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Världsturnéerna och den globala missionen

 

Gud sände Messias vid hans Återkomst 
till jorden för att rädda mänskligheten. 
I förväg, förberedde han en omgivning 
beredd att förverkliga en värld i fred. 
Genom vetenskapliga framsteg, 
utvecklade Gud internationell kommuni-
kation. Gud utvecklade en form av 
demokrati som erkänner religionsfrihet 
som en grundläggande mänsklig rättig-
het och skyddar uttryck för religiösa 
värden i politik, ekonomi och kultur. Gud 
valde Amerika, en central kristen nation, 
som det andra Israel. 

Från och med januari 1965, genomförde
Sanna föräldrar flera globala turnéer för 
att bygga en stabil grund för världens 
återupprättelse. Under den första och 
andra turnén, etablerade de heliga 
platser och missionärs-högkvarter och 
de uppfyllde andra heliga plikter som att 
genomföra välsignelse-ceremonier för 
äktenskap. Fokus var på att skapa en 

grund för missionsarbete. På deras 
tredje tur, etablerade de en robust 
organisation för världsmission, med 
Förenta staterna som centralt 
missionsland. Under första turnén, 
offrade de böner och villkor av 
hängivenhet över hela USA, och under 
den andra turnén, organiserade de 
världsmissions-högkvarter i New York. 

Den 18 december 1971, med början från
Washington, DC, startade de en kam-
panj för att väcka Amerika till hennes roll
som Guds ledande providentiella nation.
Under en sju-städers turné, talade San-
ne far om viktiga frågor som ansvaret för
Kristendomen och det allvarliga hotet 
från kommunismen. Tidningsannonser 
skapades för att stödja tal och ett pris på
100 000$ sattes upp för bästa roman om
Jesu död på korset. Allt detta skapade 
en chockvåg genom hela Amerika. San-
na föräldrar fortsatte att predika Guds 



vilja och vision för världen genom stora 
väckelsemöten: på New Yorks Madison 
Square Garden den 18 september 1974,
samlades där 30 000. På Yankee Sta-
dium den 1 juni 1976, samlades 50 000, 
och vid Washington monumentet 18 
september 1976, samlades 300 000 
människor. 

I juni 1967, åtföljd av koreanska ledare, 
besökte Sanna föräldrar Japan flera 
gånger för att uppmuntra missions-
verksamhet. Den internationella One 
World Crusade besökte Japan 1975. 
Kampanjen hade mobiliserats i Amerika 
1972 med medlemmar från flera na-
tioner, och det hade samlats en stor 
publik för banketter (Day of Hope) och 
demonstrationer för att rädda nationen. 
Baserat på detta och efter framgångar i 
Amerika, sammankallade Sanna föräld-
rar ett möte med missionärskandidater i 
Japan i februari 1975, och tilldelade dem
deras nationer. De bekräftade 127 
missionsnationer och sände missio-
närer till 95 av dem. 1999, hade Japan 
sänt 12 000 kvinnliga missionärer till 150
nationer. Som Eva och moder-nation, 
strävade den japanska rörelsen att upp-
fylla alla sina skyldigheter.



Kapitel 1

Sanna föräldrars världsturnéer

Avsnitt 1. Den första världsturnén 

Betydelse

Sanne far lämnade Korea 28 januari 
1965, och påbörjade sin historiska första
världsturné (världsturnén). Han besökte 
40 länder, däribland Japan, USA, 
Kanada och flera länder i Central-
amerika och Sydamerika, 17 i Europa, 
sex i Mellanöstern och åtta andra länder 
i Asien. 10 oktober återvände han till 
Korea via Japan. Sanne far gjorde 
världsturnén eftersom det var providen-
tiellt viktigt att ansluta 40 länder från 
hela världen för återupprättande av 
Kanaans land på ett sätt som liknar det 
sätt Josua spionerade under 40 dagar 
på Moses tid.

1 Vi har registrerat vår rörelse hos rege-
ringen i Korea, och skapat ett nationellt 
fundament. Nu måste vi förbereda ett 
offer på värds-nivå. Guds instruktioner 
till Adam att råda över skapelsen måste 
förverkligas i Korea under mitt ledarskap
och sedan expandera till resten av värl-
den. Jag skapar villkoren för Välsignel-
sen, baserat på standarden före fallet. 
Därför placeras andliga världen i 
position som ärkeängel före fallet, och 
jorden placeras i position av Adam före 
fallet. Genom upprättandet av denna 
standard, kan andliga världen 
samarbeta med den jordiska världen. 

Villkoret för änglar att kunna bistå ofallne
Adam blev sålunda fastställts. Jag åkte 
ut på en 40-nations världsturné och 
återvände 256 dagar senare. 40 multi-
plicerat med 6 blir 240 och 4 multi-
plicerat med 4 är 16, vilket ger oss totalt 



256 dagar. Vi måste återupprätta siff-
rorna 4 och 6. Därför har att återvända 
från turnén den 10 oktober, en särskild 
betydelse. (015-229, 1965/10/12)

2 Vi måste börja missionsverksamhet i 
12 länder före utgången av 1965. Jag 
vet att detta är en svår uppgift. Återupp-
rättelse kan inte ske när som helst. Åter-
upprättelse är som att fånga en kaskad 
av vatten i mitten av oceanen. Tiden för 
återupprättelse är som när en enda kär-
na av hirs är värd lika mycket som hela 
havet. Det finns endast en sådan tid. Det
kommer alltid att finnas folk och pengar, 
och det kommer alltid att finnas en 
morgondag och tusentals år från nu. 
Men rätt tid är något som sällan är 
tillgänglig.

Jag vet att gå ut och utföra missions-
verksamhet vid denna tidpunkt i era liv 
sliter ut er. Men det är omöjligt att 
genomföra återupprättelse utan att 
utmana våra begränsningar. Offer är 
ofta nödvändigt. Därför är återupp-
rättelse inte något som åstadkoms med 
överblivna tid eller pengar — ens blod 
måste erbjudas himlen. Återupprättelse 
kan endast åstadkommas genom att 
använda all vår styrka, till och med off-
rande vårt blod. (015-139, 1965/10/03)

3 De himmelska positionerna och cent-
rum som Kain och Abel var tänkt att 
upprätta genom gottgörelse måste 
förverkligas i Korea. Missionen under 
sjuårs-perioden är att vi avancerar mot 
detta mål. Vi har nu nått den tid när vi 
måste ställa in stam- och nationella 

standarder mot en global era. Detta är 
en era i vilken ideologin hos en nation 
inte är begränsad till enbart det folket 
utan blir globalt. Därför måste vi förstå 
hur stor den himmelska betydelsen av 
dagens Enighetskyrka. 

Fram till denna punkt har vi byggt en bro
för den fallna världen och byggt en 
providentiell bas som vi påverkade. Vid 
slutet av (1960 till 1967) måste Enig-
hetskyrkans sjuårsperiod avancera mot 
det världsomspännande Kanaans land; 
dvs. Israel på världsnivå. För att 
förbereda för detta, besökte jag 40 
nationer och jag etablerade missionärs-
avdelningar i 14 av dem. 
(016-071, 1965/12/26)

4 Alltsedan 1965, skickades medlemmar
från Tyskland till många grannländer för 
att utföra pionjäruppdrag i dessa länder. 
Antalet länder bör vara mer än 14. Vi be-
höver som mål att vi kommer att ha 40 
missionsländer i slutet av 1967, och för 
detta behövs en världsomfattande stra-
tegi, material och planer. Det är därför 
jag söker i de länder där vi kan etablera 
missioner. För att etablera vårt ursp-
rungliga hemland, nationen och värld, 
vilket är vårt slutmål, måste vi finna 
dessa länder och gå till dem. Vi måste 
veta att detta är sättet att hjälpa till att 
uppfylla Guds vilja. Vi måste utan tvekan
gå att bygga det historiska fundament 
där traditionen förs vidare. Vi måste vara
redo att offra svett och blod på global 
nivå. (015-227, 1965/10/10)



5 Jag förväntade mig många historiska 
framsteg och bakslag under min första 
världsturné. Om de inte fanns, skulle det
betyda att min väg var inte vägen för 
Guds vilja. Jag måste kunna bana väg 
och skapa fred, även mitt i en ylande 
orkan. Någon som känner sig manad att 
fredligt bana väg kommer att vara omed-
veten även om en orkan. Vi måste vara 
de som går framåt genom en rasande 
orkan och rasande vågor. Vi måste bli 
människor som kan blockera och lugna 
6000 år av skummande vågor som har 
drivit mänskligheten till denna lidande 
värld av andlig död. Det är därför vi går 
framåt med starka hjärtan och fortsätter 
framåt även när vi konfronteras med 
oväder. (015-221, 1965/10/10)

6 Det finns många saker jag kände djupt
i mitt hjärta som jag reste och obser-
verade världen under denna första 
världsturné. Det finns många människor 
som säger att dagens värld är så och så.
Men de har inte förstått var problemet 
ligger. Vad som är viktigt är himlens mål.
Genom att stå i positionen av himlens 
önskemål, måste vi representera Kain 
och blivit offer för Abel. Vi blir offer på 
världsnivå för att uppfylla nationella och 
globala ansvar. Vi står i position att 
vinna över Kain för nationens skull, och 
därefter bli ett offer för världen. Endast 
då kommer himmelriket att upprättas. 
(015-267, 1965/10/17)

7 Att se så många kors under min 
världsturné bekräftade för mig att mitt 
uppdrag är att ta bort dem alla. Även om
jag måste göra det genom mina barn, 

kommer jag att helt bli av med korset. 
Kristendomen är inte korsets väg utan 
vägen av väckelse och uppståndelse. 
Från detta perspektiv, gjorde Jesus inte 
ett offer; utan snarare vann han över 
Getsemane och Golgata som ett sätt att 
erbjuda ett villkor för en hoppfull framtid. 
(015-126, 1965/10/03)

8 Dagens Enighetskyrka har upplevt 
många svårigheter. Vi är de första att 
övervinna kriser som 30 miljoner män-
niskor i Korea så småningom kommer 
att möta. Detta är offrets väg. Genom 
uppoffringar, kan vi rädda människor 
som dör, och vi kan göra avbön för våra 
synder. Om en person blir ett offer och 
är den första att möta svårigheter och 
uppoffringar, medan han spiller sitt blod 
inför Gud kommer han att ta emot nåd 
och folket kommer att återupprättas. 
Genom att göra så kan en person som 
blir ett offer få liv genom att ta emot nåd.
Medlemmar måste gå en sådan väg.

Unga människor måste ta på sig detta 
uppdrag, men så många är på tillbaka-
gång. Medan jag turnerade i den demo-
kratiska världen, kunde jag inte se något
annat. Allt jag tänkte på var vilken nation
som Gud kan leva i och vilken nation 
Hen kunde älska. Alla människor måste 
älska Gud, men populära trender har nu 
skapat de perfekta sociala förhållanden 
för människor att helt glömma Gud. 
(015-250, 1965/10/17)

9 Även om jag alltid bad för Korea 
medan jag reste till 40 länder under min 
världsturné, bad jag även mycket för 



världen. När jag besökte ett land, bru-
kade folk där tänka på mig som bara en 
koreansk person. Så jag blev nyfiken: 
Under hur många månader, dagar och 
timmar skulle de tänka så? Jag undrade 
hur de kände för en person som växte 
upp med olika historisk och kulturell 
bakgrund. 

Det är det som oroar mig mest när jag 
besökte Japan. Jag insåg att om min 
attityd var, "Jag är korean och ni japa-
ner", då de skulle börja ha samma atti-
tyd. Om detta hade skett, oavsett hur 
mycket jag uppmanade alla att utveckla 
ett globalt perspektiv, skulle ingen ha 
påverkats att göra så. Jag bad mycket i 
denna fråga. Att åka till en annan plats 
och träffa folk där är inga problem. Det 
är mer grundläggande än så. Oavsett 
om ni åker till Japan, USA eller någon 
annanstans, måste ni bryta ut ur tän-
kandet att ert missionsland är ett annat 
land. 

120 heliga platser i 40 länder

Mellan den 5 oktober och 7 oktober 
1962 valde Sanna föräldrar ut fem heliga
platser över hela Seoul-området, med 
början vid Cheongpa-dong-kyrkan. De 
insamlade jord och sten från varje plats. 
Därefter år 1965 besökte Sanna föräld-
rar 40 nationer, etablerade heliga platser
i varje nation och grävde ner lite jord och
stenar från Korea på varje ort. Detta var 
för att inympa i de heliga platserna i 
Seoul, Sydkoreas huvudstad, med res-

ten av världen, och på detta sätt sprida 
grunden för segern och uppriktig hän-
givenhet lika till varje nation. 

Genom etablerandet av 36 par och 72 
par, skapade Sanna föräldrar den cent-
rala pelaren för ett folk, och genom 
upprättandet av de 120 par (ofta kallat 
124 par) skapade Sanna föräldrar grun-
den för nationen för en enad värld. 
Sanne far förklarade att 120 heliga 
platser i 40 nationer var nödvändigt för 
att kunna gå in i den providentiella tids-
åldern som en världsnation. Akten att 
skapa heliga platser symboliserar ska-
pandet av alla ting före fallet. Detta utgör
normen för hjärtat i Adams segerrika 
sfär. När därför missionärer i position 
sändes ut som himmelska barn till varje 
nation, var grunden för ekonomisk åter-
upprättelse redan förberedd. 
(017-041, 1966/11/06)

10 För mig innebär världsmissionen att 
finna Guds auktoritet, Guds folk och 
Guds land. Baserat på detta är nästa 
uppgift att bli en patriot och en vörd-
nadsfull son. Den tredje är att göra mil-
jön helig. En hängivenhets-ceremoni 
måste utföras med dessa tre uppgifter i 
åtanke. Heliga platser skapas för detta 
ändamål. Efter att ha blivit en baserat på
detta, måste vi förena oss med himlen. 
Jag måste finna och etablera den stan-
dard enligt vilken jag kan stå i stället för 
Jesus, den helige Ande, och Gud. Efter 
detta kan hängivenhets-ceremonin 
offras. (012-183, 1963/05/01)



11 Från denna punkt kommer Enighets-
kyrkans lycka att passera utanför natio-
nen och expandera till världen. Om den-
na nation och detta folk inte tar emot 
detta, så kommer världens folk att göra 
det. 

Den dagen skall säkert komma när alla 
30 miljoner människor i Korea kommer 
att öppna sina hjärtan och ta emot oss 
med öppna armar och skrika av glädje. 
För att möta en sådan dag, skapades 
heliga platser i Korea som basen för 
seger. Dessa är etablerade i enlighet 
med Guds princip för skapelsen och 
lagarna om återupprättelse genom gott-
görelse. (016-073, 1965/12/26)

12 Enighetskyrkan gör vad Jesus 
försökte uppnå när han var på jorden. 
Jesus försökte fastställa standarden för 
fullkomlighet för individen, familjen, 
stammen och nationen. Med andra ord, 
vi utvidgar den standarden för familjen, 
stammen och nationen som Gud sökte. 
Det är därför jag etablerade heliga 
platser när jag skickade ut 124 välsig-
nade par över Korea. Jag bad dem att 
göra sitt bästa i deras missioner, förena 
sig som ett i sina relationer med den 
heliga marken som deras center. Utfö-
randet av er mission kommer att bli den 
standard på vilken framtida historien 
kommer att byggas. Den blir början av 
en segerrik era genom oss, en epok 
som är ansluten till världen. Det är därför
jag skapade fem centrala heliga platser i
Korea, inklusive de stora heliga platse-
rna i öster, väster, norr och söder, om 

Seoul, förutom den centrala heliga 
marken i Cheongpa-dong-kyrkan. 

Den 31 december 1964 och den 1 
januari 1965, förde jag jord och stenar 
från de fem heliga platserna i Seoul och 
förberedde att ta dessa utomlands. Ge-
nom att göra så, kan den kommande 
segerns tidsålder kopplas till världen. 
Vad innebär dessa jord och stenar? 
Genom Adam förlorade Gud inte bara 
Adam utan hela världen till satan. Nu har
jag lagt det segrande fundamentet ge-
nom vilken Gud kan återvinna den. Vi 
har trätt in i "eran av rättigheter" där 
mark kan återvinnas. Marken och ste-
narna från de heliga platserna är basen 
där Gud bestämmer. Det är därför de 
helige platserna skapades. 
(016-074, 1965/12/26)

13 Vi måste älska hela landet Korea 
genom att älska de heliga platserna som
ett villkor. Ni måste vilja leva i det landet 
och sprida er svett i det landet. Ni bör 
känna till historien om den blodiga tradi-
tion i detta land och ni bör komma ihåg 
Far. 

Att kunna ta emot Välsignelsen är en 
fantastisk sak. En person som tar emot 
Välsignelsen måste bli en person som 
kan utöva äganderätt på uppdrag av 
Gud genom att ha en tankesätt som för-
klarar, "Om jag bestämmer på ett sådant
sätt, kommer himmel och jord att påver-
kas enligt detta." Med detta villkor, kom-
mer himlen att kunna fastställa livets 
ideologi, med oss i centrum.



Vi måste förstå det stora värdet av heli-
ga platser och heliga saker och göra allt 
för att skydda dem. Familjer som har fått
Välsignelsen är värdefulla och bör be-
handlas som något värdefullt. Ni bör 
skydda välsignade familjer. Ni måste 
hitta mark att leva och dö stiligt på. Vi 
måste snabbt skapa heliga platser och 
återvinna heliga människor. 
(013-014, 1963/10/01)

14 Vad händer om vi skapar en linje 
mellan Gud, en person och en helig 
mark? Vi etablerar standarden av Adam 
och Eva som de var före fallet. Att skapa
en helig mark innebär förberedelse och 
återupprätta människor, mark och alla 
ting som förlorades i Edens lustgård. På 
grundval av detta finner vi människor 
och skapa en punkt där de kan relatera 
till Gud. 

Vad kommer att hända när vi upprättar 
en helig mark? Innan Adam och Eva föll 
bestod andliga världen enbart av änglar.
Hoppet hos änglarnas värld var att 
Adam och Eva snabbt skulle bli fullän-
dade så andliga världen skulle träda i en
sfär av livet för att ta emot Guds kärlek. 
Änglavärlden ville samarbeta med Adam
och Eva för att få dem att bli Guds barn, 
upprätta en bas av fred för att ta emot 
Guds kärlek genom att bygga en Guds-
centrerad familj. Eftersom en helig mark 
är ett renat, som en familj välsignad av 
Gud andliga världen kan hjälpa på plats.
(016-075, 1965/12/26)

15 I framtiden kommer den tid när 
lyckan av ett etniskt folk och global lycka

kommer att gå framåt i samma takt. 
Därför arbetar jag med att inympa heliga
platser i Seoul, Sydkoreas huvudstad, till
andra heliga platser i världen, inte bara 
på nationell nivå utan även på global 
nivå. På grunden av att ha skapat heliga
platser, om jag skickar ut som missio-
närer, söner och döttrar som Gud älskar,
kan vi skapa en grund för att delta med 
Gud på global nivå. Om vi har ett sådant
fundament, kommer andliga världen inte
att ha något annat val än att samarbeta 
med dessa missionärer. 

Efter upprättandet av heliga platser 
under världsturnén, tänkte jag att jag 
måste skicka missionärer till alla dessa 
platser så fort som möjligt. Genom att 
placera missionärer sänder jag över 
standarden hos de återupprättade Adam
och Eva, vi kommer genom gottgörelse 
att ha återupprättat standarden som 
andliga världen hittills inte har kunnat 
uppnå. Därefter kan den horisontella 
kampen på jorden börja. 

Eftersom en ängel orsakade syndafallet,
måste änglar komma till jorden och driva
ut satan. Detta är principen om återupp-
rättelse genom gottgörelse. Genom vår 
mobilisering av de i andliga världen, 
måste satan bli bannlyst från jorden. 
Under första världsturnén, valde jag ut 
105 heliga platser, och nu måste jag 
utöka antalet till 120. Genom att göra så,
kommer vi att upprätta himmelskt terri-
torium. Med välsignelse av heliga 
platser, kommer den nationella suve-
räniteten att påverkas över till himlens 
sida. (016-076, 1965/12/26)



16 Vi måste återvinna mark först efter vi 
har funnit människor. Anledningen till att 
jag turnerade i 40 nationer var att skapa 
heliga platser. När standarden för att 
återupprätta syndafallet var etablerad i 
Korea, kunde heliga platser upprättas 
över hela världen. Jag måste skapa 120 
heliga platser i 40 länder. Familjerna 
från 120 pars välsignelse representerar 
120 nationer. I Korea, baserat på talet 
70, behöver jag skapa ett villkor genom 
att finna 72 platser för helig mark. Det 
måste finnas fler heliga platser här i 
Korea än i Amerika. 

Etablerandet av en helig mark betyder 
att Gud skapade jorden innan han ska-
pade människan. När medlemmar stå på
denna plats, innebär det att skapa nya 
människor och jorden. När detta hän-
der, har änglarna och andliga världen 
inget annat val än att samarbeta. Därför 
är att ha 120 heliga platser detsamma 
som att ha 120 länder.
(016-008, 1965/12/21)

17 Genom Välsignelsen av 124 par, 
skapade jag fundamentet för det princi-
piella partnerskap som Jesus hade öns-
kat, som öppnar vägen för att befria alla 
världens folk. Därefter stod jag i position 
att återlösa alla ting i skapelsen. För att 
göra så, centrerat på fyra-positioners 
grundval, skapade jag 120 heliga platser
i 40 representativa nationer. 120 heliga 
platser i 40 nationer symboliserar 120 
nationer. Eftersom jag var 40 år gammal
vid tidpunkten för den Heliga vigseln 
1960, utgör dessa 40 nationer 40 år. På 

grund av dessa 40 år, förenade jag des-
sa 120 nationer med varandra. 

Etablerandet av 120 heliga platser i 40 
nationer symboliserade våra konkreta, 
påtagliga relationer med 120 nationer. 
Det är också förutsättningen för att fri-
köpa alla ting i skapelsen. Genom detta 
kunde Enighetskyrkan finna allt, inte 
bara söner och döttrar Gud har letat 
efter, utan även företrädare för olika 
etniska grupper och nationaliteter som 
representerar världen, liksom heliga 
platser som representerar alla ting i 
skapelsen. Från denna tidpunkt, började
himmelsk lycka arbeta med Enighets-
kyrkan i den centrala rollen. 
(054-294, 1972/03/26)

18 Choi Won-bok, Choi Bong-chun och 
Young Oon Kim var med mig när jag 
etablerade 120 heliga platser i hela 
världen. Ur perspektivet för Guds vilja, 
representerade Choi Bong-chun Japan, 
Eva-nationen och Young Oon Kim 
representerade Amerika, ärkeängel -
nationen, och tillsammans med mig, 
skapade de tre ett fyra positioners fun-
dament med Adam i centrum. Av denna 
anledning, åkte de fyra av oss ut på 
världsturnén. Under världsturnén, intogs 
Eva-nationen av en människa, och ärke-
ängel-nationen intogs av en kvinna, 
växlande positioner. Denna återföring 
satte symboliskt upp interna Adam och 
Eva.

Under första världsturnén, besökte jag 
huvudstadens byggnader och museer 
för varje nation, och jag arbetade för att 



förena historien till världen av idag. Jag 
förde stenar och jord från Korea och 
planterade dem på varje helig mark. Jag
har också samlat stenar och jord från 
varje land. Att föra stenar och jord från 
Korea hade samma resultat som att föra
hela det segrande fundamentet av att ha
etablerat Föräldradagen, Barnens dag 
och Dagen för alla ting. Att plantera 
dessa saker i dessa länder var som att 
plantera lycka där, och föra saker från 
dessa länder tillbaka till Korea öppnades
en väg för välgörande sfär av utbyte. 
(052-250, 1972/01/01)

19 Varför fick jag gå ut på en 
världsturnén? Det var därför jag var 
tvungen att dela mitt segerrika 
fundament med världen. Eftersom jag 
åstadkommit skapandet av den 
segerrika standard med Korea i central 
position, måste vi dela den med alla i 
världen. Etablerandet av heliga platser 
skapade samma standard för himmel 
och jord, som fanns före fallet. Eftersom 
allt i skapelsen fanns även innan 
människan skapades fanns redan 
grunden för andliga verk att ske på 
jorden. Och när vi skickar ut i världen 
våra himmelska missionärer som har 
den ofallna hjärtats standard och som 
äger den segerrika sfären av abel-typ 
Adam, kommer vi att fastställa 
utgångspunkten för påtagligt åter-
skapelse av Ordet och denna standard 
av rent hjärta. Därför arbetar jag noga 
med att snabbt sända ut missionärer till 
resten av världen. 
(015-150, 1965/10/07)

20 Genom etableringen av helig mark, 
valde jag mark där jag kunde bedja. När 
vi var förföljda och jagades bort, hade vi 
ingen plats att kommunicera fritt med 
Gud. Det faktum att vi nu har heliga 
platser där vi kan gråta ut till Gud är 
historisk och innebär att vi har etablerat 
en bas för den globala och historiska 
segern.

För att utvidga denna standard, skapade
jag 120 heliga platser i 40 länder under 
min världsturné 1965. Även om det 
innebar att använda värdefulla finanser, 
etablerade jag heliga platser och förde 
deras jord och stenar tillbaka till Korea, 
eftersom Guds försyn måste göras på 
detta sätt. Denna typ av arbete har inte 
funnits tidigare i historien. Anledningen 
till att jag gör det är för att gå längs med 
flödet av himmelsk och jordisk lycka och 
rikta in den med Guds lyckade program. 

De 120 heliga platser i 40 länder är de 
platser där människor utvalda av Gud 
kan skyddas. Om jordiska människor 
inte kan skydda oss, kommer de i and-
liga världen att skydda oss när vi är på 
de heliga platserna. Att skapa de heliga 
platserna etablerar baser där Gud kan 
vara med oss och där vi kan segerrikt 
kan leda kampen för människornas 
befrielse. (016-262, 1966/06/19)

21 Det svåraste platsen för mig var att 
hitta en helig plats i Beirut, Libanon. 
Stranden i Beirut bevakades av mili-
tären. Så klockan tre på morgonen, und-
flyende militära patruller, smög jag till 
Beiruts havsstrand och skapade den 



heliga marken medan stjärnorna och 
månen lyste på himlen. I Mellanöstern 
har jag skapat heliga platser i Libanon 
och Syrien. I syfte att göra heliga platser
där smög fyra av oss i hemlighet in utan 
att någon annan visste och etablerade 
dem. Jag skapade heliga platser hela 
vägen upp till Jerusalem i Israel. Jag la 
ut gränslinjerna för heliga platser på 
slagfält där oöverträffade samman-
drabbningar ägt rum. 
(597-182, 2008/09/11)

22 Det tog mig mer än sju timmar att 
välja en helig plats i Syrien, så av alla 
heliga platser jag skapat, är det den som
lämnade störst intryck på mig. På den 
tiden i Syrien, riskerade en kristen att 
stenas till döds för att stå och be under 
dagen. Så, även om det tog en stor del 
av vår tid, var vi tvungna att välja den 
heliga marken på kvällen. Medan vi var i
Syrien, deltog vi i en internationell utstäl-
lning från östra Europa som hölls. På 
denna utställning, visade Sovjet-
unionens satellitnationer upp sina pro-
dukter. Jag kommer aldrig att glömma 
den känslan jag fick när jag gick in i Sov-
jetunionens monter, och det var där som
en serbisk man satt bredvid oss som 
hjälpte oss att hitta en helig plats. Denna
upplevelse av att finna helig mark verkar
vara bara för några dagar sedan. 
(018-232, 1967/06/11)

23 Varje gång jag åker till en plats där 
vår kyrka är, ber jag en bön att vi i fram-
tiden måste återupprätta ett fundament 
för existens av Abel-typ. Jag har skapat 
heliga platser i enlighet med denna pro-

videntiella plan. Att skapa en helig mark 
förbereder också en bas för återupp-
rättelse av miljön. Därför måste varje 
plats ha en Abel-typ av finansiellt stöd. 
Så när jag gick till varje land, depo-
nerade jag pengar till ett konto för 
Amerika i amerikanska dollar, för Japan i
japanska yen, och för Tyskland i mark. 
Att kunna sätta in pengar på ett konto 
innebär att barn kan ärva förmånen från 
sina föräldrar att delta i en relation av 
hjärtat med alla ting i skapelsen. Att 
kunna förena er med mig på denna väg 
bör vara en fråga av historisk, global 
stolthet för er alla. Detta blir en viktig 
förutsättning när man bygger upp Abel-
typ altaret mot material återupprättelse. 
(016-079, 1965/12/26)

24 Kraften från 120 heliga platser i 40 
länder får aldrig stängas av. Korea bor-
de bli som en radiostation som sänder ut
sin signal till resten av världen. När 
Korea sänder signalen, borde de heliga 
platserna runt världen ta emot signalen 
och returnera tack och hälsningar. 

Även om den heliga marken är Guds 
vaktpost på jorden, har det varit mycket 
få som vaktat platsen. Profeterna eller 
medlemmarna i Enighetskyrkan får inte 
bli en hjord av patetiska får inför Gud. 
Guds hjärta för de helige platserna är 
mycket djupt, och hur djupt bedrövade 
är inte Hens hjärta när Hens barn inte 
går dit. Ni kan be om ursäkt för att mild-
ra Guds bedrövade hjärta över  heliga 
platser, men om ni ger ett löfte att full-
göra skyldigheterna för vördnadsfull 
fromhet och inte håller det, kan Gud inte 



återhämta sig från den sorg Hen 
kommer att känna. Om detta händer, 
kommer ni aldrig bli lojala män och 
dygdiga kvinnor igen. 
(017-244, 1967/01/29)

Japan

Sanne far och hans sällskap anlände till 
Japan på Haneda flygplats den 28 
januari 1965, och fick ett entusiastiskt 
mottagande av japanska medlemmar. 
Detta var första stoppet på hans första 
världsturné. Samma dag ägde ett stort 
välkomnande rum på det japanska hög-
kvarteret. Sanne far delade ut jubileums-
gåvor med hans namn ingraverat på 
dem och gav högkvarteret Enighets-
kyrkans flagga. Han skapade även heli-
ga platser i Tokyo och Nagoya innan 
avresan till USA på morgonen den 12 
februari.

25 Jag har återvänt till Japan efter en 
frånvaro på 20 år. Men åren har gått, jag
har fortfarande minnen av mina forna 
dagar. Det var en farlig tid för mig då, 
men jag beslutade att ge mitt liv och gå 
för evigt på den vägen. Ni vet inte hur 
många gånger jag velat offra mitt liv. Jag
började på denna väg endast efter att ha
bestämt mig för exakt vad för slags atti-
tyd jag skulle erbjuda om jag mötte en 
eländig död. Anledningen till att jag har 
utfört alla dessa saker i Korea fram tills 
nu är inte eftersom jag inte hade något 
att äta. Jag gjorde inte detta eftersom 
jag ville få äran. Jag gjorde inte allt detta
på grund av att jag saknat någon. Jag 

gjorde dessa saker bara för att jag kän-
ner Gud och förstår Hens hjärta. 
(1965/10/08) 

26 Om folket i Japan gör vad resten av 
mänskligheten inte gör, kommer det 
japanska folket att leda världen. Per-
soner som har denna karaktär, ideologi 
och prestation, tillsammans med en djup
förståelse av Guds hjärta, är de him-
melska människor som kommer att förbli
i Guds nation. Jag säger att vi framför 
allt måste återupprätta Japan. Älska 
andra nationer mer än jag gör. Älska 
världen mer än jag gör. Älska himmelske
Far mer än jag gör. Om jag råkar kollap-
sa framför er, får ni inte gråta. Vem kom-
mer att älska Gud som jag älskar Ho-
nom? Vem älskar alla människor som 
jag älskar dem? Vem älskar universum 
som jag älskar det? Vem kommer att ta 
det ansvar som jag har tagit? Ni kan inte
klaga till Gud om ni inte har haft ett kär-
leksfullt hjärta. Dessa är de ord jag 
lämnar till er. (015-041, 1965/01/31) 

27 Jag vill träffa er och prisa ert hårda 
arbete med mina tårar men jag kan inte 
göra det just nu. Vad jag vill säga till 
dem som verkligen är slutkörda av kam-
pen är "Ni måste fortsätta". Vår väg är 
att bygga upp en världsomspännande 
ringmur. Denna måste byggas med vårt 
kött och blod. Jag säger att ni måste bä-
ra korset. Jag ber er att gå till dödens 
plats. 

Satans värld tar inte slut även om Gud 
skickar en modig soldat med hans 
stridslystnad som slår igen och igen. 



Satan är fienden under 6000 år. Det är 
absolut nödvändigt att jag förmår satan, 
mänsklighetens fiende, till underkastelse
med just denna hand. Allt i skapelsen 
har officiellt erkänt vår absoluta lojalitet 
som Guds barn och de bidrag vi har 
gjort. Oavsett hur stark satan är, kan 
han inte göra en falsk anklagelse mot 
detta officiella erkännande. 

Om det finns en person i Japan som står
upp och slåss från denna position, kom-
mer Gud att välja den personen även 
om det innebär att överge alla i Japan. 
Om det bara finns en enda person i hela
världen, kommer Gud att välja den per-
sonen, även om Hen måste överge res-
ten av världen. (014-342, 1965/01/28)

28 När jag först satte min fot i Japan, 
bad jag från mitt hjärta, "om det finns 
någon som välkomnar mig när jag bär 
sanningen om Ditt hjärta, kom ihåg den 
personens hjärta." Den väg som jag 
lämnar till er är den korsets väg som jag 
måste följa. Jag kände att mitt hjärta får 
inte vara svagt när jag hälsar mina and-
ra bröder på denna korsets väg. Vi 
måste gå ut med tårar att bygga Guds 
värld av hopp och upprätta det land som
Gud önskar. Det kommer att kräva gott-
görelse, och det kommer att bli en bes-
värlig väg full av farliga klippor och av-
satser. Det kommer också att finnas till-
fällen när vi måste rusa fram som en 
kanonkula som kommer att träffa sitt mål
med absolut precision. 

Men Gud undrar vem som kommer att 
fortsätta med denna typ av hjärta när jag

lämnar den här i världen. En modig per-
son som kan stimulera Gud att bli en 
segrare i hans livsväg. Vi måste alltid 
analysera oss själva och fråga, "Arbetar 
jag verkligen för att uppfylla Guds vilja? 
Står jag verkligen i centrum för denna 
mission? Är detta rätt livsstil för någon 
som arbetar för att uppnå detta mål? 

För detta mål får det finnas någonting 
annat än världen som Gud önskar. Det 
får inte finnas något annat än relationen 
med Gud. Det får inte finnas något utan-
för detta. Det får inte finnas någonting 
utanför Guds hopp, och vår förståelse av
Guds hjärta och situation. Det måste fin-
nas något annat än oberoende, harmoni 
och enighet, med Gud i centrum. Någon 
som förkroppsligar dessa egenskaper 
kan leda världen. (014-342, 1965/01/28)

29 Vi måste ha en starkare känsla av 
Japans ansvar. Det är helt oförlåtligt om 
en person som representerar himlen 
tycker att det är okej att bara ta det 
lugnt. Om vi inte får uppleva Guds för-
hoppningar direkt, kommer vi aldrig att 
förstå detta. Om inte jaget dör, kommer 
vi aldrig att få uppleva den typen av 
hjärta. Endast genom umbäranden 
kommer vi äntligen att förstå. Vi måste 
bli människor som lever i Guds hjärta, 
och säger, "även om hela världen är 
emot mig, kommer jag att fortsätta på 
detta sätt." Jag har redan valt denna 
beslutsamhet, även om jag måste 
kämpa ensam. (1965/02/08)



Nordamerika

Sanne far lämnade Japan 12 februari 
1965, mellanlandade i Honolulu, Hawaii,
och anlände till San Francisco Inter-
national Airport följande dag. Under de 
närmaste 43 dagarna tills 29 mars, ska-
pade Far 55 heliga platser under resan 
genom de 48 sammanhängande sta-
terna. Därefter den 31 mars anlände Far
till Washington DC, där han stannade i 
tre månader, utarbeta en detaljerad stra-
tegi för etablering och expansion av mis-
sions-fundamentet över regioner i USA 
och 12 missions-länder. Far talade ock-
så länge till deltagare i en 21-dagars se-
minarium där. Sedan den 25 juni besö-
kte han förre amerikanske presidenten 
Dwight D. Eisenhower i hans hem i Get-
tysburg, Pennsylvania, och talade med 
honom om viktiga frågor.

30 Jag trodde att utlänningar grät sällan.
Men efter besök i Amerika har jag lärt 
mig att de gråter väldigt mycket. De 
amerikanska medlemmarna hörde att 
jag skulle komma, men de var ovetande 
om min ankomsttid, så de väntade hela 
dagen på flygplatsen. De var trötta och 
oroliga från väntan, och när jag äntligen 
landat och kommit till ankomsthallen 
skrattade de och några grät. Även om vi 
har olika kulturer och historiska bakgru-
nder, när vi blir medlemmar, blir våra 
tårar och våra leenden precis desam-
ma. Amerikanska medlemmar visade 
sina tänder när de ler och fäller tårar, 
precis som koreanerna. 
(019-304, 1968/03/10)

31 Jag turnerade runt de 48 amerikan-
ska staterna på 43 dagar. Jag var tvu-
ngen att resa minst 700 kilometer varje 
dag med bil. I San Francisco, etablerade
jag två heliga platser som heterTwin 
Peaks. En är mors heliga plats och den 
andra är Fars. Totalt har jag etablerat 55
heliga platser i Amerika. Idag finns ingen
som skyddar dessa heliga platser. 
Enighetskyrkan utvecklas inte eftersom 
ingen tar hand om de heliga platserna. 

Jag höll konferenser både i de östra och 
västra delarna av landet under samma 
vecka, en konferens varade tre dagar. Vi
körde över Klippiga bergen på en vecka.
Amerika har patrioter, men de måste 
lära sig från mig. De kan inte bryta mitt 
rekord. Vi har också övervunnit många 
svårigheter. Istället för att sova på hotell,
sov jag i bilen och på sandstränder om 
vi kunde hitta några. Ibland vaknade jag 
mitt i natten och stack ut mitt huvud ur 
min sovsäck. Stjärnorna lyste klart som 
om de ville säga, "Har du haft en bra 
vilopaus?" De kunde också säga "god 
morgon!" och "god natt!" Jag hade också
många drömmar under denna tid. 
(580-116, 2007/11/10)

32 När jag reste runt de 48 staterna, 
hade jag endast bröd och bacon med 
mig. För en måltid, tog jag en bit av 
varje. Jag åt en skiva bröd med bacon 
och kimchi. Unga människor kan äta tre 
bitar varje måltid, och det skulle inte 
vara tillräckligt. Men hos oss, kunde 
varje person bara få en bit. 



Jag har många historier att berätta. 
Vissa kvällar, om det redan var efter 
midnatt, eftersom jag stiger upp fem på 
morgonen kunde vi inte få ett hotellrum 
för några timmars sömn. I stället fick vi 
sova i bilen på den sida av vägen som 
om bilen hade gått sönder. Allt jag be-
höver är en kort tupplur på sidan av 
vägen. Eftersom vi var fyra personer och
det kostar $80 per person för rum, inne-
bar det att vi sparat $320. Med så 
mycket pengar kunde vi äta och leva i 
en vecka! Det var så vi sparade kost-
naderna. Och oavsett hur svårt det var, 
var vi tvungna att åka 700 kilometer var-
je dag. En dag reste vi till och med 1 300
kilometer. Det är så vi kunde passera 48
stater på 43 dagar. 
(322-089, 2000-2005/14)

33 När jag åkte till Amerika, tittade jag 
omkring mig på den amerikanska kul-
turen som hade slagit rot på grundval av
demokrati och tänkte "det här stället är 
det centrala huvudkontoret som kommer
att ha kommandot över hela världen. En 
ny världskultur kommer att uppstå och 
använda denna plats som sin språng-
bräda". Då jag sedan bad över denna 
punkt, varför är vi stolta över Empire 
State Building i New York? Det kan vara 
en källa av stolthet i detta samhälle, men
i den nya världen vi skapar, kommer det 
inte att stå som ett torn eller ens en väg-
visare. Världen centrerad på den kultur 
av ett nytt välsignat land som Gud hop-
pas kunna skapa är på en nivå som är 
mycket högre än Empire State Building. 
(016-165, 1966/03/13)

34 Oavsett hur bra de säger livet i Ame-
rika är, från Guds ursprungliga hjärtas 
ståndpunkt, främjar Amerika inte sann 
lycka och blir inte en symbol för ära och 
härlighet. Gud känner stor smärta när 
Hen ser hela Amerika falla ner i en grop 
av sorg och smärta. Jag bad vid Empire 
State Building i New York. De säger att 
det är världens högsta byggnad och en 
del av Amerikas strålande kultur. Men 
jag tänkte, "byggnad, hur många finns 
det i denna syndiga staden New York 
som försöker skapa en anslutning till 
himlen med Dig i centrum? Även de 
kommer att få betala gottgörelse!" 

Det spelar ingen roll hur mycket jag sök-
te så kunde jag inte hitta folk i New York 
som kan förenas med Guds ursprungliga
hjärta, bilda ett blodsband med Sanna 
föräldrar, och bli deras sanna söner och 
döttrar. Av alla människor i New York, 
kunde jag inte hitta en enda sådan per-
son, eller någon sådan person i hela 
USA. Innan det ens fanns ursprungs-
amerikaner, var Gud USA:s ägare. 
Redan innan det fanns indianer, var Gud
ägare till Amerika. Därför kommer män-
niskor som Gud älskar mest att bli ägare
till Amerika. (020-128, 1968/05/01)

35 Dagens Förenta stater står i samma 
position som det romerska riket för 2000
år sedan. USA, som vi kan kalla 2000-
talets Rom, bör inte vara stolt bara över 
sin egen kultur, som romarna var över 
deras. Amerika bör inte bli en nation 
som bara gör ansträngningar att domi-
nera andra nationer. Guds välsignelse är
helt offentliga. Denna välsignelse är inte 



bara för en enskild individ, familj, nation 
eller hela världen. Guds välsignelse är 
för hela universum. Alla ni amerikaner 
här i dag måste tydligt förstå hur många 
vedermödor Gud upplevde och hur 
mycket Hen lidit, så att Hen kunde för-
bereda för att ge detta land en sådan 
enorm välsignelse. En fantastisk 
undervisning måste födas i detta land, 
en otrolig undervisning som är till för 
hela världen. En världsfamilj måste 
skapas här. (015-067, 1965/02/13)

36 Jag älskar Korea. Men mitt uppdrag 
är större än Korea. Det når ut till världen.
Mina böner och intressen överträffar 
Korea och fokuseras på hela världen. På
liknande sätt bör amerikanska bröder 
och systrar inte bara ha ett intresse i 
Amerika eller be bara för USA. Det är 
inte bara för det amerikanska folket som 
ni måste bära korset. Ni får inte gråta 
bara för USA. Om ni skall fälla tårar, 
måste ni gråta för världen. Ni måste 
utgjuta blod och tårar för hela världen. Ni
måste stå i en position att älska Amerika
eftersom ni älskar världen. 
(015-075, 1965/02/13)

37 När jag kom till Amerika 1965, bad 
jag förre presidenten Eisenhower att 
ställa tre viktiga villkor. Jag frågade 
honom vad han skulle göra för att lösa 
historiska, religiösa och ideologiska 
konflikter. Det var ursprungligen beslutat
att mitt besök bara skulle vara fem 
minuter, men det gick 20 minuter eller 
mer innan vi var klara. När jag sa att jag 
var tvungen att gå, var han ledsen att 

lämna mig och ledde mig till andra 
våningen där han visade mig sin bostad.
Han gav mig ett personligt minne, som 
han sa att han aldrig skulle glömma. 
Han var också stolt över sina möten 
med Churchill och Stalin. 

Vår Enighetskyrka måste göra Amerika 
nummer ett landningsfält. När en ung 
man från Enighetskyrkan visar sig och 
säger något till världen, måste mänsklig-
heten enas och säga "Detta är sant". 
(016-242, 1966/06/19)

38 När jag 1965 träffade den förre presi-
denten Eisenhower diskutera jag frågan 
om USA:s deltagande i Koreakriget. Jag 
sa till honom att den demokratiska värl-
den måste stå i en position att kunna 
inleda en militär operation mot kommu-
nismen. Jag förklarade att även om den 
demokratiska världen vinner över den 
kommunistiska världen, skulle den kom-
munistiska världen därefter utnyttja 
Islam för att fortsätta sina angrepp. 
Vänstern, som finns på satans sida, har 
förenat religion och den kommunistiska 
världen, som respektive representerar 
de inre och de yttre aspekterna. Men 
högern, som är på Guds sida, har inte 
kunnat förena Kristendomen och den 
demokratiska världen. Gud har planerat 
och under 6000 år förberett ett folk att 
sända till Amerika. Eftersom Amerika 
måste försvara himlen, kan vi inte hålla 
hand med eller förena oss med Kain-
världen. 

Amerika står i en ledande position i hela 
den demokratiska världen. De ameri-



kanska medborgarna måste förstå att 
Gud gav Amerika gränslösa välsignelser
under 200 år. Hen tog saker från satans 
värld och gav dem till Amerika. Gud gav 
Amerika den styrka som behövdes för 
att passera satans värld och hjälpte 
Amerika få en större befolkning än sina 
fiender. Eftersom Gud visste att materia-
lism skulle bli ett problem, gav Hen Ame-
rika välsignelser som skulle hjälpa 
landet att övervinna materialism. 
Amerika är ansvarig för högersidans 
styrka, och oavsett vad som händer 
måste landet försvara Gud och kristen-
domen ända till slutet. 
(054-050, 1972/03/10)

Latinamerika, Europa 
och Mellanöstern

Sanne far besökte Panama i Central-
amerika den 3 juli 1965. I Sydamerika 
besökte han Colombia den 4 juli, Chile 
den 5 juli, Argentina den 7 juli, och Bra-
silien den 8 juli. Den 9 juli, lämnade Far 
Brasilien och anlände till Portugal den 
10 juli via Senegal i Västafrika. Han res-
te till 17 länder i Europa till den 24 au-
gusti. Den dagen reste han från Grek-
land till Kairo. Förutom Egypten, besökte
han fem andra länder i Mellanöstern, 
ständigt uppmuntrande lokala med-
lemmar. Den 31 augusti under en pil-
grimsfärd till Jerusalems helig platser, 
tröstade Sanne far Jesus djupt för hans 
smärta att vara tvungen att klättra upp 
för berget Golgata för att gå korsets 
offerväg.

39 Jag träffade en japansk medlem i 
Brasilien som, trots att han inte talade 
språket, bar korset genom att åka till 
Brasilien vid en ung ålder för att sprida 
Guds ord. Mitt hjärta smärtade när jag 
såg hur denna medlem hade lidit så 
mycket i den vildmarken. Hjärtats värld 
kan inte blockeras av gränser, militär 
eller någon ideologi. Den medlemmen 
hade gått längre än att vara japan. Han 
hade mer hjärta än en korean. Jag kom-
mer aldrig att glömma den lojalitet hos 
de medlemmar som stod på flygfältet vid
solnedgången och tog farväl under tårar.
Om vi inte kan möta Enighetskyrkans 
arbetare med tårar av uppoffring för 
världen kommer detta uppdrag aldrig 
längre än till den nationella nivån. 
(015-226, 1965/10/10)

40 Jag bad när jag reste runt i Europa. 
Jag insåg att korsa Alperna är inte något
problem. Inte heller att passera Himala-
ya. Att kämpa i frontlinjen av en andlig 
strid är svårare än båda. Eftersom 
denna kamp är vägen till återupp-
rättelse, är detta min strategi: Om jag 
inte följer reglerna och Principerna i 
himlen, kommer ingenting att lösas. Vi 
befinner oss i en tid av brådska. Frågan 
är varför kommunismen säger att reli-
gion är dess fiende. Därför kämpar vi 
alla under påståendet, "fienden till 
religion är kommunismen". 
(015-225, 1965/10/10)

41 Jag bad en bön till Gud framför 
Vatikanens palats i Rom. Jag bad, "Gud,
denna kyrka med över 600 miljoner 



troende och över 2 000 år av historia 
står här. Men jag är orolig för vad som 
kommer att hända med dem. Som Du 
har velat, kommer vi att förena de 
många delade samfunden och 
religioner". Vatikanen är huvudkvarter 
och formande av den europeiska 
civilisationen. Gud och jag samtalade 
tillsammans med ett hjärta av oro över 
Vatikanen vad som skulle ske så 
småningom. Det finns en princip att när 
sanning och lögn kolliderar, kommer 
lögnen att splittras. 
(016-237, 1966/06/19)

42 Dagen jag besökte Egypten, som 
regleras av militär under Nasser var 
årsdagen av upprättandet av den egyp-
tiska militären. Så jag granskade deras 
militär och fann att de var beväpnade 
med moderna vapen. Jag kunde inte se 
Egyptens industriella utveckling i huvud-
staden Kairo, så jag reste till Alexandria,
vilket är ungefär 135 km från Kairo. Där 
såg jag den industriella utvecklingen av 
staden och tänkte att oavsett hur mycket
Egypten stoltserar med, var det inte 
tillräckliga framsteg. Genom det jag såg,
verkade det som Egypten var 10 till 20 
år bakom Israel. Landets ursprungliga 
plan att använda den öst-västliga 
konflikten för att hjälpa till att utveckla 
Egypten var slug, men när jag återvände
tänkte jag att de borde överväga att 
ändra riktning. (018-229, 1967/06/11)

43 Under min första världsturné, tog jag 
en närmare titt på Mellanöstern genom 
att besöka Syrien, Israel och Jordanien. 

Anledningen var att jag ville veta hur 
människor i andliga världen arbetar ba-
kom kulisserna. Dessutom gav rege-
ringen i Israel särskild mark till nya in-
vandrare. Israelerna har kunnat åter-
vända till Abrahams välsignade land 
med en ideologi av återupprättelse, och 
arbetar med att återupprätta över-
högheten. När jag såg detta, kände jag 
att ideologin att vara det utvalda folket 
kan inte tas ifrån dem. Med denna 
ideologi, oavsett vad de går igenom, är 
de beslutsamma från början till slut. 
(018-227, 1967/06/11)

44 När jag besökte Jerusalem, såg jag 
en skylt på den plats där Jesus kollap-
sade på hans väg till Golgata. Jag tittade
på platsen 12 gånger och tänkte "Det 
här är vägen av gottgörelse som Jesus 
vandrade." Sedan bad jag, "Hur hjärt-
skärande måste inte Jesu situationen ha
varit för 2000 år sedan när han axlade 
den nya himmelska missionen och gick 
in i öknen och vildmarken! Jesus över-
gav de rika och framstående personerna
från den tiden och sökte efter extremt 
obetydliga och otroligt fattiga Israeliter, 
eftersom han uppfattade sin Fars hjärta 
och viljan att befria bitter sorg över 
dessa människor genom återupprättelse
av ens en dag tidigare." Alla som besö-
ker denna plats måste offra en bön av 
djup tröst till Jesus för hans hjärt-
skärande situation. Endast då kommer 
satan att känna obehag och Gud bli trös-
tad. Satan måste gråta med sorg och 
Gud måste kunna skratta med glädje. 
På grund av Adams syndafall fällde Gud



tårar av smärta och även satan och 
Adam fällde tårar. Gud och satan måste 
gråta på återupprättelsens väg. Åter-
upprättelse kan inte uppfyllas förrän 
mina och era tårar är tillräckligt för att 
förmå Gud och satan att gråta. 
(018-165, 1967/06/04)

45 Jag upplevde många saker när jag 
besökte Jerusalem. Om ni skulle kunna 
se det, är hälften öken. Så mycket av 
det var öken att jag tog en titt på en stor 
kamel och undrade om det fanns tillräck-
ligt med gräs någonstans för kamelen att
äta sig mätt. Genom att se den platsen 
insåg jag att Korea är det mest välsig-
nade bland välsignade länder. Vinran-
korna i Israel var inte ens längden av 
min arm. Under dagen, torkade solvär-
men helt upp en tredjedel av druvorna. 
Vinstockarna var så torra att ni kunde 
inte säga vad det var. De såg ut som 
någon annan typ av vinstockar. Men, 
även om det blev mycket varmt under 
dagen, föll daggdroppar under natten 
och i gryningen. Dessa daggdroppar 
hjälpte växter att återfå sin vitalitet. 

Jag kände djupt att, precis som växter 
som växer på israelisk mark, är det 
judiska folket en stam som väntar på 
den lugna gryning när de kan ropa ut i 
sina böner inför Gud. Jag ser något när 
jag ser djupt in israelers ögon. Det är 
något som påverkar mig. En låt som 
sjungs efter att ens hjärta har varit djupt 
rört skapar de bästa tårar och mest 
själfulla bön. Det är därför jag kände, 
"Åh, det är därför en ny historia kunde 
börja här." (017-021, 1966/11/06)

Asien

Sanne far anlände till New Delhi 7 sep-
tember 1965. Förutom Indien besökte 
han åtta andra asiatiska länder och eta-
blerade heliga platser i varje. I New 
Delhi, träffade Sanne far Sir Anthony 
Brooke, från Sarawaks regerande familj,
som också var där. Från den 12:e tog 
Far tid att besöka platser i staden Cal-
cutta och därefter Singapore, Malaysia, 
Thailand, Vietnam, Filippinerna, Hong 
Kong och Republiken Kina (Taiwan) till 
den 28 september. Efter att Far anlände 
till Japan den 29 september besökte han
Nikko den 1 oktober och Hakone den 
5:e, och talade om Japans mission som 
Eva-nation. Den 6 september besteg 
han berget Fuji. Sanne Far återvände till
Korea den 10 oktober, efter att ha varit 
borta i 256 dagar.

46 Sista gången jag turnerade i de syd-
liga länderna, var värmen det svåraste. 
Det är oerhört svårt att utföra missions-
verksamhet på intensivt heta ställen. 
Under min en veckas vistelse i Calcutta, 
Indien, hade temperaturen stigit till 41 
grader Celsius. Jag insåg att det måste 
vara mycket svårt att vittna på en sådan 
plats. Finns det någon bland er som vill 
åka dit? Om ni tänker efter, lever fler 
asiatiska människor i tropiska regioner 
än i Fjärran östern. Även i Kina, lever 
hälften av hela befolkningen i varmare 
regioner. Om ni ser på förhållandet, så 
bor det fler människor i söder än i norra 
Asien. (018-086, 1967/05/21)



47 Ni måste bli en person som kan stå i 
den svåraste position och ta ansvar för 
de svåraste uppgifterna i japanska Enig-
hetskyrkan. För att uppnå våra mål, må-
ste vi gå framåt hänsynslöst. Om vi inte 
kan åstadkomma detta i vår generation, 
då måste vi absolut nå målet även om 
det är genom våra andra- och tredje ge-
nerationens ättlingar. När världens storm
rasar, kommer folkets seger att avgöras 
av hur många som är beredda att följa 
Guds vilja. Enighetskyrkans medlemmar 
genomför en osynlig global rörelse, men 
vid någon tidpunkt kommer den att av-
slöjas och bli en kraft att räkna med. 
Den tiden skall definitivt komma. När det
händer, om Japan står i frontlinjen, kom-
mer landet att bli centrum i världen. 
(015-085, 1965/09/29)

48 Det framtida problemet är hur man 
påverkar världen. För att göra detta 
måste vi göra tre saker: För det första, 
måste vår ideologi vara noggrann. För 
det andra, måste vi stärka vår organi-
sation. För det tredje, måste vi samar-
beta genom gemensamma aktiviteter. 
Därför måste vi konfrontera kommunis-
men med stark organisatorisk styrka och
energi. Vi kan inte gå vidare utan att 
vara systematiska. 

För oss finns ingen dag och natt. Vi må-
ste glömma även att äta. Jag vill fostra 
sådana människor. Samma sak gäller 
för Japan. Snart har den japanska rege-
ringen inte något annat val än att upp-
märksamma Enighetskyrkan. Den tiden 
kommer. Japan kommer att frälsas av er
alla. När det fundamentet har etablerats,

och när vi går över att toppen, så måste 
vi delta i organiserade aktiviteter. 
(015-094, 1965/09/30) 

Avsnitt 2. Den andra världsturnén

Den globala missionen

1969 från 2 februari till 2 maj genom-
förde Sanna föräldrar sin andra 
världsturné, genom att besöka 21 
nationer. De ledde till ett möte med 
regionala ledare i Tokyo, Japans 
högkvarter den 2 feb-ruari, och sedan till
Nagoya följande dag för att närvara vid 
det slutliga uppträdandet av Små änglar-
na (Little Angels) i Japan. 

Den 4 februari började deras turné i 
USA. Från och med 16 mars reste de till 
England, Tyskland, Nederländerna, Por-
tugal, Spanien, Schweiz, Österrike, 
Belgien, Frankrike, Italien, Grekland, 
Cypern, Egypten, Israel och Iran. Far 
och mor lämnade Teheran och reste via 
New Delhi, Bangkok och Hongkong för 
att anlända i Tokyo runt midnatt den 18 
april. De återvände till Korea den 2 maj.

1 1969 var ett mycket kritiskt ögonblick i 
historien, då vi måste övervinna ett stort 
hinder. Det ger oss möjlighet att öka från
nivån av det koreanska folket och avgö-
ra ödet för nationen. Detta är nödvändigt
för att återupprätta världen som har för-
lorats. Det är också en tid då folk i Asien 
kommer att möta sin största utmaning. 
Med denna verklighet som vägledning 
för min beslutsamhet, turnerade jag runt 
världen under 100 dagar. 



Nya medlemmar bland er, oavsett hur ni 
har levt i det förflutna, måste nu skapa 
en tradition som bygger på förståelse av 
denna otroliga undervisning av san-
ningen. Ni äldre medlemmar får inte för-
neka era tidigare framgångar, utan offra 
ännu mer. Ni som är yngre måste bli pe-
lare i den framtida Enighetskyrkan. Ni 
måste upprätta denna lära såsom en 
startpunkt för folket och nationen Korea, 
och avancera tills vi uppfyller våra mål. 

Ni måste skapa det Korea som älskar 
människorna och nationen medan de 
tjänar Gud. Om ni gör detta, kommer 30 
miljoner människor att öppna sin famn 
och välkomna Gud. Denna nationen 
Korea kommer att påverka hela världen 
och Guds suveränitet kommer att hyllas i
alla nationer. Vi behöver upprätta funda-
ment inte bara för att förena världen, 
utan också för att öppna en ny historisk 
epok under 1900-talet och framåt. Detta 
är den väg som vi medlemmar måste 
gå. (022-106, 1969/01/26)

2 När vi går in i 1968, förändras tiderna. 
Det faktum att Guds dag invigdes inne-
bär att vi har vunnit seger och återvunnit
den ursprungliga bas som de första 
människorna förlorade i Edens lustgård. 
Tidigare utfördes återupprättelsen ge-
nom att offra människorna på Guds sida.
Från och med nu har riktningen för för-
synen av gottgörelse ändrats och det 
motsatta händer. Vi har trätt in i eran när
snarare än att använda folk på Hens 
sida som offer, kan Gud nu avancera 
gottgörelsens försyn genom att offra 
människor på satans sida. 

När vi därför ser på det internationella 
politiska klimat, ser vi en ny världsbild 
från Västeuropa håller på att uppstå 
även i Östeuropa. Dessutom måste 
dessa världsledare som stoltserar med 
sin makt och myndighet nu träda till-
baka. De konfronteras med en era i 
vilken deras makt och inflytande över 
världen, som nått sin kulmen, nu 
kommer att avta. Min uppfattning från 
försynens perspektiv, är att de tre åren 
från 1968 till 1970 kommer att vara av-
görande för försynen. Vi måste göra 
omfattande förändringar och avancera 
till nästa steg. Även den politiska situa-
tionen i Asien har drastiskt förändras. I 
synnerhet situationen mellan nord och 
syd på koreahalvön är farlig. Vi måste 
övervinna utmaningar, särskilt under 
1969. (022-222, 1969/05/02)

3 Den nuvarande eran är otroligt inten-
siv. Medan jag turnerade runt världen 
kände jag att världen behöver våra läror.
Epokgörande förändring inträffade mel-
lan 1965 och 1969. Världen har föränd-
rats på ofattbart sätt. Detta är sant för 
USA, Europa och annorstädes. Vi kan 
känna att ingenting i världen kan lösas 
på annat sätt än genom våra läror. Allt-
eftersom tiden passerar kommer detta 
bara att bli mer och mer uppenbart. Utan
våra läror kommer världen gradvis gå 
nedåt mot dödens rike. 
(022-221, 1969/05/02)

4 Från och med nu, måste ni att be för 
enandet av Korea. Till dess Sanna 
föräldrar återvänder från sin världsturné,
måste alla; man eller kvinna, ung eller 



gammal, be på helig mark när ni har tid. 
Om ni inte kan åka dit för att be i 
gryningen, gå dit under dagen eller på 
kvällen. Tänk på hur jag fällt tårar på 
denna heliga mark under de tidiga åren. 
Tänk på den väg av lidande som jag 
gick när jag valde ut heliga platser och 
etablerade Föräldradagen, Barnens dag 
och Dagen för alla ting. Ni måste förstå 
hur mycket ansträngning jag gjorde fram
till Guds dag den 1 januari 1968. Gud 
var eländig, jag var eländig, medlemmar 
var också eländiga.

Nu när ni har ansvaret för att upprätta 
fundament för enandet av Korea i hela 
världen, måste ni be så innerligt att 
klippan ni sitter på påverkas till tårar och
hela naturen bugar sitt huvud. Jag borde
be er att fasta er lunch medan jag är på 
turné, men jag vill inte göra det. Istället 
kan ni be intensivt på helig mark. Sjung 
"Sång om enighet" för att stimulera ert 
hjärta för enandet av Korea och dess 
folk, och enigheten av hela mänsklig-
heten i Guds försyn av återupprättelse. 
Be med hela ert hjärta och sinne på 
helig mark att alla människor kommer att
följa ert exempel. Dessutom hoppas att 
när jag kommer tillbaka hem, ni kommer 
att ha inspirerat många människor 
världen över för att uppriktigt önska och 
be för enandet av den koreanska 
halvön. (022-158, 1969/02/02)

5 När jag besökte Jerusalem under min 
världsturné, gick jag till Oljeberget och 
såg ett gammalt träd. Det slog mig att 
detta kan ha varit trädet under vilket de 
tre lärjungarna, Petrus, Jakob och 

Johannes, somnade medan Jesus bad 
tre gånger i trädgården i Getsemane för 
2000 år sedan. Det kan ha varit det som 
Jesus förebrådde dem och att Jesu lär-
junge, Judas, begick den otroliga hand-
lingen att förråda. Det kunde ha varit 
platsen där sådana tragiska händelser 
inträffat. Vissa människor som kommer 
hit tycker, "Jesus uppfyllde sin mission 
på denna jord genom att dö för mig." Hur
sorgligt! (022-275, 1969/05/04)

6 Jag kände stor skillnad mellan 1965, 
när jag turnerade runt 40 nationer, och 
1969, när jag turnerade i 21 nationer. 
Med tanke på Guds försyn av återupp-
rättelse, drog jag slutsatsen att världens 
situation konvergerar med den riktning i 
vilken Guds Vilja  rör sig. 

När jag åkte till Amerika i 1965, konsta-
terade jag att amerikanerna, som med-
borgare i den ledande demokratisk na-
tionen, hade en känsla av stolthet över 
att deras är det enda land är det som 
kan lösa världens problem. Jag kunde 
känna det genom att bara titta på deras 
samhälle. Men när jag besökte USA den
här gången kunde jag se att det ameri-
kanska folket inser att varken Amerikas 
problem och inte heller hela den demo-
kratiska världens problem kan lösas 
genom USA:s egen styrka. 

När jag upptäckte denna övergripande 
trend insåg jag starkt att tiden är knapp 
för oss att fullgöra vårt uppdrag. Det sä-
ger sig självt att Sydostasien och hela 
Asien, tillsammans med alla europeiska 
nationer, är precis som i Amerika. I ljuset



av detta har vi som Enighetskyrkans sol-
dater ett enormt ansvar att uppfylla vår 
globala mission, centrerat Principerna. 
(023-097, 1969/05/14)

7 Jag frågade de amerikanska medlem-
marna, "Tror ni att eftersom USA är på 
andra sidan Stilla havet, det är okej att 
dra sig ur Vietnam? Kommunismen finns
också i USA. Om Förenta staterna läm-
nar Vietnam, kommer inte sedan länder 
som Brasilien och Mexiko att gå Viet-
nams väg? När jag åkte till Sydamerika 
1965, fann jag att de flesta människor 
hade anti-amerikanska känslor. Under 
dessa omständigheter, om grann-
länderna är omgärdade av kommu-
nismen och tumult startar i ett land som 
Mexiko, är det inte uppenbart att ett krig 
skulle bryta ut rakt framför Amerikas 
framdörr? Tror ni inte att inom tio år 
kunde också kommunismen sluka 
Amerika?" 

Detta är vad som skulle kunna bli verk-
lighet i Amerika. Det är därför jag sa att 
USA får inte retirera från Vietnam och 
minska sin beredskap att försvara sig 
mot kommunismen. Jag har under-
strukit vikten av att avancera framåt för 
att förbereda frontlinjen så att ett bålverk
för försvar skall stå fast i Amerika. 
(160-163, 1969/05/12)

8 Hela Guds 6 000-åriga historia, all den
intrasslade försynens historia, har vi rett 
ut  i min generation. Principerna kommer
nu att erövra världen, även om jag skulle
dö nu. Även om 100 miljoner människor 
i Japan motsätter oss, kommer de inte 

att kunna besegra vår lära. Det är därför 
Gud behöver inte bara Japan, utan ock-
så världen, den andliga världen, den jor-
diska världen och kosmos. 

Gud skapade först miljön. Vi har nu gått 
in i en era där om vi bara påverkar ener-
gier lite kommer världen att gå åt rätt 
håll. Ungdomar i Enighetskyrkan skulle 
aldrig säga att Gud inte existerar; de 
skulle inte ens drömma om det. Gud är 
inte något abstrakt, utan bor inom områ-
det för vårt dagliga liv. Hens hjärta är 
inte begreppsmässigt utan empiriskt, 
något som vi faktiskt kan uppleva. Om vi
inte går igenom återupprättelsens alla 
nivåer, och går in i sfärerna för individen,
familjen, stammen, folket, nationen, värl-
den och kosmos, och sedan upprättar 
riket där satan inte kan anklaga oss, kan
vi inte säga att vi har de nödvändiga 
förutsättningarna för att ta emot Väl-
signelsen. (022-196, 1969/02/02)

Uppmuntrar medlemmar

Samtidigt som de följde ett strikt schema
under andra världsturnén, uppmuntrade 
Sanna föräldrar missionärer och 
medlemmar i varje land och gav nya 
direktiv och vägledningar. De gav 
uppmärksammade välsignelsecere-
monier i USA, Tyskland och Japan, för 
totalt 43 par från tio länder.

9 När jag turnerade runt världen frågade
jag medlemmarna vad de önskade. De 
svarade alltid, "sänd oss till Korea". I är-
lighetens namn behövde jag inte sända 



dem; de kunde bara åka till Korea om de
ville. Men det finns ett villkor de måste 
uppfylla om de kommer: de måste kunna
tala koreanska. Engelska är nu världens 
gemensamma språk, men bara vänta 
och se vad som händer. När jag satte en
tradition för koreanska under min livstid, 
kommer utan tvivel, det koreanska språ-
ket att bli universellt språk. 

Under min andra världsturné, höll jag ett 
möte i Tyskland med missionärerna från 
11 länder. I april 1970 planerar jag att 
skicka missionärer till minst 40 av 
nationerna där jag etablerade heliga 
platser. Och om tre år, kommer jag att 
sända missionärer till 120 nationer. Vår 
tid närmar sig. Ni måste förstå hur stor  
sanningen av vår lära är. Det är inte allt. 
Ni måste förstå att i framtiden, kommer 
hela världen, alla koreaner att vara stolta
över att vara koreaner. Dessutom, mås-
te ni förstå att ni också kommer att vara 
stolta över att ha gått med i Enighets-
kyrkan. (022-229, 1969/05/02)

10 Medan jag reste till olika delar av 
världen, träffade medlemmar från andra 
världsdelar som höll fast i mig och grät. 
När jag såg detta, kände jag både glädje
och sorg. Var uppstod dessa otroliga 
hjärtats band från som fick så många 
människor att sakna mig och gråta när 
jag reste? De uppstod för 6000 år se-
dan.

När Adam och Eva bar konsekvenserna 
av sin synd, lämnade de tårfyllda Guds 
famn. Därför måste ett hav av tårar 
uppstå här på jorden när människor, 

som levt i förtvivlan, i hopp och glädje 
möter den ursprungliga mannen och 
kvinnan de längtat efter att se. Utan 
sådana tårar, kommer återupprättelse 
genom gottgörelse inte att betalas. 

Folk överskrider alltså gränser av hud-
färg och nationalitet, liksom kulturella 
barriärer mellan öst och väst, när de 
passerar korsningspunkten med tårar. Ni
måste även besluta er att vara denna 
typ av människor. Och när en sådan 
person dör, måste ni ha hjärtat att ni är 
villiga att dö med dem. Om ni kan göra 
det, även om ni går under längs vägen, 
kommer ni att känna att ni har vunnit. 
(023-050, 1969/05/11)

11 Vilket hopp hade jag under mina 21-
nationers världsturné? Många av dessa 
nationer såg ned på koreanerna. Men 
vad är det som är så bra med någon 
som gillar mig? Jag är korean, men 
människor dras till mig och känner för att
följa mig som om det vore deras öde. 
Vad jag ville var inte för dem att följa mig
utan att följa Gud och älska mig bara 
efter att ha älskat Gud. 

Som en människa med ett sådant 
enormt ansvar, är det en sak jag aldrig 
glömmer när jag möter folk. Det är om 
jag står i eller inte står i skuld till dem. 
Jag har aldrig tillåtit mig att vara i skuld. 
Om ni skulle sitta uppe hela natten med 
hängivenhet, kommer jag att stanna 
uppe hela natten med er. Jag tillåter inte
tröttheten vara något problem. 



Om därför miljontals sörjande andar som
har kommit och gått i detta land vördar 
mig, måste jag göra något för dem. 
Frågan är hur våra hjärtan kan anpassas
till varandra. Jag är noga med att aldrig 
hamna i skuld. Om jag därför haft någon
skuld i de länder som jag har besökt, 
måste den skulden snabbt betalas. 
(024-030, 1969/06/22)

12 När jag turnerade runt världen, instru-
erade jag våra missionärer överallt att 
be för Korea, fäderneslandet för vår tro, 
under en period av fyra månader från 
och med den 1 juni 1969. Observera att 
medlemmar runt om i världen är vända 
mot Korea och ber ivrigt varje morgon. 

Denna världsturné var en stor kamp för 
mig. Jag kunde inte ha varit mer 
utmattad. Men eftersom människor som 
jag träffade verkligen hade sett fram 
emot min ankomst under många år, 
satte jag ingen tidsgräns på våra möten. 
Eftersom jag visste att deras önskemål 
var att få mig att stanna ännu lite längre,
oavsett hur trött jag blev, kunde jag inte 
ignorera deras hjärtan och vila som jag 
ville, även om det blev midnatt eller 
01:00 hade jag den mentala styrkan att 
fortsätta hela min turné från USA till 
Tyskland och andra platser i Europa och
i Japan. Annars skulle jag ha kollapsat. 
Jag pressade mig verkligen till mitt 
yttersta. (023-245, 1969/05/25)

13 Jag gav välsignelse till många män-
niskor i USA, Japan och Tyskland under 
min andra världsturné. Oavsett om väl-
signade eller sekulära familjer, är det 

detsamma för män och kvinnor att leva 
tillsammans i en familj. Vad är skillnaden
mellan de två? Om ni vill jämföra den 
fattigaste personen med den rikaste 
personen, vad skulle det vara för skil-
lnad? De har båda ögon, näsa, mun och
öron. 

Om ni tog den rikaste personen i Korea 
och klädde honom som en tiggare, skul-
le han se ut som en tiggare. Även om 
han inte egentlig är en tiggare, om han 
skulle klä sig och bete sig som en, skulle
han ses som en. Men om den rika per-
sonen som låtsats vara en tiggare dog, 
skulle ingen säga att en tiggare dog. De 
skulle säga att en rik person dött. Ut-
seendet kan vara det samma, men det 
betyder inte att det inre har samma inne-
håll. På liknande sätt, är familjer som 
lever för Gud värdefulla. 
(023-033, 1969/05/11)

Avsnitt 3. Den tredje världsturnén

Fundamentet för den globala missionen

Från 5 december 1971 till 8 maj 1972 
genomförde Sanna föräldrar sin tredje 
världsturné, genom att besöka 15 natio-
ner. De höll allmänna föredrag i tre vik-
tiga länder: USA, Storbritannien och 
Tyskland. I USA, talade sanne Far 
offentligt och utökade betydligt Sanna 
föräldrars verksamhet där. 

Sanna föräldrar reste till London 16 
mars 1972, där sanne Far talade till 
allmänheten från 20-22 mars. Nästa 



dag, den 23 mars, reste de till Essen, 
Tyskland, där Far gav tal från 28-30 
mars. Sanna föräldrar fortsatte till 
Nederländerna den 31 mars och 
fortsatte sin talarturné genom Frankrike, 
Österrike, Italien, Grekland, Israel, Iran, 
Indien, Thailand, Kina och Japan, och 
återvände slutligen hem. Genom denna 
tredje världsturnén, kunde de tillbringa 
lite tid i USA och direkt utbilda medlem-
marna. De har även förbättrat systemet 
för missionsverksamhet i USA, i förbere-
delse för en ny era av missionsarbete.

1 De tredje sjuårs-perioden började 
1975, och vi måste börja lägga grunden 
tre år i förväg. Om vi inte kan förbereda 
detta fundament, så kommer de världs-
vida sju åren att varken vara effektiva 
eller segerrika. Jag har därför påbörjat 
en treårig period av förberedelser med 
början detta år, 1972. Under denna tid 
måste vi övervinna alla hinder. Jag 
ansvarar för att ansluta Korea till resten 
av världen genom den tredje sjuårs-
peroden. Jag kommer att upprätta en 
grund med viktiga nationer i världen, 
som USA, så att de kan engagera sig i 
ömsesidiga relationer med Korea. Jag 
kommer inte att återvända till Korea 
förrän jag har gjort detta. Syftet med den
tredje världsturnén är att etablera det 
fundamentet. (055-269, 1972/05/09)

2 Vi genomförde en ceremoni av 
äktenskaps-välsignelse i Korea 1970, 
med 777 par från tio olika nationer. 
Denna välsignelse gavs med syftet att 
förbereda för den tredje världsturnén. 
Det var dessutom för att ansluta andra 

nationer till fundamentet i Korea, och 
därmed utöka det fundamentet horison-
tellt. Det är därför de som deltog i den 
välsignelse-ceremonin var tvungna att 
komma till Korea. (052-080, 1971/12/22)

3 Jag planerar att införa en global 
strategi genom den tredje världsturnén. 
Jag har försökt att frälsa Kristendomen i 
Korea, men från och med nu måste jag 
arbeta för att frälsa USA och Kristen-
domen på en global nivå. Därför är jag 
beredd att arbeta internationellt  från en 
ny vinkel och inriktning. För att göra 
detta, behöver jag avsevärda resurser. 
Jag måste förbereda lärare och unga 
missionärer för detta ändamål. 

Tiden kommer snart när jag kommer att 
skapa ett världsomfattande väckelse-
team som representerar Korea. Vi kom-
mer att ha en organisation som kan sän-
da väckelseteam över hela världen. I en 
nära framtid, kommer jag att skapa en 
organisation för att bilda väckelseteam 
som representerar andra nationer att 
resa runt i världen. Väckelseteam från 
flera nationer kan arbeta tillsammans 
som en enda grupp, eller de kan utföra 
väckelse-verksamhet i flera länder 
samtidigt. (051-205, 1971/11/21)

4 Vi måste förbereda oss för att inrätta 
en global fond. Både hemma och utom-
lands, har tiden passerats för att Enig-
hetskyrkan skall kunna drivas in i ett 
hörn. Vi måste skaka om världen. Precis
som kommunismen har omgrupperats 
för att avancera i olika delar av världen, 



så måste vi omgruppera himlens sida i 
syfte att expandera globalt. 

För detta ändamål köpte jag Yeouido-
fastigheten. Min avsikt är att bygga 
huvudkontor för världen där. Jag köpte 
mark i Cheongpyeong i syfte att skapa 
ett globalt andligt träningscenter. Och 
jag köpte mark för att upprätta ett inter-
nationellt universitet. Vi är i en tid när vi 
inte kan avancera över världen utan att 
vara utrustade externt, så jag har jobbat 
för att förbereda vår rörelse. Jag tror att 
min mission under denna världsturné är 
att etablera missionärs-utposter i minst 
40 länder innan jag återvänder till Korea.
Inom de närmaste åren, måste vi skapa 
missionärs-avdelningar i mer än 120 
länder. (050-236, 1971/11/07)

5 Koreakriget började när Nordkorea 
anföll Sydkorea. På den tiden, hjälpte 
den demokratiska världen Sydkorea att 
avvärja Nordkoreas anfall. Sexton na-
tioner kom till Koreas stöd, och detta 
antal får man genom att multiplicera 4 
med 4. Varför kom dessa representativa 
nationer från den demokratiska världen 
och kämpade i Korea? Ur försynens 
perspektiv, står Korea som deras hem-
land, och de kämpade för att den 
demokratiska världen skulle inte ha 
kunnat överleva om de inte hade utgjutit 
blod för deras hemlands frihet. Genom 
att göra så, har den demokratiska värl-
den hjälpt både mig och sina egna natio-
ner. Den demokratiska världen hjälpte 
mig genom att befria mig från fängelset 
och de hjälpte sig själva genom att skyd-
da sitt eget folk från misslyckad försyn. 

På grund av detta, öppnades en väg 
som tillät den demokratiska världen att 
återigen ta emot Guds välsignelser. 

Men nu går Amerika bakåt, liksom 
England. Just nu, arbetar jag med att 
återbetala en skuld till den demokratiska
världen. Jag har till lett Amerika och 
Storbritannien ur nedgången. Endast om
Enighetskyrkan helt etablerar interna 
och externa fundament för seger enligt 
rätt andlig standard, centrerat på den 
helige Ande, kommer det att kunna leda 
den andliga kristna sfären i den demo-
kratiska världen. Syftet för Enighets-
kyrkans tredje världsturné var att ansluta
till världen på detta sätt. 
(054-198, 1972/03/24)

6 Mellanåret under den andra sjuårs-
perioden är 1971. Den tredje världs-
turnén som jag det här året har lanserat 
har stor betydelse. Jag lämnade Korea, 
reste till Japan, och USA via Kanada, 
eftersom Kanada, en förlängning av 
England, Eva-nationen står i positionen 
av Eva till Amerika. Jag har övervunnit 
många hinder att kunna komma till Ame-
rika, men svårigheterna avtar successivt 
allteftersom tiden går. 

Sanna föräldrar arbetar för att utöka det 
segerrika fundament som vi skördade i 
Korea och Japan, Kanada och USA. 
Satan arbetat hårt för att förhindra 
Sanna föräldrar från att ansluta till vårt 
segerrika fundament i Korea. Det är 
därför jag mött så många svårigheter i 
att komma hit, inklusive motståndet från 
det amerikanska utrikesdepartementet. 



Men eftersom jag bröt igenom dessa 
svåra förhållanden, kunde ni ärva den 
segrande fundamentet av återupp-
rättelse som himlen har byggt i Korea. 

Efter mitt arbete i Amerika, kommer jag 
att åka till Tyskland, men jag måste först 
passera genom England. Om jag kan 
göra allt detta framgångsrikt, kommer 
svåra förhållanden att avta. Återupp-
rättelsens försyn kan inte förverkligas 
utan att följa rätt formel. Vi måste exakt 
följa formeln. (052-070, 1971/12/22)

7 Min första, strategi för frontlinjen var 
att förena världen med fokus på tre 
asiatiska länder: Korea, Japan och Kina.
Men nu går vi in i en global tidsålder. 
Eftersom vi inte kunde försvara Asien 
mot kommunismen, påverkas hela värl-
den. Amerika, som en andra frontlinje 
måste försvara sig mot den kommu-
nistiska avancerandet. Om USA inte gör 
det, kommer det att vara Tyskland, som 
blir tredje frontlinje att konfrontera kom-
munismen. År 1977 markerar 60 år se-
dan kommunistpartiet startade 1917. Det
var därför jag åkte till Amerika och sa, 
"1978 kommer Amerika inte längre att 
kunna försvara sig mot hotet från den 
kommunistiska världen." Innan detta 
kommer att passera, föreslår jag att 
medlemmar genomför en treårsperiod 
för att fullständigt förbereda och expan-
dera vår defensiva frontlinje. Min tredje 
världsturné är en hörnsten i dessa tre 
års förberedelser. 

För att följa upp min första Japan-Korea-
Kina strategi i Asien, måste vi förbereda 

en andra försvarslinje. Det bör vara en 
internationell falang i form av Adam, Eva
och ärkeängeln, baserat på tre nationer i
den fria världen i väst. Dessa länder är 
USA, Storbritannien och Tyskland. Det 
är därför jag har inplanterat Koreas fun-
dament i så många länder runt om i 
världen. Jag ansluter dem till Korea. Nu 
har tiden kommit när Sanna föräldrar 
inte endast lever i Korea. När tredje 
världsturnén är över och jag har åter-
vänt till Korea och avslutat mitt ansvar 
här, kommer mitt liv att arbeta främst i 
Korea att passera. 
(055-212, 1972/05/09)

8 Kristendomen är en religion av andlig 
frälsning, så dess sanning har varit 
svårfångad. Historien om återupprättelse
fram tills nu har varit en historia av att 
återupprätta ärkeängeln, andens sfär. 
Detta är verkligheten i historien om 
andliga världen fram tills nu. Jesus dog 
och är nu i andliga världen. Han utförde 
uppdraget som gör det möjligt för honom
att ta emot Guds kärlek. En son bör kun-
na gå till sin Fars hus, men Jesus kunde
inte det. Han är fortfarande i Paradiset. 
Därför tog försynen av andlig frälsning 
genom Kristendomen över ansvaret och 
missionen att återupprätta ärkeängeln. 

Så om Enighetskyrkan, i termer av ande 
och kött, kan skapa ett ideal större än 
Jesus skapade, medan han hetsades 
mot sin död, kommer ärkeängelns värld 
säkert att ge upp. Anledningen att Jesus
inte kunde gå in i sin Faders hus är att 
det inte fanns någon seger på nationell 
nivå, och följaktligen ingen avgörande 



seger över ärkeängeln. Om vi därför kan
bryta igenom den nationella nivån, kom-
mer ärkeängelns värld absolut att lyda. 
Om detta inträffar kommer vi att förver-
kliga den ursprungliga Adams andliga 
sfär. Syftet med den tredje världsturnén 
var att genomföra detta genombrott. 
(060-191, 1972/08/17)

9 Enighetskyrkan måste ännu skapa ett 
segrande fundament på nationell nivå, i 
termer av både kropp och ande. Men om
ni ser på den nationella och interna-
tionella nivån från en andlig och filoso-
fisk synvinkel, står vi på toppen av 
världen. Ingen kan matcha våra idéer. 
Enighetskyrkan snart kommer att bli 
officiellt erkänd som en bona fide 
(samvetsgrann) religion. Externt, har vi 
kanske inte allt förberett, men i termer 
av innehåll är vi beredda. 

Vi har återupprättat en Abel-typ standard
utöver den nationella nivån, och istället 
kan vi börja arbeta på Kain-typ av åter-
upprättelse. Under min tredje världs-
turné, besökte jag de viktigaste natio-
nerna i den kristna kultursfären, som 
står i positionen av den andliga Kain-
världen, och proklamerat, "gören 
bättring, ty himmelriket är nära." Jag 
gjorde denna proklamation till Amerika 
eftersom det är det folk som represen-
terar Kain-världen. 

Efter utropandet av Abels position cen-
trerat på ande och kropp, blev Jesus 
korsfäst. Därför kommer vi att börja en 
ny tidsålder av fysisk återupprättelse 
den dagen jag gör en proklamation om 

denna nation från en andlig ståndpunkt 
utan att riskera mitt liv eller inför opposi-
tion, den dag då jag kan stå i denna po-
sition och välkomnas. Det är så Prin-
cipen fungerar. Jag påbörjade tredje 
världsturnén för att expandera ett sådan 
fundament. Eftersom jag har åstad-
kommit detta, kommer Korea att kunna 
upprätta det inre fundamentet för fysisk 
återupprättelse. (060-191, 1972/08/17)

10 Denna tid i Amerika kommer att vara 
första gången i mitt liv att hålla stora 
väckelsemöten. Jag planerar att hålla 
dem i minst sju städer. Om jag tillbringar 
tre dagar i varje stad, kommer talar-
turnén att ta 21 dagar. Det här är första 
början av vår resa att proklamera Ordet 
offentligt. Ni måste alla känner ansvar 
inför dessa planer. Det kommer att bli 
motstånd och förföljelse. Men det kom-
mer också att finnas de som välkomnar 
oss. Därför ber jag er att stödja dessa 
möten genom radio och tidningar. Om ni
kan utarbeta en detaljerad handlings- 
och tidsplan för varje stad, kommer jag 
att tala där. Dessutom kommer jag att 
hålla möten i Tyskland och England. 
Detta är en historisk ansträngning. Efter-
som detta är den tredje världsturnén, 
måste jag tala direkt. Jag har länge 
väntat på denna dag. 
(052-078, 1971/12/22)

11 Utifrån ett andligt perspektiv, att 
Sanna föräldrars lämnar Korea visar att 
vi redan passerat Korea. En andlig mil-
stolpe har uppnåtts där Korea nu måste 
följa Enighetskyrkans riktning. Detta 
eftersom vi har stigit till den nivå där den



nuvarande regeringen och kristen-
domen måste stödja vår väg och rörelse.

Utifrån ett andligt perspektiv, genom-
förde vi gottgörelsevillkoret att över-
skrida den nationella nivån, och gick 
bortom förverkligandet av Kristendomen.
Under de tre åren 1972,1973 och 1974, 
var jag tvungen att lämna Korea och 
ansluta till hela världen utifrån mitt 
arbete i Amerika, som är världens cen-
trala demokratiska land. När ni ser på 
den kristdemokratiska världen, är Adam-
nationen Amerika, Eva-nationen är Stor-
britannien och ärkeängel-nationen är 
Tyskland. 1972-års tal-turné i dessa tre 
länder var ett försök att förena dem från 
ett andligt perspektiv. Jesus var tvungen
att förena sig med Rom via Juden-
domen. Detta var en motsvarande 
aggressiv taktik för att predika det nya 
Evangeliet och koppla det till nationerna.
(073-249, 1974/09/22)

12 Utöver de sju städerna i Amerika, 
talade jag i Storbritannien och Tyskland. 
Varför valde jag städer i just dessa tre 
nationer? Det är därför att dessa länder 
är världsledande, med inflytande på 
andra nationer. Men oavsett vad, så är 
detta fortfarande en andlig rörelse. För 
att därför kunna ansluta det andliga 
fundamentet med den fysiska sfären, 
måste en anslutning göras till Korea 
genom dessa tal-turnéer. 

När vi gick in i 1972 på ett sådant 
fundament, började jag på nytt, att 
mobilisera medlemmar från de ledande 
nationerna England, Tyskland och Ja-

pan. På grundvalen av det andliga fun-
dament jag skapade under den första 
världsturnén, mellan 1972 och 1974, 
samlade jag Enighetskyrkans med-
lemmar från hela världen. Jag förenade 
dem i harmoni genom detta fundament. 
Detta är ett arbete som görs andligt, inte
fysiskt. Jag är inte den enda som måste 
lägga ett andligt fundament; även med-
lemmarna måste göra så när de blir 
förenade. 

Expanderande den globala missionen 
lämnade Sanna föräldrar Korea den 21 
november 1972, och efter att ha passe-
rat genom Japan, anlände till Amerika 
den 23 november. Resan blev kallad 
deras fjärde världsturné, i själva verket 
stannade de i Amerika för att inrikta sina
ansträngningar på en expanderande 
global missionsverksamhet och att åter-
uppta korståget One World Crusade, en 
internationell specialstyrka för vittnande. 
De återvände till Korea åtta månader 
senare, den 22 juli 1973. Under den 
fjärde världsturnén, granskade kom-
pletterade och omorganiserade Sanna 
föräldrar, One World Crusade, så att den
kunde överskrider nationella gränser och
arbeta på den globala scenen. 

Från 23 till 26 november 1972 i New 
York City, sammankallades den första 
internationella konferensen om enighet 
av vetenskaperna. Den öppnas med ett 
inledningstal "Rollen för förenad veten-
skap under moralisk orientering av 
världen." (073-249, 1974/09/22)



13 Jag har nu gjort allt jag kan via mitt 
fokus på nationen och Enighets-
stammen. Tiden har kommit för er, för 
min skull och för Viljan att expandera 
räckvidden för ert ansvar för världen och
agera globalt. Med andra ord, ni har helt 
enkelt följt mig fram tills nu, men från 
och med nu kan ni inte längre göra det. 
För att vara tydlig, endast när ni har 
axlat över min börda kommer jag verkli-
gen att kunna inta min position. När jag 
ser mig själv som en individ, har jag 
fortfarande inte lyckats finna min rätta 
plats. 

Detta gäller även utifrån ett bredare per-
spektiv. Först när min familj framgångs-
rikt intar dess rätta position kan välsig-
nade familjer inta sina. Alla välsignade 
familjer måste verkligen inta sina rätta 
positioner. Om ett sådant fundament 
sprids brett och en nation av rättfä-
rdighet etableras, kommer världens 
återupprättelse att ske inom en kort tid. 
(052-230, 1972/01/01)

14 Problemet är huruvida ni kommer att 
vara villiga att ta över mitt uppdrag eller 
inte. Om jag slåss för denna nation och 
möter förföljelse för dess skull, måste ni 
alltså vara beredda att uthärda en ännu 
högre nivå av förföljelse för världens 
skull. Bara då kommer nationen att vara 
skyddad. Med andra ord, frågan är om ni
skulle vara villiga att ta ansvar och för-
svara mig inför världen, om jag blir per-
sonligen attackerad i någon fråga. Jag 
avslutar min tredje världsturné, och ni 
måste också inleda en ny väg att turnéra
i världen minst tre gånger. Ni bör göra 

detta både individuellt och som en familj.
Vi behöver familjer som, när man står 
inför någon slags prövning tar full-
ständigt eget ansvar och har viljan att 
skydda allt från satan.
(052-230, 1972/01/01)

15 Om vi ser på världens nationer kan vi
se att det kommunistiska partiet lätt kan 
påverka Amerika, och även Japan, Ko-
rea och Tyskland. De jagas alla av sa-
tans sfär. Alla fria nationer har glömt i 
denna kamp och har ingen aning om 
vilken riktning att följa. En sådan tid är 
de yttersta dagarna. Å andra sidan, 
Enighetskyrkan har redan utökat funda-
mentet för återupprättelse genom indi-
viden, familjen, stam- och nationella 
nivåer. Det har skapats ett horisontellt 
fundament för världen. Genom den 
tredje världsturnén, förenade jag hori-
sontellt, resultaten av min 20 års kamp i 
Korea, till världen. 
(055-072, 1972/04/23)

16 Vi måste avancera mot den globala 
tidsåldern i den fysiska sfären. Om jag 
ber er att möta en livshotande situation, 
måste ni göra det utan att tveka. Vi 
måste skapa inte bara en mobil kore-
ansk frontlinje utan även en mobil inter-
nationell frontlinje. Eftersom vi måste 
försvara frontlinjen både inom och utan-
för vår rörelse, avseende både den 
kommunistiska och demokratiska sfä-
ren, är mottot för 1972 "att värna front-
linjen av enighet." 

Jag arbetar mot detta mål i Amerika, och
ni kan inte föreställa er hur mycket satan



brottas med mig. Jag kan gå till ameri-
kanska medlemmar och tala till dem en, 
två, tre gånger, och de tror fortfarande 
inte vad jag säger. Det är därför under 
den tredje världsturnén jag tog led-
ningen själv och byggde ett skyddande 
fundament. Den här gången kommer jag
för att ge djupare utbildning till special-
styrkorna. Det är målet för den 4:e 
världsturnén. Jag kommer att skapa en 
stark grund och därefter successivt stiga
in på den globala scenen. 
(065-223, 1972/11/19)

17 Trots att jag hade väldigt lite tid under
den tredje världsturnén, träffade jag tio 
amerikanska senatorer och femton kon-
gressmän. Jag har nu blivit en fram-
stående person. Det var en artikel om 
mig på framsidan av New York Times 
och en annan i Washington Post. Detta 
var eftersom denne herr Moon höll 
väckelsemöten i sju av USA:s största 
städer. Han hyrde Lincoln Center och 
gjorde saker som ingen annan tänkt 
göra. När jag bad att få träffa USA:s 
lagstiftare, var de nyfikna på att träffa 
mig. 

När vi träffades, diskuterade vi Amerikas
framtidsutsikter. Förutom det faktum att 
jag varnade dem att inte bli intrasslade i 
kommunistpartiet utmanade säkert må-
nga av dem. Jag träffade med tio pro-
cent av de 100 senatorerna och pratade 
med dem på detta sätt om den aktuella 
internationella situationen och allt jag sa 
kommer säkert spridas. Så när jag åker 
till USA under det fjärde världsturnén, 
kommer de alla att vara nyfikna på det 

inflytande jag har. Jag besökte aldrig en 
enda medlem av den Koreanska na-
tionalförsamlingen, så varför gör jag det i
Amerika? Det är på grund av att Förenta
staterna är kärnan i vår framtida strategi.
Korea är inte problemet. 
(062-292, 1972/09/26)

18 I en inte så avlägsen framtid, skall jag
ge mig ut på min fjärde världsturné. Jag 
kommer att åka till New York City, där vi 
kommer att hålla en internationell kon-
ferens om enighet av vetenskaper den 
23 november 1972. Jag är den som 
sammanställde denna konferens. Vi 
måste slutligen samla världens mest 
framstående personer i Korea. På detta 
sätt, kommer Korea att frälsas. Faktum 
är att i framtiden, kommer medlemmar 
att bana väg för världen. En global miljö 
för förening är nära. 

Jag åker nu och återkommer om flera 
månader. Jag lämnar inte Korea för 
alltid. Jag måste bara snabbt finna fler 
amerikanska kyrkomedlemmar och föra 
koreanska medlemmar till varje hem. 
Det är så att vi alla en dag kan leva till-
sammans i harmoni. Det är därför jag 
behöver skapa detta fundament. 
(065-077, 1972/11/13)

Avsnitt 4. Brev från Sanna föräldrar 
                 under världsturnén

Under sin första världsturné, sände 
Sanne far ett handskrivet brev med 
uppmuntran till Sanna mor, Sanna 
barnen, kyrkans president Eu-Hyo-won 



och andra medlemmar. Han skickade 
det första brevet från San Francisco den
15 februari 1965. Detta följdes av dus-
sintals brev och vykort. Han beskrev tur-
nén och gav uppmuntran till dem han 
hade kvar i Korea genom att uttrycka 
sina känslor. I dessa brev kan vi i syn-
nerhet få en glimt av Sanne fars djupa 
kärlek och höga förväntningar på Sanna 
mor, sanna barnen och medlemmar, till-
sammans med hans tankar och känslor 
om turnén. 

Ledarna i kyrkan högkvarter rappor-
terade också sin verksamhet till Sanne 
Far genom brev. Det mesta av denna 
korrespondens gick förlorad, men Sanna
mor sparade brev som Far har sänt till 
henne, och hon gjorde denna dyrbara 
guldgruva tillgänglig för denna bok.

   Brev från Sanne far till Sanna mor

1 Kära Omma: Det har redan gått 20 
dagar sedan jag lämnade hemmet. Jag 
lämnade bakom mig mycket historia när 
jag passerade genom Japan. Men nu är 
jag i San Francisco, och som jag får en 
känsla av en ny kulturell livsstil och be-
söker vackra platser, tänker jag på dig. 

När jag tänker på hur ensam du är, och 
lever i dessa invecklade förhållanden för
Viljans skull är jag så orolig. Jag är sä-
ker på att du känner en hel del osäker-
het pga oerfarenhet. Men jag hoppas att 
du under denna period kommer att se-
gra över dina omständigheter genom en 
hel del bön. 

Efter att jag kom till Amerika, och som vi 
fortfarande är åtskilda, inser jag allt mer 
hur värdefulla vi är för varandra, och vil-
ken stor uppgift som vi delar. Känslan 
som kommer med den insikten är något 
jag är mycket tacksam för. 

Hur avgörande är inte vår livslånga 
uppgift! Vårt historiska öde som ett par 
är att ta ansvar för himmel och jord. Vi 
har ett uppdrag att göra vad inget annat 
par kunnat göra. Vi intar en central posi-
tion där våra handlingar, både bra och 
dåliga, kommer att påverka det hela. 
Därför måste vi bli ett lysande par ge-
nom hela vårt liv, som uppfyller den 
lojalitetsplikt och vördnadsfull trohet mot 
himlen, arbetar hårt för världen, och för 
att befria och fullgöra den historiska 
Viljan. 

För att kunna uppfylla detta stora 
ansvar, offrar jag hela min hängivenhet 
inför de amerikanska, japanska med-
lemmarna och himlen. När jag ser de 
allvarliga uttryck hos medlemmarna och 
hur de offrar sig, känner jag att de verk-
ligen är himlens barn. Ju mer jag upp-
lever detta med desto större vördnad 
upprätthåller jag Sanna föräldrars 
position. 

Jag blir långsamt bekant med olika 
problem och frågor. Japanska och 
amerikanerna medlemmar är mycket 
olika varandra. Jag kommer att ute-
lämna detaljerna och spara dem till 
nästa gång, men vi måste ha himlen i 
våra hjärtan och förmedla himlens hjärta
till andra. 



Omfamna de människor som finns nära 
dig och utveckla din moderliga närvaro. 
Jag kommer också att arbeta för att ge-
nomföra denna turné med styrka. Jag 
fokuserar min omsorg om vårt hemland 
och vår internationella mission, och ser 
framför mig en ny gryning. Det finns så 
mycket jag vill säga, men jag stannar 
här och väntar på den dag då jag kan se
dig igen för att leverera dessa ord till dig.
Jag önskar dig lycka till. Ursäkta mig för 
att sluta här. - den 15 februari 1965, San
Francisco, Kalifornien.

2 Omma dagarna flyger förbi. Det har 
redan gått en månad. Eftersom jag 
tycker om berg och floder i Korea, känns
det som om det är ett främmande land 
långt, långt borta. Som man säger på 
kuvertet, är jag i Las Vegas. Det här 
stället är världsberömt för sina kasinon. 
Jag lämnade Los Angeles i morse och 
skapade en helig plats på berget Whit-
ney, ett högt berg, och en annan i Death
Valley, den lägsta punkten på det västra 
halvklotet. Efter upprättandet av dessa 
heliga platser, reste jag i tre timmar och 
vilar just nu i mitt hotellrum.

Jag åker kl 8:00 imorgon, så märk att jag
kommer att hålla mitt turnéschema. Jag 
tror inte att jag kommer att ha tid att skri-
va ett brev i morgon. Även om du inte 
hör något från mig, oroa dig inte om hur 
det går. Jag ber dig att uppfylla din mis-
sion, studera engelska enligt din plan 
och försök lösa alla problem med bön. 

Jag mottog ditt brev som du sände till 
Los Angeles häromdagen i ett svar på 

mitt brev från San Francisco. Jag var så 
glad att höra om Hyo-jin, och Ye-jin! Det 
är definitivt sant att ingenting kan stoppa
mig från att tänka på dem oavsett hur 
långt bort jag är från dem. Var försiktig i 
mitten av din graviditet och ta hand om 
din hälsa. Jag följer min väg, och min 
pliktkänsla vägleder mig att uppfylla mitt 
ansvar i Amerika. 

Jag följer min resplan idag och imorgon 
och reser mot södra delen av USA. Jag 
hoppas att utföra detta stora himmelska 
uppdrag. Jag kände mig mycket nära de
amerikanska medlemmar som jag träf-
fade i San Francisco och Los Angeles. 
Jag mår bra med knappast något obe-
hag. Eftersom de är alla familjemed-
lemmar, känner jag nästan inget av-
stånd, så förstå att jag var avslappnad. 
Från och med nu, beror Amerikas öde 
på deras ansträngningar.

Jag kan bara be med förhoppning att 
denna stora amerikanska kontinent 
kommer att brinna med himlens eld. De 
personer som reser med mig är Young 
Oon och Bong-chun, och två unga ame-
rikaner, totalt fem personer. Vi kommer 
att färdas under hela mars tills vi anlä-
nder i Washington DC. Jag håller mitt 
sinne starkt, eftersom jag fick höra vi 
måste passera öken under en vecka, 
eftersom flera stater förutom Nevada är 
avfolkade regioner. 

Jag insåg djupt att Enighetskyrkans 
framtida öde, är att kämpa här i Ame-
rika. Jag är förvånad över dess utbredda
moderna faciliteter och avancerade 



transportsystem. Därför insåg jag att den
fullskaliga utvecklingen av vår rörelse 
kan inte bortse från Amerika. Jag känner
att Korea är ett så litet land. Men när jag 
ser vårt skövlade hemland utifrån för-
synens synsätt, ser jag storheten i vår 
mission och ber för dess framgång. 

Som jag väntade, de amerikanska 
medlemmar som anslöt sig till oss för 
Principerna är desamma som kyrkans 
medlemmarna i Korea. När det gäller 
Guds vilja är vi inte olika. Annat än 
detta, känner jag ansvar för nära familje-
medlemmar som du har arbetat hårt för 
att uppfostra. Ta väl hand om dem. De 
är i en position av offer för Viljans skull. 
Jag är verkligen tacksam för att du, 
Omma, att även om du bär ansvaret för 
en sådant enorm uppdrag kan du rela-
tera till dem med ett orubbligt hjärta och 
behandla alla på samma sätt. För detta 
är jag verkligen tacksam mot himlen. 
Maximera din talang för att göra detta, 
gör goda framsteg och ge god skörd 
under denna period. 

Detta är en chans för oss att uppleva det
värdefulla i vår relation med himlen. Be-
rätta för våra barn att jag mår bra. Ge 
mina välgångsönskningar till alla med-
lemmar. Jag använder den här tiden när 
jag reser att skriva kort till dig. Ta nu 
hand om din hälsa och ditt ansvar. Det 
var allt för nu. 25 februari 1965, Las 
Vegas, Nevada.

3 Kära Hyo-jins Omma: Jag undrar hur 
det går för vår kyrka. Jag hoppas du och
barnen är säkra och friska. Jag skulle 

vilja höra om väckelse-teamets resultat. 
När jag tänker på att du gör ditt bästa för
att uppfylla ditt ansvar som en ung kvin-
na med en delikat kropp, tror jag att him-
len ser med kärlek på dig. Nu rör sig 
mina tankar över Stilla havet till Korea, 
där jag saknar det folk och det land som 
jag älskar. Det är naturligt för människor 
som är separerade med avstånd att 
längta efter dem vi älskar. 

Eftersom jag är den typ av person som 
anpassar mig väl till främmande länder, 
känner jag mig inte obekväm alls här när
jag reser runt den amerikanska konti-
nenten. Det är redan 6 mars kl. 1:05 på 
morgonen, och jag skriver till dig efter att
ha färdats hundratals mil, anländer nu till
Rose Motel i Little Rock, huvudstaden i 
Arkansas. För bara ett par timmar sedan
i en annan medlemsstat, valde jag kl 
8:00 en helig plats. Det här är den tionde
där jag har gjort en helig plats sedan jag 
kom till Amerika. Under denna turné, 
tänker jag på de turnéer jag gjorde i 
Korea före 1960. O, Amerika, när kom-
mer du att böja din stora kropp och buga
inför himlen? 

För att åstadkomma denna mission le-
der jag himmelska program, och min 
enda önskan är att vinna seger och byg-
ga en stabil grund för världens återupp-
rättelse. Jag kom hit för att säga att jag 
inte skulle skriva brev, men jag kände 
mig ledsen när jag förstod att du kanske 
förväntar dig dom, så jag skrev snabbt 
till dig. Vår mission blir större och större. 
Våra medlemmar hemma och utomlands
är desamma. Jag känner deras djupa 



ansvarskänsla genom hur de behandlar 
mig. 

Jag kan inte hjälpa utan att bekymra mig
om ditt tunga ansvar. Studera hårt. Håll 
kroppen frisk och be mycket. Jag bekla-
gar att du har en sådan börda trots att 
du är så ung och ömtålig, och jag är 
tacksam för att du följer mig så väl. Ta 
väl hand om din hälsa, så jag kan ta dig 
hit till Amerika. Jag ber er att stå stora 
och segrade inför himlen. Må du vara i 
lugn vid alla tidpunkter. Om jag inte kan 
skriva brev till kyrkans president, med-
dela detta till honom. Jag slutar här. 
6 mars 1965, Little Rock, Arkansas.

4 Kära Omma: Detta är Washington DC.
Jag skriver till dig från huvudstaden i 
USA. En månad har gått, och jag har 
upplevt så många olika miljöer. Det vill 
säga, allteftersom jag följde mitt hektiska
schema har jag aldrig förr upplevt såda-
na enorma förändringar i miljö och klimat
från en plats till nästa som jag har i sam-
band med denna turné. Idag har jag valt 
ut 21 heliga platser, däribland en i Wa-
shington, DC som jag skapade i morse 
klockan 11:00. Ni kommer att kunna se 
bilder av alla heliga platser senare. Efter
att ha kommit från väst till öst, reser vi 
nu i riktning norrut. Medan jag rest över 
denna stora kontinent och valt heliga 
platser i varje stat, hoppas jag på den 
framtida utvecklingen i USA. När jag 
först träffade de amerikanska med-
lemmarna fanns det många saker som 
lämnade intryck på mig. 

När jag upplever alla dessa saker, är jag
ledsen att du inte kunde komma med 
mig. Men jag vet att det kommer att bli 
bättre om du kommer efter jag banat 
vägen, och jag är tacksam för allt, efter-
som detta är vägen för Viljan. Jag vet 
också att det är värdefullt för människor 
som älskar varandra att vara åtskilda 
samtidigt som de tänker på varandra, 
när de sedan återförenas kan de glädja 
sig ännu mer. 

Jag tror, Omma, att du mycket inre ref-
lekterar och söker lösningar för fram-
tiden. Jag ber att detta kan vara en 
produktiv period, under vilken vi kan 
vara mer föräldrar inför Viljan och vara 
exempel för andra. Jag vet att du arbetar
hårt med  att ta hand om barnen, men 
jag har hopp att du förbereder inför fram-
tiden med tålamod och tacksamhet som 
kommer att skapa klart ljus på din an-
svarsfulla väg. Ta hand om din hälsa, 
studera hårt och be över många saker. 
Jag hoppas din väg kommer att vara ljus
framför dig. 

Jag saknar barnen. Så fort jag tänker på
att våra barn väntar på sin pappa tar jag 
fram bilder av barnen och tittar på dem. 
Jag ser på din bild. Våra barn säger "Vi 
älskar mamma". Lika mycket som våra 
barn har en speciell kärlek till dig, så har
jag det. Jag vill höra om alla saker de 
upplever medan jag är borta. 

Den amerikanska medlemmarna är 
också andligt inspirerade. Jag upplever 
att medlemmarna på högkvarteret arbe-
tar hårt för att uppfylla sitt ansvar. Idag 



är det söndag den 14:e, och vi kommer 
att hålla ett kvällsmöte. Den 12:e 
samlades ca 60 personer, så förmod-
ligen kommer lika många att samlas
ikväll. Amerikas framtid beror på med 
dem och deras insatser. 

Vänligen ge mig en uppdatering om 
högkvarter. Jag snart kommer att börja 
turnéra i norra delen av Amerika. 
Meddela välsignade medlemmar, 
regionala ledare och andra medlemmar 
som jag inte kan skicka brev till dem, 
men jag hoppas att allt är bra. Ge dem 
mina bästa önskningar. 

Klimatet i Washington DC är detsamma 
som klimatet i Korea. Jag åkte på sight-
seeing igår och såg många historiska 
platser. Jag åkte på en rundtur i Vita 
huset och US Capitol. Jag har lärt mig 
mycket genom dessa besök. Jag reste 
runt i staden medan jag bad för USA att 
ha en ljus framtid. Jag skriver snart till 
dig igen. Farväl för nu. – 14 mars 1965, 
Washington DC.

5 Kära Hyo-jins Omma: Hur hårt måste 
du inte arbeta för att uppfylla din mission
trots ditt tunga ansvar för barn och ditt 
upptagna liv! Jag vet att du kommer att 
härda ut till slutet och arbeta hårt för 
framtidens skull. Jag är tacksam för 
detta. 

Vi lämnade New York igår, och efter en 
hektisk dag, tog vi in på Holly Motel i 
Brattleboro, Vermont. Och strax innan vi 
lämnade det, plockade jag upp min pen-
na för att skriva till dig. Idag är vi upp-

tagna med avresan till Cleveland, Ohio. 
Jag är ledsen att jag bara har en kort tid 
att skriva och förmedla nyheter till dig. 
Eftersom vi försöker återvända till 
Washington DC för Föräldradagen den 2
april är vi extremt upptagna. Det är fort-
farande vinter här i norra delen av 
landet, så det är mycket kallt. 

Jag fick ditt brev häromdagen i 
Washington DC. Jag kände en oerhörd 
glädje vid mottagandet av ditt brev. Jag 
inser hur viktigt det är att kommunicera 
medan vi är separerade. Dessutom är 
alltid barnen och Seoul-medlemmarna i 
mitt sinne. Medan vi är åtskilda, även 
om var och en av oss har att ta hand om
många saker, tror jag att en större kraft 
förenar ännu mer kraftfullt. Därför hop-
pas jag att du, Omma, kommer att upp-
leva hur värdefullt och bra att ha ut-
härdat detta är, när man ser tillbaka på 
detta i framtiden. 

I denna värld vi lever i, inser jag åter 
igen hur viktigt det är att marschera 
framåt mot seger, att offra tårar medan 
vi uppfyller vårt stora ansvar och upp-
drag. Omma, jag känner att jag har så 
mycket att vara tacksam för. Allt vi gör är
för Guds viljas skull, som är så stor och 
hög, och det arbete vi gör är i proportion 
till detta. Så låt oss fortsätta framåt. Jag 
ber för alla medlemmar som finns nära 
mitt hjärta. Ta hand om dig själv och 
barnen, och kämpa tappert tills vi möts 
igen. 

När jag reser, drömmer jag om en mor-
gondag som kommer att fyllas med hopp



och den världsnivå vi kommer att uppnå 
tillsammans. Jag gläder när jag tänker 
på kommande dagar när vi ska resa ut 
på tal-turnéer tillsammans. Jag längtar 
efter den dag då du kommer att bli den 
stora Sanna mor som kommer att segra 
över ondska och uppfyller alla hennes 
ansvar. 

När jag saknar dig och barnen, ser jag 
på bilder av dig och längtar efter när jag 
kommer se dig igen. När jag tänker på 
Ye-jin i skolan och hur mycket hon redan
vuxit, tänker jag på hur du ska hantera 
ditt växande ansvar för henne. Jag sak-
nar även  Hyo-jin, som bör växa bra, 
även om jag vet att han längtar efter sin 
pappa. 

Jag litar på att du har det bra och att du 
kommer att bli den sorts kvinna som 
kommer att vara mest dyrbar för mig, i 
vilken jag kommer att vara mycket stolt 
över som kvinna av alla kvinnor. När jag 
tänker på detta, förstår jag hur lycklig jag
är! Med detta kommer jag att gå framåt. 
Bli den högsta, mest värdefulla och 
segerrika Sanna mor. Jag strävar efter 
att bli sann Far, som lever för himmel 
och jord. Det är det enda i mitt sinne. Ta 
väl hand om dig. – 20 mars 1965, 
Brattleboro, Vermont.

6 Kära Hyo-jins Omma: Natten har 
passerat och idag är det den 25 mars. 
Om tre dagar, kommer det redan att 
vara två månader sedan vi skildes åt. 
Jag tror du måste gå igenom många 
erfarenheter under en hektisk tillvaro i 
Seoul. Jag är så ledsen att du inte kan 

leva ett lätt liv. Mitt hjärta klappar för dig,
du vet att du måste alltid vara försiktig i 
ditt offentliga liv, när du lever bland 
många människor som är centrerade på 
Guds vilja. Dessutom tycker jag så synd 
att du måste ta itu med alla dessa 
människor runt omkring dig medan du 
bär ett barn i livmodern. Framför allt är 
jag bekymrad över att du i ditt tillstånd 
varje morgon går till helig plats. Men å 
andra sidan tycker jag att det är en 
sådan vacker sak som du gör. Jag är 
tacksam för att du har blivit en stor 
förebild för många människor. Bara jag 
vet den stora mission som du försöker 
uppfylla och det hjärtas kors som du bär.
Allt jag kan göra är att hoppas att du 
kommer att bli Sann mor som kommer 
att vara upphöjd och hedrad av folk. 

Vänligen ge alla mina hälsningar. 
Förklara för dem att jag inte kan skicka 
brev till var och en av dem. Jag antar att 
du ofta är orolig för barnen. Jag försöker
att föreställa mig dem och hur de växer 
upp så fort. 

Trots min hektiska dagar att resa genom
norra delen av Amerika, vill jag fortfa-
rande hålla kontakten med dig, så jag 
skriver. Till skillnad från de södra sta-
terna, är de nordliga staterna kalla 
denna tid på året. Vädret förändras, men
det finns fortfarande många snöiga 
dagar när vi måste köra mycket för-
siktigt. Trots att jag förstår den stora 
betydelsen av att resa till dessa fjärran 
platser, tänker jag fortfarande ofta på 
hur återupprättelsens väg har fyllts med 
sorg. När jag ser de olika miljöerna i 



varje stat inser jag hur enormt stort detta
land är och omfattningen av himlens 
försyn. Det får mig fundera på det arbete
som krävs för himlens försyn av 
återupprättelse. 

Jag är så tacksam att du ber för mig och
följer mig i hjärtat vart jag går. Jag vill 
också hylla dig för ett uppfylla ett så 
viktigt ansvar, och jag ser mycket fram 
emot att träffa dig som visar ditt hjärta 
inför framtiden. Jag hoppas att du och 
jag en dag kommer att kunna resa runt i 
Sydamerika tillsammans. Ta alltid hand 
om din hälsa, och arbeta flitigt för att 
bana väg. Jag hoppas att du upprätt-
håller Guds värdighet genom att uppfylla
ditt ansvar, och därmed öka vårt hopp 
inför morgondagen. Allteftersom tiden 
går, vill jag veta mer och mer om vad 
som händer i Korea. 

Idag skriver jag till dig från Denver, hu-
vudstad i Colorado. När du ser detta 
brev kommer du förmodligen att leta upp
Denver på kartan. Efter frukost, kommer 
jag att åka till Salt Lake City och ha en 
återförening med Sang-chul. Idag är det 
redan torsdag, och jag tänker att du 
måste fundera en hel del om min situa-
tion. Så trots mitt upptagna schema, 
skriver jag till dig. Nästa vecka kommer 
vi att fira Föräldradagen i Washington 
DC, därför skyndar vi oss att färdas 
snabbt. Där i Washington kommer jag 
skriva igen med de senaste nyheterna. 
Jag uppmanar dig att ta hand om din 
hälsa och inte försumma att studera. 

När kan jag någonsin ha tillräckligt med 
tid i mitt liv för dig? När våra ungdomar 
är borta, och kommer det aldrig tillbaka, 
så låt oss vårda det och använda varje 
ögonblick. Jag beklagar att ta upp detta 
varje gång jag skriver dig, som om jag 
ber dig att skapa en ny beslutsamhet. 
Anledningen är att som make har jag 
ansvar för dig, och jag vet att du 
kommer att vara tacksam för det senare.
Ändå, vem kan säga en sådan sak? Du 
förstår redan hur dyrbar tiden är, så jag 
ber om ursäkt för att jag säger det, men 
håll detta i tankarna och gör extra an-
strängningar, och var så allvarlig om det 
att du överraskar mig. Det är också bra 
för dig att tänka på mig djupt i ditt hjärta. 

Den typen av erfarenhet är också nöd-
vändig. Jag tror att du förstår att jag 
alltid längtar efter dig, dyrbara Sanna 
mor, som är centrerad på Guds vilja. Om
vi dör eller lever, måste vi övervinna 
många saker för att kunna utföra Guds 
vilja. Jag slutar här, men ta hand om dig 
själv. – 25 mars 1965, Denver.

7 Kära Omma: Jag läste brevet du 
skickade mig, inklusive din rapport om 
Föräldradagen. Tack för ert hårda arbe-
te. Du är så värdefull som Mor, och för 
detta är jag verkligen tacksam. Jag vet 
att du arbetat hårt för två händelser un-
der min frånvaro. Jag är så glad att du 
har uppfyllt ditt ansvar inför Gud, som 
Hen önskade. 

När jag tänker på förverkligandet av 
Föräldradagen på jorden, inser jag hur 
allvarlig vår position är som Sanna 



föräldrar. Denna händelse är verkligen 
ett fantastiskt ansvar, och jag kan inte 
hjälpa utan buga mig inför denna 
otroliga mission - att vi äntligen kan 
uppfylla denna dag som borde ha 
etablerats för 6000 år sedan, när Gud 
var nöjd med den ursprungliga världen. 
Hur mycket blod, svett och tårar 
försvann genom oräkneliga profeter och 
förfäder som offrade sig och led genom 
historiens gång för att etablera denna 
dag? 

Bara Gud allena vet dom fram- och 
motgångar jag genomled på den bedrö-
vade vägen av gottgörelse för att upp-
rätta en kvinna, Sanna mor, och jag 
lovar, genom att delta med dig som den 
kvinnan, att segra i att skapa fred. Sam-
tidigt anser jag att Föräldrarnas dag kun-
de införas som Guds seger först efter att
jag offrat min ungdom och 40 år av mitt 
liv, upplevt smärta och lidande för him-
mel och jord när jag gick väg i skym-
ningen och inväntade en ny gryning. 
Detta förflutna, fyllt med många bittra 
sorger som jag upplevde under den 
långa resan för den himmelska lagen, 
får mig att tänka på dig, Omma, som 
ännu mer värdefull. 

Men, även om vi välkomnade den sjätte 
Föräldradagen, måste jag återigen beto-
na ditt ansvar och din mission att bära. 
Jag känner djup sympati med dig, Hyo-
jins Omma, att du är avsedd att vandra 
tillsammans med mig hela tiden så att vi 
kan uppnå den globala nivån av Föräld-
rar. Tills sista ögonblicket, måste vi fort-
sätta avancera framåt tills vi når målet; 

då först kommer vi att ha segrat över 
fienden. Jag vet hur allvarligt ditt moder-
liga ansvar är, med så många kors. Där-
för, fastän jag är utomlands, förstå att 
jag ber intensivt för dig. 

Särskilt som du nu är gravid, ta väl hand
om din hälsa. Få morgondagen att glän-
sa genom att uppfylla ditt ansvar. Både 
himmel och jord ser dig som så värde-
full. Du och jag är erkända som påtag-
liga företrädare i centrum av Föräldra-
dagen, den dag då hela mänskligheten 
längtat efter och gläds över. Eftersom 
hela kosmos erbjuder oss denna dag, 
måste vi få den att skina. 

Även om du är ung, må du förverkliga ett
hjärta som är högtflygande och stort. 
När du bär himlens börda och världens 
synd, må du uppfylla ansvaret hos den 
Helige Herren som skapar segerns sfär, 
där ditt liv av lycka och historisk bety-
delse bär frukt som Modern, i vars famn 
hela himmel och jord längtar att bli 
omfamnade. 

Vi kan inte glömma det stora antal män-
niskor som har beslutat sig för att offra 
sina liv för oss. Vi har också fått den 
högtidliga ordern att bli de ursprungliga 
varelserna av ljus, så att vi kan ge liv åt 
de människor som deltar med oss och 
betraktar oss som deras ledstjärnor i li-
vet. Om människor från många länder 
förutom Korea, Japan och Amerika vill 
tjäna oss, kommer vi att stå i skuld till 
dem. Vi får inte lämna en enda mörk 
punkt i bakgrunden av historien. Tror du 



inte att jag vet de svårigheter som drab-
bar de ledare som tar ansvar? 

Halleluja för den heliga dag, Föräldra-
dagen! Må vi de påtagliga varelserna av 
denna dag, prisa Gud och delta med 
Hen! Låt oss bygga upp vår helighet och
skrika ut om återupprättelsen i syfte att 
uppfylla missionen som Föräldrarna! 

När jag tänker på detta brev, tillsam-
mans med innehållet i brevet till kyrkans 
president, förstår jag att du måste vara 
väldigt trött. Tack för ert hårda arbete. 
Jag ber ständigt att du kommer att seg-
ra. Må du förbli frisk genom att ta hand 
om dig själv, och uppfylla alla dina 
ansvarsområden. 

Jag tillbringade Föräldradagen i Wa-
shington och var upptagen att städa upp
efteråt. Anledningen till att jag inte kunde
skriva till dig förrän nu var att det fanns 
många människor som kom för att se 
mig och jag var tvungen att ta itu med 
vissa saker. Detta var den första Föräl-
dradagen i Amerika och första gången 
Amerika deltog med mig. Eftersom jag 
ville fira Föräldradagen i huvudstaden i 
USA, avslutade jag min hektiska natio-
nella rundresa, passerade genom San 
Francisco och flög till Washington DC, 
den 31 mars. Med den djupa hän-
givenheten hos medlemmarna i Wa-
shington, firade jag denna historiska 
händelse. Medlemmar från många olika 
regioner deltog. Gud var med oss, och vi
tillbringade tre dagar tillsammans oav-
sett dag eller natt. Vi hade en mycket fin 
upplevelse. 

Även om jag ägnade tiden högtidligt, 
tänkte jag på Seoul. Med din stol pla-
cerad intill min tänkte jag på dig, över-
bryggande kontinenten och Stilla havet i 
mitt hjärta. De amerikanska medlem-
marna iklädda vita heliga kläder och 
offrande bugningar som de bad att få 
nåd inför himlen. Detta var första 
gången jag gjorde en ceremoni med folk
från alla fem raser. Evenemanget blev 
mycket lyckat, och jag beslöt att expan-
dera det ännu mer på en världsomfat-
tande skala. 

Så länge jag är i Washington, är mina 
dagar är helt upptagna. Dessutom be-
höver jag träffa några mycket viktiga 
personer. I mitten av juli kommer jag att 
åka till Europa. Jag kommer att berätta 
om min nästa resplan senare. Jag hop-
pas att du alltid kan vara lugn. – 7 april 
1965, Washington, DC

8 Till Omma: Jag har skapat många nya 
minnen under denna tid, och det är svårt
att tro att 70 dagar redan har gått. Det 
måste vara naturligt att längta efter vårt 
hemland när vi upplever ett annorlunda 
sätt att leva. Jag funderar djupt om vä-
gen jag vandrat i 45 år. Det var en väg 
för Guds vilja som ingen kände. Bara 
himlen stödde mig när jag genomled 
reningen av vårt hemlands historia och 
strävade med tårar, allvar och beslut-
samhet att lyckas med återupprättelsen. 

Låt oss gå mot seger, sjungande 
lovsånger för ädla Sanna föräldrars 
mission, som är de enda som erbjuder 
sina liv på detta sätt. Låt oss uttrycka 



äkta tacksamhet för nationen, som 
passionerat banar vägen av hopp för 
vårt fosterland. Eftersom mitt liv är till för 
Guds viljas skull kommer jag att göra en 
ny resolution inför himlen att erbjuda all 
min beslutsamhet och lojalitet. 

Idag är en dag före 17 april (16:e dagen 
den 3:e månaden i månkalendern), på 
årsdagen av den dag jag smorde dig, 
Omma, att fullborda himlens uppdrag. 
Det påminner mig om förr när jag 
arbetade hårt och uthärdade länge för 
denna väg. I detta främmande land off-
rar jag hjärtlig tacksamhet för ditt fantas-
tiska hjärta. Ända sedan jag placerade 
dig som ansvarig för den himmelska 
missionen och vägledde dig på en väg 
som till och med himmel och jord har 
oroat sig över, var det ditt hjärta som 
skapade vägen till seger. 

Som mor till flera barn, är du igen i en 
position att oroa dig, men jag sympa-
tiserar med din väg, och kommer att 
tillbringa 17 april tillsammans med dig i 
mina tankar. Ju fler fram- och motgångar
det finns i vårt förflutna, ju mer vi borde 
kunna lovsjunga värdet av vad vi upplevt
inför historien, eller hur? 

Låt oss gå återupprättelsens väg med 
styrka. Vi måste investera hela vår upp-
riktighet och ansträngning för himmel-
rikets, vår värld och vårt välsignade 
lands skull. På vägen av vårt bestämda 
liv, för vem skall vi gå? Vi har bara ett 
dyrbart liv. Låt oss erbjuda uppriktig 
tacksamhet för det yttersta syftet med 
våra liv, och erbjuda hög lovprisning för 

nobla Sanna föräldrars mission. Med 
uppriktig tacksamhet avancerar vi mot 
seger i morgon, i övermorgon osv. 

Jag tänker på hur bra du kommer att 
vara fem år, och jag börjar att föreställa 
mig vad du kommer att bli i framtiden. 
Om tio år, och sedan ytterligare tio, 
förväntar jag mig att världen kommer att 
titta på våra liv och inse att vi agerat 
nobelt. När den tiden kommer, kommer 
den offentliga bilden av oss att fortsätta 
och i vår familj kommer att vara annor-
lunda från i dag. Jag är beslutad att 
bygga det ursprungliga hemlandets 
familj som det sanna exempel som Gud 
önskar. 

Jag vet att du också kommer att ha till-
bringat 16 mars med tankar på det för-
flutna. Vem visste att vårt heliga bröllop 
var så historiskt? Var inte det en dag när
himlen gladde sig, medan satan sörjde? 
När jag tänker på att när vi startade 
familjen av en ny himmel och jord, 
medan himlen försökte att ge oss väl-
signelser och satan smutskasta oss, 
önskar jag att vi hade erbjudit ännu 
större hängivenhet och uppriktighet. 

Jag tänker också på våra unga barn; jag
saknar dem. Jag ser naturligtvis på de-
ras foton från gång till gång. Våren anlä-
nder här nu. Jag tror att det är troligen 
även vår i Korea. Det vore trevligt om du
kunde ta dig tid att njuta av vårvädret. 
Jag hoppas att du kan finna tröst i att 
älska hela skapelsen, som om jag var 
med dig. Jag kommer att besöka flera 



historiska platser i Washington DC 
tillsammans med våra medlemmar. 

I mitten av ditt hektiska var avslappnad 
och ta hand om din hälsa under din gra-
viditet. Försök också ta vitaminer. Att få 
höra din röst på telefonen förra natten 
var djupt rörande för mig. Låt oss samla 
många berättelser att dela när vi träffas 
nästa gång. Ursäkta mig för att inte 
skriva mer prydligt. – 16 april  1965, 
Washington DC.

9 Kära Hyo-jins Omma: Vi åkte den 30 
april och anlände i New York efter fyra 
dagar, den 3 maj kl 22:30. I bilen på 
vägen tillbaka, sa de att det fanns brev 
som väntade på flera ställen. Så jag bad
högt och hoppades i mitt hjärta att ditt 
brev skulle också vara där. 

Så snart som jag anlände frågade jag, 
"Finns det några brev till mig?" Och jag 
blev förvånad över att få brev från dig 
och kyrkans president. Förra gången fick
jag ett brev från dig, skrev jag direkt ett 
svar, och gav det till Bo-hi att posta till 
dig, men eftersom du säger att du inte 
fått det ännu, tror jag att det kan ha för-
svunnit. Jag försöker komma ihåg vad 
jag skrev i mitt svar när jag skriver detta 
brev. 

Detta blir första gången jag delar ny-
heter med dig sedan vårt senaste te-
lefonsamtal. Jag är ledsen att höra att 
din graviditet har gjort dig trött. När du 
får detta brev har det varit mer än 15 
dagar sedan du senast hörde av mig. 
Utan att veta din situation hade jag sett 

fram emot ditt brev, i tron att du redan 
fått mitt. 

Jag träffade många viktiga personer, 
främst i Washington DC under denna tid.
Jag kommer att förklara för dig mer i 
detalj senare. Jag tror att om de hade 
sett Hyo-jins Omma, skulle de nog mer 
ha respekterat mig! 

Allt jag oroar mig över är att du är frisk. 
Var inte orolig för att gå in i födslovärkar;
allt kommer att fungera. Eftersom det 
ögonblicket är nära, gör vad du tycker är
bäst. 

När jag åkte till New York, insåg jag att 
för att placera dig på världsscenen, är 
det nödvändigt att du kommer till Ame-
rika och lär dig hur du bor i Amerika ge-
nom att leva med mig. Men jag beklagar 
att våra nuvarande omständigheter inte 
tillåter det. Varje gång jag kommer till 
New York, och jag kan inte vara där 
tillsammans med dig i Seoul, tycker jag 
mer och mer om dig. Varje gång jag 
tänker på dig, jag tror det är bra för oss 
och jag är tacksam mot himlen för det. 

Runt 25 medlemmar var med mig när vi 
besökte de viktigaste platserna i New 
York City. Jag kommer att skicka bilder 
senare. Jag insåg djupt att kraften i 
denna civilisation kommer att ge ett 
viktigt bidrag till att bygga upp  framti-
dens himmelska sfär. Idag fick jag brev 
från London och Rom. Vi kommer att 
bygga kyrkor på dessa platser. Vi 
kommer också att åka till Neder-
länderna, och vi kommer att åka till 



Frankrike. Under min tid i USA, kommer 
jag att välja ut ett antal missionärsländer
och genomföra denna plan. Förutse 
detta och be hårt för framgång. 

Jag verkar vara trött. Förlåt mig. Jag 
slutar här. Var försiktig. Skicka kyrkan 
president min fråga. Alla mår bra, eller 
hur? Om du planerar att skriva till någon 
som finns nära oss, ge dem mina 
varmaste hälsningar. - 4 maj, 1965, 
Washington, DC.

10 Hyo-jins Omma: Tiden går så fort. På
bara några dagar är det fyra månader 
sedan vi skiljdes åt. Jag kände mig lugn 
när jag hörde nyheten om högkvarter, så
tack för att du delar med mig. Jag förstår
att du mår bra, och jag hoppas att du 
kommer att fortsätta att vara lojal inför 
denna stora mission. Tills nu, har du 
utan mig, axlat ett tungt ansvar med ett 
allvarligt hjärta, och när jag får rapporter 
om det, känner jag mig alltid lugnad. Må 
du för alltid upprätta vägen av lojalitet 
och vördnad i din av himmel givna upp-
drag! Jag ser ständigt hur du respek-
teras av kommande släkten. Må Guds 
fred leva för evigt på dig så ren och ädel.

Jag önskar uppriktigt att få trösta dig när
du jobbar så hårt för Föräldradagen som
just passerat. Jag kan tänka mig att du 
snabbt somnade efter att det var över, 
och jag bad att lugn och hälsa skulle 
omge dig. Jag var djupt oroad över dig 
och innan ceremonin började bad jag 
om Guds välsignelse och lycka. Jag vet 
att ditt hjärta är fullt av kärlek för mig. 
Jag ser fram emot den dag när allt du 

har djupt erfarit under ditt liv kommer att 
bli en välsignelse för vår familj.

Klockan är nu 01:40. Det är en lugn natt 
på denna sidan av världen. Dessa nätter
gör att jag saknar mina nätter hemma. 
När jag tänker på att det är eftermiddag 
nu i vår hemstad, verkar det så konstigt. 
Men när jag nu skriver detta brev tänker 
jag bara att det är natt. Jag undrar hur 
Omma kommer att sova. Jag vet att du 
alltid tänker på USA. Jag vet att du vill 
att jag skall komma tillbaka så snart som
möjligt. Mitt i detta tillstånd av ädelt 
hjärta, må du sova gott. Det är vad jag 
önskar dig. Jag hoppas att även om vi är
separerade mellan våra hem och i ett 
främmande land, allt du ikväll pratar om 
och tänker på kan bli ett villkor för Gud 
att vara stolt över, som avger en vacker 
doft. 

Du är nu gravid och jag hoppas att bar-
net i livmodern är friskt. Mor, var tack-
sam att himlen då kraftigt skyddar vår 
familj. Hur mycket jag hoppas jag inte att
vi kan bli en familj som ger nåd till him-
lens och jordens öde. Gud och medlem-
marna tänker också på det här sättet, så
jag tycker att vi måste koncentrera oss 
mer på utbildningen av våra barn. 

När jag med glädje tänker på att ändra 
återupprättelsens väg, som är fylld av 
sorg, smärta och tunga bördor, till en 
stor och storslagen bedrift, tänker jag på
hur mycket mer jag kommer att tvingas 
till, och jag ger min beslutsamhet att 
göra det. Att jag uppmanat dig att bli, 
inte bara min trogna hustru, utan även 



en trogen himlens dotter smärtar mig. 
Jag vet hur mycket du kommer att tving-
as att gå en sådan väg. Som min Omma
bör du igen högaktas av alla kvinnor, 
även efter du går till andliga världen och 
hela himmel och jord borde kunna 
lovprisa dig; det är därför jag igen 
uppmanar dig att gå denna väg. Ändå 
värker mitt hjärta värk att göra så. 

Alla som arbetar i nära samarbete med 
mig vill se dig. Eftersom vi delar samma 
öde med himmel och jord, jag hoppas 
ditt blod, svett och dina tårar kan bli 
näring för dig att snart bli Sann mor, 
blommande som en fredlig, söt blomma. 
Det är därför jag vill ge dig råd och fostra
dig, så acceptera mina ord med glädje. 

När jag igen återvänder till Korea måste 
jag förmå dig att följa med mig. Jag är i 
den typen av position, så sympatisera 
med mig. Himlen måste göra det; jorden 
måste göra det; det är bara därför att 
alla vet värdet och storheten i din posi-
tion och försöker lyfta upp dig. Så även 
om det slutliga hjärtats kors kommer till 
dig, hoppas jag du besegrar det på ett 
vackert sätt. 

Bli den Mor som verkligen kommer att 
respekteras av folk som sympatiserar 
med hennes dyrbara liv som kvinna och 
bli exempel på meriterande dygd för all 
framtid. Omma, ditt liv borde kunna av-
slöja ännu högre höjd och värde än mitt. 

Varje gång du berättar för mig hur hårt 
det arbetas i Seoul, känner jag stor tack-
samhet mot alla för deras hårda arbete. 

Deras framgångar är direkt proportionell 
till deras ansträngningar. Jag mottog 
brevet som medlemmarna har under-
tecknat i blod och överlämnat till mig. 
Jag håller min egen 21-dagars beting-
else. Jag tog bara ett bad som förbe-
redelse för den, och återupptar nu mitt 
brev till dig. Detta brev blir längre och 
längre, eftersom jag tänker att du kan-
ske undrar om vad som händer här i 
Amerika. 

Om du undersöker livsstilen här, så är 
maten bra, precis som i Korea. Under 
denna turné, har Suk-hee och Ki-suk 
helt ägnat sig åt att tjäna mig, så jag har 
inte känt mig obekväm eller besvärad. 
När jag har tid, kämpar jag för att 
bemästra engelska. Jag behöver 
verkligen en massa tid. Omma, du borde
även träna på att  konversera. Jag har 
dragit slutsatsen att försöka minnas är 
den bästa metoden. Förutom det går det
mesta av min tid åt till att träffa folk. Jag 
kan se att framstegen är som jag hade 
föreställt mig. 

Jag planerar att leva med dig i Amerika 
under den närmaste framtiden. Jag 
tänker på detta varje gång jag ser något 
bra. Ta väl hand om din hälsa och din 
ande. Erbjuda tröst till medlemmar och 
till himlen genom att i glädje sjunga hela 
dagen. Jag slutar här. Vänligen ge mina 
bästa hälsningar. - 21 maj 1965, 
Washington DC.

11 Bästa Hyo-jins Omma: Så hårt du har
arbetat! Jag är mycket ledsen att höra 
att du var orolig att föda för tidigt, och 



det är en lättnad att höra att allt fort-
skrider normalt. Dessutom hörde jag att 
Ye-jin och Hyo-jin leker söta lekar och 
trivs tillsammans villket gör att mitt hjärta
längtar hem. Dessutom vet jag att de tio 
första dagarna i augusti är när du kan 
går in i födslovärkarna, och jag är my-
cket ledsen över att jag inte kommer att 
kunna ta mig hem innan dess. Men jag 
vet att himlen kommer att vara med dig. 

Under de första tio dagarna i juli, kom-
mer jag att åka genom Kanada och Syd-
amerika, och därefter anlända till Lon-
don, huvudstaden i Storbritannien. Den 
15 juli kommer jag att passera genom 
den europeiska kontinenten, och avreser
genom Grekland till Egypten och Jorda-
nien, för att slutligen passera över Asien 
och anlända i Korea under de sista tio 
dagarna i september eller de tio första 
dagarna i oktober. Jag vet hur du läng-
tar. Jag hoppas att du kan ta hand om 
din kropp och förbli frisk. Jag vet att du 
lever i trånga och komplicerade situa-
tioner, men även om saker är svåra, 
härda ut och snart kommer den dagen 
när allt kommer att lösas. 

Min livsstil här i Washington är inte 
annorlunda från min livsstil i Korea, men 
när jag äter och när jag vaknar på 
morgonen, finns det gånger jag är ned-
sänkt i tankar om mitt hem i Korea. Jag 
vet att du är nyfiken på vad som händer 
här, och hur du säkert väntar dag efter 
dag för postutdelningen, och jag vill be 
om ursäkt för att inte kunna skicka brev 
dagligen. 

Ja, nu är det 04:15 på morgonen den 
8 juni, och jag skulle vara redo att gå ut, 
men jag började skriva till dig istället. 
Under denna tid har jag träffat många 
människor. Jag försöker studera engel-
ska när jag har tid, men min kompetens 
förbättras inte. Men jag fortsätter ändå. 
Du, Omma, kommer också att studera 
engelska. Jag inser detta ännu mer efter
resan till Amerika. Även om du bara trä-
nar lite i taget, fortsätt dina studier. Jag 
stoppa flödet av tid genom att skicka mitt
uppriktiga tillgivenhet för Guds vilja. Jag 
slutar här, samtidigt som jag ber för ditt 
lugn och din goda hälsa. – 8 juni 8 1965,
Washington DC.

12 Omma: Jag tittade just på teckningen
du skickade mig som Ye-jin gjort, och 
jag är mycket nöjd med visdomen hos 
våra växande barn. Att titta på bilden får 
mig att tänka på hur mycket de har vuxit 
och utvecklats. Jag längtar verkligen så 
mycket efter dem. Hyo-jin också ser ut 
som han har blivit en liten sötnos nu. 
Bilden av honom som tittar efter mig, 
hans pappa är tydlig i mitt inre. De mås-
te ha växt mycket. Jag vill fort komma 
tillbaka hem och se dem. 

När jag tänker på våra nya baby, hoppar
mitt hjärta, och jag räknar på mina 
fingrar dagarna fram till den 7 augusti då
vår nya baby föds. Du verkar vara orolig,
men bara överlåt allt till himlen och det 
finns ingen anledning till oro. Jag offrade
en bön till himmelske Far, och mitt hjärta
är med dig även om jag inte är det. 
Eftersom saker och ting utan tvekan blir 
svårare så var försiktig. Jag fick en glimt 



av din oroliga hjärta i Ye-jins brev. Du 
bör fortsätta med förlossningen som du 
tycker är bäst. Jag vill bara att du ska 
kunna gå igenom det med ett fridfullt 
hjärta. 

Detta är även en tid när lojalitet är på-
tvingad oss. Ansträngningarna av hög-
kvarteret och vår mission är också nöd-
vändiga. Det är fantastiskt att höra att 
det går bra för Korea. Jag är tacksam 
varje gång jag läser deras rapporter. Allt 
går bra, tack vare himlens insatser. Vi 
måste ha ännu större beslutsamhet för 
att uppnå vår sanna himmelska mission.
Japan rapporterade att de utvecklas 
som Korea. Även Amerika utvecklas. 
Jag var verkligen tacksam när jag insåg 
att himmelskt lycka arbetade tillsam-
mans med mig när jag besökte alla 
dessa platser. 

Allt vi behöver göra är att snabbt eta-
blera Guds dag. Vi måste göra framsteg 
med detta mål i åtanke. Jag vill göra allt 
för att hjälpa dig gå segerrikt över berget
och få ta emot äran som den segerrika 
Mor. Låt oss fortsätta med förhoppning 
att ett starkt ljus lyser upp vår väg. Ta 
hand om din hälsa. Låt oss ta hand om 
medlemmarna och förbereda för fram-
tiden, så att vi kan etablera välsignade 
familjer och offra dem till himlen. Låt oss 
skynda på återupprättelsen och ge re-
sultat och framgång till himmel och jord. 

Du kommer att få våra resplaner genom 
Bo-hi. Vi kommer att resa enligt denna 
färdplan. Jag vill följa Guds vilja och 
samtidigt veta att du ber för den him-

melska vägen som vi just skall vandra. 
De amerikanska medlemmarna gör en 
stor insats både andligt och fysiskt. 
Förvara i ditt sinne denna bild av våra 
hängivna medlemmar som följer Viljan. 
Jag träffade många människor under 
denna tid. Jag gissar att du måste vara 
ganska nyfiken. Medlemmarna här, in-
klusive mitt resesällskap, är friska. När 
jag ser på himmelsk nåd som täcker he-
la rörelsen i väntan på val av återstå-
ende heliga platser, förbereder jag mig 
för vår avresa. – 22 juni 22 1965, 
Washington DC.

13 Bästa Hyo-jins Omma: Jag vet att 
dagstidningarna publicerar falska ankla-
gelser, men jag bad om fred. Innan vi 
märker det, kommer vi att gå in i en 
global övergång. Det har gått sex må-
nader sedan lämnade jag mitt hem. 
Eftersom morgondagen är den 1 juli när 
jag lämnade för Kanada, är vi mycket 
upptagna med förberedelserna för vår 
avresa. Just idag är mitt arbete i Ame-
rika klart, och i morgon kommer jag att 
börja turnéra igen för att etablera de 
heliga platserna runt om i världen. Det 
kommer inte att finnas ett ögonblicks 
vila. 

Jag återvände från ett möte med två 
amerikanska senatorer före detta brev. 
Från detta möte kunde jag göra en grov 
bedömning av USA:s förhållanden. 
Dessutom träffade jag president Eisen-
hower den 25:e, och några fler senatorer
ett par dagar innan. Genom att möta 
med dagens ledare i världen, kom jag 
med många idéer. Jag vet att det finns 



en massa saker som är relaterade till 
världsmissionen centrerat på våra stora 
Principer. 

Jag är så tacksam för dig när jag tänker 
på hur hårt du arbetar för att uppfylla ditt
ansvar. Jag bara ber dig att inför himlen 
och utföra ditt ansvar som en vördnads-
full dotter. Jag skriver detta brev medan 
jag sitter framför Hyo-jins och Ye-jin's 
foton. Det känns som om vi kan se va-
randra. Samtidigt som jag ser på deras 
foton och skriver det här brevet, tänker 
jag, "Jag måste snabbt återvända och 
träffa dem. Jag saknar dom verkligen. 

Och allteftersom dagar komma närmare 
din förlossning, är jag så ledsen att jag 
inte kan vara där. Diskutera med kyr-
kans president Eu-Hyo-won och hitta på 
en plan för när du går in i förlossningen. 
Var försiktig med dina måltider och fun-
dera över din kost. Jag är bekymrad 
över att i Hyo-wons rapport, är det brist 
på pengar som påverkar dig. Men sam-
tidigt är jag tacksam att du är mycket 
sparsam. Alla måste ge allt med ett 
uppriktigt hjärta och vördnadsfull from-
het, så att himlen kan ta ansvar. 

Vi mår alla bra här. Den amerikanska 
medlemmar gör ansträngningar både 
andligt och praktiskt. Jag bad att Gud 
hjälper dem i deras framtid. Jag skickar 
igen min resplan, så titta på den och 
lätta ditt hjärta. Jag kommer att vara 
skyddad och återvända säkert. Under 
tiden måste du arbeta hårt för barnens 
skull. 

Vi planerar att besöka 40 nationer. Efter 
att vi ger oss av, skall jag låta dig veta 
var du kan kontakta oss. Jag ber för 
Koreas nuvarande situation. Tänker att 
den här resan är för att bana väg för 
Koreas framtid, jag vill släppa mitt bekla-
gande om det koreanska folket. Jag är 
orolig eftersom du sa torkan är svår. Ju 
sämre det blir, desto mer måste med-
lemmar anstränga sig. Jag beklagar att 
medlemmarna måste arbeta så hårt 
under denna heta säsongen. Jag sym-
patiserar med dig att ta position som ett 
exempel för medlemmarna under så-
dana omständigheter. Jag inser hur 
viktig ledarnas roll är. 

Jag hoppas att du kan finna frid. Ursäkta
mitt snabbt skrivna brev. Jag är i mitten 
av ett hektiskt schema. Var i säkerhet 
tills vi möts igen i mitten av oktober. Ta 
hand om dig. – 30 juni  1965, Washing-
ton DC.

14 Bästa Hyo-jins Omma: Vi lämnade 
just Madrid, Spanien och flyger mot 
England. Kl. är 20:15 den 14 juli. Solen 
skiner ner på Spaniens fält och berg. 
Det kommer snart att bli skymning. Spa-
nien är ett jordbruksland, men deras 
åkrar ser inte ut att ge stora skördar, och
det finns inte många berg eller träd. Från
flygplanet, ser den avlägsna himlen och 
marken mjuk ut p.g.a. en svag dimma. 
Om två timmar, anländer vi till London, 
England, den centrala nationen av den 
västerländska civilisationen, och jag fly-
ger med stor förundran och tankar på 
mötet med Young Oon Kim. Hon sa att 
hon vittnade till flera personer under två 



månader, och jag tror att hon kommer 
att föra dem med henne att träffa mig 
idag. Solen börjar gömma sig bakom 
moln i väster, och fälten och bergen 
börjar mörkna. Vi flyger över sundet i 
Dover, jag hoppas att våra besök kom-
mer att öppna en väg som upphöjer 
Guds vilja. Att komma till Storbritannien 
får mig verkligen att känna mig hemma 
igen.

Idag åkte vi en tur med buss i Spanien 
och besökte slott och museér. Det kung-
liga palatset byggdes under en period av
26 år, och ett otroligt stort antal konst-
verk som omfattar hela europeiska 
civilisationen finns kvar. Museet har 
cirka 3 000 målningar, däribland många 
berömda mästerverk. 

Flygplanet går nu in i moln. Solljuset 
ändras till kvällssken och flimrar in ge-
nom fönstret. Nu säger flygvärdinnan åt 
mig att äta middag, så jag måste sluta 
skriva här. 

Som jag flyger till England, väntar jag iv-
rigt på nyheter hemifrån. Jag tänker på 
alla kyrkans medlemmar, och hoppas att
de mår bra. Jag hoppas även att du, 
Omma, är frisk och att våra barn är fris-
ka. Jag vill höra om alla aktiviteter och 
jag ser fram emot den dag vi alla kan 
träffas igen. Slappna av och förstå att 
alla vi är säkra och friska. Ge mina häls-
ningar till de medlemmar som är nära 
oss. När jag reser på vita moln och ser 
fälten och kullarna breda ut sig som en 
trädgård, formar jag minnen av ljudet 
från planet och utsikten från fönstret. 

Solljuset är nu nedtonat av mörka moln, 
och även den ljusa kabinen har blivit 
mörk, så jag slutar här. Ta hand om dig. 
– 14 juli 1965, i ett flygplan på väg till 
England.

15 Bästa Hyo-jins Omma: Det har gått 
ett par dagar sedan vi anlände i Tysk-
land. I jämförelse med amerikanska 
medlemmar, känner jag mer lojalitet från
medlemmar här. De tyska medborgarna 
är mycket flitiga och jag kände att det 
ännu mer när jag såg hur deras land har
återhämtat sig sedan kriget. Omkring 60 
procent av hela landet låg i ruiner efter 
kriget, men det tyska folket skapade på 
nytt sin nation. Detta fick mig att reflek-
tera över Koreas ställning, och jag insåg 
vikten av vårt ansvar. Jag ser fram emot 
att höra nyheter från högkvarteret efter 
ankomsten i Tyskland, men jag har inte 
hört något ännu, så jag undrar. 

I dag är det den 4 augusti. Jag tänker på
hur idag påminner mig om dig, och offrar
en bön till minne av den här tiden förra 
året. Eftersom det redan är augusti och 
du är tung med barn så måste du verk-
ligen vara orolig och bekymrad, så över-
låt allt till himlen. Jag var i vardagsrum-
met redo att gå ut när jag såg att vår 
resplan hade ändrats, så jag bestämde 
mig för att skriva en rapport till dig. 
Namnet på barnet, om det är en pojke, 
vi bör ge honom namnet "Heung", och 
om det är en flicka, borde vi ge henne 
namnet "In". Tack för alla dina böner, 
alla i vår grupp är säkra och mår bra. 



Vi kommer att lämna Tyskland imorgon 
och anländer till Italien den 18:e. Sänd 
dina brev dit nästa gång. Du kommer 
troligen att då ha fött barn. Hälsa till alla 
och ta väl hand om din hälsa. Jag tänker
på mitt hemland. Barnen mår bra, eller 
hur? Och säg till kyrkans president att 
förbereda 20 näsdukar liknande dem 
som jag tog med från Amerika, och sätt 
samma stämpel på dem. Jag vill ta med 
presenter hem, men på grund av vikten 
tror jag inte att det kommer att vara 
möjligt. Berätta för honom att göra detta 
som en ersättning för gåvor. Jag hoppas
att du finna lugn. Vårt boende i Italien 
har ändrats enligt resplanen. 
- 4 augusti 1965, Tyskland.

Sanna fars brev till medlemmarna

16 Till president Eu Hyo-won och alla 
medlemmar: Hur har ni mått? Jag har 
börjat sakna er alla. Det har redan gått 
20 dagar sedan vi skildes. Den dag jag 
flög från Gimpo flygplatsen, sa vi våra 
avsked, och mitt hjärta blev djupt rört när
jag tänkte på dåtid, nutid och framtid. 
Jag var tacksam mot himlen för 
insamling av nästan 1 000 ungdomar 
som kom ut för att ta ett så hjärtligt farväl
av sin Lärare. Jag kände mig ledsen att 
jag skulle lämna dem, men jag offrade 
den känslan i mitt hjärta inför Guds 
härlighet. De resolutioner som jag gjorde
medan jag sa och vinkade mina farväl är
fortfarande levande i mitt hjärta. Medan 
jag var gick runt terminalen och begav 
mig mot planet kommer jag livfullt ihåg 

er medlemmar som vinkade adjö med 
era hjärtan fulla med hopp om att jag 
skulle kämpa hårt, precis som ni också 
lovat att uppfylla. Jag gick slutligen till 
planet, och senare som jag tittade ner 
på mitt hemland, tänkte jag, "Land som 
har varit med mig under mer än 40 år, ta
hand om dig", och var så fylld med tack-
samhet jag inte kunde säga något mer. 
I det ögonblick när jag påbörjade min 
första världsturné, bad jag och lovade 
mitt hjärta till himlen och sa: "mitt hem-
land, ge näring och fostra våra medlem-
mar." 

Medan medlemmarna hurrade, bad jag i 
mitt hjärta medan jag bordade planet. 
Jag ville stanna lite längre för att se 
medlemmarna, men besättningen rådde 
mig att bara gå in. Jag tog min plats och 
såg ut genom små runda fönster, hoppa-
des att alla skulle må bra i två månader, 
när planet började röra sig och jag kun-
de inte se någon längre. Några minuter 
senare började vi rulla mot landnings-
banan och tog slutligen fart. Flygplanet 
ökade långsamt över Gimpo flygfältet 
och nådde mer än 10 000 meter innan 
det svängde österut. När landet Korea 
försvunnit och Japan började komma in i
sikte, slogs landningsbelysningen på, 
och vi landade. 

Medan jag förberedde mig att ta emot de
japanska medlemmarnas hälsningar, 
såg jag att det var sent på dagen och 
började mörkna. Vid det tillfället, kände 
de japanska medlemmarna igen mig och
tog emot mig med entusiastiska häls-
ningar, och trängde sig framför tornet. 



När jag försökte gå igenom tullen, var 
jag helt överväldigad av medlemmarnas 
rop. Efter det körde vi på motorvägen i 
40 minuter för att komma till kyrkans 
högkvarter. Området nära motorvägen 
har utvecklats så mycket på 20 år; att 
det är helt olika från bilder jag sett från 
tidigare. 

Alla medlemmar deltog i ett välkomst-
möte där jag talade om mina tankar och 
intryck och höll en föreläsning på japan-
ska. Jag bodde där i 12 timmar och åkte 
sedan till Tokyo. Efter att jag åkt runt 
Japan under 15 dagar innan avresan till 
Amerika den 12:e, dit vi kom kl. 05:00, 
också den 12:e. 

Jag hade en ny känsla av värdighet när 
jag träffade de amerikanska medlemmar
som kom ut för att välkomna mig med ett
lycka till. Efter det körde vi till kyrkan och
jag gav en hälsning. Under min fortsatta 
tid i Amerika, har jag besökt många 
vackra platser och varje stads känne-
tecken. Det var inte förrän flera dagar 
hade passerat som jag tänkte på Korea 
och plockade upp en penna samtidigt 
som jag uttalade våra medlemmars 
namn. Även om jag vet att du kommer 
att ha mycket att göra och kommer att 
göra stor ansträngning med ett kompli-
cerat schema kommer jag inte bekymra 
mig utan önskar bara himlens beskydd. 

Den 19:e, kommer jag att lämna San 
Francisco och starta hela min turné över
hela den amerikanska nationen. Jag 
planerar att anlända till Washington DC 
antingen den 24 eller 25 mars, så näs-

tan 40 dagar spenderades på att åka 
runt Amerika. Jag kommer att skicka 
schemat härifrån San Francisco, så du 
måste skicka brev till dessa adresser 
och att se till att jag får dem. Jag kom-
mer att skicka nästa del av schemat 
senare, så det är bara kom ihåg det, och
arbeta hårt för att uppriktigt uppfylla ditt 
ansvar. Hejdå till alla. 
- 15 februari 1965, San Francisco.

17 Till alla familjemedlemmar: Genom 
de nyheter som ni har givit, vet jag att 
mitt land är i säkerhet. När jag lämnade 
Korea, var berg och floder i mitt hemland
i deras vintersäsongen. Men våren har 
redan kommit och gått, och nu är det 
sommar. Redan sex månader har pas-
serat. Medan jag saknar mitt hemland, 
vilket är så långt härifrån, börjar jag tro 
att de kommer att ändras på samma sätt
som naturen förändringar. Hur kan jag 
glömma mitt land och mitt folk, speciellt 
ni medlemmar, som jag har lärt känna 
genom mitt blod, svett och tårar i över 
40 år av mitt liv? Även i mina drömmar, 
jag kan aldrig glömma mina förhopp-
ningar om er frid och goda hälsa, samt 
fred i mitt hemland i framtiden. 

Oavsett hur kraftfull och dominerande 
kulturen är i ett främmande land, böjer 
jag bara mitt huvud naturligt inför den 
ädla kraft som jag känner i hjärtat. Jag 
inser verkligen att det finns en samman-
hållning som är starkare än band smidda
från gemensamma lidande vi har uthär-
dat tillsammans genom många pröv-
ningar. Att sammanhållningen är det 
banden till vårt hemland, en verklighet 



som överskrider tidsåldrarna och värl-
den. Hur kan någon som jag glömma 
bergen och floderna i mitt fädernesland?
Ju fler länder jag besöker, ju mer upp-
lever jag hjärtat som jag upplevde när 
jag bad medan jag turnerade runt Korea.
Det finns ett gripande där som jag inte 
hittar i främmande land. 

När jag besökte Japan och Amerika, 
förstod jag att våra förfäder inte 
fullgjorde sina skyldigheter. Min tanke 
var att vi som deras ättlingar, måste 
gottgöra deras ansvar i vår tidsålder. 
Jag inser att Enighetskyrkans med-
lemmar står i denna position. Men när 
jag tänker på hur mycket tålamod vi 
måste ha och hur länge vi måste kämpa,
anser jag att vi måste förbereda oss för 
att bära korset igen. Men jag tror att 
himlens lidande är mycket större än vårt 
folks. När jag ser på vägen för Enighets-
kyrkans medlemmar och som är pelarna
i himlen och på jorden, ser jag vi är 
ömkansvärda. Ändå hur många kände 
till den stora vånda och sorg hos him-
melske Far, som har tränat och väglett 
oss? 

När jag tänker på att det var mänskligt 
ansvar som skapade det stora misstaget
i himlen och på jorden, vill jag bara gråta
av skam och sorg tills jag kvävs. Men vi, 
som står i en position av offer, bestäm-
mer vårt öde och om vi rör oss uppåt 
eller nedåt på återupprättelsens väg. Vi 
får inte glömma att vi själva är offer, och 
att vi inte ser oss omkring, frågar något 
eller lämnar offeraltaret. Vi är de som 
måste veta att, trots att det finns svårig-

heter i Korea, finns ännu större lidande i 
världen, och vi måste triumfatoriskt bära 
nationens kors och gå framåt för att 
övervinna det världsvida Golgata. 

Vi måste bli vinnarna som rusar fram för 
att bära nationens och världens kors. 
Jag har rest genom främmande länder, 
jag kände starkt att jag måste planera 
för det världsomfattande fundamentet 
och besluta att sända unga människor 
från Japan och USA till varje nation. 
Detta år måste vi åka till fler än 12 län-
der och vi måste dessutom snart åka till 
20 länder. Jag är tacksam mot himlen 
för unga utländska medlemmar som är 
beslutsamma att inte besegras av sina 
unga koreanska medlemmar. 

Jag är nu i Washington DC och är myck-
et glad att se unga japanska medlemmar
som är tilldelade missionsarbete i Brasi-
lien. Jag är nöjd med en ung medlems 
mod. Han kan vara, kanske 21 år gam-
mal och okunnig om språket, men han 
är på väg till ett främmande land med 
risk för sitt liv. 

Ni medlemmar i Korea för att rädda 
Koreas ansikte och värdighet, inse att 
utländska medlemmar verkligen hoppas 
att ni inom moderlandet kommer att 
fullgöra ert ansvar som krävs av himlen. 
Korea måste etablera en modell för hur 
man ska gå korsets väg utgivande blod, 
svett och tårar som en tradition inför 
unga medlemmar över hela världen. Vi 
behöver inte göra något annat än det. 
Finns det någon mer värdefull skatt? 



Medan vi går framåt, och framåt i 
tålamod, kommer snart en ljus morgon 
att välkomna oss. Korea verkar nu ha en
svår torka, men ju mer svårigheter vi 
möter, desto mer måste vi övervinna 
dem genom tro på att en väg av lojalitet 
kommer att uppenbaras på oss. Därför 
tänker jag börja detta under den hetaste 
säsongen. Medan jag utgjuter svett i vär-
men i ett främmande land, vill jag känna 
det som om jag upplever att svettas och 
upplever svårigheter tillsammans med er
medlemmar som arbetar hårt i Korea. 

I morgon är det 1 juli och cirka hälften av
tiden för mitt besök i Amerika återstår. 
Jag försöker förhärliga våra medlem-
mars framtider och deras lojalitet genom
att uppfylla det himmelska ansvaret över
hela världen. Jag skulle vilja turnera i de 
utrikes missionsländerna efter att ha 
skrivit ett brev som säger att vi alla arbe-
tar tillsammans. Jag ber himlens be-
skydd skall vara med medlemmarna 
snarare än för mig.

När jag skriver detta brev, verkar det 
som om jag ber er alla att följa lidandets 
väg igen. Men vad kan vi göra, eftersom 
detta är vårt öde? Kommer inte världen 
av människor som har ärvt av Läraren 
och vägen till Fadern emot oss, det 
koreanska folket? Låt oss gå framåt i 
tålamod. Låta oss försöka vårt bästa att 
vara lojala. 

Sommarens period att vittna är åter 
tillbaka. Vart kommer treårs- och fyraårs-
perioderna att leda oss? När jag ser de 
aktuella villkoren för Korea och världen, 

hoppas jag att ni kommer att bli män-
niskor som får beröm genom att härda ut
under dessa situationer, överleva, och 
inte dö. 

Om jag nu fortsätter, kommer jag till 
Korea i mitten av oktober. Förstå att jag 
inte kan svara på alla breven från så 
många medlemmar. Jag ber om ursäkt 
att jag inte kunnat förmedla nyheter om 
främmande länder. Även om det finns 
många saker som jag skulle vilja skriva 
om, är det är dags att säga adjö och 
sluta skriva, eftersom jag hör applåder 
och måste göra mitt framträdande. 

Baserat på rapporter från Seoul, vill jag 
tacka er medlemmar som arbetar hårt. 
Låt mig ursäkta mig nu med detta brev, 
hoppas att ni alla kommer att bli lojala 
tjänare framför denna himmelska mis-
sion och hoppas ni alla kan vara friska 
tills vi möts igen. Jag hoppas att ni har 
frid. – 30 juni 1965, Washington DC. 

Sanne Fars brev till sin son Heung-jin

18 Heung-jin-ah! Vår varsamma och 
flitige Heung-jin, saknar du Appa och 
Omma? Appa och Omma är de som 
älskar vår Heung-jin mer än någon 
annan, det är därför vi saknar dig så 
mycket. 

Vi är nu i San Francisco, som är den del 
av Amerika som ligger närmast Korea. 
Vi skall åka till New York den 26:e. Du 
och dina bröder och systrar som älskar 
varandra kommer bra överens eller hur?
När Appa Omma kommer tillbaka, är jag 



säker på att du kommer att ha växt 
mycket. Du måste studera hårt så att du 
kan få bättre betyg än dina äldre bröder 
och systrar. Du är den stilige, Heung-jin, 
så om du kunde göra det, hur fint det 
skulle vara... Jag önskar er en god jul 
och ett gott nytt år. Vi saknar er verk-
ligen och vill så gärna träffa er. Vi säger 
farväl nu. – 24 december 1972. 

San Francisco sanna mors brev till 
hennes son Hyo-jin

19 Hyo-jin-ah! Jag saknar dig och vill 
träffa dig. Min son, som jag alltid brukar 
ropa på och tänka på och springa till och
krama, min goda, söta, fina, älskade 
son, som jag aldrig vill släppa, jag sak-
nar dig. Himlens hjärta som älskar dina 
föräldrar är sådant. Så Hyo-jin, även om 
vi är separerade ett tag, så är du himlen 
glada son och din syster är himlens gla-
da dotter. Oavsett om ni sover eller är 
vakna, och om något är stort eller litet, 
om ni lever ett liv där ni frågar himlen i 
allt, kommer ni att uppleva större välsig-
nelse och kärlek. 

Vår vördnadsfulle son, Hyo-jin! Vår 
godhjärtade och kloka Hyo-jin, jag älskar
dig. Jag vet att du kommer att bli 
himlens vördnadsfulle son, jordens 
vördnadsfulle son och en universums 
vördnadsfulle son; du kommer att bli ett 
bra exempel på ett vördnadsfullt barn. 

På barnens dag (den koreanska natio-
nella barnens dag 5:e maj), talade vi 
bara via telefonen, och jag kunde höra 

hur mycket du har vuxit till en ung man. 
Både Appa och Omma känner oss så 
sorgsna att vi är alltför upptagna följande
Guds vilja och har så litet tid att spen-
dera med dig. Men vi är ändå så stolta 
och säkra på grund av dig. Hyo-jin-ah, 
du är annorlunda än andra barn. Även 
om du åker omkring med dina vänner, 
måste du komma ihåg ditt ursprung, 
Gud, och inte skada Hens värdighet. Så 
du måste studera hårdare än andra, 
anstränga dig mer än andra, och stärka 
dina förmågor mer än andra. För att 
göra detta måste du studera när andra 
sover. Slösa inte bort ens en minut eller 
ens en sekund. Du måste överträffa 
världsberömda doktorer.

Jag vet att min Hyo-jin kommer att kun-
na åstadkomma något, om du verkligen 
vill. Appa och Omma är alltid stolta över 
dig. När vi ser dig i en nära framtid, kom-
mer du att överraska din Appa och 
Omma mycket? Hyo-jin-ah, jag sänder 
några fotografier så att du och Heung-jin
och dina systrar kan titta på dem 
tillsammans. Älska Heung-jin mycket. 
Eftersom du är äldre bror, representerar 
du Appa. Om det inte finns någon god 
mat, låt Heung-jin få något först och om 
det är något bra, låt dina yngre bröder 
och systrar få först. Det finns ingen 
annan i världen som tycker om varandra
som ni. Du och Heung-jin är dyrbara 
bröder för varandra. Är inte det så? 
"Appa, Omma, älska Heung-jin mer än 
ni älskar mig." Du bör kunna säga detta, 
eller hur? Du kommer att bli den bästa 
äldre brodern, eller hur? 



Att vara bäst innebär inte bara att bära 
fina och snygga kläder. Det är bara 
utanför. Ditt hjärta är det som verkligen 
gör dig bäst. Ni förstår verkligen detta. 
Appa och Omma har stora drömmar för 
dig. Jag talar om drömmar för den fan-
tastiske och vördnadsfulle Hyo-jin. 
Omma väntar och ber alltid för detta. 
Förbli friska. Farväl. 
- 12 maj 1973, Belvedere



Kapitel 2

Sanna föräldrars bosättning i USA
och deras offentliga tal

Avsnitt 1. Begynnelsen

En svår passage

Syftet med den tredje världsturnén var 
att Sanna föräldrar skulle börja leda 
världsmissionens aktiviteter från Förenta
staterna. Men från den tid de lämnade 
Korea mötte de svårigheter och dessa 
fortsatte sedan när de reste genom 
Japan och Kanada. Till sist anlände de 
ändå slutligen till Amerika och började 
leda den globala missionen centrerat på 
Förenta staterna.

1 År 1959 sände jag missionärer till 
Amerika för att förbereda det globala 
fundamentet. Om missionärerna hade 
fullgjort sitt ansvar, skulle ha blivit 
ganska inflytelserika. De skulle ha 
skapat fundamentet för segern utan att 

jag hade behövt gå igenom en brutal 
treårs lidande där. Jag visste hur 
brådskande Guds vilja och min himmel-
ska mission var, men jag kunde inte 
förverkliga detta i Amerika med bara 
dessa missionärer. De kunde inte klara 
av att hantera en så stor uppgift som 
Amerika. Det är därför jag reste till 
Amerika 1971, och lovade Gud att jag 
skulle bryta igenom där så som jag hade
gjort i Korea och Japan.
(078-316, 1975/06/10)

2 Vi lämnade Korea för att åka till Japan 
ett dygn innan den koreanska rege-
ringen utlyste undantagstillstånd. Vi vis-
ste att situationen var allvarlig och att vi 
måste åka, men eftersom det var en 
söndag, kunde vi inte gå igenom det 
vanliga förfarandet. Jag behövde ett 
godkännande från chefen för invandring 
under ministeriet för utrikesfrågor, men 



hans kontor var stängt. Allteftersom ti-
den gick, kontaktade jag passchefen och
fick en fullmakt bara 30 minuter före av-
gång. Detta var i himlens verk. 
(060-225, 1972/08/17)

3 Jag sa aldrig detta till våra med-
lemmar, utan reste till USA 1971 efter-
som jag hade Guds kommando för att 
utföra den historiska världsmissionen, 
och jag kände ett akut ansvar att upp-
fylla detta inom tre år. Jag visste att 
Guds vilja var för mig att ange riktningen
för amerikanerna att följa inom tre år. 
Jag var tvungen att skapa en ny väg i tro
och en ny Kristendom. Det är därför jag 
åkte ensam till det stora landet. 

Svårigheter uppstod från första början, 
redan med min avgång från Gimpo 
flygfältet. De blockerade min avgång, 
men tack vare en särskild kontakt jag 
hade skapat, gav de med sig. Sedan vid 
min uppehåll i Japan, stod jag inför ett 
annat problem. Jag behövde ett USA-
visum och myndigheterna ville inte ge 
det. Men det var Guds vilja att jag åkte, 
så när det inte gick att resa till Förenta 
staterna, åkte jag till Kanada. 

Där gick medlemmar till USA-ambas-
saden och för att fråga varför utrikes-
departementet nekat mig visa. Rappor-
ten som ambassaden tog emot uppgav, 
"Pastor Moon kan inte resa in i landet på
grund av sin historia av samarbete med 
kommunistiska partiet sedan 1967". 
Någon hade gett dem en sådan rapport. 
Genast kontaktades senatorer och 
kongressmän från USA och uppmana-

des att kommunicera med Förenta sta-
ternas ambassad i Kanada. Detta fick 
ambassaden att kontakta utrikes-
departementet, och det blev en stor 
fråga. Det skapade ett problem även för 
den koreanska ambassaden. Slutligen, 
när det avslöjades att det var falska upp-
gifter, hade de inget annat val än att 
utfärda viseringen. 
(070-034, 1974/02/08)

4 Om jag hade blivit försenat ett par 
dagar mer i Kanada, skulle jag inte ha 
kunnat resa in i Förenta staterna. 
Genom denna erfarenhet, såg jag tydligt
hur satans krafter försökte på alla möj-
liga sätt att blockera framstegen för 
Guds vilja. Från Kanada reste jag till 
Washington DC, men det fanns ingen 
flygning som passade mitt schema. Jag 
hade lovat att närvara vid Little Angels 
uppträdande, som var planerat på 
Kennedy Center den 18 december 1971.
Oavsett vad, var jag tvungen att vara där
så det slutade med att jag reste med ett 
tvåmotorigt plan för en 6-timmars flyg-
ning, passerande berg och dalar på en 
mycket låg höjd. Det var så jag reste in i 
Amerika. 

Bakgrunden för världsmissionen 
18 december 1971, är den historiska 
dag då Sanna föräldrar kom till Förenta 
staterna att började världs-missionen på 
allvar. Under de tre åren från 1972 till 
1974, arbetade de mycket hårt, investe-
rade all sin energi till upprättandet av 
USA som centrum för försynen. Där, i 
Abel-nationen på Guds sida, etablerade 



de en stark grund för världs-missionens 
arbete. (070-035, 1974/02/08)

5 För att etablera auktoriteten hos stam-
messias, måste jag först återta nationell 
standard och internationell standard. För
att kunna sända messias som Guds 
företrädare, måste jag gå utöver nivån 
av familj och nation, till världsnivån. När 
Gud väljer människor och de misslyckas 
i sitt ansvar, ger han dem aldrig en an-
dra chans. Så var fallet med israeliterna.
När den första generationen miss-
lyckades, väntade Hen i 40 år och arbe-
tade sedan genom den andra gene-
rationen. 

Eftersom Kristendomen misslyckades att
bli förenade med mig, gjorde satan an-
språk på Gamla och Nya testamentets 
tidsåldrar. Nu, efter 40 år, kan Israels 
sfär av Gamla testamentet och Kristen-
domen av Nya testamentet sfär återtas, 
och sfären av Fullbordade testamentet 
kan etableras. Fullkomlighets-steget kan
bara etableras efter att utfromnings- och 
tillväxt-stegen är etablerade. Eftersom 
dessa påverkades av satans värld, 
måste de återvinnas. Detta arbete kan 
inte utföras ensamt. 

Vi var tvungna att kämpa för att återta 
Förenta staterna eftersom Sanna föräl-
drar valt det som Abel-nationen på Guds
sida. Eftersom vi valt USA, måste vi be-
fria det. Under denna period behövde vi 
ansluta USA, dagens Rom, till världen 
via Korea. USA är en förlängning av 
Israel och Rom, och därmed är en 
världsmakt, men det behöver de natio-

nella och familje-fundamenten innan det 
kan etablera sig som en verklig världs-
makt. (234-152, 1992/08/10)

6 Den andra sjuårs-perioden är på den 
nationella nivån. Den tredje sjuårs-perio-
den är världens nivå, så jag går en väg 
för världens återupprättelse. Som en del 
av mitt arbete runt om i världen kan jag 
stanna tillfälligt i Korea, men eran där 
jag måste kämpa i Korea har passerat. 
Under den nuvarande treårsperioden, 
måste jag kämpa mer intensivt på 
världsarenan än jag gjorde i Korea. På 
liknande sätt som jag angav riktningen 
för Korea, måste jag påverka regeringen
och folket i Amerika. Jag måste lägga en
grund under dessa tre år eftersom Ame-
rika, den ledande nationen i den demo-
kratiska världen, har förlorat sin riktning. 
Den dag vi fullbordar de 21 åren i Ame-
rika, med Enighetskyrkan och Sanna 
föräldrars familj i centrum, kommer en 
seger för Enighetskyrkans familjer att 
vara känd i hela världen. Eftersom vä-
gen är organiserad genom familjer, mås-
te vi ange en tid då vi kan utöka famil-
jens sfär till världen. 
(079-117, 1975/06/22)

7 Den dagen vi slutförde de nio åren 
efter 1972, kommer Enighetskyrkan att 
stå som en global religion. Detta är inte 
något som ni gör ensamma. Sanna 
föräldrar arbetar med er. Vi måste ar-
beta tillsammans. Tills nu, har jag plan-
terat flaggstänger här och där, bundit 
rep till varje stång och hissat flaggor på 
dessa platser för att visa vår närvaro i 
USA. Det här året, köpte vi ett hus i New



York från vilket vi kommer att bedriva 
kampanjer för att vittna i Amerika, och i 
framtiden kommer vi att ha ett hus i 
Washington DC för att genomföra 
utbildning över världen. Det är därför jag
ansluter senatorer och framstående 
medborgare i USA, och därför kommer 
jag att arbeta med professorer för att 
organisera en grupp för asiatiska och 
internationella frågor. Jag skydda USA 
från att bli en arena för kommunistisk 
verksamhet. (063-200, 1972/10/14)

8 Återupprättelse måste börja med det 
externa. Även om ni har en inre stan-
dard men saknar en extern eller fysisk 
standard, kan återupprättelse inte äga 
rum. Den romersk-katolska kyrkan 
representerar kroppen, som är extern. 
Protestantism är å andra sidan inre. 
Därför möter protestantismen opposi-
tion. Men under de senaste 200 åren, 
ärvde Amerika, som representerar 
Protestantism, allt från Europa, som 
representerar Katolicismen. 

Därefter ägde ett stort skifte rum under 
andra världskriget, och världs-protestan-
tism och romersk-katolicism förenades. 
Den externa eller den fysiska världen 
och den andliga eller inre världen före-
nades under detta krig, och på detta sätt
uppstod den kristna kultursfären som 
segrande. För första gången i historien, 
förenades interna och externa aspekter. 
Det var bara denna enda gång som de 
interna och externa aspekterna före-
nades centrerade på Gud. Därmed var 
grunden för sammanslagning etablerad. 
Den enda gången de yttre och inre 

världarna var förenade i Kristendomens 
namn var precis efter andra världskriget.

Det är därför USA:s förhoppning var 
"One nation under Gud (en nation under 
Gud)." Detta var också Jesus hopp. 
Jesus hopp för Israel var att vara "en 
nation under Gud." Eftersom den inte 
blev det, försökte han förena juden-
domen och Israels folk, som repre-
senterar Kain och Abel, i syfte att eta-
blera att nation. Han kunde inte åstad-
komma detta, så han har letat efter en 
sådan nation på den internationella 
scenen. Det är bakgrunden till orden "en
nation under Gud." 
(311-115, 1999/08/29)

9 När jag lämnade mitt land och de 
koreanska medlemmarna bakom för att 
själv komma till Amerika, visste ingen 
mitt djupt beslutsamma hjärta medan jag
bad, "Jag ber Dig att Du placerar denna 
kontinent Amerika i mina händer genom 
Din Vilja. Jag kommer att vara stark och 
modig. Jag kommer att återupprätta 
denna nation till Dig, himmelske Far, inte
till min ära, utan för den demokratiska 
världens skull." Även om en stark storm 
rasar eller vägen till lidande kommer 
inför mig om och om igen, kommer jag 
inte att undvika den, utan kommer att gå
rakt fram. Om det behövs är jag beredd 
att FBI och CIA sätter mig i fängelse. 
(085-131, 1976/03/02)

10 År 1972, strax efter att jag anlänt till 
Amerika, träffade jag framstående sena-
torer och andra människor jag behövde 
möta. På den grunden som pionjär ska-



pade jag en väg av tro fram till denna 
dag, i bön över hur man bäst att på-
verkar Vita husets senatorer och repre-
sentanter. Jag måste beväpna alla stater
med Guds undervisning. Det är därför 
de stora kommunistiska krafterna i värl-
den anser Amerika deras största mot-
ståndare, och idag är det de som skjuter
pilar på henne från alla håll. För att 
kunna försvara sig själv, måste USA 
som Guds representant vara stark i 
anden. 

Kommunisterna förnekar religion, men 
de agerar som en religion baserad på 
Marx teoretiska världsbild och ekono-
miska struktur. Den kommunistiska 
vägen låter dem ha samma auktoritet 
som Gud, men baserat på materialism. 
De agerar som sataniska demoner för 
att uppfylla deras önskemål. De är helt 
skoningslösa på den väg de går. De 
förstör allt som står i deras väg. För att 
förbereda försvar mot dem, måste Ame-
rika, som är på Guds sida och företräder
demokratiska nationer i världen, vara 
stark i anden. Det är därför jag träffade 
dessa amerikanska ledare och talade 
starkt till dem. (070-100, 1974/02/09)

11 Jag har förblivit densamma, oavsett 
om jag var aktiv i Korea eller jag arbe-
tade i Amerika. Ingenting har förändrats.
Hjärtat är detsamma. Jag är i USA, men 
jag är inte här som en privatperson från 
Korea. Mitt perspektiv är olika. Jag tror 
på mig själv, "även om mitt hår är svart 
och jag har gult asiatiskt ansikte, är mitt 
hjärta en ren amerikan som lever för 
Gud och världen". Det är därför jag är 

här för USA:s skull trots att jag inte hör 
till Amerika. Mitt perspektiv är olika. Jag 
uthärdar gladeligen allt lidande som 
kommer min väg i Amerika. Jag tar 
ansvar för alla USA:s svårigheter. Jag 
behandlar dem inte som någon annans 
problem, utan som mina egna. 
(071-123, 1974/04/29)

12 När jag klev ut på amerikansk mark 
1971, deklarerade jag, "Varför tror ni att 
Gud välsignade Amerika? Det var för att 
Amerika, som representant för den de-
mokratiska världen skulle kunna förbe-
reda en enad värld som kan välkomna 
Herren vid hans Återkomst. Gud väl-
signade Amerika med detta i åtanke. 
Men USA håller på att förgås." Jag gick 
vidare med att säga, "Kristendomen i 
Amerika har nu inget hopp. Jag är född i 
Korea och blev ömkligt behandlad, men 
ni behöver mig ändå, eller hur? Oavsett 
om ni gillar det eller inte, måste ni göra 
som jag säger!" 

För att bekräfta detta, kom jag alldeles 
ensam och satte min fot på den ameri-
kanska kontinenten. Även medan mitt 
eget folk klamrade sig fast vid mig, vis-
ste jag att min öde var att älska män-
niskorna i Amerika ännu mer än jag 
älskar mitt eget folk. Jag föddes inte för 
min egen skull. Oavsett natt eller dag, 
har jag aldrig levt i min egen skull och 
jag kommer inte att dö för min egen 
skull. Jag välkomnar med glädje den 
scen som är framför mig, där jag kan 
leva för Gud och mänskligheten. Jag 
välkomnar detta med glädje. 
(077-120, 1975/04/01)



13 När jag kom till Amerika och sa, "Vi 
kommer att bygga basen för världsfred i 
Amerika som Jesus under sin treåriga 
allmänna förkunnelse, hoppades kunna 
göra i Rom. Jesus lyckades inte under 
dessa tre år, men jag kan garantera att 
alla, även ett litet barn vet vem jag är. 
Precis som Jesus anklagades att vara 
förrädare mot sitt folk och dödades, 
kommer jag att nå ett stadium där ameri-
kanerna vill döda mig". Det var den 
snabbaste vägen och allt utvecklade sig 
som planerat. (114-086, 1981/05/17)

14 Det återstår en treårs-period framför 
oss, då vi måste fånga det koreanska 
folket och världens kommunistiska sfär 
och be desperat till Gud. Inför detta brå-
dskande problem, måste vi utöka basen 
för vår verksamhet i världen. Under 
hösten 1972 kommer jag därför att ska-
pa insatsgrupper i minst 12 länder. Jag 
kommer personligen att leda dem. 

Jag kan inte stanna länge i Korea. Jag 
föddes som koreansk son och var mer 
patriotisk än någon annan i Korea. Ingen
patriot kan vinna över min lojalitet. Efter 
färdigställandet av den andra sjuårs-
perioden, kommer de som arbetar flitigt 
att bli globala personer. Jag är ansvarig 
för att arbeta i USA, att utbilda kring-
resande rådgivare och arbetsledare som
kan vägleda de avancerade länderna i 
Europa. (056-224, 1972/05/14)

15 Eftersom vi har mycket att göra och 
har ont om tid, måste ni följa de kom-
mandon jag ger och skapa konkreta 
resultat. Om ni underlåter att göra detta, 

kommer ni att kritiseras, utan förlåtelse. 
Ni måste vara beredda att göra histo-
riska och ofattbara uppoffringar och 
försakelser ingen i världshistorien kun-
nat göra. Och ni måste lyda absolut. 
Medan ni gör detta måste ni acceptera 
allt med ödmjukhet. 

För närvarande kan ni komma hit till 
Belvedere och träffa mig, men jag tän-
ker möta er vid frontlinjen. Med andra 
ord, jag tänker åka ut på en talturné. Vid 
denna tid, har jag träffat de flesta av 
USA:s senatorer och representanter 
som jag ville träffa. Nu planerar jag att 
träffa några av världens ledande fors-
kare. Därefter går jag ut för att möta 
dem som arbetar på frontlinjen. Oavsett 
om ni är vakna eller sover, måste ni upp-
nå enighet med mig. 
(066-071, 1973/03/17)

16 Jag möter ledare i Förenta staterna, 
för att få dem att lägga en grund på 
vilken Amerika kan påverka andliga 
världen. För att påverka Amerika genom
dess senatorer, måste vi mobilisera 
dess förfäder. Eftersom dessa senatorer
representerar stater, kan de sägas vara 
Kain-individer. När vi får dem intres-
serade av mitt arbete, kan andliga värl-
den bli deras objekt partner, och en 
grund varpå vi kan utvidga Guds försyn 
kommer att skapas. Om det bara finns 
en enda person som accepterar Abel, 
kan fundamentet börja slå rot. Därför 
möter jag inflytelserika personer. 
(066-217, 1973/05/07)



17 Jesu tanke var att Israels folk behöv-
de bli förenade med honom, och därefter
skulle Judendomen ha förenat sig själv 
och bli ett med honom. Men både sam-
hället och religionen gick emot honom. 
Därför är vår högsta prioritet att bygga 
en stabil grund för att förhindra att da-
gens ledare i Amerika, som motsvarar 
Israels politiska makthavare, att motsätta
sig. För att åstadkomma detta mötte jag 
amerikanska politiska ledare och kyrko-
ledare. Efter mötet med politiska ledare, 
kommer jag att möta de mest fram-
trädande kyrkoledarna. 

Vi måste utarbeta en plan och övertyga 
folk i regeringen, som har makten, att 
aktivt stödja min plan. Genom att göra 
så det kommer att bli en grund för and-
liga världen att samarbeta med den jor-
diska världen. Detta initiativ kommer att 
skapa en väg för kyrka och stat att har-
monisera, och på denna grund kommer 
andliga världen att kunna kommunicera 
med jordiska världen. Detta är som om 
Kain och Abel kommunicerar med 
varandra. 

Genom att uppnå detta genom mina 
ansträngningar kommer att horisontellt 
fullborda stegen av utformning, tillväxt 
och fullbordan. Därefter kommer andliga
världen i Gamla Testamentet, Nya 
Testamentet och Fullbordade Testa-
mentets tidsålder att samarbeta med 
oss. Vi bör skapa ett sådant fundament, 
och gör det nu. Jag anser att detta är 
den mest kritiska frågan. 
(066-218, 1973/05/07)

18 Sedan 1972 har jag tillbringat 27 år i 
USA. Detta innebär att jag har tillbringat 
mer än halva min livstid på 40 år för 
återupprättelsens väg för Amerika. 
Varför satte jag mitt eget land åt sidan 
och kom till Amerika vid denna kritiska 
tidpunkt? Denna period var det vikti-
gaste för mig på grund av Kristendomen.
Kristendomen är Jesu världsfundament. 
Det måste bli fruktsamt. Jag kom till 
Amerika på grund av Kristendomen, 
som är Jesu fundament. 

Kristendomen är uppdelad i Katoli-
cismen och Protestantismen. De måste 
förenas. Arbetet med den helige Ande är
moderns arbete, och Jesus arbete är 
Faderns verk. Jesus och den helige 
Ande, står i position som föräldrar, ska-
pade Kristendomen, så de bröder som 
måste förenas. (311-114, 1999/08/29)

19 Jag lanserar en stor väckelse-turné i 
år. Jag kommer att hålla den över en 
period av sju månader, från september 
till april nästa år. Det borde väcka 
intresse från betydelsefulla ledare för 
regeringen och kyrkorna, så att vi kan 
relatera till dem horisontellt. Vi gör detta 
för att skapa en bas för att påverka 
Förenta staterna. Allt eftersom dessa 
senatorer skapar relationer till mig, kom-
mer de naturligtvis att relatera till er i 
deras distrikt. Därefter kan återupp-
rättelse av Kain-Abel naturligt ske i 
dessa distrikt. 



Den segrande festdagen 

Sanna mor fick hennes permanenta 
USA bosättnings-status den 26 februari 
1973, och Sanne far fick sitt den 30 
april. Blev detta grunden för deras 
världsmission centrerat på Förenta 
staterna. Sanne far sa att tre åren från 
1972 till 1974 motsvarade Jesu tre års 
förkunnelse, och under denna tid måste 
han ansluta det till världen. Den 1 juli 
1973, i Belvedere Training Center, i 
närvaro av representanter från tio natio-
ner: Korea, Japan, USA, Taiwan, Stor-
britannien, Frankrike, Italien, Tyskland, 
Nederländerna och Österrike, 
deklarerade Sanna föräldrar en seger-
dag till åminnelse av att de lagt 
hörnstenen för världsvid seger under 
den andra sjuårs-perioden. 
(066-218, 1973/05/07)

20 Ni måste leva för världens skull. Det 
är därför jag förmår er att gå framåt i 
hela världen och får lida. Hur uselt det 
är! Dessa är omständigheter som ni inte 
kan förstå. Jag lever fortfarande och gör 
detta arbete eftersom jag förstår Princi-
perna. Vad gottgjorde jag genom att 
göra så under tre år från 1972? Jesus 
kunde inte bli en förälder och få barn 
under tre års förkunnelse. Dessa tre år 
blev källan till hans sorg. Under dessa 
tre år sätter vi standarden för att åtgärda
detta. Eftersom ni nu kan existera på ett 
familjefundament, som representerar 
nationen Israel och dess folk, kan Sanna
föräldrar starta på global nivå. Detta var 
grunden på vilken Sanna föräldrar kunde

komma till Amerika. 
(067-076, 1973/05/20)

21 Tyskarna och japanerna var Ameri-
kas fiender. Men japaner och tyskar 
kommer till Amerika och riskerar sina liv 
för att frälsa det. Jag tog mestadels 
tyskar och japaner till Amerika, och det 
skapade en sensation. Det uppmärk-
sammade dem som motsätter sig mig att
ta reda på vad det är som händer. Jag 
visste vad de skulle tänka. Om vi miss-
lyckats med att upprätta en grund under 
ett och ett halvt år, skulle de utvisa de 
japanska och tyska medlemmarna. Jag 
skulle utvisas. Detta fick inte hända. Det 
är därför, efter att jag avslutat mina förs-
ta och andra turnéer, beviljades jag per-
manent uppehållstillstånd den 30 april 
1973. På detta sätt etablerade jag 
fundamentet på ett och ett halvt år och 
kunde lämna över det till amerikanerna. 
Och samtidigt utveckla vårt ekonomiska 
fundament. Jag bidrog också till inter-
nationell harmoni genom dessa japaner 
och tyskar, som tidigare varit fiender till 
Amerika, men nu undervisade ameri-
kanska ungdomar. 
(114-087, 1981/05/17)

22 Genom att ta emot ”Green Card” 
1973, hade Sanna föräldrar verkligen 
etablerat standarden för återupprättelse 
av det andliga fundamentet för den 
globala kristna domänen. Detta 
uppfyllde alla vinnande standarder i hela
andliga världen. Genom att nu ha 
kopplat den kristna kulturella sfären från 
Korea till världen, behövde vi bifoga 
påtagliga resultat till denna seger. Det 



var därför jag mobiliserade koreanska 
välsignade familjer och tack vare av 
deras resultat, åkte jag till USA 1971. 
Min plan var att bosätta mig här 1973, 
men för detta behövde vi ett segerrikt 
fundament i Amerika. Vi kunde inte göra 
det utan detta fundament av seger. 
Genom att lägga detta fundament, som 
var ett andligt fundament, fick vi grönt 
kort i april 1973 och återvände till Korea 
i 24 de-cember 1974. Vi lade fast det 
avgörande fundamentet på 18 månader.
(165-029, 1987/05/19)

23 Jag utför denna försyn centrerat på 
USA eftersom USA som är det andliga 
centrumet för världen och centrum för 
världens Kristendom, håller på att ätas 
upp. Orsaken var den kristna opposi-
tionen mot Enighetskyrkan. Men när 
Förenta staterna inte var emot vår kyrka,
utan välkomnade den i början av 1970-
talet fick jag möjlighet att låta Kristen-
domen återuppstå. Korea motsatte sig 
oss på nivån som en nation, medan 
Förenta staterna välkomnade oss på en 
global nivå. Därför kunde jag komma 
tillbaka till Korea och rätta till den natio-
nella nivåns mottagande. Detta kommer 
att tillåta oss att leva. Jag åkte ut på 
föredrags-turné över USA 1972 och 
hölls massmöten som anslöt det till 
Europa för att etablera det yttre världs-
fundamentet. 

Jag var tvungen att uppfylla på kortast 
möjliga tid, allt som Kristendomen, eller 
någon annan, inte hade kunnat uppnå i 
Förenta staterna. Den dag människor i 
den fria världen under ledning av 

Förenta staterna håller upp banderoller 
och välkomna oss, kommer de att få ta 
emot en välsignelse på världsnivå, 
centrerat på Enighetskyrkan. Om, å 
andra sidan, de motsätter sig oss, 
kommer de att lida stor skada. Så jag 
började hålla väckelsemöten, och det är 
därför jag kunde ta emot ”green card” 
(permanent uppe-hållstillstånd i USA) 
den 30 april 1973. 
(110-129, 1980/11/10)

24 Jag kom till denna jord som Återkom-
stens herre och brudgum. Jag måste 
hitta en brud som skall bli Mor och till-
sammans med henne börja på nytt från 
den plats där Adam och Eva föll. Base-
rat på enighets-Principerna, så föll Adam
och Eva vid slutförandet (3:e steget) av 
tillväxt-steget och förökade deras barn 
genom deras kärleksrelation från denna 
position. 

Därför kan jag inte starta från sfären av 
Guds direkta herravälde. Jag kan inte 
bygga på en standard av att ha fulländat
sfären av Guds indirekta välde. Med bör-
jan vid slutförandet av tillväxt-steget, vil-
ket är innan den avslutats, måste vi gå 
genom en sjuårig period i satans värld, 
skapa en familj och uppleva prövningar 
och lidanden. Det är en era där Sanna 
föräldrars familj görs till ett offer. 

Vi genomgick mycket förföljelse i Ame-
rika. Vi måste gå igenom samma posi-
tion som Jesus som dog utan att kunna 
förverkliga Guds vilja. Vi måste gottgöra 
detta baserat på ett enat folk, en enad 
nation och värld. Utan att skapa villkoret 



att eliminera satan, finns det inget sätt 
att ansluta vägen av himmelskt lag till 
den naturliga lagen. Därför var Sanna 
föräldrar tvungna att åka till Amerika, 
och bära ödet av denna historiska för-
syn.

Jag konsulterade inte med någon innan 
jag åkte dit. Ingen visste utom Gud och 
jag. När jag satte min fot på amerikansk 
mark år 1971, var jag en okänd ung 
man, men jag hade på mina axlar upp-
draget att omvända USA på tre år, och 
föra det till himlens sida på 12 år. 

Vad var det jag gjorde i Amerika? 
Representerande människans historia, 
älskade jag Abel mer än någon någon-
sin har. Och på det praktiska planet, var 
jag tvungen att uppnå fullständig seger. 
Ingen har bett med större allvar för Gud 
och för jorden. Som en Son som kan för-
må Gud till tårar, var jag tvungen att 
hålla fast vid mänskligheten och orsaken
till Guds smärta och sorg. Jag fick käm-
pa hårt för att befria mänskligheten från 
denna position. (136-239, 1985/12/29)

25 Den 1 juli, 1973, etablerade jag den 
historiska minnesdagen, "den segerrika 
festdagen" i Amerika. Tills nu, har jag 
etablerat många sådana minnesdagar i 
Korea, men detta var den första dagen 
vi firar en världsomspännande seger. 
Denna dag är en ny början på Enighets-
kyrkans historia. Jag kunde etablera 
denna segerrika minnesdag eftersom 
jag passerade hälften av den treårs-
period som var kvar av andra sjuårs-
perioden. Vi firar det faktum att jag hade 

lyckats framgångsrikt övervinna alla 
svårigheter. 

Från och med nu ju mer satan är emot 
oss, desto mer kommer han att förstö-
ras. Det skiljer sig från det förflutna. I en 
nära framtid, kommer Enighetskyrkan att
skapa en storm över denna nation. Vi 
har etablerat en bas som amerikansk 
makt inte kan rå på. 
(068-159, 1973/07/29)

26 Vi började arbeta så snart vi kom till 
Amerika, och inom ett år har vi slutfört 
grunden för den amerikanska kyrkan. 
Med denna grund för att utföra vår verk-
samhet, etablerade jag den Segerrika 
dagen den 1 juli 1973 för att fira vår 
seger. Vi har nått brännpunkten för se-
ger, genom vilka vi kan upprätta vårt 
fotfäste i denna världen, centrerat på 
Gud. I syfte att etablera de segrande 
standarden internt i världen av Guds 
hjärta, måste det först finnas segerrika 
externa resultat. Det är därför vi under 
1973 genomförde vår verksamhet i USA.
Genom att hålla offentliga tal i 40 städer 
under 1973 och 1974, blev jag ganska 
känd. Jag nådde en punkt där jag kunde
etablera den nationella scenen av en 
personlig relation med Förenta staternas
president. (072-277, 1974/07/01)

Avsnitt 2. Oranisationen 
                 One World Crusade

1972 under deras tredje världsturnén, 
organiserade Sanna föräldrar One World
Crusade (OWC), en internationell styrka 



för att vittna med medlemmar från fem 
nationer, Förenta staterna (50 med-
lemmar), Storbritannien (15 med-
lemmar), Tyskland (60 medlemmar, 
inklusive några från Österrike), Japan 
(600 medlemmar) och Korea (360 
medlemmar).

One World Crusade stod i frontlinjen för 
utvecklingen av Guds vilja. Sanna föräl-
drar höll ett träningsläger för OWC med-
lemmar i början av 1973 och etablerade 
dess organisatoriska struktur och arbets-
sätt. 31 januari, organiserade Sanna 
föräldrar 99 medlemmar i tio grupper 
och sände följande dag, ut dem till 
platser över hela USA. Sanna föräldrar 
har satsat all sin kraft på One World 
Crusades verksamheter.

1 Enighetskyrkan måste offra i en posi-
tion av global religiös rörelse. Den måste
uppfylla sin Abel-mission på uppdrag av 
alla kristna och hela mänskligheten. Det 
är därför jag den 8 januari 1972, i USA, 
skapade en ny global organisation som 
heter One World Crusade. Högkvarteret 
ligger inte i Korea, utan i Amerika. Dess 
deltagare är korsfarare kallade att tjäna 
världen. Den ursprungliga korstågen var 
expeditionsstyrkor bestående av kristna 
från olika nationer. De ville återta det 
heliga landet under medeltiden. Jag sä-
ger att även vi ska börja våra himmelske
internationella ansträngningar för att 
upprätta Guds sfär på jorden. Om vår 
rörelse offrar för detta ändamål, kommer
den inte förgås utan kommer att omfatta 
hela världen. Denna slutsats grundar sig
på Guds vilja. (056-128, 1972/05/14)

2 Treårs-perioden som startade år 1972 
är tiden att försvara världens slutliga 
enade front. Nationen och världen måste
överleva denna treårsperiod. Vi måste 
alla komma tillsammans vid denna tid. Vi
har kommit till den globala sfären av 
lycka där vi går igenom denna treårs-
period. Andliga världen kan fullständigt  
mobiliseras för att samarbeta med oss 
och vi har förberett för att ta emot order 
för en full mobilisering på jorden. 
Innehållet i denna order är orga-
niserandet av One World Crusade. 
(065-222, 1972/11/19)

3 Jag är fruktad i Korea, och även högre
samhällsgrupper i Japan och Taiwan 
betraktar mig med farhågor. När jag lade
ett sådant fundament, fick jag inte hjälp 
från någon. Jag gjorde det på själv, från 
ingenting. Jag fick inget ekonomiskt stöd
och hade ingen att rådgöra med. Men 
när jag säger att jag kommer att göra 
något, jublar Gud. Den enda jag kunde 
prata med var Gud, men Hen är den 
mest trogna som finns.

Från och med nu kommer er enighet 
med det jag gör att avgöra huruvida vi 
kan skapa världshändelser. Med tanke 
på att vi är de enda som kan förverkliga 
Guds önskningar, förverkliga mänsklig-
hetens djupaste vision, och öppna 
portarna till det land som är historiens 
hopp, låt oss möta den motstående 
kommunistiska världen, satans förtrup-
per, och upprätta ett segrande funda-
ment. Vi måste marschera tillsammans 
som soldater med övertygelse, "Vi 
måste öppna himlens portar." 



Jag är nu på denna tredje världsturné för
att organisera fredliga korsfarare. Det är 
därför jag namngav den One World 
Crusade. Amerikanska, tyska och 
brittiska korsfarare måste snabbt bli 
förenade så att deras nationer kan bli ett
och försvara sig mot den kommunistiska 
världen. (054-168, 1972/03/23)

4 Jag har kommit tillbaka efter att ha 
organiserat globala korsfarare som One 
World Crusade, som överskrider 
folkgrupp och nationalitet. De medeltida 
korsfararna samlade många folk och 
kämpade för idealet fri tillgång till det 
heliga landet för kristna pilgrimer. Deras 
vision var att försvara och återta templet 
för det himmelska konungadömet. Om 
en sådan mobilisering hade ägt rum 
under Jesu tid, centrerad på Jesus, tror 
ni att det skulle ha misslyckats? 
Korsfararna misslyckades eftersom de 
saknade de nödvändiga förutsätt-
ningarna för att bygga fredsriket på 
jorden i sin tidsålder. 

Det är annorlunda idag. Om Korea blir 
belägrat, kommer jag att åka till USA, 
etablera ett fundament, mobilisera 
ungdomar och uppmana dem att befria 
Korea. Om denna One World Crusade 
kan mobilisera fler människor än Nord-
korea kan vi vinna utan kamp. För att 
befria denna nation och öppna 38:e 
parallellgraden, som förkroppsligar 
förbittringen och sorgen hos Nord- och 
Sydkorea, måste folket i Sydkorea 
naturligtvis förenas som en. Men jag tror
dessutom, att världens folk behöver ut-
öka sitt samarbete med Republiken 

Korea. Detta är anledningen till att vår 
grupp snart kommer att organiseras och 
komma till Korea. 

I historien, har himlen aldrig väglett en 
kyrka eller religion att organisera en 
armé med ett namn som One World 
Crusade, för att föra en andlig kamp i 
sina egna nationer och med sitt eget folk
och sa till dem: "Ni borde gå tillbaka till 
Gud." I en tid av krig, om människor 
värderar armén som har mobiliserats för 
deras räkning mer än sig själva, kommer
nationen inte att gå under. Å andra 
sidan, om ett krig brutit ut men folket 
förblir ointresserade, och säger: "Vad 
bryr jag mig om den här armén? Gör vad
ni vill", kommer de garanterat att möta 
undergång. (057-348, 1972/06/05)

5 Efter att ha byggt en andlig kontakt 
med den kristna kulturella sfären mellan 
1972 och 1974, måste jag under de 
närmaste tre åren bygga ett fundament i 
den fysiska världen. Före 1978, måste 
jag lägga ett världsomspännande andligt
och fysiskt fundament. Under den tredje 
sjuårs-perioden måste jag fixera funda-
mentet i det västerländska samhället för 
återupprättelse genom gottgörelse på 
global nivå, både i ande och kött. Detta 
är min mission. Jag måste slutföra 
världs-nivåns fundament i ande och kött.
Under dessa tre år, behöver jag därför 
slutföra alla andliga och fysiska funda-
ment i USA. Ni har ingen aning om 
vilken svår uppgift detta är. När detta 
arbete är gjort, kan jag pressa min väg 
framåt mot världen. År 1975, kan jag 
pressa min väg framåt andligt genom 



International One World Crusade. 
Rörelsen kommer att nå från Förenta 
staterna ut till världen. 
(074-205, 1974/12/15)

Aktiviteter

International One World Crusade, är en 
internationell grupp för att vittna, en 
fredskår för det himmelska kungadömet 
som utför våra missionsverksamheter 
över nationalitet och folkslag för värl-
dens frälsning. De sändes ut att vittna till
alla delar av Förenta staterna och arbeta
i frontlinjen för framgång i mötena i USA,
Europa, Japan och Korea, i synnerhet 
mötet Day of Hope. 

Efter framgången med turnéen över 40-
städer i USA, kom 300 medlemmar att 
tjänstgöra i Japan den 15 januari 1975. 
Gruppen hade vuxit till 673 medlemmar 
från 26 nationer när de tog en färja från 
Shimonoseki till Pusan, Korea. Det har 
senare ökats genom tillsats av ca 300 
japanska medlemmar. Den 27 mars åkte
Sanne far till hamnen i Pusan för att 
personligen välkomna dem.

6 Under åren 1970 till 1973 står Korea 
inför stora kriser. Efter denna period 
passerat kommer globala frågor att fö-
rändras och som en följd, kommer Nord-
koreas andliga impulser för militära ak-
tioner mot Korea att sjunka. Satans 
globala makt når sin topp under 1977 
och 1978. Detta är anledningen till att 
jag nu måste koncentrera vår energi på 
att bygga en linje av globalt försvar i 
Amerika. 

Jag har mobiliserat två väckelseteam i 
USA med 85 personer i varje, och köpte 
en buss till varje team. Med detta kom-
mer de att skapa en stor sensation i hela
nationen. Jag kommer att köpa tio bus-
sar 1973 och 50 bussar under 1974 för 
att mobilisera 2 000 medlemmar. I 
denna tidsålder måste vi bygga en 
global försvarslinje i Amerika. Genom att
göra detta genom amerikanska sena-
torer och kongress-representanter, kom-
mer vi att förhindra spridningen av det 
kommunistiska inflytandet i Amerika. 
Amerika erkänner inte behovet av detta, 
så måste vi göra det. Om Amerika blir ett
med oss centrerat på Guds vilja, kom-
mer det inte att vara något problem att 
blockera kommunismen i världen. 
(054-159, 1972/03/23)

7 Jag mobiliserade unga människor i 
Amerika och skapade en medlemsgrupp
1972. Dessa är individer som är beredda
att offra mer än någon annan för detta 
folk och för världen. De har klivit fram för
att inspirera amerikaner med vår Gud-
centrerade undervisning. USA har ingen 
himmelsk världsbild om individ, familj, 



stam, folk och nation. Jag planerar att 
mobilisera 400 personer år 1973 och 
2 000 personer under 1974, så att vi kan
få minst ett buss-team i varje medlems-
stat. Jag är desperat för att uppnå detta. 
Jag tror att det är det enda sättet att 
förhindra en kris i Förenta staterna 
under 1977 och 1978. 

Vi måste mobilisera Kristendomen i 
Amerika. Kristna måste enas. Ameri-
kanerna måste etablera en ny tradition 
som bygger på kristen tro. Om Amerika 
lever eller dör beror på detta. Inte bara 
ödet för Amerika, utan också världens 
öde hänger på detta. Jag gör detta 
arbete över kulturgränserna av nationer 
och folk, eftersom jag känner Guds vilja 
och jag lever för himlens skull. 
(053-256, 1972/02/29)

8 Jag har som mål att medlemmar av 
International One World Crusade i alla 
50 staterna finner en person varje må-
nad. Varje 700 som mobiliserats kom-
mer att värva 12 personer per år, vilket 
blir totalt 8 400 personer per år. Först 
måste vi skicka ut dessa team till varje 
stat fokuserade på att finna 12 personer.
Sedan kommer jag att säga till de ameri-
kanska medlemmarna "följ deras stan-
dard!" Före utgången av detta år jag 
kommer att välja det bästa bland dem 
och organisera en insatsstyrka. Med 
dessa tränade ledare, kommer jag att 
organisera grupper med 70 personer i 
varje medlemsstat, och allt eftersom de 
tränar ledare kan de utveckla verk-
samhet i flera städer. När teamen arbe-
tar i fyra eller fem städer per medlems-

stat, kommer deras antal att öka varje 
månad. Med detta som vårt fundament, 
och när antalet medlemmar överstiger 
30 000, kommer det inte att vara något 
problem för oss att påverka hela USA. 
(070-187, 1974/02/09)

9 Situationen i Amerika just nu är att vi 
saknar tillräckligt med folk för att 
genomföra alla våra aktiviteter. Det är 
därför vi inte kan påverka dessa 360 elit-
medlemmar från den internationella 
insatsstyrkan. Detta skulle hota Ameri-
kas aktiviteter. Vi kan dock inte bara 
fokusera på Förenta staterna; vi måste 
utföra samma aktiviteter i andra länder. 
Vi behöver främja oss själva. Genom att 
utföra vårt arbete först i Japan, Taiwan 
och Korea, och sedan i Italien, 
Frankrike, Tyskland och Nederländerna, 
med kulminerade i England, kommer vi 
att skapa stort intresse i Asien och 
Europa. På samma sätt som vi sprider 
ordet i USA kommer vi att främja vårt 
arbete i hela världen. Detta kommer att 
ge energi till våra medlemmar i Europa. 
Det arbete vi gör i Förenta staterna blir 
naturlig standard för alla missionsländer.
Baserad på denna grundläggande taktik 
och standard kan vi ordentligt utbilda 
våra medlemmar och stärka vår organi-
sation i alla avseenden, inbegripet 
offentliga relationer. För att uppnå vårt 
syfte, är denna strategi nödvändig. 
(075-082, 1975/01/02)

10 Vi måste etablera en tradition av 
asiater som aktivt stödjer USA. Detta är 
min strategi för framtidens skull. Vem 
bland asiater ska det bli? Koreanerna 



drabbas ekonomiskt. Det är också svårt 
för dem att skaffa visum eller ett pass. 
Den koreanska regeringen begränsar 
tillgångar att gå ut till andra länder, efter-
som de förlorar pengar i processen. 
Japanska människor, å andra sidan, kan
åka utomlands så länge de har fått en 
inbjudan. De kan få ett fyraårigt Visa 
inom tre dagar. Eftersom Japan som 
Eva-nation har ansvaret för att utföra 
uppdrag som modern för världens folk. 
Bara genom att passera genom mo-
derns armar kan vi utvecklas. Detta är 
anledningen till att traditionen blir att 
Japan stiger fram för att representera 
Asien. (055-345, 1972/05/09)

11 Jag etablerade en insatsstyrka när 
jag var i Storbritannien och köpte dem 
ett center. Jag åkte till Tyskland och 
köpte dem sex minibussar och sex släp, 
vilka varje kan ge sovplats för åtta 
personer. Uppradade, sträcker de sig 
över 100 meter. Det var så stort. Efter att
tagit emot allt detta från mig, kunde de 
göra något annat än att arbeta hårt? Nu 
står Storbritannien och Tyskland i vä-
ckelse-brand. Jag sa till tyskarna, " för-
lora inte mot amerikanerna," jag sa till 
den britterna " förlora inte till ameri-
kanerna", så de arbetar hårt för att inte 
förlora mot varandra. Då gick jag till 
Japan och frågade dem, "vill ni besegras
av våra medlemmar i Tyskland, Stor-
britannien och Amerika?" De sa att de 
aldrig skulle vara sämre. 
(055-264, 1972/05/09)

12 När jag såg ett kulhål i den stora 
glas-ytterdörren av kyrkans högkvarter i 

Essen, Tyskland, berättade de att det 
hade gjorts av kommunister för två 
veckor sedan. Överallt försöker kom-
munister hota och skrämma oss, hitta på
alla typer av knep. En vecka innan Mor 
och jag kom, beslutade den tyska hög-
sta domstolen att Enighetskyrkan kan 
bedriva sin verksamhet lagligt. Före 
detta förtalade kommunister sko-
ningslöst oss. När vi ignorerade dem, 
började de hota oss, och senare sköt de 
även mot vårt högkvarter, och försökte 
slump-mässigt döda någon. Våra 
medlemmar riskerar bokstavligen sina liv
för att kämpa för Guds vilja. Det är allva-
ret i det läge vi nu befinner oss i. Vi 
riskerar våra liv för detta arbete. Därför 
är ledare upptagna hela tiden. Efter 
denna morgonen, bör medlemmar och 
ledare inte återkomma förrän de har 
utfört sin del av ansvaret. Vi utför vårt 
arbete under sträng disciplin. 
(058-108, 1972/06/06)

13 Just nu har jag organiserat insats-
styrkor i USA, Storbritannien och 
Tyskland. Jag kommer även att 
organisera insatsstyrkor i Korea och 
Japan. När jag reser runt i världen, 
kanske jag tar med mig framgångsrika 
medlemmar, eller till och med sänder 
dem på en världsturné för att uppmuntra
andra arbetsgrupper. För närvarande 
gör jag planerar att inrätta ett universitet 
i Korea. De som har uppnått utmärkta 
resultat kan komma att studera i Korea. 
Genom att förstå att ni var födda i denna
underbara tid när ni kan utföra aktiviteter



på världsscenen, måste ni kämpa med 
all er kraft. (054-335, 1972/03/31)

14 Ni koreanska medlemmar måste vara
medvetna om att insatsstyrkan inte bara 
finns i Korea, utan även i Japan, USA, 
Tyskland och Storbritannien. Fem länder
deltar, så att vi kan återupprätta fem 
länder till himlen. Detta är en kamp som 
vi är engagerade i. Vilket land kommer 
att vinna? Det kommer att bli hård 
konkurrens. Ni kanske tänker: "Korea 
kommer förmodligen vinna", men även 
om en hare springer mycket snabbare, 
om man tar en tupplur kommer den att 
överträffas av sköldpadda. Ni kommer 
inte vara i bättre position än haren om ni
tror att eftersom ni gick med först, 
förtjänar ni att få njuta av en konven-
tionell levnadsstandard och leva i 
rikedom med edra söner och döttrar. 
(058-094, 1972/06/06)

15 Internationella insatsstyrkan för att 
vittna är den himmelska nationens 
fredskår, som reser tvärsöver Korea inte 
av egoistiska skäl utan för nationen och 
för Guds skull. Det är vägen de borde 
följa. Eftersom ni måste visa det här 
exemplet bör ni arbeta tillsammans på 
ett harmoniskt sätt, även om ni kommer 
från olika länder och raser. Ni måste 
öppna vägen att ärva den nya lyckan på 
världs-nivå. Ni insatsstyrkans medlem-
mar är spjutspetsen som kan forma 
nationens framtid. Ni står i frontlinjen, 
även inför de tidigaste medlemmarna i 
Enighetskyrkan. (061-154, 1972/08/28)

16 Insatsstyrkan besöker en plats i 
veckan. De borde först gå samman för 
att besöka länets kontor, även om det 
inte finns några av kyrkans medlemmar i
byn. Vad ska man göra om det inte finns
någonstans att bo? De bör berätta för 
folket i byn att de är en grupp som har 
kommit att odla vänskap och att pressa 
på för en nationell rörelse. Om vi inte har
något center tillgängligt, borde ni som 
gruppens ledare, uppmana teamet att 
träffas en morgon på en viss tid och 
plats. Därefter borde ni introducera er för
ledaren för byn, och säga: "Jag kom till 
denna by för att lära medborgarna att 
aktivt hjälpa varandra, och jag skulle 
behöva sova i någon bybos hus en natt".
Därefter borde ni gå till ett hus och leta 
efter ett hörn att sova i. 

När ni går in i det hus ni valt, om ni ser 
att gården behöver städas, bör ni ta en 
kvast och sopskyffel. Ni bör även torka 
golv och rengöra toalett. Ni borde inte 
stå i tacksamhetsskuld till dem. Ni bör 
lämna något bakom som husets familj 
kommer att begrunda. Era värdar, oav-
sett vem de är kan inte dåligt behandla 
gäster som har tillbringat natten där. Det
är vanligt för koreanska hem att servera 
frukost till gäster som har tillbringat nat-
ten innan de tar avsked av dem. De vet 
att det är dåligt för deras hem för att be-
handla en gäst kyligt. Om ni har ätit på 
deras bekostnad, bör ni inte gå utan att 
ha lämnat något som har mer värde än 
den logi ni har fått och den mat ni ätit. 
(058-118, 1972/06/06)



Avsnitt 3. Talarturné i USA
                     Inflytande

Under deras tredje världsturnén, gav 
Sanna föräldrar en serie offentliga anfö-
randen i större städer runtom i USA, 
Storbritannien och Tyskland. Den 28 
januari 1972, publicerade Sanna föräld-
rar sina första fullsides annonser för att 
tillkännage händelsen. Dessa genom-
fördes i New York Times och New York 
Daily News. Tävlingen att skriva den 
bästa skildringen av Jesu liv väckte stor 
uppmärksamhet. Temat var "Jesu Kristi 
lidande på korset: Guds vilja eller män-
niskans misstag?" Tävlingen och turné-
en bevakades av pressen i Korea och 
internationellt. Genom sådana media-
bevakningar, uppmärksammades Sanna
föräldrar över världen. 

2 februari 1972, på den sextionde dagen
efter deras tredje världsturné, organi-
serade Sanna föräldrar ett "väckelse-
möte för Gud" i Wall Street-distriktet i 
New York som kickoff för sin talarturné. 
Från 3 februari till 11 mars, höll Sanne 
far tal i sju större städer runtom i USA: 
New York, Philadelphia, Baltimore 
Wa-shington, DC, Los Angeles, San 
Francisco och Berkeley. Affischernas 
text förkunnade, "Gud talar idag." Det 
introducerade Sanne far med stora 
bokstäver som en "Ny kristen Mästare 
från öst " erbjuder "andlig upplysning." 
På kort tid skapade Enighetskyrkan en 
stor uppståndelse i USA och stod ut som
en grupp med ekonomisk makt, en stor 
pool av frivilliga och en stark organi-
sation.

1 När jag kom till USA i december 1971 
tyckte de amerikanska medlemmarna 
jag var i otakt med saker där, och några 
av dem hävdade att trots min närvaro, 
borde de fortsätta sin tidigare väg. De 
kunde inte ens föreställa mig att hålla 
stora väckelsemöten eller bedriva verk-
samhet för att öka den allmänna med-
vetenheten om viktiga frågor. De ko-
reanska missionärer som hade kommit 
till USA var också av den åsikten att 
fortsätta göra saker som de ansåg bäst 
för den amerikanska situationen. 

Men jag påpekade för dem, "Ni måste 
följa mina instruktioner. Ni står i en 
position att arbeta i enlighet med de 
beslut som jag gör, så ni bör agera på 
det sättet som jag säger." Men efter att 
ha givit dessa direktiv, kunde jag fort-
farande konstatera att eftersom de an-
såg att de kände till landet så bra, tog de
inte fullständigt till sig mina ord utan var 
tveksamma. Det var därför som jag per-
sonligen åkte till New York och talade i 
Lincoln Center, och därmed började sju-
städers talarturné, som lanserades den 
6 februari 1972. Det var ett riskfyllt före-
tag.

Efter den turnén talade jag i Storbritan-
nien och Tyskland och tillbringade tid i 
Korea. Återvändande till Amerika i no-
vember 1972, fortsatte jag att hålla 
offentliga tal under 1973. Eftersom jag 
kände ett sådant stort ansvar, höll jag tal
i 21 utvalda städer. Det sista av dessa 
ägde rum 28 januari 1974. 
(070-035, 1974/02/08)



2 Jag startade treårs-perioden med bör-
jan år 1972 genom att genomföra en 
väckelseturné baserad på de principiella
talen 3 och 21. Jag talade i 7 amerikan-
ska städer under 3 dagar i varje stad. 
Efter detta genomförde jag talturnér i 
Tyskland och Storbritannien, tillsam-
mans 9 städer. Därefter år 1973 talade 
jag i 21 städer i USA. Jag kommer att 
avsluta denna period genom att ha givit 
tal i 40 städer före slutet av 1974. 

Under denna tid, måste jag förmedla mitt
budskap till amerikas medborgare oav-
sett vad som krävs. Jag bryr mig inte om
goda eller dåliga rykten sprids. Jag är 
lika glad för båda. Så var det var för 
Jesus, och så har varit för mig. Frågan 
är hur jag kan väcka det amerikanska 
folket. När de få höra rykten, kommer de
människor som är utvalda och förbe-
redda av Gud att ansluta till oss andligt 
och strömma in.

Även i fallet av en nation är dömd att gå 
under, är det en Guds princip att alltid 
lämna kvar något baserat på talet sju — 
kanske en grupp av 7000 personer. De 
som söker för Guds nya försyn hoppas 
på en ny värld som uppstår kommer 
därför inte att ha något annat val än att 
förena sig med Enighetskyrkans rörelse.
(071-235, 1974/05/01)

3 Vi måste inleda fundamentet på 
världs-nivå tre år före utgången av den 
andra sjuårs-perioden. Jesus skulle ha 
gått ut till världen efter sin treårs-period, 
och jag måste ansluta till det genom 
missionen att anknyta till världs-nivå 

under vår andra sjuårs-period. Det är 
därför med början av de förberedande 
offentliga talen i Förenta staterna år 
1972, var vi tvungna att göra Sanna 
föräldrar kända till alla stater före 20 
april  1974, det år den andra sjuårs-
perioden tar slut. Det borde inte finnas 
någon i USA som inte känner till om mig.
Denna treårsperiod är den tid ni måste 
göra vad ni kan för att få Sanna föräldrar
bli kända. Om ni använder denna metod 
eller en annan, och om de tror väl på 
Sanna föräldrar eller inte, så måste ni 
låta dem få veta. Därför bör vi göra vår 
insatser genom internationella media 
som New York Times, Time och News-
week ut. (072-039, 1974/04/29)

4 Från 1972 till 1974, vad bör vi som 
står i Abels position ge det amerikanska 
folket? Vi måste ge dem något från både
Guds inre natur och yttre form. Vi måste 
ge både internt och externt. Det är därför
jag planerar att personligen tala under 
denna treårsperiod. Det är första gången
för mig att framträda inför folket vid of-
fentliga sammankomster. 

Den allmänna vägen för Messias har på-
verkats till världen från den nationella 
nivån, och inte från en lägre nivå. Vi kan 
utföra denna åtgärd eftersom vi redan är
på väg mot en tidsålder på världs-nivå. 
Så dessa tre år är värdefulla. Detta är en
betydelsefull händelse i historien, och 
både andliga världen och mänskligheten
är observanta. Personer från tio länder 
deltar i detta arbete. 
(067-260, 1973/07/01)



5 Från när jag började min väckelse-
turné den 6 februari 1972 i Lincoln 
Center i New York, tills jag talade i 
Washington, DC, och Essen, Tyskland, 
har jag aldrig använt en skriven text. Ni 
bör också träna er i att tala utan anteck-
ningar och fortfarande behålla publikens 
uppmärksamhet. Ha övertygelsen, "Det 
är inget fel i det jag säger." Det vikti-
gaste är att förena era känslor med era 
ord; detta ger liv till vad ni säger. Detta 
är frukten av mina år av erfarenhet. 

Den viktigaste frågan är inte innehållet 
utan hur mycket ni kan fördjupa er i era 
känslor och påverka er publik med dem. 
När ni når det tillståndet, kan ni enkelt 
tala som ni brukar göra. Ni kan till och 
med skapa ert tal på plats. En talare 
som kan påverka 10 miljoner män-
niskors hjärtan kan lätt ändra inriktning 
på sitt tal beroende på publiken eller de-
ras aktuella humör. Han eller hon bör 
kunna justera ton, rytm, flöde och talets 
flöde enligt publikens sammansättning. 
(054-180, 1972/03/24)

6 Vi kan inte frälsa och leda Amerika 
med demokrati eller kristen tro. Inte 
heller kan det kommunistiska blocket 
förena världen med sin hjärtlösa ideo-
logi. Tiden för alla dessa har passerat. 
Det är därför så snart jag kom till Ame-
rika 1972, utmanade jag kyrkorna över 
deras brister. Vad jag gjorde var oöver-
träffat i amerikansk historia. Till sist, 
lanserade jag en djärv utmaning till 
Kristendomen. Men kyrkor kan inte 
motsätta sig mig, så de bara studerar 
mig noga. Vi har nått det stadium där de 

människor som tycker om Guds vilja och
ser på Kristendomen med hopp visar ett 
förnyat intresse för Sanna föräldrar. 
(072-277, 1974/07/01)

7 De sju åren från 1972 till 1978 är en 
kritisk tid för Amerika. Vi behöver upp-
rätta ett världsomspännande fundament 
här under de tre åren fram till 1974, för 
att kunna slutföra den tredje sjuårs-
perioden och erbjuda denna seger inför 
Gud. Det är vägen för försynen att avan-
cera mot en ny era genom en treårs-
period, och 1974 är avslutningen av 
denna treårsperiod. Vi borde alltid förbe-
reda tre år i förväg. På samma sätt som 
Moses förberedde, måste vi gå in i den 
nya eran baseras på en treårsperiod. 
När vi når det stadiet, kommer Amerika 
inte att ha något annat val än att följa 
oss. Vi måste fullgöra vår mission som 
subjekt  partner.  (067-264, 1973/07/01)

8 Jag uppnått denna nivå efter upp-
rättandet av fundamenten för tjänare, 
adopterad son, sann son och förälder. 
Skälet till att jag kan komma och arbeta i
Amerika är att jag har avslutat detta 
fundament på nationell nivå. Nu för-
söker jag genom USA ansluta detta 
fundament till världen och under treårs-
perioden fram till 1974, där jag arbetar 
tillsammans med er européer. 

Perioden i Korea omvände misslyckan-
det hos det första Israel, som stod i 
samma situation som en tjänare. På det 
fundamentet ärvde uppdraget av Kris-
tendomen, mission som adopterad son 
på global nivå. Nu har vi åter etablerat 



den andliga grunden för adopterad son 
på den globala nivån. Vi kom till denna 
globala kristna nation Amerika för att 
skapa ett fundament och expandera det 
över hela världen. Tjänarens fundament 
hade förlovats och den kristna grunden 
av adopterad son hade försvunnit, och vi
var tvungna att upprätta dem igen. 
Eftersom Jesus återuppstod andligt, 
kunde han skapa en grund för att 
skydda nationen åtminstone på den 
andliga nivån. Baserat på denna natio-
nella standard, kunde det kristna funda-
mentet utvecklas och expandera över 
hela världen. På liknande sätt, kan vi 
genom att anta samma position som 
Jesus, engagera oss i globalt vittnande. 
Kort sagt, kan vi utföra rörelsen för 
världens återlösning. 

Jag försöker lära er om mitt segerrika 
fundament under dessa tre åren från 
1972 till 1974. Detta tre år är en kamp 
för att ni och alla människor ska ärva 
segern på både förlorade nationella 
fundament som tjänare och förlorade i 
världsfundamentet av den adopterade 
sonen. Vi blev adopterade söner, och nu
måste vi bli sanna söner. Ni behöver bli 
sanna söner. 

På uppdrag av Jesus, som försökte stiga
upp till nationell nivå och världsnivå 
under sin treårs-period behöver ni själva
visa vägen till fundamentet på världs-
nivå. Perioden för att göra så är denna 
treårs-period, under vilken ni kan gå från
tidsåldern av den adopterade sonen till 
tidsåldern när ni kan ta emot auktori-
teten hos den sanna sonen. Vi är den 

världsomfattande rörelsen som försöker 
hitta bruden och brudgummen som 
Jesus talade om. 

Tal runt Amerika

Talen under turnén runt 21 städer runt 
hela Amerika började med en helsides-
annons i New York Times den 7 sep-
tember 1973. Sanna föräldrar kontak-
tade även personligen framträdande 
personer som förberedelse för talen och 
intensiv mobilisering genomfördes av de
51 One World Crusade team som 
skickades till 50 stater och Washington 
DC. På detta fundament levererades 
Day of Hope (Nytt hopp)-talen i 21 
städer under fyra månader, från 1 okto-
ber 1973 till 29 januari 1974, under 
temat "Christianity in Crisis: New Hope” -
Kristendomen i kris: Nytt hopp. Talen 
som gavs under tre på varandra följande
kvällar i varje stad hade titlarna, "Guds 
hopp för människan", "Guds hopp för 
Amerika" och " Kristendomens framtid." 

Sanna föräldrar stöddes brett av infly-
telserika personer från alla delar av 
samhället under denna talarturné. 
Sanna föräldrar tog emot lyckönsknings-
nycklar, brev med uppskattning och upp-
muntran och heders-medborgarskap 
från borgmästare. De höll en annan 
talarturné runt ytterligare 32 städer från 
16 februari till 20 april 1974. Temat för 
denna turné var "Kristendoms nya 
framtid." (069-149, 1973/10/26)



9 Jag planerar att ge offentliga anfö-
randen i 21 städer under slutet av 1973. 
Det kommer att omfatta sju städer jag 
besökt tidigare, så jag behöver bara 
välja 14 fler städer. I framtiden måste vi 
bygga utbildningscentrum i Washington 
DC, St. Louis, Denver, Chicago, San 
Francisco, Los Angeles och Dallas med 
samma nivå som i New York. Om möj-
ligt, bör vi fokusera på de ställen där vi 
vill koncentrera vårt antal medlemmar. 
Jag påbörjar min turné i New York City 
den 1 oktober. Nästa år kommer jag att 
nå alla 50 medlemsstater genom dessa 
besök. Då kan ingen bland det ameri-
kanska folket längre kunna säga att de 
inte hade möjlighet att höra mig tala. 

Efter detta måste ni kliva fram ännu mer.
För att göra detta måste ni lägga en 
grund. Med andra ord ni behöver vittna. 
Ni behöver vittna till minst 50 personer i 
varje medlemsstat. Det kommer inte att 
fungera om vi inte har kärn-medlemmar. 
Det är därför ni måste arbeta hårt fram 
till oktober. (067-040, 1973/05/18)

10 Med början i oktober 1973, kommer 
jag att ta itu med 21 stater i USA genom 
deras representativa städer. När jag har 
gjort detta och det inte finns något mot-
stånd, kommer jag att utvidga området 
till alla 50 medlemsstater, och efter att 
det kommer ni att behöva ge offentliga 
föreläsningar varje dag. Vi kommer att 
svepa tvärsöver USA år 1978 på ett 
sådant sätt att kristna ledare kommer att
säga, "Nu har vi inget annat val än att 
studera Enighetskyrkan. Vi måste få 
veta om denna kyrka". Alltså, kommer 

alla att påverkas att röra sig i en riktning 
mot en värld utan gränser. Endast detta 
kan förnya Förenta staterna. 

Det är min uppfattning att i framtiden 
kommer två frågor att uppstå som de 
mest angelägna på den nationella 
scenen: återuppväckandet av Kristen-
domen och försvaret mot kommunis-
men. Dessa kommer helt säkert att dyka
upp. Jag tror att Förenta staterna kom-
mer definitivt vara i denna position en 
dag. Om vi är beredda att ta itu med 
dessa viktiga frågor har USA inget annat
val än att be oss att gå framåt och ta 
ledningen. 

Precis som Jakob mötte Esau efter att 
ha segrat över ängeln, måste ni vinna 
seger över kommunismen efter seger 
över Kristendomen. För att uttrycka det 
på ett annat sätt, efter att ni har skapat 
ett fundament tillsammans med kyrkor-
na, måste ni ge er själva kraft med en 
världsbild där ni kan avslöja kommunis-
men och marschera ut i världen. Det är 
därför ni måste ha den bestämda överty-
gelsen att även om den demokratiska 
världen, Kristendomen och den kommu-
nistiska världen motsätter sig oss, är det 
inga problem. Ni måste bestämt tror 
detta eftersom vi står på Guds sida, Hen
kommer att välsigna oss. 
(067-137, 1973/05/27)

11 Vi har fört samman människor från tio
nationer hit till USA, inklusive från Korea,
Japan, Taiwan, Storbritannien, Frank-
rike, Italien, Tyskland, Nederländerna 
och Österrike. Det är ett högtidligt och 



gripande ögonblick. Fokus på Guds vilja,
kan människor från dessa tio nationer 
skapa en nystart med ett hjärta som 
överskrider nationalitet och etnicitet. Vi 
delar en gemensam övertygelse om att 
ge våra liv här och nu för detta enda 
syfte. 

Nu återstår bara ett och ett halvt år av 
den treåriga-perioden. För att göra det 
möjligt för Förenta staterna att genom-
föra sitt treåriga globala ansvar, samlar 
jag studenter från Storbritannien och 
Asien. Anledningen till att jag träffade 
nästan 60 senatorer och kongress-
representanter 1972 och 1973 var för att
förbereda för detta. 

Jag planerade väckelsemöten i sju 
amerikanska städer i 1972, i 21 städer 
under 1973 och i 50 städer under 1974 i 
syfte att öka USA:s medvetenhet. Jag 
planerade dessa väckelseturnéer så att 
ingen kan säga att de inte hade möjlig-
het att höra mina ord. 

Vi håller på att gå mot det nya Israel och
välsignade Kanaans land, och vi behö-
ver informera amerikaner här under 
denna treårsperiod. Precis som varje 
israelit måste informeras när Israels folk 
återvänder till Kanaans land, måste vi 
proklamera nödvändigheten för Amerika 
att starta på global nivå att återupprätta 
Kanaan under denna treårsperiod. Det 
är därför jag säger att vi borde marsch-
era mot Moskva. Ni måste ha denna 
övertygelse. Eftersom den kommu-
nistiska världen marscherar mot Förenta
staterna just nu, borde vi vända saker 

om och marschera mot Moskva. 
(067-259, 1973/07/01)

12 År 1978, kommer hotet om kommu-
nismen till USA. Från försynens syn-
vinkel, är det oundvikligt. Vid en tiden 
borde vi ordentligt förankra i USA ett  
fundament baserad på Enighetskyrkans 
världssyn, en som kan tjäna som ett 
fungerande system genom vilket vi kan 
påverka alla områden i livet. Det är 
därför jag planerar att distribuera tre 
böcker till 200 000 amerikanska ledare 
— totalt 600 000 böcker under tre år. 
Böckerna kommer att förklara 
Principerna, Unification Thought och 
Seger över kommunismen. Och under 
tre år, med början den första dagen i 
oktober 1973, kommer vi att genomföra 
ett talturné över hela USA. Jag kommer 
att hålla tal i stora salar i 21 städer. Jag 
gör förberedelser för att hyra Carnegie 
Hall för min första föreläsning den första 
dagen i oktober. Därför måste vi mobili-
sera 1000 personer. 
(067-295, 1973/07/22)

13 Den 15 februari 1974, återupptog jag 
min turné över Amerika. Jag valde 40 
städer innan jag återvände till Korea. 
Jag startar inte detta av girighet eller ens
för att återuppliva Enighetskyrkan. Jag 
gör det därför Guds vilja är att jag före-
slår en ny väg av tro för Amerika, en 
nation mycket älskad av Gud. 

Nu, under utförande av detta arbete, har
en nationell kris uppstått. Jag tror att jag 
nu är välkänd bland amerikanerna. 
Oförutsedda problem har eskalerat till 



nationella problem eftersom media 
mobiliserade emot oss, dessutom växte 
min Watergate förklaring till en massiv, 
historisk storm. Enighetskyrkans med-
lemmar, inte bara i USA utan också i 
utlandet, har hållit jämna steg med mina 
instruktioner, och nu tar vi emot ursäkter
via telefon eller skriftligen från medlem-
mar i pressen och sociala ledare i Fö-
renta staterna för att de underskattat vår
rörelse. Jag har återvänt med den starka
insikten att vårt arbete har starkt påver-
kat dem. (070-036, 1974/02/08)

14 Jag är ganska säker på att den 
manipulativa handen hos kommu-
nisterna är bakom den aggressiva 
oppositionen mot 1974 års Day of Hope-
kampanjen. Jag tror också att kommu-
nisterna stör våra gatu-team som vittnar.
Utifrån försynens  perspektiv, kan jag 
tillskriva den nationella oppositionen vi 
fått sedan New York väckelsemöte tills 
nu till en sådan orsak. Bland dagens 
kristna, är vissa emot oss och vissa 
stöder oss, men i slutändan tror att de 
kommer alla att luta mot den sida som 
motsätter sig oss.

Om kommunistiska krafter är utform-
ningssteget, då är Kristendomen mellan-
nivå eller tillväxt-steget, motsvarande 
Judendomen på Jesu tid. Eftersom 
Kristendomen står i den positionen, är 
de bundna att motsätta sig oss. Med 
Principernas terminologi, är utformnings-
och tillväxtstegen satans sfär. 

Tiden har nu kommit när det är dags för 
oss att gå bortom utfromnings- och 

tillväxt-stegen på världs-nivåns fullkom-
lighetssteg. Detta är anledningen till att, 
när vi förenar oss helt och starkt, 
överskridande ras och nation, så måste 
satan lämna. Detta resultat baseras på 
Principerna. Medan satan kan göra vad 
han vill i utformnings- och tillväxt-stegen,
kan han inte göra som han vill när vi går 
in i fullkomlighetssteget. 
(071-013, 1974/03/24)

15 Efter jag anlänt till USA, har jag 
redan gjort flera saker som ni kan tycka 
är otroliga. Även om tekniskt jag kom för 
tre år sedan, har min faktiska vistelse 
här endast varit ett år och åtta månader. 
I ljuset av detta, hur mycket inflytande 
tror ni vi kommer att utöva i framtiden? 
Våra framgångar har redan bevisats i 
Korea och Japan, och även i Taiwan 
erkänner de att vi har uppnått denna 
nivå. 

Jag etablerade Day of Celebration of 
Victory – dagen att fira seger den 1 juli 
1973, och därefter på mindre än ett år 
deklarerade jag Day of Victory over 
Resentment - dagen för seger över 
bitterhet. Dessa är de två första dagar 
som jag etablerat i västvärlden för att 
högtidlighålla himlen. Jag åkte nyligen till
Korea som en del av mitt ansvar här i 
Förenta staterna för att länka denna 
världsomspännande lycka till Korea. 

Ni hör om detta första gången, och det 
är något som ni inte ens kunnat drömma
om. Det är fantastiskt att vi har lagt ett 
sådant fundament genom våra egna 
handlingar. Vi kan tryggt säga att vi kan 



med egna ögon se att världen är vår 
scen. Jag kom till USA och var fram-
gångsrik. Det var inte min förtjänst. Det 
utfördes av Gud. (072-280, 1974/07/01)

Madison Square Garden

Från 17 september till 23 december 
1974, fortsatte Sanna föräldrar Day of 
Hope turnén i åtta amerikanska städer. 
Tillsammans med 32 städer som besök-
tes före 1974, utgjorde dessa åtta tal 
sista stadiet av Sanne fars 40-städers 
turné över hela USA. I varje stad var det 
en bankett första dagen och ett offentligt
tal följande dag. 

Av providentiell betydelse var det tal 
som fyllde Madison Square Garden; det 
var en av de största religiösa väckelse-
mötena inomhus i USA:s historia. I ban-
ketten inför mötet den 17 september, på 
Waldorf Astoria Hotel deltog mer än 
1700 prominenta gäster. Det berömda 
mediet och profetissan Jeane Dixon 
uttalade ord av uppskattning för Sanne 
fars budskap och arbete, medan media, 
inklusive sex tv-stationer, tävlade om 
bästa inspelningsplats. 

Vid det lyckade tal som gavs på Madi-
son Square Garden den 18:e septem-
ber, sattes cirka 5 000 hopfällbara extra 
stolar ut till de 25 000 teater-stolarna, 
men trots det kunde minst 20 000 perso-
ner inte komma in. Sanne far talade 
passionerat på temat "Kristendomens 
nya framtid".

16 Se på dagens demokratiska värld. Vi 
kan se Förenta staterna och Korea i po-
sitioner som det romerska riket och 
Israel. Vid tiden för Jesus, förenade sig 
det romerska imperiet och Israel för att 
attackera Jesus och nu förenas korea-
ner och amerikaner för att angripa mig. 
Genom att träffas på det här sättet kan 
jag utföra återupprättelse genom 
gottgörelse. 

Som demokratisk nation, skiljer sig Före-
nta staterna från Rom. Dess konstitu-
tion och infrastruktur kan inte eliminera 
Kristendomen; som en demokratisk na-
tion kan den inte eliminera människor på
grund av vad de säger. Även kommu-
nistiska grupper kommer med bande-
roller mot mig. Detta är ett globalt 
fenomen. Kristendomen i USA och 
Korea, amerikanska medborgare och 
kommunistiska grupper motsätter sig 
mig. Detta skapar villkoret att hela 
världen är emot mig. Men oavsett hur 
mycket de emot mig, kommer kraften 
hos människor som söker mig att över-
vinna dem.

Madison Square Gardens väckelsemöte,
som hölls i 18 september 1974 visade 
detta tydligt. Kristendomen, som repre-
senteras av den demokratiska världen 
och Enighetskyrkan konfronterade va-
randra och Enighetskyrkan triumferande.
Detta tog oss bortom världsnivån. 
Judendomen och Rom dödade Jesus, 
men de kan inte döda Enighetskyrkan 
eller mig, som står i Jesus position. 
Därmed har vi segrat. Det är det ögon-



blick en ny historia startar. 
(073-251, 1974/09/22)

17 Väckelsemötet i Madison Square 
Garden har historisk betydelse från 
försynens  synvinkel. Min treårs-period i 
USA från 1972 till 1974 motsvarar en 
treårsperiod i Jesu liv. Därmed är detta 
väckelsemöte parallell med det offentliga
tal Jesus skulle ha levererat till det ro-
merska riket om han inte hade dött utan 
varit framgångsrik i sitt arbete. Om Rom 
hade välkomnat och förenat sig med 
Jesus, så hade Guds vilja att förverkliga 
det himmelska kungadömet ha förverk-
ligats på jorden.

Korea, som tar emot stöd från Förenta 
staterna, står i samma position som 
Israel under romarna. Korea och Israel 
är från Gud synvinkel identiska. Den 
ledande staden i Amerika är New York, 
och navet i Manhattan är Madison 
Square Garden. Det är därför som vår 
explosiva inverkan måste få historisk, 
lyckad betydelse. Rom och Israel var 
fiender, och Förenta staterna står i 
Roms position, men hon och Korea, som
båda representerar Kristendomen, har 
skapat en miljö som skiljer sig från Rom 
på Jesu livstid. Med andra ord, USA 
utgör grunden som skapats under 2000 
år av Guds hårda arbete. Det är vad 
som har lett fram till detta ögonblick. 
(073-228, 1974/09/19)

18 Vi planerar att översvämma Madison 
Square Garden med minst 25 000 per-
soner. Om ni bara möter någon en gång 
på gatan, kommer de förmodligen att 

driva bort oavsett hur varmt ni pratar 
med dem. För att påverka folk, behöver 
ni göra rejäla ansträngningar, så gå till 
deras hem med samma engagemang 
som ni har för att träffa människor på 
gatan. I deras hem, kommer folk inte att 
springa undan. Om ni går till människors
hem två eller tre gånger med detta mål, 
kommer de att inse er attityd och er 
renhet i hjärtat som är just vad dagens 
Amerika behöver från sin ungdom. 

Som exemplarisk ung person, kommer 
ert varmhjärtade bönfallande att påverka
alla att acceptera er. Detta eftersom de 
kommer att känna att ni är lik deras 
egen son eller dotter. Deras egna barn 
har lämnat sina hem och blivit hippies 
som utövar fri sex, men när folk ser er 
tänker de "hur kan denna person vara så
ren? Genom att bli vänner med en så-
dan person, kanske jag kan hitta ett sätt 
att återta mina egna söner och döttrar". 
De kommer därmed att intressera sig för
er och besvara era vädjanden. 
(072-051, 1974/04/29)

19 Det amerikanska samhället kan inte 
ignorera att vi reserverade Madison 
Square Garden för att hålla ett offentligt 
tal. Vi har dessutom använt 300 000 $ 
med en professionell annonsbyrån för 
att annonsera denna väckelse. För att 
köpa våra publicitet genom ett professio-
nellt pr-företag, betalar ni vanligen fem 
till sju gånger mer än vi betalat. Billy 
Graham utför sitt arbete i samarbete 
med större samfund, men jag fullbo-
rdade detta arbete inom tre år utan nå-
gon sådan hjälp. Och vi är alla ung-



domar. Och den här gången kom mer än
600 ungdomar från Amerika höll en 
böne och faste-vaka. 

De som förstår något om Guds vilja är 
imponerade, och de inser också att vi 
har en stark organisation och att vi kom-
menderar resurser. När de ser att vi 
spenderar miljontals dollar på sådana 
möten, kan inga finansiellt rika i USA 
ignorera oss. Och ändå tror de fort-
farande att "Madison Square Garden 
väckelsemöte kommer att misslyckas. 
Människor kommer inte att komma till 
det." Jag kommer att helt upphäva den-
na förväntan och när det är helt fel, 
kommer denna kampanj att bli föremål 
för akademisk forskning. Många 
världsberömda människor kommer att 
be oss om detta. (073-134, 1974/08/16)

20 Eftersom USA är den ledande nation 
i världen, utför jag tal-turnéer här. Ge-
nom att göra så, har jag blivit känd på 
tre år. Först när jag sa att jag skulle ge 
ett offentligt tal vid Lincoln Center, gav 
ingen mig så mycket som en blick. Folk 
sa att efter det talet skulle jag springa 
bort. Och när jag annonserade ett 
väckelsemöte i Carnegie Hall, sa de att 
jag inte skulle kunna fylla hälften eller 
ens en tredjedel av det. Men jag talade 
inte bara på en plats. 1973 gav jag anfö-
randen i alla regioner i USA, besökte 21 
städer som start i Carnegie Hall. Däref-
ter 1974 omfattade turnén 32 städer, 
svepande genom hela nationen. 

Att utföra sådant arbete är omöjligt utan 
stora resurser. Jag visste att jag hade en

tidsgräns på mitt visum, så jag behövde 
hålla dessa möten så fort som möjligt. 
Jag avslutade turnén framgångsrikt med
det i åtanke. Europeiska medlemmar 
kom hit och jobbade tillsammans med 
mig under tre år. Om de inte hade kun-
nat hålla jämna steg, skulle jag aldrig ha 
kunnat skapa mitt fundament i USA. 
(073-132, 1974/08/16)

21 Vid slutet av den andra sjuårs-
perioden och början av tredje sjuårs-
perioden, med världs-händelser som 
orsakar osäkerhet för Korea, Japan och 
Amerika, höll vi vårt väckelsemöte i Ma-
dison Square Garden. När vi kom till 
Amerika, var vi tvungna att ansluta till 
det nationella andliga fundamentet. 
Kristendomen är det andliga funda-
mentet på global nivå, så vi kunde nå 
bortom den nationella nivån andligt, men
det fanns inga fysiska fundament att 
ansluta till detta. Det är förvånande att 
inom en vecka har vi kunnat erbjuda 
detta väckelsemöte som ett villkor som 
vi kunde koppla till den nationella nivån. 

Oavsett hur delat Korea är från Amerika 
och Japan, kan Enighetskyrkan bli ett 
med Amerika. Genom väckelsemötet i 
Madison Square Garden, etablerade vi 
tillstånd för att nå den nationella nivån 
av den kristna sfären både fysiskt och 
andligt. På det sättet skapade vi start-
punkten både fysiskt och andligt, från 
vilket vi kan inleda den tredje sjuårs-
perioden för hela världen. Med detta 
väckelsemöte som utformningssteg, 
måste vi hålla väckelsemöten på tillväxt- 
och fullkomlighets-stegen så att vi kan 



skapa en utgångspunkt för att bryta 
igenom i Amerika och expandera till 
världen under de kommande tre åren, 
1976, 1977 och 1978. Uppgiften är att 
skapa ett världsomspännande funda-
ment både fysiskt och andligt under 
dessa tre år.  (073-233, 1974/09/19)

22 Genom väckelsemötet Madison 
Square Garden, kan Gud förverkliga sin 
vilja att återta den himmelska nationen 
och från den platsen befria alla män-
niskor. Det är en historisk händelse som 
kommer att tjäna som en bas från vilken 
vi kan ta språng framåt. Härifrån, måste 
folkmassor komma tillsammans med ett 
hjärta och göra en förenad ansträngning,
utgjuta sitt svett tillsammans och röra sig
som en enda kropp trots olika intressen 
och olika känslor. Det blir ett tillfälle för 
Gud, som en gång bara kunde se på 
New York med förtvivlan, att äntligen få 
hopp genom er. (072-300, 1974/09/01)

23 Jag gav ett tal i New Yorks Lincoln 
Center 1972, ett annat i Carnegie Hall 
1973 och en tredje, avslutande, i Madi-
son Square Garden 1974. Under denna 
treårs-period etablerade jag Guds stra-
tegi i mitt hjärta, så att ingen visste om 
den. Jag var så allvarlig när jag kom till 
Amerika, eftersom jag hade ansvaret för 
att förmedla mitt budskap till alla ameri-
kaner på tre år. Jag visste att ett miss-
lyckande skulle skada försynen och 
Guds vilja, så jag gav skarpsinniga 
tankar över hur jag skulle borde an-
vända denna möjlighet. Det största 
problemet var att jag inte har tillräckligt 
med folk. Jag hade varit oroad under tre 

år om hur förbereda mig för att fylla 
Madison Square Garden att svämma 
över med folk och jag höll detta mål i 
mitt sinne. (073-227, 1974/09/19)

24 Fram till slutet av den andra sjuårs-
perioden centrerat på Förenta staterna, 
attackerade satan himlen. Med början av
den tredje sjuårs-perioden, är vi i eran 
bortom världsnivån och vi behöver avan-
cera mot Amerika. Tidigare slog Kain 
Abel, men nu kommer Abel att 

övermanna Kain. Fram till denna punkt 
angrep satan mig, men eftersom jag 
etablerade gottgörelsevillkoren 1971, 
under den andra sjuårs-perioden har vi 
gått in i en tidsålder där satan måste ge 
upp. Vi har nått den tidpunkt när satan 
borde angripas. Detta är anledningen till 
att vi startade vår marsch mot Amerika 
på världs-nivå. 

1972, när Sanna föräldrar först sa att vi 
skulle genomföra en sju-städers talar-
tuné över Amerika, trodde ingen ens i 
deras vildaste drömmar att vi skulle lyck-
as. Även amerikanska medlemmar kun-
de inte tro det. 1972 års tal-turné tillkän-
nagavs och startade först efter att jag 
åkte till Amerika. Ingen visste. Efter det 
marscherade jag mot 21 städer. Folk sa 
att jag inte skulle kunna fylla Carnegie 
Hall, så när vi fyllde den tyckte ameri-
kaner det var helt fantastiskt. Men till 
sist, började amerikanerna tänka på 
detta som normalt för oss. Efter det 
genomförde jag en talar-turné omfat-
tande 32 städer. (074-209, 1974/12/15)



Avsnitt 4. Väckelsemöten i Korea 

                  Hoppets dag

Banketten för Day of hope hölls på 16 
januari 1975, på Chosun Hotel, Seoul, 
med mer än 700 personer deltagande. 
Sanna fars tal hette "En värld av att leva 
för andra", och detta var det första offen-
tliga evenemang som hölls i Korea där 
han talade till samhällets ledare. Från 1 
april till 16 maj, var han värd för väck-
elsemöten i nio städer i Korea, och tala-
de om "Mänsklighetens nya framtid." 
Syftet var att inympa Sanna föräldrars 
seger i USA till Korea. Trots opposition 
från kristna, var väckelsemötena mycket 
lyckade tack vare det arbete som utfö-
rdes av Internationell One World Cru-
sade (IOWC).

1 Jag har missionen att leva en tidsålder
i förväg, så med tre år kvar innan av den
andra sjuårs-perioden, åkte jag till Ame-
rika. Det kristna fundamentet, även om 
det är ett världsomspännande funda-
ment, kollapsade, eftersom dess före-
trädare gick emot Enighetskyrkan. Jag 
åkte till Amerika eftersom det var Guds 
vilja att förnya detta förlorade världs-
fundament och ansluta det till Enighets-
kyrkan. Därmed skulle jag bygga en 
länk, även om det bara var andligt, 
mellan Enighetskyrkan och världen. 

Amerika utgör den demokratiska världen
och världs-Kristendom, så jag åkte till 
Amerika och arbetade aggressivt under 
tre år. I Korea, angrep kristna mig, men 

på den internationella scenen, gick jag 
på offensiven. När jag stod med himlen i
en dominerande position och svepte 
över hela Amerika, motsatte de sig mig 
men kunde inte blockera vår väg och 
följaktligen, när vi återvände till Korea 
den 29 December 1974, viftade vi se-
gerns flaggor. Detta betyder att vi verk-
ligen har tagit världens andliga rikedom. 
Vi återvände till Korea och dess folk er-
kände oss på nationell nivå. Nu inför 
detta folk, måste vi föra detta arbete till 
global nivå både andligt och fysiskt. 
(077-216, 1975/04/12)

2 Himmelskt lycka har nu kommit till 
Korea och detta folk förväntar sig av oss
att fullgöra vårt ansvar. Även om 
himmelsk lycka strömmar över Korea, 
har landet ingen riktning framåt så det 
snurrar runt och runt, och skapar en 
virvelvind. Vårt uppdrag nu är att visa 
Koreas riktning. Tiden har kommit för 
oss att ärva himmelsk lycka och kreativt 
kanalisera den. 

När de 300 medlemmarna i kyrkans 
IOWC på allvar börjar sitt arbete, kom-
mer hundratusentals människor att 
strömma in. Dessutom kommer detta 
arbete att expandera till världen när 
människor frivilligt deltar i spetsen för 
kampen mot kommunisterna och får 
dem på knä. När detta sker, kommer 
även Japan att be Enighetskyrkan ta 
täten och kommer, tillsammans med 
Förenta staterna ge oss nationellt stöd. 

Nationer över hela världen som försöker 
motarbeta kommunisterna kommer att 



bjuda in Enighetskyrkan. Tiden har kom-
mit då, även om de kanske inte håller 
med Enighetskyrkan, dessa nationer 
kommer att möta oss med öppna armar 
eftersom de förkastar kommunismen. Vi 
verkar ha jämnat vägen för 120 nationer.
De följer noga Day of Hope-väckelsen 
som sker i Korea. (078-180, 1975/05/08)

3 Under Jesus treårs-period, förenades 
dersas religion Judendomen med 
nationen Israel i opposition. Därför är 
Enighets-kyrkans strategi idag att 
konfrontera religionen Kristendom, 
vilken står i samma position som 
Judendom, med stöd av Förenta 
staterna. Men jag blev attackerad i 
Korea, om jag kan vända detta på 
världs-scenen och vinna, kan jag genom
gottgörelse återupprätta allt jag hade att 
utstå i Korea. Det är därför under dessa 
tre år, jag reste över hela USA och 
genomförde en aggressiv kampanj. 

Uppståndelsen jag orsakade var en se-
ger på nationell nivå, så jag återvände 
till Korea efter att ha skapat en miljö som
alla kristna kan bekräfta. När jag åter-
vände till Korea, tog jag andligt kom-
mando och inympade den segerrika 
kristna kulturella sfären med Korea. När 
jag gör det, måste jag också till Korea 
ansluta grunden för förhållandet mellan 
subjekt partner och objekt partner, inym-
pat i och rotat i familjen. Det är därför 
Internationel One World Crusade nu 
måste komma till Korea och utföra akti-
viteter i hela nationen.  
(079-020, 1975/06/16)

4 Vi måste absorbera den kristna kultu-
rella sfären på global nivå och föra den 
till sin fullbordan i Korea. Det är därför, 
jag 1974 åkte till USA, den centrala na-
tionen i världen för Kristendom och fär-
dats genom varje del av den, utan att 
missa en enda stat. Jag talade över hela
landet, skapade en stormvind som svep-
te över den och återvände med en ban-
deroll av stor seger. 

Även om jag blev motarbetad i Korea, 
triumferade jag i USA. Korea står på 
nationell nivå, men Förenta staterna står
på global nivå, vilket inkluderar alla 
nationer. På det här sättet, gick jag 
bortom den nationella nivån och jag 
etablerar nu standarden på global nivå. 
Jag har attackerats på nationell nivå, 
men nu slår jag tillbaka på global nivå. 
Nu är situationen den omvända, vilket 
betyder att jag gottgör vad som hände. 
Genom att ha uppnått seger, gjorde jag 
anspråk på den himmelska lyckan och 
kom sedan tillbaka till Korea. 
(079-109, 1975/06/22)

5 Madison Square Garden väckels-
emöte var en av de händelser som 
konsoliderade grunden för min seger i 
Amerika. Det var frukten av den treårs-
period som avslutades 1974. En viktig 
konsekvens av att händelsen var att jag 
äntligen kunna visas vid en allmän sam-
mankomst i Korea, på Dagen av hopp 
och den 16 januari 1975. Där fanns 
många högt uppsatta personer. 
Människor som har påverkats av den 
demokratiska kulturen spelar en ledande
roll i Korea. De tog reda på om mig i 



utländska tidningar, bara för att 
upptäcka att den här mannen som heter 
pastor Moon inte var en vanlig person. 
Dessa ledande personer deltog i 
banketten. Så, i detta avseende, 
öppnades en ny väg för utveckling 1975,
med mitt utseende som utgångspunkt. 
16 januari var dagen som jag fick 
människor i publiken som tidigare 
motsatte sig mig, att rodna, och de som 
inte redan känner mig blev generade. 

Därefter behövde vi etablera välsignade 
familjer i Enighetskyrkan. Detta skedde 
genom ceremonin 1800 pars äkten-
skaps-Välsignelse den 8 februari 1975. 
Skapandet av par av Enighetskyrkan 
genom den internationella matchningen 
lade  en mycket solid grund för vårt folk. 
1800 parens välsignelse var den första 
händelsen genom vilken vi skakade 
världen och vände den upp och ned. 

Därefter behövde vi påverka medbor-
garna. Vi behövde för att avgöra vem 
som är starkare, det koreanska folket på
nationell nivå eller Enighetskyrkans me-
dlemmar på global nivå. I själva verket 
behövde vi avgöra vem som är subjekt 
partner. Vi demonstrerade svaren ge-
nom banketten Day of Hope och akti-
viteter av 700 IOWC medlemmar. Även i
termer av himmelskt lycka, var Enighets-
kyrkan förutbestämd att vinna. 
(079-021, 1975/06/16)

6 Oavsett hur mycket någon motsätter 
sig oss måste Enighetskyrkan lyckas. 
Det är så Principerna är, och hur Gud 
konstruerade försynen. Jag tror bestämt 

att jag skapar en historisk storm som 
världen aldrig har skådat. När jag age-
rar, kommer medlemmar i andra kyrkor 
att försöka motsätta sig mig, men de kan
försöka fast de kommer aldrig att vinna 
över mig. Som förväntat, började denna 
kamp i Pusan. Jag mötte också mot-
stånd i Daegu. Detsamma gäller även i 
Seoul, Incheon, Jeonju, Gwangju, och 
Daejeon. I själva verket kom de hela 
vägen till Yeouido Plaza för att motsätta 
sig mig. Om jag var tvungen att utföra 
denna kamp även på Yeouido Plaza, har
jag vunnit. 

Nu har jag möjlighet att påverka 
nationen och folket. Vi har inre kraft. 
Över hela nationen Korea, har jag 
planterat rötter inom alla områden i 
samhället, de verkliga rötter som Jesus 
behövde för att hantera stam-fundament
på sin tid. Knopparna har ännu inte 
grott, men jag tror att på den dag ni alla 
inympas i det, kommer det att bli ett gi-
gantiskt träd. Till sist har vi satt stan-
darden, centrerat på Yeouido Plaza, 
genom vilka vi kan gå bortom nationen. 
Det skedde inte genom mänskliga an-
strängningar. Min tro är att den him-
melska lyckan har skapat en utom-
ordentlig virvelvind på den koreanska 
halvön. (079-022, 1975/06/16)

7 Syd-korea har en effektiv nationell 
struktur som har gjort det möjligt att 
bygga en ekonomisk grund. Baserat på 
detta, har landet överträffat den kom-
munistiska världen, men bara på det 
ekonomiska planet. Syd-korea har ingen
filosofi som är mer kraftfull än den kom-



munistiska världens. Det är uppenbart 
att Korea behöver någon form av andlig 
rustning för att skydda sig mot det gissel
som kommunismen utgör. Traditionell 
Kristendom kan inte ta ansvar för att 
tillhandahålla sådan andlig och ideo-
logisk rustning. Eftersom jag förstår 
detta, har jag förberett Enighetskyrkan 
och systematiskt kopplat det till världs-
scenen, i tron att det skall kunna erbjuda
denna andliga rustning. Väckelsemötena
Day of Hope visade kraftfullt detta inre 
och yttre resultat av min tro. 

Världs-väckelsemöte för koreansk
frihet 

Världs-väckelsemöte för koreansk frihet, 
vilket var en enorm seger över kommu-
nismen, hölls den 7 juni 1975, vid 
Yeouido Plaza, Seoul. Det samlade 1,2 
miljoner människor som samlats från alla
delar av Korea, förutom mer än 1 000 
representanter från 60 nationer. Sanne 
far höll ett anförande med rubriken 
"Korea i världen". Representanter från 
nationer från hela världen hyllade sär-
skilt passionerat för koreansk frihet. De 
förklarade att om kriget bröt ut och det 
blev nödvändigt att försvara den korean-
ska halvön, deras fosterland för tro och 
helig mark, skulle de organisera inter-
nationella volontärer till kampen för 
Koreas frihet. (079-075, 1975/06/01) 

8 International One World Crusade kom 
från Amerika, och reste genom Japan till
Korea. Jag genomförde denna speciella 

resa eftersom det överensstämmer med 
försynens flöde. Eftersom detta är en 
tidsålder av återupprättelse, måste den 
framgång jag orsakade i Amerika pas-
sera genom Japan och sedan komma till
Korea. För att låta den tredje nationella 
sfären av Israel att bli den tredje världs- 
sfären av Israel, var jag tvungen att 
koppla det till den första andliga sfären 
av Israel och andra kristna sfären av 
Israel. Detta var en nödvändigt för den 
historiska utvecklingen av försynen. 
(077-074, 1975/04/01)

9 Från synpunkten av försynens historia,
har Korea ännu inte avslutat sitt uppdrag
att bilda en integrerad kulturell sfär och 
uppnå förening. Bröderna kan inte bli en 
av sig själva. Bara när föräldrarna 
anländer kan bröder förenas. Bröder 
som bråkar är avsedda att harmonisera 
och bli ett enat Korea genom Unification 
Thought. På detta sätt kan vi skapa ett 
Guds-centrerat, perfekt fädernesland. 
Därifrån kan vi äntligen förändra världen 
till en värld av fred, harmoni och enighet,
och en värld av seger. 

Så himmelriket bör byggas på jorden 
och samtidigt, måste det bli ett med 
Gud. Gud, som är subjekt partner i him-
melriket i himlen, bör föras ned till jorden
för att bygga en enad himmel. Detta är 
uppdraget för Enighetskyrkans medlem-
mar. När föräldrar och barn äntligen blir 
en på ett sådant fundament, kan deras 
liv i himmelriket för fred börja.

Eftersom vi har lyckats vara värdar för 
väckelsemötena Day of Hope, bör vi 



också vara värdar för segerrikt Världs- 
väckelsemöte, för koreansk frihet på 
Yeouido. Detta behöver vi för att kunna 
använda innehållet i dessa segrar att 
påverka Japan, Förenta staterna och 
den fria världen. Så, detta väckelsemöte
bör föra samman hela den andliga och 
den fysiska världen, så att våra efter-
kommande kommer att ha hopp och 
ivrigt se fram emot Välsignelsen. På 
detta sätt, kommer detta väckelsemöte 
för koreansk frihet att befria Gud från 
hans kval, befria människan från sina 
sorger och befria kommande gene-
rationer från deras sorger. Vi kan 
förverkliga allt detta i denna enda hän-
delse. (079-084, 1975/06/01)

10 När vi var värdar för Day of Hope-
väckelsemöten i nio städer i Korea med 
början den 1 april 1975, blev Enighets-
kyrkan och dess medlemmar allmänt 
kända, och kristna kyrkor protesterade 
mot oss. Detta berodde delvis på att det 
fanns någon som fått en andlig uppen-
barelse, "om Kristendomen inte kan be-
segra Enighetskyrkan vid denna tidpunkt
kommer det att vara slutet av Kristen-
domen." Dessa kyrkor har kämpat hårt 
och gjorde allt för att få Enighetskyrkan 
skulle försvinna, men vi försvann inte. I 
själva verket besegrade vi dem full-
ständigt. 

Från utformnings-steget i Pusan, tillväxt-
steget i Daegu, till fullkomlighets- steget 
i Seoul, och därifrån till Incheon, Jeonju 
och Gwangju, följde de oss genom alla 
nio städer för att motsätta sig oss. De 
gjorde allt de kunde för att avskräcka 

oss. De bad för regn när vi höll väckel-
semötet för koreansk frihet på Yeouido 
Plaza den 7 juni, och om det inte regna-
de, skulle det vara starkt, bländande 
solsken. Genom dessa strider, blev 
Enighetskyrkan känd. Vi behövde bli 
kända först som individer och familjer, 
sedan som en grupp, och som ett folk. 
(079-111, 1975/06/22)

11 När ni ser på den nuvarande situa-
tionen där Enighetskyrkan håller detta 
väckelsemöte för koreansk frihet, på 
Yeouido Plaza är det en betydande risk. 
Det är en stor risk. Det är en risk för oss 
att försöka fylla plazan, men vi möter 
denna utmaning i enlighet med tids-
ålderns lycka. Med tanke på Guds för-
syn, vet vi betydelsen av den era vi lever
i, och är medvetna om att detta vä-
ckelsemöte är i linje med denna tiden. 

Idag är Korea under världens gransk-
ning och så förändringar i Korea på-
verkar hela världen liksom nationen. 
Korea står vid ett vägskäl och måste 
välja att söka vägen som leder till seger 
för den demokratiska världen, eller 
vägen till seger för den kommunistiska 
världen. Frågan är: Vem kommer att 
vägleda? Vem kommer att vara den 
första att arbeta i harmoni med him-
melsk lycka? Vem kommer att uppfylla 
uppdraget som fanbärare? För att den 
demokratiska världen ska segra, bör det 
vara en framträdande person, organi-
sation eller nation som kan ge en vision. 
Historia utvecklas alltid och går framåt till
en ny nivå genom en person, organi-
sation eller nation. 



I detta brådskande är det uppenbart att 
Korea måste arbeta i enlighet med him-
melskt lycka, men Korea förstår inte 
själv hur himlen kommer att arbeta ge-
nom det för att nå världen. Det är därför 
en särskild organisation som repre-
senterar religion och har denna vision 
måste axla detta ansvar. Detta är för att 
deklarera att bland religiösa organi-
sationer, måste Enighetskyrkan ta på sig
uppdraget som fanbärare. Enighets-
kyrkan har klivit fram för att uppfylla 
detta ansvar genom att stå som värd för 
väckelsemötet för koreansk frihet på 
Seoul Yeouido Plaza. 
(078-206, 1975/05/25)

12 Kommunistiska krafter över hela 
världen har riktat sin propaganda för att 
störta den sydkoreanska regeringen. 
Republiken Korea är den ledande 
bastion för den västerländska civilisa-
tionen i Asien. Som nästa steg, kommer 
de kommunistiska krafterna att predika 
befrielsen av Japan, efter vilket de för-
kunnar befrielsen av Förenta staterna. 
Jag är övertygad om att detta är deras 
metod och strategi. 

Det är därför Enighetskyrkorna i Korea, 
Japan och Förenta staterna måste fö-
rena sig som en. Då kan de inspirera 
sant herravälde i Korea, Japan och 
Förenta staterna, och hålla högt baneret 
av ledarskap. Tiden att göra detta 
närmar sig. Nu måste det koreanska 
folket välja, centrerat på väckelsemö-
tena Day of Hope, oavsett om de kom-
mer att leva segerrikt eller dö i mi-sär. 

Vid denna tidpunkt har vi klivit fram med 
dessa nationella Day of Hope väckel-
semöten. Vi har genom dessa väckelse-
möten visat att ingen kan besegra Enig-
hetskyrkans på den religiösa nivån. 
Väckelsemötena Day of Hope gav 
upphov till väckelsemötet för koreansk 
frihet, en nationell rörelse genom vilken 
vi har sammanfört våra bröder och med-
borgarna i Seoul och gjorde vår deklara-
tion till världen. (079-079, 1975/06/01)

13 Jag har hela tiden arbetat på att på-
verka den japanska regeringen, och 
även att skapa en atmosfär för att bilda 
en ny sfär för styrningen av folket i 
Förenta staterna. Korea kan inte över-
leva av sig självt. Även om de 34 miljo-
nerna koreaner enas om att störta kom-
munisterna i Nordkorea, skulle de inte 
kunna övervinna det kommunistiska 
Kina och Sovjetunionen. Kommunismen 
uppstod med formen av en religion, men
genom djävulen inte genom Gud. Värl-
den måste enas som en nation inom en 
kulturell sfär centrerad på Guds religion, 
och därefter underkuva kommunismen. 
Annars har den inget hopp.

Nu är ögonblicket när Enighetskyrkans 
medlemmar måste enas som en och 
stiga fram som representanter för Korea 
och dess folk och som företrädare för 
Guds religion i den demokratiska värl-
den. Enighetskyrkans medlemmar i 
Korea får aldrig glömma att de genom 
detta väckelsemöte för koreansk frihet, 
måste de utveckla en ny andlig attityd 
och ny stolthet i världen. För att utföra 
detta arbete, har Enighetskyrkans med-



lemmar från hela världen samlats för att 
arbeta tillsammans med koreanska med-
lemmar. De måste enas om en här ge-
nom väckelsemötet på Yeouido Plaza, 
så att de kan veckla ut det segerrika ba-
neret för Unification Thought, vilket är 
unikt, saknar motstycke i historien, och 
är baserat på Guds vilja. 

På den dagen av seger, kommer Gud att
skapa kulmen av den globala civilisation 
baserat på en försyn som har passerat 
genom medelhavsområdet med början 
på Nilen, påverkats genom Rom till Stor-
britannien, och skapat en kontinental 
civilisationen i Förenta staterna, och gått
vidare till Stilla Havet. 
(079-076, 1975/06/01)

14 Yeouido Plaza är en historisk plats, 
så väckelsemötet för koreansk frihet står
i position att ta emot Guds historiska, 
opartiska bedömning. Det kommer att 
avgöra huruvida Enighetskyrkan är en 
organisation som står på Guds sida i 
världshistorien och verkligen kan rädda 
folk i världen. Genom detta världs-
väckelsemöte för koreansk frihet, skall 
kyrko-familjerna visa om de har ledar-
skapsförmåga att vägleda och företräda 
folket, baserad på familjer och om 
Enighetskyrkan medlemmar kan visa 
ledarskap när det gäller denna nation. 

Denna händelse är alltså ett bra tillfälle 
att ta emot himlens objektiva bedöm-
ning. Inte bara det, det är också en tid 
för att etablera vår myndighet som tar 
emot världens opartiska dom, för ren-
göring alla historiska kval och förbittring 

över detta folk, och för att ta emot för-
måner och välsignelser i gengäld för de 
vedermödor som har avverkats för all-
mänhetens bästa. Därför är detta ett 
mycket allvarligt ögonblisck. 
(078-223, 1975/05/25)

15 Många människor kommer att samlas
på väckelsemötet för koreansk frihet. 
Dessutom kommer även miljarder män-
niskor i andliga världen att närvara. Ni 
borde var och en ha beslutsamheten att 
representera 10 000 personer, vilket in-
nebär att medborgarna i de 60 nationer 
som ni representerar är samlade här. 
Kan ni föreställa er hur nära era förfäder 
och andra som har mobiliserat sig i den 
andliga världen lyssnar uppmärksamt? 
Ni måste bli fria från känslan att "jag är 
fransk" eller "jag är tysk." Ni måste 
känna att ni är bortom er nations män-
niskor, annars kan er förkärlek för ert 
land hindra ert arbete för Gud. Ni bör 
känna er stolta över att ni är var och en 
deltagare i detta väckelsemöte som 
företrädare för 60 länder. 
(078-242, 1975/06/06)

16 Den 7 juni 1975, var det en stor 
konfrontation mellan andra kyrkor och 
Enighetskyrkans Yeouido väckelsemöte 
för koreansk frihet, centrerat på Interna-
tional One World Crusade. Detta inter-
nationella team bestod av ungdomar 
som deltog i återupprättandet av Guds 
faderland. Det var konfrontationen med 
protesterande kyrkor liksom andra mot-
stående krafter. Det var helt klart ett 
tillfälle av återupprättelse genom 
gottgörelse. 



När vi nu har etablerat familjefunda-
mentet, måste vi vinna nationen. Det är 
därför ni måste bli ett med regeringen, 
och göra Sanna föräldrar till ert fokus. Vi
måste som rörelse bli ett med rege-
ringen och påverka alla. På det natio-
nella planet, kolliderade Enighetskyrkan 
med andra kyrkor i fyra städer; i Pusan, 
Daegu, Daejeon och Seoul. Jag konfron-
terade dem, och frågade: "Vi håller nu 
väckelsemöten med internationellt stöd, 
så varför är ni emot oss?" Som svar 
hade deras medlemmar inget val utan 
att lyfte sina händer och gav upp. 

På denna grund, samlades över 1,2 mil-
joner människor. På den tiden, blev 
även den koreanska regeringen över-
raskad. Personer från 60 nationer kom 
och proklamerade, "När ni invaderar 
moderlandet för vår tro, kommer vi att 
försvara det". Vi står påtagligt i en ledar-
position, både andligt och praktiskt, i 
förhållande till nationen. 
(191-123, 1989/06/24)

17 När ni fick militär utbildning, fick ni 
den med tanken att ni skulle använda 
den att försvara Republiken Korea, men 
nu är det inte längre så. Från och med 
nu måste ni vittna till personer för att 
bilda en frivilligkår. Ni måste mobilisera 
polischefer, borgmästare och lands-
hövdingar att delta i en frivillig kår, och 
utbilda dem på olika sätt. Från och med 
nu bör ni besluta att bilda en frivilligkår 
och leda tusentals människor som kan 
mobiliseras på uppdrag av städerna eller
länen vid nödfall. Jag ger er dessa rikt-
linjer för att skapa en internationell fri-

villigkår vid denna brådskande tid, efter-
som det är nödvändigt att utveckla ett 
fundament av ledarskap i fall av 
nödlägen.

Vi borde samla kristna och alla religiösa 
troende att samarbeta med Enighets-
kyrkan och uppmana dem att bilda en 
frivilligkår. Bjud in polischefer och lans-
hövdingar, och förklara för dem, "Detta 
är inte för Enighetskyrkan. Bevara er 
verkliga position, och vi kommer att 
genomföra intern träning. Vidare kom-
mer vi även att ge högsta tjänstemän 
andlig rustning." Tiden för att göra detta 
har anlänt. (079-054, 1975/06/16)

18 En del av orsaken Jesus dog på 
korset är att han kom i konflikt med 
andra under andra året av hans treåriga 
förkunnelseperiod. Från mitten av det 
andra året av en treårig period för för-
synen, övervinner vi de motgångar 
Jesus led under sitt andra år av den 
offentliga förkunnelsen. De tre åren 
1975, 1976 och 1977 är en tid för att 
ansluta en fysisk seger vår världs-
omfattande andliga seger. Vi fastställde 
villkoren för andlig och fysisk seger, och 
försvarade den nationella standarden 
genom väckelsemötet för koreansk frihet
som hölls på Yeouido Plaza i Seoul. 
Tack vare dessa segerrika villkor, kunde
folk motsätta sig oss, men de kunde inte
köra ut oss. Jag är väl medveten om att 
de inte kan segra oavsett hur mycket de 
slår oss, och det är därför jag slåss mot 
dem modigt, med absolut principiell 
auktoritet. (082-229, 1976/01/31)



19 Ty tiden är inne för Korea att ärva 
världens lycka, det borde inte vara emot 
oss. Eftersom tiden har kommit för oss 
att agera som ett folk, kunde jag äntligen
samla ungdomar från hela världen här 
under 1975. Tillsammans med koreansk 
ungdom, arrangerade jag dessa histo-
riskt unika nationella evenemang, Day of
Hope väckelsemöten. En providentiell 
vind fick många att komma till dessa 
händelser utan deras medvetna beslut. 
1975 års Day of Hope väckelsemöten 
satte ett historiskt rekord som ingen 
religiös sammankomst kan bryta. Jag 
anslöt denna framgång till allt annat som
grund för nationell seger. Nationen och 
världen kunde inte ansluta till Jesus i 
ande och kött under hans livstid, så den 
anslutningen måste slutföras 1975.

Baserat på denna lyckade förståelse, 
började Sanna föräldrar arbete i fullskala
i USA 1972. I termer av dess andliga 
standard står Enighetskyrkan från Korea
i en högre position än nationen, och i en 
ledande position. Den treåriga strategin i
USA var för Enighetskyrkan att bli en 
religion som lockar till sig allas uppmärk-
samhet, trots att vara mitt i centrum av 
ett tumult och trots kristen opposition; 
dessutom var det för att ansluta sin 
nationella andliga seger till Kristen-
domen på global nivå. Inte förrän jag 
hade anslutit mitt segerrika fundament 
till världen år 1975 kunde jag komma till 
Korea och kämpa för att etablera 
standarden för seger både andligt och 
fysiskt. Detta var väckelsemötet för 
koreansk frihet vid Yeouido Plaza. 
(084-149, 1976/02/22)

Avsnitt 5. Amerikas 200-års jubileum

Yankee Stadium

Sanna föräldrar höll två ceremonier för 
att fira Amerikas 200-års jubileum. Det 
första var Yankee Stadium väckelse-
möte, 1 juni 1976 i New York City. Detta 
massmöte hölls inför en publik på 
50 000, mitt i stormväder och med 
tillfälliga skrik från demonstranter. Sanne
far förmedlade budskapet "Guds hopp 
för Amerika" och tillkännagav att Gud 
sände honom till Amerika i rollen av en 
läkare och brandman. Det var en djärv 
historisk förklaring i Amerika som "Hör 



rösten av en som ropar i öknen". Under 
tredje sju-års-perioden, ett fullkomlig-
hetssteg, tog Sanne far den avgörande 
kampen till hjärtat av Amerika, som 
utgjorde centrum i världen. Vid detta 
globala och historiska vägskäl på gott 
och ont, etablerade Sanna föräldrar ett 
standardvillkor för fullständig gottgörel-
se. I sitt 14 juni-nummer av Newsweek 
International intervjuades Sanne far och 
hade foto från intervjun på tidningens  
framsida.

1 Jesus dog på korset, efter tre års 
kamp att förena människorna i Israel, 
som hade den judiska tron, centrum för 
Judendomen. Enighetskyrkan kommer 
därför ansluta sin nationella standard i 
Korea, som är vunnen både andligt och 
fysiskt, till Amerika, den centrala 
nationen i den andliga kristna världen. 
Den andliga standarden återspeglar 
världen medan den fysiska standarden 
återspeglar nationen. Jesus tre års 
offentliga liv var på nationell nivå, och 
han ville expandera den påtagligt till 
världsnivå. 

1976 motsvarar det andra året av Jesus 
tre års publika förkunnelse. Jesu kors-
fästelse beslutades inte under det första 
utan andra året av hans offentliga liv. 
1976 motsvarar det andra året av Jesu 
offentliga liv, där det avgjordes om 
Jesus skulle korsfästas eller inte. 

Det här är den tredje sjuårs-perioden, 
det andra året av dess tre första år. Un-
der detta år avgjordes den strid som 
kommer att utkämpas. Efter utform-

nings-steget kommer tillväxt-steget. 
Tillväxt- steget är i mitten. Genom att 
räkna ett-två-tre, är det mitt-numret och 
det är mittpunkten mellan övre och 
nedre, främre och bakre, vänster och 
höger. Återupprättelsens försyn möter 
alltid sitt öde i en punkt i tiden baserat 
på nummer två. Antingen är det ett sista 
stöten eller skapar det vägen mot 
segern. 

Under det andra året av Jesus treårs-
period, som skulle avgöra om Jesus 
skulle segra på nationell nivå, bestäm-
des det att han skulle gå till korset. 
Jesus blev tvungen att bära korset och 
den fysiska grundvalen gick förlorad. 
Jag är engagerad i en liknande strid i 
Amerika. 

Amerikanska medborgare och rege-
ringen är i uppror. USA:s 200-åriga 
historia motsvarar de senaste 2000 åren
av gottgörelse. Nummer 2 i 200 år och 
andra året i sjuårs-perioden är exakt av-
passade. Det andra året ärvde endast 
en andlig grund. Idag begärs 200:års-
perioden som gottgörelse, och det slut-
liga slaget avgör seger eller nederlag i 
både ande och kropp på global nivå. 
Den frontlinje av striden var 1976 
Yankee Stadium väckelsemöte. Detta 
väckelsemöte kommer att bli ett krig som
saknar motstycke i historien. 
(084-150, 1976/02/22)

2 Min framgång eller mitt misslyckande i 
Yankee Stadium väckelsemöte kommer 
att ha universell och historisk betydelse. 
Det är därför Gud, Jesus Kristus, Kris-



tendomen, hela mänskligheten, Enig-
hetskyrkan och pastor Moon var och en 
placerade sina liv i vågskålen i denna 
kamp. Satan vet detta, vilket är varför 
han attackerar genom amerikanska me-
dia och genom offentliga anklagelser. 
Jag har längtat  och förberett för detta 
ögonblick, 1 juni 1976 sedan min ung-
dom. Det kommer att bli en tid av glädje 
om vi är framgångsrika, men en tid av 
elände om vi misslyckas. Det är en tid av
glädje, men också en skrämmande tid. 

Min oro är om jag skall kunna höja 
flaggan av seger eller flaggan av neder-
lag. Om jag höja flaggan av nederlag, 
kommer Enighetskyrkan och mänsklig-
heten att bli djupt bedrövad och jag kom-
mer inte kunna visa mitt ansikte inför 
Gud. Då kommer ni alla, tillsammans 
med Gud, andliga världen och världens 
alla religioner att falla under attack från 
kommunismen. Så småningom kommer 
denna värld att bli ett andligt ödeland 
och alla religioner som funnits fram tills 
nu kommer att sjunka. Kommunistiska 
partiet kommer att förstöra Amerika; 
detta skulle kunna ske redan före 1980. 
Vi som känner till denna verklighet har 
historiskt ansvar i frontlinjen genom 
Yankee Stadium väckelsemöte. 
(082-079, 1975/12/30)

3 I Enighetskyrkan, har vi de tre faserna 
utformning, tillväxt och fullbordan. 
Utormnings-steget är familje-nivån 
centrerat på Sanna föräldrar, tillväxt-
steget är fokuserad på nationen Korea 
och fullkomlighets-steget är på global 
nivå. Vi kämpar en avgörande strid i 

Amerika, som representerar världen. 
Den tredje sjuårs-perioden motsvarar 
tidsåldern för slutförandet. Detta är bety-
delsen av väckelsemöte den 1 juni 1976,
på Yankee Stadium. 1 juni betecknar 
gottgörelse av talet 6, som representerar
satans värld. Vi kommer sedan att gå 
vidare till talet 7. (084-113, 1976/02/22)

4 Den andra sjuårs-perioden slutar 1974
och åren 1975 till 1977 är de första tre 
åren inom den tredje sjuårs-perioden. 
Denna period markerar tvåhundraårs-
jubileet av USA:s självständighet. Seger 
på Yankee Stadium kommer att genom 
gottgörelse återupprätta misslyckandena
vid tidpunkten för Kain, Noa, Abraham, 
Moses, Johannes döparen och Jesus. 
Eftersom Amerika representerar världen,
kan alla misslyckanden i den kristna 
tidsåldern klaras upp. 

När vi uppnår en extraordinär seger, 
kommer det att bli en fråga för religiösa 
kretsar i Amerika och amerikaner från 
alla livsområden. Istället för att opponera
sig mot mig, måste de studera om mig. 
De kommer även att studera om er. 
Oavsett inom religiösa området eller 
andra områden, när de förstår vad jag 
har uppnått, kommer vi alla att bli 
upphöjda till toppen. 
(082-153, 1976/01/04)

5 Med början idag 1 april 1976, kommer 
vi att inleda en nationell väckelse för att 
vittna under 60 dagar för att stödja 
Yankee Stadium väckelsemöte. Hur 
deltar ni i detta? Lev som om ni repre-
senterar 6 000 års historia; lev för att 



återupprätta Adam och Eva, som föll. Vi 
kommer att gottgöra 6000 års vertikal 
historia horisontellt genom denna 60-
dagarsperiod. Arbeta ännu hårdare än 
Noa, Abraham, Isak och Jakob; arbeta 
hårdare än Moses, Johannes döparen 
och Jesus; arbeta hårdare än Sanna 
föräldrar och de koreanska medlemmar-
na. När ni gör det kommer ni att över-
vinna allt. Om vi bara lämnar Amerika så
det är kommer nationen att förgås. 
Under denna 60-dagars period kan vi 
frälsa USA och återuppliva den döende 
demokratiska världen. Vi kan skapa en 
sköld att blockera infiltration från den 
kommunistiska ideologin. Detta är när vi 
kan avskräcka den moraliska uppdel-
ningen av ungdomar och förhindra 
tillbakagången av Kristendomen och 
återuppliva den. Om vi bara passerar 
genom denna period, kommer en uni-
versell och historisk epok, i vilken Gud, 
för första gången, omvandlar försynens 
vilja in i en ny Jakobs tidsålder. 
(086-248, 1976/04/01)

6 Jag vet att ni har varit förankrade i en 
nationell väckelse att vittna under 60 
dagar att stödja Yankee Stadium vä-
ckelsemötet; men ert öde kommer att 
avgöras av hur ni utför uppgiften under 
dessa sista tre dagar som startar idag, 
den 30 maj. Enighetskyrkans öde kom-
mer oundvikligen att avgöras under 
dessa tre dagar. Tre dagar efter Jesu 
korsfästelse var den tid under vilken han
var tvungen att åstadkomma en tre da-
gars seger snarare än en tre dagars 
period av död. Detta är en parallell till 
Jesu tid. 

Som en följd är detta en andlig vänd-
punkt för Kristendomens historia. I 
termer av treårs-period för Enighets-
kyrkans historia i Amerika, kan denna 
tredagars period centrerat på Yankee 
Stadium avgöra framtiden på global 
nivå. Det är därför genom himmel och er
som segrade i denna tre-dagars period, 
förbereder ni en ny början där New York 
kan övervinna motståndet och hålla upp 
segerns flagga och gå vidare till global 
nivå. (087-162, 1976/05/30)

7 Det fanns skyfallsliknande regn och 
starka vindar när Yankee Stadium 
väckelsemöte inleddes. Vi var des-
perata; alla sjöng "You Are My Sun-
shine" i ösregnet, och bandet spelade 
med. Våra röster sjöng, ändå rann 
tårarna och blandades med regn. Ni ville
antagligen skrika "Jag skulle vara så 
tacksam om regnet slutade! Regn, sluta 
nu!" Det är en naturlig reaktion och vi 
delade alla samma hjärta. Gud är den 
enda som har kraften att lära oss så 



under 20 minuter, så jag offrade en bön 
av tacksamhet och sa: "O! Min älskade 
Gud!" 

Jag ville undervisa ungdomar i Amerika 
om Guds hjärta och detta är vad som 
hände under väckelsemötet. Det är 
därför jag är tacksam för regn. Vi argu-
menterade med samma hjärta, "Regn, 
sluta!" medan vi älskade världen. Denna
längtan är sfären av Guds hjärta. Ni har 
fått en stor gåva att få uppleva detta 
hjärta tillsammans med tusentals andra. 
När ni känner hjärtat ni värderade vid 
det tillfället, finns det inget som ni inte 
kommer att lyckas i livet, och Gud kan 
inte hjälpa utan att samarbeta med er. 
När ni tänker att även om Hen ville ge 
denna present till alla i New York, och 
särskilt till dem som motsätter sig oss, 
gav Gud ett sådant tillfälle för Hens 
älskade medlemmar i Enighetskyrkan, 
bör ni känna tacksamhet. Därför tycker 
jag att det är lämpligt att säga att igår 
var en fantastisk och segerrik välsig-
nelse. (087-198, 1976/06/02)

8 Tre dagar före Yankee Stadium 
väckelsemöte, sa jag, "denna tre da-
gars-period motsvarar tre dagar efter att 
Jesus dog på korset, när han gick till 
helvetet för att vittna." Jag tänkte, "Oj! 
Det regnade under tre dagar, precis som
jag sa." Jesus död på korset orsakade 
separation av ande och kropp; hälften av
Guds vilja förverkligas och hälften inte. 
För att Enighetskyrkan skall kunna ge-
nomföra fysisk uppståndelse, måste vi 
bli fysiskt slagna, så jag hade väntat mig
det; jag visste att något skulle hända. 

På samma sätt som Jesus höll fast vid 
himlen och bad, "Abba, Far, varför har 
du övergivit mig?" Vi har också hållit fast
vid Gud och låtit saker och ting ske. När 
regnet kom på dagen för väckelsemötet,
skulle allt ha förstörts, men vi stod en-
ade och ropade till Gud. Detta var en 
ovärderligt tillfälle att känna enighet med
Guds hjärta. (087-199, 1976/06/02)

9 Under Yankee Stadium väckelsemöte,
kunde folk ha sagt, "Gud är så fruktans-
värd. Varför måste det regna?" Istället 
vände jag mig till himlen, och istället för 
att säga, "Gud! Vad är det som händer?"
bad jag, "tack". En japansk medlems far 
tog emot en andlig vision och sa att 
regndropparna var andar. Samma sak 
inträffade när förhänget till tabernaklet 
slets itu och andarna kom ner till jorden 
och återuppstod.

Nu kommer andliga världen att samar-
beta och föra oss mot Washington DC. 
Vi har trätt in i tidsåldern när andliga 
världen kan samarbeta med jorden, efter
tidsåldern när den inte kunde det. Den 
tid kommer när Jesus andligt kommer att
återvända till jorden och samla de 
kristna andarna. Han samlar Kristen-
domens lycka och kombinerar den med 
Enighetskyrkan. (088-119, 1976/08/08)

10 Nästan 700 av era föräldrar och 
syskon, liksom koreanerna från utlandet 
kom till Yankee Stadium väckelsemöte. 
Ur ett bibliskt perspektiv är det det-
samma som att Kain och Abel förenas. 
Fram till nu har många på sett oss med 
kritik och klagomål, men nu har de före-



nats med oss. Det är en fantastisk 
händelse. Historien är en kamp mellan 
Kain och Abel. Det ledde till deras se-
paration, men här kunde Kain och Abel 
omfamna varandra internt och externt. 
Med tanke på detta, företräder jag 
ståndpunkten att bli ett med Korea och 
ni representerar positionen för att bli ett 
med er familj. Om vi bara blir en, blir 
detta utgångspunkten för en rörelse som
kan påverka världen. Genom detta kan 
vi göra en ny start i världen. 
(087-200, 1976/06/02)

11 Från och med 1976, kommer kom-
munisterna att arbeta för att eliminera 
Enighetskyrkan eller kommer att infiltrera
med agenter för att skapa grupperingar 
inom vår rörelse. Jag förväntar mig må-
nga sådana personer som infiltrerar vår 
rörelser. För inte så länge sedan deltog 
en reporter från Daily News i ett tre 
dagars seminarium för att spionera på 
oss. Fler sådana här saker kan hända. 
Det finns inget sätt att undvika detta 
eftersom vi är öppna för allmänheten. 
Här i USA är det första gången i hela 
mitt liv, och förhoppningsvis den sista 
gången jag får utkämpa en strid inför 
mordhot.

De strider vi utkämpar under Yankee 
Stadium väckelsemöte och Washington 
Monument väckelsemöte på amerikansk
mark är i linje med Guds vilja, Jesu öns-
kan och hela mänsklighetens vilja. De är
också en önskan hos samtliga våra för-
fäder, folket i dagens värld och våra 
efterkommande. Den kritiska punkten för
alla dessa önskningar är här. För att nå 

ett slutligt beslut, måste jag genomföra 
detta. När jag säger "Låt oss gå bortom 
denna kritiska punkt av hopp och över-
vinna denna kritiska punkt av önskan, så
syftar denna kritiska punkt på Yankee 
Stadium väckelsemöte. Madison Square
Garden väckelsemöte var utformnings-
steget och Yankee Stadium väckelse-
möte motsvarar tillväxt-steget, den 
andra etappen. Det är därför det svå-
raste. Jag tror att vi kommer att passera 
genom det tredje steget utan några 
problem. (082-083, 1975/12/30)

Washington Monument

Washington Monument väckelsemöte 
för att fira Amerikas 200-år hölls fram-
gångsrikt i 18 september 1976. Det 
samlade mer än 300 000 personer. 
Detta väckelsemöte fick mycket upp-
märksamhet eftersom det ägde rum i en 
tid när den amerikanska regeringen, 
religiösa kretsar och media genomförde 
en fullskalig offensiv mot Enighets-
kyrkan. På denna dag gav Sanne far ett 
tal med titeln "Amerika och Guds vilja", 
och förklarade att Gud hade kallat 
honom till detta land för att predika en ny
uppenbarelse för att leda ungdomar i 
Amerika, morgondagens ledare, ut ur 
förfall och tillbaka till honom. Washing-
ton Monument väckelsemöte lockade på
kort tid en enorm folkmassa.

12 Washington Monument väckelsemöte
är det ögonblick då 6000 år av försyn 



kommer att nå en gränsövergång; när 
gottgörelse kommer att betalas för him-
mel och jord med världen som insats. En
brådskande tid där ni hämtar andan är 
över oss. Det är därför vi går till Wa-
shington DC. Världens folk kommer inte 
att förstå. Jag riskerar mitt liv att göra 
detta. Det är inte för min skull, utan för 
att skapa en seger för Gud. Även om 
hela världen är emot mig, och även om 
Gud inte hjälper mig, kommer jag att gå 
denna väg av fullständig återupprättelse 
och ställa tillbaka allting i ordning, 
genom gottgörelse, det som mänsklig-
heten var emot. Jag kommer att gå 
bortom denna tid när det är svårt att 
andas. Jag kommer att tänka "jag är den
enda som återstår." I det avseendet är 
jag en ömkansvärd människa, en ensam
man, och Gud kan inte hjälpa mig. 

Ni är manade att delta genom min på-
verkan. Men ni vet, att om ni inte gör 
det, kommer er nation, era förfäder, och 
söner och döttrar att förgås. I det av-
seendet behöver ni inte välja. Detta är 
anledningen till att när Jesus var på väg 
till korset sa han till folket att inte gråta 
för honom utan för sin nation och barn. 
Ni gör inte detta för min skull utan för er 
nation och era ättlingar. Gör det inte för 
min skull; ni är inte skyldiga mig någon-
ting. 

Jag vet att om jag inte gör det, kommer 
inte bara er nation, era förfäder och ätt-
lingar att gå under, utan även världen. 
Om jag inte går framåt, kommer världen 
och även Guds hopp att förstöras. Det är
därför jag måste fortsätta, även med risk

för mitt liv. Washington Monument 
väckelsemötet var det sista hindret att 
övervinna när jag förverkligar världens 
gottgörelsesperiod, vilket jag måste göra
innan jag blir 61. Detta är att gå över 
berget golgata under min livstid. 
(088-081, 1976/07/18)

13 Alla, inklusive det amerikanska 
utrikesdepartementet och justitie-
departementet, motsatte sig mig inför 
Washington Monument väckelsemöte. 
Hela världen stod upp i opposition och 
rörelsen för att deportera mig utveck-
lades. Vid den tiden, sände jag missio-
närer till världen och de stod upp och 
konfronterade den globala förföljelsen. 
Vi var oberättigat angripna, men vi hade 
återuppstått genom seger i Washington 
Monument väckelsemöte. Gottgörelse 
betalades på nivåerna individen, famil-
jen, stammen, folket, nationen och 
världen; alla räkenskaper från det 
förflutna har reglerats. Från dagen 
Enighetskyrkan grundades, har hela 
världen och satan pressat tillbaka mot 
oss; detta var det sista kriget. 
(099-183, 1978/09/18)

14 Vi höll inte Washington Monument 
väckelsemöte för min skull eller för 
Enighetskyrkans. Enighetskyrkan har 
drabbats av en stor förlust. Kyrkan är en 
uppoffring av mänskliga och ekonomiska
resurser; det är i grunden ett offer i alla 
avseenden. Ändå, med risk för mitt liv, 
förblir jag bestämd. 

Jag har hört att vid tiden för Yankee 
Stadium väckelsemöte, planlade 12 



organisationer min död. Det kommer att 
bli många fler vid Washington Monu-
ment väckelsemötet. Oppositionen vet 
också att pastor Moon kommer att an-
stränga sig fullständigt eftersom detta 
väckelsemöte är det sista hindret att 
övervinna. Därför samlar de också all 
deras makt; de har bildat en allians och 
träffas för att planera deras motstånd. 
De kommer att starta ett upplopp eller 
göra allt som krävs, även inbjuda kom-
munistiska medarbetare att sabotera 
detta väckelsemöte. De försöker på alla 
sätt och vis, upp till nivån statsmakten 
och chefsnivå i regeringen, för att stoppa
mig från att tala. (088-123, 1976/08/08)

15 Enighetskyrkan förföljdes globalt 
1976. Trots det sände vi missionärer till 
37 platser. Under den mest intensiva 
perioden av förföljelse, höll vi Yankee 
Stadium väckelsemöte i New York. Vi 
har också haft ett väckelsemöte för 
300 000 vid Washington Monument. 
Efter Yankee Stadium väckelsemöte har
vi fått tillstånd att hålla Washington 
Monument väckelsemöte. Den 
amerikanska regeringen hade inget sätt 
att hindra oss få det tillståndet. Vi 
kommer att hålla ett historiskt väckelse-
möte om bara 40 dagar. Den 
amerikanska regeringen var bunden. 
Inte ens de kunde ta itu med denna 
situation, och vi kunde inte backa. Gud 
skapade det demokratiska systemet att 
upprätthålla religionsfriheten i världen. 
Den skapades för att skydda Guds vilja 
vid tidsåldern för Kristus återkomst. 
(183-070, 1988/10/29)

16 Jag skrev om mitt inlägg fyra gånger 
inför Washington Monument väckelse-
möte. Trots att jag bad innerligt och 
offrade min uppriktiga tillgivenhet, kunde
jag inte komma fram till en slutlig ver-
sion. Frågan är: Varför arbetar Gud så 
här? Dagen närmade sig mer och mer. 
Men jag kunde inte besluta om inne-
hållet i mitt tal, och mitt hjärta blev nu i 
ett tillstånd bortom ord. Det är därför 
med en vecka kvar, jag hade en känsla 
av att jag måste släpa mig dit. Det är 
inte så att Gud inte känner mig. Det gör 
han, så jag trodde bestämt att himlen 
skulle vägleda mig under mitt anförande.
Jag trodde att ju mer jag trodde på detta,
ju mer skulle mitt inlägg röra vid män-
niskor och smälta deras hjärtan. Därför 
tror jag att vid tiden för väckelsemötet, 
fångades folk av den andliga atmo-
sfären, och skrek utan att ens vara 
medvetna om det. 
(088-273, 1976/09/20)

17 Vid Washington Monument 
väckelsemöte den 18 september 1976, 
hade jag samma allvar som någon med 
en dödsdom på väg mot galgen. Under 
förberedelsen, fanns det många morg-
nar jag misstog för nätter och många 
nätter jag misstog för morgon. Bara Gud
och jag vet detta. Detta var en vänd-
punkt i historien för mig att erbjuda 
högsta uppriktiga hängivenhet till Gud, 
en dag av uppoffring för alla människor. 
Gud hade väntat på detta ögonblick och 
jag tog ansvaret att vara förrättare. Jag 
visste att världen skulle gå under om, 
istället för världen och dess många reli-



gioner, jag inte nådde Guds hjärta och 
drog hans kärlek ner till denna jord. Vi 
visar tacksamhet till Gud, inte till mig, att 
på den dagen så många människor 
samlades och allt avlöpte smidigt utan 
några incidenter. (092-278, 1977/04/18)

18 Ni vet förmodligen inte att efter att ha 
fastställt villkoren för gottgörelse i 
Amerika på nivåerna av individen, 
familjen, stammen, folket, nationen och 
världen, lyftes jag upp till en ny nivå. 
Trots att jag säger detta, förstår ni inte 
riktigt vad det innebär. Detta är skälet till 
att jag pressar er att lägga gottgörelse 
för världen. Washington Monument 
väckelsemöte innehar denna betydelse; 
det var den allvarligaste tiden i mitt liv. 
Mitt hjärta inför himmel och hela mä-
nskligheten var som hos en person som 
kommer till hans avrättning. Jag kände 
det som om jag skulle gå till en avrätt-
ning. Atmosfären i den andliga världen 
och på jorden var allvarlig. 
(097-182, 1978/03/15)

19 Yankee Stadium väckelsemöte i New
York och Washington Monument 
väckelsemöte som vi höll 1976 var 
globala händelser. Till det bättre eller 
sämre, det amerikanska folket kom att 
känna till mig. Jag uppfyllde min del av 
ansvaret. Människors andar, oavsett om 
de bor i väst eller i Afrika, kan inte 
anklaga mig. Människor på jorden kan 
inte heller anklaga mig. Vi kan säga att 
1976 var året för pastor Moon och Enig-
hetskyrkan. Tidskriften Newsweek pre-
senterade en artikel om mig som en av 

världens mest inflytelserika personer 
under 1976. 

Dessa människor skriva inte denna 
artikel eftersom de gillade mig, utan 
eftersom detta är sanningen. Jag har 
helt uppfyllt mitt ansvar inför allt folket i 
den andliga världen och på jorden. Jag 
har uppfyllt alla mina ansvarsområden 
inför amerikanska medborgare. Genom 
Washington Monument väckelsemöte 
fullbordade jag allt. Även de som mot-
sätter sig mig kan inte hjälpa utan ger 
mig komplimanger och säger att pastor 
Moon är en enastående person. 
(091-063, 1977/01/23)

20 Jag proklamerar att alla konflikter 
som pågått sedan jag kom till Amerika 
har lösts genom Washington Monument 
väckelsemöte. När jag anlände till 
Washington DC, 18 december 1971, 
tänkte jag, "Jesus kunde aldrig slåss i 
Rom, men jag kommer att slåss i Ame-
rika, det folk som representerar den 
demokratiska världen, och jag skall 
vinna seger." Mina tankar då är fortfa-
rande färska i minnet idag. De ameri-
kanska medierna och folket var emot 
mig och Enighetskyrkan, men vi vann 
över motståndet. Jag tror att kunna hålla
ett väckelsemöte av denna storlek tydligt
visade att Gud lever. 

Deklaration om Moskvas 
väckelsemöte 



Sanna föräldrar har haft tre stora 
väckelsemöten; i Madison Square 
Garden och Yankee Stadium i New 
York, och Washington-monumentet i 
landets huvudstad. Dessa händelser 
utgjorde seger på de tre stegen ut-
formning-, tillväxt- och fullkomlighet. De 
har också betydelsen av att vända alla 
försynens misslyckanden till lyckad his-
toria eftersom Amerika representerar 
den globala nationen. 

Den 19 september, 1976, en dag efter 
Washington Monument väckelsemöte, 
meddelade Sanne far offentligt att nästa 
väckelsemöte skulle äga rum i Moskva 
för att befria den kommunistiska världen.
Sanne far betonade att befrielsen av 
Gud och mänskligheten kan endast inle-
das efter att vi går till Kreml. Han sa till 
alla medlemmar, "Låt oss ringa klockan 
för frihet med sann kärlek i varje hörn av
världen". (088-214, 1976/09/20)

21 Dagens USA är ett mikrokosmos av 
världen. Vad som händer i USA kommer
att avgöra världens och Guds försyns 
öde. Gud arbetar genom en tydlig plan 
som Hen vill utveckla i denna nation. På 
Yankee Stadium väckelsemöte, frågade 
jag, "behöver ni inte en läkare om någon
i er familj blir sjuk? Behöver ni inte en 
brandman om ert hus brinner? Gud sän-
de mig till Amerika med ansvar som 
läkare och brandman". Den 18 septem-
ber 1976, på Washington Monument 
väckelsemöte, meddelade jag att "Gud 
sände mig till denna nation för att för-
medla en ny uppenbarelse". Han kallade
mig särskilt att vägleda ungdomar till-

baka till Gud, ungdomar som kommer att
vara amerikas framtida ledare. 
(091-138, 1977/02/03) 

22 Den 7 juni 1975 hölls väckelsemötet 
för koreansk frihet i Korea, med en 
publik på 1,2 miljoner människor, ingick 
representanter från 60 nationer. Det 
väckelsemötet reste upp baneret till 
seger i denna nation. När vi ansluter 
dess seger till treårs-perioden i Amerika,
kan Amerika avancera som en ny nation
med hopp både andligt och fysiskt. Detta
är försynens synvinkel. Vi håller 
väckelse-möten på nationell nivå, vid tre 
olika tillfällen i Amerika — i Madison 
Square Garden, Yankee Stadium, och 
Washington Monument. Därigenom 
kommer vi i Amerika att påtagligt 
manifestera det segerrika resultat vi har 
uppnått i Korea. Baserat på detta kan vi 
öppna upp en ny väg på global nivå. 
(080-156, 1975/10/21)

23 En våldsam strid ägde rum före 
Washington Monument väckelsemöte. 
Efter framgångarna i väckelsemöte i 
Madison Square Garden, var med-
borgarna i Amerika förvånade och sa: 
"Så detta är vem pastor Moon är!" Under
banketten dagen innan väckelsemötet, 
frågade en biträdande direktör från CBS 
mig, "Pastor Moon, är ni säker?" Och jag
svarade "Ja, jag är säker." Det känns 
som igår när Washington Post och New 
York Times visade mig med skepsis, och
undrade hur jag kunde fylla mötes-
lokalen. Mediaundersökningar förut-
spådde att det inte skulle hända, men 
trots det sa jag ändå att jag var säker. 



Trots att opinionsundersökningar sa 
annat, var jag övertygad att Gud hade 
makt att åstadkomma detta resultat.

Efter en oväntad och oöverträffad seger 
bortom deras fantasi, blev vi huvud-
fokus i media. Det var förbryllande och 
mycket nytt för dem. Media rusade på 
oss och sa: "pastor Moon är en oros-
stiftare och hans organisation är mycket 
kraftfull". Från 1972, under tre år, spreds
rykten över hela världen. Under dessa 
tre år, hade jag ansvaret att låta alla 
amerikaner och alla i fria världen veta 
vem jag var. (088-215, 1976/09/20)

24 När jag för först reste runt i Amerika 
träffade medlemmar och mobiliserade 
ett internationellt team, talade jag om att 
hålla väckelsemöten i Madison Square 
Garden, Yankee Stadium och Washing-
ton Monument, och ingen trodde mig. 
Om inte ens Enighetskyrkans medlem-
mar kunde tro det, att förvänta sig att 
allmänheten skulle förstå var uteslutet. 
Medieorganisationer och omtänksamma 
människor ogillade mig och sa, "Den här
killen från Asien vet inget om Amerika; 
han kommer snart att försvinna." Men de
sökte från ett ytligt perspektiv, vilket är 
ingenting jämfört med mitt fasta tre-
dimensionella perspektiv. Bara jag hade 
övertygelsen att kraften hos det hela sett
vertikalt är alltid starkare än det är sett 
horisontellt. (088-215, 1976/09/20)

25 Under denna period av tre år, från 
1975 till 1977 följer Enighetskyrkan en 
väg av motgångar över hela världen. Vi 
kommer därför att ha väckelsemöte i 

Yankee Stadium, inte bara med folk från
USA utan också med människor från 
hela världen. Om vi kan segra i Yankee 
Stadium väckelsemöte i New York 1976,
det andra året av treårs-perioden av 
global väg för lidande, och gå vidare för 
att få seger i Washington Monument 
väckelsemöte, så har vi övervunnit den 
kritiska punkten i denna treårsperiod.

När vi väl vinner seger genom Yankee 
Stadium väckelsemöte och Washington 
Monument väckelsemöte och fortsätter 
fram till 1981, kommer den kommu-
nistiska sfären att rymmas inom våra 
portar. Om vi kan göra det, tror jag att vi 
kan nå Moskva inom sju år. Detta är 
Principernas perspektiv. Om vi miss-
lyckas med detta förlängs försynen 20 
år. Om vi inte kan trycka tillbaka de 
kommunistiska krafterna, kommer 
många kristna att slaktas. Blod kommer 
att spillas. En obeskrivlig epok i historien
ligger framför oss. Jag talar inte i vaga 
ordalag. Från vår nuvarande position, 
kommer historien att utvecklas utifrån ett
perspektiv baserat på Principerna. 
(087-069, 1976/05/01)

26 Alla familjer som har tagit emot Väl-
signelsen i Enighetskyrkan borde mobi-
lisera och arbeta för att påverka hjärtan 
hos sitt eget folk. Deras ansträngningar 
kommer att få dem att stiga till världs-
nivå. Det är ingen tvekan om det. En 
enad fri värld kommer att kunna vägleda
Sovjetunionen och resten av den kom-
munistiska världen. Med detta mål i 
sikte, annonserade jag Washington 
Monument väckelsemöte och väckel-



semöte i Moskva. Vi förbereder nu out-
tröttligt för Moskva väckelsemöte. Ni 
kanske inte är medvetna om att i denna 
stund, pågår en underjordisk kamp på liv
och död för Guds vilja i de sovjetiska 
sattellit-nationerna. 
(109-052, 1980/10/26)

27 Omedelbart efter Washington 
Monument väckelsemöte deklarerade 
jag att Moskva väckelsemöte var nästa. 
Den här rörelsen fokuserar på att befria 
världen från den kommunistiska ideo-
login. För att vinna seger över kom-
munismen, måste ni vara överlägsna 
kommunisterna. Under perioden som 
pionjär i mitt liv använde jag aldrig fy-
siskt våld. Mitt vapen har alltid varit att 
tyst uthärda.

Idag, deklarerar jag slutet av den första 
21-åriga perioden. Detta är en bety-
delsefull dag. En ny 21-årig period har 
börjat, och under denna tid kommer vår 
rörelse att växa och stärkas såväl fysiskt
som andligt. För att hindra spridningen 
av kommunism, behöver vi kraften att 
befria deras folk. Jag står som en Far, 
även till kommunisterna, men det är ert 
ansvar att vinna dem över. 

Det här är rörelser som kommer att 
befria världen, baserad på Guds sanna 
kärlek. Vi kommer att kämpa med kärlek.
Detta kan ni göra med en Guds-cent-
rerad personlighet och med kunskap, 
erfarenhet och bra organisation. 
Kommunisterna är fast beslutna att 
förstöra den fria världen och ta över, 
men vi kommer att frälsa både den 

demokratiska och den kommunistiska 
världen. (107-126, 1980/04/15)

Seger i himlen och seger på jorden

Den 4 oktober 1976, höll Sanna föräldrar
en fest på Belvedere International Trai-
ning Center i New York för att fira se-
gern i Washington Monument väckelse-
möte, och deklarerade dagen som 
Dagen för segern i himlen (Cheon 
Seungll). De deklarerade att Washington
Monument väckelsemöte etablerat ett 
historisk segerrikt andligt och fysiskt 
fundament på global skala. Den 21 
februari 1977 i World Mission Center i 
New York, genomförde Sanna föräldrar 
Välsignelseceremoni med 74 par från 11
nationer. Senare på Sanna föräldrars 
födelsedag den 23 februari, förkun-
nades en ny era och proklamerades 
dagen av seger för jorden (Ji Seung II).

28 Jag kom till Amerika för att utropa en 
ny tidsålder och en ny sanning. Det är 
min av Gud givna plikt att predika dessa 
saker oavsett om folk tror mig eller inte. 
Gud uppenbarade sig inför mig och sa åt
mig att åka till Amerika och förmedla 
sanningen. Jag uppfyllde min plikt att 
göra dessa uttalanden genom min turné-
er i Amerika. Jag besökte alla 50 med-
lemsstater under Day of Hope turnéer. 

Dessa var inte bara en annan evange-
lisk mission; de hade stor andlig be-
tydelse i Guds försyn. Jag vet inte hur 



mycket av andliga världen ni ser eller 
förstår, men i Enighetskyrkan är andliga 
världen mycket levande. Enighets-
rörelsen är inte bara en horisontell 
rörelse; det är en vertikal rörelse 
kopplad till Gud. Alla saker i Enighets-
kyrkan återspeglas i andliga världen 
medan alla saker i den andliga världen 
återspeglas genom oss. Interaktionen 
mellan dessa två världar är en del av 
funktionerna av vår rörelse. Från en 
övergripande synpunkt kan vår 
verksamhet tyckas inte ha någon 
betydelse; i vissa avseenden kan de 
tyckas vara slöseri med tid, pengar och 
energi. Men ofta vad vi gör på jorden 
hjälper andliga världen. Vi är engage-
rade i verksamhet för att skapa förut-
sättningar så att den helige Ande kan 
strömma ner sin ande till jorden. 

Kristendomen och andra religiösa 
organisationer i USA har ett sekulärt 
tänkande. De är smittade med sekulär 
kultur. De är på väg att gå bakåt. Enig-
hetskyrkan är dock olika. I vår rörelse är 
vi pionjärer som exploderar med andlig 
energi som en aktiv vulkan. I de många 
tal jag gav efter Washington Monument 
väckelsemöte, är jag säker på att ni hört 
mig säga att nu är det dags för hela 
andliga världen att samarbeta med oss. 
Andliga världen är redo att hjälpa vår 
rörelse. 

Jag proklamerade Day of Victory of 
Heaven - dagen för himlens seger den 4
oktober, 1976 efter Washington Mo-
nument väckelsemöte. Med detta som 
en vändpunkt, har en ny tidsålder grytt 

och väggarna mellan religioner i den 
andliga världen har nästan kollapsat. 
Andliga världen hjälper jordiska världen. 
Dessa fenomen uppträder just nu, i 
många olika former. 
(091-106, 1977/02/03)

29 Fram tills nu har andliga världen 
delats upp av väggar. Personer som följt
Buddha har levt i den buddhistiska 
sfären, de som trodde på Konfucius 
levde i konfucianistiska  sfären; de som 
trodde på Jesus har vistats i den kristna 
sfären, och de som trodde på Islam i 
den islamska sfären. Personer i samma 
andliga värld har levt i distinkt skilda 
världar och har aldrig harmoniserats. De
omges av väggar som de förberett och 
väntade på dagen när Messias skulle 
komma med befrielse. 

Men denna dag kunde inte komma 
förrän Guds bittra sorg orsakad av 
syndafallet, Jesus bitter sorg och min 
bittra sorg var helt lösta i både den 
andliga världen och den fysiska världen. 
Genom segern i Washington Monument 
väckelsemöte, mildrades all denna bittra
sorg. Nu kan andliga världen förenas i 
en organiserad enhet, och detta kommer
att synas på jorden. 
(089-101, 1976/10/04)

30 Den 4 oktober 1976 är en oförglömlig
dag för min befrielse. Den kombinerar 
den 4 oktober 1955, den dag när jag 
kom ut ur fängelset Seodaemun i Korea,
med segern i Washington Monument 
väckelsemöte år 1976. Innebörden av 
denna dag är ett minnesmärke av 



befrielse; jag är verkligen tacksam att 
kunna fira två befrielser på denna dag. 

För det första är jag tacksam till Gud, 
och därefter är jag tacksam till er. Idag 
är en dag som vi firar segern av Wa-
shington Monument väckelsemöte. En 
dag av stor och himmelsk betydelse är 
en minnesdag vi måste iaktta i hela 
Enighetskyrkans historia. Jag skapade 
den som himlens seger, och firade den 
betydelsefulla himlens seger. (089-090, 
1976/10/04)

31 Vid Yankee Stadium väckelsemöte i 
New York deklarerade jag att jag kom 
som en läkare för att behandla ett sjukt 
Amerika, och som en brandman för att 
släcka branden (kommunismen) i 
Amerika. På Washington Monument 
väckelsemöte, utropade jag djärvt att 
"Jag kom för att rädda ungdomarna i ett 
dekadent Amerika och vägleda dem in i 
att bli morgondagens hopp." Detta 
publicerades i New York Times och 
Washington Post. Människor kan inte 
säga, "Jag kände inte till om pastor 
Moon". Jag har uppfyllt alla mina 
ansvarsområden. 

1976 var ett historiskt år för övergång 
tack vare dessa oöverträffade väckelse-
möten. Då kom alla andar från andliga 
världen för att välkomna mig. De andar, 
som tidigare var uppdelade, gick sam-
man och skapade en välkomnande 
miljö. Den 4 oktober 1976, kunde jag 
etablera dagen för himlens seger. Det 
har funnits många gränser i andliga 
världen på grund av splittringen bland 

religiösa grupper. Nu är Buddhismen, 
Kristendomen, Konfucianismen och 
Islam förenade. Jag förklarade att dagen
som dagen för himlens seger, en dag av
seger för Gud. (091-064, 1977/01/23)

32 1976 var extremt viktigt i historien av 
Guds försyn. Gud skyddade och stödde 
Enighetskyrkan och vann en stor seger 
genom Washington Monument väck-
elsemöte. Jag kommer från det vågiga 
bergslandet Korea. Liksom David som 
stod framför Goliat, kämpade jag en 
andlig kamp i Amerika, en central nation 
i den fria världen som avundas av hela 
världen. Även om ni inte tror att dettta 
skulle hända. Men detta är ett faktum: vi 
kunde vinna denna strid eftersom himlen
ingrep, historien ingrep, mänskligheten 
ingrep och framtiden ingrep. Dagen för 
himlens seger är den dag då vi kan 
utropa denna seger.
(105-141, 1979/10/04)

33 Dagen för segern i himlen är den 
universella vändpunkten när satans 
härstamning kan ändras till Guds 
härstamning. Det är dagen när jag 
etablerade den världsvida standard så 
att de dömda till döden och dödsriket 
kunde räddas och få evigt liv. De som 
gick förlorade i dödens misär kan nu 
känna glädje i sfären av befrielse med 
Guds kärlek i centrum. 

Vilken standard och livsstil etablerade 
dagen för himlens seger? Himlens sida 
leder nu vägen. Vi går in i den tid när 
satans krafter på familjenivå, stam, na-
tion och världen inte kommer att kunna 



motsätta sig Sanna föräldrar, utan faller 
tillbaka i helvetet. (169-041, 1987/10/04)

34 Vi befriades från världen av satans 
blodsband och från satans sfär av liv 
och kärlek. Nationen, etnisk gruppen 
och traditionen var på satans sida, men 
nu kommer vi som har ärvt en ny kultu-
rell tradition att expandera Guds kärlek, 
med början i oss själva och gå vidare till 
familjer, nationer och etniska folk-
grupper. Världens fem raser kommer att 
slå sig samman och gå in i en tidsålder 
av befrielse av folk och etniska folk-
grupper. Befrielse kommer att ske utan 
strid. Dagen för himlens seger är den 
dag vi med stolthet säger, "Vi kommer 
att marschera mot en befriad värld!" Vi 
är medlemmar i Enighetskyrkan, och det
är vår tradition att hävda att "Vi kommer 
att leva som de modiga soldater som 
skapar en kulturell sfär av Adam och en 
kulturell sfär av Sanna föräldrar och 
Sann Gud. Amen!" 
(169-043, 1987/10/04)

35 Med början 1977 kommer vi att se 
motståndet mot Enighetskyrkan i USA 
minska. Under de senaste tre åren har vi
uthärdat undersökningen från skatte-
verket, inflammatoriska rapporter från 
Associated Press och antagonism från 
kongressen. Genom att stå över denna 
förföljelse, skapade vi de nödvändiga 
förutsättningarna för seger i Washington 
Monument väckelsemöte och gick inte 
under. Utan denna framgång skulle jag 
nu ha varit död, och lovat min återkomst.
Under sin historia, betalade Kristen-
domen ett högt pris genom otaliga offer. 

I linje med detta har kommunistisk makt 
låtit Enighetskyrkan lida och betala ett 
pris. Genom framgången i Washington 
Monument väckelsemöte, är den dagen 
över. 

På den 23 februari 1977, min födelse-
dag, kommer jag att predika segerns 
dag på jorden och början på en ny 
tidsålder. Fram tills nu har det varit en 
barriär mellan den andliga världen och 
den fysiska världen. Den andliga världen
kan inte ansluta till den fysiska världen. 
Andliga personer fann det svårt att 
stanna hos, och konsekvent hjälpa den 
fysiska världen. Det var nödvändigt för 
dem att gå fram och tillbaka mellan två 
världar. Dessa väggar har brutits ned 
genom framgången i Washington 
Monument väckelsemöte. En väg har 
lagts där otaliga goda andar enkelt kan 
besöka individer och familjer bland 
deras ättlingar. 

Nu kan vi skapa villkor och återställer 
framgångsrikt individen, familjen och 
stammen. Vad kommer de goda andar-
na gör när de kommit ner? Vi går in i en 
tidsålder där Kristendom, kommunism, 
familjen — allt — kommer att delas i två 
av en andlig gräns mellan Gud och 
satan. Tills 1976 var den onda sidan, 
Kains sida, överlägsen och vann alltid 
kampen vid gränsen mellan den andliga 
världen och den fysiska världen. 
Eftersom den andliga vägen nu är 
öppen, och den andliga världen kan 
samarbeta utan några restriktioner, ju 
mer vi kämpar mot ondskan, desto mer 



kommer Abels sida att segra. 
(090-317, 1977/01/15)

Avsnitt 6. Watergate uttalande

             Tal på Capitol Hill

Sanne far var inbjuden att tala av med-
lemmar i den amerikanska kongressen 
vid två tillfällen. Allteftersom intresset för 
Sanna föräldrar ökade i början av 1970-
talet, uppmanade medlemmar av sena-
ten och representanthuset Far att tala. 
Den 8 oktober 1974 i Dirksen Senate 
Office Building, höll Sanne Far ett tal 
med titeln "Amerika i Guds försyn" till 
185 medlemmar i kongressen, inklusive 
senatorer och kongressmän, som lyss-
nade. Allt detta var ordnat på grundval 
av en inbjudan till Sanne Far daterad 
den 13 september och undertecknats 
gemensamt av 12 medlemmar i repre-
sentanthuset och presidenten i senatens
utskott för utrikes förbindelser. En offi-
ciell inbjudan skickades till alla senatorer
och kongressmedlemmar. Sanne far ta-
lade en andra gång den 18 december 
1975, som svar på en inbjudan från 
medlemmar av kongressen, till en publik
på 200 på Caucus Room i kapitolium, 
"Guds plan för Amerika".

1 Jag har besökt den amerikanska 
kongressen som förberedelse för mitt 
kommande tal. Under sex månader, har 
vi riktat vår uppmärksamhet mot detta 
mål. Jag tänker tala till kongressen den 
8 oktober 1974. Nu säger man i det 
amerikanska samhället att pastor Moon 

är en mystisk person. Vi har kommit till 
en tidpunkt där om en kongressledamot 
eller senator som aldrig hört något av 
mina inlägg går någonstans och 
samtalar om pastor Moon dyker upp, 
skäms de för att de inte har något att 
säga. Intresset för mitt arbete ökar som 
en följd av Madison Square Garden 
väckelsemöte. Om en senator inte kan 
komma, kommer deras kontor att skicka 
en assistent. Jag hörde en rapport att de
sänder människor eftersom de behöver 
veta vad jag säger. Därför är jag över-
tygad om att när jag säger "senatorer, 
stöd pastor Moon!" kommer de säkert att
stödja Washington Monument väckelse-
möte. (073-277, 1974/09/29)

2 Vad kommer att hända den dag Vita 
huset, kongressen och medborgarna i 
USA är alla uppfyllda av Unification 
Thought? Detta kommer att bli den 
drivande kraften att återuppliva Kristen-
domen, återuppliva trasiga familjer, åter-
uppliva ungdomen, lyft upp moral och 
återupprätta allt. Kristendomen stod  i 
centrum när denna nation byggdes, men
nu går den bakåt. Om ni som individ blir 
en person som skall vara bemyndigad 
med Unification Thought, kommer ni att 
representera världen. Om er familj gör 
så, kommer er familj att representera 
världen. Om amerikanska medborgare 
gör så kommer de att bli medborgare 
som inga andra i historien, eftersom de 
kommer att representera många natio-
ner. Och om USA gör så, har världen 
inget annat val än att bli enade inom 
USA:s intressesfär. 



Ni kongressmän och senatorer bör inte 
ens tänka i era vildaste drömmar att 
detta är pastor Moons tankar. Det är inte
pastor Moons tankar. Ni måste förstå att 
det är Guds vilja, den uppenbarade  
sanning som bör deklareras för mänsk-
ligheten och tillämpas av kongressen. 
Helt säkert kommer den dagen ni antar 
denna tanke som nationens principer 
inför medborgarna i er nation, kommer 
USA att bli "en nation under Gud", inte 
bara till namnet utan i verkligheten en 
nation i subjekt partner position till 
världen. Amerika kommer oundvikligen 
att bli himmelriket på jorden. I denna 
nation, kommer det att finnas Sant ideal,
Sann kärlek, Sann lycka och högsta 
sanning. (073-328, 1974/10/08)

3 För Amerikas och Koreas skull är det 
viktigt att bygga upp en grund som den 
amerikanska regeringen och dess med-
borgare kan förstå och respektera. Av 
denna anledning påbörjade jag aktivi-
teter inte bara i FN, utan även i kongres-
sen, som uppmanade mig att hålla ett 
tal. Men jag visste att media fundament 
behövs också för att kunna utöva ett 
verkligt inflytande på den allmänna opi-
nionen. Som en följd av att ha skapat 
detta fundament, har jag nu blivit känd i 
USA. 

När jag först mötte amerikanska ledare 
och frågade dem, "skulle ni tro mig om 
jag berättade att jag kommer att bli en 
sensation om två års tid?" skrattade de. 
De är nu framstående personer i sena-
ten, efter att ha arbetat hårt i 20 år för att
komma dit, så skrattade de och tänkte 

"Hur kan denna uppstickare som heter 
pastor Moon, från ett annat land, gör 
något i Amerika under loppet av två år?" 
Nu har jag emellertid blivit en person 
som de tror på, och de är inte längre 
skeptiska. Jag hade inte gjort mycket 
före detta, och jag visste att jag skulle 
aldrig utvecklas genom bara vänta på att
få deras sympatier. Jag var tvungen att 
hjälpa dem. Det är därför jag gjorde 
många saker för att hjälpa dem med de 
medel jag förfogade över. 
(079-042, 1975/06/16)

Förlåta, älska, förenas

I juni 1972 upptäcktes att en hemlig 
grupp med uppdrag att stödja president 
Richard Nixons återval hade försökt 
göra bandinspelningar i demokratiska 
nationella kommitténs högkvarter i Wa-
tergate kontor i Washington DC. På 
grund av denna skandal, stod president 
Nixon i en svår situation, och han avgick
i augusti 1974. 

Sanna föräldrar såg att Amerikas ande, 
tro och värderingar testades genom 
denna allvarliga kris. Den 30 november 
1973, publicerade de "Watergate-
uppmaning " i New York Times, Wa-
shington Post och hela Amerika, upp-
manande amerikanerna att "förlåta, 
älska och förenas." Sanna föräldrar var 
oroliga för att skandalen skulle utlösa en
ekonomisk och andlig kris i Amerika, och
försvaga sitt globala ledarskap. De var-
nade för att den internationella kom-
munismen skulle använda det som en 



möjlighet att utöka sitt inflytande. Sanne 
far höll ett viktigt möte den 1 februari 
1974, med President Nixon i Oval Office 
i Vita huset.

4 1972 och 1973 fick den amerikanska 
presidenten ner på knän. Jag återgav 
Watergate-uppmaningen för president 
Nixon, berätta för honom att det skulle 
vara ett sätt för honom att överleva om 
han lyssnade på vad jag hade att säga. 
Jag skickade också liknande brev till alla
oss senator och kongressledamöter. 
Watergate var inte bara en tillfällighet, 
utan en chans för mig att ansluta till Vita 
huset. Det är ett historiskt faktum att vi 
har kunnat behålla banden med Vita 
huset under två år i följd. När människor 
studerar Watergate-krisen, kommer de 
utan tvekan att se att mitt namn är histo-
riskt antecknat där att stödja USA och 
presidentskapet. Trots att folk kanske vill
förneka detta, kan det inte förnekas. 
(069-308, 1974/01/01)

5 När Amerika var i kris över Watergate-
skandalen, uppmanade jag människor 
att återvända till Gud. För att återvända 
till Gud behöver vi förlåtelse, och jag 
uppmanade det amerikanska folket att 
kunna ta emot förlåtelse måste vi kunna 
förlåta. I Watergate-uppmaningen förkla-
rade jag att vi bör förlåta. Om vi inte kan 
förlåta andras synder, kan vi inte bli 
förlåtna. Med hjälp av en person, presi-
dent Nixon, som deras representant, 
talade jag om för folk som individer, som
kyrkor och som en nation, "Ni är också 
syndare. Ni bör först göra bättring och 
förlåta president Nixon". Jag var den i 

USA som introducerade idén att förlåta 
president Nixon.

Den demokratiska världen kollapsar 
eftersom Kristendomen kollapsar. Kris-
tendomen kollapsar eftersom medan 
problemen i varje nation och hela värl-
den ökar, talar ledare och folk inte med 
Gud utan gör saker på egen hand. Det 
är samma som vid tidpunkten för den 
mänskliga syndafallet i Edens lustgård. 
(071-247, 1974/05/01)

6 När jag först kom till Amerika, var jag 
en individ som fått befälet över himlen, 
och jag hade bara tre år på mig att 
förmedla mina tankar till alla 240 
miljoner medborgare. Oavsett om de 
lyssnade eller inte, var jag tvungen att 
göra ett intryck på dem och låt dem veta.
Hur skulle jag göra detta? Jag hade 
inget fundament, inget samarbete, och 
det fanns även oppositionen. Hur 
övervinna denna situation? Jag var 
tvungen att gå rakt fram och nå deras 
hjärtan. Därför träffade jag tidigt 
framstående senatorer. Jag träffade 
också företrädare för kongressen och 
sedan träffade jag många framstående 
och betydelsefulla personer. Jag över-
vägde därefter att nå Vita huset, och det 
är just då Watergate-krisen exploderade.
På grund av denna kris, blev det möjligt 
för mig att träffa president Nixon. Ameri-
kaner var i tillstånd av opposition, 
hopplöshet och besvikelse. Vid den 
tidpunkten tänkte jag att jag skulle visa 
dem en väg framåt baserad på kristen 
kärlek. (075-203, 1975/01/02)



7 Under lång tid, har jag studerat olika 
religioner och religiösa människor. Jag 
träffade många kongressmän och andra 
framstående personer. Jag träffade 
också prominenta personer i nationen. 
Jag träffade dem, men de hade ingen 
önskan i sina hjärtan att rädda världen. 
Under Watergate-krisen, såg jag att 
Amerika kan glida och falla till botten av 
gropen genom bara ett mindre misstag 
och att religiösa ledare, däribland 
världsberömda personer som Billy 
Graham, bör stå i frontlinjen och leda en 
medborgarnas medborgar-rörelse för att 
skydda USA. Men dessa människor 
tänka inte alls på det sättet. 

Därför är därför denna person som heter
Moon, som var född i Asien, tog på sig 
ansvaret. Detta är dock inte något som 
görs lätt. Jag var tvungen att riskera mitt 
liv och samråda med Gud för att få reda 
på vad Hen ville. Den person som står 
här framför er är inte politiker. Jag är en 
person som agerar i enlighet med Guds 
ord. Någon borde skydda nationen, värl-
den och mänsklighetens och visa vägen 
att gå framåt. Jag visste detta och det är
därför jag beslutade att gå denna riska-
bla väg. Enighetskyrkan gjorde denna 
slutliga resolution. 
(072-025, 1974/05/07)

8 Under 1972, förkunnade jag ordet i sju
städer över hela USA. Baserat på det 
fundamentet, evangeliserade jag 21 
städer under 1973. Under denna tid, 
centrerat på Watergate-krisen, som 
hade skett månader innan jag avslutade 
21-städers rundturen den 28 januari, 

nära slutet av den andra sjuårs-perioden
av den 21-åriga perioden. Efter det kom 
jag hit till Washington och president 
Nixon. 

Jag hade inte begärt att få träffa honom, 
men president Nixon angav själv datum 
och erbjöd att träffa mig. Vi möttes inte 
av en tillfällighet. Om en stat vill träffa 
presidenten, brukar de ha ett möte ett 
och ett halvt år i förväg, så detta möte 
med honom var en historisk händelse. 
Han hade frigjort sitt schema och 
träffade inte någon under de två veckor-
na fram till den 30 januari, då han var att
ge sitt tal i kongressen. Den 1 februari, 
efter hans tal, var jag den första han 
träffade. Han hade avböjt alla möten 
med statliga företrädare och ambas-
sadörer för att kunna träffa mig.

När jag träffade honom, sa jag, "Låt oss 
bedja." president Nixon böjde sitt huvud i
bön. Det var en historisk händelse som 
vi kunde be innan vi började ett sådant 
möte. Vi hade ett fantastiskt möte. Han 
tackade mig, och sa att pastor Moon vi-
sade sig oroa sig mer för honom än nå-
gon annan i landet. Jag kunde känna att 
han var överväldigad och lycklig. Jag 
kan inte förneka att det var ett historiskt 
ögonblick, som är jämförbar med en 
romersk kejsare som samtalar med 
Jesus. (070-281, 1974/02/14)

9 Som ett resultat av Watergate-krisen, 
hade Amerikas framtid blivit osäker. Jag 
öppnade ett sätt för Kristendomen att 
hjälpa till att stabilisera detta land. Vi har
också etablerat en väg för den demo-



kratiska världen och USA att gå framåt. 
Detta är möjligt eftersom jag träffade 
president Nixon enligt Guds vilja. Därför 
bad jag när jag träffade honom. Det var 
inte en tillfällighet. Folk kanske inte vet, 
men det var redan bestämt att vi skulle 
övervinna ett hinder på den tidpunkten i 
försynen. (070-236, 1974/02/10)

10 Mitt stöd för president Nixon var inte 
för honom, utan för hans position som 
president. De amerikanska medbor-
garna bör känna till detta i framtiden. 
Nationens ledare bör ha auktoritet när 
han fastställer nya riktlinjer och beslutar 
om nationens öde. Det är därför jag 
stöder honom. 

Om president Nixon varit kvar i rege-
ringsställning, skulle Vietnamkriget inte 
ha slutat som det gjorde och Kambodja 
skulle inte ha varit kvar i det tillstånd det 
befann sig i. Jag förutspådde att 
president Nixons avgång skulle leda till 
det aktuella resultatet. Det är en natio-
nell skam att ha lämnat kvar miljarder 
dollar med vapen till den kommunistiska 
världen. Det bör betraktas som ett stort 
nederlag för denna ledande land i den 
demokratiska världen. 
(080-040, 1975/10/04)

11 Jag stödde president Nixon så att 
Amerika snabbt skulle kunna avsluta 
Vietnamkriget och avgå med segern. 
Jag trodde att genom denna seger, 
skulle Asiens försvarszon utvidgas. Jag 
drar slutsatsen att Nixon-doktrinen 
måste förändras. Om Nixon-doktrinen 
hade stått fast, skulle hotet mot säker-

heten runt Korea genast ha avtagit. Gud 
önskar se Amerika och dess president 
förenas och delta i solidaritet med Asien.

Men det amerikanska folket skiljdes från 
sin president. När jag såg detta, insis-
terade jag på att de skulle förlåta, älska 
och enas. Därefter skulle Kristendomen 
ha blivit ett med president Nixon och 
med alla amerikanska medborgare. Om 
detta hade inträffat som ett resultat av 
vad jag förespråkat, skulle människor så
småningom ha förenats med mig. Jag 
kom hit som en välgörare för att frälsa 
och förena Amerika. Det är därför 
president Nixon behövde mina råd. 
Watergate-krisen skulle ha lösts mycket 
snabbt. (106-121, 1979/12/16)



Kapitel 3

Den särskilda turnén i Japan 
och utsändning av missionärer

Avsnitt 1. Japans ansvar

                    Bakgrund 

När Korea fick självständighet den 
15 augusti 1945, skulle Sanne far göra 
ett fullskaligt avtäckande av Guds vilja, 
baserat på Kristendomen. Om allting 
hade utvecklats som planerat, skulle 
Sanne far ha avancerat till världen ge-
nom andra världskrigets nationer: 
Förenta staterna, Storbritannien och 
Frankrike. Sanne far trodde att enig-
heten av dessa tre nationer som Abel, 
Eva och Kain skulle ha lett till åter-
upprättelsen av världen. Men på grund 
av misstron från religiösa ledare, uteblev
hans planer och Gud var tvungen att 
börja en ny försyn genom att fostra 
Japan till Eva-nation i stället för Stor-
britannien. Gud välsignade Japan som 
Eva-nation, som skulle föda och fostra 

världen, med början i Asien, precis som 
en moder sköter om hennes barn.

1 Omedelbart efter andra världskriget 
kunde de allierade nationerna och 
axelmakterna ha förenats att skapa 
brudens sfär, med andra ord en kristen 
kulturell sfär. Om de hade deltagit med 
Sanne far, som kom som brudgummen, 
skulle en 40-årig historia av sorg inte 
behövt ha kommit till stånd. Det var en 
tid i försynen där det var möjligt att an-
sluta alla familjer till fundamentet av 
global seger inom sjuårs-perioden, ba-
serat på den Sanna föräldrars modell 
och standard. Men det slutade i ett miss-
lyckande eftersom företrädare för sfären 
av västerländsk Kristendom, som rep-
resenterade bruden, kunde inte närvara 
och förena sig med mig som Återkoms-
tens Herre. De misslyckades inte bara 
med att förena sig med mig, de motsatte
sig mig och vände sig helt till satans 
värld. 



Jag drevs ut och lämnades kvar i öknen.
Jag var tvungen att bygga upp en grund 
från individ till familj, stam, folk och na-
tionella nivåer. Jag har stått inför global 
förföljelse fram till denna dag. Genom 
allt detta fortsatte jag att ständigt betala 
gottgörelse inför världens opposition. I 
40 år har jag skapat genom denna glo-
bala sfären av förföljelse med opposi-
tion på varje nivå, inklusive familj, folk, 
nation, värld och himmel och jord. 
(240-104, 1992/12/10)

2 När ni ser på Storbritannien, USA och 
Frankrike i slutet av andra världskriget, 
kan ni se att Storbritannien, Eva-natio-
nen, är en önation, som har vänskap till 
kontinenten. USA som är Abel, född ur 
Storbritannien på samma sätt som den 
protestantiska sfären föddes ur den ka-
tolska sfären. Bland de allierade, stod 
Frankrike i position av Kain. Motstående 
dessa stod de tre på satans sida, be-
stående av Japan, Tyskland och Italien. 
De allierade stod ansikte mot ansikte 
mot axelmakterna. Världen var uppdelad
och frön planterades. 

När tiden för full skörd kom måste alla 
konton regleras. Satan måste förmås till 
fullständig underkastelse. Men Stor-
britannien, USA och Frankrike gick emot
mig. Om de inte hade, skulle Japan och 
Tyskland inte kommit att stå på Guds 
sida. 

Jag valde USA igen eftersom det Full-
bordade Testamentets tidsålder kräver 
utformnings- och tillväxt-steg. Amerika 
behövdes för att skapa det fundament 

där den återvändande Herren kunde stå,
eftersom återskapandet av USA beteck-
nar återupprättelse av Judendom och 
Kristendom, Gamla testamentet och Nya
testamentet. Allt detta måste ställas i 
ordning igen. Det är därför jag valde 
USA igen. Efter andra världskriget fick 
USA, Japan och Tyskland global aukto-
ritet. Detta kan ske eftersom jag valde 
dem att bli Abel-nation, Eva-nation 
respektive Kain-nation. 
(246-194, 1993/04/16)

3 För att kunna förena världen måste det
finnas en Kain-nation och en Abel-nation
och en Adam-typ nation och en Eva-typ 
nation inom den demokratiska sfären. 
På en global nivå är Korea Adam-nation.
Om den kristna kultursfären centrerat på
Amerika hade accepterat mig, skulle 
Storbritannien ha varit Eva-nation. Jag 
tänkte förena Storbritannien med globala
kristna kultursfären, men Kristendomen 
gick emot mig, så jag kunde inte göra 
detta. Jag var tvungen att återvända till 
Asien och detta ledde till uppkomsten av
Japan, en fiendenation till den korean-
ska halvön. Efter att ha trätt in i åter-
upprättelsens tidsålder, uppfyller Japan 
sitt ansvar som moder. Hon kunde 
samla ekonomisk makt i de yttersta 
dagarna eftersom hon står i position av 
Eva-nation. Som Eva, måste Japan 
återkräva allt som gått förlorat. 
(136-278, 1985/12/29)

4 I det förflutna, var Korea och Japan 
fiender. För att gottgöra detta, var jag 
tvungen att få de mest älskade och mest
hatade personer, och de mest älskade 



och hatade nationerna, att relatera till 
varandra i Guds närvaro. Annars kan jag
inte återupprätta himmel och jord. Japan
står i position av en objekt partner till 
Korea och Tyskland står i position av en 
objekt partner till Förenta staterna. 

Därmed är Korea Adam-nation och 
Japan är Eva-nation. Amerika är ärke-
ängelns nation på Guds sida, och Tysk-
land är ärkeängelns nation på satans 
sida. När Korea är förenat, kan dessa 
fyra nationer återupprättas. När dessa 
fyra länder är förenade, så kan världen 
återupprättas. På detta sätt kan vi 
återupprätta den andliga världen och 
den fysiska världen. Dessa fyra länder 
måste bli offer för att återupprätta 
universum och världen och Korea måste
bli ett offer med målet att återupprätta 
dessa fyra länder. 
(017-315, 1967/04/10)

5 Jesus skapade en grund för andlig 
seger, men Sanna föräldrars seger om-
fattar såväl den andliga världen och den 
fysiska världen som de avancerar enligt 
försynen mot världsomfattande enighet. 
Om vi under tre år med början 1972, kan
bygga solidaritet och vinna över Japan, 
kommer Japan att bli en nation som hela
världen känner till. Som Eva-nation, 
kommer Japan att utvecklas. Principen 
innebär att saker och ting utvecklas efter
en treårsperiod. För att förbereda för 
detta, kommer jag att förbereda en in-
satsstyrka. Vi måste snabbt fostra 
talangfulla personer.
(055-173, 1972/05/07)

Modernationen

År 1999, ett år före ankomsten av ett 
nytt århundrade, sändes för världens 
skull, 12 000 japanska kvinnor i grupper 
om 80 ut som missionärer till 150 na-
tioner. Sammanlagt mer än 20 000 
japanska kvinnor gick ut i världen som 
missionärer från 1994. När Sanna fö-
räldrar turnerade missionsländerna un-
der denna tid, tog de tid att uppmuntra 
dessa missionärer. På detta fundament, 
upphöjde Sanna föräldrar 1 januari 
1998, Japan från Eva-nation till moder-
nation.

6 Från och med nu, kommer Amerika att
bli en nation med auktoriteten hos den 
äldste sonen, Japan blir moder-natio-
nen, och Korea blir fader-nationen. 
Dessa tre nationer, Korea, Japan och 
Förenta staterna, är en nation. Från och 
med idag, den 17 april 1998, måste vi 
tänka på dem som en nation. När dessa 
tre nationer förenas kommer de inte ha 
några problem att påverka hela världen. 
När dessa tre nationer förenas, kommer 
alla andra att följa. Sedan kommer en 
enad värld av fred att manifesteras på 
jorden. Det är Guds rike på jorden. 
(292-243, 1998/04/17)

7 Amerika, den äldste son-nationen, 
måste följa Sanna föräldrars komman-
don med absolut tro, absolut kärlek och 
absolut lydnad. Precis lika mycket som 
Eva-nationen vald av Sanna föräldrar 
gör, i syfte att förena sig med de två 



föräldra-nationerna, Japan och Korea. 
Japan, moder-nationen och Amerika, 
son-nationen, måste förenas och följa 
Sanna föräldrar. Alla konkurrerar med 
varandra. Korea och Japan är konkur-
renter, Japan och Amerika är konkur-
renter, och USA och Tyskland är konkur-
renter. Människor måste leva för andra 
med kärlek och bryta ned alla barriärer 
så att dessa konkurrerande nationer kan
förenas. Då kommer folk att följa dem. 
Det är principen för att reglera räken-
skaperna i försynen. 
(397-190, 2002/11/21)

8 Det måste finnas en Eva-nation som 
är moder-nationen, en Adam nation som
är fader-nationen och en nation med 
auktoriteten hos den äldste sonen. Om 
Adam och Eva inte hade fallit skulle de 
ha utövat den äldste sonens auktoritet. 
Efter det skulle de haft myndigheten av 
föräldrarna, följt av kunglig myndighet. 
Den äldste sonens och den kungliga 
auktoriteten för föräldrar skulle ha ut-
vecklats från individuell nivå till nationell 
nivå till den universella nivån. 

I Adams familj, hade Kain-auktoriteten 
av äldste son. Adam och Eva hade 
auktoriteten av föräldrarna, och i fram-
tiden skulle ha uppnått kunglig myndig-
het. Därefter skulle de ha blivit ur-
sprungsceller till mänskligheten. Adam 
och Eva skulle vara ursprungsceller 
centrerat på Gud. De förlorade allt, där-
för måste allt detta gottgöras. 

Auktoriteten hos den äldste sonen på 
global nivå är oantastbar i USA, aukto-

riteten för Eva på global nivå är oantast-
bar i Japan, och auktoriteten av Adam 
på global nivå är oantastbar i Korea. 
Dessa nationer måste leva tillsammans. 
Vad Amerika äger hör inte till Amerika. 
Det hör inte till sonen. Vad som hör till 
Eva, moder-nationen, tillhör inte henne. 
Saker måste först ägas av fadern före 
son eller moder kan äga någonting. 
(315-168, 2000/01/30)

9 Begreppen fader-nation, moder-nation 
och äldste son-nation existerar inte i den
sekulära världen. Sanna föräldrar valde 
Korea, Japan och Amerika som fader-
nation, moder-nation och respektive 
äldste son-nation. Därför måste Eva 
längta efter [Adam] som hennes far, 
moder och hennes äldre bror. Eva be-
höver hennes äldre bror, och även sin 
moder och fader. Därefter måste Japan 
fostra och vårda den äldre son-nationen.
Som moder-nation måste hon skapa en 
miljö för att förena sig med fader-natio-
nen. Allt som förstördes efter Eva föll 
måste återuppbyggas och återvända till 
sitt ursprungliga tillstånd. 
(466-221, 2004/8/29).

10 Koreanerna får inte förbli endast i 
Korea. De måste åka till Japan eller USA
och leva där genom att byta plats med 
människorna där. Världens folk måste 
registreras i Korea, Japan och Förenta 
staterna. När de är registrerats, kommer 
de att glömma sina nationella perspek-
tiv. När afrikanerna är registrerade, är de
inte längre afrikaner. Den historiska 
miljön, klyftan mellan rika och fattiga, 
och alla vanliga saker som kommer att 



ändras. Människor måste ärva tradi-
tionerna av fader-nationen, moder-
nationen och äldste son-nationen som är
de tre nationerna Korea, Japan och Fö-
renta staterna. Allt kommer att cirkulera 
genom fader, moder och äldre son. 
(318-171, 2000/03/06)

11 Japan, Eva-nationen, är det globala 
förkroppsligandet av Tamar och Maria. 
Genom global förkroppsligande menar 
jag som en nation, står Japan i position 
av Maria och Tamar. Tamar represen-
terar positionen av att befria folket. 
Maria representerar positionen av att 
befria nationen. Modern står i position 
att befria kosmos. Eftersom ni japanska 
människor har detta ansvar, måste ni 
förneka allt som tillhör satan, inklusive 
världen som står i position av äldste son 
på satans sida. Japan måste omfamna 
religiösa cirklar på Guds sida. 

För att följa Gud måste ni helt klippa av 
satans sfär, vända om 180 grader och 
gå i motsatt riktning. Annars kan ni inte 
uppfylla ert ansvar som människor från 
Eva- nationen, moder-nationen. Detta 
Principernas perspektiv. Detta är en slut-
satsen av frälsningens försyn. Ni måste 
gå bortom sfären för Tamars mission 
och sfären för Marias mission på natio-
nell nivå, för att uppfylla ert uppdrag som
moder-nation. Annars kan inte Japan ta 
positionen som moder-nation. 
(313-014, 1999/11/09)

12 Japan är moder-nationen. Hon måste
bli moder-nationen som alltid följer den 
fader-nationen. När Amerika står i sfä-

ren av den äldste sonen, måste Amerika
bli en nation som följer av fader- och 
moder-nationerna. Som moder-nation, 
måste Japan gå vägen över ett offer 
med syfte att skapa lycka för fadern och 
Himmelska föräldern. Japan, likt ett 
offererbjudande, har en tradition av 
engagemang, offrar och erbjuder allt. 
Japan måste som offer, skapa en 
tradition av hängivenhet, lidande och 
offra allt.  Japan måste bli en central 
nation som lever i uppslutning till fader-
nationen. Moder-nationen måste leva för
fader-nationens skull, och äldste son-
nationen måste leva för moder-nations 
skull. Alla andra nationer i världen måste
agera i samförstånd med varandra för 
att skapa fader-nationens säkerhet. 
(608-129, 2009/02/22)

Avsnitt 2. Förkunnelse i Japan

Sanna föräldrars familje-turné

Sanna föräldrar besökte Japan under sin
första världsturné 1965, deras andra 
världsturné 1969, och deras tredje 
världsturné 1972, liksom många andra 
tillfällen för att ge uppmuntran till med-
lemmarna. Under ett särskild besök från 
12 juni till 10 augusti 1967, fick de säll-
skap av medlemmar av familjen liksom 
ledare. Under detta besök efterlämnade 
de traditioner av flera typer till Japan. De
efterlämnade Sanna föräldrars under-
visning, särskilt Principerna; för det and-
ra, efterlämnade de tro; för det tredje 
efterlämnade de Välsignelsen; och för 



det fjärde efterlämnade de Japans mis-
sion som Eva-nation. De höll ett två-
veckors möte med ledarna från 17 juni 
och turnerade runt Japans provinser från
8 till 21 juli.

1 När jag mötte er fylldes mitt hjärta med
en obeskrivlig längtan. Mitt hjärta är all-
tid kopplat till er och jag beklagar att vi 
inte har kunnat kommunicera på grund 
av språkbarriären. Jag tror att denna 
språkbarriär en dag kan bli ett problem 
för Enighetskyrkan i Japan. Men just nu 
skulle jag vilja upptäcka våra likheter 
under denna tid vi är förenade i hjärtat, 
och förmå oss att närma varandra. 
Eftersom det finns så mycket jag vill 
säga, kan jag inte beskriva känslorna 
som väller upp och ekar i mitt hjärta. 
(Sanna mor, 1967/06/12)

2 När jag anlände  till Japan den 12 juni,
1967 kände jag att jag behövde förena 
de japanska medlemmarnas hjärtan 
med fäderneslandet för deras tro. Efter-
som vi har fokuserat på arbetet med 
missionärer i främmande länder, har vi 
kunnat gå  stadigt framåt i en riktning. 
Jag har varit angelägen att om jag inte 
gör något åt detta kommer det att påver-
ka våra medlemmar negativt över tid. Så
jag tog med mig högsta ledarna från 
högkvarteret och sände dem till olika 
regioner i Japan för att skapa hjärtliga 
relationer med japanska medlemmar. 
Jag höll seminarier under två veckor 
efter ankomsten och turnerade sedan i 
landet under 13 dagar. 

Efter det besökte jag de flesta av Japans
större fabriker. Jag gjorde detta efter-
som, även om det är viktigt för mig att 
leda vår tros-rörelse genom att ta itu 
med frågor som rör religion, måste jag 
också att fokusera på och utveckla en 
plan för att hjälpa Korea uppnå sina 
nationella mål. Jag besökte fler än tio 
fabriker för att granska det aktuella till-
ståndet hos japanska industrier. När jag 
besökte dessa fabriker, kände jag djupt 
att från och med nu måste Korea före-
nas med Japan på en nationell nivå. 
(018-284, 1967/08/10)

3 När jag besökte Japan 1967 över-
vägde jag att välsigna medlemmarna. 
Men de japanska medlemmarna tänkte 
inte ens på att ta emot Välsignelsen. De 
tänkte sig bli välsignade två eller tre år 
senare. Detta gjorde mig oerhört glad. 
Om de inte lever ett riktigt liv för Japan, 
helt uppoffrande i äkta aktiviteter, utan 
istället lever för sig själva, kommer de 
inte att kunna stå inför Gud. Det är sant. 
Bara genom detta faktum kan ni se att ni
snabbt behöver ändra er position just 
nu. Ni måste förstå omfattningen av 
Guds förväntningar och hopp för er. 
(018-309, 1967/08/10)

4 Japan har tryckt ner Enighetskyrkan 
fram till denna dag, och det orsakade en
stor uppståndelse när jag åkte till Japan 
1967. Många japanska journalister 
begärde intervjuer. Eftersom de såg mig 
acceptera inbjudningar från offentliga 
tjänstemän och nationella ledare, trodde 
journalister jag också skulle acceptera 
deras inbjudningar. Men de känner inte 



mig. Jag träffade dem inte. Jag motade 
bort dem vid dörren. Så de blev 
upprörda och klagade över Enighets-
kyrkan. Vi blev så småningom ett fokus 
för japanska media under 1967. 
Enighetskyrkan blev förstasides rubriker.
(022-095, 1969/01/26)

5 Den äldre brodern är en representant 
för fadern och den äldre systern är en 
representant för modern. Frågan är hur 
starkt ni känner så här? Det är mycket 
lätt för syskon att kritisera varandra uti-
från sina egna åsikter. Hur kan vi över-
vinna dessa begränsningar? Detta var 
en av frågorna i mitt sinne när vi avreste 
till Japan. Hur kan jag hjälpa er uppleva 
att er kyrkoledare verkligen är ett andra-
jag av Sanna föräldrar? 

Se inte på kyrkoledare utifrån er egen 
synpunkt, utan från Guds ståndpunkt. 
Beroende på hur en kyrkoledare växte 
upp, hans akademiska nivå och andra 
kvalifikationer, kanske han inte nödvän-
digtvis är överlägsen er. I vissa avseen-
den finns det tillfällen när en kyrko-
ledare behöver lära från er. Vid sådana 
tillfällen är det enkelt för en vanlig per-
son att kritisera kyrkans ledare från topp 
till tå. Jag är oroad över att en sådan 
kultur kan utvecklas. Det viktiga är hur 
många medlemmar i japanska kyrkan 
har hjärtat av en förälder. Jag hoppas att
antalet sådana medlemmar ökar. 
(1967/08/09)

6 Kommunistpartiet är ett problem. Jag 
har noggrant tränat människorna i Korea
på grund av min övertygelse att 

koreanerna måste vara de första att 
samla deras krafter och stå upp mot 
kommunismen. På grundval av att Korea
etablerar en standard av seger över 
kommunismen, måste Japan börja ta itu 
med samma frågor. I många avseenden 
står Japan i ett strategiskt läge. 

Från försynens synsätt, står Korea och 
Japan i positionerna av Adam-nation 
respektive Eva-nation. Eva var den förs-
te att falla. Hon var den första att gå 
över till satans sida. Nu står Japan i en 
liknande position. Därför får Japan inte 
grunda sin verksamhet på egenintresse. 
Eva borde ha talat med Adam istället för 
att bara tänka på sig själv och sedan 
vidta åtgärder. 

Många ungdomar i Japan vet inte något 
om kommunismen, så att de bevarar en 
vänlig inställning till kommunistpartiet 
och vänsterpartister i allmänhet. Med 
tanke på den verkligheten, har vi ett vik-
tigt ansvar. Vi måste konfrontera kom-
munistpartiet rakt på sak med vårt logis-
ka tänkande. Vi måste visa dem att 
demokrati är överlägsen kommu-
nismen. Japan är säkert eftersom Ame-
rika skyddade dem tills nu, men i fram-
tiden kan de finna sig försvarslösa. Om 
det händer kan det attackeras. Med 
kommunistiska Kina och Sovjetunionen 
inom attackavstånd, måste Japan vidta 
snabba åtgärder som grundar sig på en 
omfattande handlingsplan. (1967/06/27)

7 Om ni går till centrala Tokyo kommer 
ni att se annonstavlor med röda stora 
bokstäver som visar reklam för japanska



kommunistpartiet. De sprider självsäkert 
sin propaganda i dagsljus framför Tokyo 
station och Shibuya station. På den 
japanska politiska arenan, förenar 
medlemmar i kommunistpartiet sina 
krafter med det socialdemokratiska 
partiet att motsätta sig det liberala 
demokratiska partiet. De är verksamma 
tillsammans och motsätter sig varje lag-
förslag som lagts fram av det liberala 
demokratiska partiet. Syftet är att 
uppegga kommunisterna, arbetarna och 
bönder och använda dem som verktyg 
för att bygga upp sina underjordiska 
fundament. Kommunisterna fokuserar 
desperat på dessa saker. 
(018-286, 1967/08/10)

8 Vad tror ni hände när jag turnerade 
runt Japan? Studenter i Collegiate 
Association for the Research of 
Principles – CARP hoppade av skolan 
för att delta i missionsverksamhet som 
pionjärer för att frälsa Japan. Deras 
aktivism blev den hetaste nyheten i varje
dagstidning. Några av deras föräldrar 
skickade anonyma brev till tidningar som
motverkade dessa artiklar, medan andra
sände anonyma brev som stöder dem. 

En tidning publicerade bara de 
berättelser som var emot Enighets-
kyrkan. Så vi protesterade att det var en 
vänsterorienterad tidning som samman-
svärjde sig mot Enighetskyrkan på grund
av vår hållning Victory Over Com-
munism - seger över kommunismen, 
som är ideologiskt fientligt inställd till 
tidningens ståndpunkt. Sedan en annan 
tidning uppmärksammade hur artiklarna 

mot Enighetskyrkan var inte fakta. På 
detta sätt fanns det vissa nyhetsbyråer 
som motsatte sig USA och andra som 
stött oss. 

De tidningars berättelser som stödde 
oss byggde på anonyma brev från 
föräldrar som stödde oss. Dessa brev 
slog fast, "Alla unga män och kvinnor 
borde skickas till Enighetskyrkan. Alla 
tidningsartiklar som motsätter sig 
Enighetskyrkan är falska. Våra barn som
gått till kyrkan förbättrades på många 
sätt." Det är därför mitt namn hela tiden 
dök upp i dessa tidningar. 
(018-298, 1967/08/10)

Besök under 1973

Sanna föräldrar besökte Japan från 8 till 
22 juli 1973. Den 11 juli, talade Sanne 
far till medlemmar från området norr om 
Shizuoka vid Sayama Park i Tokyo. Den 
12 juli, ledde han ett möte med medlem-
mar från området väster om Nagoya på 
Takarazuka Training Center i Hyogo 
Prefecture. Sanna föräldrar gjorde en 
andra resa till Japan från 7 till 10 augusti
samma år. De har besökt Japan för tred-
je gången detta år från 17 till 24 novem-
ber, där de talade och ledde ett antal 
evenemang och sammankomster, inklu-
sive den andra internationella konfe-
rensen om enighet om de vetenskaper - 
ICUS.

9 Inom två år, måste Japan besluta om 
sitt öde. Vi är en viktig tidpunkt; vi måste 
välja mellan ett antal vägar. Att gå bakåt 



är inte ett alternativ. Vara beredd att dö 
medan ni går framåt. Vi är i ett tillstånd 
av akut kris, därför måste vi ändra taktik 
och riktning. Ni måste stärka er beslut-
samhet än en gång. Om ni inte avan-
cerar framåt, kommer Japan att vara i 
fara. Situationen i Japan utspelas precis 
som jag förutspådde. Detsamma gäller 
villkoren i Asien. Om vi tillåter mer tid att 
förflyta kommer det att vara för sent. 
Varje timme räknas. Vi står inför ett tra-
giskt öde. Underlåtenhet att investera 
ännu en timmes arbete skulle leda till 
förlust av 1 000 år. Varje timme, varje 
sekund räknas. Vi står inför en kris. Allt 
beror på er. (1973/07/08)

10 Japan längtar efter att ansluta sig till 
den asiatiska kontinenten. Men detta 
kan bara göras genom Korea. Den 
koreanska halvön är både basen och 
stegen för att ansluta till fastlandet. 
Nordkorea ligger i norra delen av denna 
halvö, och Sovjetunionen och röda Kina 
svävar närheten. Den minut Japan för-
svinner, kommer alla i Asien att förloras. 

Japan har missionen som Eva-nation. 
Den har ingen framtid om det kan ge 
ekonomiskt och emotionellt stöd till män-
niskorna i Asien, även om det innebär 
att Japan måste offra sin egen bekväm-
lighet. Detta är en uppenbar slutsats. 

Om japanska folk kan acceptera Unifi-
cation Thought, kan de bli ett globalt 
folk. Om det händer kommer nationen 
Japan att leda världen. När en brud gör 
bra ifrån sig i brudgummens hus, blir 
hon centrum och fokus för kommentarer 

från personer i hushållet. Japan måste 
vara lojala med Sanna föräldrar och 
himlen som en brud. Det är enda sättet. 
Om Japan uppfyller sin mission, kommer
hon inte att förgås. (1973/07/08)

11 Om jag var Gud, skulle jag inspirera 
unga japanska människor som samlats 
här för att ge sina liv, eftersom om nå-
gon skulle erbjuda sina liv för Japan, 
skulle Japan bli riktigt välsignad som 
följd. Gud välsignar människorna som 
likt Jesus, offra sig, och till och med dör 
för mänskligheten. Jag hoppas att ni alla
tar ledningen för det japanska folket, och
ställer er beslutsamma att stå i en 
offentlig position med en stark känsla av 
patriotism och lojalitet. Jag hoppas ni blir
beslutsammare än någon annan i 
historien. Hur stort det skulle vara! 
Oavsett vad, har vi bara ett liv att leva. 
Om det är någon som kan leva på detta 
sätt och är redo att dö med ett hjärta av 
kärlek som överskrider andras, kommer 
Gud att tvingas välsigna Japan för evigt 
genom den enda personen. Guds rike 
kommer att existera  tack vare er. 
(1973/07/12)

12 Kan Japan blir en ny pionjär och 
representera öst i förhållande till sfären 
av den västerländska civilisationen som 
omfattar USA, Frankrike och Italien? 
Japan kallas för ett "ekonomiskt djur." 
Detta är ett nedsättande uttryck. Na-
tioner kallas vid många namn. Med vilket
namn kommer Japan så småningom 
kallas? Japan lever för Japans skull. 
Vilket är mer hedersamt för en japansk 



person: att leva för Japan eller att leva 
för världen? 

Om japanerna vill leva för världens skull,
måste de betala gottgörelse för sitt 
förflutna och skapa en ny tradition. De 
måste rätta till misstagen från deras 
förfäder. Var och en av er behöver åter-
upprätta genom att betala gottgörelse, 
de synder som begåtts av era förfäder i 
historien. Ni måste också återupprätta 
genom att betala gottgörelse för de syn-
der som begåtts av Japan i den nuva-
rande eran. När ni gör så, kommer er 
tidsålder. En person som inte kan gott-
göra det förflutna kan inte göra hans 
eller hennes ideal en verklighet. Det är 
viktigt för Japan att uppnå resultat 
genom en altruistisk väg där folk kan 
utgjuta blod, svett och tårar på grundval 
av en verklig standard. Japan behöver 
investera sig fullständigt. (1973/11/18)

Besök under 1974

Den 1 februari 1974, hade Sanne Far 
hade ett betydande möte med Förenta 
staternas president Richard Nixon i Vita 
huset. Efter det reste Sanna föräldrar till 
London, England, och besökte därefter 
Japan från 5 till 8 februari. De besökte 
Japan för andra gången detta år från 22 
till 25 april. Deras tredje besök i Japan 
ägde rum från 6 till 13 maj.

Den 7 maj, ledde de banketten för Day 
of Hope på Imperial Hotel i Tokyo. 
Sanne far höll ett tal med titeln "Att leva 
för andra", till mer än 1 800 framstående

personer från olika områden, inklusive 
40 parlamentsmedlemmar, tjänstemän 
från finansministeriet och ministeriet för 
jordbruk, skogsbruk och fiske. Senare i 
år, efter att ha slutfört en 40-städers 
turné i USA, gjorde Sanna föräldrar sitt 
fjärde besök till Japan från 25 till 29 
december.

13 Problem i världen uppstår eftersom 
det inte finns någon central standard 
genom vilken folk kan veta vad de kan 
förvänta sig av varandra. Om vi kan 
säkra det idealet som alla människor i 
hela världen längtar efter, kan vi finna en
ny riktning. Enighetskyrkan försöker ta 
ansvar för de svåraste problemen i 
Japan. Det kommer att vara för sent om 
vi inte sätter en central standard nu, en 
standard som ger människor hopp som 
inte vacklar under tider av instabilitet. 
Jag är den enda som hittat metoden att 
lösa de problem som även Sovjetunio-
nen och USA inte kunde lösa. 

Hur många fler människor kommer ni att 
samla från nu? Vi behöver vittna till indi-
vider, men vi måste också ställa upp ett 
mål att vittna till organisationer. Med vil-
ken känsla av brådska påverkar vi Kris-
tendomen just nu? Vi måste påverka 
organisationer. Japan kommer inte att 
vänta för oss medan det går in i fram-
tiden. Det här är vad som är viktigt: hur 
högt vi kan höja standarden av tradition 
centrerat på Japan, och som ger näring 
åt den standarden över hela världen. 
Jag tänker förmå unga från Japan att 
upprätta denna centrala standard av 
tradition för världen. (1974/02/06)



14 Fram tills nu, har tron i kyrkan i Japan
varit strukturerad felaktigt. Är det tillräck-
ligt för Kain att ge upp inför Abel? Det är 
naturligtvis bra. Det hjälper Kain att följa 
under absolut lydnad. Men det är inte till-
räckligt. För att förmå Kain att frivilligt föl-
ja er, måste ni investera mer än tre gå-
nger av vad ni har gjort tills nu. Det här 
är standardnamnet för den principen. 
Satan äger utformnings- och tillväxts-
stegen, men fullkomlighets-steget är 
Guds standard och omfattar funda-
mentet för återupprättelse. Principen om
återupprättelse kräver att för att återta 
en, måste ni investera mer än tre. 
(1974/02/06)

15 De regionala ledarna eller kyrkans 
ledare utses av Sanna föräldrar kan inte 
säga "Jag är Abel och ni alla är Kain, så 
följ mig omedelbart!" När Sanna föräld-
rar utser kyrkoledare, är det inte därför 
ni är Abel. Det är för att uppmana er att 
bli Abel. När vi byter personer gör vi det 
inte därför att han eller hon redan är 
Abel, utan eftersom vi förväntar oss att 
personen skall bli en Abel. 

Det är av detta skäl som kyrkan i Japan 
inte har utvecklats. Många människor 
lämnade eftersom deras hjärtan var 
sårat. Om ni inte löser detta problem 
utifrån en tydlig principiell synvinkel, så 
kommer problemet att bli permanent. Vi 
är upptagna med att gå vår väg, men ni 
kan inte gå till Gud såvida ni betalar alla 
skulder genom att betala gottgörelse 
före ni dör. Ni måste först segra i trons 
fundament, och på denna grund måste 
ni segra i det påtagliga fundamentet. Det

påtagliga fundamentet kräver att satan 
ger upp naturligt. Gud har sökt efter ett 
förkroppsligande av Adam under tre 
epoker som motsvarar det Gamla 
Testamentet ålder, Nya Testamentet 
ålder och det Fullbordade Testamentet 
tidsålder. För att förkroppsliga Adam i 
den påtagliga världen behöver ni tre 
lärjungar som inte kommer att lämna er 
även när de blir förföljda. (1974/12/26)

16 Varför växer inte Enighetskyrkan i 
Japan? Det är därför er attityd av tro är 
inte korrekt. Den begreppsmässiga med-
vetenheten hos distriktsledare ansluter 
inte till himlen. Distriktsledarna får inte 
bara enkelt ge order. När de sover, må-
ste de vara som föräldrar som först får 
sina barn att sova. Om de får något fint, 
måste de ge det till medlemmarna. Om 
de tar emot fina kläder, borde de inte ha 
kläderna bara för sig själva. Det är en 
himmelsk lag. 

Ni måste fundera på om ni verkligen har 
offrat er till förmån för medlemmarna, 
oavsett om ni har utgjutit tårar för dem, 
och om eller inte ni har stått i en hjärtats 
sfär där ni fattade deras händer med vil-
jan att vara ansvariga för deras fräls-
ning. Tänk alltid på hur ni vägleder med-
lemmar på ett principiellt sätt. Om ni 
tillämpar principen om Kain-Abel felak-
tigt kommer ni att sluta med en proble-
matisk situation. Principerna handlar om 
att tillämpa en ordnad metod enligt reg-
ler som leder till tillväxt. Utan denna 
standard och få era medlemmar att göra
så, kommer ni inte få ett principiellt 
resultat. (1974/02/06)



17 Ni måste alla bli stam-messias. Det 
är viktigt att bli en messias, som frälser 
er stam. Tillsammans med era föräldrar 
och syskon måste ni tillämpa en större 
uppriktighet i hjärtat att återupprätta er 
familj och klan än ni hade när ni vittnade
som pionjärer. Ungdomar står inte i en 
viktig position att markant expandera 
vårt antal medlemmar. Människor i sina 
bästa år med en position i samhället kan
leda sina släktingar. När sådana män 
och kvinnor som är kyrkans medlemmar 
kan harmonisera med de sociala nor-
merna hos sina manliga och kvinnliga 
släktingar, har de den nödvändiga grun-
den på vilken de lätt kan samla till och 
med 100 medlemmar av deras klan. Vi 
kan inte förvänta oss ungdomar har ett 
sådant fundament. 

För att uppfylla missionen hos Enig-
hetskyrkan är det viktigt att ha antalet 
medlemmar som kan skydda den. Om 
vårt medelmantal är litet, så kan vi inte 
påverka nationen, och vi kommer inte att
kunna försvara oss. För vårt inflytande i 
Japan skall kunna expandera i framtiden
måste vi vittne till människor som har so-
cialt inflytande i de bästa åren av sina 
liv. Därför måste ni investera så mycket 
ansträngning för att återupprätta er stam
som ni använder för att studera 
Principerna. (1974/05/08)

18 Jag vet att när ni lämnade ert hem-
land och levde som koreanska studenter
som bor i Japan, kämpade ni hårt ge-
nom många svårigheter i denna främ-
mande miljö. Jag förstår ert hjärta bättre 
än någon annan eftersom jag studerat i 

Japan under min gymnasietid. De 
människor som samlats här känner 
antagligen inte sorg över människor från
en nation som förlorat sin suveränitet. 
Era föräldrar föddes före Koreas själv-
ständighet och stod i en smärtsam 
position av att inte kunna uttrycka sina 
egna tankar. Ni har antagligen ingen 
aning om hur svårt det är att vara så 
eftersatt och missgynnade, förbjudna att 
hålla era egna visioner och åsikter. Men 
jag känner till det hjärtat alltför väl. Jag 
har erfarenhet av att genomföra 
underjordiska kampanjer mot den 
japanska imperialismen under dess tid 
vid makten. 

En person som inte kan älska sin nation 
kan inte älska Gud. En person som för-
lorat sin nation kan inte ärva Guds na-
tion, men till i sist kommer hen att förlora
även det. Detta är vad jag har trott allt-
sedan jag var student. Alla ni är de som 
har ärvt härstamningen hos det korean-
ska folket, men ni lever på japansk 
mark. Ni har blivit sjuka och uthärdat 
ständigt lidande, som gör er situation lite
annorlunda från de koreaner som bor i 
Korea. 

Ni måste bli människor som är betrodda 
i Japan. När koreanerna samlas, är 
deras konversationer snarare pessi-
mistiska och kritiska snarare än kon-
struktiva. Innan ni klagar måste ni vara 
den första att arbeta hårt och vinna res-
pekt hos de omkring er. Ni måste utbilda
er så att Gud kan lita på er även utanför 
dödens rand. (1974/05/12)



Besök efter 1975

Från 20 till 22 januari 1975 besökte 
Sanna föräldrar Japan för att rekom-
mendera partners för japanska medlem-
mar som deltar i 1800 pars Välsignelse. 
Den 10 februari, återvände de till Japan 
för att tala på Day of Hope banketten på 
Tokyos Budokan sal. Två dagar senare 
hölls ett möte för världs-missionärer och 
det beslutades att sända missionärer till 
95 nationer. Sanna föräldrar har besökt 
Japan från 20 till 25 september 1978 för 
att rekommendera partners för 1610 
kandidater till Välsignelsen och leda 
deras förlovningsceremoni i Saitama. 

Under 1983 påbörjade den amerikanska
regeringen processen att få Sanne Far 
åtalad för skatteflykt. Vissa medlemmar 
av parlamentet ville begrava honom i 
kontroverser och få honom bort från 
allmänhetens syn. Vid denna allvarliga 
tidpunkt, besökte Sanna mor Japan från 
13 till 25 mars för uppmuntra japanska 
medlemmar. 

Fjorton år senare, den 26 mars 1992 
besökte Sanna föräldrar Japan efter en 
inbjudan att tala vid en konferens "Fred i
nordöstra Asien". På morgonen den 31 
mars sammanträffade de med Yasuhiro 
Nakasone, tidigare premiärminister i 
Japan, på Hotel New Otani Tokyo. Un-
der eftermiddagen träffade de Shin 
Kanemaru, tidigare vice premiärminister 
och ledare för det liberala demokratiska 
partiet. De återvände till Korea den 1 
april.

19 Hemkyrka, en bas som representerar
Sanna föräldrars global seger, är en 
kombinerad och kondenserad bild av 
världen på nivåerna stam, folk och na-
tion. Den kombinerar alla standarder på 
nivåerna stam, folk och nation. Det är ett
fundament som konsoliderar suveränitet 
i världen, människorna i världen, och 
varje etnisk grupp. När ni igen vinner 
seger i hemkyrkan kan ni ansluta inte 
bara till Kain-familjer, utan också till ert 
eget folk, er nation och värld. Även efter 
att ni återvänder till er hemort, är det 
fortfarande en segerrik, Abel-typ sfär 
som leder till världen. 

Ett av era mål för de kommande tre åren
är att uppfylla hemkyrkan. Sanna 
föräldrar besöker Japan för att skapa ett 
system för detta. Sanna föräldrars 
mission är att tydligt undervisa om detta,
och ert uppdrag är att klart förstå detta. 
På en grund av 360 familjer, måste ni 
expandera och återupprätta en stam och
ett folk. (1978/09/22)

20 Ni måste överväga om ni har varit en 
person som kan behålla er värdighet 
inför Gud. Sanna föräldrar är pionjärer 
av vägen av återupprättelse på global 
nivå. Ni måste objektivt utvärdera den 
standard som ni har relaterat till Sanna 
föräldrar. Klargör er position idag för att 
kunna se seger imorgon.

Tänk på den nationella nivån. Japan står
i position av Eva-nation som överens-
stämmer med Adam-nationen. Eftersom 
det är så måste ert koncept vara att 
Sanna föräldrar aldrig får bli anklagade 



eller lida. När ni tänker på hur fallna Eva 
begick historiska misstag, behöver ni 
uppnå övertygelse inom er själva att ni 
inte skadar Sanna föräldrars hjärta un-
der hela ert liv. Detta är den rådande 
positionen för Japan, Eva-nationen.

Det betyder att ni inte bör klaga. Ni 
måste stå i frontlinjen att vittna med en 
inställning av fullständig självförnekelse. 
Om ni har dessa principer kommer ni att 
kunna slutföra er mission i framtiden, 
även om ni inte kan slutföra den idag. 
Sanna föräldrar garanterar detta. Vilket 
är bättre: att fullborda missionen efter en
förlängning eller under Sanna föräldrars 
livstid? För att kunna uppfylla det under 
Sanna föräldrars livstid, måste ni stärka 
er själva genom desperat kamp. 

Människor i andliga världen, även om de
trodde på religion under hela historien, 
kan inte återfödas idag oavsett hur 
mycket de längtar efter det. Det ögon-
blick som vi lever i har ett värde långt 
utöver alla andra. När vi tänker på det 
måste vi vara tacksamma över det 
faktum att vi träffade Sanna föräldrar 
personligen på jorden och att vi uppfyller
Guds vilja, samtidigt som vi får ta emot 
Sanna föräldrars vägledning. 
(1983/04/03)

21 Ni har försvarat Sanna föräldrars vilja
inom olika områden och ni har lidit både 
i ert inre och yttre fram till denna dag. 
Jag har hört mycket om detta genom de 
rapporter från ledare som ofta besöker 
Japan. Jag tänkte noga om hur man kan

stödja er även på små sätt, medan jag 
tröstar och uppmuntrar er.

Den mänskliga historien skulle ha startat
i lycka, men på grund av Adam och 
Evas syndafall, började det som en 
historia av återupprättelse fylld med 
bitter sorg. Ur denna historia, handlar 
varje människas liv om att gå igenom en
livsväg av förföljelse, vedermödor och 
oändliga prövningar. Det har funnits 
många gömda, obeskrivlig omstän-
digheter som bidragit till dagens globala 
expansion av Enighetskyrkans funda-
ment. I ett nötskal, var det en blodbe-
sudlad följetong i vilken man inte kunde 
dölja en ändlös ström av tårar. Jag är 
säker på att ni alla har haft sådana erfa-
renheter. Satan ger oss ingen paus. Han
ger inte efter en mm. Jag är säker på att 
ni är bekanta med uppgifter om en rätte-
gång i USA. Himlen kommer garanterat 
att segra. (Sanna mor, 1983/03/13)

22 Anledningen till att vi har besökt 
Japan är för att förena Korea och Japan,
Adam-nationen och Eva-nationen, och 
förena Amerika och Tyskland. Alla andra
nationer är en del av "klanen" av 
konungariken inom Guds sfär på jorden. 
Fram tills nu hade vi inte den äldste 
sonens auktoritet och rätten till kunga-
titel. Med auktoriteten hos äldste sonen 
av direkt härstamning, måste vi skapa 
en standard av tradition som är mer än 
tillräcklig för att vägleda alla människor 
genom historien. Guds ideal var att 
plantera frön av sann kärlek och tillåta 
dem att slå rot, och därigenom lägga en 



grund som inte skulle förändras ens 
efter 10 000 år. 

Jag måste igen utbilda folk i Japan med 
detta ideal. Japanska människor får inte 
vara kvar i Japan utan måste förena sig 
med Sanna föräldrar och ta stora kliv 
framåt i världen. Med start nu, på grun-
den av att ha blivit välsignade eko-
nomiskt om Japan kan stärka sig själv 
andligt, kommer den tragiska historien 
som erhölls genom delning av sinne och
kropp till ett slut. Sinne och kropp kom-
mer att förenas och Japan kommer att 
bli ett land som har etablerat dess full-
komnade, påtagliga form. 
(228-170, 1992/03/27)

Avsnitt 3. Missionärer till världen

Utvidga räckvidden

På fundamentet av att sända pionjärer 
till Japan 1958 och USA 1959, påbör-
jades internationell missionsverksamhet 
på allvar 1965 efter Sanna föräldrars 
första världsturné. Den första världs-
turnén skapade kraften att sända missio-
närer till många nationer, inklusive Stor-
britannien, Italien, Tyskland, Österrike, 
Nederländerna, Jordanien och Brasilien.
Missionärer sändes kontinuerligt ut efter 
denna period, och detta ledde till att en 
konferens om världsmission hölls i hög-
kvarterets byggnad i Japan under Sanna
föräldrars turné runt Japan i februari 
1975. Där beslutades de att skicka mis-
sionärer till 95 nationer. Missionärer 
skickades så småningom till 127 

nationer med början 5 maj samma år. 
Enighetskyrkan satte rekord i historien 
genom att plantera kyrkor i 195 länder.

1 Vi måste frälsa världen. Vi måste 
absolut sända missionärer till 120 
nationer år 1974. För detta ändamål 
valde jag ut 120 heliga platser i 40 
nationer. Vi måste skicka ut dessa 
missionärer under andra sjuårs-perio-
den. Vilka kommer att skickas till främ-
mande länder? Om jag skickar väl-
signade familjer, blir det mindre för-
följelse, så jag tänker skicka välsignade 
familjer i stället för enstaka kyrko-
medlemmar. Men om jag inte kan hitta 
rätt välsignade familj att skicka, kommer 
jag att skicka någon vars föräldrar eller 
far- mor-föräldrar är från landet eller som
har några andra band med nationen. 
Om en medlem har blodsband till en 
nation, kommer jag att skicka honom 
eller henne. När vi börjar den tredje 
sjuårs-perioden, måste vi ha dessa 120 
nationer som fundament för världs-
mission. Vi förbereder för den tredje 
sjuårs-perioden under andra sjuårs-
perioden. (052-081, 1971/12/22)

2 1975 kommer jag att skicka ut 360 
missionärer till 120 nationer. Fram till nu 
har jag bara skickat en person i taget, 
men nu skall jag sända tre åt gången. 
En japansk, den andra kommer att vara 
europeisk, och den tredje amerikansk. 
Jag kommer att skapa en internationell 
insatsstyrka med 1 000 européer på det 
ena teamet, 1 000 asiater i det andra, 
och 1 000 från nord- och sydamerika i 
det  tredje. Detta internationella team 



bestående av 3 000 personer kommer 
att arbeta i varje nation under en månad.
De kommer med största iver att vittna 
och vinna 1 000 personer. Ett team 
består av 1 000 personer, så jag säger 
varje person kommer vittne till en person
per månad. Jag tror inte att det kommer 
att bli ett problem för varje person som 
få en person att ansluta sig till oss inom 
tre månader. Även om medlemmar inte 
är bra på att vittna, måste de kunna hitta
en person på tre månader. På detta sätt 
kommer antalet medlemmar i Enighets-
kyrkan snabbt att öka. 

Jag förbereder så att i framtiden tyskar, 
fransmän och andra fantastiska män-
niskor i denna internationella insats-
styrka kan tilldelas internationella mis-
sionsprojekt. De kommer att delta i mis-
sionsverksamhet under tre år. Efter tre 
år, kommer de att ha lagt ett komplett 
fundament. (073-137, 1974/08/16)

3 Våra missionärsteam består inte av 
personer från samma nation. Detta är 
den första missionärskampanj som rör 
upp saker genom att skicka ut en tysk, 
en japansk och amerikan — människor 
från tre nationer på en gång. Om någon 
missionsnation orsakar ett problem för 
dem, kommer det att bli en internationell 
fråga. Om en nation som förtrycker japa-
nen, så kommer den japanska rege-
ringen till hans eller hennes försvar mot 
nationen. Om den förföljer en tysk repre-
sentant, så kommer Tyskland till hans 
eller hennes försvar mot nationen. Hela 
världen kommer alltså att delta. Hela 
mänskligheten kommer att anklaga den 

förtryckande nationen. Jag sänder ut 
dessa missionärer för att rädda män-
skligheten, att ge världen hopp och 
kämpa för godhet. De människor som 
motsätter sig kommer att få problem. De 
människor som lever för och stödjer 
godhet kommer inte att få det. 
(091-062, 1977/01/23)

4 Precis som Kristendomen expande-
rade globalt på fundamentet av att Jesus
sände ut 120 lärjungar, måste Enighets-
kyrkan sända tre missionärer till 120 
nationer i syfte att expandera globalt. 
Alla måste avresa till sitt missionsland 
mellan slutet av april och mitten av maj. 

Detta år, 1975, måste vi vara pionjärer i 
120 länder. Detta kommer att expandera
de Fyra positionernas grundval som ska-
pades genom Jesus och hans tre lär-
jungar till världsnivå. Därefter kommer 
det nationella fundamentet att ha en 
horisontell, global nivå som fundament 
för det ömsesidiga utbytet som tillåter 
andar komma tillbaka och samarbeta 
med den jordiska världen. Därför be-
höver vi absolut en nationell standard. 
Endast när vi erbjuder fullständig gott-
görelse kommer all andar att fritt kunna 
agera på jorden. (078-016, 1975/05/01)

5 Guds vilja kan endast uppfyllas när 
världens Kristendom blir en stark, enad 
organisation som kan mobilisera alla 
nationer. Om vi står inför Gud i position 
av Abel kommer vi att få beskydd och 
Guds vilja kan realiseras centrerat på 
Kristendom. Om detta inte sker, kommer
Gud att lämna oss. Om Gud skulle slå 



mot någon, skulle Hen först vilja slå mot 
Kristendomen. Vi lever i en sådan epok. 

Världens problem måste lösas utifrån 
Kain-Abel dynamik. Detta är Guds 
perspektiv. Gud kan inte misslyckas. Så 
Guds hopp är för en grupp att ta detta 
ansvar. Den gruppen är Enighetskyrkan.
Denna verklighet är rätt framför våra 
ögon. Vem tar ansvar för att försvara 
denna sanning, även om det innebär att 
kasta sig själva, sinnet och kroppen, in i 
kampen mot denna verklighet? Vi upp-
når detta genom att skicka missionärer 
till 120 nationer. Vi är nu istånd att ut-
veckla ett starkt system baserat på Ame-
rika. Vi måste återvinna detta världsvida 
Abel-territorium. (076-331, 1975/03/15)

6 Enighetskyrkan har arbetat på 
nationell nivå, men nu expanderar vi 
internationellt, så att alla på högkva-
rteret, inklusive alla välsignade familjer 
måste ta ansvar. De 36, 72 och 124 
paren måste representera världen ge-
nom att stå i främsta ledet och bära 
korset under den tredje sjuårs-perioden. 
De 36, 72 och 124 paren symboliserar 
de 12, 70 och 120 lärjungarna som stod 
med Jesus på det nationella funda-
mentet. Eftersom de 70 lärjungarna 
representerade nationen och 120 
lärjungar världen, måste de välsignade 
medlemmarna upp till 124 par ta led-
ningen i lidande och ansvar för hela 
världen. Med tanke på att detta var det  
ursprungligen de 124, 72 och 36 paren 
som skulle ha skickats ut som utländska 
missionärer. (077-220, 1975/04/12)

7 Varför sänder jag ut japanska, ameri-
kanska och tyska missionärer? De na-
tioner som Enighetskyrkan var tvungen 
att hitta, centrerat på Korea, var Japan, 
USA och Tyskland. Anslutningen av 
dessa fyra stora nationer kommer att 
eliminera den kommunistiska sfären. 
Eftersom Japan, Amerika och Tyskland 
måste axla detta globala och historiska 
ansvar, kallas de för att utföra uppdrag 
av återupprättelse som 36, 72 och 124 
par inte fick en chans till. De kommer att 
göra det genom att gå ut i världen i de-
ras ställe och betala gottgörelse. 

Från och med nu, måste missionärer 
från de tre länderna stiga fram på väg-
nar av era familjer och offra er så att er 
familj kan hitta sin plats igen. Även om 
er etniska och nationella bakgrund kan 
vara olika från deras, måste ni förstå att 
de missionerande medlemmar är era 
företrädare på missionärernas frontlinje. 
Era familjer måste fullständigt förena sig 
med dem i solidaritet. Förena er med 
dessa missionärer till slutförandet av 
den tredje sjuårs-perioden. 

Vi måste förändra världens lycka. Detta 
är betydelsen av den tredje sjuårs-
perioden från försynens perspektiv. Så, 
om det är möjligt måste vi skapa ett 
system som gör att ni välsignade 
familjer, med början med 36 par, kan 
företräda, övervaka och vägleda dessa 
missionärer. Låt oss skapa ett system i 
Korea genom vilket ni kan tjäna som 
kringresande inspiratörer i världens sex 
regioner, och sedan successivt utöka 
systemet. Allt eftersom arbetet i mis-



sionsländerna utvecklas i måste vi 
sända ut företrädare för 36, 72 och 124 
par så att alla kan enas, internt och 
externt, under sjuårs-perioden. Det 
kommer att förändra lyckan för världens 
världens återupprättelse. Att utföra detta
med era familjer som bas är en del av 
den tredje sjuårs-perioden. Vi står i en 
brådskande och hisnande historisk 
vändpunkt. (077-221, 1975/04/12)

8 För att upprätta ett globalt fundament, 
sände jag ut missionärer från Japan, 
Tyskland och Amerika till 120 nationer. 
Jag önskar att vi även kunnat skicka 
koreaner, men det var svårt att skaffa 
pass. De ville inte släppa folk ur landet 
så lätt. Dessutom skulle attityden mot 
Enighetskyrkan ha tvingat myndig-
heterna att förkasta oss. Därför hade jag
inget annat val än att skicka folk från 
Japan, Tyskland och USA. Medlem-
marna i dessa länder, som var fiender 
under andra världskriget, sändes ut för 
att leva i länder över hela världen. De 
lever inte i ett lyxigt boende. De sov i 
små skjul. Jag sa till dem, "Om ni tänker 
styra livet för detta folk, måste ni lida 
mer än de lider. Och oavsett vilka svårig-
heter ni möter, måste ni förenas med 
varandra." Jag instruerade dem att arbe-
ta tillsammans som ett team med en 
ansvarig person i kyrkan, en ansvarig för
finanserna, och den tredje för media. 
(110-187, 1980/11/17)

9 Jag behöver skapa en stark rörelse, 
en proaktiv organisation som kan leda 
världen. Detta är den internationella 
insatsstyrkan som kommer att skapas 

under 1975. Jag kommer att förmå 
denna insatsstyrka ta täten och föröka 
sig över hela världen. På Jesu tid sym-
boliserade 120 lärjungar världen. Därför 
måste vi nu skapa missioner i 120 län-
der. Med start 1975, måste vi skapa 
missioner som motsvarar detta antal. Vi 
har åkt ut i världen en och en, men 
denna tid skall jag sända ut grupper av 
tre. Varje team har en japan, en ameri-
kan och en tysk. Med mig som centrum, 
kommer vi att vara ett team på fyra per-
soner. På detta sätt överskrider vi raser. 
Vi blir människor av en ny nation. Vi har 
trätt in i en global era. Teamet kommer 
att representera världen eftersom vi är i 
en sfär av försynen som tillåter oss att 
etablera Adam, Eva och ärkeängeln på 
nationell nivå. 

Därför skickar jag ut grupper av tre mis-
sionärer. De utgår från Amerika, ärke-
ängelns nation, åker till Japan och enga-
gerar sig slutligen i aktiviteter i Korea. 
När vi ansluter sju nationer, inklusive 
Kina, ärkeängelns nation i Asien, Stor-
britannien Eva-nationen i Europa och 
Tyskland, ärkeängel-nationen i Europa 
tror jag en vägen öppnas så att vi fritt 
kan resa till alla världens nationer. 
(073-255, 1974/09/22)

10 På grund av andra världskriget, ser 
de unga i Japan på Amerika som en 
fiende nation, liksom ungdomar gör i 
Tyskland. Det är därför de flesta ung-
domar jag bjuder in till Amerika var från 
Japan och Tyskland. Den plats där 
japanska och tyskarna reser till Amerika,
deras fiendenation och älskar henne 



mer än de älskar sin egen nation, kom-
mer att ge upphov till en ny nation, som 
överskrider alla raser. Någon måste 
ställa upp ett sådant mål och arbeta för 
att uppnå det för världens skull. 

När vi tänker på hur ungdomar från 
Japan överskrider sin egen nationalitet 
för att åstadkomma detta i Amerika, är 
det ingen tvekan om att de kommer att 
bli Japans stolthet. Historiskt sett har 
Japan och Amerika en komplicerad 
relation. När de saker dessa ungdomar 
nu gör registreras i historiken, kommer 
de att bli en inspiration som kommer att 
förena Japan och Amerika i framtiden. I 
strävan efter detta mål, tar ungdomar i 
Japan täten i arbetet att skapa en värld 
där människor lever för andras skull. 
Detta är något som ni och alla japaner 
kan vara stolta över. 

I Amerika kommer jag förena koreaner, 
japaner och taiwaneser. Om vi börjar att 
utöva inflytande på östern med Amerika 
i vår omfamning, kommer en väg för 
Japans frälsning kan plötsligt öppna sig. 
När vi betraktar den nuvarande till-
ståndet  i Taiwan och Korea, tror jag att 
denna väg är den enda vägen att åter-
uppliva Asien, som alltmer påverkas av 
den kommunistiska sfären. 
(072-027, 1974/05/07)

11 Amerika är ärkeängel-nation. Ame-
rika omfamnar allt eftersom det är den 
återupprättade ärkeängeln och åter-
ställer allt som var förlorat och förenar 
det. Amerika står i positionen som Abel i 
förhållande till Europa. Vi kan konstatera

att den lättaste vägen till Gud kräver att 
vi förenar de fyra nationerna i Korea, 
Japan, Amerika och Tyskland, med 
fokus på Amerika. 

Jag kunde inte skapa denna enighet i 
Korea. Jag var tvungen att gå till Ame-
rika, centrum för den fria världen och 
bygga en global bas. Detta är i enlighet 
med Principerna. Jag mobiliserade ja-
panska medlemmar till mig här i Ame-
rika. Efter att jag samlat tyskar, förenat 
dem med amerikaner som följt mig, som 
representerade Korea. Jag använde 
denna strategi att förena dessa fyra 
länder och det är japaner, inte tyskar 
och amerikaner, som skall underlätta för 
denna förening. Japanerna måste göra 
allt. Det är Evas uppgift. 

Japan står i moderns position. Japan 
måste återupprätta de två son-natio-
nerna. Av de två, står Amerika på Guds 
sida och Tyskland står på satans sida. 
Det är därför de japanska medlemmarna
i Amerika omfamnar amerikaner och 
tyskar. Jag står i Adams position. Japan 
står i Evas. Detta gör oss automatiskt till 
ett par som sedan kan bli en. När detta 
händer, kan jag, i Adams position, om-
famna alla tre. När vi naturligt kan om-
famna två nationer som står i position av
söner, kan vi gå till den ursprungliga 
hemorten. Detta är baserat på den 
principiella ståndpunkten. 

När jag sände missionärer till 127 natio-
ner, skickade jag amerikaner, tyskar och
japaner. Jag sa till dem: "Ni måste före-
nas centrerat på japanska medlemmen."



De måste göra detta naturligt, inte som 
en order. De japanska missionärer mås-
te förenas med Amerika och sedan ska-
pa enighet med Tyskland. 
(119-245, 1982/09/13)

12 Hela världen väntar på höstens 
skördesäsong. Människor som hittills har
motsatt sig Enighetskyrkan har inget 
annat val än att avstå. Den allmänna 
känslan av motstånd mot Enighets-
kyrkan håller helt på att försvinna. 
Världen ropar efter människor att skör-
da. Gud ser med stor förväntan mot mo-
bilisering av dessa människor. Män-
skligheten väntar dem och Gud vill 
sända dem. 

Därför ber jag er förena er beslutsamhet 
med min och vara fast beslutna att gå ut 
för min räkning. Ni måste besluta att 
ärva min tradition och världsbild och bli 
mitt andra jag. Alltså även om jag skulle 
försvinna, skulle det inte vara något 
problem. Det är därför jag förkunnar att 
himmel och jord kommer att förenas 
med andliga världen när ledarna för 
Enighetskyrkan i hela världen, inklusive 
företrädare som lever i deras missions-
länder, gör samma beslut som ni har 
gjort. 

Det faktum att detta tillfälle gavs till oss 
är historiskt. Det är en global möjlighet. 
Även om den inte är synlig för världen, 
är det en historisk händelse av globala 
proportioner. Från denna dag framåt, var
är mitt andra jag. Även om ni möter 
förföljelse eller hamnar i andra svårig-
heter, var inte självcentrerade, utan ta i 

stället mitt perspektiv. Min andra ord, 
tänk "Vad skulle Sanne far göra i det här
läget?" Detta måste vara er livsstil. 
(131-320, 1984/05/19)

13 Oräkneliga barn i Enighetsrörelsen 
spridda över världen måste smälta 
samman sina hjärtan i kärleken från den 
Himmelska Föräldern. Djupt bundna till 
varandra i Guds kärlek, måste deras 
hjärtan vara förankrade i nationen och 
kosmos, inte i det smala känslomässiga 
begreppet personliga relationer. När de 
gör det, blir fundamentet för hjärtat som 
de kan kommunicera med Gud solitt nog
för att säga "inte ens alla människor i 
världen kan ändra min beslutsamhet. 
Denna bindning av hjärtat inte skiljas i 
mitten av vår resa längs denna väg". 
Med andra ord blir det inget hinder om 
denna providentiella hjärtats förening 
med ursprung i Korea strömmar ut till 
världen genom de regionala och 
nationella högkvarteren. 

Missionärernas hopp är att en sådan 
hjärtats förening uppstår, och när den 
har kommit, kommer den att sprida sin 
väg genom deras missionsländer. Om 
denna typ av orubbliga hjärtats bro är på
plats kan en ny våg av himmelsk lycka 
som kommer att förändra världen och 
historien gå över denna bro. Om vi talar 
om Korea, så är centrum Korea. Ur 
försynens perspektiv, måste centrum 
vara en enda punkt. Den bärande 
pelaren eller fundamentet får inte luta. 
Om det lutar, kommer det att orsaka att 
allt bryts sönder. (051-071, 1971/11/01)



           Missionärers prövningar

Allteftersom fler och fler missionärer 
sändes ut över hela världen, uppstod 
förföljelse. I synnerhet missionärer som 
skickades till kommunistiska länder var 
tvungna att arbeta under jord med risken
för sina liv. Den 22 januari 1976, 
bombades vår kyrka Villa Aublet i Paris, 
Frankrike, och medlemmar fick skador, 
en del allvarliga. Franska medlemmar 
protesterade kraftigt genom att hålla en 
marsch från Eiffeltornet till Trocadero. 
Med stöd av europeiska medlemmar 
fortsatte de att göra offentliga anföran-
den och håll utomhusmöten tills mars 
det året. Under denna tid, den 29 janu-
ari, protesterade en folkmassa på mer 
än 300 mot vår kyrka och attackerade 
och skadade ett center för att vittna. 
Några år senare, den 18 december 1980
dog Masaki Sasamoto, en japansk mis-
sionär i Tanzania, som martyr. En efter 
en av andra missionärer i varje nation 
mötte förföljelse.

14 Fram till nu, 1976, har vi skickat 
missionärer till 127 länder, inklusive 
länder i Afrika. Fyra av dessa länder 
utvisade våra missionärer för att mot-
sätta sig det kommunistiska partiet. De 
fyra länderna låg politiskt långt till vän-
ster. Frontlinjen av missionärer i övriga 
123 länder lider så mycket, men när de 
stöter på svårigheter offrar de böner och
tar emot vägledning. Tar resten av er 
emot vägledning genom bön? Om ni inte
har upplevt det är ni inte en medlem. Ni 
får vägledning hela tiden. Det spelar 

ingen roll hur mycket jag försöker förk-
lara detta för folk som inte tror på Enig-
hetskyrkan, de förstår inte. 
(085-078, 1976/03/02)

15 Förföljelsen var som hårdast under 
1975 och 1976. Jag sände ut missio-
närer 1975. Jag gjorde det för att 
förkorta den tid som behövs för att 
slutföra försynen. Vad vi ursprungligen 
skulle klara av 1981 måste åstadkom-
mas 1976. På den tiden var hela världen
emot Enighetskyrkan. Efter att jag skick-
at missionärer till 127 nationer, fanns det
tillfällen där missionärerna kastades i 
fängelse samtidigt som jag förföljdes. 
(136-071, 1985/12/20)

16 Ju mer jag ber er att framhärda ge-
nom lidande, ju mer kommer Gud att 
hjälpa er. Andliga världen hjälper er. 
Gud låter mig veta när våra missionärer 
är fängslade. Det är sant. Det är verklig-
het. Jag är mycket medveten om detta. 
När jag ställs inför sådana svårigheter, 
uppenbarade sig Gud och hjälpte mig. 
Jag är stolt över den tiden. Dessa var de
gyllene åren av mitt liv. Det här är mitt liv
som hålls mest hemligt. Det är en tid jag 
inte talar om. Jag är den som vet detta 
mycket väl. (189-243, 1989/04/09)

17 De missionärer som 1975 sändes ut 
över hela världen förföljdes. De mötte 
denna förföljelse rakt på, så att de kunde
lösa allt på en gång. Folk talade om oss 
så här, "Jag trodde att Enighetskyrkan 
endast var aktiv i USA, men jag hittade 
den i vårt eget land." 



Människor från Japan, Amerika och 
Tyskland är fiender till varandra. Men 
människor från dessa tre nationer måste
förenas. De måste uppfylla sina missio-
ner från deras providentiella positioner i 
den nya tidsåldern. Det är därför de blir 
förföljda. De betalar priset i stället för 
världen. Rykten från USA sprider sig till 
varje nation, men vi lever i en tid när 
även något bra som sägs om oss i 
Amerika upprepas likaså i andra länder. 
Under 1977 kommer jag att inleda en 
kampanj för att vända allt runt omkring. 
Dagen vi vänder allt kommer det att bli 
lätt att vittna. Om jag skulle vittna skulle 
jag vinna 84 personer inom en vecka. 
Allt jag skulle behöva var ett veckolångt 
seminarium. Jag gör vissa saker just nu 
för att det skall bli möjligt att gå in i en 
framtid när det blir mycket enklare för er 
att vittna. (089-252, 1976/12/01)

18 Fram till 1976 var hela världen emot 
Enighetskyrkan. Till sist kommer hela 
världen att vara emot oss. Från Juden-
domen och Kristendomen, Islam och 
Hinduism, alla religioner och medbor-
garna i varje land, däribland kommunist-
partiet måste gå samman och inta posi-
tion att attackera. Annars kommer vi inte
att ha kvalifikationen att säga att vi seg-
rade över allt. Detta var bakgrunden till 
vår kyrkas stora kamp i Amerika 1976. 

Efter att jag 1975 skickat missionärer till 
127 länder, vändas världen upp och 
ned. Enighetskyrkan missionärer bar 
korset av motstånd från Förenta sta-
ternas ambassad i varje land. De drevs 
ut och mötte alla slags prövningar. Detta

kommer att vara just det som avlägsnar 
satans värld. Även om jag inte attacke-
rar satans värld, kommer världen att 
attackera och motsätta sig mig. 

I den positionen kan vi inte vara rädda 
för någon person eller nation. Vi måste 
stå starka och absolut älska Gud. 
Liksom David som stod upp mot Goliat, 
måste våra missionärer gå framåt och 
säga: "Ni moln av opposition som kom-
mer från alla riktningar över hela värl-
den! Jag kommer i Guds namn. Kom! 
Attackera mig! Slå mig! Gör vad ni vill!" 
Enighetskyrkan är en organisation i 
historien som har välkomnat en sådan 
strid. (136-234, 1985/12/29)

19 Om ni ser på Amerikas kyrkor, ser ni 
inte längre ungdomar. Därför tycker jag 
att vi måste hjälpa ungdomar att bli som 
oss och sedan sända dom till deras 
kyrkor. Därefter måste det finnas någon 
som tar ansvar att försvara oss mot 
kommunismen. Ni måste förstå att våra 
bröder och systrar arbetar underjordiskt, 
riskerar livet och slåss bakom järnridån i 
kommunistiska länder. En person sände 
mig sina döende ord, "Mästare, slutet 
närmar sig. Jag kommer att möta dig i 
andliga världen." Detta är den kamp vi 
utkämpar. Vem kommer att försvara 
världen mot kommunismen? Vi. 
(087-025, 1976/04/23)

20 I december 1980, blev en av våra 
missionärer ett offer i Afrika. När jag 
hörde den rapporten sa jag: "Du har gått
vägen. Du kommer att bli förfader till 
Enighetskyrkan i det landet" Jag tror att 



om ni dör för världens skull i en position 
som liknar min, kommer ni att bli värl-
dens förfäder. Även jag går denna väg. 
Även om vi är benägna att inte uppmärk-
samma denna enskilda missionär, är 
sanningen att hens liv i offentligt tjäna-
nde av är större värde än någon annans.
(111-019, 1981/01/11)

21 En av våra missionärer avrättades. 
Våra missionärer gick igenom många 
vedermödor, eftersom de inte haft en 
solid grund att stå på. I vissa länder, 
avrättade kommunistiska styrkor per-
soner som följde Sanna föräldrar, efter-
som i deras ögon utgjorde dessa per-
soner ett allvarligt problem. När de var 
på väg att avrätta en tjeckisk kvinnlig 
missionär, frågade de, "Vad är din sista 
önskan?" Vår missionärs sista ord var 
"jag saknar ingenting. Om jag kan dö 
efter att offrat en full bugning mot den 
plats där Sanna föräldrar är, ångrar jag 
inget". 

En av våra missionärer sköts och döda-
des av polisen i Afrika. Han var japan. 
Han längtade att se kärleken segra och 
koncentrerade sig på att se Guds sfär av
kärlek. Han överskred därför de natio-
nella gränserna även nära vägen mot 
döden på en ensam plats. Men han var 
inte rädd för döden. Hans hjärta var, 
"även om jag dör ensam i Afrika, långt 
borta från mina föräldrar, släktingar och 
hemland, känner jag ingen sorg. Jag är 
en segrare. Varför skulle jag vara rädd 
för döden när jag har uppenbarat vägen 
till himlen, som är kärlekens väg?" Hur 
historisk denne man är! Han kunde göra 

det, eftersom han upptäckt kärlekens 
väg genom Sanna föräldrar. 

Den utbildning som tillhandahålls på 
kärlekens väg är genuin. Ett löfte som 
ges i en position av kärlek kommer inte 
att glömmas även efter tiotusentals år. 
Vi erkänner att vi har en ande kropp och 
en fysisk kropp, den process genom 
vilken ni ansluter via ett hjärta av kärlek 
ger cellerna i er andliga kropp och fysi-
ska kropp förmåga att svänga med 
varandra. Följaktligen kommer löften 
mellan älskade rotade i kärlek, aldrig att 
glömmas bort. (139-055, 1986/01/26)

22 När ni kämpar i ert missionsland tänk
då på hur jag blev förföljd, mitt liv i fäng-
elset, och min pågående rättsliga strid, 
och ni kommer att få styrka. Vet att oav-
sett hur svårt, så måste ni övervinna och
ta ansvar för er mission. Framtida gene-
rationer kommer att påverkas av era liv 
på samma sätt som ni påverkas av mitt. 
Det är exakt samma. Detta kommer att 
gå till historien. Vardagliga händelser 
går inte ned i den historien. Miserabla 
och skrämmande händelser lämnar ett 
avtryck i historien. I Afrika eller Syd-
amerikas öppna samhällen är det inte 
något problem eftersom de är platser 
med frihet. Men våra medlemmar som 
arbetar och härdar ut i slutna samhällen,
där de hamnar i fängelse och död, kom-
mer att ha en enorm inverkan på histo-
rien. (119-010, 1982/07/03)

23 Ni missionärer stationerade i öppna 
samhällen kanske inte inser att andra 
missionärer är stationerade i slutna 



samhällen. Bland dessa missionärer, 
deltog vissa i 2075 pars Välsignelse 
ceremoni. Allt de kan göra för att hedra 
det är att fira det som deras bröllopsdag.
Och de människor som blev vittnade till 
av dessa missionärer — kan ni föreställa
er hur mycket de vill träffa mig? Men de 
kan inte möta mig. Jag vill att de också 
skall vara här i dessa offentliga möten, 
men de kan inte komma. De måste möta
mig på gatan, i hemlighet, för att få in-
struktioner. Detta är sanningen. Ni mås-
te komma ihåg att det finns en doku-
mentation av ert lidande, men dokumen-
tationen av missionsarbete i skuggan av 
dessa slutna samhällen är också stor. Ni
har gått ut till öppna samhällen, men 
oavsett hur svårt det kan ha varit, var 
det lättare än de situationer som missio-
närer mötte som är stationerade i slutna 
samhällen. Missionärer kunde inte kop-
pla av i sina hjärtan för ens ett ögon-
blick. När de talar sanning, kan allt bryta 
samman på grund av ett enda ord. 
(119-010, 1982/07/03)

24 Personer som gick till andliga världen
efter att ha levt i den kommunistiska 
världen kan anklaga oss och säga "Enig-
hetskyrkan hade en global mission, så ni
borde ha kommit till den kommunistiska 
världen och vunnit medlemmar. Varför 
gjorde ni inte det?" Ni måste vara med-
vetna om att även nu har vi medlemmar 
som fängslats i nationer under den kom-
munistiska regimen. 1976 skickade vi ut 
missionärer till hela världen från Belve-
dere. I själva verket bjöd vi in hela 
världen att förfölja oss. När jag konfron-

terades med problem, förföljdes missio-
närer runt om i världen. Inga andliga 
människor i någon nation kan anklaga 
oss, och säga, "Pastor Moon! Om det 
fanns en sann väg, så låt människor i 
vårt land känna till om denna väg. Varför
berättade ni inte?" De kan inte anklaga 
mig eftersom våra missionärer fanns där
ute. Om det jag säger är sant, det är 
ingen tvekan om att Enighetskyrkan är 
bunden att uppleva många dagar fyllda 
med Guds välsignelser. 
(091-160, 1977/02/06)

Opposition från vänstern

Slutligen upptäcktes att kommunistiska 
styrkor deltog i bombningen av vår 
kyrkobyggnad i Frankrike. Medlemmar i 
den amerikanska kongressen och 
betydelsefulla personer både i och 
utanför USA noterade denna händelse. 
Brandkåren och polisen hade mobili-
serats vid mottagandet av information att
Belvedere Training Center skulle bom-
bas. Människor höll demonstrationer mot
Sanna föräldrar i New York City. En 
internationell grupp vänsterpartister låg 
bakom det mesta av dessa protester.

25 Den 22 januari 1976, exploderade en
bomb på Enighetskyrkan Villa Aublet i 
Paris, Frankrike. Mot bakgrund av för-
synen klan incidenten tyckas som ett 
enormt bakslag, men det tänker inte jag.
Tvärtom, jag tror det är ett gott tecken. 
Vi kan konstatera att det kommunistiska 
partiet och Kristendomen på global nivå 
angriper Enighetskyrkan. Vi är en liten 



minoritet, så det är detsamma som en 
stark person som attackerar en svag 
person. Ni kanske redan har sett en 
artikel i New York Times som beskriver 
hur kommunistpartiet och konservativa 
katoliker och protestanter demonstrerar i
opposition mot Enighetskyrkan. Men 
överlag verkar offentligheten sympa-
tisera med oss. 

När en stark person slår en svag person,
tenderar folks hjärtan att sympatisera 
den svaga personen. De gör så även om
personen gjorde något fel. Men Enig-
hetskyrkan har gjort något fel. Faktum är
när demonstranterna krävde utvisning 
av Enighetskyrkan, berättade den frans-
ka polisen för dem, "vår nation är en 
nation med religionsfrihet och om med-
borgarna inte skadas av deras hand-
lingar, så är det inga problem här". 
Denna incident visar att när människor 
kommer att förstå att sådana protester 
bara är ett sätt att förtrycka en svagare 
grupp kommer allmänheten att komma 
helt över på vår sida. 
(082-173, 1976/01/24)

26 Två medlemmar, en man och en 
kvinna, skadades genom bombningarna 
i Frankrike, och de är nu hjälte och 
hjältinna. Det faktum att de inte var från 
Frankrike, utan från Nederländerna och 
Norge, gör det ännu mer anmärknings-
värt historiskt. Utlänningarnas offer är en
grund på vilken den internationella in-
satsstyrkan kan stå. Eftersom denna 
incident hände medan vi arbetade för 
Frankrike och Europa, måste det franska

folket böja sina huvuden inför Neder-
länderna och Norge. 

Det finns många amerikanska, franska 
och tyska medlemmar som är med i den 
internationella insatsstyrkan, men det är 
tack vare en person som detta team har 
blivit mycket uppskattade. Ur denna 
synvinkel är det en extraordinär hän-
delse. Genom bombningarna i Frank-
rike, visade medlemmar av den inter-
nationella insatsstyrkan  att de var 
beredda att offra sina liv; de etablerade 
en tradition av att kämpa för himlen. När 
vi ser att en ny, historisk standard har 
tillkommit, erkänner vi dessa individer 
som hjältar. (082-179, 1976/01/24)

27 När satans sida anföll oss tidigare, 
gjorde de så med ord. De misshandlade 
oss verbalt, men de hade aldrig förr 
utövat våld eller skadat Enighetskyrkan 
fysiskt. Bombningarna i Frankrike skapa-
de dock ett villkor för Guds sida att få 
betala gottgörelse och avancera bortom 
denna punkt. Bombningarna av Enig-
hetskyrkan i Frankrike tillät oss att betala
en historisk gottgörelse. Satan slog mot 
en sfär som inte borde ha drabbats. 
Detta var en förutsättning för oss att gå 
till offensiven. Oppositionen och förföl-
jelsen som vi står inför är därför inte 
förgäves. Det betyder att Gud förbereder
de yttre förutsättningar för att Enighets-
kyrkan till sist skall segra. 
(083-017, 1976/02/05)

28 Vid tiden för Yankee Stadium 
väckelsemöte i juni 1976 kommer en 
stor strid att börja. Jag vet att opposi-



tionen kommer att använda många olika 
taktiker för att attackera oss. De kommer
att försöka allt möjligt. På dagen för 
väckelsemötet kommer vi att välkomna 
en historisk vändpunkt. Vi har cirka fyra 
månader kvar innan den dagen kommer.
Detta kommer att vara en fas av stör-
ningar. Oppositionen gör frenetiska, 
sista desperata ansträngningar, efter-
som de vet att de kommer att köras ut 
och bli kraftlösa. Terrorattacken mot 
Enighetskyrkan i Paris är ett exempel på
detta. 

Det finns en chans att detta fenomen 
också kommer att inträffa i Amerika. Det 
var ett bombhot på Belvedere, och den 
lokala polisen och brandkåren kom. 
Eftersom en bombexplosion faktiskt 
ägde rum i Frankrike, har vi inget annat 
val än att ta dessa hot på fullaste allvar. 
New York Times rapporterade officiellt 
att kristna konservativa och kommunist-
partiet konspirerade tillsammans att 
attackera oss, så om vi hävdar att kom-
munistpartiet är de som arbetar bakom 
kulisserna samt anfalla oss i dagsljus, 
kan amerikanska medborgare inte 
förneka det. Nu går vi mot nästa steg 
under gynnsamma förhållanden. 
(082-230, 1976/01/31)

29 År 1975 samlades i New York, 
många människor och protesterade mot 
mig, vilket orsakar en enorm uppstån-
delse. Artiklar om oss publicerades på 
sidan 4 i The Daily News under fem 
dagar. Att en sådan stor tidning inlett 
denna täckning visar att jag har blivit en 
måltavla för media. Det var en stor hän-

delse för media. Vi måste nu inleda en 
offensiv operation. När den himmelska 
ordningen kommer, oavsett vad USA 
eller resten av världen säger om det, 
kommer de att dras upp mot himlen. 
(082-265, 1976/01/31)

30 Varför går unga människor med i 
Enighetskyrkan? Unga vita människor 
går med i allt en ökande takt. Äldre 
vuxna på satans sida kanske hatar 
pastor Moons Enighetskyrka, men deras
söner och döttrar går med i vår kyrka. 
Det är en slags rättvisa. Vi är rätt-
färdigade. Satan tog egentligen Guds 
söner och döttrar och dräpte dem, men 
himlens sida svarade inte med att döda 
fienden satans barn. Tvärtom, himlens 
sida räddar dessa ungdomar. Det är 
skillnaden. 

Därför kan vi nu se att en organisation 
av protesterande föräldrar har uppstått. 
Var kan man annars hitta sådana upp-
rörande fenomen som att föräldrar kid-
nappar deras egna söner och döttrar? 
Sådana fruktansvärda handlingar sker i 
Amerika, 1900-talets ledande nation. 
Sådana händelser har inte synts någon 
annanstans i historien. 
(098-019, 1978/04/02)

31 Så fort New York Times och Wa-
shington Post skriver något mot Enig-
hetskyrkan, är de underblåsta av föräl-
drars organisationer. Eftersom ung-
domar följer pastor Moon, så sprider 
grupper av protesterande föräldrar 
rykten om hur Enighetskyrkan hjärn-
tvättar. Det finns också grupper som 



kidnappar unga vuxna som har gått med
i vår kyrka för att avprogrammera dem. 
I ett försök att bemöta dessa grupper av 
föräldrar som är emot oss, samlade vi 
en sammanslutning av stödjande föräl-
drar. 

När gruppen protesterande föräldrar 
samlat 350 personer, var massmedia 
noga med att lägga till en extra nolla och
rapporterar att de samlade 3 500 per-
soner. Om det finns 35 personer, rap-
porterar de det som 350 personer. Vid 
ett möte hade vi nästan 700 stödjande 
föräldrar, men medierna tog bort en 
nolla och sa att vi hade samlat 70 per-
soner. Detta visar tydligt att kommu-
nismen har genomsyrat amerikanska 
media. Massmedia är starkt påverkade 
av kommunismen. Det är så här de 
kämpar oss. Massmedia är fast beslutna
att störta pastor Moon. År 1976 var en 
tid av hårt utkämpade strider. 
(110-177, 1980/11/17)

32 Enighetskyrkan undervisar om vägen
av vördnadsfull fromhet, lojalitet och att 
vara helgon. Om ni vill bli Guds son eller
dotter, är det inte tillräckligt att erkännas 
som en patriot för ert folk; ni måste er-
kännas som en person som agerar för 
världen. Ni kan vara ett vördnadsfullt 
barn, men ni måste vara en som lever 
för världen. Föräldrar som ser på saker 

på samhället eller nationen har en 
annan uppfattning. Det är därför Enig-
hetskyrkan möter motstånd. Framväxten
av organisationer av protesterande 
föräldrar var manipulerad av kommu-
nisterna. Den världsomfattande opposi-
tionen mot oss som får föräldrar att delta
är inte de japanska föräldrarnas skuld. 
Det japanska kommunistpartiet mot-
sätter sig USA, troget följande diktat från
kommunistpartiet på världsnivå. 
(084-209, 1976/02/29)

33 En rättegång hålls i Amerika. Därför 
uppstår även problem i Tyskland, Stor-
britannien och Frankrike. Detta mani-
puleras av kommunistpartiet. Allt-
eftersom deras enade front sprider sig, 
samarbetar den demokratiska världen 
med den kommunistiska och anstränger 
sig att jaga mig. Jag tror att något 
märkligt har hänt. Vi får inte förlora 
denna rättsliga strid. Om vi vinner, 
kommer offrande av blod i Enighets-
kyrkans missionshistoria att avslutas. 
Om Jesus skulle ha lämnat ett vittnes-
mål eller dokument över att ha talat inför
den romerska senaten och vunnit striden
där, så skulle Kristendomen inte ha blivit
en religion av martyrer. Jag vet det. Jag 
engagerar mig i denna kamp för att för-
hindra att blod skulle rinna ut på vägen 
trampad av våra framtida generationer. 
(126-266, 1983/04/24)


