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Starten på Sanne fars allmänna förkunnelse
och grundandet av HSA-UWC

 I och med befrielsen av Korea den 15 
augusti 1945, började Sanne far sin 
allmänna förkunnelse för återupp-
rättelsens försyn. Det var början på en 
lång och segdragen marsch mot 
befrielsen av Gud, frälsning av mänsklig-
heten, och förverkligandet av Guds Vilja,
och en fredlig värld. Även om han 
öppnade den nya tidsåldern, länge 
efterlängtad och förväntad av mänsklig-
heten, så låg ett enormt lidande 
fortfarande framför honom. 

Inledningsvis kunde Sanne far inte 
publicera sin nya förkunnelse, och när 
han träffade andra pastorer och 
kyrkoledare var det nästan omöjligt för 
dem att erkänna honom som den nya 
försynens Herre. Därför hade han inget 
annat val än att finna och arbeta med 
andliga grupper som kommunicerade 
direkt med Gud. I synnerhet en var den 
Kristna Israelklostret ledd av pastor Kim 
Baek-moon, vars ande var på den 
högsta nivån. Han besökte denna grupp 
i oktober 1945 och sex månader ägnar 

han all sin energi som volontär att tjäna 
och arbeta för dem. I början av mars 
följande år, vittnade pastor Kim om att 
Sanne far var "mannen som kommer 
med konung Salomos härlighet". Men 
efter det vittnesbördet tjänade eller följde
pastor Kim inte Sanne far. Sanne far 
kände att han kunde inte uppfylla Guds 
vilja så länge han bodde där, så han 
lämnade klostret.

När det blev omöjligt för Sanne far att 
lägga grunden för Viljan i Sydkorea fick 
han en uppenbarelse att gå till Pyeong-
yang och han gick omedelbart. Han 
anlände den 6 juni 1946, och byggde 
med ivrig bön och hängivenhet, ett 
altare. I Pyongyang vägleddes troende 
kristna av himlen och flockades kring 
honom, och på grund av deras 
vittnesbörd om vad de upplevt, växte 
snabbt antalet personer som deltog i 
hans gudstjänster. Men andra pastorer 
och kyrkans äldste tänkte att Sanne far 
stal deras anhängare och, på grund av 
deras opposition och anklagelser, 



fängslades han i Daedong häktet den 
11 augusti samma år.

Sanne far var faktiskt hoppfull när han 
fängslades. Han visste att i Daedong-
häktet skulle han möta ledaren för en 
andlig grupp. Pastor Heo Ho-bin 
grundare av Inuti livmodern kyrkan, som 
tagit emot uppenbarelser att Herren 
skulle komma igen i köttet, var också 
fängslad i häktet. Sanne far gav i hem-
lighet ett meddelande till henne som sa, 
"Bed för att få reda på vem jag är. 
Förneka allt och bli frisläppt: Men hon 
trodde inte Sanne far, och meddelandet 
upptäcktes av fångvaktarna. Som en 
följd torterades Sanne far svårt, och när 
han släpptes var han vid dödens brant. 

Till sist förföljdes Sanne far av kristna 
ledare och andliga grupper i både Syd- 
och Nordkorea. Därför, precis som 
Jesus var tvungen att gå igenom en 40-
dagars fasta och 3 stora frestelser p.g.a.
motståndet från Israels utvalda folk, fick 
även Far utstå svår tortyr i Daedong-
fängelset och gå vägen av tre frestelser. 

Den första av dessa frestelser kom 
genom Pak Eul-yong, den själv-
utnämnda "Jehovas hustru". Sanne far 
triumferade slutligen i samband med 
vägen av återupprättelse genom gott-
görelse, avancerande upp genom åtta 
nivåer av återupprättelse som en 
tjänares tjänare till Guds påtagliga 
objekt- partner. 

Den andra frestelsen var hans 43-
dagars kamp för sanningen där han fick 
möta alla heliga i andliga världen. Det 
var en hetsig debatt om tre frågor: för 

det första, förändring av släktlinje; för det
andra, rätten till herravälde, och för det
tredje, förändring av hjärtats sfär. Till 
sist, tog Sanne far emot Guds kungliga 
sigill och Hans officiella erkännande. 
"Vad Sun Myung Moon säger är sant". 
På det sättet vann han dem. 

Den tredje frestelsen var vägen att 
genom gottgörelse återupprätta det 
lidande Jesus hade uthärdat när han 
förlorade sin 12 lärjungar och blev 
korsfäst. Far var tvungen att gå igenom 
denna väg i syfte att påbörja sitt arbete 
som hade namngetts som arvtagare till 
Jesu mission. Sanne far segrade genom
att återupprätta mer än 12 lärjungar i 
Heungnam särskilda arbetsläger som för
honom var detsamma som korsfästelse. 
Sanne far genomgick tvångsarbete i 
Heungnams arbetsläger i två år, 4 må-
nader och 25 dagar, med början 20 maj, 
1948.

Livet i Heungnam arbetsläger i sig var 
ett levande helvete, med dåliga 
ransoner, fruktansvärda levnads-
förhållanden och extremt hårt straff-
arbete. Varje år dog 40 procent av 
fångarna. Sanne far var tvungen att 
finna 12 hängivna lärjungar på en sådan
plats och kämpa för att överleva, och 
han kunde varken prata eller agera fritt 
som han ville. Det enda sättet för honom
att vittna till andra var genom att utöva 
ett liv av hängivenhet som påverkade 
himlen och andliga världen. Förfäderna i
andliga världen sände uppenbarelser 
genom drömmar och visioner till deras 
ättlingar i fängelset; på detta sätt kom 



många människor att tjäna och följa 
Sanne far.

När Koreakriget bröt ut, anlände FN-
trupper och angrep de nordkoreanska 
trupperna. Sanne far befriades från 
Heungnam fängelset, dagen före hans 
schemalagda avrättning. Han vandrade i
tio dagar för att komma till Pyeongyang, 
där han sökte efter dem som hade följt 
honom innan han sändes till fångläger. 
Han sökte först upp Kim Won-pil, som 
Sanne far hade vittnat till före hans 
arrestering. Far bad honom besöka de 
andra medlemmarna, men ingen av dem
återvände till Sanna far. Efter att ha bott 
40 dagar i Pyeongyang, lämnade Sanne
far staden den 4 december 1950, 
tillsammans med Kim Won-pil och Pak 
Jeong-hwa, som hade suttit i fängelse 
tillsammans med Sanne far. Herr Pak 
kunde inte gå på grund av ett brutet ben,
så Sanne far la honom på en cykel han 
hade hittat och de gick tillsammans 
söderut. 

Den 27 januari 1951, 55 dagar efter 
avresan söderut, anlände Sanne far till 
Choryang-stationen i Pusan. Med början
den 11 maj och under loppet av det året,
skrev Sanne far Wolli Wonbon, den 
Ursprungliga texten av Principerna. Den 
20 juli 1953 sändes Kang Hyun-shil till 
Daegu som första missionär. Detta var 
första gången som Principerna förkun-
nades offentligt. 

Den 1 maj 1954, grundade Sanne far 
Holy Spirit Association for the Unification
of World Christianity i Bukhakdong, 
Seoul. Den grundades för att etablera 
Abel-kyrkan som representerar kristen-

domen, baserat på Fars segerrika 
fundament av gottgörelse i Nordkorea. 
Detta innebar att centrerat på denna nya
organisation, hade Guds återupprättelse
startat på nytt.



Kapitel 1

Sanne far startar sitt
offentliga liv

Avsnitt 1. Fars offentliga liv

Guds seger i andra världskriget

Grunden för Guds vilja centrerat på 
Återkomstens Herre var oerhört 
betydelsefull för segern på Guds sida i 
andra världskriget centrerat på kristen-
domen. Befrielsen av Korea den 15 
augusti 1945 och avslutade 40 år av 
japanskt kolonialvälde. Detta var en 
enskild anmärkningsvärd händelse i 
historien av Guds försyn. När Korea 
slutligen var befriat från japanska 
kolonialismen, blev det möjligt för 
försynen att avancera till en ny nivå.

                 Kristen misstro

Befrielsen av Korea kom vid en vänd-
punkt i världshistorien. År 1945 kom en 
läglig tidpunkt i återupprättelsens försyn 
att upprätta Guds suveränitet och 
återupprätta världen centrerad på 
kristendomen. Men kristna, accepterade 

inte Far, just den personen som ledde 
denna försyn. Far ställdes sedan inför 
problemet att vara tvungen att förbereda
ett nytt fundament.

Efter hans första försök att starta 
försynen fokuserat på Seoul, 
misslyckades, startade han sitt andra 
försök, fokuserat på Pyongyang, med 
start i juni 1946. Men alla försynens 
fundament som Gud hade förberett 
kollapsade i misslyckande och Far var 
tvungen att gå lidandets väg genom 
fängelse. Bland de många kristna 
kyrkosamfund i Korea, fanns det vissa 
som hade gett efter för Japans tvång 
och bett i Shinto helgedomar. Det fanns 
andra patriotiska troende som hade 
förblivit underjordiska och hade kämpat 
mot japanerna, trogna sin tro i väntan på
dagen för befrielsen.

Under sådana omständigheter, lade 
andliga grupper som aktivt arbetat under
de 14 åren före Korea var befriat, 
grunden för Återkomstens Herre. 



I synnerhet män från Wonsan utförde 
andliga arbeten i den östra delen av 
Korea. Samtidigt dök det upp kvinnor 
som utförde andliga verk i Cheolsan, i 
den västra delen. Bland dessa kvinnor, 
var den mest anmärkningsvärda pastor 
Kim Seong-do från Heliga Herrens 
kyrka, pastor Heo Ho-bin från Inuti 
livmodern kyrkan och den äldre fru Pak 
Eul-yong, som kallades "Herrens 
hustru." Den mest ryktbare mannen var 
pastor Kim Baek-moon från Nya Jesus-
kyrkan. Speciellt pastor Kim Baek-moon 
anförtroddes uppdraget att vara Johan-
nes döparen. Han vittnade om att Far 
skulle uppnå världsomfattande beröm-
melse liknande konung Salomo. Men 
han tjänade eller följde aldrig Far, så 
försynen kunde inte börja vid den 
tidpunkten.

Avsnitt 2. Pyongyang

                Guds uppmaning

Den 27 maj 1946, tog Sanne far emot 
Himlens kommando att passera 38:e 
breddgraden och omedelbart gå mot 
Pyeongyang i Nordkorea. Vid den tiden, 
ockuperades Pyeongyang av sovjetiska 
armén som hade satt upp den kommu-
nistiska regimen där. Sanne far anlände 
den 6 juni. Pyeongyang kallades österns
Jerusalem och navet för den kristna tron
i Korea. Trots det hade kyrkan lidit stort 
och människor strävat efter att bygga 
upp den igen. Efter ankomsten bodde 
Sanne far i Gyeong-chang-ri, och 
arbetade där för att sprida sitt budskap. 
Far bodde hemma hos en troende 

person med vilken han hade utvecklat 
ett starkt band med när han bodde på 
Israel klostret. 

 

         Bygga upp en lärjungaskara 

Efter ankomsten till Pyeongyang den 6 
juni 1946, tog Sanne far ett rum i 
Gyeongchang-ri och påbörjade sin kyrka
med bön och hängivenhet. På den tiden 
fanns det i Pyeongyang fortfarande 
många kristna kyrkor och hängivna 
kristna. Även om många av dem såg på 
Sanne far med ovänlig blick sökte han 
ändå efter nya anhängare med 
övertygelsen att han skulle förmedla 
Ordet för att kunna frälsa ännu ett liv. 
Många var de gånger som han såg ut 
genom dörren med förväntan medan  
han väntade på dessa nya anhängare 
skulle dyka upp. 

Vissa människor fann sin egen väg till 
Sanne far, och förde senare andra 
kristna troende till honom. Sanne far höll
gudstjänster för dessa människor. I 
synnerhet efter Sanne fars ankomst, 
började vissa människor ta emot 
uppenbarelser om honom. Dessa 
hängivna troende fann honom genom 
vägledning från andliga världen. Många 
av dem som kom hade länge varit för-
beredda för den kommande Sanne 
fadern, och bland dem fanns personer 
som hade varit beredda att ta emot 
Sanne far till och med från tiden innan 
han var född.

Andevärlden bryr sig inte om tid och 
plats och hjärtats världs anslutningar är 
länkade på ett mystiskt och djupgående 



sätt. De personer som på så sätt blivit 
förenade med Sanne far var så över-
väldigade av sann kärlek när de så 
mycket som rörde vid hörntofsen på 
hans kläder, kändes det som om de 
svävade i luften och kunde dansa av ren
glädje. Sanne far stannade uppe hela 
nätterna och talade med alla, som kom 
för att besöka honom, gamla eller unga. 

***

Deedong-häktet 

När Fars kyrka i Pyeongyang blev fylld 
med andliga fenomen, slutade många 
troende kristna att delta i deras egna 
kyrkor och gick istället bara till där 
Sanne far var. Därefter kom deras 
pastorer och äldste till Sanne far och 
blev fientliga, ibland till och med 
kidnappade deras medlemmar. När det 
inte blev som de hade hoppats, 
rapporterade de till sist Sanne far till de 
kommunistiska myndigheterna, och sa 
att han var en misstänkt kollega från 
Sydkorea som höll olagliga möten. Det 
är därför han blev fängslad i Daedong- 
häktet den 11 augusti 1946. 

Men även under sådana svåra 
omständigheter, välkomnade han 
fängelset därför att han visste att i häktet
skulle han träffa grundaren av en andlig 
kyrka. Pastor Heo Ho-bin, grundare av 
Inuti livmodern kyrkan och hennes 
främsta anhängare var fängslade där vid
den tiden. Eftersom pastor Heo var en 
kvinna, placerades hon i en separat 
fängelsecell från Sanne far.

Men Far var i samma cell som en av 
hennes manliga anhängare, och Far 

kunde utväxla många ord med den 
mannen. 

Vid denna tidpunkt trodde medlemmar i 
Inuti livmodern kyrkan att Herren var i 
pastor Heos livmoder och hon ledde 
sina anhängare med andefyllda ord som
kom till henne när hennes buk drog ihop 
sig. Sanne far uppmanade pastor Heos 
anhängare att hon skulle förneka 
hennes uppenbarelser och bli frisläppt ur
fängelset. Men denna ceIlkamrat trodde 
inte på Sanne fars ord. Därför, som en 
sista utväg, sände Sanne far i hemlighet 
ett meddelande till pastor Heo. Hon stod
då i position att välja antingen tro Sanne 
fars ord eller inte tro på dom. Eftersom 
hon aldrig hade träffat honom, ansåg 
hon det hennes plikt till Herren hon 
tjänade att hålla sig till sina uppen-
barelser snarare än lita till orden från 
Sanne far, så hon kastade Fars 
meddelande.

Om hon hade vetat att Sanne far var 
Messias, skulle hon ha älskat hans ord. 
Eftersom hon trodde hans var värdelös, 
kastade hon bort lappen utan en tanke. 
Lappen upptäcktes sedan av vakterna, 
och Sanne far blev svårt torterad. Till 
slut kastades han ut ur häktet, och 
lämnades på gatan på gränsen mellan 
liv och död. Medlemmarna i Gyeong-
chang-ri kyrkan förde Sanne far till 
kyrkan och skötte om honom med 
fullkomlig hängivenhet. Tack vare dem 
återfick Sanne far sin hälsa, medan 
pastor Heo Ho-bin och hennes främsta 
anhängare senare dog i fängelset eller 
drabbades av andra olyckliga omstän-
digheter.



Avsnitt 3. Återupprättelse i åtta steg
och 43 dagars kamp för seger 

Vertikal återupprättelse

Sanne far var förberedd att möta en 
kvinna i position av fullkomnad Eva på 
grundvalen av att han tagit emot väl-
signelsen från pastor Kim Baek-moon. 
Kvinnan var den äldre fru Pak Eul-yong, 
den självutnämnda "Jehovas hustru" Vid
den tiden var hon i en position där Gud 
vägledde henne och andliga världen 
följde henne. Därför gick Sanne far för 
att leta efter fru Pak för att återupprätta 
och ta tillbaka rätten till herravälde från 
Eva. 

Han tjänade henne från det lägsta 
möjliga position, till och med genom att 
ta hand om hennes barn, och gå vägen 
av uppoffring och tjänande. Denna 
kvinna vittnade om Sanne far när han 
gick igenom de olika stadierna av 
tjänares tjänare, tjänare, son, styvson, 
son, premiärminister i den himmelska 
sfären, Jesus, och Guds påtagliga objekt
partner. På detta sätt genom att ha sökt 
efter och etablerat alla åtta vertikala 
steg, avslutade han återupprättelse-
arbetet att återfå rätten till herravälde 
från Eva.

  43-dagars kamp i andliga världen

Efter att ha funnit och etablerat 
positionen för åtta vertikala steg. Var 
Sanne far tvungen att utstå 43 dagar av 

prövningar från andliga världen. 
Situationen var sådan att Jesus och alla 
de heliga i andliga världen motsatte sig 
Sanne fars ord i Principerna. Beväpnade
med himlens lagar, bemötte far ensam 
alla deras invändningar och kämpade 
med dom till slutet. Gud avgjorde slut-
ligen att Sanne fars ord i Principerna var
verkligen de Principer, hemliga san-
ningar och lagar genom vilka arbetet 
med återupprättelsen kan avslutas. 
Därefter skänkte Gud sitt gudomliga 
sigill över Sanne far. 

     Avsnitt 4. Heungnam fängelse 

              Ärver Jesu mission

 Sanne fars lidande i Heungnam 
fängelset var den väg av gottgörelse 
som gjorde det möjligt för honom, att 
som Återkomstens Herre, fortsätta Jesu 
mission. För att Återkomstens Herre 
skall kunna fortsätta Jesu mission, 
måste han överleva trots allt motstånd 
från kristna troende. Han kunde inte dö 
på korset så som Jesus gjorde. 
Dessutom var Återkomstens Herre 
tvungen att hitta fler lärjungar än de 12 
som övergav Jesus vid tiden för hans 
korsfästelse. Heungnam fängelset i 
Nordkorea var som korset. Även om det 
dödade sina fångar långsamt och steg 
för steg, var Sanne far tvungen inte bara
att överleva han var även tvungen att 
finna och återupprätta minst 12 
lärjungar. Han fick inte vittna till de 
omkring honom, men trots det visade sig
fångarnas förfäder för dem i drömmar 
och lärde dem att tjäna Sanne far och 



arbeta tillsammans med honom. När 
Sanne far slutligen lämnade fängelset, 
hade han vunnit fler än 24 lärjungar.

Under de första två veckorna av hans 
fängelsevistelse i Heungnam, delade 
han hälften av sin matranson med sina 
medfångar. Hans mor i Jeongju an-
strängde sig att förbereda pulvriserade 
blandade gryn och kläder för honom. 
Men han gav bort allt till de andra 
fångarna. Under hans fängelsevistelse, 
fick han dessutom tre gånger 
utmärkelsen exemplarisk fånge. Far 
sparade alltid lite av sin dagsranson av 
vatten för att tvätta sin kropp med innan 
han gick för att sova. Han gjorde detta 
med insikten att han var Guds son. På 
detta sätt levde han ett så föredömligt liv
att Gud jag själv inte kunde annat än bli 
rörd.

                  

             Sanne far uthärdar

 I Heungnam fängelset, gick Sanne far 
att sova senare än någon annan och 
vaknade före alla andra. På arbets-
platsen, för hans medfångars skull valde
han alltid frivilligt för de svåraste 
uppgifterna. Eftersom hans livsstil var så
anmärkningsvärd, kallades Sanne far 
fängelsets helgon. Himlen kunde inte 
låta bli att bli rörd av hans absolut 
uppoffrande hjärta. På detta sättet lade 

han alla nödvändiga villkor för återupp-
rättelse av försynen genom gottgörelse. 
Efter att FN-trupperna landade i Heung-
nam den 12 oktober 1950 började den 
nordkoreanska armén avrätta fångar. 
Sanne fars avrättning var planerad att 
äga rum den 14 oktober, men samma 
dag inledde FN-trupperna en fullskalig 
attack och den nordkoreanska armén 
retirerade. Detta gjorde att Sanne far 
och alla kvarvarande fångar kunde 
befrias. Strax efter att han kom ut ur 
fängelset, gav sig Sanne far iväg mot 
Pyongyang till fots, och anlände tio 
dagar senare.



Kapitel 2

Sanne fars resa till
Sydkorea och 
livet i Pusan

Avsnitt 1. Vandringen söderut 

                     Fars lärjungar

Från 22 februari 1948, fram till oktober 
1950, framhärdade och uthärdade 
Sanne far, först långvarig svår tortyr i 
Pyeongyangs inrikesbyrå och Pyong-
yang-fängelset, och därefter övervann 
han grymt tvångsarbete i Heungnam 
speciella arbetsläger. Allteftersom han 
härdade ut i sin gottgörelse, var han 
ibland nära döden. Efter att ha lämnat 
Heungnam fängelse, gick Sanne far till 
Pyeongyang för att möta och ta hand om
sina lärjungar. Många av de boende där 
hade redan flytt söderut.

Fyrtio dagar efter sin ankomst natten 
den 4 december, gav sig Sanne far av 
mot Sydkorea, tillsammans med Kim 
Won-Pil som en representant för 
kristendomen i position av brud och Pak 
Jeong-hwa, representant för hans 
lärjungar i fängelset i position av 

ärkeängel. De korsade med båt floden 
Daedong vid Hanggae, nedströms från 
Manggyongdae. Eftersom Pak Jeong-
hwa var skadad transporterade Sanne 
far honom på en cykel. 

När de nådde Ryokseong-gun i 
Hwanghae provinsen, passerade de 
genom Yongnme ön i södra delen av 
Cheongryong-halvön för att nå Imjin-
floden. Genom att passera den frusna 
älven nådde de till slut sydkoreanskt 
territorium. Sanne fars svåra väg att leda
dessa två lärjungar från Pyeongyang 
söderut symboliserar en aspekt av 
frälsningens försyn. Att himlen vägleder 
mänskligheten från den fallna världen till
den ideala världen av skapelsens ideal. 

       Löfte gjort vid 38:e breddgraden

När han passerade 38 :e breddgraden 
bad Sanne far en bön under tårfyllt 



högtidligt löfte. Jag kommer att förkunna 
i den fria världen med dessa två händer,
övervinna det kommunistiska partiet och
befria Nordkorea. Slutligen kommer jag 
förena Nord- och Sydkorea, kosta vad 
det kosta vill. "Han glömde aldrig denna 
bön och det löfte han gav på den dagen.
Sanne far kämpade hela sitt liv för att 
uppnå detta.

Den 21 december 1950, passerade 
Sanne far floden lmjin och påbörjade en 
80 km vandring till Seoul. På vägen 
passerade han genom stationen 
Munsan. strax söder om DMZ (38:e 
breddgraden). Den 27 december, 22 
dagar efter att ha lämnat Pyeongyang, 
korsade han han floden Han och nådde 
Heukseok-dong i Seoul, där han hade 
bott under sin skoltid. 

Avsnitt 2. En ny början i Pusan 

                        Flyktingliv

Vid ankomsten till Hanseok-dong, Seoul,
fann Far vägen till Kwak No-pils bostad, 
en troende vän med vilken han hade 
varit nära vän när de båda var med i 
Nya Jesus-kyrkan i Myeongsudae. Herr 
Kwak hade dock redan rest mot Pusan. 
Sanne far packade upp sina saker och 
bodde där i några dagar. 

Den 30 december 1950, efter att ha sökt
länge, fann han sin tidigare hyresvärd 
fru Lee Gi-bong och hennes familj och 
träffade dem. De samtalade långt in på 
natten. Efter att han återvänt till herr 
Kwaks hus tidigt på morgonen den 31 
december, kom polisen och tog honom 

till polisstationen i Heukseok-dong för 
förhör. Tidigare hade Kim Won-pil kallats
till militära rekryteringsstationen för att 
eventuellt tas ut i försvarstrupperna; nu 
var även Sanne far tvungen att gå in där
för inkallelse. Han genomgick en fysisk 
kontroll i den militära basen i Chang-
gyeong palatset.

Men när de såg fars korta hår och hörde
hans förklaring att han hade kommit från
Nordkorea, gav undersökaren honom ett
klass C undantag, eftersom han var rädd
att om far var spion eller en desertör från
den nordkoreanska armén, skulle det 
kunna kosta honom hans jobb. 
Resultatet blev att Sanne far blev 
undantagen från militärtjänst. Kim Won-
pil fick också samma undantags-
bedömning. Båda återvände till herr 
Kwaks hus i Heukseok-dong, där de 
välkomnade nyåret 1951. Två dagar 
senare, med hans befrielsedokument, 
gick Sanne far till polisstationen och fick 
utfärdat ett flykting-ID. Den 3 januari 
2001 beordrades hela befolkningen i 
Seoul att evakuera staden eftersom den 
sydkoreanska armén skulle börja sin 
retirering följande dag. Sanne far och 
hans följeslagare följde igen flykting-
vågen och reste mot Pusan.

Fars lidande liv som flykting

 Han anländer till Choryang stationen i 
den 27 januari, 1951, Sanne far kokade 
ris i en smörlåda av tenn i väntrummet. 
Han åt den med Kim Won-pil, och de 
tillbringade sin första natt där. Vid den 
tiden var Pusan fyllt med flyktingar. 



Nästa morgon lyckades de hitta Kwak 
No-pil, som hade lämnat sin adress i 
Pusan till dem i sitt hem i Heukseok-
dong, Seoul innan flykten till Pusan före 
dem. De tillbringade tre dagar med 
honom.

Därefter den 31 januari, mötte Sanne far
oväntat sin vän Aum Duk-mun som han 
hade studerat tillsammans med i Japan. 
Faster Dok-mun skulle bli en fram-
stående arkitekt och designer för Sejong
center i Seoul. Herr Aum insisterade att 
Sanne far skulle komma och bo hos 
honom i hans hyrda enkelrum i Bumin-
dong. Motvilligt gick Sanne far dit och 
stannade ett tag tillsammans med herr 
Aums familj; fyra personer – han själv, 
hans hustru och deras två barn. Efter att
ha lyssnat till Sanne fars ord under en 
vecka, knäböjde herr Aum inför honom 
och bekände, ”jag kan inte längre 
betrakta dig som helt enkelt min vän, du 
är min lärare, ett stort helgon och 
filosof."
I början av april, gick Sanne far och Kim 
Won-pil för att leva i en arbetares läger. 
Vilket bara var en trång barack bakom 
Choryang stationen. De bodde där i mer 
än tio dagar. Därefter mötte de Kim 
Won-deok som hade varit en av Sanne 
fars anhängare i Heungnam fängelset. 
De bodde i sitt hem i Goejeong-dung 
under ca två veckor. Under ungefär fyra 
månader från maj till augusti, bodde de 
på ett pensionat vid infarten till 
Beomnaetgol, som innan befrielsen 
hade varit bostad för anställda i ett 
japanskt elektriskt företag. De bodde 
också ungefär en halv månad, på pir tre 
i Pusans hamn , och arbetade som 

bärare. Ibland hade Sanne far inget 
annat val än att sova på en solig plats i 
skogen eller under ett bombskydd. 
Ibland tiggde han efter mat och la sig att 
vila under takfoten av främlingars hem. 
Sådant var det tårfyllda liv han levde 
som flykting.

Beomil-dong 
hyddan med lerväggar

 Augusti 1951. Sanne far byggde en liten
ler-väggs hydda på sidan av berget 
Sujeong i utkanten av byn Beomnaetgol.
Dess nuvarande adress är 1513, Beomil
4-dong, Dong-gu, Pusan. Allt han hade 
var jord och stenar att klumpa ihop över 
varandra, strukturen rasade två gånger 
innan han lyckades vid tredje försöket. 
Den bestod av ett enda rum, mindre än 
sex kvadratmeter. Det hade inte separat 
kök, bara en ugn utanför mot en vägg, 
som han kunde placera en kastrull på. 
Nära spisen fanns en dörr, ungefär en 
meter hög mitt i väggen, som ingen 
kunde passera genom utan att kliva över
tröskeln och böja sig ner nästan dubbel-
vikt. 

Taket  tillverkat av ransoneringslådor i 
kartong, var för lågt för att kunna stå 
upprätt i. Soliga dagar kunde du se 
himlen genom taket och stormiga dagar 
ösregnade det genom taket ner i rum-
met. När det regnade, uppstod en liten 
fontän i ett hörn av rummet och ljudet av
rinnande vatten kunde höras under 
huset. Vattnet som kom in genom 
skorstenen, byggt på den sidan mot 



berget, flödade genom rökgångar under 
golvet och ut genom ett hål.

På dörren fanns flera lager halmmattor, 
över vilka det var 3 till 4 lager av halm-
säckar, och en lång och bred sovskiva 
var utspridd på toppen. 

Under senare hälften av 1951, arbetade 
Kim Won-pil på ett jobb och Sanne far 
hjälpte honom medan han främst kon-
centrerade sig på att göra inre för-
beredelser. Kim Won-pil gick tidigt på 
morgonen och återvände sent på natten.
Han arbetade som skylt-målare på 
militärbasen och som extrajobb ritade 
han porträtt för amerikanska soldater 
från fotografier av deras hustrur. Varje 
porträtt gav honom $1. Han ritade cirka 
10 porträtt om dagen, och ibland även 
20 till 30 porträtt på en bra dag. Vid den 
tiden skrev Sanne far Wolli Wonbon, 
den ursprungliga slutliga texten till 
Principerna. På natten såg han ut över 
staden Pusans centrum och i hans sinne
föreställde han sig framtiden för Guds 
Vilja. Varje dag i tidiga gryningen 
klättrade han uppför berget och offrade 
tårfyllda böner.

Avsnitt 3. Wolli Wonbon 

                 Guds godkännande

 Den 11 maj 1951 började Sanne far 
skriva Wolli Wonbon, originaltexten till 
Principerna. Han avslutade det den 10 
maj följande år. Han skrev så snabbt att 
den lärjunge som levde med honom var 
tvungen ständigt vässa blyertspennor för
att hålla jämna steg med honom. Medan
han skrev Principernas första manu-
skript sjöng han tårfyllt heliga sånger 
och bad. Ibland klättrade han upp på en 
liten utsiktsplats på berget bakom hans 
hydda för att sjunga och meditera. 
Sedan återvände han och ägnade hela 
sitt hjärta och sin själ åt att skriva.

 Wolli Wonbon består av fem böcker. 
Varje volym borrades med fyra hål och 
bands ihop. Hela manuskriptet har över 
690 sidor. Texten är skriven med en 
penna från vänster till höger i kursiv text,
med både koreanska och kinesiska 
tecken. Rättningar utfördes med hjälp av
pennor med svart, blå och brun färg. 
Röd-färgade blyertspennor användes för
att lätt understryka text. Intressant är 10 
sidor i mitten (sidorna 291 och 300) är 
skrivna med blått bläck. 

Wolli Wonbon har stor betydelse genom 
att den skrevs ned av Sanne fars egen 
hand. Det är det tidigaste manuskriptet 
av Principerna som existerar. I början av
kyrkan skrev några av hans lärjungar av 
texten Wolli Wonbon och delade sina 
kopior med andra, som spred dem. 

 

 



               Kärnan av sanning

 Sanne far betonade att när han skrev 
Wolli Wonban, originaltexten till Princi-
perna , hade han inget annat val än att 
skriva i en sammanfattande stil snarare 
än med utökade beskrivningar och 
förklaringar, eftersom han presenterade 
kärnan av sanningen. Denna text har ett 
historiskt värde, som gör det möjligt att 
påverka det ursprungliga hjärtat och få 
det att explodera av kärlek.

Eu-Hyo-Won den första presidenten för 
Enighetskyrkan, hade grundligt under-
sökt skrifterna hos olika religioner. Men 
han erkände att han vid första läsningen 
av Wolli Wonbon, blev så djupt ned-
sjunken i den fantastiska världen av 
dess sanning, att han grät så våldsamt, 
att det tog honom dagar att översätta 
(förstå) bara en enda sida.

Avsnitt 4. Pionjär-missionerande 

             Missionerande i Pusan

Efter ankomsten i Pusan i januari 1951, 
flyttade Sanne far runt ett halvt år, 
bodde här och där som flykting. I augusti
byggde han med egna händer en 
lerhydda i Beomnaetgol, flyttade in i den,
och var beredd att ta emot nya medlem-
mar. Han klättrade upp på berget varje 
dag och bad tårfyllt, med en längtan så 
stark som Guds som kontinuerligt 
arbetat för att återupprätta sina förlorade
barn. Som en följd kom medlemmar till 

honom i små grupper, som svar på 
uppenbarelser de fått från Gud.

 Den 10 maj 1952, dagen då Sanne far 
avslutade Wolli Wonbon, Originaltexten 
till Principerna förenades Kang Hyeon-
sil, en andra-års student vid Goryo 
teologiska seminarium, med honom. 
Hon följdes av andra, inklusive pastor 
Lee Yo-han, en ung man redan en 
kristen pastor, som följde Far den 
1 december. På detta sätt sände Himlen
förberedda troende till Sanne far. I ja-
nuari 1953, hade antalet medlemmar 
ökat, men samtidigt blev oppositionen 
från en del medlemmars familjer svår. 
Följaktligen lämnade Sanne far ler-
hyddan i Beomnatgol och flyttade till 
Sujeong-dong, och flyttade senare tre 
gånger. 

                  Pionjär i Daegu

När nya medlemmar kom i strömmar, 
vände Sanne far blicken mot omvärlden.
Han instruerade pastor Leo Yo-han att 
träffa välkända pastorer och andliga 
ledare. Den 20 juli 1953 gav han 
uppmuntrande ord till Kang Hyeong-shil,
och sa "glöm inte att den levande Gud är
på vår sida och samarbetar med oss." 
Han bad henne att ta bara ta med ett 
klädbyte och gå till Daegu och börja 
pionjär-vittna där. Daegu skulle bli den 
första plats där Principerna förkunnades 
till allmänheten.

I mitten av augusti sände han också 
pastor Lee Yo-han till Daegu. Hans plan 
var för pastor Lee att bygga en kyrka på 
grunden skapad genom missionär Kang.



Vår Daegu kyrka tog rot gradvis, och 
började hålla gudstjänster som samlade 
30 till 40 nya medlemmar, trots förföljel-
se och motstånd från kristna kyrkor.


