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Sanna föräldrars födelse

 Alltsedan de första mänskliga för-
fädernas Adam och Evas syndafall ville 
Gud slutföra frälsningens försyn. Han 
ville avsluta det genom Jesus, som han 
sände som Messias, men Israels folk 
och judendomen underlät att uppfylla sin
skyldighet att ta emot honom. Därför 
sände Gud igen en Frälsare till 
mänskligheten, denna gång ur det 
koreanska folket. Sanna föräldrar har 
kommit med denna mission. 

Eftersom Sanna föräldrar kom för att ta 
tag i Guds frälsnings-försyn, var deras 
födelser händelser av stor betydelse. 
Därför har många tecken åtföljt deras 
födsel. Till exempel, fanns det ett 
gammalt träd framför Sanne fars 
födelse-plats. Strax innan han föddes 
flög en gyllene fågeln upp i trädet, sjöng 
vackert och flög sedan vidare. Även före
födelsen av Sanna mor, tog Hong Soon-
ae, Sanna mors mor, emot ett 
meddelande i en dröm, "Om du får en 
son, kommer han bli universums 
konung; om du får en dotter, blir hon 
universums drottning". 

Den 17 april 1935, vid 16 års ålder 
(koreansk räkning, 15 västerländsk), bad
Sanne far tårfyllt på en bergssluttning 

när Jesus uppmanade honom att 
slutföra uppdraget som Messias. Efter 
det gick han igenom en förberedelse-
period: 3 år i sin hemstad, 3 års studier i 
Seoul, och 3 års studier i Japan. Särskilt
under tiden i Seoul, när han levde 
ensam i en inackordering, var hans liv 
strikt självdisciplin och självutveckling 
när han drev sig själv i sina studier och 
utvecklingen av hans tro. Samtidigt som 
han studerade i Japan, utökade han sina
erfarenheter inom olika områden. 
Förutom hans akademiska studier, 
involverade han sig själv i verksamheter 
för att stödja befrielsen av Korea från 
japanskt herravälde och hängav sig åt 
att upptäcka sanningen i Principerna. 

Sanna mor tillbringade mycket av sin 
barndom hemma hos hennes mormor, 
Jo Won-mo, liksom hennes mamma, 
Hong Soon-ae. Både hennes mamma 
och mormor hade engagerat sig i ett liv 
av tro för att välkomna Herren vid hans 
andra ankomst. Efter att ha kommit till 
södra Korea från norr, började Sanna 
mor studera på Hyochang elementar-
skola i Seoul. Hon flyttade till Daegu, 
Seogwipo på Jeju Island och 
Chuncheon i Gangwon Province, allt 



medan hennes skolgång fortsatte. 
Sanna mor träffade Sanne far 1956, när 
hon var 13 år, strax efter examen från 
elementarskolan. Far kommenterade sitt
första möte med Mor, "Jag slöt mina 
ögonlock, talade med Gud i en viskning, 
´Gud, tack för att du sänder en sådan 
extraordinär kvinna till denna nation 
Korea´". Under lång tid, hade Gud gjort 
förberedelser för att sända Återkom-
stens herre och Himmelska brud. 
Därefter uppstod genom Lammets 
bröllop, Sanne far och Sanna mor som 
mänsklighetens Sanna föräldrar.



Kapitel 1 

Sanne fars födelse 

Avsnitt 1. Bakgrund 

 Allmän bakgrund 

Det land där Gud sände Sanne far som 
den återvändande Herren har lidit av 
naturkatastrofer som orsakade hungers-
nöd i hela landet under åren strax före 
hans födelse. Även internationellt, var 
hela världen mitt i stort kaos, som tecken
på de yttersta dagarna. Världen var på 
väg att delas upp i två läger. 
Anledningen till detta kaos, både inom 
landet och internationellt, berodde på 
Guds försyn att upprätta nationella och 
internationella fundament av gottgörelse 
för födelsen av Herren vid hans andra 
ankomst, Sanne far föddes i Korea ett år
efter självständighetsrörelsen den 

1 mars, på sjätte dagen i första 
månaden av månkalendern (25 
Februari) år 1920 på 2221 Sangsa by i 
Deokeon distriktet Jeongju, norra 
Pyeongan provinsen. Hans far var Moon
Kyung-yu. som Sanne far senare gav 
titeln Chungbunim, vilket betyder "Fader 
av lojalitet:" Hans moder var Kim Kyung-
gye som Sanne far senare gav titeln 
Chungmonim, betyder "Moder av loja-

litet: Sanne far var andre sonen bland 
6 söner och 7 döttrar. 

 

Födelsetecken och namn

 Märkliga tecken uppträdde runt Sanne 
fars födelse. År 1919, före den 1 mars 
rörelsen startade, flög en gyllene fågel 
upp i ett träd framför Sanne fars hus och
sjöng. Efter en dröm där han såg ett par 
drakar stiga upp till himlen, gav hans 
farfarsfar Moon Jeong-heul honom 
namnet Yong Myung; yong i betydelsen 
drake och myung som betyder ljus. Men 
omedelbart efter Koreas frigörelse från 
Japan 1945, när Sanne far inledde sin 
offentliga förkunnelse av försynen, gav 
himlen honom ett nytt namn, så han 
ändrade sitt namn till Sun Myung, i enlig-
het med syftet med hans providentiella 
mission.

Avsnitt 2. Sanne fars härstamning

              Förfäders traditioner
Grundande förfäder till Nampyeong, 



Moon klanen. Moon Da-seong gavs 
titeln hertig Museong. Han föddes i 
februari 472 AD, på en plats där dagens 
adress är byn Punglim i Nampyeong 
stadsdelen i staden Naju ligger i södra 
Jeolla provinsen. Det sägs att han 
placerades i en vagga ovanpå ett stort 
berg i stadsdelen Jangjayeon. I den 
klipp-vaggan var det kinesiska tecknet 
moon inskrivet i rött. Vi läser i släkt-
forskningen av Nampyeong Moon 
klanen att Kung Jabi av Shilla-dynastin 
fick i en dröm, "Ett speciellt barn har 
fötts i denna nation; gå och finn detta 
barn" Hans folk sökte efter barnet och 
fann honom gråtande på den klippan. 
Detta är enligt urkunderna, ursprunget 
till namnet Moon. Moon Da-seong växte 
upp till att bli en hög statlig tjänsteman 
och fick också ansvaret att plocka ut 
unga män av gott och starkt utseende 
och göra dem till ledare av Hwarang 
(elit-ungdomstrupper). Han lärde dem att
utöva barns vördnad, lojalitet och rätt-
färdighet. Sanne far sa, "medlemmar av 
Nampyeong Moon klanen upprätthåller 
en tradition av att vara samvetsgranna, 
lojala, kompromisslösa mot orätt-
färdigheter, och ha en urstark envishet."

                Sanne fars familj 
Nampyeong Moon klanen, som kom från
Jeolla provinsen, började sätta ner sina 
rötter i regionerna Pyeongan och Ham-
gyeong från tiden Moon Jung-shil som 
var känd med titeln hertig Uian. Han var 
den tredje av de 5 söner Chungseon 
Duke (Moon Ik-jeom). Moon Dal, Duke 
Uians 5:et-generationens ättling, var 

först med att bosätta sig i vad som nu är 
staden Jeongju. Sanne fars farfarsfar 
Moon Seong-hak var 19:e generation 
efter Duke Ulan; han hade 3 söner: 
Jeong-ho Jeong-gi, och Jeong-heul. 
Hans yngste son Moon Jeong-heul var 
Sanne fars farfars-far. Han var den 
förste som bor i byn Sangsa-ri. 

Moon Jeong-heul hade 3 söner: Chi-
gook, Shin-gook och Yoon-gook. Den 
äldste, Moon Chi-gook var Sanne fars 
farfar. Han sade om Sanne far, "han 
kommer att bli en stor man i framtiden; 
stöd honom vad än han vill göra." Moon 
Chi-gook hade 3 söner: Kyung-yu (som 
levde från och med den elfte dagen i 
sjunde månaden 1893 till och med den 
elfte dagen den tionde månaden 1954 
enligt mån-kalendern), Kyung-bok och 
Kyung-gu, och även två döttrar. Kyung-
yu, som efter död gavs titeln Chung-
bunim, var Sanne fars far. Han gifte sig 
med Sanne fars mor Kim Kyung-gye 
(som levde från och med den femtonde 
dagen i den tionde månaden 1888 för 
sjunde dagen i första månaden 1968 
enligt mån-kalendern), som efter döden 
gavs titeln Chungmonim. Hon kom från 
Yeo-nan Kim-klanen, och hennes 
tidigare namn var Kim Ju-gwan.

Chungmonim var från en framstående 
familj i Jeongju. Hon föddes som första 
dottern av hennes far Kim Bark-hung. 
Hennes mor, som var från Indong Jang 
klanen födde honom 5 barn, 3 söner och
2 döttrar. Hennes far stödde självstän-
dighetsaktiviteter och bidrog till att bygga
upp Osan-skolan i Jeongju, som produ-



cerade många patrioter för frihets-
kampen. 

Hennes familj, Kim, kom från Kim-klanen
som producerade många prominenta 
personer under Joseon-dynastin som 
klarat nationella prov för att bli stats-
tjänstemän. Hennes familj uppfostrade 
henne väl, med renhet och värdighet. 
Hon var lång, och hennes personlighet 
var aktiv och engagerad. Hon levde ett 
uppoffrande liv för Sanne far och lade 
därmed grunden för perfekt samarbete 
mor-son för hans väg som Återkomstens
Herre. 



Kapitel 2 

Sanna Mors födelse 

Avsnitt 1. Bakgrund 

          Den religiösa bakgrunden
För att Gud skulle kunna sända den 
Återvändande Herren, Sin enfödde Son, 
till jorden, genomförde Hen en särskild 
försyn. Hen gjorde på samma sätt för att
kunna sända Himlens brud att vara 
Hens enfödda dotter och förkropps-
ligande av den helige Ande. Himlen 
förberedde många andligt-ledda kyrkor 
för att skicka Sanna Mor som ny Eva. 
Ungefär samtidigt som sanna mors 
födelse, uppstod många andliga kyrkor 
på den koreanska halvön. Med hennes 
familj involverade i dem, var deras syfte 
att förbereda för Sanna mor. Sanna mor 
föddes den 10 februari 1943 (sjätte 
dagen i första månaden av mån-
kalendern) vid hennes mormors hem 
nummer 26, byn Shineui i nära staden 
Anju, Södra Pyeongan provinsen. Hon 
var den enda dottern till hennes far, Han
Seung-oon, och hennes mor, Hong 
Soon-ae, som senare fick titeln 
Daenionim.

           
        Profetian Himlens brud
Profetian om Sanna mors födelse var 
betydelsefull eftersom det var frukten av 
Guds providentiella historia. Hennes 
födelse var mycket större än födelsen av
bara en individ; det var frukten av 2 000 
år av kristen historia, och den var knuten
till andligt-vägledda kyrkor som uppstod i
Korea för att välkomna Herren vid hans 
Återkomst. Dessa kyrkor producerade 
denna frukt genom tre generationer: 
hennes mormor, Jo Won-mo; hennes 
mor, Hong Soon-ae (Daemonim), och 
slutligen Sanna mor själv. Speciellt, 
strax efter födelsen av Sanna mor, dog 
pastor Kim Seong från Heliga Herrens 
kyrka, i fängelse från den tortyr hon fick 
ta emot. Därefter gick uppdraget gick 
vidare till "Inuti livmodern kyrkan" ledd 
av pastor Heo Ho-bin. Eftersom även 
pastor Heo var fängslad, tog hennes 
mor, hennes plats, vittnade om Sanna 
mor, som var sex år gammal. Hon 
välsignat henne, du kommer att vara 
Himlens brud:" Redan innan födseln av 
Sanna mor fanns profetior om henne, 
"hon blir universums drottning. Genom 



denna process, överlämnades grunden 
för dessa kyrkors hängivna offer att ta 
emot Herren vid hans Återkomst, vidare 
ner till Sanna mor. 

              Sanna mors namn
Strax efter Sanna mor var född, gav 
hennes pappa, Han Seung-oon, henne 
namnet Hak Ja Hak, enligt en dröm där 
han såg två tranor. Hak betyder "trana" 
och ja betyder "son" som ofta används 
för att betyda "barn" i kvinnans namn. 
Sanne far tolkade hennes namn, "hon 
kommer att bli som en partner till Gud, 
genom att bli den största lärde, en 
annan innebörd för "hakja " är Guds 
bittra sorg." Han sade vidare att "det 
sista tecknet i hennes namn, ja 
symboliserar att hon är avsedd att 
förenas med Guds prins".

9 Jag fick jag veta att då jag föddes, 
hade min far en dröm-liknande vision 
där han såg den vackra, ljusa solen 
skina ner på en tät skog av pinjeträd. I 
skogen, dansade två tranor i harmoni. 
Så han gav mig namnet Hak Ja. 

10 Sanna mors namn är Hak Ja. Dessa 
tecken betyder "trana" och "son": Tranor 
flyger över Himalaya och landar sedan 
på slätterna där de kläcker äggen. Detta 
symboliserar missionen som Eva måste 
uppfylla. Tecknet ja , betyder "son" 
symboliserar att hon är kvinna som 
längtar efter Guds Son. Sanna mors 
uppdrag är att klättra över Himalaja och 
föda söner och döttrar i en värld av fred. 
Tranor äter inte vad som helst; de äter 
bara ren föda. De äter saker som är 

näringsrik men lätt. När en trana börjar 
flyga ändrar den knappast riktning när 
den flyger högt upp på himlen. Av denna
anledning, värderade folk i Mellanöstern 
tranan som en gynnsam fågel och 
vårdade den ömt. 

Sektion 2. Sanna mors familj 

Guds förberedelser

Sanna mors far, Han Seung-oon, föddes
den 20 januari 1909. Hans far var Han 
Byung-geon, hans mor var Choi Ki-
byung, och han var förste sonen bland 
fem syskon. I maj 1946, samtidigt som 
han arbetade som skollärare, flydde han
till söder. Efter det undervisade han som
lärare i folkskolor i Seoul och i provinsen
Gyeonggi till februari 1974. Han ägnade 
41 år av sitt liv till att vara en lärare, 
både i norr och söder. 

Hong Soon-ae (Daemonim) föddes den 
22:a dagen i den 2:a månad 1914 enligt 
mån-kalendern till en hängiven kristen 
familj. Hennes far var Hong Yu-il. 
Hennes mor, Jo Won-mo (som levde 
från 7:e dagen i den 11:e månaden 1889
till den 3:e dagen av den 9:e månaden 
1962, enligt mån-kalendern), födde 
honom en son och en dotter. Daemonim
var deras första barn. Jo Won-mo, 
Sanna mors mormor, var en flitig och 
aktiv kvinna som likt många samtida 
kvinnor. Det är känt att en av hennes 
förfäder, Jo Han-joon, byggde en 
betydande stenbro över floden Dallae på
Jeongju i norra Pyeongan provinsen, 
och investerade hela sin förmögenhet 
för att bygga den. 



Avsnitt 3. Av anden vägledda kyrkor 

Försynen med ande-ledda kyrkor

Med början omkring 1900, medan Gud 
förberedde försynen att åter sända 
Messias till jorden till landet Korea, 
började ande-ledda kyrkor växa fram. 
Dessa leddes av hängivna kristna som 
hade avancerad kunskap om Guds plan.
Arbetet i dessa kyrkor började med Nya 
Jesus-kyrkan ledd av pastor Yi Yong-do,
som överfördes till Den Helige Herren-
kyrkan med pastor Kim Seong-do, och 
kulminerade med Inuti livmodern-kyrkan 
med pastor Heo Ho-bin. Allteftersom 
dessa kyrkor sökte efter den återvän-
dande Herren, lade de också grunden 
för Guds försyn att välkomna Himlens 
brud. 



Kapitel 3 

Sanne fars barndom och ungdom 

Avsnitt 1. Kärlek till naturen 

             Lärdomar från naturen
Sanne far tillbringade ca 18 år av sitt liv 
inom ca 10 km av sin födelsestad. Detta 
var det skede av sitt liv tills han tog 
examen från skolan. Detta var en viktig 
tid i hans liv, när han lärde sig om 
naturen och hade många idéer genom 
att observera och uppleva den. Han 
studerade naturen, han visade ovanligt 
intresse, nyfikenhet och passion för 
lärande. Många upplevelser med 
naturens värld och hans lantliga 
omgivningar gynnade hans känslo-
mässiga känslighet och djup. När han 
observerade fåglars och insekters kärlek
för deras unga, bekräftade han princi-
perna om mänskliga kärlek. Allt i naturen
blev hans vänner, och de blev också 
hans läroböcker i hjärta och kärlek. 

Träning i självförsörjning

 I hans barndom, upplevde Sanne far 
alla uppgifter inom jordbruk, inklusive 
plöjning av risfält, plöjning, att så ris och 

ogräsrensning. Han lärde sig genom 
erfarenhet hemligheterna att framgångs-
rikt odla ris, bönor, korn, sötpotatis och 
andra grödor. Han hade inget emot att 
sprida gödsel och kratta löv. Han deltog 
ivrigt i varje typ av arbete och lärde sig 
att göra det bästa jobb han kunde i vad 
han än gjorde. Han har också lärt sig hur
man lagar sina kläder och stickar egna 
sockar, mössor och handskar. På detta 
sätt, tränade han sig själv att leva 
ensam, utan att behöva vara beroende 
av andra. 

                  Hjärtats träning

 I sin barndom, utgöt Sanne far många 
tårar. Han var en pojke med oerhört 
djupt hjärta och medkänsla. När han 
odlade fåglar eller fisk hemma, om 
någon av dem dog grät han för dem, 
tänkte på deras mor som sörjde sina 
unga. Han försvarade sina vänner när 
de blev mobbade av starkare pojkar. När
han hörde att någon gick hungrig eller 
svältande brukade han ta ris från ris-
förrådet hemma och ta med det till 
honom eller henne, utan att berätta för 



hans föräldrar. När han mötte en mor 
som just hade fött men inte hade någon 
mat att äta, gav han henne ris och 
sjögräs för att göra den soppa som 
koreanska kvinnor äter efter att ha fått 
en bebis. När hans vänners föräldrar 
inte hade råd att köpa dem nya kläder 
som vanligen förbereddes för barn på 
traditionella helgdagar, gav han dem 
sina egna nya kläder. Dessa är några av
de sätt han uttryckte sitt djupa hjärta för 
vem helst som behövde. 

15 Jag blev tillräckligt mogen för att 
känna medlidande med andra strax efter
att jag fyllt 7, den ålder då jag började gå
i byns skola. Jag brukade lista ut när 
gravida kvinnor i byn skulle föda sina 
barn genom att titta på deras magar. En 
dag fick jag veta att en av de kvinnor 
som var gravid inte hade något ris 
hemma. Så, en månad innan hon födde 
barnet gav jag henne ris och sjögräs för 
den soppa av sjögräs som alla mammor 
äter efter att ha fött. Det är därför de 
fattiga människorna i min by förtröstade 
på mig alla deras hemligheter. Jag 
kände mig ansvarig för att ta hand om 
människor som hade svårigheter, 
oavsett situation. Varje år på hösten 
plockade jag kastanjer till dem. Jag 
brukade spara en del av majslagret i vårt
hus och ge det till dem i deras hem. Det 
är det enda sättet jag kunde känna frid. 
Det är från den här typen av bakgrund 
jag har en grund att ens föreställa mig 
hur ge mat till alla världens folk. 

                     Andens gåvor
 Från barndomen, var Sanne fars 
personlighet sådan att när han tog en 
väg, skulle han följa den till slutet. Hans 
ihärdiga anda hjälpte honom att lyckas i 
vad han gjorde. När han bestämde sig 
för att något var rätt sak att göra, 
agerade han omedelbart. Under hans 
barndom odlade han därför de förmågor 
och karaktärsegenskaper som han 
skulle behöva för att uppfylla Guds 
frälsningsförsyn som Sanna föräldrar. 
Dessutom, även som barn förvånade 
han folk runt omkring honom med hans 
förutsägelser rörande människors 
sjukdomar eller problem som skulle 
uppstå i framtiden. Detta var en speciell 
förmåga han hade. 

Avsnitt 2. Gud kallar

Familje-gottgörelse

Innan Sanne far kallades av Gud, var 
hans familj och släktingar tvungna att 
betala svår gottgörelse. Tills han uppnått
en ålder av 16, var de attackerade med 
alla typer av prövningar och lidanden. 
Uppoffringar för Guds vilja var deras 
oundvikliga öde. De slutliga offer-
villkoren för att rensa bort satans 
anklagelse för att säkerställa det 
fullständiga seger-fundamentet på 
Himlens sida. Under tre generationer 
dog barn borta från hemmet, deras 
vistelseort okänd. Särskilt ur sanna fars 
12 syskon, 5 bröder och systrar som han
brydde sig mest om, dog vid mycket ung
ålder. På detta sätt separerade himlen 
honom från relationer som han kunde 
lita på och från människor han mest 



älskade. Det var så han inte längre 
skulle vara ansluten till världsliga saker. 
Även efter hans kallelse, var Sanne far 
tvungen att varje dag leva sitt liv utan 
alla relationer med människor som han 
kunde finna skydd från, eller till som han
ville ägna särskild uppmärksamhet. 
Detta är hur han levde, var han var i 
världen. 

    Guds uppmaning genom Jesus

Ungefär samtidigt som Sanne far gick 
med i den presbyterianska kyrkan, och 
medan han fick en modern utbildning, 
växte sig hans tänkande bredare och 
djupare. Han började fråga allvarliga 
frågor om den nuvarande och den 
framtida verkligheten. Även när han 
mötte många obegripliga svårigheter 
inom sin egen familj och klan. Han 
bevittnade de oräkneliga tragedierna 
hos hans folk under japanskt herravälde,
och upplevde personligen Koreas 
smärta och sorg som en svag nation. 
Samtidigt kämpade Far för att hitta 
lösningen på de grundläggande frågorna
om människans liv. Far blev 16 
(koreanska räkning) strax efter att han 
överförs till Jeongju folkskola. Därefter 
på morgonen den 17 april 1935, medan 
han var i tårfylld bön i bergen, mötte han
Jesus, som delade med honom många 
djupa och fantastiska sanningar. De två 
hade flera diskussioner under de 
följande dagarna. Efter Sanne far 
accepterat hans uppmaning från Gud, 
fortsatte han att studera i sin hemstad i 
Seoul, och utomlands i Tokyo. Under 
denna tid gick han igenom en period av 

förberedelser för att fördjupa sin tro och 
odla sin känsla för mission och hans 
framtida roll som providentiell person. 

Avsnitt 3. Skoltid 

Grundskolan

 Från åldern 7 till 13 studerade Sanne 
far vid byns skola. Där lärde han sig 
kinesiska tecken och läste konfucianska 
klassiker. Hans minne var utmärkt, och 
hans kalligrafi var så fantastiskt bra att 
hans lärare använde de tecken han 
skrev som modeller för andra studenter 
att kopiera. På den tiden, var hans dröm 
att kunna ta minst tre doktorsexamina, 
och för att uppnå detta visste han att 
han behövde en bredare utbildning. Så 
han anmälde sig till Won-bong 
förberedande folkskola för att förbereda 
antagningsprov för en skola med en 
modern kursplan. 1934 deltog han i 
tredje årskursen på Osans folkskola . 
I april 1935 överfördes han till den 4:e 
årskursen på Jeongju allmänna 
folkskola, främst för att studera 
japanska. Den 25 mars 1938, vid 
examens-ceremonin för skolans 29 
klass, erbjöd han sig att tala på podiet. 
Även om ceremonin började närma sig 
sitt slut, gav han ett långt tal för att 
uttrycka sina åsikter framför alla 
människor som samlats där. En efter en 
pekade han på de oförrätter japansk 
kolonial utbildningspolitik och som 
hyckleri. Han påpekade också 
problemen med varje enskild lärare. På 
grund av denna händelse, satte den 
japanska polisen hans namn på deras 



lista som en person som skulle bevakas.
 

Studier i Seoul

Efter examen från Jeongju allmänna 
folkskola, reste Sanne far till Seoul. Från
12 April 1938 till den 8 mars 1941 deltog
han i Gyeongseong-skolan för handel 
och industri, som ligger i Heukseok-
dong. Han såg till att han alltid var den 
första att anlända till skolan på 
morgonen och han tog ofta på sig 
ansvaret att rengöra hans klassrum 
själv. Eftersom han var så exemplariskt, 
kunde hans klasskamrater inte behandla
honom lätt, utan gav honom respekt. 
Han skyddade de svaga och tvekade 
inte att ta itu med arroganta och starka 
mobbare i syfte att lära dem rätt från fel. 

Även om han hade en aktiv personlig-
het, talade Far sällan, var allvarlig och 
uppriktig. För att hitta vägen till himlen 
och odla sin karaktär, var han tyst 
mycket av tiden. Hans närvarokort visar 
att han var "glad, aktiv, uppriktig och 
allvarlig, stark, friskt-sinnad, villig att 
frivilligt göra saker, och hårt arbetande". 
Det sa vidare, "Han är vältränad och 
stark, har en bra närvaro, och gillar 
fotboll. 

 Livsstil och bön

 Under de nästan tre år som han gick i 
skolan i Seoul, utövade Far rigorös 
självdisciplin. Han levde ensam och 
inackorderad där måltider serverades. 
För att utveckla sin tro bedrev han 
nästan konstant bot och diverse andra 

aktiviteter, medan han studerade vid 
skolan. I början och under en tid 
pendlade han till sin skola från 
Noryangjin i Dongjak-distriktet. För det 
mesta levde han i Heukseok-dong, först 
ensam och sedan en tid inackorderad. 
Hans familj skickade honom tillräckligt 
med pengar för hans undervisning och 
uppehälle, men han sov i ett kallt, 
ouppvärmt rum. I den bittra vinterkylan 
lagade han sin mat med iskallt vatten 
som han drog upp ur en brunn. Det var 
så kallt att ibland frös tunnans kedja fast 
på hans händer. Han levde frivilligt på 
detta sätt, eftersom han personligen ville
uppleva situationen för dem som lever i 
umbäranden. Från denna stund, fastade
Far under lunch varje dag. Morgon och 
kväll var hans mat alltid densamma, en 
måltid bestående av en skål med ris och
en sidorätt. Han gick villigt hungrig 
eftersom då kunde han känna sig 
närmare Guds hjärta. Dessutom bad 
han mer än 12 timmar per dag. Hans 
långa och ivriga böner gav honom valkar
på hans knän och armbågar. Framför allt
hade han allvarliga, desperata 
konfrontations-böner i tallskogen nära 
skolan, på en klippa vid sidan av berget 
Seodal bakom en kyrka eller vid foten av
berget på Dongjak-distriktets sida. 
Genom dessa böner, upplevde han 
Guds hjärta och förenade sig med 
honom i hjärtat.

Avsnitt 4. Studier i Japan 

Första dagarna i Japan



 För att bredda och fördjupa sig i 
förberedelserna för Guds Vilja, åkte 
Sanne far för att studera i Japan. Den 31
mars 1941 lämnade han stationen i 
Seoul och tog Hikari tåget till Pusan. 
Den 1 april inledde han Shokeimant, en 
båtlinje mellan den japanska hamnen 
Shimonoseki och Pusan. I början av 
april, blev far inskriven i Waseda 
tekniska gymnasium, en skola som är 
ansluten till Waseda universitet, började 
han studera elektroteknik. 

 

Disciplin sinne-kropp

 Under tiden han studerade i Japan, gick
Sanne far helt upp i uppgiften att forska 
och systematisera Principerna. Han 
läste upprepade gånger Bibeln och 
jämförde den med Principerna som han 
hade nyligen uppenbarat, i syfte att 
verifiera det med Skriften. Biblar på 
koreanska, japanska och engelska var 
alltid på hans skrivbord på 
inackoderingsrummet. Speciellt de 
koreanska och japanska biblarna, var så
fulla av understrykningar i olika färger så
man kunde knappt läsa orden på 
sidorna. Processen av att finna och att 
systematisera den stora och 
grundläggande sanningen var en ensam
väg; det fanns ingen som vägledde 
honom genom det. 

Utöver sina akademiska studier, 
kämpade Sanne far hårt för att ha 
många olika livserfarenheter - bland 
arbetarklassen, medelklassen och 
överklassen. För att förbereda sig för sin
revolutionära mission, försökte han bryta

igenom varje begränsning och ackumu-
lera förmåga att handskas med varje 
problem som skulle kunna uppstå på 
hans väg mot slutdestinationen. När han
fått pengar hemifrån för sin skola och sitt
uppehälle, använde han dem för att 
hjälpa de behövande, därefter gick han 
och tog jobb som arbetare. Bland många
andra saker, bar han en A-ram (bärsele)
på sin rygg och drog en vagn. Genom 
att offra blod och svett, blev han en vän 
och bror till sina kollegor arbetarna, 
delande deras smärta och glädje. 
Genom att träna sig själv på detta sätt, 
han har personligen upplevt sanningen i 
undervisningen, "Den som vill bli en 
strålande konung måste segra över alla 
typer av smärta". 

 

Examen och återvändande

 På grund av ändrade förhållanden i 
Japan på grund av kriget, förkortades 
Sanne Fars studier i Japan med en 
termin. Därför tog han examen tidigare 
än förväntat, den 30 september 1943 i 
gymnasieskolans 25:e avgångsklass av 
Waseda tekniska skola. Efter examen 
köpte Sanne far en biljett till en avresa 
den 4 oktober på fartyget från 
Shimonoseki till Pusan och sände ett 
telegram till sin familj med datum och tid 
för hans ankomst i Pusan. På avrese-
dagen, när han kom till tågstationen i 
Tokyo med hans vänner som tagit 
avsked av honom, kände han sig 
plötsligt illa till mods. Han visste inte 
varför, men det var som om hans fötter 
tyngdes ner och han kunde knappast 



dra sig själv på tåget. Så han bestämde 
sig för att skjuta upp sin hemresa. 
Fartyget som gick den dagen, det som 
Sanne far hade köpt biljett till, hette 
Gonnonmaru, Den 5 oktober kl. 1:15 på 
morgonen, omkring tio nautiska mil 
nordost om Okinoshima sänktes skeppet
av en amerikansk torped. Sanne fars 
familj var i total chock när de hörde 
nyheten om förlisningen. De hade inte 
hört att Far hade ändrat sitt avrese-
datum. När Sanne far var på väg hem i 
mitten av oktober, gav han ett heligt 
löfte: Den här gången kommer jag hem 
utan att ha kunnat lösa upp den bittra 
sorgen hos mitt folk. Men inom en snar 
framtid kommer den tid , då jag skall 
kunna undervisa japanska ungdom och 
vägleda dem att genomföra Guds vilja. 
Då möts vi igen. 



Kapitel 4

Sanna mors barndom och ungdom

 

Avsnitt 1. En atmosfär av tro

Hängivelse, tro och välsignelser

Sanna mor tillbringade det mesta av 
hennes barndom i hennes mormors hus,
Jo Woo, eftersom hennes mor, Hong 
Soon-to (Daemonim), ledde ett liv av tro 
som ägnades åt att ta emot Åter-
komstens Herre. Både hennes mor och 
hennes mormor uppfostrade henne att 
ärva kärnan i detta liv i tro. Daemonim 
strävade att uppfostra mor bra. Medan 
de levde i norr, hade Daemonim ofta 
drömmar där hon såg satan försöka 
skada hennes dotter. Dessa drömmar 
fortsatte tills mor var sex år gammal. I en
annan dröm, visade sig pastor Kim 
Seong-do för henne och uppmanade 
henne att fostra Sanna mor eftersom 
hon inte var hennes eget barn utan 
Guds. Därför hängav sig Daemonim att 
fostra henne på bästa sätt hon kunde i 
position som hennes dagmamma. 
Eftersom Daemonim vandrade en sådan
väg av prövningar, var Sanna mor också
tvungen att gå den vägen tillsammans 
med henne tills hon kunde stå som 

Himlens brud. 

Koreakriget 1948

När sanna mors mormor, Jo Won-mo, 
hennes mor, Hong Soon-ae 
(Daemonim), och sanna mor själv deltog
i Inuti livmodern kyrkan i norr, kom 
kyrkan under religiös förföljelse av de 
kommunistiska myndigheterna. Det 
skedde en incident där Jo Won-mo och 
Daemonim greps och fängslades 11 
dagar. Eftersom förföljelsen blev 
strängare, föreslog mormor Jo att de 
skulle gå söderut. Vid den tiden, gav 
himlen Daemonim en uppenbarelse att 
de ska flytta söderut. Södra Korea var 
främmande för tre av dem, men 
eftersom de hörde att första sonen till 
pastor Kim Seong-do från Heliga 
Herrens kyrka i Cheolsan redan hade 
gått söderut, beslutade de sig för att 
förena sig med honom där. Dessutom 
ville Daemonim se hennes yngre bror, 



Hong Soon-jeong. Han hade återvänt till 
Korea i mitten av hans studier i Japan 
på grund av krigssituationen, anslutit sig 
till Sydkoreas armé, studerat farma-
kologi på den koreanska militär-
högskolan och hade då rangen av första
löjtnant. Så de gick mitt i natten och 
reste till Sydkorea med risk för sina liv. 
Efter att övervunnit många svårigheter, 
kom de säkert fram till södern. 

Avsnitt 2 Utbildning och möte med
Far 

Himlens vägledning 

Efter ankomsten till söder, gick Sanna 
mor i Hyochang Elementarskola i Seoul. 
Efter att hon lämnat Seoul fortsatte hon 
sin skolgång, trots att hon flyttat flera 
gånger till Daegu, Seoguipo på ön Jeju 
och Chuncheon i Gangwon-provinsen. 
Hennes skolkort från Bongeui 
Elementarskola i Chuncheon noterar att 
hon var "mycket ren, vänlig och artig, 
visar en ädel hållning, den mest 
feminina bland studenterna i klassen." 
När hon tog sin examen från skolan, fick
hon en utmärkelse som en heders-
student.

Sanna mor gick därefter i Seong-jeong 
flickskola från april 1956 till mars 1959. 
Den här skolan köptes av Sanna 
föräldrar i april 1987 då den bytte namn 
till Seonjeong mellanskola. I mars 1959, 
började Sanna mor Saint Joseph's 
sköterskeskola i Seoul. Det är det 
tidigare namnet på vad som idag är det 
katolska universitetets sköterskeskola. 

                     
Möte med Far

Pastor Kim Seong-do, grundare av den 
helige Herrens kyrka, gav dessa sista 
ord till hennes första son, Jeong Seok-
cheon, "Om jag inte kan uppfylla det 
uppdrag som Gud gav mig, kommer det 
att uppfyllas genom någon annan. Den 
representanten för Gud kommer också 
att missuppfattas som jag. Den kyrka 
han leder kommer att missförstås och 
förföljas som otuktens kyrka, och han 
kommer att lida i fängelse. Om ni hittar 
en sådan kyrka, förstå att det är en sann
kyrka och gå till den kyrkan. "

Herr Jeong gick mot söder med sin äldre
syster Jeong Seok-on. De bar med sig 
tron att Guds vilja som inte blev uppfylld 
i deras mors generation skulle definitivt 
uppfyllas i nästa generation eller en 
framtida generation. De fortsatte sina 
andakter i sina egna hem och sökte efter
var det var genomfört. 

En dag, läste de en tidningsartikel om en
incident vid Ewha universitet där många 
studenter utestängdes från skolan. Det 
var så Jeong Seok-on och hennes dotter
kom för att besöka Enighetskyrkan, i 
tron att det kanske var kyrkan deras 
moder pastor Kim Seong-do, hade talat 
om. På den tiden låg den i Jangchung-
dong i Seoul. Den 4 oktober, 1955 
släpptes Sanne far från fängelset 
Seodaemun med domen att han var 
oskyldig till alla anklagelser. Efter Sanne
far hörde vad pastor Kim berättat för 
Jeong Seok-cheons far besökte Far 
Jeongs hem på Dongseong gata i 
Daegu. Jeong Seok-cheon skrev då ett 



brev till Hong Soon-ae om hans möte 
med Sanne far och uppmuntrade henne 
att träffa honom. Det är så Sanna mor 
och hennes mamma Hong Soon-ae kom
att möta Sanne far. 

Ett liv i tro

Sanna mor kom ner till söder med 
hennes mormor, Jo Won-mo, och 
hennes mor, Hong Soon-ae, 1948. De 
flyttade flera gånger från Seoul till 
Daegu, sedan till ön Jeju och därefter till 
Chuncheon, där de fortsatte sina liv i tro.
När de bodde tillfälligt hemma hos 
vännen till hennes mamma, i Daegu, 
direkt efter ankomsten i söder, beskrev 
en främling som såg Sanna mor henne, 
"Hon är den mest gudomliga ung dam i 
himlen och på jorden." Det var så här 
överallt Sanna mor gick: Hon fångade 
folks uppmärksamhet, och folk fick 
andliga budskap som bekräftade henne. 

         Avsnitt 3. Utvald av himlen

     Tre generationer av förberedelse
Enligt Sanne fars ord, måste lämpliga 
providentiella villkor uppfyllas för att en 
kvinna som representerar hela grunden 
för Bruden skall kunna väljas att bli 
mänsklighetens Sanna mor. 

Först måste hon ha ett inre band av 
härstamning som kan övervinna den 
satanska världens anklagelser. Kvinnan 
vald att representera alla kvinnor och 
vara upphöjt till positionen av Sann mor 
måste komma från en familj som hade 
förberetts bakom kulisserna under tre 

generationer med endast en dotter i 
varje generation. Sanna mors här-
stamning uppfyllde detta krav genom sin
mormor, Jo Won-mo, hennes mor, 
Daemonim och Hak Ja Han själv. 

Dessa kvinnor var deras familjers enda 
döttrar, och de avskildes från världen så 
att de kunde vara på Guds sida. Deras 
familjer var inte stora, och de hade inte 
många släktingar. Därmed kunde de 
leva ett enkelt liv och skapa förut-
sättningar för att rena sig i syfte att 
förbereda grunden för Himlens brud. 

 

  Förberedelse som Himlens brud

Gud, som sände den Återvändande 
Herren som sin enfödde Son, för-
beredde även Hak Ja Han att bli 
Himlens Brud och hans enfödde Dotter. 
Även när hon var mycket ung, fanns det 
tillfällen då människor vittnade om 
henne, att hon skulle bli Himlens brud. 
När dagen för Lammets Bröllopsmåltid 
närmade sig, fick ett antal av kyrko-
medlemmar drömmar att Hak Ja Han 
skulle bli Himlens brud. 

Hennes mor, Daemonim, hade också en
sådan dröm. I hennes dröm trädde hon 
in i Sanne fars rum och hon tittade bakåt
och såg kvinnor i vita heliga kläder med 
buketter av rosa blommor. Sedan tänkte 
Daemonim "Alltsedan Gud förlorade 
Eva, har Hen i 6000 år letat efter en 
kvinna." 

Sanne far satt, därefter såg han sin 
dotter vandra mot honom. När hon 
närmade sig honom, var det brak av 



åska, och blixtar som lyste upp himlen 
som om för att tillkännage deras 
lustfyllda förening. Hon såg många 
människor som såg på med beundran 
men också med avund. Daemonim 
förstod inte riktigt innebörden av hennes 
dröm. Fortfarande, allteftersom hon upp-
fostrade sin dotter, fortsatte hon att offra 
villkor av hängivenhet för en lång tid så 
att denna dröm kunde gå i uppfyllelse. 

Avsnitt 4. Prövningar och seger

Tyst lidande

Sanna mor vandrade vägen till seger 
genom att övervinna alla slags svårig-
heter, både före och efter det Heliga 
bröllopet där hon blev Himlens brud. 
Hon var den absoluta objekt partnern 
inför Gud, den absoluta subjekt 
partnern. Hon gick en ideal väg av 
absolut tro, absolut kärlek och absolut 
lydnad. För försynen skull visade hon en
stark anda som tillät henne att bryta 
igenom alla hinder. Hon minns, "vägen 
jag gick var en följd av prövningar, var 
och en så svår att det är smärtsamt att 
ens tänka på."

                  Sanna Mors seger

Sanna mor är en kärleksfull och om-
tänksam kvinna. Ibland gråter hon med 
hennes moderliga hjärta, och tänker på 
andra människors lidande, och ibland 
njuter hon av världen med det rena 
leendet av en ung flicka. När hon har 

något allvarligt att säga, dras folk att 
lyssna. 

Sanne far sa att det var bara genom 
Sanna mors seger han kunde genom-
föra, avsluta och proklamera återupp-
rättelsens försyn. Han betonade också 
att "hennes försakelse verkligen var 
nyckeln till segern.

Sanne far gav en utmärkelse till Sanna 
mor den 14 juni 1999. Texten till utmär-
kelsen som gratulerar Sanna föräldrar 
och utropa deras kosmiska seger, slår 
fast att Sanna mor kom med missionen 
att vara "Guds ursprungliga dotter och 
mänsklighetens Sanna mor." Hon kom 
till jorden enligt Guds kommando, med 
frukten av lyckad återupprättelse-
historia". Dessutom har hon "uppfyllt sitt 
uppdrag att vara en sann dotter inför 
Himlen, en sann hustru till hennes make,
och den Sanna föräldern till hela 
mänskligheten som hennes barn." 
Sanna mors svåra väg av återupp-
rättelse genom gottgörelse är något som
Gud allena verkligen förstår och kommer
ihåg. Men hon vann seger och etable-
rade därmed den eviga tradition som en 
Sann förälder.


