5 1:a Jardim-deklarationen bekräftar 
absolut tro, absolut kärlek och absolut 
lydnad. Gud skapade allt på detta tre-
fotade fundament. Kyrkans medlemmar 
får aldrig tvivla på den riktning jag går. 
De får inte kritisera den heller. Vägen 
jag tar är en av absolut kärlek. Oavsett 
hur ni börjar, i slutändan, finns det bara 
ett svar. Det kommer endast att vara ett 
svar för evigt. Jag säger att Guds svar 
kommer alltid att vara densamma, även 
efter dagar, nätter, årstider och livet har 
gått vidare. (294-331, 1998/08/17)

Den 2:a Jardim-deklarationen: Låt oss 
efterlikna den absoluta, unika, oförän-
derliga och eviga Gud.

Den 7 augusti 1998 proklamerade 
Sanna föräldrar den 2:a Jardim-dekla-
rationen att vi har blivit barn, makar och 
föräldrar som liknar Gud, som är abso-
lut, unik, oföränderlig och evig. På den-

na grund, måste vi förverkliga sanna 
familjer som tjänar som den eviga basen
för himmelriket på jorden.

Enligt den 2:a Jardim-deklarationen är 
Gud absolut, unik, oföränderlig och evig.
Eftersom vi är Guds barn, måste vi likna 
Hans karaktär och blir absoluta, unika, 
oföränderliga och eviga barn. Därefter 
lever vi som ett absolut, unikt, oförän-
derligt och evigt par. Vi måste också bli 
absoluta, unika, oföränderliga och eviga 
föräldrar, varigenom vi skapar en abso-
lut, unik, oföränderlig och evig familj. 

Gud är den absoluta sanna Fadern, 
unik, oföränderlig och evig Sann Far. 
Denna Fader söker absoluta, unika, 
oföränderliga och eviga söner och 
döttrar. Dessa söner och döttrar är 
tänkta att bli absoluta, unika, oförän-
derliga och eviga par. När dessa par 
bosätter sig, kommer de att bli absoluta, 
unika, oföränderliga och eviga familjer. 
Sådana familjer kan leva tillsammans 
med Gud och bli den eviga grunden för 
himmelriket på jorden.

6 Den 2:a Jardim förklaringen säger att 
vi behöver för att bli föräldrar, syskon, 
par och familjer som är absolut, unik, 
oföränderlig och evig. Denna standard 
går utöver familjen att inkludera fullbor-
dandet av den absoluta, unika, oförän-
derliga och eviga stammen, nationen, 
världen och himmelriket på jorden. Detta
är skapelsens ideal som Gud tänkt. 
Därför måste vi ansluta till den absoluta 
stammen, nationen, världen och abso-
luta himmelriket på jorden, hela vägen 
till den absoluta ägaren, Gud.



Gud är den sanna föräldern, sanna 
läraren och sanna konungen. De saker 
som är mest värdefull för människor är 
deras föräldrar, lärare och kungar. Gud 
upptar alla tre av dessa positioner med 
en karaktär som är absolut, unik, oförän-
derlig och evig. Ni måste stå som Guds 
barn. Då kommer Gud att komma direkt 
ner från ovan, och ni kommer att ha 
samma värde som Gud. 
(294-330, 1998/08/09)

Den 3:e Jardim-deklarationen: första, 
andra och tredje Skapare

Den 21 augusti 1998 under den första 
40-dagars träningen vid centrum för 
utbildning av ideala familjer för världs-
fred i Jardim, talade Sanna föräldrar om 
vikten av att utbilda vår andra gene-
rations kyrko-medlemmar. Sanna 
föräldrar förkunnade också den 3:e 
Jardim-deklarationen, där den viktigaste 
punkten är att vi förenas med den första 
och andra skapren, och blir tredje 
skapare.

Enligt 3:e Jardim-deklarationen, som 
första skapare, skapade Gud Adam och 
Eva, och som andra skapare, skapade 
Adam och Eva oss. Därför är vi tredje 
skapare. Gud var sorgsen att han förlo-
rade sin son och dotter, men han kände 
också bitter smärta för att inte kunna få 
barnbarn. Tre generationer behöver dela
hjärtat av den första Skaparen och leva 
tillsammans i ett hus.

7 Den 3:e Jardim-deklarationen hävdar 
att Gud är den första Skaparen, Adam är
den andra skaparen, och Adams ätt-
lingar är tredje skaparen. En tredje 

skapare är en person som kan uppfylla 
Guds ideal. Han eller hon är den person 
som kan befria Gud och föräldrarna. 
Därför är en tredje skapare, Adams 
barn, en ägare, en person som skall 
skapa det tredje påtagliga riket. Detta 
stora värde är tilldelat människor. 
(295-243, 1998/08/28)

8 Den 3:e Jardim förklaringen hänför sig 
till de första, andra och tredje skaparna. 
Den första Skaparen kan inte falla. Gud 
kan aldrig falla. Gud är immateriell Ska-
pare och Adam är den kroppsliga ska-
paren, som inte kunde förstå de Fyra 
positionernas grundval, som är kärle-
kens ideal. Adam och Eva kunde inte 
inse det, inte heller kunde Adam och 
Eves söner och döttrar inse det. Som ett
resultat, kunde de inte bära god frukt. 
Deras frukt var rutten. 
(298-021, 1998/12/31) 

9 Den 3:e Jardim-deklarationen avser 
den första, andra och tredje skaparen. 
Den börjar med skapelsens början ge-
nom okroppsliga Gud själv. Den andliga 
Gud är den första Skaparen och Adam 
är den andra skaparen. Adams son och 
dotter tar emot kärlek från både okrop-
pslige Föräldern och Sanna föräldrar. 
Efter de andra skaparna fullkomnat sig, 
förenat den andliga världen och den 
fysiska världen och nått den fullkomliga 
sfären i den andliga och den fysiska 
världen, så lägger Adam och Eva grun-
den för den tredje skaparen.

Den första Skaparen kan aldrig falla. 
Kan Gud falla? Om andra skaparna bli 
ett med kärleken till första Skaparen, 
kommer de aldrig att falla och deras 



söner och döttrar kommer aldrig falla. 
Den tidsålder då detta kan ske har 
kommit, men den avsedda fader-son 
relationen mellan Gud och människan 
har inte förverkligats ännu. Inte heller 
man och hustru relation har uppfyllts. 
Relationen till barn är en uppgift bunden 
till det öde som måste uppnås. 
(296-267, 1998/11/10) 

Den 4:e Jardim-deklarationen: Befria 
Gud genom att uppfylla vårt utstakade 
mål föräldra-barn relation.

Den 28 augusti 1998, proklamerade 
Sanna föräldrar den 4:e Jardim-
deklarationen vid löftes-ceremonin för 
den andra Chil Pal Jeol, som hölls vid 
centrum för utbildning av ideala familjer 
för världsfred, i närvaro av nationella 
messias och deltagare i 40-dagars 
träning. 

Enligt den 4:e Jardim-deklarationen, står
människor i en förälder-barn relation till 
Gud. Förhållandet mellan förälder och 
barn är bunden av ödet. Endast barnen 
kan lösa den bittra sorgen och proble-
men hos föräldrarna. Sådan är en plikt 
för barnen. När familjer har registrerat, 
får de inte falla tillbaka i misstro eller 
svek. Vi som är i en förälder-barn rela-
tion till Gud måste uppnå resonans och 
förenas med honom.

10 Gud har hoppats att kunna se Föräld-
rarna över himmel och jord bosätta sig i 
sfären av kosmos. Detta är en mission 
som utses av ödet. Om det var ett upp-
drag bunden av enbart öde, då kunde 
föräldrarna ta på sig uppdraget istället 
för barnen, och en hustru kunde uppfylla

det i stället för hennes make. Men frågor
som rör föräldrar och barn är bundna av 
öde. Kan någon ändra positioner i en 
förälder-barn relation? Inte ens Gud kan 
göra det. Ens position i detta förhållande
förändras aldrig. 

Som barn, är vårt öde att befria Gud och
ännu har vi inte kunnat förverkliga det. 
Gud har aldrig haft en förälder-barn 
relation. Gud är verkligen en att tycka 
synd om. Vi måste helt klart lärt känna 
Guds elände, som från början har haft 
hopp om att förverkliga en ideal familj. 

Adam och Eva var ett par avsedda att 
vara tillsammans. Det fanns ingen 
annan runt dem. Gud var oförmögen att 
lösa relationen mellan detta par som var 
avsedda att vara tillsammans. De skulle 
blivit påtaglig man och hustru. Gud är 
konungen, men Hen kunde inte befria 
detta par som var avsedda för varandra. 
Detta är Guds dilemma. Det idealiska 
äktenskapet kunde inte ske. Vi måste 
trösta Gud, vars bittra sorg inte har 
befriats. Gud är subjekt till det ursprung-
liga kosmos, men Hen bär denna bittra 
sorg. Vad skulle ha hänt om jag aldrig 
hade blivit född? I all evighet, skulle det 
inte ha funnits någon att lösa Guds bittra
sorg. (295-236, 1998/08/28)

11 Vår förälder-barn relation med Gud är
en del av vårt öde. Fram tills nu har Gud
inte kunnat uppleva föräldra-barn rela-
tion. Det kan inte upplevas förrän den 
ideala välsignelsen förverkligats. Våra 
föräldra-barn relationer och våra syskon-
relationer är en del av vårt öde. Kan ni 
byta ut era syskon? Även om ni dör, kan
de inte bytas. Att dö befriar er inte från 



behovet att uppnå era avsedda mål. 
Detta är ödet för syskon, makar, familj 
och nation. Öde kan inte ändras. 

Världens öde och himmelriket på jorden 
måste förverkligas för att befrielse skall 
äga rum. Det börjar i den egna familjen, 
där ni är ett ödets barn. Som Guds barn,
måste ni uppnå Hans fyra stora attribut; 
bli absolut, unik, oföränderlig och evig. 
Gud är den absolute, unika, eviga och 
oföränderliga fadern. Som Hens barn 
och älskade objekt partners, måste ni 
ärva 100 procent och mer av Guds 
tradition. Det är därför ni har Gud och 
föräldrar. (295-247, 1998/08/28)

12 Den 4:e Jardim-deklarationen är 
kungörelsen att befria Gud från Hens 
bittra sorg genom att uppfylla vårt mål 
som förälder-barn relation med Hen. 
Genom den kan vi framöver bryta satans
blodslinje och välkomna en tidsålder av 
befrielse. Denna förälder-barn relation är
förhållandet mellan Gud som Fadern 
och vi som Hens barn. Vi skulle vara 
sanna barn, men vi blev tjänare och 
adopterade barn. I dessa positioner kan 
vi inte sägas vara en del av Guds 
släktlinje. Vi måste helt lösa denna fråga
genom våra relationer som är bundna av
öde.

Ingen kan bryta förälder-barnrelationen, 
inte ens Gud. Om Gud kunde ha avbrutit
detta förhållande, skulle inte historien av
återupprättelse har varit nödvändig, och 
allt kunde ha återskapats. Den kan inte 
skäras av, eftersom det är en relation 
bunden av öde. Om ni ignorerar öde och
försöker bryta isär förälder och barn, 
eller den äktenskapliga relationen, kom-

mer ni inte att bli något mer än satans 
leksak och sluta som ett offer.

Efter öde som förälder och barn kommer
ödet som man och hustru. Det fanns 
ingen i tillvaron som kan ersätta Adam 
för Eva och Eva för Adam. Ingen man 
eller kvinna fanns förutom dem. Deras är
en relation bunden av ödet. Det kan inte 
tas isär och förenas igen. Ett barn är 
bunden av ödet. Föräldrar, makar, barn 
och syskon, är alla bundna samman av 
öde. Ideala familjer som förenar sig till 
denna tradition kommer att förbli före-
nade genom hundratusentals år, expan-
derande Guds familj, stam, folk, nation, 
världen och himmelriket på jorden och i 
himlen. (298-021, 1998/12/31)

13 Vår uppgift, bundna av öde, är att 
förverkliga befriade par och syskon. Kan
ni byta ut era syskon? Ni är förenade 
genom släktskap. Det är ert öde. Alla 
familjer vill uppnå fullkomlighet. Det är 
deras öde att uppnå befrielse och upp-
fylla denna önskan. Detta är missionen 
för välsignade familjer. Det är inte något 
som jag hittat på. Det avslöjar en hem-
lighet om vårt öde.

Detta innehåll hävdar vårt påtagliga 
värde som är lika med värdet av Gud. 
Om ni följer den helt, kommer ni att 
kunna ta del av Guds glädje och sorg. Ni
kommer att skapa ett land med frihet, 
där ni äger auktoritet frigörelse och arv. 
När denna avsedda Vilja uppfylls, kom-
mer ni att kunna slutföra de fyra posi-
tionernas grundval som i Adams familj. 
Detta är säkert. Endast Sanna föräldrar 
kan göra denna kungörelse. Inte ens 
Gud kan göra det. Satan kan inte störa 



det. Låt oss återvända till den grund på 
vilken vi fått välsignelsen och förverkliga 
himmelriket. Då kan vi öppna portarna 
till himmelriket på jorden och i himlen. 
(296-268, 1998/11/10)

14 Den 4:e Jardim-deklarationen är 
kungörelsen att befria Gud från Hens 
bittra sorg genom att uppfylla vår utsta-
kade mål förälder-barn med Hen. Gud 
kan inte uppfylla denna deklaration en-
sam. Om han kunde ha gjort det, skulle 
Hen ha återupprättat Adams och Evas 
på ett ögonblick. Försynens historia 
fungerar inte så. Gud vill inte se eller 
röra fiendens kärleks-härstamning, så 
hur kan Hen ingripa? Härstamningen 
ändrades, så den måste avskiljas för att 
sfären av frigörelse skall komma till 
stånd. Genom detta kan vi motivera 
tillkännagivandet att Gud kan befrias.

De absoluta relationerna föräldrar, man 
och hustru, syskon, barn och familj har 
blockerats genom historien. Jag måste 
eliminera de hinder som blockerar oss 
från att realisera vårt öde, som är att 
skapa dessa relationer. Detta öde har 
blockerats sedan början av historien. 
När en fulländad Adam äntligen är här, 
kan han stå i en förälder-barn relation 
med Gud och bilda en absolut, unik, 
oföränderlig och evig förbindelse. 
(296-310, 1998/11/18)

Den 5:e Jardim-deklarationen: 
Sa Sa Jeol (4-4 dagen)

Den 8 september 1998 proklamerade 
Sanna föräldrar familjens Sa Sa Jeol i 
Kodiak, Alaska. Den 20 september, 

1998, när han talade i Belvedere på 
temat "Den totala avslutningen av 
försynen," deklarerade Sanna föräldrar 
familjens Sa Sa Jeol som den 5:e Jar-
dim-deklarationen.

Enligt den 5:e Jardim-deklarationen, var 
förlusten av Adams familj också förlus-
ten av den första Fyra positionernas 
grundval. Som ett resultat, förlorade Gud
sina barnbarn, Adam och Evas söner 
och döttrar. För att råda bot på detta har 
Sanna föräldrar kommit till jorden i stället
för Adam och Eva. Inför himlen, bildade 
Sanna föräldrar den första Fyra positio-
nernas grundval, och hjälpte sedan sina 
barn att också utforma Fyra positioner-
nas grundval, den senare representerar 
barnen i Adams familj.

Därför etablerade Sanna föräldrar de 
första och andra Fyra positionernas 
grundval på jorden som himlen längtat 
efter. Detta gör det möjligt att ena Nord- 
och Sydkorea samt hela världen, och 
fastställa villkoren för att förena himmel 
och jord. De proklamerade Sa So Jeol 
att firade grundandet av den första och 
andra Fyra positionernas grundval, vilka 
båda Gud hade förlorat.

15 Himmelske Fader, genom de 360 
miljoner pars Välsignelse har vi genom-
fört utbildning om avhållsamhet för att 
bryta satans härstamning släktlinje för 
ungdomarna i Korea, Japan och USA. Vi
håller på att bygga en grund för att spri-
da detta över hela världen. Vägled oss 
så att utbildningen stadigt kan avancera 
din vilja, så att Din segerrika myndighet 
kan bära frukt, och så att vi kan välkom-
na tidsåldern som frigör Ditt fullständiga 



överskridande, fulla närvaro, fulla auk-
toritet och allmakt. 

Adam och Evas Fyra positioners grund-
val, och de Fyra positionernas grundval 
hos Adams söner och döttrar har num-
mer fyra i centrum. Jag tackar Dig för att 
välsigna oss med nåden som välkomnar
den fullständiga befrielsens tidsålder. 
Eftersom Sanna föräldrar etablerade 
Fyra positionernas grundval, kan alla 
familjer stå i samma position som Adam,
och eliminera satan, skära av alla band 
med den fallna släktlinjen. De kan göra 
så även om den historiska traditionen 
inte kunde etableras globalt. 

Baserat på året 1998, har antalet 9, som
var satans nummer, och antalet 19, som
också var satans antal, återupprättats. 
Genom att ansluta dem till talet 8, dek-
larerar jag denna dag, den 8 september 
som en grund för två 4:or, och fastställer
starten av en ny era av frigörelse. Vi 
tackar Dig för den nåd som tillåter oss 
att komma in i himlens tidsålder, där 
familjer som har arbetat för Din frigö-
relse kan registrera sig. Från och med 
idag, vill jag göra ett uttalande inför 
himmel, jord och mänskligheten, i Ditt 
namn och i namn av Sanna föräldrar, att
satan kan inte längre ställa krav på 
anklagelse över siffror (antal). Jag ber 
uppriktigt att Du kan välsigna denna dag
så att vi kan komma in i en tidsålder av 
befrielse, där Du kan styra med full 
överskridande, full allestädes närvaro, 
full auktoritet och allmakt. Just nu, 
hoppas jag att Du accepterar denna 
seger-proklamation av glad befrielse, 
där mänskligheten kan komma in i 

sfären av befrielsen deklarerad i Ditt 
namn och i namnet av Sanna föräldrar. 
Jag ber detta samtidigt som Gud och 
Sanna föräldrar åter deklarerar Sa Sa 
Jeol, dagen för befrielsen i himlen och 
på jorden. Jag förkunnar Sa Sa Jeol i 
namn av Sanna föräldrar! Amen, amen, 
amen! (295-258, 1998/09/08) 

16 Med proklamationen av Sa Sa Jeol, 
närmar vi tidsåldern där Gud kan utöva 
fullt överskridande, full allestädes 
närvaro, full auktoritet och allmakt. Detta
innebär att allt himlen har planerat kan 
nu ske på jorden, och tiden där direkta 
resultat kommer att visa sig har anlänt. 
Även satans värld systematiserar sig 
själv. Saker kan bli komplicerade, men vi
kan bli ett med en gemensam standard, 
uppnå en kropp, och ta samma riktning. 
Efter det, kan den allsmäktiga Gud göra 
som Hen vill. Det finns ingen fullständig 
auktoritet i satans värld. Om vi hade gått
in i en tid präglad av allmakt baserad på 
en färdig nationell standard, skulle vi ha 
gått in i en tid präglad av full auktoritet. 
Vi kommer att passera in i den fria värl-
den och kommer att påverka nationer 
och världen. (295-253, 1998/09/08) 

17 Efter Sa Sa Jeol- deklarationen, 
kommer världen att förändras. Satans 
kontroll av världen är på nationell nivå, 
och han kan inte ingripa på världsnivå. 
Fram till nu, kan varken Gud eller jag be 
för destruktion av satans värld. Jag upp-
manade er ju att älska era fiender, så 
hur kan jag hoppas på deras död? Om 
ni inte gör samma sak, kommer ni defini-
tivt att behöva betala gottgörelse. Ni 
måste älska era fiender. Men nu har vi 



gått längre än nationell nivå. Gud, till-
sammans med alla familjer runt om i 
världen, har gått längre än nationen och 
världen. Satan har halkat efter, och detta
låser upp portarna till en tidsålder av 
Guds styre över hela himmelriket, med 
start från Adams familj i Edens lustgård. 
Således har tidsåldern för Guds fulla 
auktoritet, den tid då Gud kan styra en-
ligt Sin egen vilja, kommit. 
(295-266, 1998/09/08) 

18 Vi har börjat på 360 miljoner pars 
välsignelse och uppnådde mer än hälf-
ten av målet. Som ett resultat har vi 
kommit in i tid då Gud kan styra enligt 
Sin vilja. Det är en tid präglad av Hens 
oöverträffade auktoritet över familjer, 
bortom utformnings- och tillväxtstadier. 
Det är en stor övergång till Guds nation 
och en fredlig värld. Vi har övervunnit 
två tredjedelar, har gått bortom tillväxt 
och ansluter till sfären av fullkomlighet. 
Så Gud kan nu göra vad Hen vill. Den 
fysiska världen och den andliga världen 
hade separerats och individen, familjen, 
stammen och nationen hade separerats,
men de har blivit ett. Familjer över hela 
världen förvandlas eftersom familjen av 
den fulländade Adam och deras barn 
har äntligen blivit verklighet. Världen 
kommer att vändas upp och ner. 

Den färdiga familj baserad på den him-
melska standarden innehåller Gud, 
Adam och Adams söner och döttrar. Vi 
ser en fullkomnad familj av tre gene-
rationer. Detta är den färdiga fyra posi-
tionernas grundval. Det betyder att upp-
fylla de tre objekt partners mål. Detta ger
Gud direkt herravälde över oss. Sa Sa 

Jeol är tillkännagivandet, ceremonin att 
ansluta människor till himlen genom 
Sanna föräldrar. Det ansluter den fysis-
ka världen och den andliga världen. 
Genom att förena vad som separerades 
från den ideala nationen av Guds ska-
pelse, kan vi komma in i himmelrikets 
palats. Allt som de falska föräldrarna 
förstört, kommer Sanna föräldrar att  
reparera och återlämna till himlen. Det 
är vad Sa Sa Jeol förkunnar. Därefter 
behöver ni inte, i framtiden betala gott-
görelse. All gottgörelse i historien har lett
till en tidsålder där misstag kommer att 
generera omedelbara konsekvenser. 
Det tog tusentals år för att ersätta Adam 
och Eva, men nu kommer varje misstag 
att leda till straff enligt himmelska lagen. 
Detta kan inkludera fängelse eller olika 
andra straff. Misstag kommer att straffas
omedelbart. (295-267, 1998/09/08)

19 Ni måste alla kunna organisera 160 
familjer. Detta är nödvändigt. Varför or-
ganisera 160 familjer? Det är för att pas-
sa ihop med antalet 16, vilket är 4 
gånger 4. Det är därför jag proklame-
rade Sa Sa Jeol (4-4 dagen). Under 
Koreakriget, bidrog 16 nationer till FN-
styrkor. Genom Seoul OS, blev Nord- 
och Sydkorea de 160:e och 161:e 
nationerna att ansluta sig till FN. Antalet 
160 innebär inte bara separation från 
satan, det betyder satans slut. Nu finns 
det bara hopp framför oss - hopp om en 
ny början. Detta är en möjlighet för 
Sydkorea att ta sin rätta roll i den glo-
bala försynen. (298-200, 1999/01/02)



Den 6:e Jardim-deklarationen: 
Ceremoni för andarnas befrielse

Den 5 oktober 1998 firade Sanna 
föräldrar Chuseok och proklamerade 
befrielse-ceremonin för människor i 
andevärlden vid ett möte med nationella 
messias i Sao Paolo, Brasilien. Sanna 
föräldrar kallar detta den 6:e Jardim-
deklarationen.

Enligt den 6:e Jardim-deklarationen, har 
Sanna föräldrar befriat hela ande-
världen. De andliga varelser som har 
befriats inför Gud är i stånd att ta emot 
Välsignelsen, men de kan inte ta emot 
den förrän de återvänder till jorden och 
hjälper till att bygga himmelriket här.

20 På grund av Adams fall, föds män-
niskor i tillståndet av att ha ärvt satans 
kropp vid födseln. För att komma in i 
himmelriket, måste ni separera från 
satan och bli Guds ättling. Om ni kom-
mer in i himmelriket bestäms inte i 
andevärlden. Detta beslut fattas på 
jorden, och av denna anledning måste 
de fulländade Sanna föräldrarna kom-
ma till jorden och befria världen. För att 
göra detta måste Sanna föräldrar ta steg
bortom nationen och även världen och 
genomföra den globala Välsignelsen. 
Människor måste gå bortom denna 
gräns för att träda in i området för 
befrielse. Först då kan förfäderna i ande-
världen ta emot Välsignelsen.

Ärkeängeln, hindrade Adam och Eva 
genom syndfallet på jorden, från att ta 
emot Välsignelsen. För att återupprätta 

detta genom att betala gottgörelse, är 
det dags för alla andar att ta emot 

Välsignelsen. Nu har tiden kommit då 
andar som har fått Välsignelsen kan 
komma ner till jorden i position av den 
Välsignade ärkeängeln, och samarbeta 
med sina ättlingar på jorden som har fått
Välsignelsen och står i samma position 
som Adam. (297-274, 1998/12/22)

21 Helvetet skapades på grund av då-
liga äktenskap, som var paradiset och 
mellersta andevärlden. Allt detta kom att
existera på grund av syndafallet. Om vi 
hade fått Guds välsignelse, skulle vi har 
anslutit till härstamningen för Guds ful-
ländade kärlek och automatiskt gått till 
himlen tack vare familjen. Detta utplå-
nades av fallet.

Av denna anledning måste hela historien
som färgats med satans blod helt avskä-
ras, tas bort och kasseras. Vi måste 
uppnå positionen där Adam och Eva 
närmade sig äktenskaps-Välsignelse 
och inympas på den positionen. När 
Adam kom in i himmelriket, skulle ärke-
ängeln ha gått tillsammans med honom. 
Likaså när familjer som tagit emot Väl-
signelse går till himlen, kommer deras 
förfäder som står i positionen av en är-
keängel att följa dem där.

Om vi inte förbereder våra förfäder på 
rätt sätt, kommer vi inte att kunna öppna
dörrarna till helvetet, som finns kvar i 
den andliga och fysiska världarna i him-
len och helvetet på jorden. Om dessa 
dörrar inte öppnas, kommer vi inte att 
kunna ansluta till ideala individen, famil-
jen, stammen, folket, nationen, världen 



och himmelriket på jorden och i himlen 
som Gud hoppas etablera. Eftersom 
detta berodde på kärlek, liv och släktlinje
från falska föräldrar, kunde varken Gud 
eller satan lösa detta. Endast fulländade 
Adam, som kommer som Återkomstens 
Herre i position av Sanna föräldrar kan 
upptäcka och lösa problemen med him-
len, satan och historien. 
(297-274, 1998/12/22)

Den 7:e Jardim-deklarationen: 
Kosmisk expansion av den sanna 
Välsignelsen och fullständig befrielse
från satans släktlinje

Den 8 januari, 1999 höll Sanna föräldrar 
vid Punta del Este i Uruguay, ceremonin
för tillkännagivande av den kosmiska 
utbyggnaden av den sanna Välsignelsen
och fullständig befrielse från satans 
släktlinje. Sanna föräldrar sa att denna 
förkunnelse är den kosmiska Sa Sa Jeol
liksom den 7:e Jardim-deklarationen.

Enligt den 7:e Jardim-deklarationen om 
himmelriket skall byggas på jorden, kan 
inte en enda ande lämnas kvar fylld med
bitter sorg. Andar som är ensamstå-
ende, som nådde vuxen ålder men som 
inte kunde gifta sig, eller som dog unga, 
måste också få ta emot äktenskapets 
Välsignelse. Dessa andar kommer alla 
att få utbildning så att de kan växa. Även
om de dog ogifta, efter att de har mog-
nat och fått utbildning, kommer de att få 
nåden att bli välsignade som rena unga 
män och kvinnor. Jag öppnade också 
porten så att mördarna i helvetet kan få 
Välsignelsen tillsammans med de heliga.

22 Himmelske Far, på morgonen den 8 
januari 1999 från strax efter 07:30 fram 
till 08:00, i positionen av två 4:or, genom
utropandet av Sa Sa Jeol har vi etab-
lerat grunden för befrielsen av familjer, 
nationer och hela världen, om gjort det 
möjligt för dem att komma in i himmel-
riket. Vi höll också ceremonin för dekla-
ration av befrielse för fullbordad utrot-
ning av satans släktlinje och dekla-
rationen av den kosmiska sanna välsig-
nelsen under himmel och jord. Dessa 
deklarationer, erkänd av alla i himmel 
och på jord, utplånade helt barriären 
som blockerar befrielsen av helvetet och
hindrar de goda andarna. 

Vi Sanna föräldrar, strävar efter att för-
verkliga den ursprungliga standarden 
genom att snabbt ta bort gottgörelsens 
väg på jorden och söka efter ljusskenet 
från himmelriket. Baserat på villkoret att 
ha levt med och deltagit med Gud under 
vår livstid på jorden, ber vi uppriktigt att 
komma in i en tid präglad av fullständig 
befrielse, när hela mänskligheten som 
familjer kan ta emot Välsignelsen och gå
till himlen. Vid denna tidpunkt, före den-
na måltid, far, ber jag uppriktigt att Du 
får glädje av detta och arbeta tillsam-
mans med oss för att uppnå och förkun-
na dessa verk. Amen, amen, amen! 
(298-217, 1999/01/08) 

23 Vi måste befria alla förfäder i ande-
världen. Vi måste befria även satan. 160
familjer som ni har välsignat tillhör er 
Kain-typ stam. Det behövs en invig-
ningsceremonin för att ansluta dem till er
egen stam. Om ceremonin för att föra 
dem samman är utförd, kan 120 gene-



rationer av era förfäder få äktenskaps-
Välsignelsen. Genom denna välsignelse,
och tillsammans med 120 generationer 
av kungar och presidenter, medborgare, 
kommer sonen och konungen att tillhöra 
huvudfårans sfär av den kungliga 
familjen expanderande horisontellt. De 
måste alla befrias för att få äktenskaps-
Välsignelsen. Dessa 120 representerar 
dem som Jesus ville välsigna inom sfä-
ren av Israel. Det är de som måste be-
frias i andevärlden. Den kristna sfären 
måste befrias. Eftersom detta är Sanna 
föräldrars tid, bara genom att välsigna 
dessa 120 familjer, går vi naturligt in i 
sfären av en enad värld. Om 120 gene-
rationer välsignas, kommer ni in i him-
len. Gud och Sanna föräldrar gör detta 
möjligt. (298-221, 1999/01/08) 

24 Gud kan inte säga, "Ge äktenskaps-
Välsignelsen till mördare." Gud kan inte 
befalla mig att göra detta. Men jag som 
Sanna Föräldern öppnade portarna 
djärvt och bad dessa andar att snabbt 
komma till himlen. Jag gjorde det också 
möjligt för människor i andevärlden som 
hade motsatt sig Enighetskyrkan att gifta
sig med människor som lever på jorden 
genom att delta i himlens och jordens 
välsignelser, och gå igenom den tre 
dagar långa ceremoni på jorden. Genom
att starta himmel och jord välsignelser 
med tredagars-ceremoni, har vi befriat 
dem som dog när de var mycket unga 
och de som dog efter 16 års ålder utan 
att kunna gifta sig. Nu kan de alla ta 
emot Välsignelsen. 

Genom att öppna dörrarna till helvetet 
och välsigna alla de människor som gick

till andevärlden, har Guds auktoritet över
släktlinje erkänts. Därför har satan inget 
annat val än att dra sig helt tillbaka. 
Detta är en revolution. Jag har skapat en
miljö där alla som dog på grund av syn-
dafallet nu kan komma till himlen. Ge-
nom att skapa en miljö där alla förfäder 
som gick in i andevärlden kan få äkten-
skaps-Välsignelsen, öppnade jag motor-
vägen till himlen. Den grunden återställs 
helt genom att betala gottgörelse. 

Gud skapade inte andevärlden att vara 
en plats för fallna människor att leva i. 
Endast fullkomnade välsignade familjer 
är tänkta att leva i andevärlden. Adam 
skulle leva i denna himmelska miljö efter
sin perfektion, där Gud har full auktoritet 
och kan agera på de minsta saker och 
de största saker enligt Hens vilja. 

När ni tar emot Välsignelsen kommer 
den kosmiska expansionen av sann 
Välsignelse och utrotning av satans 
släktlinje att realiseras. Vi bryter igenom.
Alla familjer på jorden kommer att gå till 
himlen och precis som israeliterna som 
lämnade Egypten befriades, kommer det
också att bli en ny start på jorden. Precis
som Moses lämnade Egypten vid en ål-
der av 80, kommer från och med nu 
Sanna föräldrar att kliva in i världen som
familjens konung och drottning. 
(300-306, 1999/04/11)

Den 8:e Jardim-deklarationen: 
Federation för kosmos Sanne 
Förälder

Den 13 februari 2000 som en del av 
minnesceremonin för Sanna föräldrars 



80:e födelsedag på Little Angels Perfor-
ming Arts Center, proklamerade Sanna 
föräldrar en tid präglad av Federationen 
för kosmos Sanne Förälder (Gud) och 
etablerade familjepartiet för universell 
fred och enighet. Tillkännagivandet av 
Federation för kosmiska Sanne Förälder
är relaterad till 8:e Jardimförklaringen.

Enligt den 8:e Jardim-deklarationen, 
uppfyllde Sanna föräldrar fullkomnandet 
av individen, familjen, nationen och 
världen, och befrielsen av Gud, Sanna 
föräldrar, satan och helvetet. Sanna 
föräldrar, som förenade allt i kosmos, 
står i centrum för Federation för kosmos 
Sanne Förälder. När vi etablerar 
nationen genom familjepartiet för 
universell fred och enighet, kommer 
människor för att registrera sina familjer i
familjeregistret.

25 Gud blev en fånge bakom galler och 
Hens söner och döttrar måste befria 
Hen. Därför måste ni be för en säker 
viloplats för Gud. Av denna anledning 
skapade jag Federationen för kosmos 
Sanna förälder. Detta är en federation 
för den andliga världen och den fysiska 
världen. (316-301, 2000/02/15)

26 Hela kosmos är kopplad som en 
kropp till Gud, Sanne Föräldern i kos-
mos. Sanna föräldrar är föreningen av 
kosmos och nationen. Hela skapelsen, 
inklusive fisk, djur, växter och mineral-
världen, kan inte vara befriade och nå 
fulländning utan Sanna föräldrar. Det-
samma gäller för andevärlden. Vi måste 
förstå Federation för Sanna Föräldern av
kosmos utifrån denna synpunkt. Nu har 
vi etablerat en förutsättning för himmel 

och jord för att bli ett med Gud. Denna 
enighet måste göras påtaglig på jorden. 
Nationer saknar fortfarande himlens 
förening. De måste föras samman som 
ett genom de nationella messias. Kain 
och Abel måste bli ett. 
(316-294, 2000/02/15)

27 Tills nu har jag genomfört fullkom-
nandet av individen, nationen och 
världen och befrielsen av Gud och 
Sanna föräldrar. Jag befriade även 
satan och helvetet. I den ursprungliga 
Edens lustgård fanns endast Adams 
familj. Men i denna globala tidsålder, 
kan myriader av människor gå in i 
himlen. Nu är värdet av alla familjer 
utjämnad. Jag har kämpat för, förverkli-
gat och fastställt värdet av den enskilde, 
familjen, stammen, folket, nationen, 
världen, och himmel och jord. När därför
familjer som står i en position av ren 
oskuld omfamnas och förenas genom 
absolut tro, absolut kärlek och absolut 
lydnad, ansluter de till grundandet av 
Guds kärlek, liv, härstamning och 
samvete och har ingen relation med 
satan.

Vi har trätt in i en tidsålder då Gud kan 
agera fritt i våra familjer och i hela värl-
den. På den platsen, finns det inte något
Japan eller Amerika. Vi behöver inte 
längre konceptet med separata länder. 
För att utföra detta arbete, skapade jag 
Federation av kosmos Sanne Förälder. 
Detta innebär att Sanna föräldrar äger 
allt. Om ni står inför Sanna föräldrar är ni
inkluderade i allt. Allt ingår, både indi-
viduellt fullkomnande och familjens 
fullkomnande. (316-252, 2000/02/15)



28 Förbundet för Sanna Föräldern av 
kosmos skapades för att erbjuda Guds 
fulla kontroll över allt för att ta itu med 
problemen i himmel och jord. Allt om-
kring oss är sönderslitet. Kain och Abel 
slits sönder, föräldrar slits sönder, länder
slits sönder, och världen slits sönder. Till
det yttre är allt så här. Individen är upp-
delad eftersom kroppen och sinnet slets 
sönder; som ett resultat, är den familj, 
nation, värld och himmel och jord upp-
delade. Det är så här externt. Så hur kan
vi förena alla dessa saker? Sfären av 
enighet måste åstadkommas vid roten. 
Det är därför det kallas Federation för 
Sanna föräldern av kosmos. Sanna 
föräldrar som centrum för allt i kosmos 
förs samman. (317-009, 2000/02/15)

Avsnitt 3. Ideal familjeutbildning

Centrum för utbildning av ideala 
familjer för världsfred

Den 1 juli 1998 etablerade Sanna 
föräldrar i Jardim, centrum för utbildning 
av par för världsfreden och organiserade
ett 40-dagars träningsprogram för väl-
signade familjer över hela världen. 
Sanna föräldrar understryker att alla 
välsignade par bör få denna utbildning 
tillsammans med sina barn.

1 Centrum för utbildning av par för 
världsfred byggs. För att få en värld av 
fred, måste par anslutas. Idealet föränd-
ras inte, och följaktligen är den "ideala" 
världen oföränderlig. Dessutom finns det
bara en ideal värld, inte två. När man ta-
lar om en idealisk person, så talar ni om 
en person som är en förebild för andra. 

Ordet ideal innehåller begreppen abso-
lut, unik, oföränderlig och evig. 
(294-292, 1998/08/09)

2 I Jardim, bygger vi ett träningscenter. 
Planera att komma till Jardim och delta i 
en veckas träning. Här har vi utbild-
ningsmöjligheter och plats för upp till 
5000 personer. Men hallen där de kan 
sitta bekvämt att lyssna på föreläs-
ningarna kan också användas för 
människor att sova i. Detta innebär att 
allt som allt, kan 10 000 personer 
rymmas där. Jag byggde utbildnings-
centret på ett sådant sätt att det kan 
vara värd för aktiviteter i alla ålders-
grupper; det kan tjäna som en grund-
skola, gymnasium eller högskola. Därför 
kommer detta träningscenter så 
småningom att bli en stad. När män-
niskor ser detta kommer de att säga att 
pastor Moons planering är exceptionell. 
Alla förberedelser för att vara värd för 
utbildning har gjorts. Nu måste vi välja 
kärnpersonal. För detta kommer vi att 
engagera vårt internatio-nella nätverk. 
På så sätt kan vi mobilisera länder. Om 
vi kan hantera våra nätverk, kan vi 
skapa en miljö som kan påverka 
nationer. (287-227, 1997/10/04)

3 Vi har ett träningscenter i Jardim. Här 
kommer vi att utbilda välsignade familjer 
genom 40-dagars undervisning. Ni bör 
se på detta som att vittna. När era barn 
är 17 och 18 år gamla behöver de famil-
jeutbildning. Varje välsignad familj i Syd-
amerika bör delta i denna 40-dagars trä-
ning. Genom detta kan dessa familjer 
utbildas för att uppnå den ideala model-
len och få möjlighet att komma fram till 



bosättning. Man kan säga att vi har att 
driva en påle i marken eller kasta ut ett 
nytt nät. Annars kommer allt vad vi har 
gjort att flyta bort. (287-250, 1997/10/04)

4 Jag etablerade Centrum för utbildning 
av ideala familjer för världsfred i Jardim, 
Brasilien. Jag etablerade det på exakt 
motsatta sidan av världen från Korea. Vi 
måste passera genom detta område. 
Japanska och koreanska medlemmar 
måste alla få utbildning här. Föräldrar 
och barn som utgör de Fyra positio-
nernas grundval måste få denna utbild-
ning. Utan att göra så har de inte någon 
väg till återupprättelse. Familjeutbildning
sker här. Därför kom-mer medlemmar 
som kommer ensamma och slutför 40-
dagars träning inte att få ett erkännande 
för att ha slutfört det. Hur kan jag 
erkänna om ni inte deltog med er hustru 
eller make? Om er hustru inte kan 
komma, ta era söner och döttrar. Den 
ursprungliga idén är att föräldrar och 
barn deltar i dessa undervisningar 
tillsammans så att de kan förenas. 
Tillsammans kommer alla grundligt lära 
sig grunderna. (295-151, 1998/08/19)

5 Efter perioden för familjeutbildning är 
klar kommer jag att ge anvisningar för 
utbildning av stammen. Detta innebär att
en tidsålder av familjens utbildning kom-
mer att passera. Om en familj inte har 
fått denna utbildning i Jardim, gör allt ni 
kan för att hjälpa dem ta emot den. Det 
finns ingen väg till återupprättelse utom 
genom Jardim. Ni måste resa runt till 
andra sidan jordklotet.

Jag var högst upp men då sparkade 
världen ut mig, hindrade mig från att helt

förverkliga himmelriket på jorden och i 
himlen. Jag löser detta genom att arbeta
med sfären av den kristna kulturen som 
står på höger sida. Vad var förlorat mås-
te inympas på familjenivå med början av
individen, familjen och stammen ute i 
vildmarken. Jag kommer att komma ner 
till jorden och stå över familjerna på 
satans sida genom att representera 
familjer samtidigt som jag tjänar Sanna 
föräldrar och Gud. Om vi vill bo i den 
miljön måste vi komma hit för att vända 
oss runt. Detta är den utbildning vi 
måste genomföra i Jardim, vid centrum 
för utbildning av ideala familjer för 
världsfred. (298-062, 1999/01/01)

6 Äktenskaps-välsignelsen mottogs 
överallt, men när ni går in i himlen star-
tar släktlinjen på ett ställe. Denna plats 
är Jardims träningscenter i Sydamerika. 
Jag kallar det; centrum för utbildning av 
ideala familjer för världsfreden. Det är 
den ideala familjen som kommer in i 
himlen. Det är därför vi genomför 
familje-utbildning. Därför skall ni inte 
komma ensamma. En man kan inte 
delta själv, och en hustru kan inte delta 
själv. Ursprungligen är all utbildning av 
söner och döttrar utformad för att ske i 
de Fyra positionernas grundval.

För att en nation att gå in i en tidsålder 
av världens återupprättelse måste hela 
klanen utbildas, inte bara söner och 
döttrar. Alla kommer att behöva gå 
igenom denna process och ta emot 
äktenskaps-Välsignelsen igen. Först bör 
ni ta emot Välsignelsen på kyrkonivå, 
och efter att på nationell nivå. Ni kan 
träda in i himmelriket när ni tar emot den



på nationell nivå. Men innan ni kan få 
detta på nationell nivå för att komma in i 
himmelriket, behöver er familj utbildning 
som just nu genomförs i Jardim. 
(299-207, 1999/02/16) 

7 Det arbete som jag utför uppstod inte 
från min egen vilja. Jag går framåt, väljer
och anpassar subjekt och objekt partner 
för att expandera det vertikala innehållet 
på horisontalplanet på ett sätt som pas-
sar förhållandena i omgivningen. Just nu
i denna tid, observerar ni denna verklig-
het, men ni har ingen aning om hur kom-
plicerat sakerna var som ägde rum för 
att detta skall komma att förverkligas.

Nu har ni alla trätt in i tidsåldern centre-
rad på Viljan och slutförandet av Guds 
Vilja, där vem som helst kan stå och 
regera i positionen av befrielse. Ni kan 
se från er nuvarande utsiktspunkt vart 
världen är på väg. Eftersom vi är med-
vetna om detta, är problemet med bo-
sättning nu. Frågan är var den eviga 
plats för individuell bosättning kommer 
att bli. Det är inom familjen. 

Därför är byggdes centrum för utbildning
av ideala familjer för världsfred i Jardim 
och därför genomför vi nu familjeut-
bildning här. För att komma reser vi från 
ena änden av världen till den andra 
änden av världen. Detta är återupp-
rättelse. Välsignade familjer måste resa 
runt i världen och delta i utbildningsläger
i Jardim. (298-010, 1998/12/31)

 

Välsignade familjers 40 dagars 
träningsläger

Center för utbildning av ideala familjer 
för världsfred, i Jardim, har organiserat 
40-dagars träningsläger där välsignade 
familjer från hela världen deltar som 
familjeenigheter. Denna utbildning är till 
för att förverkliga ideala familjer som kan
komma in i himlen. Sanna föräldrar har 
sagt himmelriket på jorden och i himlen 
kommer endast att förverkligas när alla 
välsignade familjer blir absoluta, unika, 
oföränderliga och eviga, som liknar Gud.

8 Utbildningen som erbjuds här i Jardim 
avslutar de krav som garanterar att 
familjen träder i himlen. Ett centrum för 
familje-utbildning byggdes i Jardim, och 
ideala familjer kan göra en ny start här, 
så att de kommer att kunna komma in i 
himlen direkt. Människor går in i himlen 
som familjer, och det är därför folk från 
varje position i era Fyra positioners 
grundval måste komma hit tillsammans 
att få utbildning. Hela familjen behöver 
komma, inte bara föräldrar. Om ni inte 
får denna utbildning ni inte kommer att 
kunna följa mig, oavsett om det är att 
registrera eller att göra något annat. Ni 
kommer att snubbla och falla på vägen. 
Även om ni har fått äktenskaps-Välsig-
nelsen, måste ni få denna utbildning här 
i Jardim. Detta är den plats där er familj 
får sin biljett in i himlen. (297-071, 
1998/11/15) 

9 Det finns välsignade familjer i varje 
nation som har bott där under en lång 
tid. Jag har för avsikt att samla dessa 
familjer i Jardim för att delta i särskild 
träning. Det är en 40-dagars workshop, 
och jag har bett att de kommer med sina
söner och döttrar. Vi genomför denna 



träning för de äldre välsignade familjerna
från varje nation. I framtiden bör dessa 
medlemmar få uppgifter över hela 
världen. Detta kommer att göra vår nya 
värld känd. Alla kommer att flytta till ett 
område där de kan skapa en ny bosätt-
ning. Det är anledningen till att äldre 
välsignade familjer deltar i 40 dagars 
världsträning. Hittills de bara känt sin 
egen nation. Japaner kände bara till 
Japan, men för att ta sitt ansvar som 
världens moder, behöver de förstå 
världen. Därför måste de komma till Syd-
amerika och få utbildning, och därmed 
ansluta Sydamerika till Nordamerika. 
(294-195, 1998/06/14) 

10 Tiden efter att vi trätt in i det Full-
bordade Testamentets tidsålder är det 
första ögonblicket i historien som famil-
jen som helhet kan utbildas. Det är där-
för ni bör göra en ny start under er 40 
dagars utbildning. Ni måste först kritiskt 
reflektera över hur ni har levt sedan ni 
tog emot Välsignelsen. Baserat på det, 
göra en ny beslutsam start från er ak-
tuella position att vara familjer som pas-
sar att leva i det Fullbordade Testa-
mentets tidsålder inför Guds vilja. 
Genom att göra så kommer alla välsig-
nade familjer runt om i världen att 
anslutas. 

Denna anslutning av alla välsignade 
familjer bör bli grunden för att förverk-
liga himmelriket på jorden. Nu är det 
dags att förverkliga nationen Gud 
önskar. När denna nation är etablerad, 
kommer himmelriket i himlen naturligt 
kopplas till himmelriket på jorden. Ytterst
är det vårt ansvar att finna den nationen.
(296-016, 1998/10/10) 

11 Guds attribut är att han är absolut, 
unik, oföränderlig och evig. Dessa ele-
ment bildar Guds karaktär. Eftersom 
dessa fyra elementen står i subjekt 
partner position måste vi identifiera en 
objekt partner som passar perfekt i den 
subjekt partners rike. Det är anledningen
till att familjen måste bestå av föräldrar 
och barn som är absoluta, unika, oförän-
derliga och eviga. Genom att förverkliga 
familjer som dessa, kan vi slutföra grun-
den för att etablera det eviga himmel-
riket här på jorden. Detta är problemet. 
När detta slutligen förverkligas kommer 
allt Gud äger också bli ert. Föräldrarna, 
barnen, paren och familjen förkropps-
ligar allt som har skapats. Syftet med 
Jardim är att göra er medvetna om 
detta. Idén om program vid centrum för 
utbildning av ideala familjer för världs-
fred, är att ni tydligt förstår och skriver in 
denna insikt djupt inne era hjärtan innan 
ni kommer hem. Även om ni går till 
jordens ändar, får ni aldrig ändra beslut-
samheten ni har gjort här. 
(305-261, 1998/08/21)



Avsnitt 4. Förena Nord- och      
                 Sydamerika

Vägen mot enighet

Sanna föräldrar har betonat att för 
Nordamerika och Sydamerika att bli en, 
måste Nordamerika i Abel-position hjäl-
pa Sydamerika i Kain-position. För att 
underlätta detta skapade Sanna Föräld-
rar en rad olika organisationer och träffa-
de toppledare från många nationer för 
att förklara varför enigheten är nöd-
vändig. Om Nordamerika och Syd-
amerika kan bli en med Sanna föräldrar i
centrum, så kan Europa, sfären av 
kristna kulturen där katolicismen och 
protestantismen slogs också bli ett med 
Sanna föräldrar i centrum. Då kan 
Judendom och Kristendom, liksom 
Kristendom och Islam, bli ett med Sanna
föräldrar i centrum. För att åstadkomma 
detta sa Sanna föräldrar att Sydame-
rikas katolicism och Nordamerikas 
protestantism kan bli ett genom tvär-
kulturella äktenskaps-Välsignelser.

1 Om Nordamerika står i Abel-position 
motsvarande protestantism, så står hela 
Sydamerika, den latinska kulturella sfä-
ren som representerar katolicismen, i 
Kain-position, den äldre sonens position.
Katolicismen måste arbeta med hjälp av 
sin yngre bror protestantism. När de fö-
renas måste de införlivas genom den 
grund som Sanna föräldrar byggd i USA.
Jag kom inte hit för att följa den kultu-
rella sfären av katolicismen. Tvärtom 
måste den kulturella sfären av kato-
licismen, inklusive Brasilien, gå framåt 
genom Enighetskyrkan med Sanna 
föräldrar i centrum. 
(268-197, 1995/04/01)

2 När Nordamerika och Sydamerika blir 
förenade, kommer de att vara som ett 
land. Europa är också som ett land. De 
europeiska länderna gör detta genom ett
system för ekonomisk union (EU). I 
framtiden kommer problem att utvecklas 
mellan Tyskland och Frankrike. Eftersom
dessa två länder är fientliga nationer, 
kommer de att få problem. Vad kan gö-
ras åt detta? Om vi tittar bakom kulis-
serna i Europas historia och kultur, kan 
vi upptäcka en tid då det fanns fred 
mellan katolicismen och protestan-
tismen. Detta var en tid präglad av den 
kristna kultursfären, och vi bör försöka 
att återvända till samma förhållande.

Om Nordamerika och Sydamerika kan 
förenas, kommer det inte vara svårt för 
alla Europas nationer att förenas. Efter 
att Europa blir en, kommer det att vara 
möjligt för Judendomen och Kristen-
domen liksom för Kristendomen och 
Islam att bli en. Därför är nyckeln hur 



Nordamerika och Sydamerika skall 
kunna bli en. Den rådande kulturen 
härstammar från Kristendomen, och 
ledaren i att omvandla det moderna 
samhället är Nordamerika. Sydamerika 
har motsatt sig Nordamerika tills nu. Om 
dessa två kontinenter skulle bli före-
nade, skulle de bilda en stor maktbas. 
Om detta skulle hända, skulle Europa, 
Nordamerika och Sydamerika, och dä-
refter Asien naturligtvis ingå i den kristna
kultursfären. Det är därför jag måste fö-
rena den kulturella sfären av kristen-
domen i Nordamerika och Sydamerika 
och sedan ansluta den till Asien. Jag 
måste förena Asien med Nordamerika 
och Sydamerika. Utan att göra detta 
finns det ingen framtid. 
(268-311, 1995/04/03)

3 Nordamerikaner behöver åka till Syd-
amerika för att få utbildning och sydame-
rikanska människor behöver åka till 
Nordamerika för att få utbildning. Även 
om de talar olika språk, kommer de så 
småningom att bli förenade. Genom att 
vittna till människor från Nordamerika 
och Sydamerika, kommer tvärkulturella 
äktenskap att skapas mellan protestan-
ter och katoliker. Detta kommer att före-
na dem och de kommer att bli som en 
nation. När de deltar i tvärkulturella 
äktenskap kommer de att lyssna på mig.
Den kristna kulturriket är en av brö-
derna. Koreaner och japaner är fiender, 
men ändå kunde jag gifta sig med dem i 
tvärkulturella äktenskap. Därför kommer 
tvärkulturella äktenskap mellan katoliker 
och protestanter inte att vara ett prob-
lem, och genom dem kommer enighet 
att uppnås. (271-287, 1995/08/28)

4 Om Nordamerika och Sydamerika blir 
en, kommer Europa automatiskt att före-
nas och misstag i Rom, nationen Israel, 
och Jakobs familj kommer att återupp-
rättas. Historien om delning går tillbaka 
till konflikten i Israel med tio stammar 
som slåss med två stammar, och sedan 
tillbaka till Adam och Eva i Edens lust-
gård, där även kropp och ande blev 
separerade. Vi måste förena alla dessa 
separationer. Från dessa delningar föll 
hela den världsomspännande familjen 
under satans rike. Alla riken och nivåer 
— Adams familj, Judendomen, Rom, 
Europa och världen delades upp i Kain 
och Abel.

När vi omvänder detta, kommer allt att 
bli ett. Omvändning är hur enighet upp-
står. Total gottgörelse måste ske. Gott-
görelse av hela försynen kommer att 
vara en stor seger för det hela. Detta 
kan bli en seger på åtta nivåer och en 
modell för fullständig seger. Om Nord-
amerika och Sydamerika blir en, 
kommer striderna mellan de romerska 
katolikerna och protestanterna i Europa 
komma till ett slut och enighet kommer 
att realiseras baserat på sfären av den 
kristna kulturen. (269-200, 1995/04/23)

5 Jag har skapat en religiös kropp som 
fullbordar hela Kristendomen. Det inne-
bär att USA kommer att sluta med inte 
ha något annat val än att följa Enighets-
kyrkan. Kain och Abel kommer att bli ett.
Eftersom Kain och Abel har blivit en här,
så kommer USA att bli ett plus. 
Sydamerika är en katolsk rike, är i den 
äldre broderns position och därför är ett 



minus. Om denna enighet uppnås, 
kommer världen att förenas. 

Sedan Jesu tid, vad har hänt med natio-
nen Israel och den delade världen? Rom
motsatte sig Jesus, men genom Jesu 
död, har Kristendomen utvecklats till den
globala sfären av bruden. I mitten av allt 
detta dök Islam upp. Det är därför Israel 
är i konflikt. I Mellanöstern, står Israel 
och Islam i religiös konflikt. I Fjärran 
Östern, står Nordkorea och Enighets-
kyrkan i Kain och Abel positioner. Om de
blir ett, kommer hela världen att bli en. 

USA måste stå i Abel-position som en 
sann äldre broder-nation som represen-
terar världen, och Sydamerika, i den 
återupprättade Kains position, måste bli 
en med Nordamerika. Först då kommer 
hela världen att förenas. Enigheten av 
Nordamerika och Sydamerika represen-
terar enighet mellan Kain och Abel i 
Europa på världsnivå, och även på nivån
för nationen och folket. Detta är en mo-
dell för enigheten av kropp och ande. 
Allt kan förenas genom att gå bakåt. Det
är därför jag har banat väg och byggde 
en grund genom Nordamerika för att 
hjälpa Sydamerika. 
(267-043, 1994/12/27) 

6 Nordamerika måste stå i positionen av
Abel och frälsa Sydamerika, som står i 
samma situation som Kain. För att detta 
ska ske måste allt investeras. Om folket i
USA antar min mentalitet och investerar 
sina liv och resurser till förmån för Syd-
amerika, kommer att frälsa Sydamerika 
inte vara något problem. 

Denna situation liknar ett område med 
hög atmosfärstryck söker upp ett om-
råde med lågt lufttryck. USA, som är ett 
område av högt tryck, kan rädda Syd-
amerika. Folket i USA kan frestas att 
säga, "Vi behöver inte Sydamerika, det 
är alltför fattigt." Ändå måste vi satsa allt 
till förmån för Sydamerika. 

Medlemmarna i Enighetskyrkan är kal-
lade att göra detta. En väg för att ansluta
till den sanna familjen kan endast göras 
genom att bli ett med Sydamerika, som 
ärvde myndigheten som äldre son. Det 
finns ingen väg att komma in i verkliga 
himmelriket på jorden om ni inte är 
anslutna till den sanna familjen. 
(269-153, 1995/04/17) 

7 Protestantism måste stå i positionen 
av Abel och skapa enighet med katolska
Sydamerika. Detta är ståndpunkten. 
Hela Sydamerika gick förlorat. Det finns 
ingen central punkt för Brasilien, Argen-
tina, Uruguay och Paraguay. Det finns 
ingen central punkt för individen, famil-
jen, nationen och världen. Men nu har 
jag kommit för att visa den centrala 
punkten för individen, familjen, stam-
men, folket och nationen. Genom att 
representera dessa nationer och alla 
nationer globalt och uppnå den modell 
som FN söker, kommer vi att hedras av 
hela världen som modell för Abel-nation,
och därmed uppnå enighet. Detta är 
dynamiken mellan Kain och Abel. 

USA motsatte sig oss, men Sydamerika 
motsätter sig inte oss. Unification 
Church kommer automatiskt att nå fram 
till Abels position. Eftersom vi är i den 
tidsålder då Enighetskyrkan kan åter-



upprätta auktoriteten hos äldre sonen, 
auktoritet hos föräldrar och auktoritet för 
kungadömet, kan ingen grupp motsätta 
sig oss medan vi går framåt i denna 
riktning. (269-285, 1995/05/01)

8 Både Amerika och Korea går mot 
lycka genom enighet. Om därför kristen-
domen blir en med Enighetskyrkan, 
kommer Amerika att bli Abel-nationen. 
Det är därför vi måste förena sydame-
rikanska och nordamerikanska länder. 
Då de blir en kommer de att påverka 
protestanter och katoliker i Tyskland att 
främja området för en kristen kultur. På 
detta sätt, kommer vägen för enighet att 
öppna upp i många europeiska länder. 

Om detta utvecklas i muslimska länder, 
kommer det att vara möjligt att förena 
Islam och Judendom genom dynamiken 
hos Kain och Abel. Den offentliga vägen 
ansluter alltid till större nivåer. Enligt 
mönstret som lärs ut i Principerna åter-
upprättade jag Adams familj och gick 
framåt genom Noas familj. Jag banade 
vägen samtidigt som jag tog emot för-
följelse från hela världen. Efter att vi 
uppnår enighet mellan Nordamerika och 
Sydamerika och de i sin tur följer Sanna 
föräldrar, kommer världen att bli en. 

Om man tittar på det från Principernas 
perspektiv, var jag segrande eftersom 
jag återupprättade Adams familj på 
grunden av härstamning. Jag gick seg-
rande framåt genom att återupprätta 
historien från Noas tid genom Abrahams
och Moses, och från Jesu tid genom 
tiden för Återkomstens Herre. Om nu 
Nordamerika och Sydamerika kan bli 
förenade genom mina ansträngningar, 

så kan därefter Nordkorea och Sydkorea
på den koreanska halvön förenas och 
Israel och den muslimska världen före-
nas. Ett enat Europa kommer inte att 
vara ett problem heller. Detta kommer 
att ske på en gång. 
(266-134, 1994/12/22)

9 Sanna föräldrar har kommit till Syd-
amerika vid en tidpunkt för förvandling. 
Jag vet mycket väl en olyckliga historien 
av krig inom sfären av den kristna kul-
turen. Jag har kommit till Sydamerika, 
glömt alla dessa sorgliga historier, och 
människorna här vet nästan ingenting 
om den historien. Eftersom Enighets-
kyrkans grund var förberedd med Sanna
föräldrar i centrum, kommer allt att upp-
fyllas om bara det brasilianska folket helt
enkelt absolut litar på och följer mig. 
Detta är vad jag ber dem om. Absolut tro
och absolut enighet är nödvändigt för att
vända den hjärtats absoluta misstro och 
absoluta oenigheten i Adams familj. 
(268-177, 1995/03/31)

Turné i sjutton nationer

Sanna föräldrar grundade Association 
for the Unity of Latin America (AULA) 
och Confederation of Associations for 
the Unity of the Societies of the Ameri-
cas (CAUSA). Genom dessa genomförs 
Princip-träning för att utbilda ledare från 
nationer i Centralamerika och Syd-
amerika.

Sanna föräldrar valde Uruguay, som 
ligger på den motsatta sidan av jord-
klotet från Korea, som bas för enighet 
Nordamerika och Sydamerika. Där har 



Sanna föräldrar etablerat en bank, en 
tidning, en läroanstalt, ett hotell och ett 
varuhus.

Sanna föräldrar har arbetat för att före-
na Sydamerika genom att sammanföra 
de fyra nationer Paraguay, Uruguay, 
Brasilien och Argentina, och försökte 
samtidigt förena Nordamerika och Syd-
amerika som ett halvklot genom att 
stimulera Nordamerika att tjäna Syd-
amerika. För att främja denna sak, tala-
de Sanna föräldrar i 17 nationer från maj
till juli 1995, på temat "Sann familj och 
jag". 
Föreningen kan inte föreverkligas av 
Nordamerika ensamt. Den behöver en 
partner. Men vem kommer att välja en 
partner? Europa har alltid delats, men 
detta är inte fallet i Sydamerika. 
Sydamerika, liksom Nordamerika, har en
kristen kulturell bakgrund. Därför tänker 
jag på hur man kan förena dessa två 
kontinenter, och jag har investerat allt i 
det.

10 Sydamerika hade att göra med 
statskupper och kamp mot kommu-
nisterna; trots det åkte jag dit och mötte 
pistoler och svärd för att etablera AULA 
och CAUSA. Jag investerade konti-
nuerligt pengar för att genomföra filo-
sofisk utbildning. Jag är den som slog 
sönder den kommunistiska makten i 
USA. (279-131, 1996/08/01)

11 USA sparkade ut mig och sa att de 
inte gillar mig. Men Sydamerika välkom-
nar mig. Det är därför trots att Nord-
amerika var tvungen att stiga upp från 
själva botten som en slav, kommer 
Sydamerika att börja överst. Jag har 

börjat ett utbildningsprogram som skall 
erbjudas till 500 högt begåvade per-
soner i varje sydamerikansk nation. 
Nationernas presidenter samt rektorer 
och tidningar välkomnar detta initiativ. 
De är inte i stånd att leda och hantera 
sådana begåvade människor. En tid 
kommer när de begåvade människor jag
utbildar här i Sydamerika kommer att 
leda Nordamerika.

De katolska nationer har en mer stabilt 
familjesystem än de protestantiska 
länderna i Nordamerika. Idealet ...
(271-320, 1995/09/03)

12 Jag förenar länderna i Centralame-
rika och Sydamerika till ett. När jag nu 
gör detta, hjälper Nordamerika mig. Se 
på detta Brasilien, vill ta emot min hjälp, 
liksom Uruguay, Paraguay och Argen-
tina. Om de sydamerikanska människor 
strävar efter att placera Gud i centrum 
för individen, familjen, stammen, folket, 
nationen, världen och kosmos, kommer 
Gud ännu mer än jag gör, att fritt kunna 
komma till detta land. Om Sydamerika 
kan bli en plats där människor tjänar 
Gud, finns det en chans att det kommer 
att bli den första regionen att förverkliga 
himmelriket på jorden. 
(269-287, 1995/05/01)

13 Ur providential synvinkel om Brasilien
står i position av Kain, är Paraguay i 
position av Abel. Paraguay är i position 
av Abel, eftersom det är en nation med 
många raser som även inkluderar asia-
ter. Från Guds perspektiv står Paraguay 
som Abel, eftersom det är en nation som
överskrider ras och älskar alla män-
niskor. Om vi genomför familjeutbild-



ning i Paraguay, Uruguay, Brasilien och 
Argentina, kommer de naturligtvis att 
integrera med varandra. Dessa fyra 
länder kan mötas som en ekonomisk 
enighet och lämna USA bakom sig.

Då skall jag medla mellan Nordamerika 
och Sydamerika och förena protestanter 
och katoliker genom äktenskaps-Välsig-
nelsen. Detta kommer att leda till en ny 
övergångsperiod där Nordamerika och 
Sydamerika kan förenas. Jag skall väl-
signa katolska troende, protestantiska 
troende och nordamerikanska och syd-
amerikanska folk. Genom att utföra väl-
signelsen i en miljö med en sådan enig-
het, kommer en ny kultur att uppstå. 
Genom detta villkor kan Nordamerika 
och Sydamerika, liksom katolicism och 
protestantism, uppnå enighet. 
(307-061, 1998/11/06)

14 Jag har planer på att bygga det syd-
amerikanska högkvarteret. Om ni drar 
en axel från Korea genom centrum av 
jorden, kommer ni att hamna i Uruguay. 
Därför är det här landet är det andra 
Korea. Om jag grävde ett hål genom 
jorden från Korea och hällde vatten i det 
skulle vattnet rinna ut i Uruguay. Det är 
därför jag skapade en bank, en tidning 
och utbildningsorganisationer i Uruguay.
Jag har investerat oerhört i Sydamerika, 
men framför allt i Uruguay. Regeringen 
försökte att stoppa dessa ansträng-
ningar och utvisa oss. Vi upplevde alla 
typer av svårigheter. Trots detta är vårt 
hotell i Uruguay det mest framgångsrika 
i hela Sydamerika. Vi höll undervisning 
för ledare från nationer i Centralamerika 
och Sydamerika på vårt hotell. Utan att 

vi haft ett hotell, skulle detta inte ha varit 
möjligt. (566-091, 2007/06/15) 

15 När jag tittar upp mot himlen i Syd-
amerika, känns det som om jag tittar på 
himlen i min hemby. Himlen verkar 
mycket låg. Solljuset, luft, vatten och 
vegetation är alla bra. Brasilien och 
Argentina kan bli det perfekta himmel-
riket på jorden. Alla typer av djur lever i 
denna region. Jag noterade dessa län-
der nästan för 50 år sedan under mina 
världsturnéer. 

Vid den tiden gjorde omständigheter att 
jag inte kunde stanna länge. Men nu ska
jag stanna, oavsett hur mycket de försö-
ker sparka ut mig. De behöver grunden 
som vi har lagt. Alla resultat och arv jag 
har skapat genom historien bildar de 
läromedel som människor behöver för 
att uppfostra sina barn. De anger idea-
len för kultur, politik och familj. Folk 
kommer inte att kunna förneka det som 
är rätt framför dem. När de ser ytter-
ligare landvinningar och erkänna arvet 
jag kommer att skapa här, kommer de 
inte att ha något annat val än att välkom-
na oss. (403-172, 2003/01/21) 

16 Jag säger låt oss att etablera himmel-
riket i Sydamerika. Att leva i detta him-
melrike på jorden och i himlen är bättre 
än bara leva med era familjemedlem-
mar, era släktingar, eller människor av 
er ras. Det är något familjemedlemmar 
kan skapa tillsammans. Det finns ingen 
som inte skulle finna detta attraktivt. 
Folket i Sydamerika hoppas att pastor 
Moon kommer att hjälpa deras länder. 
Låt oss därför omvandla denna miljö till 
den som jag föreställer mig. Låt oss 



etablera himmelriket på jorden. Det finns
ett överflöd av mark som kan föda och ta
emot alla människor i världen. Detta 
land måste befrias. Jag vill lösa matbrist-
problemet och andra svåra problem som
mänskligheten står inför. 
(288-079, 1997/10/31) 

17 Paraguay är ett av de fattigare län-
derna i Sydamerika. Det är ett land att 
tycka synd om. Eftersom det här landet 
har hamnat i ett träsk av djupa kriser 
måste jag gå hela vägen till botten och 
dra upp landet. Paraguay är också en 
mycket farlig plats. Jag har redan etab-
lerat Uruguay i Abel-position, så jag 
kommer att etablera Paraguay som en 
partner till Abel. Här måste Sanna Mor 
bli centrum. Det är mor som måste före-
na Kain och Abel. Precis som den helige
Ande måste komma och ge skapa Kain 
och Abel och fostra dem, har mor att 
förena Kain och Abel till en. Uruguay 
och Paraguay behöver uppnå enighet. 
(270-126, 1995/05/14) 

18 Vi måste befria Jesus från hans 
smärtsamma liv. Jesus förlorade position
från vilken han kunde smälta Rom. Han 
kunde inte förena den ledande nationen 
centrerat på fundamentet av familjen, 
stammen och människor. Låt oss smälta
Jesu bittra sorg genom att återupprätta 
detta genom att betala gottgörelse.

Genom att ansluta 17 nationer centrerat 
på 33 nyckelpersoner i Sydamerika, och 
mobilisera kärnmedlemmar i deras lag-
stiftande församlingar, försökte mor be-
fria Jesu bittra sorg över att inte kunna 
påverka sin nation. Den grundläggande 
principen för det nya Israel, att åter-

upprätta vad gått förlorat måste koncent-
reras på Johannes döparens familj och 
stam. Dessa 33 personer representerar 
hans familj, och de är centrala. De sam-
ordnade en ansträngning att förena de 
17 nationerna genom att mobilisera 
medlemmar av lagstiftande i varje na-
tion, när mor efter att ha fått detta upp-
drag, gjorde sin turné i Sydamerika. De 
förenas med världens territorium efter att
ha passerat genom USA, Korea och 
Japan. (280-219, 1997/01/01) 

19 Eftersom vi har passerat den natio-
nella nivån av satans värld, etablerade 
jag familjens fotfäste och expanderade 
det till världen. Därför har tidsåldern av 
Sanna föräldrar gått och vi går in i en 
tidsålder av global nivå av kungadöme. 
Detta innebär att vi går från en tidsålder 
av Kain-typ kungadöme till en tidsålder 
av Abel-typ kungadöme. Vi går från en 
tidsålder av satans kungadöme till en 
tidsålder av himlens kungadömet. Därför
möter jag världens ledare under 17-
nationers talar-turnén. 
(275-283, 1996/01/01)

Avsnitt 5 Försynen hos ett idealt 
                samhälle

Bevarande och utveckling av miljön

Pantanal, världens största våtmarker 
och en plats på Unescos världsarvslista,
ligger nära Jardim, en region av Guds 
skapelse varav 80 procent fortfarande är
bevarat i ursprungligt skick, orörd av 
mänskliga händer. Sanna föräldrar off-
rade många djupa böner för Pantanal att
tjäna som jungfruelig och ursprunglig 



mark på vilken ideala byar kan byggas. 
Far planerade också att snabbfrysa fisk 
som fångats i Sydamerika och mark-
nadsföra dem över hela världen, och 
bygga storskaliga fiskodlingar i Syd-
amerika. Eftersom Sydamerikas klimat 
dessutom är varmare än Nordamerikas, 
ansåg Far området vara ett bra tillfälle 
att utveckla fisketurismen.

1 Vägen av återupprättelse förvandlar 
död till liv. Det enda sättet man kan följa 
denna väg är genom självuppoffring. Det
är en svår väg full av tragedi, men vi har 
inget val. Vi försöker vara objekt part-
ners till Gud, som är en varelse som in-
vesterar och ständigt glömmer att han 
har investerat. Himlen investerar och 
glömmer. Trons väg är i huvudsak att 
kasta bort ert nuvarande jag och stän-
digt söka er framtid, mot ert återupp-
ståndna jag.

Därför är vägen för den som leder 
arbetet att förverkliga Guds Vilja av 
försynen den mest kritiska vägen och 
vägen för största bävan. En ledare 
måste investera sig själv. Jag har hört 
att min framgång i USA leder många 
senatorer och framstående människor 
världen över att försöka träffa mig. Ändå,
bor jag i avskilda fjälldalar och på gårdar
med bara vatten och gräs, platser som 
intresserar ingen.

Vi dras till denna primitiva miljö som är 
som vårt ursprungliga hem, där Gud 
skapade oss. Vi återvänder till naturen. 
Detta är återupprättelse. Vi måste älska 
vattnet och gräset. Hur djupt har inte 
Gud arbetat för att skapa varje enskild 
del av skapelsen! I en flod, finns det 

olika arter av fisk, och efter att Gud 
skapat var och en av dessa arter, var 
han inte ledsen. Han gillade dem alla. 
Om kyrkans medlemmar fångar och äter
fisk en månad, måste de i gengäld ta en 
påse med spannmål eller någon annan 
typ av livsmedel och foder och ge till 
flodens fisk. Detta är livscykeln. 
(276-024, 1996/01/02)

2 Jag köpte ca 5000 tunnland åkermark i
Sydamerika, som för närvarande odlas. 
Vi kan vara självförsörjande om vi bor 
där och sköter denna gård. Överras-
kande, växer alla tänkbara tropiska frukt-
träd där. Före köpet, besökte vi gården 
när ägaren inte var där, och såg alla 
tropiska fruktträd i trädgården. De plan-
terades i en trädgård med en gård där 
det gick runt höns. Lukten av ananas var
doftande, men de hade bara blivit kvar 
där. När jag frågade varför ananas läm-
nades bara sådär, förklarade de att de 
inte bara hade lämnats kvar där, utan 
skulle plockas och ätas när de var 
mogna.

Det fanns också ett bananträd som pro-
ducerade knippen av små bananer. 
Människorna där bryr sig inte så mycket 
om stora bananer. När jag frågade efter 
läckra bananer, gav de mig de små 
sådana. Om ni står under ett bananträd 
när bananerna är mogna, är banan-
lukten så väldoftande! Bara genom att 
samla denna frukt som växer naturligt, 
kommer ni aldrig att svälta. Det är en 
riktig gåta att människor kan dö av hung-
er i en sådan miljö. Sådant händer 
eftersom det inte finns någon ledare. 
(267-031, 1994/12/27)



3 Normalt får ni vänta mer än 50 år för 
att fälla träd, till exempel, tallar. Så jag 
blev förvånad att upptäcka att i Sydame-
rika kan de skörda träd redan fem år 
efter det att de planterats. De är mycket 
tjocka, så de kan fällas även vid denna 
unga ålder. De är cirka 15 meter höga. 
När jag såg detta, blev jag förvånad. 
Träden är av ganska god kvalitet. 
Ebenholts sägs vara en av de dyrare 
träd som växer i tropikerna i Sydame-
rika. Folk säger att inlägg gjorda av trä-
dets stam kommer att hålla i 100 till 150 
år. Detta är verkligen goda nyheter. 
Tänk er att kunna skära ned dessa träd 
på en tidscykel av fem till tio år. Det skul-
le ge en stor inkomst. Vi kan bygga ett 
sågverk och producera virke så snart 
träden skördas. Virket kan användas för 
att bygga hus, och vi kan prefabricera 
hus efter en idealmodell. Vi kan etablera
andra företag med hjälp av material från 
området, och tillverka tegel som skall 
användas vid framställning av moderna 
hem. (267-030, 1994/12/27)

4 Timmer som används i Brasilien förs in
från Paraguay. Priset för alla träd från 
urskog är otroligt. Marken är åtminstone 
tre gånger större än ön Jeju och är full 
med träd. Virket är idealiskt för konstruk-
tion. Det finns tillräckligt med resurser för
att designa och producera prefabrice-
rade strukturer och sälja dem till män-
niskor som bygger gårdar och rancher. 
(267-036, 1994/12/27)

5 Gud skapade först miljön. När vi därför
går ut som Enighetskyrkan för att vittna, 
måste vi först också skapa en omgiv-
ning. Jag har kommit till Sydamerika av 

den anledningen, för att skapa den 
miljön. Vi planerar en ideal jordbruks-
mark, skog och fiske. För att tillgodose 
människor som arbetar där, kommer vi 
att bygga hus på denna en miljon 
kvadratmeter stora tomt. 

Detta bör tjäna som exempel för alla 
kyrkans medlemmar. Ni måste arbeta 
överallt, vare sig i Afrika eller någon 
annanstans. Där det finns vatten, måste 
ni bygga en fiskodling. Där det finns 
land, måste ni plantera träd. Världen står
inför problem med syre. Om träden i 
Amazonas huggs ner, kommer Europa 
att ställas inför en allvarlig syrebrist. 
Därför försöker Europa begränsa ned-
huggning av träd. Brasilien vill utveckla 
Amazonas och ber EU om ersättning. 
Detta är situationen. Därför är det dags 
att plantera träd på varje bit kal mark. Vi 
måste odla skog. (281-067, 1997/01/02) 

6 Sydamerika är den plats där ni kan dra
nytta av naturen. När ni lärt känna alla 
regioner i Sydamerika, ser man att det 
är bäst att etablera byar med en kultur 
som omfattar naturen i syfte att gradvis 
lösa problemen med förvaltning och ut-
veckling av vatten, snarare än att bygga 
en stad med en kultur bortkopplad från 
naturen. Då blir det inga problem med 
föroreningar. Den person som kontrol-
lerar och bryr sig mest för förvaltning av 
vatten i dessa regioner kommer så små-
ningom att leda världen. 
(294-174, 1998/06/14) 

7 Varför bygger vi en ranch och gård i 
Uruguay? Brasilien och Uruguay har ett 
överflöd av resurser som kan upprätt-
hålla en självförsörjande ranch och gård.



Vi kan exportera kalvar, lamm och av-
komma från andra djur till 160 nationer, 
där människor kan föda upp dem och 
även bli självförsörjande. Om ni ger dem
pengar, kommer de snart att vara borta, 
men om ni ger dem kalvar, kommer de 
att kontinuerligt föröka sig. Att göra detta
kommer att övervinna hinder för globalt 
välstånd. I processen kan ni också äga 
rancher och gårdar. Dessutom kommer 
världen att bli en stort område för fiske-
odling eller fritidsfiske-turism. 

När vi först kom till Pantanal, kostade 
cirka 2500 tunnland mark $ 70.000. En 
gård med 700 kor kostade $ 700.000. 
Här i Paraguay, föder alla upp kycklingar
också. Jag planerar att leda allt för att 
skapa en idealisk hemstad eller nation. 
Jag kan bygga en förskola, grundskola, 
gymnasium och högskola i mitten av 
gården. Det kommer att vara en plats 
där alla fem raser verkligen kan leva 
tillsammans. Detta är därför människor 
från 160 länder måste komma hit, få ut-
bildning, och återvända till sina länder 
för att utveckla landet i sin hemort. 
Rekreation är en del av detta, så att de 
kommer att kunna fiska och jaga medan 
de är här. Praktiska förberedelser pågår 
för att dra nytta av dessa möjligheter. 
(266-140, 1994/12/22)

8 Jag planerar att driva en fiskodling. 
Jag levererar levande fisk till japanska 
restauranger som tillagar fisk som plock-
as från akvariet. Jag utvecklade denna 
teknik, och forskning som bedrivs av mig
har lett till förbättrade filtreringssystem 
som tillåter levande fisk att leva i tankar 
under en lång tid. Just nu är vi i färd 

med att forska hur fisk som fångats i 
Alaska, såsom kungslax och silverlax, 
kan transporteras och säljas direkt på 
den japanska marknaden. Levande fisk 
betalas tre till fem gånger priset på fryst 
fisk. Varför behöver vi en fiskodling? Det
beror på att människor vill ha levande 
fisk. Fördelning av levande fisk som 
fångats i vilt tillstånd är möjligt, men att 
distribuera levande fisk från lokala fisk-
odlingar minskar dramatiskt distribu-
tionskostnaderna. 

Därför kan våra tankar i framtiden till-
delas familjer och byar. En chef kan 
övervaka hela produktionen, beräkna 
den årliga fiskkonsumtion i världen, och 
begära lämplig betalning via en bank 
vartannat år. Om vi gör detta, kommer 
även människor som inte gillar fisk att 
köpa och äta den eftersom det kommer 
att bli så bekvämt. Denna typ av 
organisation är mycket lovande när det 
gäller att skapa ett distributionssystem 
till låg kostnad. Om en person kan sköta 
en fiskodling kan han eller hon driva ett 
företag, även mitt i en utsikts-park. En 
ytterligare fördel är att vi kan marknads-
föra sashimi så mycket som vi vill. 
(207-120, 1990/11/01) 

9 Om ni vill fånga fisk i Paraguay-floden,
brukar det sluta med att ni kastar bort 
mycket av er fångst. Vårt folk borde infö-
ra fisketurism, köpa fisk som turister 
fångar, flash-frysa dem vid stranden och
sända fisken till Japan, Europa och Kina.
Eftersom fisken kommer att bli flash-
fryst, när de tinas upp, kommer den att 
lika färska som de var vid älven. Med 
hjälp av en 10 000-tons båt, kan vi 



transportera fisk som har fångats i Stilla 
havet och Atlanten, liksom de som har 
odlats i 160 fiskodlingar på sex konti-
nenter, så långt bort som den motsatta 
sidan av världen. När det finns fisk här, 
finns det ingen fisk i norr, och när det 
finns fisk upp norr finns ingen här nere. 
Genom att inrätta ett distributionssystem
som kan balansera leverans och efter-
frågan, kan vi etablera en ekonomisk 
bas. (270-063,1995/05/04) 

10 Eftersom det finns inte finns berg i de
flesta av Sydamerikas länder, kan ni 
kanalisera vattnet var ni vill. När ni grä-
ver efter vatten, måste ni hitta det där 
grundvattnet ligger; annars kommer inte 
att vatten att visa sig oavsett hur djupt ni
gräver. Ni kan försörja er bara genom att
sälja vatten. Genom indunstning av 
havsvatten kan ni producera så mycket 
vatten som ni behöver. 

Idag tack vare framstegen inom vatten-
pumpar och annan teknik, kan vi borra 
tunnlar och uppföra byggnader för 
vattenbruk på platser som är 4, 40, eller 
till och med 400 kilometer från en vatten-
källa. Jag kunde bygga ett hus för fisk-
odling högre än World Trade Center. Det
finns mer än 1000 olika typer av fisk i 
Pantanal, men de kan odlas i en bygg-
nad med hjälp av en dator med rätt 
programvara. Tänk er! Den som pas-
serar och vill äta lunch kommer att kun-
na köpa och äta vad fisk de önskar. Med
andra ord vi kan skapa en plats där vi 
kan göra sashimi med vilken fisk ni vill. 
(302-100, 1999/06/01) 

11 Jag har ett särskilt intresse i Syd-
amerika. Jag försöker att se hur fisken 

vandrar där under början av vintern. Om 
vi vill skapa turism bör vi allvarligt fun-
dera hur man dra nytta av de fyra olika 
årstider. Vintern är alltid ett problem, 
men om vi samordnar väl med de fyra 
årstiderna, tror jag att vi kan bygga en 
fullskalig turistnäring. Eftersom detta 
område är på den motsatta änden av 
jorden till Kodiak, Alaska, när den ena 
sidan går i ide, är den motsatta sidan i 
sommarsemester. De två alternerar. 

Frågan för oss är hur man övervinner 
utmaningar från de fyra årstiderna ge-
nom att stimulera utbyte mellan det 
norra och södra halvklotet. Fisket sker 
på sommaren och stannar av på vintern.
Hur ska vi främja fiske under alla fyra 
årstiderna? Jag vill föra människor från 
Kodiak att besöka Korea. I Korea, till 
exempel, är sommaren den varma års-
tiden, så de kommer att vilja åka till 
Kodiak under sommaren. Men tänk att 
det inte är sommar i Sydamerika; det är 
vinter. Så vi kan åka dit och jämföra de 
två. Låt oss skapa ett fundament för att 
låta det koreanska folket känna att de 
har flyttat till en annan säsong. Om vi 
kan skapa ett sådant program för turism,
kan vi använda det var som helst under 
alla fyra årstiderna. (270-300, 1995/07/)

Stöd till lokala samhällen

Sanna föräldrar skapade vägar i Panta-
nal och donerade 29 ambulanser. De 
insåg att människor som bor där inte 
kunde komma till sjukhuset på grund av 
de dåliga vägförhållanden. Därför, när 
de donera ambulanser, byggde de ock-
så vägar. Dessutom grundade de en 



skola i Jardim och utbildade duktiga po-
tentiella ledare. Genom att sända det 
bästa undervisningsmaterialet från USA 
med hjälp av video, har de strävat efter 
att höja standarden i Sydamerikas ut-
bildning.

Platsen efter Jardim över vilka Sanna 
föräldrar offrade de djupaste böner 
medan de var i Sydamerika var Chaco, 
en yta på 250 000 kvadratkilometer i 
Grand Chaco regionen, som sträcker sig
över Bolivia, Paraguay och Argentina. 
I augusti 1999 upp-manade Sanna 
föräldrar japanska nationella messias att
sköta gårdarna i Puerto Leda, som ligger
i Chaco-regionen. Sanna Föräldrar 
övervakade köpet av 80 000 hektar 
mark i Leda och började utveckla det. 
Med fokus på Leda, planerade de att 
skapa en modellgård, modellfiske och 
spinoff-företag, och därigenom främja en
kultur harmonisk med naturen. Leda var 
en mycket svår plats att leva i, men 
Sanna föräldrar avsatte resurser för att 
omvandla den till en vacker by där män-
niskor och natur lönsamt kan sam-
existera. Vi återskapade Leda och 
gjorde den till en idealisk by där vem 
som helst skulle vara glad att leva.

12 Människor som bor i Pantanal-regio-
nen kan inte resa fritt eftersom det inte 
finns tillräckligt med vägar. Därför måste 
jag bygga vägar och på så sätt skapa en
miljö där människor kan röra sig framåt 
och resa ut i världen. Jag hört många 
historier om mödrar som grät desperat 
eftersom de inte kunde ta sina sjuka 
barn till ett sjukhus. Så jag erbjöd en 
ambulans till varje område i Pantanal-

regionen. Detta innebär att de ambu-
lanser donerades av någon som inte har
någon relation till området. Värdet på 
vad jag gav dem skulle idag uppgå till 
$ 500 000.

Guvernör, polischef, borgmästare och 
sjukhusadministratörer i varje område 
samlas när jag gav pengar för ambu-
lanser och jag fick deras löfte om att de 
skulle använda dem på rätt sätt. Om 
någon nu gör ett telefonsamtal till polis-
stationen, kör officerarna omedelbart 
personen till sjukhus. Jag hoppas att 
kunna fortsätta denna rörelse genom att 
inspirera till fler bidrag. Det började med 
50 bilar, men i framtiden, vill jag öka an-
talet till 500, eller till och med tusentals, 
så att så småningom läkare kommer att 
kunna göra hembesök. 
(276-196, 1996/02/19)

13 Vi kan utbilda människor i Sydame-
rika precis som vi gjorde i USA. Om 
människor i Sydamerika har tv och 
videospelare, kan amerikanska program 
sändas och folk kan följa med en läro-
bok för att få samma utbildning som 
människor i USA. Vi tillhandahåller ett 
system som börjar med möjlighet att 
studera på egen hand och sedan samlas
en gång i veckan eller en gång varannan
vecka, för att få vägledning och delta i 
en frågor/svar-session baserat på vad 
de har studerat. Om de behöver en bil 
för att resa till dessa sammankomster, 
kan de använda ambulansen. Ambulan-
serna jag donerade kan tjäna dubbla 
syften.

Ett utbildningssystem kommer att upp-
rättas för att ansluta studenter till en 



högskola. Det kan omfatta daghem, 
grundskolor, gymnasier och högskolor, 
beroende på befolkningen i provinsen. 
Jordbruksmetoder, trädplanterings-
metoder, fiskodlingsmetoder och hur 
man handskas med vildmarken kommer 
att undervisas vid den tid då studenterna
avslutar fjärde klass i grundskolan. När 
studenter därför tar examen från gymna-
sium, kommer de att vara yrkesverk-
samma inom sitt område. Akademiker 
blir lärare och ledare i dessa regioner. Vi
måste etablera detta system.

Vi kan träna gymnasieelever att vaka 
över gårdar och rancher. De måste lära 
sig att utveckla och hantera dessa går-
dar och rancher. Utbildning i olika kom-
petensområden kommer att undervisas 
på ranchen i snabb takt för studenter 
från 16 års ålder fram till slutet av 
gymnasiet och vidare till universitet — 
20 år totalt, inklusive fullbordandet av en
doktorandkurs. Studenter i vårt system 
behöver inte oroa sig för att ha tillräckligt
med mat hemma. Alla kommer att bli 
självförsörjande. (276-197, 1996/02/19)

14 Jag byggde en skola i Jardim. Efter-
som inte alla kunde tillgodoses i för-
skolor och grundskolor, kallar vi på folk 
med exemplarisk talang att bli utbildade 
på högkvarteret. Vi kommer att ha en 
förskola i varje stad, och sedan bygga 
en grundskola, och ett gymnasium. Vi 
kommer att sända dem som fungerar 
bra i gymnasiet att studera på vår skola, 
där de kommer att få allmän utbildning i 
fiske, skogsbruk, jordbruksmetoder och 
tillverkningsindustrin. Vi kommer att 
expandera det som byggts i Jardim. 

Dessutom, planerar jag att bygga en 
högskola och ett universitet efter samma
system.

Jag planerar att bygga skolor i hela Syd-
amerika. Min vision är att bygga grund-
skolor och gymnasier i 33 städer i 33 
länder i Sydamerika. Ungefär 230 kvad-
ratmeter mark behövs för att bygga två 
klassrum, som rymmer 500 personer. Vi 
kommer att bygga dessa klassrum med 
hjälp av skjutväggar som kan omvandla 
de två klassrum till sex eller sju klass-
rum. Även om sedan hundratals turister 
kommer dit, kan de alla rymmas i en 
byggnad. Den kan användas som en 
plats för att rymma turister samt att 
utbilda lokalbefolkningen. 
(281-300, 1997/03/09)

15 En dag började jag gråta när jag 
reste över Sydamerika. När jag korsade 
gränsen mellan Argentina och Uruguay 
och gick över toppen av Anderna, me-
dan solen sakta gick ner, grät jag när jag
talade med en brasiliansk missionär. Jag
bad, "Gud, i framtiden vill jag komma hit 
och utveckla denna plats. Himmelske 
Far, glöm inte.”

Vart måste japanerna gå? Jag ville 
sända dem till Paraguay, som jag anser 
vara en förlängning av Korea, men de 
japanska medlemmarna var inte be-
redda att gå till Sydamerika. Alla mot-
satte sig tanken. Jag hade inget annat 
val än att skicka nationella messias till 
Paraguay i stället. De reste till Puerto 
Leda, och fick i uppdrag att arbeta på ett
markområde av några 80 000 hektar. 
Mirakulöst, kunde de köpa detta land 
och utveckla det. 



Låt oss göra denna fattiga staden till en 
ny stad, vars kultur är i harmoni med 
naturen. Det tar sex timmar att komma 
från Leda till Victoria Plaza Hotel, och 
jag kommer att ansluta dem. Jag bad 
den japanska nationella messias att 
bygga ett torg, ett sjukhus, skolor och ett
mångsidigt centrum i stället för ett sport-
center i byn, där 19 klaner av ursprungs-
folket, Indios, lever. 

Jag sa till dem att också köpa mark. 
Som en del av dessa förberedelser 
etablerade vi ett flertal operativa baser 
två timmar från varandra. Dessutom 
kommer 182 informations-bås att inrät-
tas, en var 50:e kilometer längs Para-
guay och Amazon- floderna. Japanerna 
bör inrätta bås och vägleda turer. När 
folk därför letar efter denna plats, kom-
mer jag, som ägare, att ha uppfört 
pelaren för den nya familje-utbildningen. 
Eftersom vi har gått igenom dessa 
saker, måste ni förstå att detta är inte 
bara någon annans ansvar; Det är vårt 
ansvar. När ni reser runt i denna region, 
bör ni alltid gråta när ni tänker på det 
omfattande förarbete som Sanna 
föräldrar initierade för att övervinna 
hindren. (407-176, 2003/05/15) 

16 Eva-nationen har den centrala 
missionen för återupprättelsen av 
himmel och jord. Vem måste offra svett 
och lida i Pantanal? Japan är omgivet av
havet. Det är omgivet av saltvatten. 
Ursprungligen, när vi talar om vatten, 
refererar vi till havet. Vattnet i havet 
avdunstar och cirkulerar genom 
atmosfären, vilket resulterar i saltvatten 
blir sötvatten för att fylla på bergets 

strömmar. På samma sätt, är en uppgift 
för japanerna att arbeta här med 
uppriktig hängivenighet, skapa ett moln 
som delar nytt vatten med världen. Ni 
lider inte för att kunna leva väl. Snarare 
är det att skapa en grund för framtida 
lycka. Utan offer, kan ni inte skapa en 
grund för lycka. Ni bör gå igenom ännu 
fler svårigheter än jag har gjort, och stå i
positionen av en mor att ge näring till 
alla världens människor. (1999/09/21) 

17 Du har skickats till Pantanal under 40
dagar. Dessa 40 dagar representerar 
villkor för 40 år och 400 år. Under 400 
år, samlades de kristna i katakomberna 
medan under förföljelse och genomförde
segern att etablera paradiset. Det 
japanska folket måste arbeta i minst 400
år för att stödja världens välbefinnande; 
40 år är inte tillräckligt. Ni bör göra detta 
lyckligt eftersom ni räddar världen. Med 
idén om ett jordiskt paradis i åtanke, 
förbereder vi Pantanal som turist-sfär. 
Människorna i världen måste passera 
genom denna plats. Allt som Gud ska-
pade är här kvar i ursprungligt skick. Vi 
måste skapa en vacker jord. För att 
åstadkomma det, gav jag detta ansvar 
till det japanska folket, och ni får inte 
klaga. Som moder-nation måste Japan 
fullständigt uppfylla detta uppdrag. 
(1999/09/21) 

18 Jag sa till den japanska nationella 
messias att snabbt starta gårdarna i 
Puerto Leda, Paraguay. Eva-nationen 
har ansvaret för att åtminstone skapa en
gård som en modell där världens folk 
kan utbildas. (321-254, 2000/04/24) 



19 På platser som Peru, kan ett obe-
gränsat antal sardiner fångas. Vi berät-
tade de människor som fångar sardiner 
som vi kommer att tillverka sardinpulver. 
Alla villkor gynnar oss. Himlen tillåter allt 
detta att ske. Men det finns nästan ingen
som kan omfamna detta genombrott och
fira det. För att kunna återvända till 
havet, måste vi visa intresse för fiske-
industri. För att förbereda oss för detta 
planerar vi att bosätta oss i Pantanal 
med Leda som centrum och utföra detta 
arbete genom det japanska folket. 
Genom att inse att bevarande är den 
viktigaste uppgiften i Amazonas-
regionen, måste vi ta steg för att för-
hindra föroreningar medan vi utvecklar 
affärsföretag som kan lösa problemet 
med livsmedelsbristen. 
(326-281, 2000/07/15)

20 I Brasilien finns det många människor
av blandras som är halv-afrikanska och 
halv-spanska, och i Paraguay finns det 
också många halv-asiatiska och halv-
spanska människor. Det är därför jag 
den 16 maj 1995 från Paraguay, star-
tade en 17 länders talarturné i Central-
amerika och Sydamerika. Guarani stam-
men måste få stöd av Indios. Det är där-
för jag låter människorna i detta område 
använda våra båtar, och jag betalar 
även för bränsle, så att de åtminstone 
kan samlas vid kyrkan en söndag i må-
naden. Det är också anledningen till att 
jag gjorde huset på gården i Leda 
mycket stort. Jag vill hålla samman-
komster där. 

Detta är anledningen till att de korean-
ska medlemmarna måste kallas att 

komma hit och arbeta i enighet. Och de 
japanska medlemmarna kommer att 
göra detsamma som en separat grupp. 
Koreanerna kommer att vara pionjärer 
separat, och därefter kommer japanerna
att vara pionjärer och efter det kommer 
amerikanerna för att vara pionjärer. 
Detta är planen. Härnäst kommer 
ledarna för de sex kontinenterna som 
pionjärer och slutligen, genom att an-
sluta denna drivkraft till sina respektive 
regioner, kommer vi att ordna det som 
en global ansträngning. 
(326-232, 2000/07/13) 

21 Jag vill bygga ett kyl-företag här i 
Pantanal, så att den fisk som fångas av 
lokalbefolkningen här kan säljas över 
hela världen. För att göra detta behöver 
vi kylcontainrar. Eftersom det finns före-
tag som hyr kylcontainrar för lagring, kan
det vara bra, åtminstone i början, att 
hyra och använda dessa behållare. Vi 
försöker göra 180 baser, och det japan-
ska folket organiserar det på Leda 
gården. Vi kan hyra kylcontainrar, frysa 
och lagra fisk i dem, och sedan sälja 
dem. Utmaningen kommer att vara att 
bevara fiskens färskhet. Om vi kan 
skapa en metod för detta i Pantanal, 
kommer det inte vara några problem att 
införa den på världsmarknaden. 
(387-186, 2002/07/22)

22 Råvarorna tillgängliga från land-
områden kommer inte att räcka ens för 
50 år. Därför kommer konflikter att 
uppstå. Om 100 år, kommer matre-
surser från landet att vara uttömda. Det 
är därför vi måste bana väg för havet 
som område för föda. För detta ändamål



uppmanar jag japanska medlemmar att 
fokusera våra Paraguay flod-ansträng-
ningar till bassängen på Leda gården, 
för att skapa en mönstergård eller 
modellfiske, en idealisk stadskultur i 
harmoni med naturen. 
(409-093, 2003/06/20) 

23 De japanska nationella messias som 
åkt till Sydamerika och arbetar på Leda-
gården är banbrytande i Paraguay-
regionen. Jag sa till dem att stanna kvar 
i tre år, och tre år har ännu inte passe-
rat. Jag uppmanade dem att utveckla 
hela regionen Paraguay. Jag gör som 
jag har bett inför himlen. Det är därför 
jag vill använda japanska marina 
förmågor att utveckla Paraguay och 
Uruguay till en högre nivå än någon 
annanstans i världen. 
(418-207, 2003/09/24)

 

Försynen för södra halvklotet

De fyra sydamerikanska nationerna, 
Uruguay, Paraguay, Argentina och 
Brasilien, har avskaffat tull-avgifter och 
bildat en gemensam marknad. Genom 
dem har Sanna föräldrar arbetat med att
etablera en modell nation; de vill utvidga
denna insats till hela Sydamerika.

24 För närvarande i Sydamerika, utbyts 
varor utan insamling av tullskatter 
mellan Uruguay, Paraguay, Argentina 
och Brasilien i syfte att utveckla Syd-
amerika till en gemensam marknad. 
Detta är ett steg för dem mot att bli ett 
land. Jag försöker att förena dessa fyra 
länder så att de ekonomiskt är som ett 
land. När jag talade med presidenterna i 

Paraguay och Uruguay, förklarade de att
det var svårt och frustrerande för dem 
att vara inklämt mellan de stora länderna
Argentina och Brasilien. 
(271-032, 1995/08/15) 

25 Vi måste etablera en modell-nation 
att fungera som en standard. Jag för-
söker att skapa denna modellnation 
genom att arbeta med Paraguay, 
Uruguay, Brasilien och Argentina. 
Paraguay och Uruguay stå som plus och
minus mot varandra, liksom Argentina 
och Brasilien, respektive. Så jag be-
höver för att skapa en plan för att föra 
samman dessa två plus och två minus 
till vänster och höger. Alla tull-avgifter 
har avskaffats mellan dessa fyra länder, 
så ekonomiskt fungerar de som en 
nation. I Uruguay skapade vi en bank, 
ett konferenscenter, ett varuhus och ett 
hotell. Vi planerar att etablera filialer av 
denna bank i dessa fyra länder. Då 
kommer handel att vara möjlig i hela 33 
länder i Central- och Sydamerika. Efter 
det bör även Nordamerika och Syd-
amerika, enas som plus och minus. 
(268-057, 1995/02/07) 

26 Om de fyra nationerna på södra 
halvklotet — Brasilien, Argentina, 
Uruguay och Paraguay — går samman 
som en nation, skulle den enda nationen
representera fyra femtedelar av Syd-
amerika. På detta sätt skulle det mesta 
av Sydamerika förenas. Tiden kommer 
när tull-avgifter helt tas bort helt och alla 
varor kan passera fritt från ett land till ett
annat. Detta innebär att inom en snar 
framtid kommer alla nationer att bli en 
nation. I linje med den globala trenden 



måste Sydamerika bli en nation. 
Likheten mellan de olika kulturerna är 
ännu en dynamik som leder de enskilda 
sydamerikanska länder att bli en nation. 
I Brasilien och Argentina finns stora om-
råden av vildmark. Regeringen anses 
ägare till detta land, men dessa rege-
ringar har inte kunnat utveckla dem. 
Människor bygger rancher, men det 
räcker inte. I framtiden måste vi plantera
träd för att producera mer syre. Vi måste
skapa en helt grön zon. 
(269-158, 1995/04/17) 

27 Genom att förena de fyra nationerna 
på södra halvklotet kan vi fostra begå-
vade människor att utveckla nätverk för 
enandet av Sydamerika. Efter att ha 
skapat en federation mellan Sun Moon 
University, University of Bridgeport och 
Jerry Falwells Liberty University, 
kommer vi att bygga fyra universitet av 
högsta standard på det södra halvklotet 
genom att importera ekonomiska resur-
ser och akademisk visdom från USA. Vi 
kommer även att mobilisera Europa. 
Med utgångspunkt från dessa universitet
och med fokus på de underutvecklade 
länderna, kommer människor från 160 
länder att samlas här, och förena alla 
kulturer. 

Jag vill skapa en global standard för fred
och etablera en skola för att utbilda be-
gåvade människor som kommer att leda 
världen. Jag vill också skapa en världs-
utställningsby i det område där vi kom-
mer att visa upp den kultur som förbin-
der alla 160 nationer på samma plan. 
Detta universitet kommer då att bli en 
destination för turister från hela världen. 

Om anläggningar dessutom byggs för att
rymma dem som vill studera utomlands, 
kommer studenter från hela världen att 
kunna komma och gå. Den ideala 
världen kommer att vara representerad i 
samband med dessa olika samman-
länkade projekt. Jag håller samtal för att 
utföra dessa saker. 
(269-163, 1995/04/17) 

28 Jag planerar att skapa en central-
bank i Sydamerika. Jag kommer att 
skapa den efter samråd med ordföran-
dena i Brasilien, Argentina, Uruguay och
Paraguay. Vi har en bank i Uruguay, och
Bank of Paraguay erbjuder oss aktier. 
Argentina är också redo att göra detta. 
På detta sätt kommer vi att etablera 
filialer av banken i dessa fyra länder, 
som förbinder de bästa bankerna i 
Sydamerika för att upprätta en central-
bank. Vi kommer att göra en bank som 
är större än bankerna i någon nation och
etablera det som en kredit-bank för att 
främja distributionen av kapitalet. Det är 
därför vi går in i denna verksamhet. 
(282-201, 1997/03/12) 

29 Enighetskyrkan måste knyta samman
universitet, massmedia, den teologiska 
världen och finansvärlden. Jag kommer 
att skapa en grund för den finansiella 
världen genom en bank i Sydamerika. Vi
behöver organisationer att hantera värl-
dens börser. England, Japan och Tai-
wan bestämmer priset på guld och sil-
ver. I framtiden, kommer de fyra nationer
i södra halvklotet, som omfattar Brasi-
lien, att göra detta. Jag har bosatt mig 
här för att lägga grunden för att driva en 
banbrytande Wall Street-liknande börs 



på en global skala. För detta ändamål 
har jag utbildat bankirer sedan 1980. 
(300-290, 1999/03/24) 

30 I Paraguay, har jag givit riktningar för 
att skapa en modell för den ideala värl-
den på ett 0,3 km2 landområde. Om det 
lyckas, kommer Paraguays kongress 
och media att publicera det i hela landet.
Hela Sydamerika kommer att höra om 
det, och Paraguay kommer att bli ett 
plus, och förena sig med Uruguay, 
minus. Om dessa två länder säga, "Gör 
det," kommer Brasilien och Argentina 
också att gå med dem, och genom att 
eliminera importskatter och öppna ett 
gemensamt distributionssystem, kan 
dessa nationer utvecklas som en. De 
paraguayanska och Uruguays rege-
ringar har förklarat och publicerat att 
pastor Moons plan att bana väg för en 
perfekt värld är ett värdigt steg mot eta-
blering av världsfred. De har helt 
omvänts och står inför i samma riktning. 
(266-138, 1994/12/22)

31 Om Korea ligger i norr, så är Uruguay
motsatta punkt på jorden i söder. Värl-
den skrattade åt vårt arbete att stödja 
Uruguay ekonomiskt. Amerikanska 
ledare undrar också varför vi inte stöder 
USA i stället för Uruguay. Men den uru-
guayanska presidenten litar på mig. Jag 
etablerade en bank och ett hotellkon-
ferens-center där. Därefter byggde jag 
ett varuhus, och vi arbetar för att organi-
sera ett finansiellt system för att ansluta 
banken, hotellet, en resebyrå och ett 
varuhus. När det gäller ideologi, har jag 
skapat en stiftelse som kan kommuni-

cera och samarbeta med den katolska 
samfundet. (269-211, 1995/04/23)

32 I USA, startade vårt arbete från abso-
luta botten, men Sydamerika utvecklas 
uppifrån och ner, så detta är en snab-
bare process. I Uruguay, har jag sedan 
1980 etablerat en bank, ett hotell och en
tidning. Om man tittar på hela världen, 
kommer ni att märka att Uruguay bildar 
en axel med Korea. De befinner sig på 
motsatta ändar av jorden så att om ni 
drar en linje mellan dem bildar det en 
axel för jorden. Min plan för Sydamerika 
är att skapa en tullfri zon som täcker 
hela 33 nationer. Genom att eliminera 
tullar och frigöra ekonomiska krets-
loppet, kommer vi att etablera Uruguay 
som en av ledande utvecklingsländerna.
Påven uppmanade till en konsoliderings-
rörelse och bekräftade att katoliker bör 
ångra för den långa historia kamp mot 
protestanter som fortsätter ända fram till 
vår tid. Därför kommer de inre och yttre 
riktningarna av försynen i perfekt inrikt-
ning. (271-031, 1995/08/15) 

33 Jag är involverad i Paraguay och har 
föreslagit att Paraguays regerings-sty-
rande parti och oppositionsparti står i en 
Kain-Abel relation och bör bli en. Om de 
två parterna blir ett och deltar med 
Sanna föräldrar, kommer det att bli en 
nation som kan ta emot himmelrikets 
välsignelse. Det kommer att bli en väl-
signad nation, en nation som kan repre-
sentera Nordamerika och Sydamerika 
som en central nation för himmelriket. 
Jag är involverad i Uruguay, och nu når 
jag också ut till Argentina. Korea och 
Paraguay står också i en Kain-Abel 



relation. Detta innebär att de i slutändan 
måste bli en. Paraguay är sydameri-
kanska axeln. Det är därför jag tillsam-
mans med Paraguay leder en fede-
rations-rörelse omfattande Brasilien, 
Uruguay och Argentina. Dessa fyra län-

der representerar öst, väst, nord och 
syd. Om Uruguay och Paraguay blir en, 
på samma axel, kommer även Argentina
och Brasilien att bli en. 
(268-206, 1995/04/01)


