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Sanna föräldrars väg av lidande och seger
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Sanne far uthärdade sex fängelsestraff 
under sitt liv. Han fängslades en gång 
under japansk ockupationsregim, tre 
gånger av de nordkoreanska kommu-
nisterna, en gång i republiken Korea och
en gång i USA. Han satt i fängelse i 
totalt fem år. Han accepterade svårig-
heterna med dessa sex fängelser som 
hans väg av lidande för himlens vilja.

Trots detta var fängelset mentalt oro-
ande och han utsattes för tortyr och 
fysiskt berövande. Det mest extrema var
Hungnams arbetsläger. Där var förkyl-
ning och hunger bortom all beskrivning, 
och far mötte döden när han uthärdade 
det hårda arbetet med att packa och 
bära halmsäckar med  ammoniumsulfat-
gödsel. Till och med i den fria världen 
uthärdade far lidande i Seodaemun-
fängelset (Sydkorea) och Danbury-
fängelset (USA) till följd av förföljelse 
och falska anklagelser. Detta visar hur 
mycket längre och brantare gottgö-
relsens väg hade blivit.

När han mötte dessa prövningar ansåg 
Sanne far att de var för en större rätt-
färdighet, och han uthärdade dem för att
trösta Gud. Han förstod Principen att 
han bäst kunde främja försynen genom 
att låta sig bli slagen och sedan ha rätt 
att kräva gottgörelse. När han visste 
detta såg han fängelset som en tillflykts-
ort där han mest djupt kunde uppleva 
Guds kärlek. Vilken paradox! Efter att ha
tagit ansvar för att betala gottgörelsen 
för alla människor, var det i fängelse 
som han lade villkoren för segern att 
frälsa mänskligheten.

Gud hade förberett Kristendomen, men 
när den inte kunde fullgöra sitt ansvar, 
uthärdade Sanne far lidandet under de 

nordkoreanska kommunisterna för att 
bygga grunden för en ny början på 
Kristendomen. Medan han var i Nord-
korea träffade han en andlig kristen 
grupp, Inuti-livmoder kyrkan, som hade 
offrat villkor av hängivenhet för att möta 
den Återvändande Herren och genom 
dem anslöt han indirekt till Sanna mor. 
När Sanne far fängslades i Daedong in-
terneringsfängelse, fängslades ledaren 
för Inuti-livmoder kyrkan där på samma 
gång. Det var tragiskt att hon inte accep-
terade Fars vägledning, men eftersom 
Sanna mor tog emot en speciell välsig-
nelse från den kyrkan när hon var sex år
gammal, blev i slutändan den gruppen 
ansluten till Sanna föräldrar. Sådant var 
det mystiska Guds verk.

Under hans lidande i Hungnam-fänge-
lset fann Sanne far mer än 12 lärjungar. 
På det här sättet, lade han gottgörel-
sevillkoret för att återupprätta Jesu död 
på korset. Efter att han befriades från 
fängelset, blev villkoren som han lagt 
där grunden för att han kunde grunda 
Holy Spirit Association for Unification of 
World Christianity efter att han åter-
vände till Sydkorea.
Under tiden för hans lidande i Danbury 
stödde amerikanska pastorer honom. 
Deras enighet med Sanne far trots 
decennier av förföljelse från de kristna 
kyrkorna var verkligen ett mirakel. 
Dessutom var Sanna mor helt förenad 
med Sanne far när han gick igenom den 
lidande vägen i Danbury, och de gick till-
sammans och ledde den globala för-
synen. På det här sättet, gick Sanna 
föräldrar igenom svårigheter och off-
rade blod, svett och tårar för himlen. De 
gick segrade genom bitter sorg och för-
följelse.



Kapitel 1

Lidande och seger under den japanska
ockupationen och i det kommunistiska

Nordkorea

Avsnitt 1. Rörelsen för koreansk 
självständighet

Fängelse för underjordiska aktiviteter

Från april 1941 till september 1943 
studerade Sanne far i Japan. Under 
denna period, involverade han sig i den 
underjordiska självständighetsrörelsen. 
Han hade övertygelsen att om en per-
son inte älskar sitt land kan hen inte 
älskahimlen. Sanne far återvände till 
Korea i mitten av oktober 1943. Året 
efter avslöjades Sanne fars under-
jordiska aktivitet i Japan, och i oktober 
1944 arresterades han vid Gyeonggi-
provinsens polisstation. Där genomled 
han två månaders förhör och tortyr.

1 Jag deltog i underjordiska aktiviteter 
under den japanska ockupationen. 
Under den tiden bestämde jag vilken 
väg jag skulle ta. När jag studerade i 
Japan träffade jag rika människor och 

mötte alla slags frestelser. Jag var bra 
på många saker, så även om människor 
inte visste vem jag var, sökte de alltid 
efter mig. När jag var med dem var de 
så bekväma med mig att nästan utan att 
inse det, delade de sina hjärtas djupaste
hemligheter. (154-162, 1964/06/12)

2 När jag studerade i Japan arbetade 
jag i den underjordiska rörelsen som 
leddes av den preliminära regeringen i 
Shanghai. Nyligen upptäcktes mitt namn
i register i den japanska huvudstads-
polisens högkvarter, och jag fick en 
kopia av dessa register från Japan. 
Anteckningen på polisens högkvarter 
säger att jag var "en del av självständig-
hetsrörelsen och reste mellan Korea och
två andra nationer. " Nu har jag bevis på
mitt engagemang som ingen kan 
förneka. (600-034, 2008/10/24)

3 När det var dags för mig att återvända 
till Korea från Japan efter att ha avslutat 



mina studier bad jag, "Japan, jag 
kommer att se dig igen om 21 år." 
Faktiskt återvände jag till Japan 21 år 
senare. Medan jag var i Japan, var jag 
involverad i underjordiska aktiviteter, 
tillsammans med kommunister för att 
genomföra operationer för att befria 
Korea. Jag utförde alla slags hemliga 
aktiviteter, och en polisdetektiv följde 
alltid efter mig. När jag reste till Korea, 
meddelade de, de japanska myndig-
heterna i Korea att jag var på väg till 
någonstans i Korea. När jag anlände till 
stationen kom några människor till mig 
och sa: "Där är du ju!" det gav mig 
känslan att jag var bevakad. Det var 
många sådana incidenter. 
(034-288, 1970/09/13)

4 Jag var typisk för dem som bedrev 
underjordiska aktiviteter i Japan. Jag 
känner Japan bättre än någon annan. 
När jag bodde nära Nijubashi-bron, såg 
jag det kungliga palatset gjorde det mig 
så arg att tänka på vad kejsaren gjorde 
mot mitt land. Jag studerade allt om 
Japan, och började i slummen. Jag ut-
forskade alla aspekter av det japanska 
livet. En gång arbetade jag som sekre-
terare och gjorde officiellt pappersarbete
på ett officiellt regeringskontor. Då för-
stod jag att den japanska ockupationen 
inte skulle hålla mycket längre. Jag 
engagerade mig i underjordiska akti-
viteter som student, men jag talade 
aldrig om det, så ingen visste om dem. 
Jag reste vidare med Bukwan-färjan från
Busan till Shimonoseki för att hantera 
hemliga förhandlingar om oberoende. 
Jag reste med på Hikari-linjen mellan 

Busan i södra Korea, Sinuiju i norra 
Korea och Dandong i Kina för att ansluta
olika människor bakom den under-
jordiska rörelsen och fungera som en 
förbindelse mellan deras agenter. 
(465-174, 2004/08/21)

5 Jag upplevde fängelselivet under den 
tid då det koreanska folket led under 40 
år japansk ockupation. Jag var fängslad.
Jag gick i fängelse för att befria det ko-
reanska folket. Japanerna frestade mig 
med alla slags söta ord och sa: "Om du 
samarbetar med oss, kommer vi att göra
dig framgångsrik, "eller" Du kommer att 
tas väl om, men jag valde vägen av li-
dande. Gud var så missnöjd med Japan 
att Hen inte skulle tillåta mig intressera 
mig för det landet. Gud förde mig in i 
fängelset som en strategi för att ta bort 
mig från alla slags förhållanden med 
Japan. När jag ser tillbaka nu är det så 
jag ser på det.

Alla de som stödde den japanska re-
gimen, från topp till botten, motsatte sig 
mig och pressade andra att motsätta sig 
mig. Således ville Gud att jag skulle väl-
ja en väg av lidande. 
(161-198, 1987/02/03)

6 Vår Enighetsfamilj började som pion-
järer på vägen att bli de som kan ta 
ansvar på Guds vägnar och erkännas av
satan, genom att göra en anslutning till 
Guds hjärta. Den här vägen är något 
som ingen känner; bakom den finns tra-
gedier för många att räkna. Under ja-
panskt herravälde, gick jag in och ut ur 
fängelse. Till och med medan jag kräk-
tes blod, och även när de drog ut mina 



naglar och blodet rann från mina tio 
fingrar, bekräftade jag i bön, "Det är en 
ära att offrar detta blod som ett offer 
representerande tio stammars blod och 
tio nationers blod." Mer än att ta emot

min egen frälsning, tänkte jag på hur bra
det skulle vara om min enda död kunde 
befria hela landet från dess bitterhet och
befria det. (049-157, 1971/10/09)

7 Mänsklighetens universella och högsta
hopp är att hitta sina ursprungliga 
föräldrar. Det är att hitta den ursprung-
liga världen, den hemort som den ur-
sprungliga naturen önskar. Detta är det 
ursprungliga målet som alla människor 
försöker uppnå, antingen i det förflutna, 
nuet eller i framtiden. Om en nation inte 
kan uppnå den, kommer sanna lyckan 
inte att existera där. Detta är himlens 
grundläggande lag, för vilken jag över-
gav allt. För det hoppat, övergav jag alla 
bindningar, även till mina egna föräldrar.

Jag sattes i fängelse under den ja-
panska ockupationsperioden, men jag 
var tacksam för att jag kunde gå i 
fängelse snarare än att förråda mitt land.

Eftersom jag sökte efter  suveräniteten i 
himlens nation, böjde jag mig inte ens 
för japanska kejsarens suveränitet. 
Detta var oeftergivligt mot anhängarna 
till kejsaren och de under hans 
suveränitet. Ändå sökte jag inte efter 
världsliga ting. Jag försmådde de pro-
japanska människor som erbjöd mig ett 
framgångsrikt och bekvämt liv. Istället 
övergav jag mina föräldrar och lämnade 
min familj bakom mig och tog vägen för 
att återupprätta mitt lands själv-
ständighet. (020-140, 1968/05/01)

8 När jag var en ung man i tjugo-
årsåldern var mitt huvud fyllt med dröm-
mar. Andra trodde att det var fantasier, 
och de hånade och bespottade mig. Min 
mamma sa: "Ojdå! Jag gjorde en så stor
ansträngning att kunna sända dig för att 
studera, och ändå har du kommit med 
detta? "Jag hade rykte att vara väldigt 
smart, så även om jag föddes som en 
andre son, hade Moon-klanen stora 
förväntningar på mig. Min mamma 
investerade alla hennes ansträngningar 
att stödja mig. Hon hade inte mycket 
pengar; ändå skrapade hon ihop till-
räckligt med pengar för att skicka mig för
att studera utomlands. Men när jag kom 
hem hamnade jag i fängelse.

När jag tänkte på min mamma som grät 
när hon besökte mig i fängelset som 
drivs av japanska myndigheterna, 
önskade jag att jag inte skulle behöva 
göra det jag gjorde för mitt land. Ändå 
var jag tvungen; detta var mitt öde. När 
jag kände till min situation kunde min 
mamma inte säga något emot mig.

Jag sa till henne: "Som din son har jag 
inte gjort någonting fel. Som son till 
Moon-klanen har jag inte gjort någonting
för att smutsa familjenamnet. Till och 
med ur Korea med sitt traditionella 
perspektiv är mitt samvete rent. Medan 
jag är här i fängelset, vill jag inte att du 
ska vara den mamma som gråter över 
mina svårigheter. Jag vill att du ska vara
den typ av mamma som kommer att 
uppmuntra och stärka mig. Jag vill att du
ska vara den typen av mamma som 
kommer att råda och uppmuntra mig att 
vara djärv och modig för framtidens skull
när jag går vägen som pionjär som kan 



vägleda Asien och befria det koreanska 
folket. Det är så jag vill träffa dig. Jag 
skulle hellre inte se dig bara gråta för 
mig. Jag anser ju att jag är Guds Son." 
(121-166, 1982/10/24)

9 Genom att arbeta med mina egna 
händer köpte jag hus och kläder till 
många människor, men jag köpte inte 
ens en näsduk åt mina föräldrar. Jag var
faktiskt inte en vördnadsfull son, men 
det var inte av själviska skäl.

Under tiden för japanskt styre, efter att 
jag kom tillbaka från Japan och fördes i 
fängelse, besökte min mor mig och grät 
tårar. Som en åska från en klar himmel, 
ropade jag, "Din son är inte en liten man 
från Moon-klanen. Det jag ser genom 
mina ögon är mer än bara du, min mor, 
som gråter för mig; det är Guds sorg och
världens sorg. Det är därför jag är här. 
Jag tar denna väg för för att lösa denna 
sorg. " (121-289, 1982/10/29)

Vägen att älska din fiende

Den japanska regimens polisavdelning i 
Gyeonggi-provinsen, som hade jurisdik-
tion över fyra polisstationer i Seoul och 
Gyeonggi-provinsen hade ett ökänt 
rykte. Under tiden av Fars fängelse-
vistelse utsattes han för grym tortyr av 
olika slag och misshandlades till punkten
där han kräktes blod. Poliserna krävde 
att han skulle avslöja namnen på hans 
kamrater i den underjordiska självstän-
dighetsrörelsen, men i slutändan 
avslöjade han dem inte.Trots att de 
plågade hans kropp, höll han sitt 

engagemang och upprätthöll sin lojalitet 
till sina kamrater.

Till och med på randen till döden bad 
han inte och sökte sympati från Gud. 
Även medan han blev allvarligt slagen, 
förlät han sina torterare och bad för att 
de skulle bli välsignade. Hans liv i Gy-
eonggi-provinsens  fängelse tills han 
släpptes i februari 1945 var en period av
inre förberedelse, under vilken Sanne far
kommunicerade med Gud om framtida 
offentliga aktiviteter.

10 Jag fördes ofta in på polisstationen i 
bojor för förhör. Jag var välkänd på poli-
sens station. Dagen när jag äntligen gick
in i fängelset spreds ordet om, "Den där 
Moon-mannen är här igen."

Nästa dag kom några japaner för att 
hälsa mig, inte för att visa respekt utan 
bara för att se om ryktena om att jag 
hade fängslats var sant. Även när jag 
var student var det vanligt att jag togs in 
och ut ur polisstation.

Jag är en person som har mycket mod 
vid tortyr. Det här var min pågående 
historia. Jag torterades hårt av den ja-
panska polisen. Om du tar tag i unga 
människor och berättar för dem att du 
kommer att bli torterad  med ett brän-
nande hett järn, kommer de att säga att 
de gjorde något även om de inte gjorde 
det. (025-163, 1969/10/03)

11 Bland torterarna som jag mötte i den 
japanska imperialistiska polisen var män
som hade stridsstövlar och sparkade 
mig i magen. Sedan höll två män till 
vänster och höger mina handleder me-
dan två andra män trampade på mig. 



När det var klart, vad tror ni händer med 
huden på magen? Hur smärtsamt tror ni 
att det var att gå på toaletten, att sitta 
ner och sedan stå upp? Ändå var jag 
inte avskräckt. Medan de sparkade på 
mig sa jag: "Hallå! Det här är fantas-
tiskt!" Ingen i världen pratar så, men jag 
uthärdade smärtan för Guds skull. Till 
och med efter den behandlingen, när jag
släpptes var jag väldigt artig mot min 
torterare och talade vänligt med dem när
jag åkte.

Efter fem eller sex timmars kontinuerlig 
tortyr, när jag var på väg att svimma och 
ramla bakåt, kände jag medkänsla för 
dem. Det var min inställning på den ti-
den. Jag tänker ibland, "Jag undrar var 
den personen som torterade mig har det
nu? "Någon som bara strävar efter fy-
siska nöjen kommer aldrig att kunna för-
stå min attityd, oavsett hur mycket jag 
förklarar den. (017-298, 1967/02/15)

12 Vad är en patriot? En patriot är 
någon som offrar för sin nation. 
Personen som offrar mest blir den mest 
hedrade patrioten. Vad är ett vördnads-
fullt barn? Ett vördnadsfullt barn offrar 
sig för sina föräldrar, till och med för att 
ge upp sitt liv. Anta att det finns två 
söner, som båda är hängivna till sina 
föräldrar, men bara en av dem är villig 
att offra sitt liv för dem. I så fall kan den 
som inte var villig att offra sitt liv inte 
betraktas som en sann vördnadsfull son.

På samma sätt, mellan två personer 
som tjänar sin nation, om en av dem 
erbjuder sitt liv och den andra inte, 
betraktas den som inte var villig att 
erbjuda sitt liv inte som en riktig patriot.

Vi borde gå viljans väg, beslutna att offra
våra liv. Jag personligen erbjöd mitt liv 
för länge sedan för rättfärdighetens 
skull. Jag är inte en småsint man. 
Medan jag gick i skolan under japansk 
styre, kämpade jag i den underjordiska 
rörelsen. Hade jag öppnat min mun efter
att jag blev fångad, kunde 70 av mina 
kamrater ha förlorat sina liv; så jag sa 
inte ett ord. När jag tar en ed om lojalitet 
är jag en person som uppfyller det. Även
när jag var vid dödspunkten från den allt 
svårare tortyren, då de använde olika 
metoder föredrog jag att dö snarare än 
att öppna min mun. 
(065-064, 1972/11/13)

13 Vid tidpunkten för japansk styre, även
när jag genomgick alla former av tortyr, 
erkände jag inte. Oavsett hur mycket 
chefen för förhören vid Gyeonggi-provin-
sens polisavdelning torterade mig, be-
kände jag inte. Jag sa: "Jag kommer inte
att tala", och det var det. De kunde ha 
fortsatt att tortera mig i 365 dagar och 
det skulle inte ha fungerat på mig. När 
jag förlorade medvetande brukade de 
kasta en hink med kallt vatten på mig för
att få mig att återfå medvetandet; då 
skämtade jag med dem, "Varför gjorde 
ni det? Låt mig få sova lite till! "När de 
såg det blev till och med torterarna mina 
vänner.

När de kom sa jag till och med: "Hallå, 
när du gör det så gör det inte ont. Gör 
det så här istället.

När det var uppenbart att tortyr inte skul-
le ge dem vad de ville, tvingade de mig 
att underteckna ett dokument. Men jag 
sa till dem: "Om ni tar mig till domstolen, 



kommer jag att tala ut och säga till 
domstolen att ni tvingade mig att under-
teckna det mot min vilja. "En man med 
integritet agerar enligt sina åtaganden. 
Jag är en sådan man. Eftersom jag är 
den typen av människa, dukade jag inte 
under trots att jag förföljdes. 
(081-205, 1975/12/28)

14 Eftersom Gud är med mig är jag defi-
nitivt inte ensam. Jag är inte ensam alls. 
Under tiden för den Japanska ockupa-
tionen, fängslades jag och utsattes för 
många former av tortyr. De slog mig till 
punkten där mitt huvud öppnades och 
hela kroppen var täckt av blod. Under 
dessa omständigheter, lärde mig Gud en
hemlig metod för uthållighet.

En gång förhördes jag i 12 timmar och 
torterades till den punkt att jag inte ens 
kunde krypa eller röra mig. De torterade 
mig till den punkt där jag förlorade med-
vetandet, och sedan kastade de kallt 
vatten på mig för att väcka mig.

De upprepade detta om och om igen. 
Ändå öppnade jag inte munnen. Satan 
erövrade världen, och efter att han 
ockuperade världen försökte han gräva 
ut himlens hemlighet. Men jag uttalade 
inte ens ett ord om det. Eftersom allt 
hänger på mitt enda ord, till och med vid 
dödsögonblicket, vägrade jag absolut att
öppna min mun. En annan hemsk tortyr 
använde en fyrkantig stång med skarpa 
kanter som gräver in i huden; det slet 
upp mitt kött, men jag sa inget.

Ni måste veta hur ni upprätthåller 
lojalitet. Om ni avger en ed måste ni 
hålla den även om ni går under.

Antag att efter att ha genomgått den 
typen av tortyr ni gav efter och pratade; 
även om ni överlevde den dagen skulle 
det förbli en dag av elände och ånger 
som ni aldrig skulle kunna glömma. 
(033-116, 1970/08/09)

15 Mitt kött var varmt och ömt efter att 
jag hade slagits, och jag kräktes blod. 
Då bad jag, "Detta blod är förfädernas 
blod som förrådde historien. Eftersom 
vägen som jag kommer att behöva van-
dra fortfarande kvarstår framför mig, om 
det finns ett kors som jag behöver bära, 
låt mig få bära det också. "Detta är den 
typen av bön som bara en sann män-
niska kan erbjuda. Det här är den väg 
jag har gått tills nu.

Jag bad, "Just nu härdar jag ut och är 
ståndaktig, men dagen kommer när jag 
kommer att betalas tillbaka. Därför, 
Fader, tackar jag. Om Du ska döma det 
koreanska folket eller världen, meddela 
detta mig först så att jag kan få en chans
att rädda dem innan du fattar domen. 
"Vilken skillnad mellan någon som ber 
som jag och någon som bara klagar på 
det och det och skyller på andra!

Varför blir ni inte en man som jag, någon
som bara dyker upp i människans his-
toria? Sedan efter att ni går till ande-
världen, kommer ni också att vara någon
som världen kommer att hedra. Hur 
fantastiskt skulle det inte vara! Ni har 
bara en chans att bli så här, så missa 
inte den. Om ni missar denna chans 
kommer den aldrig igen. Därför måste ni
utnyttja denna möjlighet. 
(017-298, 1967/02/15)



16 Ni vet inte hur bra träning är. När jag 
var utmattad brukade jag dra nytta av 
alla chanser att gå för att urinera; om jag
tog tid att göra fysisk träning i så lite som
fem minuter, blev min urin ren. Eftersom 
jag fick veta detta överlevde jag fängel-
set. Trots att jag fick allvarlig tortyr på 
den platsen, dog jag ändå inte.

När någon torteras måste blodet rinna. 
En av formerna av tortyr var att tvinga 
mig att dricka mycket vatten och sedan 
stampade de på magen. För att stå ut 
med den typen av tortyr måste jag 
tömma ändtarmen. Jag fick pressa ut 
vätska genom rektum istället för att 
urinera. Detta var för att öppna en 
passage för att lindra trycket på magen.

Ni måste förstå att Gud är visdomens 
konung. För att överleva måste det 
finnas ett sätt för blod att komma ut. När 
ni är utmattade blöder näsan, eller hur? 
Om det inte gjorde det, kunde ni drab-
bas av hjärnblödning. För att förhindra 
det måste näsan blöda. En näsblödning 
sker eftersom er kropp är medveten om 
när ert blodtryck stiger.

På samma sätt måste ni blöda under 
tortyr, för att lindra trycket. Om ni inte 
blöder från tortyr, måste ni bita era läp-
par eller tunga och göra ett hål så att ni 
blöder. Jag räddade många människor 
genom att lära dem detta. Den väg som 
vi människor går är inte lätt eller bek-
väm. Jag stod inför döden många gå-
nger, men jag övervann varje utmaning 
eftersom jag kände till denna hemlighet. 
(206-310, 1990/10/14)

17 Mot slutet av japanska herraväldet i 
Korea, torterades jag flera gånger av 

polisen detektiver. En person som inte 
älskar sitt land kan inte älska Gud. 
Därför deltog jag i underjordiska mot-
ståndsverksamhet i Japan. Eftersom jag 
hade varit inblandad i den kampen me-
dan jag var i Japan, när jag återvände till
Korea, visste den japanska polisen att 
jag hade återvänt, och de följde mig runt
som spöken. När polisen slutligen grep 
mig och förhörde mig kräktes jag blod 
och var på gränsen till döden ett antal 
gånger. Trots detta, riskerade jag mitt liv
för att förbli lojal och behålla mitt ansvar 
för mina kamrater som jag hade sam-
arbetat med, genom att tala till polisen 
som om jag hade kämpat ensam. Även 
när de hotade med döden, talade jag 
inte. När jag fast besluten att inte tala, 
talar jag inte.

Efter att Korea befriats från Japan i slu-
tet av andra världskriget, kunde jag ha 
hämnats mot de människor som arbetat 
på Gyeonggi polisstation. Men eftersom 
de besegrades och var i tårar, lät jag 
dem bara gå tillbaka till Japan som de 
var. (023-135, 1969/05/18)

18 Om ni inte planterar, kan ni inte 
skörda. Jag räddade mina fiender 
genom att hjälpa dem att fly på natten, 
och nu återbetalar Japans ungdomar 
mig för den tjänsten. Landet Japan 
måste betala tillbaka det. Detta är 
anledningen till att jag är tacksam mot 
Gud för upplevelsen av fängelseliv i min 
tjugoårsålder.

Genom att gå in i japanskt fängelse, kan
jag förstå eländet hos det koreanska 
folket som mötte detta under 40 år av 
denna misshandel. Det var en del av 



min utbildning. Efter fängelse, kan jag 
förstå hur ont Japan var. Jag hade hört 
talas om lidandet hos det koreanska 
folket i händerna på japaner från vittnes-
mål av mina landsmän och patrioter, och
jag hade också läst om det i böcker. 
Men jag förstod inte hur hemskt det var 
förrän jag själv fick uppleva det. Jag 
kunde inte fullt ut tro på vad som skrivs i 
böckerna eftersom ibland berättas det 
baserat på författarens fantasi. Jag kom 
slutligen att förstå tragedin i Korea för 
första gången när jag faktiskt fick gå i 
fängelse och torterades och utgöt blod 
tillsammans med andra fångar som 
genomgick samma slags tortyr.

Min upplevelse i fängelse väckte min 
pliktkänsla att jag måste befria dessa 
lidande människor. Fängelse fungerade 
som en stor lärare. Där la jag grund-
stenar som, inom ramen för återupp-
rättelsens försyn, ingen kunna röra vid. 
(211-150, 1990/12/30)

19 Jag vet att japanerna slaktade många
av vårt folk under den japanska ockupa-
tionen av Korea. På grund av detta, bara
att tänka på det japanska folket får mig 
att skaka av ilska. Men i Asien, kan man 
inte bortse från Japan. Även Japan 
besegrades i andra världskriget, så dess
deltagande avgörande för att skapa den 
tre-nationella alliansen i Asien mellan 
Korea, Japan och Kina.

När det gäller deras nationella karaktär, 
kan kraften hos japanerna att förenas 
vara större än den hos tyskarna. Därför 
hämnas vi inte mot dem. Om ni börjar 
med hämnd, hamnar man i hämnd, och 
till sist kommer alla att förgås. Därför, för

att skapa en ny värld baserad på Prin-
cipernas läror, leder vi en ny rörelse för 
enighet och för att först rädda Japan och
dess folk. (023-135, 1969/05/18)

20 Oavsett hur mycket den här världen 
motsätter mig, kommer jag inte förgås. 
Även om jag kan fängslas, så kan mitt 
sinne och mina läror inte sättas i fängel-
se. Medan japanerna torterade mig 
tänkte jag, "Fortsätt och slå mig! Om ni 
gör det, kommer den väg som jag har 
gått inför Gud och den väg att förenas, 
som Gud har lagt för Japan. Så sätt 
igång och slå mig se om jag hatar er 
eller inte. Ni kan testa hur stark min 
kärlek till min fiende är. "

Även medan jag blev slagen och kräktes
blod, sa jag, "Åh det var bra för mig att 
bli slagen. Jag slogs på uppdrag av hela
mänskligheten och för hela historiens 
bitterhet, men jag kommer att helt glöm-
ma det, jag skall inte komma ihåg det. 
Käre Gud, förlåt dem. " Vi måste alla 
vara beredda att bli slagna och att för-
låta. För att göra detta måste vi stå i 
positionen av att förneka våra liv. Då 
kommer alla problem att vara enkla att 
lösa.

När Korea var under japanskt herravälde
fanns en tid när jag torterades under 12 
timmar i sträck och kräktes blod. Jag var
också föremål för en tortyr så ovanligt att
jag aldrig kan glömma, en tortyr som 
driver människor att bli galna. Mirakulöst
överlevde jag. Ändå behandlade jag inte
mina torterare som fiender. Jag kände 
ansvar att bad för dem att få välsig-
nelser. Jag studerade var och en av 
dem och funderade djupt för att hitta 



något bra i dem som ett villkor för mig att
ge dem min välsignelse.

Varje människa har ett samvete. En av 
vakterna som torterade mig kom en dag 
till mig nästa morgon efter alla andra 
hade lämnat rummet och bad om ursäkt.
När jag funderade på detta, insåg jag att
alla människor är lika. Ingen kan lura sitt
eget samvete. (027-074, 1969/11/23)

Avsnitt 2. Oaedong fångläger

Bakgrund

Efter att de kristna ledare som Gud hade
förberett i Sydkorea misslyckades med 
att ta emot honom, gick Sanne far till 
Nordkorea för att förbereda ett nytt 
fundament. Han anlände till Pyongyang 
den 6 juni 1946. Hans evangeliska mö-
ten fylldes med ande och nåd, och må-
nga troende trängdes i möteshallen. 
Därefter nådde anonyma rapporter, från 
kristna ledare, avundsjuka på hans 
framgång, de kommunistiska myndig-
heterna, som lätt accepterade dem 
eftersom de hade en politik att förtrycka 
religioner. Detta resulterade i att han 
blev fängslad i Daedong häktet den 11 
augusti, två månader efter hans an-
komst i Pyongyang. Anklagelserna mot 
Sanne far var att han var en spion för 
den sydkoreanska regeringen och att 
han störde den sociala ordningen. Vid 
den tiden var ledarna för inuti livmodern 
kyrkan, inklusive pastor Heo Ho-bin, 
även fängslad i Daedong internerings-
läger.

1 När jag gick till Pyongyang och 
kämpade för att genomföra min 

verksamhet under kommunistregimen, 
var jag 26 år gammal. Om man jämför 
den tiden med den nuvarande, är era 
omständigheter så mycket bättre. Vid 
den tiden, förenade sig över 70 kristna 
pastorer för att motsätta mig. Jag var 
tvungen att möta förföljelse från de 
pastorer, som hade accepterat kom-
munisterna i Nordkorea genom att bilda 
en organisation som hette Norra Chosun
kristna allians som var under över-
inseende av kommunistpartiet.

Mina läror hade sådan kraft att vi kunde 
rekrytera även kärnmedlemmar från 
någon kyrka som vi hade kontakt med. 
På den tiden bodde jag i Gyeongchang-
ri, Pyongyang, och ett rykte spred sig 
bland kyrkorna, "Om ni går till Gyeong-
chang-ri, finns där en vacker ung man 
som är en kättare. När ni lyssnar på 
honom, kommer ni att falla i hans klor. " 
Detta rykte fick vid spridning, uppma-
nande att man inte skulle åka dit, särskilt
inte kvinnor. (161-255, 1987/02/26)

2 Jag gick till Nordkorea, som styrdes av
kommunistpartiet. Medan jag spred 
Guds ord, arresterade och fängslade 
kommunisterna mig med misstanke som
en angivare för Sydkoreas president 
Syngman Rhee, helt enkelt därför att jag
hade kommit från Sydkorea. Men även 
efter en lång utredning, kunde de inte 
finna några bevis på att jag spionerade 
för Sydkorea. Så istället, anklagade de 
mig för att vara en shaman som störde 
samhället och använde det som skäl för 
att fängsla mig.

I fängelset blev jag slagen otaliga 
gånger. Jag torterades brutalt och 



behandlades med förakt. Jag gick en 
sådan väg att komma så här långt. Jag 
upplevde många extrema situationer. 
Ändå var de nödvändiga i processen av 
att förverkliga en värld av hopp, och jag 
tänker på dem nu som värdefulla 
minnen. (020-027, 1968/03/31)

3 Satan använde individer för att attack-
era mig och förmådde familjer att hata 
mig. Han letade efter sätt att även få 
regimen döda mig. Precis som satan 
dödade Jesus, försökte han döda mig 
med alla till buds stående medel. Han 
mobiliserade alla på varje nivå att mot-
sätta mig.

De nordkoreanska kommunisterna 
använde sin makt för att sätta mig i 
fängelse. Bland deras grundlösa ankla-
gelser, anklagade den nordkoreanska 
regeringen mig för att vara en spion för 
Syngman Rhees administration i söder. 
De sa saker som: "Du är en spion som 
sänds av Sydkorea för att plundra vårt 
land." De fängslade mig med avsikt att 
döda mig. Om jag på den tiden, hade 
sagt: "Detta är för svårt att uthärda, jag 
bryr mig inte längre om det är för Guds 
vilja. Jag ger upp", skulle det ha varit 
slutet. Men jag beslöt, "jag får inte förgås
även om världen smulas sönder. Så 
länge världen förblir intakt, måste jag 
förbli intakt. Oavsett hur allvarligt de tor-
terar mig, även om mina lemmar slits 
sönder, kommer jag att kämpa för Guds 
Vilja i Hens namn." 
(086-280, 1976/04/07)

4 Kommunisterna i Pyongyang arre-
sterade mig, fjättrade mig och släpade 
mig i fängelse. Under tiden för japanska 

herraväldet hade också den japanska 
polisen tvingat mig i fängelse. Även om 
jag skulle fängslas, var mitt hjärta fyllt 
med hopp. Ni kanske undrar varför. Det 
var därför himlen lovade mig att jag skul-
le träffa någon speciell person i fänge-
lse. Andevärlden hade gjort en överens-
kommelse att jag skulle få träffa någon 
där. Därför gick jag till fängelse med ett 
glatt hjärta för att möta den personen. 
Eftersom jag var ivrig att möta just den 
personen i fängelse, var att hamna i 
fängelse för mig ett tillfälle av nytt hopp. 
(039-049, 1971/01/09)

5 Pastor Heo Ho-bin i Inuti livmodern 
kyrkan gick trons väg hela sitt liv, hel-
hjärtat erbjudande sin uppriktiga hän-
givenhet. Om man tittar på hennes per-
sonliga historia, var vägen hon gick 
bortom er vildaste fantasi. Hon höll fast 
vid sin tro även under extremt förtryck 
från kommunisterna, som behandlade 
folk med tro som deras fiender. Jag kan 
inte illustrera den obeskrivliga tortyr hon 
var tvungen att gå igenom. Jag hörde att
de slog henne så hårt att det rev upp hål
genom hennes tunna kläder, som gjor-
des av ljus rami som koreanerna brukar 
bära i den varma sommaren. Hon förlo-
rade medvetandet dussintals gånger. 
Hennes yngre bror kunde inte uthärda 
tortyr och dog. Cirka 40 ledare i hennes 
kyrka fängslades och torterades. Jag var
också fängslad eftersom kommunisterna
ansåg mig vara i samma kategori. 
(024-192, 1969/08/10)

6 På grund av att återupprättelsens 
princip uppfylls genom gottgörelse, var 
det inte möjligt för mig att personligen 



besöka andliga grupper som förbered-
des och väntade på mig. En anledning 
Jesus dog var att han inte kunde ta emot
sin brud. Det var på grund av att vill-
koren för Jesus att träffa sin brud inte 
hade förberetts. Det är vad som ledde till
Jesu död. Vid Herrens återkomst förbe-
redde därför Gud grupper vars roll var 
att finna en brud för honom. Om pastor 
Heo Ho-bin, ledare för en sådan grupp, 
hade bett till Gud att få veta var Herren 
var, så skulle Gud ha visat platsen för 
henne. Följaktligen har jag väntar på 
den tid hennes grupp skulle komma till 
mig. Jag kunde inte gå till dem.

Under denna period kom jag att känna 
en kvinna som var som Anna, den gam-
la profetissan i Bibeln. Hon gjorde sitt 
andliga arbete antingen på himlens sida 
eller i mellanposition. När hon var inte 
på himlens sidan, var hon i mittläget. 
Efter att jag träffade den kvinna, som var
mycket äldre, skickade jag henne som 
min budbärare till pastor Heo. Jag sa till 
henne, "Säg till pastor Heo att be över 
vem jag är. Men pastor Heo hoppas på 
ett kolossalt tecken från Gud, och för 
henne verkade den unge mannen, som 
beskrevs av denna budbärare, inte 
tillräckligt speciell. Hon hade inte för-
väntat sig Herren att vara en enkel ung 
man. Även denna äldre kvinliga budbä-
rare var inte någon med ett stort namn, 
utan bara en vanlig människa. Därför, 
var pastor Heo, oförmögen att inse att 
denna budbärare hade en så viktig 
uppgift, och sände tillbaka henne. Efter 
att jag skickade en annan budbärare, 
denna gång en ung kvinna, men 
återigen pastor Heo svarade inte.

Vid den tiden samlade pastor Heo 
ledarna för sin grupp på ett ställe och 
beskrev en uppenbarelse hon hade fått, 
"Precis som Chunhyang (hjältinnan i en 
koreansk folksaga) träffade sin make när
hon var i fängelse, kommer ni att möta 
Herren i fängelse." 
(052-151, 1971/12/27)

7 Samtidigt som jag väntade på att träffa
pastor Heo Ho-bin i Pyongyang, skärpte 
kommunisterna sin kontroll över Nord-
korea. De lärde att pastor Heos grupp 
hade samlats en hel del donationer, och 
att de hade förberett speciella kläder och
köpt ett fint hus. Följaktligen anklagade 
de ledarna i denna grupp med vara 
falska religiösa bedragare och kastade 
dem i fängelse. Vid den tiden led jag för-
följelse, eftersom de trodde att jag gjor-
de liknande aktiviteter. I själva verket 
hade jag ingen relation med denna 
grupp, men det är vad kommunisterna 
anklagade mig för. Kommunisterna 
fängslade mig, och jag råkade dela en 
cell med en man som var en ledare i 
pastor Heos kyrka. Min fångenskap 
började den 11 augusti, 1946. Pastor 
Heo och andra ledare i deras grupp led 
svår tortyr. Kommunisterna hade som 
mål att förinta alla religioner. 
(052-152, 1971/12/27)

Tortyr och befrielse

Sanne far utsattes för mycket grym tortyr
i Daedong fångläger. Hans kid-nappare 
tog till extrema åtgärder, som att inte 
tillåta honom att sova i en vecka och slå 
honom obarmhärtigt med en klubba. 
Efter 103 dagar, den 21 novem-ber 



1946, släpptes Sanne far i ett till-stånd 
nära döden. Hans anhängare tog hans 
kropp till ett rum, där han kräktes så 
mycket blod att det fyllde ett handfat, 
och sedan föll han i koma. Hans lär-
jungar diskuterade vad de skulle göra i 
händelse av hans död. Men mirakulöst 
återhämtade han sig. Efter det flyttades 
han till en annan samlingslokal och 
fortsatte att sprida sina läror.

8 Kommunisterna tillfogade mig den 
mest svåra tortyr, sömnbrist. De lät mig 
inte sova under en hel vecka. Medan jag
genomled detta, minns jag att jag tänkte,
"Låt oss se vem som vinner, ni eller jag,"
och tog det som en utmaning. Normalt 
efter att ha lidit en vecka utan sömn 
brukar folk avslöja allt de vet. Men jag 
kunde få lite sömn eftersom jag hade lärt
sig att sova med ögonen öppna. Jag stu-
derade hur man gör det. Även nu när jag
känner dig sömnig, använder jag denna 
metod. Dessutom, efter att jag blev sla-
gen och kände extrem smärta i hela min 
kropp, lärde jag mig att träna för att 
minska smärtan och läka blåmärken. 
Idag, när jag är trött eller har ont, använ-
der jag samma övningar. Även nu, han-
terar jag mitt ansträngande liv genom att
sova i genomsnitt en timme per dag. 
(067-203, 1973/06/10)

9 När jag utförde min mission som pion-
jär i Pyongyang, fick jag besök av må-
nga pastorers och kyrkoäldstes fruar. 
Detta ledde till att cirka 70 pastorer ano-
nymt informerade om mig till polisen, 
och jag fängslades. Även agenter från 
Sovjetunionen förhörde och torterade 
mig, eftersom de misstänkte att jag var 

en spion från söder. De satte mig i ett 
rum med röda väggar och tvingade mig 
att hålla mig vaken i en vecka. Om en 
person inte får sova ens under tre dagar,
kommer den personen att att bli sjuk i 
sitt sinne. De placerade mig ensam på 
en vit kudde i ett rum som omgiven av 
fyra röda väggar och i tre dagar, sedan 
under en vecka, lät de mig inte sova. 
Jag sa till mig själv, "Tror ni inte jag 
kommer att kunna sova?" Så jag tränade
mig att sova med öppna ögon. Det är 
därför rykten uppstod att jag var en 
shaman och en trollkarl, och att jag 
gjorde underverk som de i Bibeln. De 
avdelade någon att bevaka mig hela 
tiden. (486-299, 2005/02/09)

10 Jag är fysiskt stark och smidig. Jag 
kunde delta i valfri sport och var säker 
på att vara bland de tre bästa i varje 
idrottstävling. Jag är en man med den 
typen av kapacitet. Men i fängelset 
utsattes jag för så mycket misshandel. 
Tolv personer omgav mig och slog mig 
från alla håll, norr, söder, öster och 
väster. Jag utsattes för alla typer av 
tortyr, men jag tog emot dem utan att 
säga ett ord.

Medan de torterade mig, uthärdade jag, 
och tänkte, "Kom igen ni, slå mig!" När 
en man slog mig med en klubb, sa jag till
mig själv, "Kom och träffa mig!" Jag är 
inte så feg att jag ber dem, "Snälla, sko-
na mig." När de torterade mig genom att 
binda upp mig med benen i kors, tänkte 
jag, "Ni kommer att bryta samman före 
mig." Jag blev slagen i ansiktet så 
mycket att hälften av mina tänder bröts 
sönder. I dessa lidande och förödmju-



kande förhållanden svettades jag, skrek 
jag, blödde jag, och grät jag. Många 
andra uthärdade dessa saker, men vem 
kunde matcha de mål för vilka jag fick 
utstå dem? (214-094, 1991/02/01)

Avsnitt 3. Pyongyang och Heungnam

Rättegång hos byrån för 
interna affärer 

Under kommunisterna, var förintande av
religion en statlig politik. På grund av 
svartsjuka och falska anklagelser från 
kristna pastorer, blev Sanne far förhörd 
och inspärrad av Pyongyangs byrå för 
interna frågor, med börjar den 22 febru-
ari 1948. Vid rättegången den 7 april, 
mötte han sådana anklagelser som "stö-
rande av den sociala ordningen. " Han 
fick domen fem års fängelse. Efter do-
men meddelats lämnade far en invänd-
ning mot ordalydelsen i beslutet som 
kallade honom "falsk". Detta beror på 
den sanning Sanne far förkunnar är 
fullständigt sann och inte falsk. När de 
lämnade domstolen, viftade Sanne far 
med händerna till de ledsna medlem-
marna i ett försök att trösta dem.

1 När jag började min förkunnelse, öka-
de antalet medlemmar i min församling. 
Men de nordkoreanska myndigheternas 
politik på den tiden var att förinta reli-
gion. Det var vid denna tid som kristna 
pastorer förde anklagelser mot mig till 
myndigheterna, eftersom många män-
niskor från deras församlingar kom att 
ansluta sig till mig. Följaktligen var jag i 
fängelse för tredje gången. 22 februari 
1948 var dagen jag fördes till Pyong-

yangs byrå för interna affärer. 
(052-155, 1971/12/27)

2 Den 7 april 1948, var dagen för rätte-
gången. Det var en dag jag aldrig kan 
glömma. Jag hade gripits av Pyong-
yangs byrå för interna affärer. Gripandet 
utlöstes av svartsjuka kristna ledare och 
den kommunistiska regeringens politik 
att förinta religion. Jag greps den 22 feb-
ruari, och mitt huvud rakades 25 feb-
ruari. Enligt lagarna hos de ateistiska 
kommunisterna, får personer som ankla-
gas för religiösa brott inte en riktig rätte-
gång. Min rättegång blev uppskjuten 
från 3 april till 7 april. 3 april var 40:e 
dagen efter jag togs i förvar. 
(016-201, 1966/04/03)

3 När jag stod i rummet för min rätte-
gång vid Pyongyangs byrå för interna 
affärer, kom kristna pastorer och kas-
tade förolämpningar mot mig. På den 
tiden tänkte jag: "Låt oss se vems barn 
utbildas bättre, era eller mina. Låt oss se
vems anhängare, era eller mina, kom-
mer att visa sig bättre. Även om jag dör 
här kommer mina att bli bättre än era." 
Jag kan inte glömma den dagen.

Jag kan fortfarande inte glömma den 
chock som jag upplevde då; ingen kom-
mer att kunna förstå eller känna det som
jag gjorde. Det är därför jag plötsligt vak-
nar upp ur sömnen och våndas, "Hur 
kan jag någonsin uppfylla löftet som jag 
gjorde inför Gud att följa plikttroget den 
vördnadsfulla och lojala väg till Gud?" 
Det är därför jag inte har råd att vara ut-
mattad; Jag har inget utrymme för det. 
Jag håller mig upptagen med att uppfylla



mitt löfte till Gud. Därför gör jag saker 
som andra inte ens kan drömma om.

Närhelst jag blir anklagad, håller jag tyst,
men det betyder inte att jag är ryggrads-
lös. Jag är alldeles för upptagen med 
min väg. I själva verket, är jag sådan typ
av person som inte tolererar vad som är 
orätt. (062-045, 1972/09/10)

4 När jag fängslades i Pyongyang-fäng-
elset, hade mina lärjungar mer ångest 
än om deras partner hade dött. De sa: 
"Mästare, när kommer du tillbaka?" Men 
jag sa, "Jag hamnar i fängelse eftersom 
där finns någon jag måste träffa." Vid 
den tiden hade jag blivit lovad att jag 
skulle träffa en viss person på denna 
plats. Det är därför, trots att det var en 
olycklig väg där mina ben borde darra 
och jag skulle sucka och klaga, accep-
terade jag fortfarande att gå denna väg. 
Det var eftersom det var vägen till det 
efterlängtade Himmelriket. Om man går 
vidare med den här typen av glatt hjärta,
kan även ett helvete omvandlas till him-
melriket. Säkert finns det i Guds hjärta 
att göra det. Därför lämnade jag mina 
anhängare för andra gången samtidigt 
som jag skapade ny beslutsamhet att 
jag skulle möta alla de människor som 
var förberedda för mig på denna plats. 
(021-267, 1968/11/24)

5 När jag fängsladexs i Pyongyang 
fängel-set, var min rättegång ursprung-
ligen planerad till 3 april 1948. Men 
kommunistpartiet behövde en ursäkt för 
att förtrycka religioner, så det planerade 
datumet sköts upp till den 7 april. Våra 
medlemmar samlades den dagen; men 
också från den dagen, började en del att

falla bort. Efter att ha mottagit min dom 
att gå i fängelse, klev jag fram full av 
hopp i alla fall eftersom jag visste att det 
fanns människor där som Gud hade för-
berett för mig att möta.

Jag fängslades på runt tre på eftermid-
dagen. Tre dagar senare träffade jag en 
ung man vars efternamn var Kim. Under 
japanska regimen hade han tagit exa-
men från artilleri-avdelningen på militär-
skolan. Han var en kapten i artilleriet när
andra världskriget slutade. Efter det tog 
han värvning i Nordkoreanska folkarmén
och blev en medhjälpare till chefen för 
artilleridivisionen. Men senare åtalades 
han för avslöjande av statshemligheter 
och dömdes till döden. Han väntade i 
fängelse på dagen för hans avrättning. 
Han hade försökt att begå självmord, så 
när jag träffade honom var han i kedjor.

Enligt honom hade en vithårig gubbe 
mött honom i en dröm, kallat vid hans 
namn och sagt: "Du kommer inte att 
dödas. Var beredd på att möta en ung 
man som kom till Pyongyang från sö-
der." Snart därefter omvandlades hans 
dödsdom till fängelse i fyra år och åtta 
månader på grund av en garanti från 
hans tidigare chef, artilleribefälhavaren. 
Sedan dök den gamle mannen upp igen 
i Kims dröm. Han skällde på Kim för att 
inte ha trott honom, och avslöjade för 
honom igen att han skulle träffa den 
unga läraren från Sydkorea inom ett par 
dagar. (018-041, 1967/05/15)

6 Jag mötte en person i Pyongyang-
fängelset som hade fått direkta instruk-
tioner från himlen. Han fick vittnesbörd 
om mig direkt från andevärlden. Det 



löftet från himlen hade förberett honom 
under ett år innan han träffade mig. Him-
len sänkte rötter till och med ner i 
Pyongyang-fängelset, så att jag kunde 
hitta människor som skulle vara sanna 
och etablera en stark bas av hopp. Med 
tanke på alla de ansträngningar som 
himlen gjorde, trodde jag starkt att om 
jag vänt mig bort från vägen, eller om 
jag inte fullt ut engagerat mig i den, 
skulle jag vara en förrädare mot min 
far-son relation med Gud. Innan jag ens 
trott om det själv, hade himlen redan 
förberett folket som skulle anslutas till 
mig, så att jag skulle kunna utföra mitt 
stora uppdrag. Det fick mig att tänka 
djupt när jag insåg att dessa människor 
skulle möjligen kunna förråda himlen 
utan att ens inse det. 
(156-112, 1966/01/09)

7 Det fanns en fånge vid namn Kim som 
delade min fängelsecell. Jag var 29 år 
gammal, och han var också 29. När han 
dömdes till döden, blev hans far så 
chockad att han blev sjuk, och en kort tid
senare dog han i en bilolycka. Tidigt på 
morgonen den 28 april 1948 visade sig 
Kims far för honom i en dröm. I dröm-
men, tog hans far honom till ett palats, 
och de började klättra uppför några 
trappor. På varje steg, hörde de en ny 
röst, och på var tredje steg bugade de 
tre gånger. Längst upp i trappan, fann 
de en värdig ung man sittande på en 
lysande tron av jade. Hans far sade till 
honom, "Se upp och se på den herre-
mannen", och så vände han ansiktet 
uppåt mot mannen, men kunde inte se 
honom klart på grund av den bländande 
briljans som genomströmmade denna 
plats.

Kim var attraherad av mig från första 
stund vi träffade och kände lust att lyss-
na på mig så mycket som möjligt. Tre 
dagar senare, bad han mig uppriktigt att 
lära honom. Jag talade med honom i tre 
dagar om mitt liv väg fram tills dess, med
hjälp av ett antaget namn, Lawrence. 
Jag insåg att Kim, som var ledare i cel-
len, var den som Gud hade förberett. 
Jag sa till honom, "Du är orolig över nå-
got som du inte kan berätta för någon 
om, eller hur?" Jag frågade vad han var 
orolig för. Han var så överraskad av min 
fråga som han i detalj berättade om vad 
som hade hänt honom. Han insåg också
för första gången att jag var den unge 
mannen som han såg i sin dröm sittande
på den lysande tronen. 
(018-041, 1967/05/15)



8 När jag var i Pyongyang-fängelset, cir-
kulerade ett rykte att jag var en manlig 
shaman. Den spred sig för innan någon 
skulle prata med mig visste jag på för-
hand vad han skulle säga och frågade 
honom om det. Jag vet inte om de kom-
munistiska myndigheterna kände rädsla 
för mig efter att de hört sådana rykten, 
men varje gång de förhörde mig var åt-
minstone tre vakter posterade där.

Jag visste att jag skulle överföras från 
Pyongyang-fängelset till Heungnam- 
fängelset. Jag ansåg att denna över-
föring skulle vara som att flytta från 
satans värld till Guds värld. Jag beslu-
tade inför Gud att jag aldrig skulle förä-
ndras, varken i mitt inre eller yttre, 
oavsett vad som hände. Anledningen till 
att Jesus kunde bli ett ljus i människors 
hjärtan över hela världen var att hans 
kärleksfulla hjärta kunde inte släckas, 
ens efter döden. Jesus övervann dödens
port. Det är därför Jesus blev historiens 
och kulturens rot som har fört oss fram 
till idag. Med andra ord, blev Jesus se-
ger ursprunget som skapade dagens 
världsomspännande kristna kultur. Ni 
måste förstå att även Enighetskyrkan 
började på denna grund.

   Överföring till Heungnam fängelset

Den 20 maj 1948 överfördes Sanne far 
från Pyongyangs fängelse till Heung-
nams särskilda arbetsläger. Det var känt
som fängelsernas fängelse. Sanne far 
var fånge nummer 596. Vanligt folk hade
svårt att uthärda Heungnam fängelset 
på grund av alltför stor arbetsbelastning,

kyla och hunger, och den ändlösa expo-
nering av skadlig ammoniak från ammo-
niumsulfat, gödningen som fanns där. 
Fyrtio procent av fångarna där dog inom 
ett år på grund av sjukdomar i lungor 
och hud, som orsakades av att ammo-
niak reagerar med din svett. Detta fick 
deras hud att skrapas bort och deras 
kött att få kallbrand. I denna situation, 
fann Sanne far fortfarande ett sätt att ta 
hand om sin kropp och sin hälsa. 
Dessutom kunde han bära en mycket 
större del av arbetsbördan än sina 
medarbetare. På denna plats, alltid 
förföljd av dödsskugga, vann Sanne far 
över dessa prövningar med visdom. 
(020-319, 1968/07/14)

9 Jag kommer aldrig att glömma 
avskedet mina anhängare i Pyongyang 
gav mig, vinkande till mig när jag leddes 
bort i bojor att överföras till Heungnam- 
fängelset. Jag ville inte gråta, men de 
grät som om deras son eller partner togs
från dem. Hur tragiskt det var! Men när 
jag såg dem snyftande, tänkte jag, "En 
man som rör sig framåt för att söka 
himlen är inte en olycklig man." I mitt liv, 
hade jag redan drabbats av svårigheter 
bakom galler, men överallt där jag gick, 
kom mina anhängare för att se mig, trots
att de inte var av min blodssläkt. De 
kunde ha känt vanära och skam i att 
göra så, men de kom till fängelset som 
var helvetet på jorden, för att se mig 
med en sådan hängivenhet anslutna till 
himmelska rikets hjärta. Det är något 
fantastiskt. (141-052, 1986/02/16)

10 Heungnam var en plats där vinden 
från havet är så hård att när det blåser 



sänder den bitar av skal och småsten 
genom luften. Så på vintern ville de 
intagna täcka sina kroppar med så 
mycket kläder som de bara kunde. 
Vinden var en fiende som bankade oss. 
Tidigt varje morgon, lämnade omkring 
900 fångar för arbete. Men innan dess, 
genomförde fångvaktarna ett upprop där
de tvingade oss att sitta på marken i den
kalla vinden under två timmar, från 5:00 
till 7:00 Hur ni tror att det var för oss 
fångar, klädda endast i ett lager av 
kläder? Det var så miserabelt. Vi ska-
kade och frös högt utan att kunna låta 
bli. Vi kunde inte kontrollera vår frossa.

Det var omkring 30 fångar i min cell. På 
sommaren, läckte vatten ner på golvet. 
Jag valde alltid den hetaste och mest 
illa- luktande platsen. I den positionen 
tänkte jag på den kalla vintern. Jag 
tänkte att om jag kunde vara ägare till 
vintern kunde jag vara ägare till som-
maren, och om jag visste hur man bli 
ägare till sommaren kunde jag vara 
ägare till vintern också. Jag tänkte, den 
som kan övervinna alla typer av svåra 
situationer kommer att kunna leda de 
högsta och rikaste människor. Himlen vill
ge oss sådan rikedom. Därför såg jag 
mitt lidande i Heungnam som en 
välsignelse. För att gå till den motsatta 
änden och få resultat som ligger i linje 
med principen om återupprättelse ge-
nom gottgörelse. För att vara värdiga 
välsignelser, måste vi skapa sådana 
resultat. (172-245, 1988/01/23)

11 I Heungnam, sjunker temperaturen 
på vintern till minus 23 grader Celsius. 
Även om jag hade bara tunna, ofodrade 

kläder, tänkte jag fortfarande att det inte 
var tillräckligt kallt. Allteftersom jag käm-
pade för att övervinna kylan tänkte jag, 
"Låt det bli kallare! Låt det bli kallare Låt 
det bli kallare!" Jag hade ett par tjocka 
byxor och bomullsfodrad jacka, men jag 
gav dem till andra och arbetade i bara 
ofodrade kläder.

Jag försökte alltid hitta det svåraste ar-
betet. Andra försökte hitta det enklaste 
arbetet. Men jag gick runt sökte de svå-
raste jobben. Jag tänkte att om jag inte 
kunde övervinna detta, skulle jag dö. 
Jag var tvungen att ha den typen av 
attityd, annars hur kunde jag tro att jag 
skulle kunna övervinna kommunistpartiet
eller den fallna världen? 
(067-105, 1973/05/25)

12 Om ni tittar på mina tänder, kommer 
ni att se att vissa är skadade. De gick 
sönder i fängelset när jag använde mina 
tänder för att göra en nål. Nålar var få i 
fängelse. Eftersom vi inte kunde köpa 
dem, var vi tvungna att göra dem. I fab-
riken, använde vi krokar för att binda 
upp säckar fyllda med gödningsmedel. 
Vi använde dessa krokar för att göra 
nålar. Vi var tvungna att försiktigt slå på 
slutet av kroken tusentals gånger, inte 
för starkt utan försiktigt, tills den så små-
ningom blev platt. Vi använde en bit av 
krossat glas för att skära till hullingen av 
den tillplattade kroken. Då vässade vi 
den. Nålens hål bör inte vara runt, så vi 
bet kraftigt med våra tänder för att göra 
hålet ovalt. Slutligen var vi tvungna att 
klippa den, men eftersom vi inte har 
några verktyg använde vi våra tänder 
igen. Medan jag gjorde detta, gick mina 



tänder sönder. Nu när jag tittar på mina 
tänder, minns jag mitt liv i fängelset.

När jag tillverkat min nål, började ny-
heter om den att cirkulera. Varje lördag 
kom fångarna till mig för att låna min nål.
Sittande som en kung på sin tron, bru-
kade jag låna nålen till dem och sa: "Du, 
ta den här och gå! Du, ta den här och 
gå!" Eftersom jag hjälpte människor så 
här, hälsade de på mig när jag gick ut 
för arbete på morgonen. Även ni borde 
kunna göra en nål under sådana om-
ständigheter. Jag trodde att min nål 
fungerade bättre än någon annan nål i 
världen, eftersom jag hade gjort den 
med all min hängivenhet. 
(204-266, 1990/07/11)

13 Det finns inget sätt för er att förstå 
hur livet är i ett kommunistiskt fängelse. 
Efter den sovjetiska revolutionen, 
tvingades många ryssar utföra tvångs-
arbete. Enligt kommunistisk ideologi, bör
det inte finnas någon bourgeoisi eller 
reaktionärer. Det sovjetiska kommu-
nistiska partiet ville döda alla som mot-
satte sig dem, men de kunde inte göra 
så direkt på grund av den världsom-
fattande allmänna opinionen. Därför 
mobiliserade de människor i tungt 
tvångsarbete och väntade tills de dog. 
Den plats som jag fängslades i Nord-
korea var ett sådant tvångsarbets-läger. 
De kommunistiska arbetar-partiet 
Nordkorea imiterade Sovjetunionens 
praxis att utsätta fångar till tvångsarbete 
och arbeta dem till döds. 
(052-164, 1971/12/28)

14 Strategin hos den kommunistiska 
regeringen var att tvinga folk att utföra 

tungt arbete tills de dog. Nästan alla få-
ngar i Heungnam fängelset dog inom tre
år. De var nästan säkra på att dö inom 
denna period. Utan att ge tillräckligt med
mat, tvingade de dem att utföra tungt 
arbete. Att skickas till lägret var som en 
dödsdom. I en normal situation, om folk 
åt tre goda måltider om dagen, då skulle
en grupp av tio kunna fylla 700 påsar 
gödsel per dag i bästa fall. Men i 
arbetslägret, var vi tvungna att fylla och 
bära nästan dubbelt så mycket. Ran-
sonen mat vi fick var så liten, att det 
uppgick till tre stora skedar. Eftersom vi 
gjorde tungt arbete varje dag, stapplade 
vi ofta på väg till fabriken efter frukost. 
Varje morgon drog jag mina ben till 
fabriken och började arbeta. Det var 
ofattbart olyckligt. (035-185, 1970/10/13)

15 Det fanns en stor fyrkant i 
gödningsfabriken Heungnam där jag 
arbetade. Efter att det vita ammonium-
sulfat gödningsmedlet skapats, transpor-
terades det via ett transportband till en 
stor öppen i mitten, där det vita 
gödningsmedlet föll till marken som ett 
vattenfall. Det bildade en upp till cirka 20
meter hög. Gödselmedlet som släpptes 
från en hög plats från ett brett transport-
band var en magnifik syn, precis som ett
vattenfall. Det var tvungen att släppas 
ner från en hög plats så det skulle 
svalna, eftersom om det var för varmt, 
skulle det inte härda ordentligt.

Gödselmedlet staplade upp som en py-
ramid, och vår uppgift var att lägga den i
säckar. Den färska högen var mjuk, men
när det hade varit där ett tag och kristal-
lerna hade smält av värmen, blev det 



hårt som sten, precis som ett berg och 
blev djupblått som ett isberg. Vi stod runt
den stora högen, grävde i gödseln och la
den i säckar. På den stora fyrkanten, 
fanns cirka 800 till 900 personer som ar-
betade. Det var oerhört svårt, som att 
bryta ett berg i två. 
(165-023, 1987/05/19)

16 Jag arbetade med tungt arbete i 
gödselfabriken i Nordkoreas kom-
munistiska fängelse i två år och fem 
månader. Gödselmedlet fördes in med 
ett transportband från ammoniumsulfat 
fabriken till mitten av ett stort öppet 
område, där pulver föll från bandet till 
marken. Vår uppgift var att sätta gödseln
i säckar, väga dem, och lägga upp dem 
på ett godståg.

Tillverkningsprocessen av ammonium-
sulfat producerade värme, så det göd-
selmedel som fallit från transportbandet 
var ganska varmt. Allteftersom det bildas
en hög, kyls den och härdas. Efter ett 
par år blev det hårt som sten.

Det var så svårt arbete. Varje dag arbe-
tade vi i åtta timmar, och var och en av 
oss hade ett ansvar. Tio personer ut-
gjorde en grupp, och varje grupp var 
ansvarig för att fylla och lasta 1300 
säckar på åtta timmar. Om vi inte upp-
nådde vår kvot, skulle vår matranson 
halveras. (035-185, 1970/10/13)

17 Gödningsfabriken med ammonium-
sulfat där jag arbetade fylldes med gas 
av svavelsyra. Svavelsyran åt sig in i 
vårt kött i den utsträckning att om vi 
pressade på vårt kött, kom vatten ut. 
Detta innebar att cellerna var halvdöda. 

I en sådan miljö, kan ni inte härda ut 
utan ett starkt sinne. I detta läger, även 
om ni åt väl, efter tre år skulle lungorna 
försämras och ni skulle få lungsjukdom. 
Om ni säger annat, skulle det vara en 
lögn. Den typen av svavelsyra fyllde 
fabriken med gas. Om ni därför, efter 
sex månaders arbete där, hostade skulle
ni få se blod i ert slem. Det var typiskt.

Under sådana förhållanden, trots det 
hårda arbetet, kunde ni överleva om ni 
offrade andakt och underhöll er fysiska 
hälsa. Men de unga intagna visste i 
allmänhet inte detta, så jag vägledde 
dem kontinuerligt, baserat på min egen 
erfarenhet. (154-143, 1964/06/12)

18 Min uppgift vid gödselfabriken var att 
placera materialet i säckar, väga dem på
en våg, binda dem stängda, och föra 
över dem på godståg. Vårt team inrät-
tade en bas där vi började gräva. Vi 
gjorde inte det nära centrum av högen, 
eftersom människor ständigt grävde ut 
materialet där. Istället startade vi vårt 
arbete cirka 10 till 15 meter från kanten 
av högen och började arbeta. Efter att vi 
lastat säckar på tåget, tog tåget dem till 
hamnen, där de lastades på väntande 
sovjetiska fartyg.

Varje dag lastades flera tiotusentals ton, 
och säckarna som måste räknas exakt. 
Om vi inte uppfyllde vår kvot, skulle det 
bli ett stort problem. Det beror på att det 
handlade om en diplomatisk fråga mel-
lan Sovjetunionen och Nordkorea. Där-
för, oavsett vad, var vi tvungna att upp-
fylla vår dagliga kvot. Om en fånge av 
någon anledning inte kunde uppfylla sin 
del, skulle han degraderas till andra rang



och skickas till en plats där fångarna var 
tvungna att göra säckar av vass; De fick 
bara hälften av sin matran-son. Om han 
misslyckades igen, skulle han degrade-
ras till en tredje rang och skickas till fläta
linor av halm, och med denna uppgift 
skulle hans ranson av mat reduceras till 
endast en tredjedel. När det hände, var 
det som en dödsdom.

Anledningen att fångarna överhuvud 
taget gick ut för att arbeta, mobilise-
rande all sin energi, var för att få en hel 
ranson av mat. När de kom tillbaka på 
kvällen, var deras största hopp att få 
samma mängd mat som de andra. Men 
när de fick bara hälften eller en tredjedel
av en del, krossades deras andar. 
Desperata efter mat, hade de inget 
annat val än att arbeta tills de dog. 
(163-195, 1987/05/01)

19 Även när jag led av malaria i fänge-
lse, bad jag inte om hjälp. Snarare fas-
tade jag och tänkte, "Låt oss se vad som
händer." Det fanns ingen medicin för 
malaria, och jag var sjuk i 24 dagar, men
jag lyckades ändå utföra min del av 
arbetet. På morgonen när vi kom ut ur 
våra celler, samldea vakterna oss in på 
gården för inspektion. De skulle kon-
trollera våra kroppar noggrant efter nå-
gon smuggelgods. Detta tog en till två 
timmar. Arbetet började vid 09:00, och vi
var tvungna att gå fyra kilometer till ar-
betsplatsen, som tog ungefär en timme 
till en timme och 20 minuter. Inklusive 
äta frukost, tog det mer än två timmar. 
Så för att komma till arbets-platsen vid 
09:00, vi var tvungna att gå upp 04:30 
När jag satt på gården, sjuka av malaria,

snurrade det i mitt huvud runt och runt, 
och jag kunde inte stå ensam. Jag var 
tvungen att ta tag i axeln av personen 
bredvid mig för att stå upp. Även på 
arbetsplatsen, arbetade jag inte av min 
egen kraft. (154-140, 1964/06/12)

Nordkoreas arbetsläger

Fångarna fick bara en liten mängd av 
kokt korn och salt soppa. Kornen var 
inte klibbiga, utan även om de klumpa-
des ihop skulle de bara bli tre skedar. 
Trots den lilla ransonen, även om en 
fånge var sjuk tvingade han sig att gå ut 
till arbetsplatsen, därför om han inte 
gjorde det, skulle hans ranson halveras. 
Heungnam fängelset drev människor 
bortom alla mänskliga begränsningar. 
Folk var så utsvultna att om någon dog 
medan han åt, skulle andra ha bråttom 
att skrapa kornen mat ur den dödes 
mun. Även på en sådan plats delade 
Sanne far, under de första två veckorna 
hälften av sin måltidsranson med sina 
medfångar.

20 I fängelset, talade jag inte eftersom 
jag visste hur det kommunistiska sys-
temet fungerade. Min svåraste tid var att
lyssna på tal med propaganda och skri-
va reflektioner om dem. 
Fängelsevakterna var alltid fokuserade 
på mig, i att försöka hitta något de kunde
anklaga mig för. Kommunisterna satte 
en spion i min cell att kontrollera mig. 
Det var därför jag inte sa ett ord. Det var
mycket lätt för vakterna att omvända en 
fånge till en uppgiftslämnare genom att 
ge honom mer mat. I den kommunistiska



världen, kontrollerar de människor med 
mat.

Jag antar att ni kan ha haft upplevelser 
där ni bet på en sten i riset och spottade 
ut den. Men i Heungnam, när folk spot-
tade ut stenar, plockade andra upp dem 
och sög på dem. Folk var så utsvultna. 
Det bara fortsatte så här. 
(052-169, 1971/12/28)

21 Jag kan inte glömma dagarna från 17
till 21 december 1949. På den tiden bru-
kade de människor som hamnade i 
fängelse ges kokt majs, havregryn blan-
dat med andra sädesslag, och över-
blivna markbönor. Eftersom de inte 
kunde döda oss, matade de oss dåligt. 
Men under denna period fick vi halv- 
malet bovete. Det var vad vi fick som 
måltid. När jag åt det för första gången, 
blev min kropp uppsvälld. Ni kommer att 
svälla upp om ni bara äter bovete. De 
fångar som var besatta av hunger åt 
glupskt utan att tänka på sina magar. De
brydde sig inte om sina magar eftersom 
de var så hungriga. De var hungriga, 
och bovete är svårt att tugga, så de bara
svalde det och blev sjuka.

Jag förstod redan det potentiella prob-
lemet, så jag åt tre gånger långsammare
än vanligt. Jag krossade varje korn av 
bovete och tuggade det väl. Andra bara 
åt snabbt, och eftersom de inte kunde 
smälta maten, svullnade deras ansik-
ten. Jag tänkte att jag behövde dregla 
mer än dubbelt så mycket som vanligt 
och tugga kornen mycket väl. Jag kom-
mer aldrig att glömma dessa dagar, när 
jag krossade och åt bovete ett korn i 
taget. Hela tiden medan man äter sådan

mat, fortsatte vi vår tungt arbete. Jag 
insåg då hur värdefullt mat är. Jag insåg 
att även ett riskorn är ovärderligt. Även 
nu, när jag sitter ner vid middagsbordet, 
påminns jag om den tiden. 
(068-080, 1973/07/23)

22 Arbetet på gödselfabriken i Heung-
nam var hårt arbete. I samhället äter 
människor fläsk minst en gång i veckan 
på grund grisfett sägs lösas upp när det 
smälts. Fett från nötkött stelnar, men 
fläsk smälter och blir tillgänglig för krop-
pens celler, som utför en rengörande 
verkan på dem. När vi arbetade på 
gödselfabriken, visste de att vi skulle dö 
snabbt om gödselföreningar stannade i 
våra kroppar. När de erbjöd grisfett en 
gång i veckan, brukade fångarna äta 
glupskt.

Hur kunde vi någonsin förvänta oss att 
äta kött på Heungnam? Vi tänkte: 
"Strunta i kött, vi skulle vara nöjda med 
att äta vår portion av ris." Ändå var 
frukost bara tre matskedar mat. Och 
därefter var vi tvungna att arbeta åtta 
timmar i sträck, utförande hårt arbete. 
After att vi ätit frukost, gick vi cirka fyra 
kilometer till fabriken. 
I vårt undernärda tillstånd, snubblade vi 
när vi gick. Även under dessa villkor, 
måste vi fortfarande utföra hårt arbete 
under åtta timmar. 
(163-194, 1987/05/01)

23 Livsmedel är en frälsare för dem som
dör av undernäring och sjukdom. Såle-
des, var en liten skål med korn i fängel-
se värdefullt nog för någon att handla för
ett hus när han släpptes ut i världen. 
Fångarna var så utsvultna att om någon 



dog medan man åt, öppnade de andra 
fångarna munnen, tog ut kornen av mat 
och åt dem själva. Det kan inte finnas 
någon galenskap värre än så.

Om en fånge skulle bita på en sten i sitt 
ris och spotta ut den, skulle de andra ta 
tag i den och försöka att suga på ett 
enda korn som kan ha fastnat på ste-
nen. Sannerligen, var det ett levande 
helvete.

Detta är hur de kommunistiska myndig-
heterna elimineras så kallade reaktio-
nära element. Varje år, dog mer än en 
tredjedel av fångarna — 400 av 1000 — 
dog och deras kroppar fördes ut genom 
den bakre porten Heungnam fängelset. 
Alla i fängelset dog inom tre till fyra år. 
Myndigheternas strategi var att få män-
niskor att förlora allt fett i sina kroppar 
och sedan arbeta dem till döds. Planen 
var inte bara skoningslös. Det finns en 
gräns för obarmhärtighet. Det finns en 
gräns även för grymhet. Men detta var 
bortom alla gränser. 
(163-195, 1987/05/01)

24 När jag kom Heungnam fängelset, 
fanns det nästan 1000 fångar där. Under
ett år, dog cirka 40 procent. Det betyder 
att det fanns en död nästan varje dag. 
Jag såg bordskivor med döda kroppar 
lämna genom den bakre porten. Fångar 
i min cell dog sådär. Det innebär att om 
det fanns 30 fångar i en cell, dog fler än 
10 på ett år. Och det var inte som om de
dog samtidigt som de togs väl om hand 
och åt gott. Hunger kom först före sjuk-
dom. När någon blev sjuk, om var oför-
mögen att arbeta skulle han bara få 
halva sin dagliga matranson. För att få 

en fullständig portion av kokt korn i fäng-
elset, var som att vara i himlen och att 
bara få en halv del var som att vara i 
helvetet. Oavsett hur mycket jag försö-
ker beskriva detta till er, kommer ni inte 
att kunna förstå det.

Eftersom endast de som gick ut och 
gjorde en dags arbete fick fulla ran-
soner, arbetade fångar även när de var 
allvarligt sjuka. Även om de kollapsade 
så snart de lämnat fängelseporten, kröp 
de fortfarande till arbetsplatsen. De var 
tvungna att hitta ett sätt att åtminstone 
låtsas arbeta. De uthärdade på något 
sätt till slutet av dagen, desperata för sin
skål med kokt korn. Att få sin mat när de 
återvände till fängelset var deras allt krä-
vande syfte i livet. Så när maten levere-
rades, fanns det ingen "sjuk" personen; 
alla åt deras portion mat. Det var inte 
ovanligt att en efter en man fick sin ris 
och skål med soppa, medan han åt des-
perat med all sin kraft, kunde han släppa
sin sked, sluta ögonen och dö. 
(069-253, 1973/12/30)

25 Det finns händelser som jag inte ens 
kan glömma nu. När jag var i Heungnam
fängelset, kom min mor för att besöka 
mig en gång i månaden. Hon brukade 
ge mig en påse med mjöl från blandade 
korn. Jag delade den med alla intagna i 
min cell. Fanns det cirka 30 personer, så
blev varje del inte stor. Jag lade en sked
av det på en bit tidning och gav det till 
var och en av dem. I vår situation, var 
pulvret dyrbarare än revben av nötkött. 
Även en böna i fängelset var mer 
värdefullt än tio kor utanför. Även en 
fånge som höll skenet uppe och behöll 



sin värdighet skulle sträcka ut sin arm 
när han såg en enda böna ramla till 
marken. Mer än 30 personer sträckte ut 
sina armar för att ta upp en tappad 
böna. Denna situation är förmodligen 
bortom er förmåga att föreställa er. 
(033-110, 1970/08/09)

26 När jag var i fängelse, var de dagar 
jag delade kornpulvret högtidsdagar. Jag
försökte inte behålla det för mig själv, 
utan delade det fritt med de andra. Jag 
blandade pulvret med vatten och knå-
dade det till kakor, som jag svept in i 
tidningen och förde till arbetsplatsen. 
Jag väntade till vår lunchtid för oss att 
äta dem. Jag kan inte beskriva hur 
desperat jag var, att undertrycka min 
hunger fram till lunch, vänta på att äta 
dessa kakor av mjöl. Men jag härdade 
ut, så att jag kunde dela dem med 
andra. Hela långa morgonen, medan jag
arbetade och svettades, var detta det 
enda jag hade i mitt sinne.

När det var lunchrast, delade jag kakor-
na, och vi åt. Fabriken var enorm, så 
arbetsområdet delades in i första och 
andra arbetsplatsen, och det fanns flera 
stora högar av gödsel. Vi slavade där 
under arbetstid, men under vår 15 minu-
ters paus när jag delade mjölkakorna, 
var det verkligen Himmelriket. Den som 
inte har upplevt detta kommer inte att 
förstå. Ni kan inte köpa den erfaren-
heten med en miljon dollar, eftersom 
dessa stunder färgas med blod och 
tårar. Det är världen där ni måste 
investera allt ni har. 
(033-111, 1970/08/09)

27 I fängelset var vi alltid hungriga, nära 
att dö. Torskleverolja luktar fisk, men i 
om ni i fängelset blandade er mat med 
fiskleverolja, skulle ni inte upptäcka nå-
gon fiskliknande lukt. Även om ni drack 
en kopp fiskleverolja, skulle ni inte lukta 
någon fisklukt. Snarare skulle ni tycker 
att det var en behaglig doft. I så måtto 
saknade våra kroppar fett. Vi svalt så 
mycket. Det är därför, oavsett hur svårt 
arbetet var, längtade vi efter att äta. Det 
är därför, utan att veta hur snart vi skulle
dö, kämpade vi för att utföra tungt arbete
bara för matens skull. Om vi inte arbe-
tade, skulle våra matransoner halveras, 
vilket var en dödsdom för oss.

Under dessa omständigheter, var jag 
tvungen att lugna de andra fångarna och
utbilda dem. Jag har räddat livet på en 
hel del människor där. "I ert liv på den 
här fabriken," berättade jag för dem, 
"kommer ni att ha sådana och sådana 
symptom, ni kommer att uppleva det och
det. Om ni går över dessa utmaningar, 
kommer ni att dö och föras ut genom 
norra porten. Så lyssna på mig." Många 
människor har kunnat överleva situatio-
ner med en säker död eftersom de följde
mitt råd. De blev mina lärjungar. På 
detta sätt utbildade jag människor, även 
i fängelse. (222-295, 1991/11/03)

28 I Heungnam-fängelset, längtade vi att
äta så mycket att vi gick ut för att arbeta 
även om vi var sjuka. Efteråt gick vi till-
baka och fick vår matranson. Ofta dog 
någon medan de tuggade på en ranson, 
oförmögen att avsluta sin ranson av tre 
skedar. Då utbröt ett slagsmål bland de 
intagna i närheten den döde, när de för-



sökte slita riset från munnen och äta det 
själva. För att överleva i denna miljö, 
delade jag under 15 dagar halva min 
ranson med de andra och åt bara 
hälften. Med detta villkor, beslutade jag 
att jag skulle överleva inte bara tre år, 
utan fem år och till och med tio år.

I naturen finns det osynliga vibrationer. 
Eftersom jag älskade naturen, ville natu-
ren rädda mig genom att ge mig en del 
av dess vibrationsenergi. Föreställ er en 
äppelodling och känn lukten av frukt-
trädgården som fyller luften. Låtsas att 
doften är ett äpple och svälj doften i en 
klunk. För mig, det var som att äta ett 
riktigt äpple. (480-303, 2004/12/31)

29 Jag hade erfarenhet av att vara riktigt
tacksam för ett enda äpple i handen. Det
hände när jag var i det kommunistiska 
fängelset. De gav oss en bit frukt två 
gånger om året, den 1 maj och 1 januari.
De fördelade ett äpple till var och en av 
oss. Vi tilläts inte att göra ett val, utan 
fick en enligt vår ordning i kön. Oavsett 
vilken typ av äpple vi tog emot, om 
maskätet eller i annat skick, var vi tvung-
na att acceptera det.

När äpplena delades ut, började folk i 
allmänhet tugga på dem omedelbart och
var klara på mindre än en minut. Men 
jag tänkte, "Vilken vacker färg det här 
äpplet har. Låt mig äta färgen först." 
Sedan, "Nu när jag har ätit din färg, låt 
mig faktiskt njuta av dess smak." Det var
så jag tänkte. Så jag öppnade munnen 
för att äta, men jag inte kände inte för att
äta det. Jag njöt bara med mina ögon på
äpplet och dess doft. Jag kände att jag 
inte behövde äta äpplet. Ändå var jag 

inte tänkt att bära det runt med mig, så 
jag var tvungen att äta det. När jag 
faktiskt åt det, bad jag till Gud. I min bön,
sa jag, "Jag är den första personen i 
världen som tänker på detta sätt när 
man äter ett äpple." Med stolthet som 
jag upplevde i min bön, åt jag. 
(067-155, 1973/06/01)

30 I fängelset, klagade jag inte över att 
det inte fanns några sidorätter. När man 
bara dricker vatten och bara äter vanlig 
säd, brukade jag tacka min himmelske 
Fader. Då brukade jag säga till mig själv:
"Är jag inte representanten för morgon-
dagens hopp?" Med detta ville jag äta.

Även om en sidomaträtt serverades i 
fängelset, kunde vi inte äta riskornen 
och sidorätten tillsammans. Eftersom det
handlade om ca. 1000 interner, kunde 
vakterna inte distribuera soppan och 
riset tillsammans. Vi var tvungna att 
avsluta vår måltid inom en timme. Soppa
serverades på ena sidan och riset på 
andra sidan, så var vi tvungna att flytta 
oss och köa för varje maträtt. Det tog ca 
30 minuter att få våra riskorn, och ytter-
ligare 30 minuter att få våra soppa. Så 
när vi fick både måltiderna var tiden re-
dan slut. Inom tre minuter efter avslutad 
måltid var vi tvungna att lämna för att gå 
till arbetsplatsen.

Det var anledningen till att vi inte kunde 
få ris och soppa tillsammans. Vi var 
tvungna att äta det som kom först, 
soppa eller ris. Oavsett vad som gavs 
först, var vi tvungna att äta det eftersom 
vi stod i kö. Om vi fick ris först, åt vi den 
först; vi bara åt de vanliga riskornen. Det



är där jag lärde mig att äta mat utan si-
dorätter.

Faktiskt, även vanliga riskorn mycket 
välsmakande. Från min barndom bru-
kade jag njuta av skorpan bränt ris, och 
jag tror att Gud tränade mig väl från min 
ungdom. Det knaprigt brända riset jag 
mindes från tidigare hade samma smak 
som vanligt korn som jag åt i fängelset. 
Om riskornen fick jag hade lite av det 
brända smak, var det verkligen läckra, i 
den utsträckning som jag glömde det var
bara vanliga riskorn. På detta sätt, åt jag
alltid riskornen och soppan separat. 
Även under sådana omständigheter, 
beslutade jag att offra mitt liv för Viljan 
och levde med beslutsamhet att jag 
skulle uppfylla plikttrogna livet att vara 
vördnadsfull och lojal mot Gud. 
(046-085, 1971/07/25)

Avsnitt 4. Kärlekens seger

Fängelsets helgon

För de intagna i Heungnam fängelset, 
var mat och vila hela deras oro. Men 
Sanne far delade med andra fångar mat 
och kläder hans mor (Chungmonim) 
förde till honom. På detta sätt försökte 
far att upprätthålla integritet som en 
vördnadsfull son, en patriot och en 
gudomlig son, som var tvungen att trösta
Guds hjärta och gå igenom återupp-
rättelse genom gottgörelse. Sanne far 
var en exemplarisk fånge som åtog sig 
det svåraste arbetet i fängelset och 
uppfyllde sitt ansvar utöver vad som 
krävdes av honom. För detta tilldelade 
kommunistpartiet honom tre gånger 

priset som mönsterarbetare. På detta 
sätt fick han erkännande till och med 
från satan.

1 Vi fångar i Heungnam fängelset hade 
aldrig tillräckligt med näring, på grund av
den lilla mängden mat och det tunga 
arbetet. Magen måste alltid fungera, 
men när jag gick upp på morgonen, var 
min mage platt som en bräda. Det var 
livet för en fånge i kommunistpartiets 
arbetsläger.

Avståndet mellan fängelse och 
gödselfabriken var cirka fyra kilometer. 
Varje morgon gick vi från fängelset till 
vår arbetsplats, ställdes upp i fyra rader 
och fick gå hand i hand. Vakter stod 
bredvid båda raderna med gevär och 
pistoler och bevakade oss noga. Om 
vakterna märkte att raderna löstes upp, 
eller att vissa fångar inte höll varandras 
händer, ansåg de det som ett försök att 
fly. Vi tilläts inte att lyfta upp våra ansik-
ten när vi gick. Detta var deras politik.

Hur skulle jag kunna överleva i en sådan
miljö? Människan existerar inte med 
bara sin fysiska kropp; vi har också en 
ande. Om jag bara försökte att upprätt-
hålla mitt liv genom att äta fysisk mat, 
skulle jag säkert ha dött. Andlig styrka är
viktigt. (052-166, 1971/12/28)

2 Medan jag var i Heungnam fängelse, 
beslöt jag att göra dubbelt så mycket 
arbete som andra. Så varje gång jag 
gick till jobbet, tänkte jag på det som ett 
test. Jag studerade och analyserade hur
hårt arbete påverkade min fysiska kropp.
Ibland rörde jag mig snabbt i mitt arbete,
för att jag skulle se förändringen i min 



kropp. Ibland arbetade jag i en vanlig 
takt, för att se hur min kropp reagerade.

Det fanns några fysiskt svaga fångar i 
mitt team av tio personer, och jag fyllde 
kvoten för dessa medfångar som inte 
kunde fullborda sin arbetsbelastning. För
att göra det, var jag tvungen att arbeta 
mer än min andel. Jag fortsatte att 
arbeta så varje dag.

Under arbetet, om jag tänkte på mat 
skulle jag inte kunna fungera. Så när jag
arbetade tänkte jag inte på mat. Jag 
tänkte alltid att detta var det arbete jag 
var ämnad att göra, att jag föddes för 
detta arbete. Jag lade alltid all min 
entusiasm och hjärta i mitt arbete, som 
om jag genomförde återupprättelsens 
försyn. (052-168, 1971/12/28)

3 Medan jag arbetade i fängelset, 
mindes jag alltid mina erfarenheter med 
andevärlden. Jag skulle tänka på mig 
själv som den ledande aktören i en film 
som jag en dag skulle visa mina an-
hängare och ättlingar. Jag arbetade med
övertygelsen att de skulle bli impone-
rade när de såg hur jag arbetade där.

Vi började arbeta kl. 09:00. Efter 10:00 
hade vi en 15-minuters paus och kunde 
gå på toaletten. Men jag fokuserade 
aldrig på det. Jag hörde inte klockan 
ringa för paus utan upptäckte bara det 
var tid för paus när jag märkte att det 
fanns ingen runt mig. Detta beror på att 
även om min kropp arbetade, vilade min 
ande. Eftersom jag arbetade i denna typ 
av mentala tillstånd, gick jag väldigt lite 
ner i vikt. Fängelsevakterna var mycket 
förvånade över det.

Varje gång vi gick ut till arbetsplatsen, 
valde jag alltid till det svåraste jobbet. 
Efter flera månader erkändes jag som 
den bästa arbetaren. De roterade grupp-
medlemmarna varje vecka så att fångar-
na inte skulle kunna planera en flykt. När
arbetslagen ändrades, ville alla fångar 
vara med i laget med den bästa arbe-
taren. När jag köade, ställde sig många 
människor i kö bakom mig. 
(052-168, 1971/12/28)

4 I min ungdom, befann jag ofta mig 
själv på kanten av utmattning men tillät 
mig inte att övervinnas av den. Detta 
skedde inte bara för att jag inte vill vara 
uttröttad. Det tog en hel del träning för 
att uppnå den nivån.

Efter att jag blev en fånge, sa jag till 
Gud, "himmelske Fader, sympatisera 
inte med mig i min situation." När jag var
i svårigheter, bad jag aldrig Gud om 
hjälp. Jag var allvarlig. Under en vecka 
eller till och med en månad pratade jag 
inte med andra fångar. Varför? Min si-
tuation hade blivit svårare, och jag 
tänkte: "Hur kan jag, genom att tillämpa 
all min visdom, erbjuda hela mitt hjärta 
och ge all min hängivenhet, hitta ett sätt 
att smälta Guds hjärta i denna svåra 
situation?" Jag var arbetade inte hårt för 
min egen frälsning. Jag tänkte: "Hur kan 
jag ansluta Guds sorg, vrede och bittra 
känslor till den brinnande motivationen i 
mitt hjärta och använda dem för att slå 
satan? Hur kan den explosiva kraften i 
Guds hjärta förmå mig att förstöra 
fiendens läger?"

Detta är vad jag tänkte. Jag tänkte inte 
att "jag måste härifrån så fort som 



möjligt." Istället sa jag till min mage, 
"Kurra så mycket som du vill!" När jag 
var desperat hungrig, gav erfarenheten 
mig en möjlighet att omfamna Gud med 
tårar och försäkra honom att jag var 
allvarligare om vägen av återupprättelse 
genom gottgörelse som jag kommer att 
behöva gå för världens skull, än min väg
att lindra min hunger. Jag försökte aldrig
fly från svält och andra umbäranden. 
(051-338, 1971/12/05)

5 I mitt liv, mötte jag och övervann 
många utmaningar som tiotals miljoner 
män skulle ha att dragit sig tillbaka från. 
Efter att jag togs in i fängelse, tänkte jag,
"För att överleva här, måste jag besluta 
att förbli vid liv medan jag bara äter 
halva min portion mat." Därför gav jag 
under en halv månad hälften av min 
ranson till andra. Jag var fast besluten 
att överleva genom att äta bara hälften 
av maten som andra åt. Istället var jag 
tvungen att äta andlig mat. Senare, när 
jag började äta min fulla ranson, 
inbillade jag att jag åt två gånger den 
dagliga ransonen. Denna psykologiska 
inställning gav mig kraften att 
upprätthålla mitt liv. Dessutom kunde jag
förstå varför och hur månader av hårt 
arbete orsakade människors kroppar att 
förändras. Med den kunskapen, räddade
jag många unga människor som annars 
skulle ha dött. (266-262, 1995/01/01)

6 Jag var tvungen att utföra fysiska 
övningar för att upprätthålla min styrka. 
När jag var i Heungnam fängelset, upp-
fann jag några metoder för detta och det
fungerade riktigt bra. Även om jag åt lite,
tränade jag min kropp med motion och 

kompletterade med mental disciplin. Det 
är ingen större skillnad mellan min kropp
idag och i dessa dagar. Jag var bara lite 
mager. Även i fängelse behöll jag min 
vikt på 72 kg. Andra fångar blev bara 
skinn och ben och ryggen var böjd. De 
såg ut som lik, men jag var aldrig sådan.
(154-145, 1964/06/12)

7 I Heungnam fängelset hade vi en 
endags paus från arbetet på söndagar. 
Efter att ha utfört tungt arbete hela 
veckan, när söndag kom kan ni inte 
föreställa er hur glada vi blev. Det var 
verkligen en vilodag. När vi arbetade 
under veckan var vi inte oss själva. 
Varje dag när vi kom tillbaka från att 
arbetet på gödselfabriken, kollapsade vi 
bara av utmattning som om våra ben 
hade smält. Vi hade ingen energi alls. 
När vi åt middag, kollapsade vi igen och 
kunde inte resa oss. Även om lördag 
kväll och söndag var avbrotts i arbetet 
och vi fick en viss frihet, var allt vi kunde 
göra att äta och sedan sova på samma 
plats. Men sovande är en källa till 
problem. Det är därför, trots att jag var i 
det fängelset i nästan tre år, tog jag 
aldrig en tupplur. Jag tog absolut inte 
tupplurar. Jag sover inte mer än de 
timmar som jag beslutat att sova, och 
jag åt aldrig mer än den mat som jag 
beslutat att äta. (154-145, 1964/06/12)

8 När människor möter tidpunkten för sin
död, måste en prins dö med värdighet 
en prins och en patriot måste dö med 
attityden hos en patriot. De ska inte dö 
som en tiggare. I Heungnam fängelset 
rengjorde jag min kropp med kallt vatten 
varje dag. När vi arbetade hela dagen 



på högen av gödselmedel, klamrade 
svavelsyra och ammoniak sig fast våra 
kroppar och fick vårt kött att ruttna. Jag 
rensade därför min kropp varje morgon 
vid uppstigandet. Jag använde min näs-
duk, som jag vätte med dricksvattnet 
som jag hade fått natten innan. När vi 
hörde, "Upp till arbete!" Tvättade jag min
kropp medan andra förberedde.

Fångarna förväntades använda det 
ohälsosamma vattnet från toaletten för 
att bada, men jag skulle hellre dö än 
använda det vattnet för att rengöra min 
kropp. För mig, var dricksvatten mindre 
viktigt än att skydda min kropp, som är 
Guds tempel. Det är också därför under 
mitt fängelseliv jag aldrig visade min 
kropp, inte ens mina ben, för andra. Jag 
levde aldrig slarvigt. Det är därför, jag i 
Heungnam fängelset kallades 
"fängelsets helgon." 
(415-047, 2003/08/06)

9 Som en person som tjänar himlen, 
behövde jag ta hand om min kropp, 
även i fängelse. Även om jag utförde 
tungt arbete, var jag alltid noga var jag 
satt. Jag tog aldrig någon tupplur på 
lördag eller söndag. Efter att ha kommit 
tillbaka från hårt arbete, la sig andra 
intagna och sov så snart de ätit färdigt, 
men jag gjorde aldrig det. Vi var alla 
trötta, men när de gick för att sova 
direkt, stannade jag uppe sent. Jag 
vaknade också upp tidigare än någon 
annan. Så att folk sa att de aldrig såg 
mig sova. Varje natt, utan undantag, 
stannade jag uppe ensam och utförde 
övningar.

I fängelset, var dricksvatten ovärderligt. 
En klunk vatten var så värdefull som livet
självt. Det fanns cirka 30 personer i min 
lilla cell och i sommarhettan svettades vi 
mycket. Om vi tog av våra kläder och 
kramade dem, rann det ut svett. Så för 
att överleva under sommaren var vi 
tvungna att dricka många kalebasser 
vatten. Men för mig var det en plikt att 
delta med himlen genom att behålla en 
ren kropp. Oavsett hur varmt det var, 
visade jag aldrig min nakna hud för 
andra.

I gödselfabriken handlade vi med ma-
terial som kom ut från en ugn, så att ni 
kan föreställa er hur varmt det var. Även 
i en sådan varm miljö, har jag aldrig vi-
sat mina ben. Jag tränade mig mer än 
någon kvinna som någonsin bibehöll sin 
blygsamhet. Även under svåraste 
fängelse-livet kunde det inte hindra mig 
från att vandra min väg. 
(141-062, 1986/02/16)

10 När jag var i Heungnam fängelset 
och arbetade på gödselfabriken, behöll 
jag min byxben bundna med snören runt
mina vrister även i den hetaste delen av 
sommaren. Jag ville inte visa ens mina 
smalben. Nyligen började jag bära kort-
ärmad tröja, men i det förflutna gillade 
jag verkligen sådana kläder. Eftersom 
på den heliga vägen framför mig jag 
skulle kunna erbjuda mitt hjärta och min 
kropp till Gud med yttersta hängivenhet, 
ville jag inte visa min kropp för någon. 
Även i sömnen spred jag inte ut mina 
armar och ben. Jag höll alltid i mitt sinne
att Gud såg mig. Jag ville observera 



anständighet även medan jag sov. 
(048-330, 1971/09/26)

11 När jag först kom till fånglägret, fanns
jag på kommunisternas svarta lista. I min
cell fanns ett par "hundar", vars order 
det var att observera mig. Med "hundar" 
menar jag inte djur, utan människor som
tjallade på andra i cellen. Eftersom jag 
förstod detta pratade jag inte alls ens 
under första halva månaden. Jag var väl
känd som den person som inte sov på 
söndagar. Jag var också känd för att 
torka mig med en kall våt tvättlapp efter 
att ha stigit upp tidigt i gryningen.

Oavsett hur svår miljö jag placerades i, 
hade jag ansvaret att tjäna himlen. Även
om jag bodde i helvetet, måste mitt liv 
lysa som en man av Himmelriket. Även 
om jag var i den eländigaste situation att
knuffas runt och kände frossa i tunna 
kläder under den kalla vintern, upprätt-
höll jag min ursprungliga relation med 
Gud. (158-048, 1967/02/14)

12 I fängelset, fanns det inget att göra 
efter att ha ätit middag med undantag för
att döda tid sittande på golvet. Eftersom 
det inte fanns något att göra annat än att
prata, samtalade de intagna om världen 
och alla typer av frågor. När de först 
kom talade de om varför de sattes i 
fängelse och sedan om sina föräldrar. 
Men efter några månader hade de inget 
mer att prata om.

Under hela denna tid, sa jag inte ett ord. 
Följaktligen pressade de mig att prata. 
Så jag svarade att jag skulle tala på ett 
villkor: "Är det okej med någon form av 
samtal?" Efter att ha hört ja från dem, 

uppfann jag långa romaner och noveller.
Jag skulle berätta en ny historia varje 
dag. Jag ville inte läsa berättelser 
skrivna av andra. Jag gjorde upp titlar 
och skapade berättelser som inte finns i 
någon litteratur. Jag har den typ av hjär-
na som kan skapa flera romaner på en 
natt. Efter tre dagar kunde jag se på 
deras ansikten och historierna, se att de 
var glada att höra något jag hade att 
säga.

Jag intog min plats bredvid toaletthin-
ken, vilket var den värsta platsen i cel-
len, men de bad upprepade gånger mig 
att flytta till en mer bekväm plats i cellen.
Cell-ledaren försökte flytta mig till en 
bättre plats, men jag sa att det var okej 
för mig att stanna där jag var. Varje 
gång jag hamnade i fängelse, tog jag 
alltid den värsta platsen bredvid toa-
letten. När jag sa att jag inte ville byta 
min plats, sa cell-ledaren, "Jag kommer 
att sitta där ni är, så flytta er och sitt 
här." Det är bara så det fungerar i den 
ursprungliga världen. 
(116-125, 1981/12/27)

13 Vad var det mest spännande för de 
intagna? Deras mest uppriktiga förhop-
pning i arbetslägret var att få en chans 
att vila så mycket de ville, att vila ännu 
en gång under arbetstid. På grund av 
detta, när arbetsteam organiserades, 
ville alla att ha utmärkta arbetare med 
dem så att de snabbt kunde uppfylla sin 
kvot tidigt.

När det gäller arbetet i fråga, var jag 
oöverträffad. Jag utmärkte mig i vad 
arbete jag gjorde. Oavsett om det var att
knyta gödselsäckens öppning, flytta den 



till tåget, eller något annat jobb, över-
träffade ingen mig. Så om mina grupp-
medlemmar bara följt min anvisningar, 
skulle vi avsluta vår kvot snabbt. Normalt
kunde vi avsluta mellan 13:30 och 14:00
Inget annat lag kunde göra det.

Om vi tänkte på mat, skulle tankar om 
mat fylla oss. Så vi tänkte inte på mat 
under arbetet. När jag arbetade, tog jag 
nöje i vad jag gjorde och tänkte, "Jag vill 
knyta ytterligare en säck före lunchtid. 
Jag vill göra ett bättre jobb än de andra."
När jag arbetade med denna inställning, 
kände jag mig inte trött. Genom att tänka
på det sättet kunde jag bibehålla min 
kropp. De som bara tänkte på antalet 
säckar som de hade kvar före nästa 
måltid varade inte länge. 
(154-139, 1964/06/12) 

14 Det tog vanligtvis vårt team fem till tio
minuter att ösa gödseln i påsen, flytta 
påsen till vågen, och väga den. Men 
arbetade jag själv kunde jag åstad-
komma det på fem minuter. Det tog 
andra arbetslag 15 minuter, och om vi 
hade arbetat med denna hastighet skulle
vi inte ha kunnat uppfylla vår dagliga 
kvot. Vi var tvungna att gå igenom en 
stor hög med gödningsmedel, ösa den i 
säckar och flytta den till vågen. Om vi 
hade slutat medan vi gjorde detta för att 
flytta vågen fyra eller fem meter närmare
högen så vi inte skulle behöva flytta 
säckarna så långt, skulle vi ha blivit 
sena. Så jag hittade på ett sätt att utföra 
jobbet utan att ofta flytta vågen. De 
andra medlemmarna i mitt lag ville inte 
från början följa min väg, så jag beslu-
tade att göra mer än hälften av de 1300 

säckarna själv. Men eftersom alla har ett
samvete, följde de mig till sist.

Jag var en modellfånge. Jag fick priset 
som modellfånge från kommunistpartiet 
varje år. Vid den tiden var min vikt 72 kg.
Utåt ser jag inte så tung ut, men jag 
hade tunga ben. Andra fångar blev mag-
ra, men jag blev det inte. Därför blev jag 
källan till deras nyfikenhet. 
(035-186, 1970/10/13)

15 Gödningsmedel som gjordes i 
Heungnam innehöll svavelsyra. När 
huden kommer i kontakt med en sådan 
syra, spricker huden samt håren faller 
av. Min hud sprack efter att ha rört vid 
påsen med gödsel, och nästa morgon 
fann jag mig blödande. Jag kunde ha 
blivit avskräckt av det, men jag var 
tvungen att övervinna det. Så jag 
pratade med svavelsyran, och sa , 
"Oavsett hur mycket ni skadar min hud, 
måste jag överleva." På det här sättet, 
klarade jag det. Genom att övervinna 
sådana saker även i det värsta av alla 
miljöer, lärde jag mig hur stor den 
mänskliga anden kan vara.

Jag har aldrig fallit offer för mina 
omständigheter, utan kunde stå högt 
och nådde det högsta möjliga läget i den
situationen. Så även de människor som 
arbetade i fängelset kom att respektera 
mig. Tre gånger fick jag priset som den 
bästa arbetaren. Sådana incidenter äg-
de rum, och de var ett erkännande av att
jag hade brutit igenom i den helvetiska 
miljön.

Vi måste ha förmågan att övervinna alla 
svårigheter, även i fängelse. Det är vad 



vi behöver. Vi måste övervinna hunger 
och kyla. Egentligen är det ganska lätt 
att övervinna värme. Därefter måste vi 
erövra sömn. Jag fast besluten att över-
vinna dessa saker, med tanken att även 
om jag dog, skulle jag lämna ett arv, så 
att folk skulle säga om mig, "Han var inte
besegrad. Han dog segerfull." Jag tänkte
att om jag inte lämnade en sådan andlig 
grund, skulle jag förlora den grund på 
vilken jag kunde arbeta igen på denna 
jord. (076-319, 1975/03/12)

16 Jag vägledde och lärde många av de 
intagna i Heungnam fängelse, och gav 
av mig själv med hängivenhet och under
tårar. Många av dessa fångar dog i 
fängelse. Vid dödsögonblicket, kallade 
några på mig och sa, "Var snäll och för-
medla mina sista ord till mina föräldrar. 
Jag sa till dem att även om jag dog så 
här, de dagar jag tillbringade med er var 
goda dagar."

Ni kan inte föreställa er hur desperat 
hungriga vi var på den tiden. En fånge 
kunde dö medan han tuggade maten i 
munnen, och de bredvid honom skulle 
snabbt skrapa kornen ur munnen på 
honom och äta vad han inte hade förtärt.
Jag tror inte att ni kan till fullo förstå 
detta.

Det var under dessa omständigheter 
som jag var tvungen att vara deras 
förälder och äldre bror. Jag var tvungen 
att föregå med gott exempel för dem, 
uppmuntra dem och sa: "Eftersom jag 
gör detta för er, får ni inte kollapsa." 
Eftersom jag gjorde det under dessa 
omständigheter varje år fick jag ett 
omnämnande. Jag valde frivilligt de jobb

som ingen ville ha och gjorde dem. Alla 
andra var ute efter de enklaste jobb, 
men jag sökte upp de svåraste. 
(184-282, 1989/01/01)

17 Under min skoltid debatterade jag 
med mina vänner som studerade teorier 
om kommunismen. Jag ville inte att vi 
skulle följa denna ideologi, och hela mitt 
liv har jag bekämpat kommunisterna. 
Jag vet i detalj vad kommunismen 
handlar om.

Det mest fullständigt organiserade 
systemet enligt det kommunistiska 
programmet var fängelsesystemet. Men 
i fängelset engagerade jag mig aldrig i 
det kommunistiska praktiken av 
självkritik. Under mitt liv i fängelse under 
två år och fem månader, skrev jag aldrig
ens en av de obligatoriska papper av 
självkritik. Av den anledningen fanns jag 
på deras svarta lista.

Men även under dessa omständigheter, 
utan att säga ett ord blev jag bästa 
arbetaren. Det var det enda sättet jag 
kunde överleva på. Om jag hade 
kompromissat även lite, kunde jag inte 
ha överlevt. Så jag gjorde mig till 
mästare i alla aspekter och på alla 
områden. Ingen kunde följa mig. Jag var
bäst i att ösa upp gödsel, i att dra 
säckarna, knyta dem och sätta dem på 
tåget. Därför fick jag varje år utmärkel-
sen bästa arbetare när jag var i 
fängelse.

    Överlevnad genom uppoffrande    
    kärlek
Även i den värsta situationen, förrådde 



Sanne far inte himlen utan tröstade 
snarare himlen. Således respekterade 
inte bara hans medfångar honom och 
följde honom, utan han vann även res-
pekten från medlemmarna av kommu-
nistpartiet. Ett annat sätt han utövade 
sann kärlek på var genom att dela med 
sina medfångar, kläder och det pulver av
spannmål som hans mor Chungmonim 
förde till honom. Detta är hur, även om 
på en väg som kunde ha lett honom till 
döden, återupprättade Sanne far ge-
nom gottgörelse, Jesu lidande och den 
mission han hade övertagit från honom. 
Även genom att offra sig för sina med-
fångar, fick han styrka för att överleva. 
(163-197, 1987/05/01)

18 Under mitt fängelseliv, så fort jag fick 
sädesmjöl från min mamma åt jag det 
aldrig själv. Jag delade allt, ibland läm-
nade jag ingenting till mig själv. När jag 
gjorde det, samlade människor som var 
med mig, något från andra och gav det 
tillbaka till mig. Sådana incidenter hän-
de. Det var därför människorna där inte 
kunde säga något emot mig.

Omkring 30 personer sov tillsammans i 
min cell. Jag sov alltid på den värsta 
platsen, som var bredvid toaletthinken i 
hörnet av cellen. Mitt i natten, trampade 
alla som gick för att använda toalett-
hinken på personer som sov bredvid 
den. Cellen var packad med intagna, 
och människor kommer som skulle an-
vända toaletthinken försökte först flytta 
de sovandes kroppar åt sidan så att de 
kunde stega mellan dem, men när det 
inte fungerade trampade de bara på 

dem eller sparkade dem. Sådant hände 
ofta.

Men när någon kom till toaletthinken och
trampade eller sparkade mig, kom han 
nästa morgon och bad om ursäkt. Om 
jag var som andra människor, skulle jag 
ha sagt, "Vad menar du med att göra så 
i går kväll?" och börja bråka. Men jag var
inte sådan.

Så även när någon gick på magen efter-
som han inte kunde hjälpa sig själv i sin 
brådska att komma till toaletten, när han 
fick reda på att det var jag som han ha-
de klivit på, kom han till mig och bad om 
ursäkt och sa: "Jag är ledsen , jag visste
inte att det var du. " Jag levde ett sådant
liv. (050-312, 1971/11/08)

19 Min mor, som bodde i Jeongju, be-
hövde 18 olika fullmakter för att kunna 
komma och besöka mig i Heungnam 
fängelset. När hon slutligen fått dem, 
gjorde hon pulver av blandsäd för mig 
och kom för att ge mig pulvret. Hade hon
säden att göra detta pulver? Jag fick 
senare veta att hon tiggde det från hela 
byn. Hon gick även för att be avlägsna 
släktingar, under tårar: "Min son är i en 
sådan olycklig situation. Vänligen ha 
barmhärtighet för honom." Hon bad om 
spannmål, gjorde pulvret, och kom varje 
månad för att ge det till mig. Hon tillver-
kade också kläder för mig, särskilt på 
vintern när hon orolig att jag skulle frysa 
ihjäl.

Hon gjorde pulvret för att ge mig, men 
så fort jag var tillbaka i min cell delade 
jag det med de andra. Mitt samvete 
skulle inte tillåta mig att behålla det och 



äta det själv. Min mamma tog med till 
mig bomulls-vadderade byxor, men jag 
bar inte dem; jag fortsatte att bära 
fängelseuniformen. Det fanns många 
intagna som inte hade några besökare 
under flera år. Inför dem tillät inte mitt 
samvete mig att stolt bära dessa byxor. 
Så fort jag fick byxorna gav jag därför 
genast bort dem, och jag fortsatte att 
bära min trasiga uniform med hål i den. 
Hur förkrossade mamma måste ha känt 
när hon såg mig i min fängelseuniform 
med sina trasor fladdrande i vinden. 
Men eftersom jag gick vägen för Guds 
gudomlige Son och en lojal patriot, var 
jag tvungen att gå på detta sätt. 
(266-289, 1995/01/01)

20 Ni kan inte föreställa er hur kallt det 
var i Heungnam! Där var vintervinden så
stark att det blåste runt småsten. När 
min mor besökte mig i fängelset under 
de kalla vintermånaderna, såg hon mig 
bära bara min tunna uniform, bara ett 
lager utan långkalsonger. När min 
mamma såg mig inte bära kläder som 
hon hade förberett för mig, kokade 
hennes blod. Hon frågade mig, "Vad 
hände med långkalsongerna och de 
bomulls-vadderade kläder jag hade med
till dig?" Jag sa till henne: "Jag gav dem 
till människor vars situation var svårare 
än min. Jag är villig att huttra i kylan 
tillsammans med dem och att svälta 
tillsammans med dem. Är det fel?"

Jag var helt säker på vad jag gjorde. 
Inför vem som helst i himlen och på 
jorden, var jag övertygad. Min mamma 
förmanade mig och sa: "Hur kunde du 
göra detta, utan att förstå vad jag måste 

gå igenom? Jag förberedde dessa 
kläder för dig. Vem har bett dig rätt att 
ge bort dem till andra?" Då svarade jag 
henne, "Mor, om du inte bryr dig om 
andra så bryr jag mig om dem, men då 
är jag inte stolt över att ha dig som min 
moder. Jag önskar att du hade berömt 
mig för vad jag gjorde, och sa att om jag 
behövt mer kläder skulle du fört hit dem. 
Om du inte kan göra det, så åtminstone 
tillrättavisa inte mig eller ge mig den 
typen av råd." Då snyftade min mor, och 
grät stora droppar av tårar. Jag kan 
aldrig glömma detta.
(242-203, 1993/01/01)

21 Vi var hungriga direkt efter frukost 
fram till middagstid. Ni kan inte föreställa
er hur hungriga vi var. Våra tungor var 
utslitna och våra andetag luktade illa. 
Under dessa omständigheter var även 
jag hungrig, men för att trösta mina 
medfångar hittade jag på långa historier 
och delade dem. Eftersom jag gjorde 
det, innan en månad hade gått började 
de att ge mig mat de hade fått från sina 
besökare, och sa: "Mästare, ta detta och
göra vad du vill med det." Således upp-
levde jag något fantastiskt, även 
imponerande.

Principen är verkligen enkel: Om vi 
fullständigt investerar med kärlek att 
leva för andras skull, vad vi ger är de 
skyldiga att återvända. Detta är 
utgångspunkten för den himmelska 
lagen. Så länge som vi går vidare med 
denna Princip, kan därför ingen förstöra 
oss. När vi agerar utifrån denna Princip, 
är resultaten som går ut större än det 
som matats in. Utmatningen av resultat 



dessa dagar är den grupp av människor 
som jag nu ser framför mig. Ni har dykt 
upp, med ett löfte som kombinerar fasta 
föresatser och tårar, för att villigt 
avancera på vägen mot döden för min 
räkning. När jag ser er, vet jag att den 
väg som jag har vandrat är verkligen 
sanningens väg. (170-181, 1987/11/15)

22 Det finns en upplevelse under mitt 
fängelseliv som jag inte kan glömma. 
Det hände på min födelsedag. Fängelse 
är vanligtvis fylld med tristess. Ändå var 
det en fånge från Pyongyang som jag 
vet inte hur, fick veta att det var min 
födelsedag, och på morgonen på min 
födelsedag lämnade han mig en påse 
med pulveriserad säd som han hade ätit 
från. Det är något jag kan aldrig glömma
i hela mitt liv. Jag tror fortfarande att jag 
måste hitta ett sätt att betala tillbaka 
honom, kanske tusentals gånger.

Jag hatar verkligen att stå i skuld till 
någon. När jag är i skuld till någon, kan 
jag inte vila förrän jag betalat den. Jag 
tror inte att jag kom till världen för att stå 
i skuld till andra. Jag tror snarare att jag 
kom att bli en som ger ut. Så när jag 
börjar göra något, kan jag inte vara på 
sista plats, en plats som skulle skuld-
sätta mig. (056-047, 1972/05/10)

23 I Heungnam fängelset fanns det 
vissa människor som följde mig. När de 
hade något speciellt att äta, som pulver 
gjort av blandade sädesslag, brukade de
ge det till mig. De brukade slå in den i 
papper och gömma den i sina illa-
luktande byxor för att få den till mig och 
dela den med mig. Om de hade upp-
täckts av vakterna, skulle de ha varit i 

trubbel. Att dela denna mat imponerade 
på mig mer än någon bästa lyx-bankett. 
Efter alla dessa år i livet, finns det fort-
farande i mitt minne. Dela och äta av 
detta sädespulver, var alla mina sinnen 
helt inblandade och smälte samman. Ni 
måste ha den typen av erfarenhet innan 
ni går till andevärlden. Det är en sådan 
välsignelse. Ni måste inte leva för er 
egen skull utan för helhetens skull. 
(108-154, 1980/08/18)

24 Som en fånge i Heungnam fängelset 
i Nordkorea, kämpade jag på front-
linjerna att älska en mängd olika 
människor, inte bara mina medfångar, 
utan också de kommunistiska 
fängelsevakterna. På grund av detta, 
upplevde jag att några vakter gjorde 
ansträngningar för att skydda mig i 
fängelset. Om de såg mig göra något 
mot fängelsereglerna skyddade de mig, 
trots att de riskerade att förlora sina 
egna liv. Systemet inne i fängelset 
intensifierade kommunismens grym-
heter, men även i den världen hittade 
jag sätt att skydda mig själv. Den enda 
vägen öppen var vägen att älska och 
offra. Det var i fängelse jag upptäckte 
denna sanning.

Där fanns en tidigare ledare för kommu-
nistpartiet i fängelset. När hans familj 
skickade honom pulveriserade sädes-
korn, blandade han det med vatten och 
gjorde bollar som riskakor. Gömmande 
dem i skrevet, gick han fyra kilometer till 
gödselfabriken. Om de föll ut när han 
gick, skulle vad han gjorde upptäckas 
och han skulle få en massa problem. 
Han kunde till och med förlora sitt liv. 



Trots detta transporterade han mat, 
enbart i syfte att dela den maten med 
mig.

Gömt dem djupt inne byxorna, arbetade 
han, dränkt i svett, tills lunch. Naturligtvis
absorberade sädeskakorna hans svett 
och lukt, trots att han hade lindat dem 
med tidningar. Kunde jag vägra att äta 
dem och kasta bort dem? I det ögonblick
då han delade dem med mig, var det 
som en explosion av kärlek, tillräckligt 
stor för att köpa till och med hela univer-
sum. Det var som utbrottet hos en aktiv 
vulkan. Jag såg tydligt med mina egna 
ögon att på den värsta plats hade en 
himmelsk kamrat uppstått framför mig. 
Jag insåg återigen att det enda som kan 
smälta den här världen är kärlekens väg.
(174-353, 1988/03/13)

Lärjungar i fängelset

Sanne far vann segerrikt fängelselivets 
prövningar. I fängelset kunde han inte 
vittna direkt, men han fann ändå mer än 
12 lärjungar. Detta var möjligt med 
ledning och samarbete med andliga 
världen genom sådana saker som 
drömmar och uppenbarelser. Genom att 
få 12 lärjungar, etablerade Sanne far 
gottgörelsen för att återupprätta de 12 
lärjungar som förrådde Jesus. På detta 
sätt skapade han grunden för en ny 
början som Återkomstens Herre.

25 I fängelset fanns några fångar som 
följde mig. Om jag hade bett dem att fly 
fängelset med mig, skulle de ha följt mig 

ut med risk för sina liv. Jag var tvungen 
att ha fångar som skulle följa mig i den-
na dödens miljö för att återupprätta de 
12 lärjungarna som hade övergivit Jesus
när han hängde på korset. För att åter-
upprätta dem jag var tvungen att hitta 
intagna som naturligtvis skulle skickas till
mig. Jag behövde inte tala till dem, efter-
som andevärlden redan mobiliserades 
för att vittna till dem.

Mitt nummer i fängelset var 596. Detta 
nummer, låter på sätt och vis som 
"kränkt". En fånge hade en dröm där han
såg sin förfader, som befallde honom, 
"Ät inte matpulvret du fick, inte ens en 
enda sked. Ge den till Moon." Så den 
här fången pressade sig över till min cell
med säcken av matpulver, och frågade: 
"Är nummer 596 här? Vem är han?" På 
detta sätt mobiliserades andevärlden för 
att mata mig.

Efter att jag lämnat fängelset, reste jag 
till Pyongyang och därefter mot söder. 
På den tiden följde fyra människor mig. 
Detta var återupprättandet av de fyra 
positionernas grundval. De fyra personer
som jag kom ut med var min kyrka. På 
detta sätt kan den providentiella histo-
rien inte avvika från den grundläggande 
regeln om återupprättelse. 
(047-192, 1971/08/28)

26 Jag önskade Guds barmhärtighet 
även för extremt onda fångar som döm-
des till döden. På korset sa Jesus till 
tjuven till höger, "Du kommer att vara 
med mig i Paradiset." Likaså har jag 
hela mitt liv kämpat för att ge nytt hopp 
och uppmuntran till människor vars liv 
fylldes med tårfyllda berättelser. Jag 



gjorde detta även i fängelse. Jag 
tröstade dem och levde för deras skull 
till en sådan grad att när jag lämnade 
fängelset saknade de mig, grät fler tårar 
än de fäller när deras föräldrar gått bort. 
Jag har levt på detta sätt eftersom jag 
för-stod att utan att göra det, kunde jag 
inte uppfylla mitt ansvar för uppdraget av
återupprättelse. Det är därför varje gång 
jag lämnade ett fängelse, såg jag många
människor som klamrade sig fast vid mig
och grät. Eftersom jag levt mitt liv på 
detta sätt, när jag lämnade Heungnam 
fängelset för att gå söderut, följde fyra 
människor mig, och lämnade sina föräld-
rar och barn bakom sig. 
(045-138, 1971/06/24)

27 Jag hade mer än 12 anhängare som 
bodde i andra celler. Varje morgon när 
vakterna beordrade fångarna att komma
ut ur sina celler, hade vi 15 minuter på 
oss att rada upp. Under den tiden gick 
många fångar till latrinen, men när det 
blev för trångt var vi tvungna att vänta i 
våra celler. Eftersom vakterna bevakade
oss noga, kunde mina anhängare i 
andra celler inte komma till den cell där 
jag var. Vi kunde inte passera över 
gränslinjen. För dessa anhängare, att se
mig och hälsa mig var det mest heder-
värda ögonblicket av dagen. Det var det 
ögonblick de fick liv. Därför kunde de 
även krypa ur sina celler för att komma 
till mig, i hopp att inte ses av vakterna. 
Om de fångades skulle vakterna slå 
dem med sina gevärskolvar. De skulle 
anklagas för planera att fly och sättas i 
isoleringscell under en till tre veckor. Om
de fångades tre gånger, skulle de  

straffas hårdare. Problemet kunde bli 
mer komplicerat.

Ändå riskerade de det ändå, med tanke 
på att se och hälsa mig den dagen var 
en stor ära. När de hade något att äta, 
skulle de ignorera sin hunger och känna 
sig hedrade att dela den med mig. Ni 
måste förstå dessa relationer av hjärta. 
Det är en dold tradition i den historiska 
bakgrunden av vår kyrka, och kommer 
att förbli med dem för evigt. 
(074-095, 1974/11/14)

28 Anledningen till att jag drabbades 
hårt av förtryck och misshandel i 
Heungnam fängelset under kommunist-
regimen var eftersom himlens uppdrag 
var att jag tagit på mig ansvaret att utfö-
ra omfattande återupprättelse. Så även 
inför satans pistoler och svärd, sände 
himlen människor till mig som var för-
beredda, som genom att följa mig skulle 
göra det möjligt för fängelsegrindarna att
öppna sig så att jag kunde befrias.

Utan att säga ett ord till dem direkt, vitt-
nade andevärlden till några intagna och 
förmådde dem att följa mig. Jag teg, 
men deras förfäder visade sig för deras 
ättlingar i fängelse och vittnade till dem. 
På detta sätt kunde jag finna och i 
fängelset återupprätta fler lärjungar än 
de 12 lärjungar som övergav Jesus och 
flydde när han var på korset.

Innan de lämnade för jobbet varje mor-
gon, försökte mina anhängare träffa mig 
trots den strikta fängelsekontrollen. I 
sorlet och uppståndelsen av människor 
som gick utanför på väg till jobbet, var 
det första de ville göra, att komma och 



hälsa på mig, den man som andevärlden
hade väglett dem att följa. Även om de 
var tvungna att krypa, även medan vak-
terna stod där med sina vapen, kom de. 
Gud arbetade så. Detta är hur jag i 
fängelset skapade villkoret av gott-
görelse för att återupprätta de Fyra 
positionernas grundval. 
(023-288, 1969/06/08)

Avsnitt 5. Insamling av förlorade   
                 familjemedlemmar

Koreakriget

Koreakriget bröt ut den 25 juni 1950. Det
var det första kriget där FN:s freds-
bevarande styrkor mobiliserades. Detta 
krig var i fokus för konfrontationen mel-
lan demokrati och kommunism, och 
armén som utkämpade det var en global
koalition. Teismen hos den judisk-kristna
traditionen, som det yttersta uttrycket för 
Abel-typen av livssyn, var i krig med 
ateistisk materialism, som den slutliga 
uttrycket för Kain-typ av synen på livet. 
Den 14 oktober 1950, 112 dagar efter 
krigsutbrottet, befriades Sanne far från 
Heungnam fängelset genom FN:s 
bombanfall, följt av trupplandsättning. 
Deltagandet av de 16 nationerna från 
FN i Koreakriget var inspirerad av Gud 
att rädda Herren vid hans återkomst.

1 Koreakriget var ett krig där folk 16 
nationer utgöt blod för att vinna seger för
Gud. För tydlighetens av Guds försyn, 
var det första gången i mänsklighetens 
historia som 16 nationer engagerat sig i 
ett land i krig. Även om det verkade som
ett inbördeskrig, var det i själva verket 

ett krig för Guds försyn som skapade 
internationellt deltagande. Eftersom 
kriget var anslutet till mig, var det 
anslutet till Guds försyn för Messias.

Hur mycket kommer därför världen att 
påverkas när betydelsen av detta krig 
avslöjas. Världen borde förstå att Korea 
är fosterlandet där Messias föddes. 
Därför är Korea i sanning fosterland för 
alla människor. Det är av denna 
anledning som 16 nationer mobilise-
rades på Guds sida att skydda Korea. 
Dessa nationer mobiliserades i Korea-
kriget för återupprättelse av fosterlandet.
(119-218, 1982/09/13)

2 Medan jag var i Heungnam-fängelset, 
bröt Koreakriget ut. Den nordkoreanska 
kommunistpartiet planerade att skicka 
alla fångar till den 38:e breddgraden för 
att dö på frontlinjerna. När stridens allvar
blev alltmer akut, försökte de att flytta 
dem som hade långa fängelsestraff 
längre norrut och skicka de återstående 
två tredjedelar av fångarna till front-
linjerna. För att genomföra strategin att 
kasta vågor av män i strid, släpades de 
ut, vare sig de ville eller inte. Alla fångar 
som inte följde order sköts.

Omkring 800 fångar tvingades gå till 
Jeongpyeong, nära Heungnam. Tåg 
hade gått mellan Heungnam och 
Wonsan, men FN flygvapen hade 
förstört delar av järnvägen. Dessa 
fångar var därför tvungna att gå 50 
kilometer från Jeongpyeong till där de 
kunde ombord på ett tåg för Wonsan. 
Myndigheterna höll kvar omkring 70 
fångar på Heungnam och skickade bort 
resten. På den tiden var jag bland de 



som tagits från fängelset. Vi vandrade kl.
20:00 på kvällen och gick hela natten 
fram till gryningen, som blev cirka 30 
kilometer. Vi kunde inte gå under dagen 
på grund av flyganfall. Tåg kan fungera 
endast på natten; så vi var tvungna att 
komma fram till den plats där vi kunde 
gå ombord på tåget till Wonsan runt 4:00
på morgonen. Vi kunde inte göra det till 
vårt mål på en dag; Planen var att vi 
skulle komma dit den andra natten.

Men tåget som sändes av de centrala 
huvudkontoret att föra oss hade en 
olycka på vägen, och vi var tvungna att 
stanna där för ett par dagar. Med fångar-
na där och tåget inte klart att gå, ställdes
vakterna inför ett allvarligt problem. Det 
fanns endast ett fåtal vakter och ett stort 
antal fångar. Så, för att undvika eventu-
ella problem, fick vi alla komma tillbaka 
till fängelset. Tre dagar efter att vi kom 
till Heungnam valde de igen ut fångarna 
fortfarande omkring cirka 800. Men den 
här gången ingick inte jag, utan jag blev 
kvar i fängelse. Till slut var jag befriad. 
(154-137, 1964/06/12)

3 När jag frigavs och slutligen lämnade 
Heungnam fängelse, följde fyra män 
mig. Var och en sa: "Mästare, vart du än
går, kommer jag att gå." I stället för att 
söka upp sina hustrur och barn, följde de
villkorslöst mig. De sa att de inte skulle 
återvända till sina hemstäder. Dessa 
fyra människor följde mig till Pyongyang.

Bland dem var en man från Moon-
klanen. Därmed kunde jag etablera en 
person av Kain-typ från Moon-familjen. 
Men i processen att resa söderut, sepa-
rerade vi från honom efter att jag skicka-

de honom på ett uppdrag att hitta någon.
Jag trodde att anledningen till att han 
stannade kvar i Nord var att han var 
Kain, medan jag, i position Abel, gick till 
söder. När jag har en chans att åter-
vända till Nordkorea, skall jag finna 
honom om han fortfarande lever. Om 
han dött, skulle jag vilja besöka hans 
grav och placera en minnessten där. Jag
ber för honom fram till idag och tänker, 
"Om ditt engagemang fortsätter ännu, 
kommer den dagen då Nordkorea och 
Sydkorea kommer att omfamna varand-
ra." Innan jag ber för min mor eller far, 
ber jag för honom. 
(060-237, 1972/08/17)

4 Bland de intagna som lämnade med 
mig och följde mig när jag lämnade 
Heungnam fängelset var en man från 
Moon-klanen. Han hade varit sektions-
chef för södra Hamgyeong länsstyrelsen
i Hamheung, och hans namn var Moon 
Jeong-bin. En av hans underordnade 
hade begått ett misstag, och eftersom 
han var ansvarig för det skickades han 
till fängelse. Han och jag var i samma 
cell. Efter att ha mottagit ett meddelande
från andevärlden, följde han mig.

Efter att vi befriades från fängelset, 
följde han mig från Heungnam till Pyong-
yang. Han hade hustru och barn. Efter 
att vi lämnat fängelset, stannade vi vid 
hans hem för att säga adjö till hans 
familj, och han fortsatte sedan med mig. 
Vi planerade att resa från Pyongyang till 
södern. Kim Won-pils mor var en av våra
medlemmar; Vi ville ta henne med oss, 
men hon var inte hemma, efter att ha 
gått till Sunan för att sälja saker på 



marknaden. Vi var tvungna att lämna 
inom ett par dagar men hon hade ännu 
inte återvänt, så jag skickade Moon 
Jeong-bin till Sunan för att försöka hitta 
henne och föra henne tillbaka.

Jag förväntade att det skulle ta en eller 
två dagar till fots, men han kom inte 
tillbaka heller. Situationen på den tiden 
blev allt mer ohållbar för oss på grund av
den kinesiska kommunistarmén, som 
hotade att omringa vårt område. 
Oundvikligen, vi var tvungna att lämna 
innan Jeong-bin och Won-pils mor kom 
tillbaka. Det är därför, även om Moon 
Jeong-bin hade lovat sitt liv åt mig, till 
slut var han oförmögen att komma med 
oss till södern. (130-325, 1984/02/13)

5 När jag lämnade Heungnam fängelset 
för Pyongyang, fanns det många män 
som ville följa mig. De insisterade de 
skulle följa mig snarare än återvända till 
sina familjer i sina hemstäder. Även om 
de sa att de inte skulle gå till sina 
hemstäder, var det rätta för dem att 
göra. Så när vi kom till Pyongyang, sa 
jag till dem alla att gå till sina hemstäder 
och återvända ett visst datum vid en viss
tidpunkt. Men på grund av tillbaka-
dragandet av FN-styrkorna, var vi 
tvungna att lämna Pyongyang tidigare 
än planerat. Som ett resultat kunde 
några av dem inte komma med oss. Jag 
tror att jag kommer att träffa dem igen 
någon gång. De som har engagemang 
och är lojala mot himlen kommer aldrig 
att förgås.

Jag vet att Gud älskar mig, för när jag 
upplevde ensamhet i mitt hjärta och 
ingen i världen visste, kom Gud till mig 

och hjälpte mig. Detta skedde inte bara 
en eller två gånger. När jag ser tillbaka 
och minns de erfarenheterna, kan jag 
inte glömma himlens nåd. 
(158-054, 1967/02/14)

6 Jag var i Heungnam fängelset i unge-
fär två år och fem månader. När jag läm-
nade fängelset tog jag med mig de klä-
der som jag hade slitit medan jag arbe-
tade på fabriken. Alla mina kläder — 
mina arbetskläder, skjortor och under-
kläder — gjordes av bomull. Eftersom 
min arbetsplats i fängelset var en fabrik 
för gödningsmedlet ammoniumsulfat, 
försvagades bomull när det kom i kon-
takt med svavelsyran och ammoniak 
från tillverkningsprocessen. Eftersom 
bomull är känsligt för syra, slets de sön-
der, när kläderna sträcktes även lite. 
Efter att jag hade burit dem en längre 
tid, blev de gamla och trådtunna. I mina 
trasiga arbetskläder såg jag ut som 
tiggare av tiggare. Mina kläder luktade, 
och om ni gned på dem, blev det bara 
pulver. Men jag kunde inte kasta bort 
dem. Jag visste att de skulle vara värde-
fulla som historiska minnen i Enighets-
kyrkan.

Eftersom jag inte kunde slänga bort 
dem, tog jag bort bomullsfoder, vek 
dessa trasiga arbetskläder som jag hade
burit i två och ett halvt år, och packade 
ihop dem. Innan jag somnade, tog jag 
dem ur min filt och spred ut dem för att 
skydda dem från att skadas. Vilken 
annan tillgång hade jag annat än de 
kläder som jag kunde ta med mig från 
fängelset? Det är därför jag bar dem 



med mig på de tio dagarnas vandring 
från Heungnam till Pyongyang.

När jag anlände till Pyongyang, kunde 
jag inte hålla fast vid mina tidigare ägo-
delar där. Ändå frågade jag en medlem 
att ta särskild hand om dessa kläder, 
och sa: "Även om du kastar bort ditt eget
silke och dina broderade filtar, måste du 
ta med dessa kläder tillbaka till mig utan 
att misslyckas." Men jag upptäckte se-
nare att när denna kvinna åkte söderut 
tog hon bara med sina egna tillhörig-
heter. Hon hade kastat bort mina kläder.
Så jag förlorade dem. Om jag hade 
dessa kläder nu, skulle jag inte säga ett 
enda ord för att förklara mitt liv i fängel-
se. De skulle ha varit det bästa beviset, 
som inte kunde bytas ut ens för hela 
världen. (083-260, 1976/02/08)

7 När jag kom från Heungnam fängelset 
bar jag de trasiga kläder som jag an-
vände under min fängelsevistelse. Ni 
skulle inte få ett öre om ni försökte sälja 
dem. Om ni gav dem till en koreansk 
kola-försäljare, skulle han inte ge er ens 
halv pinne kola för partiet. Jag gav bort 
sidenbyxor och jackor som min mor 
förde till mig och under nästan tre år bar 
jag dessa kläder, som endast passar för 
de döda.

Varför behövde jag dessa kläder som 
var så dåliga att om ni berörde dem 
skulle upplösas i damm? Jag behövde 
dem eftersom de skulle bli en stor skatt 
om ett årtionde, ett århundrade, eller 
under flera århundraden, som en verklig 
kvarleva som ni inte skulle kunna köpa 
ens med miljoner eller miljarder dollar i 
guld. Tänk om det fanns en skärva av en

sked som Jesus hade använt i Jerusa-
lem; ni skulle inte kunna köpa den, ens 
för hela England eller Amerika. Unga 
människor idag kan skratta åt detta, men
eftersom mina fängelsekläder var mer 
värdefulla än någon förmögenhet, bar 
jag dem med mig trots mina svåra om-
ständigheter. (026-020, 1969/10/14)

    

            40 dagar i Pyongyang

Sanne far kom till Pyongyang tio dagar 
efter det att han befriades från Heung-
nam fängelset. Även när många män-
niskor lämnade och hastade mot söder, 
sökte han under 40 dagar att hitta alla 
hans spridda lärjungar. Även om hans 
hemstad Jeongju var var långt borta, 
kune han inte gå dit för att träffa sina 
föräldrar och syskon. Detta berodde på 
att han kände att han var absolut tvung-
en att gå vägen av återupprättelse ge-
nom gottgörelse, som krävde av honom 
att älska Kain först, och älskar honom 
mer än Abel. Och så var det att, tillsam-
mans med Kim Won-pil och Pak Jeong-
hwa, gav Far sig slutligen iväg på vägen 
mot Sydkorea.

8 Bara tanken på Pyongyang fick mig att
rysa, men när jag lämnade Heungnam 
fängelset gick jag tillbaka och besökte 
staden. Jag gjorde detta eftersom min 
kyrkas medlemmar var där. Om jag varit 
bara en vanlig människa, skulle jag ha 
ignorerat Pyongyang och gått direkt att 
besöka min hemby. Men jag visste att i 
denna stad var min kyrkas medlemmar 
vars hjärta hade sträckts ut till mig när 



jag tvingades i fängelse. Jag agerade 
som jag gjorde på himlen motivation. 
Följaktligen gick jag tillbaka till Pyong-
yang och sökte efter varje medlem som 
hade varit med mig när jag förkunnade 
där.

Jag letade också efter dem som hade 
lämnat och till och med kommit att 
motsätta sig mig. Naturligtvis hade de 
inte lämnat mig när jag var i Pyongyang.
Den enda anledningen till att de läm-
nade mig och motsatte sig mig var att 
jag hade skickats till fängelse. De var 
människor som hade lovat att tro på mig 
innan jag fängslades. Eftersom de inte 
hade meddelat mig att de ville bryta sina
band, kände jag som deras lärare fort-
farande ansvarig för dem. Även om en 
del av dem svikit mig, hade de en gång 
lovat inför Gud att de skulle tro på mig, 
och jag kände att löftet fortfarande stod 
fast. Om de skulle motsätta mig direkt 
efter att jag hade hittat dem, då skulle 
himlen låta dem gå. Men eftersom him-
len hade samma hänsyn för mig som 
förut, tills de personligen nekade mig, 
var jag fast besluten att ta ansvar för 
dem som deras lärare.

Det var därför jag letade igenom staden 
efter alla de spridda medlemmar. När 
jag inte kunde gå direkt att träffa några 
av dem, skickade jag Kim Won-pil. På 
grund av allt detta, kunde jag inte gå till 
min hemby. Fortfarande fanns det en 
person som jag inte kunde hitta, ens om 
jag gick runt sökande henne under en 
vecka. (158-054, 1967/02/14)

9 När jag lämnade Heungnam fängelset 
fanns det fyra personer som kom till-

sammans med mig som mina an-
hängare. Jesus dog ensam, men när jag
kom från fängelset, anslöt sig fyra per-
soner till mig. Vi gick från södra Ham-
gyeong provinsen till norra Pyeongan 
provinsen, genom den svåraste bergiga 
terrängen i Korea. Från kusten i östra 
havet, gick vi över bergen Geumgang 
och Seorak i Taebaek–bergen i Gang-
won och sedan genom det bergiga 
området i norra Pyeongan provinsen.

På den tiden drog den nordkoreanska 
folkarmén sig tillbaka i oordning genom 
Taebaekbergen. Vi gick igenom ett 
område som genomsöktes av soldater. 
Vårt problem var att vi reste söderut 
medan soldaterna flydde norrut. Varför 
tog vi en sådan väg? Om vi hade gått 
runt soldaterna, skulle vi ha förlorat fyra 
eller fem dagar. Å andra sidan var det 
en situation där de retirerande och skjöt 
fångar de hade med sig. Så när vi pas-
serade denna farliga zon, sa jag till mina
anhängare, "Vad kan vara farligt för 
människor som bara har lämnat fängel-
set? Vi borde kunna gå någonstans." 
Så, medvetet valde vi den vägen och 
kom slutligen till Pyongyang.

Samtidigt som jag levde ett liv som flyk-
ting, sökte jag efter den ursprungliga 
gruppen som hade samlats runt mig när 
jag missionerade i Pyongyang. Jag kun-
de inte glömma dem som hade fällt tårar
för mig när jag skickades till fängelse, 
och eftersom jag hade lovat att jag 
skulle finna dem, fortsatte jag att söka. 
På den tiden hörde jag att den kommu-
nistiska kinesiska armén snart skulle 
komma in i staden, men jag gick ändå 



på jakt efter en äldre dam som jag hittills
inte kunnat hitta. När jag fick veta att 
damen hade dött, gav vi oss iväg. 
(520-186, 2006/03/13)

10 I Nordkorea, förföljde kommunist-
partiet alla kyrkor och försökte bli av 
med dem, men vi återstod till slutet. På 
den tiden kallade jag inte vår grupp 
Enighetskyrkan. Det var bara en grupp 
jag undervisade. Men även efter att jag 
lämnat fängelset, var jag tvungen att 
fortsätta min verksamhet. När jag därför 
kom till Pyongyang, försökte jag först 
träffa alla familjemedlemmar som hade 
varit med mig där.

Jag var i fängelse nästan tre år, och på 
grund av den kommunistiska förföljelsen
under den tiden kunde medlemmar inte 
öppet utöva sitt religiösa liv. I själva 

verket hade de så småningom gått 
under jorden. Så även om jag befriades 
från fängelset, kunde jag inte fortsätta 
min verksamhet så som jag brukade. 
Ändå innan jag reste till Sydkorea, 
lyckades jag träffa nästan alla familje-
medlemmar som hade varit med mig i 
det förflutna.

Jag kan tydligt minnas det ögonblick då 
de medlemmarna grät sorgsna tårar när 
jag fördes bort till fängelse i bojor. Jag 
hade dömts till fem år, och när jag sa till 
dem, "Ta hand om er och låt oss mötas 
igen fem år från och med nu", så grät 
de. Fortfarande nu är minnet levande. 
Efter att jag kom ut ur fängelset, sökte 
jag för efter alla jag kunde tänka på — 
både gamla och unga — för att samla 
familjemedlemmar igen som jag hade 

skapat en relation till baserat på Guds 
Vilja. (170-015, 1987/11/01)

11 Efter att jag lämnade Heungnam 
fängelset och gick till Pyongyang, skick-
ade jag ett bud på tre olika tillfällen till en
man som hade varit en medlem av min 
grupp. Första gången avvisade han min 
budbärare vid dörren. Han besökte en 
andra och tredje gång, men mannen 
avvisade honom varje gång. Principerna
jag följer är att jag måste investera mig 
själv med högsta hängivenhet tills Gud 
instruerar mig att sluta. Tills dess, kan 
jag bara inte ge upp. Medan alla andra 
flydde till södern, fortsatte jag att försöka
kontakta den här mannen, sände någon 
till honom till kvällen den 2 december. 
Därför uppfyllde jag helt mitt ansvar mot 
honom.

Vart jag än går under solen, har jag ing-
et att skämmas för. Jag upprätthåller 
lärorna baserade på hjärtat. I Pyong-
yang genomborrades och sårades mitt 
hjärta många gånger. Så jag ville inte 
lämna förrän jag hade tagit bort alla 
dessa sår. Efter att ha gjort detta hade 
jag övertygelsen att jag var redo att 
tillsammans med Gud ansluta till nya 
människor i södern. Det är anledningen 
till att jag lämnade Pyongyang samma 
kväll. Ledare måste utföra sina uppgifter 
så noggrant som så här.

Även i en liv eller död situation, om inte 
en ledare avslutar sin del av ansvaret 
som Gud anförtrott honom blockeras 
hans väg. Ni måste ta ett tydligt beslut 
och binda upp varje relation ni gör med 
människor. Ni måste förstå, om jag är i 
den här världen eller nästa, så måste jag



stå i den position där förfäderna till den 
personen kan sympatisera med mig och 
samtidigt, kommer ättlingarna till den 
personen att kunna sympatisera med 
mig . Eftersom jag tänkte så här, sökte 
jag just efter den tidigare medlemmen. 
(157-336, 1967/10/16)

12 Jag lämnade bakom mig alla åtta av 
mina syskon. Även när jag var i fängelse
i Nordkorea, kunde jag förutse den 
framtida politiska situationen. 
Följaktligen när jag kom ut ur fängelset 
gick jag till Pyongyang och stannade där
i 40 dagar. Min hemby var endast ca 
110 kilometer därifrån, så två dagar 
skulle ha varit tillräckligt med tid för mig 
att resa hem. Men under dessa 40 da-
gar, istället för att besöka mina föräldrar 
och syskon, sökte jag efter varje person 
som jag tidigare hade arbetat med för 
Guds Vilja. Jag gick överallt, sökande de
människor som en gång hade ställt sina 
liv till mig inför himlen. Jag gav ingen 
prioritet att ta hand om mina föräldrar 
och släktingar i min hemby, utan letade 
istället efter varje medlem med risk för 
mitt liv. (038-325, 1971/01/08)

13 När jag var i Pyongyang, kunde jag 
ha tagit två dagars resa för att träffa min 
äldre bror och föra honom med mig. 

Men jag visste att om jag inte gjorde det 
villkoret att älska mitt land mer än jag 
älskade min äldre bror, kunde jag inte ha
ett tydligt hjärta att föra honom med mig.
Jag visste att om jag inte skapade vill-
koret att älska mitt land mer än jag 
älskade mina föräldrar, skulle jag inte ha
ett rent hjärta att ta mina föräldrar med 
mig.

Kapitel 2



Incidenterna vid Ewha och Yonsei universiteten
och lidande i Seodaemun-fängelset

Avsnitt 1. Ewha universitetet och 
                 Yonsei universitetet

Samla unga kristna

I och med grundandet av HSA-UWC 1954,
överfördes huvudfåran i Guds försyn i 
Korea från äldre kristna, den första gene-
rationen, till yngre kristna, den andra ge-
nerationen. Principerna började cirkulera 
bland universitetsstuderande. Bland 
universiteten Ewha och Yonsei, båda med 
kristna donationer, var de ledande skolo-
rna som utbildade de bästa av den unga 
generationen kristna. Den så kallade inci-
denten på Ewha-Yonsei universiteten. 
Utvisningen inträffade på grund av kristen 
förföljelse och motstånd mot Enighets-
kyrkan, med samarbete från den korean-
ska regeringen. Det började i mars 1955 
och fortsatte in i juli till en viktig samhälls-
fråga.

1 Kristendom är brudens religion. För att 
förbereda bruden för brudgummen att 
komma, drabbades den tidiga Kristen-
domen av stor förföljelse från romarriket. 
När Kristendomen uppnådde en tid präg-
lad av den globala kristna kultursfären, 
skulle brudgummen komma och förena 

världen. Den tiden var strax efter andra 
världskriget.

Efter andra världskriget skulle världen 
förenats centrerat på Kristendomen. 
Världen skulle bli en. Det skulle inte ha 
existerat några fler krig mellan nationer. 
Under andra världskriget, kämpade de 
allierade Storbritannien, USA och Frank-
rike tillsammans och besegrade axel-
makterna i Japan, Tyskland och Italien. På
fundamentet av den segern borde Eva, 
Kain och Abel-nationer ha deltagit tillsam-
mans med Herren på hans återkomst. Om 
dessa nationer deltagit med honom på den
tiden, skulle centrerat på Kristendomen, 
världen ha förenats. För detta förväntades 
de kristna nationerna ha tagit emot mig. 
Om de hade, skulle jag ha tagit hand om 
hela världen med Guds fulla auktoritet. 
Med start i Kina, Ryssland, Japan och 
USA, skulle jag ha fört alla nationer 
samman.

Men eftersom Kristendomen misslyckades
med att acceptera och delta med mig, in-
träffade händelserna vid Ewha kvinno-
universitet och Yonsei universitet. Yonsei 
och Ewha universiteten representerade de
bästa män och kvinnoskolorna för att utbil-
da den unga generationen. Om Guds plan 
för dessa två universitet hade uppfyllts, 
kunde de ha blivit centrum för alla organi-



sationer i denna nation. 
(233-122, 1992/07/31)

2 I Korea, var mitt syfte att arbeta vid 
Yonsei och Ewha universiteten att förena 
den första och andra generationen baserat
på den andra generationen. Utifrån ett 
vertikalt perspektiv, skulle den första 
generationen, de kristna och andra 
generationen, eleverna i de två skolorna, 
ha en föräldra-barn relation. Horisontellt, 
har de två skolorna ett förhållande som 
partners. Vi kan betrakta det horisontella 
förhållandet mellan Yonsei och Ewha 
universiteten som positionerna av Adam 
och Eva, man och kvinna, och den andra 
generationen som i position av barnen. 
Om den andra generationen hade förenat 
sig med mig, hade inte bara barnen i den 
andra generationen utan också kristna i 
positionen för den första generationen ha 
förenat sig med mig.

Enligt återupprättelsens princip, om den 
första generationen och den andra gene-
rationen blir helt förenade tvingas Kain att 
kapitulera. Detta beror på att den andra 
generationen skulle stå på Guds sida och 
inte på satans sida. Hade den andra 
generationen kommit in i sfären av Guds 
beskydd, skulle därefter den andra gene-
rationen, sfären av Abel, ha förenats med 
mig, då hade även den första genera-
tionen naturligt blivit förenad med mig. 
Den första generationen israeliter dog i 
öknen, men nu skulle båda generationerna
vara på Guds sida och i sfären av Hens 
beskydd. Därför kunde både den första 
och andra generationen tillsammans ha 
kommit in i Kanaans land. Det är Prin-
cipen. På detta sätt försökte jag att ansluta

den första och andra generationens krist-
na centrerat på mitt arbete på dessa två 
koreanska universitet, men incidenten på 
Ewha kvinnouniversitet och Yonsei uni-
versitet inträffade. (137-023, 1986/01/01)

3 Jag var tvungen att förena ledarna för 
andligt vägledda kristna som hade gått 
under jorden under japansk styre. Därefter
efter befrielsen av Korea, var jag tvungen 
att samla kristna pastorer som hade gett 
efter för det japanska trycket och dyrkade 
vid shintotempel. Mitt ansvar var att föra 
dessa två typer av kristna ledare tillsam-
mans för att bygga en grund för nationen. 
Men försöket bröt samman eftersom deras
övertygelse var så olika från varandra. När
jag förde dem samman, vägrade dessa 
ledare, som hade varit aktiva under jord att
arbeta med de pastorer som hade kom-
promissat genom att ge efter för japa-
nerna.

De pastorer som hade samarbetat med de
japanska imperialisterna och nu samar-
betade med den koreanska regeringen 
stod i positionen att motsätta sig mig. 
Detta blev ett problem. Den providentialla 
viljan för den första generationen av 
Kristendomen hade varit att förena alla 
kristna ledare. Men eftersom de stod i 
fullständig opposition till Guds vilja, var jag
tvungen att leda en rörelse för att samla 
den andra generationen. Medan jag gjorde
detta, uppstod incidenten vid Ewha kvin-
nouniversitet och Yonsei universitetet. 
(143-129, 1986/03/17)

4 Eftersom den första generationen av 
kristna motsatte sig mig, har arbetet jag 
utfört under min livstid varit att samla ihop 
den andra generationen. Denna försyn 



började med fokus på Ewha kvinnouni-
versitet och Yonsei universitetet. Vid den 
tiden var koreanska president Syngman 
Rhees hustru ansluten till Ewha kvinno-
universitet genom universitetets vice VD, 
Maria Park. De två var helt förenade med 
regeringen, baserat på den kristna mis-
sionsgrunden. Dessa kraftfulla kvinnor 
gjorde samma misstag som Eva när hon 
påverkade Adam.

För att åtgärda misstaget av första gene-
rationen, var jag tvungen att förena den 
andra generationen och förmå dem till 
fullständig enighet med mig. Bland elever-
na i positionen för den andra genera-
tionen var söner och döttrar till alla typer 
av föräldrar, inklusive föräldrar som var 
andligt öppna, föräldrar som hade tillbett 
japanska tempel, föräldrar utan tro, och så
vidare. De var alla där tillsammans. Hade 
jag kunnat förena dessa elever i andra 
generationen med mig, skulle jag ha 
korrigerat vad den första generationen 
hade gjort mot mig. Jag kunde då ha 
förenat nationen och kyrkorna, och 
därifrån skulle vi ha nått världsscenen. 
(143-130, 1986/03/17)

5 När Herren kom till Korea, var den 
undervisning som Kristendomen presen-
terade alltför begränsad. Den var inte 
tillräcklig för att återupprätta världen. Så 
han var tvungen att utveckla något nytt 
som kunde leda mänskligheten att göra ett
hopp till en högre dimension. För mig gäll-
de det inte bara den oberoende nationen; 
Jag var angelägen att rädda hela världen. 
Men Kristendomen hade inte en under-
visning tillräckligt omfattande för att uppnå 
detta.

Under tre och ett halvt år omedelbart efter 
Korea befriades från Japan, gick jag till 
alla förberedda kristna ledare för att få 
dem att förstå denna undervisning, men 
var och en av dem motsatte sig mig och 
jag drevs bort och lämnades ensam. Hade
Kristendomen förenas sig med mig, kunde
jag ha lett folket i nationen, och Korea 
skulle inte ha utsatts för den amerikanska 
militära administrationen.

Även efter det om inte incidenten på Ewha
kvinnouniversitet hade inträffat, så skulle 
regeringens politik om religionsfrihet ha 
tillåtit mig att gå till en position ovanför 
Kain-Abel relationen med stöd av rege-
ringen hos Syngman Rhee och rektorn för 
Ewha universitetet. Men på grund av inci-
denten på Ewha och Yonsei universiteten, 
förverkligades inte detta. Hade de accep-
terat mig, och sedan bygt på Kain-Abel 
relationen mellan USA och president 
Syngman Rhee, kunde vi ha tagit ett otro-
lig språng till en ny dimension som världen
aldrig hade upplevt. Då skulle hela världen
ha förenats innan jag fyllt 40. 
(321-045, 2000/02/14)

6 Det var mitt öde att starta på Kristen-
domens fundament, men eftersom Kristen-
domen avvisade mig var jag tvungen att 
upprätta en kyrka som stod på samma 
nivå som Kristendomen. Detta är Unifi-
cation Church - Enighetskyrkan. De som 
etablerade grunden för denna kyrka 
genom svårigheter var andra genera-
tionens studenter som jagades ut av första
generationens kristna. Dessa studenter i 
den andra generationen var tvungna att gå
ut och lida och gottgöra allt i historien. 
Eftersom Kristendomen inte kunde upp-



fylla sitt ansvar centrerat på standarden att
rädda världen, blev de kristna alla fiender i
denna nya kyrka. Även om de kristna 
därför skulle bryta ner väggarna hos indivi-
den, familjen, stammen och folket, erbjöd 
Enighetskyrkan offerpriset att bygga den 
andliga och fysiska grunden i nivå med 
vad som hade förlorats. 
(105-252, 1979/10/26)

7 Yonsei universiteten och Ewha 
kvinnouniversiteten var i positionerna av 
en ren ung man och ren ung kvinna, som 
Adam och Eva som inte hade fallit. Om de 
hade blivit ett med mig i en far-barn rela-
tion, skulle det ha varit som att bilda en 
Fyra positionernas grundval på familje-
nivå. Från den grunden kunde ha uppstått 
individer, familjer, stammar och det ko-
reanska folket i harmoni med mig. Därefter
om det koreanska folket hade blivit ett 
med Syngman Rhees regering, eftersom 
nationen var centrerad på Kristendomen, 
kunde Sanna föräldrar ha stått på natio-
nell nivå. Därefter skulle Sanna föräldrars 
ideal centrerat på Korea, ha inlett en solid 
grund.

Missionärerna och Amerika var ursprunget
till Kristendomen i denna nation. Befäl-
havaren som ansvarar för den militära 
administrationen USA var en företrädare 
för den amerikanska nationen, och de som
ansvarar för kyrkorna var amerikanska 
missionärer. Men på grund av motståndet 
från dessa missionärer, gick allt fel. Det 
var detsamma som Judendomens mot-
stånd vid tiden för Jesus. Som ett resultat, 
utvisades jag och drevs iväg som en 
föraktad kättare. Jag drevs ut i vildmarken.
Därför gick fundamenten som himlen hade
förberett under 4000 år förlorade.

För att bygga upp det igen och klättra upp,
jag var tvungen att genomföra de kollek-
tiva ansvar som amerikansk kristendom 
och Amerika inte kunde åstadkomma, och 
den koreanska Kristendomen och Syd-
korea inte kunde uppfylla. I Sydkorea, stod
kristendom och regeringen på nationell 
nivå. I den globala eran, måste jag ta hand
om Kristendomen och nationen på global 
nivå. (137-023, 1986/01/01)

Utvisningen av 
professorer och studenter

Från mars till juli 1955, trakasserade Ewha
kvinnouniversitet och Yonsei universitet, 
studenter och professorer som deltog med
Enighetskyrkan till den punkt där de var 
tvungna att välja mellan deras skola eller 
Enighetskyrkan. Fjorton studenter från 
Ewha kvinnouniversitet accepterade bes-
lutsamt utvisning och fem professorer 
tvingades avgå från sina positioner. 
Dessutom utvisades två studenter från 



Yonsei universitet och en professor fick 
avsked. Tidningarna publicerade artiklar 
kritiska mot universitetens metoder. Om 
vid denna tidpunkt kristendomen och rege-
ringen hade erkänt Enighetskyrkan som 
en legitim religion som studenterna hade 
rätt att tillhöra, skulle det ha skapat en 
grund som möjliggjorde en ny start för 
Guds försyn på nationell nivå.

8 Incidenten vid Ewha kvinnouniversitet 
som ägde rum 1955 var en nationell hän-
delse. Fem pastorer i Syngman Rhees 
administration som var förenade med 
Kristendomen konspirerade för att elimi-
nera Enighetskyrkan. Ändå övervann vi 
denna period av konflikter och byggde i 
tysthet upp en ny grund internt och ex-
ternt. Genom detta lyckades vi omstruk-
turera och stärkte vår rörelse så att vi 
kunde bemöta invändningar, oavsett från 
Kristendomen, det koreanska folket eller 
regeringen. Med andra ord, de utvisade 
andra generationens studenter gjorde det 
möjligt för oss att skapa ett nytt folk, de 
nya medlemmarna i Enighetskyrkan. 
(110-119, 1980/11/10)

9 Representerande mänskligheten, blev 
jag ett offer för Gud. Även om jag attacke-
rades hänsynslöst, skulle jag inte släppa 
mänskligheten. Jag ensam tog ansvaret 
att kämpa för Viljan.

Vad skulle ha hänt om den etablerade 
Kristendomen hade accepterat mig? 
Om Kristendomen bara hade lyssnat på 
vad Enighetskyrkan sa, kunde den ha vänt
om. Inom loppet av sju år, kunde Korea 
har stått i centrum för Viljan. Då det kunde 
ha styrt världens Kristendom i en enda 
riktning, och Kristendomen förenad med 

min världsomspännande undervisning 
skulle ha lett till Himmelriket på jorden.

Yonsei och Ewha universitet var som 
Adam och Eva. De var också den andra 
generationen av kristendom. Jag gjorde 
anspråk på dem som kärnan i den andra 
generationen, medan hälften av den första
generationen trasslade in sig i den fallna 
världen. Förr i tiden tog satan allt som var 
dyrbart, men den här gången hävdade 
Gud det som var värdefullt. 
(136-236, 1985/12/29)

10 Under incidenten med Ewha kvinno-
universitet och Yonsei universitet, var 
Ewha universitet i uppror under tre må-
nader. Under denna tremånadersperiod, 
kom ca 100 studenter till Enighetskyrkan. 
Eftersom de inte kunde lämna univer-
sitetsområdet på grund av motstånd från 
skolan, uppstod fall där vissa elever gick 
till Enighetskyrkan efter att ha sagt att de 
var på väg till ett offentligt badhus. Därför 
svarade skolledningen med nödåtgärder 
för att skydda sig. De krävde att studen-
terna och professorerna skulle göra ett val 
mellan Enighetskyrkan och universitetet. 
Hur desperata de måste ha varit att göra 
något sådant!

Vid den tiden, sa alla studenter som deltog
med Enighetskyrkan att de var villiga att 
utvisas från universitetet. Efter att jag av-
skräckt dem, uteslöts endast 14 av dem. 
Om jag hade låtit dem göra som de ville, 
skulle mer än 40 elever har lämnat skolan.
Om detta hade hänt, kunde det ha varit ett
allvarligt problem i historien för vår kyrka. 
Det var situationen vid den tidpunkten. 
(287-164, 1997/10/03)



11 Vid tidpunkten för incidenten vid Ewha 
kvinnouniversitet, om bara sex mer må-
nader hade gått, skulle internatet där 300 
elever levde ha omvänts helt. Vår kyrka 
spred sig som en präriebrand. Hur despe-
rat administrationen måste ha känt sig när 
det inte hade något sätt att blockera stu-
denter från att lämna, och var tvungna att 
kräva att de valde mellan kyrkan och sko-
lan! I vilken demokratisk nation i världen 
skulle vi kunna finna en sådan situation?

De universitetsstuderande kom från alla 
typer av religiösa bakgrunder, men de blev
tillsagda att inte gå till Enighetskyrkan, att 
det var satans verk. Helen (Hwal-lan) Kim,
rektorn på Ewha skickade Dr. Young Oon 
Kim, som var chef för avdelningen för kris-
tet socialt arbete och en professor som 
hade fullständig auktoritet över teologiska 
och religiösa frågor, för att undersöka 
Enighetskyrkan.

Professor Kim gick till vår kyrka, men inom
en vecka vände hon om 180 grader. Hon 
gick tillbaka till skolan och talade om Enig-
hetskyrkan. Kristna kom och bad henne 
viskande, "Vad handlar dessa Principer 
om?" Som skolmyndigheterna såg det, att 
de som lyssnade på Enighets-principen 
förändrades. Skolmyndigheterna började 
frukta att alla skulle gå till Enighetskyrkan. 
Så de vände sig mot oss.
(191-117, 1989/06/24)

12 Bland de 300 studenter som bodde på 
Ewha universitetets internat fanns många 
intelligenta ungdomar som lyssnade till 
Enighetskyrkans Princip-föreläsningar. 
Många av dem ändrade sig så snabbt det 
var som om en vulkan hade blossat upp 
på Ewha. Det blev ett stort problem. 

Universitetet var mottagare av olika former
av stöd, däribland hundratusentals årliga 
dollar från det amerikanska Metodistsam-
fund. Skolan fruktade möjligheten att detta
stöd kunde skäras bort, och det var otänk-
bart. Av denna anledning, mobiliserade de
till och med presidenten i Korea att förmå 
regeringen att attackera mig. 
(438-300, 2004/02/18)

13 Våren i 6000 års historia kommer bara 
en gång. Den kommer inte när som helst. 
Adam och Evas vår var endast en gång. 
Vårbrisen känns när tiden för äktenskapet 
närmar sig. Tusentals åter tusentals år har
gått i återupprättelsens historia, och slutli-
gen blåser vårvinden genom landet Korea.

Händelsen på Ewha kvinnouniversitet var 
en manifestation av den vårbrisen. Den 
vinden rörde vid mer än 300 kvinnliga 
studenter. Det är därför de klättrade över 
skolmuren eller gjorde en ursäkt att de var 
på väg till badhuset, och kom springande 
till kyrkan. (163-258, 1987/05/01)

14 Efter att Korea befriades från sina 40 år
av prövningar under japanska regimen bör
Korea och missionärerna från Amerika helt
ha förenat sig med mig. Det skulle ha hänt
om incidenten på Ewha kvinnouniversitet 
och Yonsei universitetet inte hade inträffat.

Studenterna vid dessa universitet var den 
andra generationen. Jag förstår väl arbetet
med återupprättelse. Den framskrider i 
omvänd ordning, från den andra genera-
tionen till den första. Om Yonsei och Ewha
universitet incidenten inte hade inträffat, 
skulle vi ha fått kontakt med president-
palatset i Seoul och alla kristna skulle ha 
kontakt med oss. På den tiden, var Dr. 



Young Oon Kim chef för det kristna sociala
arbetet vid Institutionen på Ewha Womans
University. Eftersom viktiga professorer 
som hon gick med vår kyrka, borde Helen 
Kim, Ewhas rektor, inte ha motsatt sig oss.
Trots professor Kims rapporter, motsatte 
sig flera högt uppsatta kristna vid universi-
tetet vår kyrka och skapade problem för 
henne.

Om Ewha och Yonsei hade vänt om och 
inte motsatt sig oss, skulle koreanska 
Kristendomen ha vänt om också. Men 
istället skedde en oerhörd händelse där 
fem professorer tvingades avgå och 14 
elever uteslöts ur skolan. Historien om 
återupprättelse är så svår.

Ni måste förstå hur fruktad en härdad tro 
kan vara. Att bära ett stadigvarande, 
traditionellt tänkesätt är verkligen något 
skrämmande. Även om ni har gått med i 
kyrkan, bär ni de vanor och tänkesätt som 
ni brukade ha när ni bodde i ert samhälle. 
Gud accepterar dem inte. Det är verkligen 
svårt att göra en ny start med standarden 
som pånyttfödda. (170-306, 1987/12/04)

15 Om ni frågar vem som var bakom 
Ewha kvinnouniversitet och Yonsei 
universitet försök att eliminera Enighets-
kyrkan i Korea, skulle jag säga att det var 
missionsorganisationer. Om vid den tiden 
dessa universitet hade vänt om och före-
nat sig med mig, skulle arbetet med hö-
gsta ledare som Ewha universitetets vice-
rektor Maria Park och koreanska presi-
denten Syngman Rhee, ha kunnat föra 
flaggan i hela världen och leda 

processionen till Himmelriket. Om detta 
hade hänt, då skulle den himmelska 

lyckan ha kommit till oss genom för-
tjänsten av de som erbjöd sina liv ner 
genom Koreas 5000-åriga historia, vårt 
land skulle ha fått Guds välsignelse för all 
framtid. Då skulle jag ha stått i positionen 
av Herren, med världsomfattande auktori-
tet. Då skulle vi ha etablerat Guds nation. 
Men när de hindrade vår tillväxt, gick den 
chansen förlorad. (136-170, 1985/12/22) 

16 Vad hände med president Helen (Hwal-
lan) Kim i Ewha kvinnouniversitet, nyckel-
personen i denna situation? I själva verket 
led hon ”hwallan”, som betyder katastrof 
på koreanska. Med ledning av hennes 
skola, valde hon att offra en religion och 
offra sina elever. Hennes drag var inte ba-
serat på rättfärdighet. Den baserades på 
orättfärdighet. Detta är anledningen till att 
hon var tvungen att betala ett pris.

Hade Helen Kim välkomnat Enighets-
kyrkan så skulle Korea ha blivit en nation 
som kunde ha vunnit över alla nationer 
och påverkat världen. Utfallet av händel-
serna vid Ewha kvinnouniversitet och 
Yonsei universitet, som var i centrum av 
koreanska Kristendomen, var avgörande 
för att bestämma huruvida Korea skulle gå
över kullen av dess 40-åriga historia under
japanska ockupationen. Men det slutade 
med elevernas utvisning, med resultatet 
att 40 år av det koreanska folkets lidande 
gick till spillo. (172-176, 1988/01/10)

Kommentar:Nationalförsamlingens talman 
Ki Boong Lee och hans hustru, Maria 
Park, var de mest direkt ansvariga för 
förföljelsen riktad mot Enighetskyrkan 
(ca 1955).



I synnerhet Maria Park, hade orsakat 
studenter och lärare att slängas ut från 
Ehwas kvinno-universitet.

Park och Lees första son var kapten Kang 
Suk Lee, som hade blivit president Rhees 
adoptivson.

En dag, det var en hemsk händelse tog 
kapten Lee en pistol och sköt och dödade 
sina biologiska föräldrar, Park och Lee, 
samt deras andra son, Kang Uk Lee. 
Han sköt därefter sig själv.

Detta hände 28 april 1960.
1 apr. Sanna Föräldrar gifter sig, i heligt 
äktenskap välsignat av Gud, och uppfyller 
därmed profetian i Upp. 19:7 
Lammets Bröllop.

Avsnitt 2. Seodaemun fängelset

                      Vilda rykten

Utvisningen av studenter och uppsäg-
ningen av professorer från Ewha kvinno-
universitet och Yonsei universitet 
orsakade Sanne fars lidande att fortsätta. 
Kristna organisationer svarade på den 
andliga entusiasm som ägde rum i 
Enighetskyrkan genom att sprida alla typer
av vilda rykten. Den 4 juli 1955 arrestera-
des Sanne far anklagad för att ha undvika 
militärtjänst och därmed bryta mot lagen 
om militärtjänst. Därefter greps också fyra 
av hans lärjungar.

1 Många samhällssektorer motsatte sig 
Enighetskyrkan. Statliga kontor, skolor, 
religiösa grupper och familjer vände sig 

alla mot vår kyrka. Vi förföljdes inte för att 
jag var en ond person eller på grund av 
Enighetskyrkan var en ond kyrka. Snarare 
var det baserat på rykten som kristna le-
dare hittat på genom att anklaga oss för 
alla typer av ondska och missgärningar 
som har setts genom historien. Som ett 
resultat av dessa rykten, började kristna 
hata oss.

Jag undervisade människor med Princi-
pernas ord; Det är därför den som kom till 
kyrkan tog emot andliga upplevelser. Om 
de inte kom tillbaka, gav andevärlden dem
en hård tid. Detta blev ett allvarligt pro-
blem för dem. När intelligenta människor 
lyssnade till Principerna, var de skyldiga 
att ansluta sig till Enighetskyrkan. Det är 
därför, i syfte att stoppa oss, som kristna 
började utföra möjliga typer av fruktans-
värda saker mot oss. 
(104-069, 1979/04/01)

2 Kristna tog upp frågan om grupper av 
villoläror inom Kristendomens historia och 
sa att vi var som dessa grupper. De kasta-
de alla slags anklagelse mot oss. Eftersom
detta fortsatte i ungefär tio år, undersökte 
den koreanska Central Intelligence Agen-
cy (KCLA) oss. De tillbringade 40 dagar att
utreda ryktena som hade ackumulerats 
under tio år och drog slutsatsen, "Det finns
inget fel där." Men de gjorde inte ett offent-
ligt tillkännagivande om det. De sa inte, 
"Moon i Enighetskyrkan har inte gjort 
något fel, och alla rykten ni trott på är 
lögner." När jag förklarades oskyldig efter 
rättegången, ägnade tidningarna bara 
några rader till det.

Hur skulle den negativa bild som bildades i
landet kunna ändras? Även om vår kyrka 



gjorde PR-arbete för att förändra den all-
männa opinionen, motsatte sig fortfaran-
de alla oss. Slutligen fanns det ett rättsligt 
förfarande, och baserat på den under-
sökande rapporten från polisen, gav vi ut 
ett meddelande att Enighetskyrkan inte är 
den typ som folk tror. De trodde fort-
farande inte på oss. Även om polisen 
bekräftade det, sa folk, "Enighetskyrkan 
måste ha mutat polisen!" 
(104-070, 1979/04/01)

3 Det fanns en kvinna, en hängiven mor 
och hustru. Hon var så nära sin man att 
hon trodde att utan honom skulle hon dö. 
Men efter att hon gick med i Enighets-
kyrkan, förändrades hennes liv. Istället för 
att gå tillbaka till sitt hus vid 17-tiden för att
förbereda middag, stannade hon och 
lyssnade till min undervisning till sent in på
natten. Vid den tiden talade jag ofta tills 
04:00, oavsett hur många medlemmar 
som var med mig. Jag sov bara två timmar
per natt i genomsnitt.

Naturligtvis uppstod problem inom hennes 
familj. Hennes man bad henne att inte gå 
till kyrkan, men ändå kom hon och sa, 
"Oavsett vad, kommer jag att gå." Denna 
typ av familjekonflikt var en bra anledning 
för kristna pastorer att motsätta sig mig. 
Utifrån deras synpunkt, lät jag deras bästa
medlemmar gå vilse. Därför, samlades 
många av dem och organiserade sig för 
att motsätta vår kyrka. Som ett resultat 
blev jag falskligen anklagad för alla typer 
av missförhållanden. Men jag tänkte för 
mig själv, "Gå vidare bara, lägg all skuld 
på mig," och jag gjorde inga ursäkter.

Efter det att domstolen fann mig inte 
skyldig och jag släpptes från Seodaemun 

fängelset, har jag inte hört en enda kristen 
pastor säga att jag var oskyldig till ryktena 
och att de måste ha varit falska. 
(249-206, 1993/10/10)

4 Enighetskyrkan medlemmar förföljdes 
allvarligt, särskilt kvinnorna. Det beror på 
att när de lämnade hemmet för att gå till 
marknaden, hamnade de att omedvetet gå
till kyrkan, vilket ledde till att deras män 
drog alla möjliga felaktiga slutsatser. 
Dessa händelser var vanliga i början av 
vår kyrka. Om ni förstår andliga fenomen, 
finns det inget mystiskt med dem. Ändå 
spred sig ryktet att jag kontrollerade våra 
medlemmar av någon form av elektrisk 
apparat som jag i hemlighet hade 
implanterat i dem.

Även människor i den sekulära världen 
använder faktiskt hypnos för att utöva 
tankekontroll på människor. Hur mycket 
mer kraftfull är inte de andliga upplevelser 
som människor har när de ansluter sig till 
Guds Ande! Det var inget ovanligt vad 
dessa troende kvinnor gjorde, att komma 
till kyrkan med en hjärtlig längtan efter 
Guds ord. Har ni någon aning om hur stor 
bönens kraft är? Om ni ber, kan ni ha 
sådana upplevelser. 
(076-142, 1975/02/02)

5 Vid tiden för incidenten på Ewha kvinno-
universitet och Yonsei universitet, försökte
fem pastorer slå mig ner mig och utplåna 
Enighetskyrkan. Eftersom de inte kunde 
hitta något fel på mig, försökte de att 
överbevisa mig att jag kringgått militär-
tjänst. De anklagade mig för ljuga om min 
ålder, att jag påstod att jag var två år äldre
än min riktiga ålder. Trots en grundlig ut-
redning, kunde domstolen inte finna några 



bevis, och jag befanns inte skyldig. 
(239-021, 1992/11/23)

6 Vi höll en 60-dagars kampanj att vittna 
på Ewha kvinnouniversitet och Yonsei 
universitet, och många studenter och 
professorer blev medlemmar. De två 
universiteten var i uppror, och deras 
förvaltningar kände sig så hotade att de 
var tvungna att göra något åt denna 
situation. Så de skapade anklagelser mot 
mig. De kallade mig en kättare och 
kastade alla typer av falska anklagelser 
mot mig. Men oavsett hur mycket åklagare
undersökte mig på dessa anklagelser, 
kunde de inte hitta något brottsligt.

Universitetet myndigheter anklagade mig 
för att vara anti-familj, och att jag prakti-
serade sexuell omoral. Men åklagarna 
kunde inte hitta några bevis för att stödja 
dessa anklagelser. Därför grep de mig på 
anklagelsen att jag undvek militärtjänst. 
Har jag undgå militärtjänst? Jag hade kort 
hår under Koreakriget, så de trodde jag 
tillhörde den nordkoreanska folkarmén. 
Även om jag var villig att gå med i den 
sydkoreanska armén, klassades jag som 
tredje klass, som befriade mig från 
militärtjänst. Därför jag kunde inte ansluta 
mig till armén. I slutändan, oavsett hur 
mycket åklagare försökte skapa ett mål 
mot mig, kunde de inte finna mig skyldig 
till något av anklagelsen. Det är därför jag 
frikändes efter tre månader.

Men de flesta människor fick aldrig veta att
jag förklarades oskyldig. Kristna präster 
informerade inte sina medlemmar att dom-
stolen hade frikänt mig. Tidningsrapporter 
om det var mycket kort. Våra kyrkoledare 
föreslog, "Låt oss göra ett uttalande om 

Seodaemun-händelsen och de grundlösa 
anklagelserna mot Enighetskyrkan." Ändå 
för mig, var anklagelserna inte problemet, 
och min fångenskap var inte problemet. 
Problemet för mig var att Sydkorea hade 
svikit mig. Det skulle inte tjäna något till att
betrakta Sydkorea som min fiende och slå 
tillbaka. Snarare för att återupprätta Korea,
skulle vi behöva gå vidare till världsnivå 
och sedan återvända till Korea. Detta var 
vägen av återupprättelse genom gott-
görelse som låg framför oss. 
(185-206, 1989/01/08)

Livet i fängelset Seodaemun

I fängelset Seodaemun, var Sanne far 
tilldelad nummer 390. Fyra lärjungar fäng-
slades med honom: Kim Won-pil, Eu Hyo-
won, Eu Hyo-ung och Eu Hyo-min. Så 
många människor besökte far i fängelse 
att det måste ha brutit rekordet för antalet 
besökare. Han uppmanade alla kyrkans 
medlemmar som besökte honom, "Vackla 
inte." Genom sitt hjärta och levnadssätt, 
förtjänade Far respekt från vakterna, 
fängelsedirektören och de andra intagna.

7 Jag fängslades i Seodaemun-fängelset 
1955. Många rykten cirkulerade om mig 
som ledare för Enighetskyrkan. Så när jag 
trädde in i fängelset i bojor, glodde chefen 
för mitt cellblock argt på mig och ropade 
att han skulle straffa mig. Jag sa till mig 
själv, "Vänta och se. Inom en månad 
kommer jag att vinna över dig."

I början övervakades jag och behandlas 
som om jag var en apa i en djurpark. Jag 
tänkte, "Gör som ni vill! Till skillnad från er,
är jag inte en medelmåtta!" Inom en vecka,



vann jag vakternas hjärtan. Folk började 
kalla mig "Lärare," även i fängelset. När 
jag släpptes, kom föreståndaren för fäng-
elset ut och kallade mig "Lärare Moon." 
(039-050, 1971/01/09)

8 När jag gick in i Seodaemun-fängelset, 
förringas chefen för min cellblock mig. Jag 
var ganska upprörd över hans beteende, 
men jag var fast besluten att vinna över 
honom innan min avresa från anlägg-
ningen. Några dagar senare, när han kom 
till min cell, hälsade jag honom glatt, "God 
morgon!" Ibland gick han tyst min cell, och 
jag tänkte: "Du bara passerar, men du 
kommer tillbaka." Sedan, precis som för-
väntat, gjorde han det faktiskt.

En dag kom han till mig och berättade att 
en viss morgon åt han riskakor, och en 
kaka fastnade i halsen. Varför tror ni att 
han höll på att kvävas? Det var därför 
hans förfäder orsakade det att hända 
honom, att veta att om deras ättling fort-
satte behandla mig dåligt, skulle de och 
ättlingen få problem. Inte bara det, han åt 
riskakan ensam, och hans förfäder ville att
han skulle ändra sitt beteende. Efter att 
jag förklarat allt detta till honom, ändrades 
hans inställning. Han började kalla mig 
"lärare" och han sprang ärenden för mig.

Även vakten kom att respektera mig. På 
dagen för min frigivning, gav han mig en 
cantaloupemelon, en vattenmelon och 
andra säsongsfrukter. Han delade person-
liga historier med mig som han inte hade 
avslöjat ens för hans egna syskon. Han 
vittnade om mig till kriminalvårdare och 
vakter. Tror ni han vittnade till mig efter-
som jag vittnat till honom? Jag har aldrig 
vittnat direkt till honom, men jag visste hur 

man skulle vittna till honom. 
(033-267, 1970/08/16)

9 Jag vet det längtande hjärta ni hade när 
ni kom för att träffa mig i Seodaemun-
fängelset, som om ingenting annat era liv 
betydde något. Historien kommer ihåg era 
namn. Någon gång i framtiden kommer jag
att belöna alla familjemedlemmar som 
kom för att besöka mig i fängelset. Så 
värdera era besökspass och spara dem 
säkert. Den av er som har ett bör betrakta 
det som en familjs släktklenod. Och när ni 
gifter er, håll det nära ert bröst.

När jag lämnade fängelset, kom alla vakter
och även fängelsechefen för att se mig. 
Några av vakterna gick senare med i kyr-
kan. På detta sätt, trots de fiender jag 
mötte, skapade jag vägen till himlen. För 
att bli Abel, måste vi förenas med Gud till 
varje pris. Därför, oavsett lidande på er 
väg, ska ni aldrig tro att ni vandrar den 
vägen ensam. Gud väljer som Abel de 
som inte kommer att vila förrän de vinner 
över dem som anklagar dem.

Sanna religioner startar från fängelse. En 
ny historia kan börja från den värsta plat-
sen, om ni på den platsen har mer hopp 
och en större vision än någon annan. Då 
kan inte satans värld anklaga er eller störa
er, även när ni senare upphöjs eller be-
fordras. Det är därför ni i fängelse kan 
göra en ny start som ansluter er till en ny 
värld. I fängelset kan vi uppleva Guds 
hjärta och bli ett med honom. 
(034-050, 1970/08/29)

10 Människor ville att jag skulle dö eller gå
under, men jag gjorde inte. Varför inte? 
Jag var förolämpad och isolerades, men ju



fler som förbannade mig och körde mig in i
ett hörn, desto fler människor grät för mig 
och tröstade mig.

Våra medlemmar kämpade för en plats i 
kön för att besöka mig i fängelset. 
Besökstid började vid 08:00, men våra 
medlemmar väntade i kön från 01:00 för 
att få ett besökspass. Seodaemun-fängel-
set hade aldrig upplevt något sådant i sin 
historia. Somliga stod i kö mer än 24 
timmar. (168-264, 1987/09/27) 

11 När jag först kom till fängelset Seodae-
mun, nedvärderade människor mig som 
"Moon från Enighetskyrkan." Det låter 
konstigt, men i fängelse tror alla att dom är
kungar. Alla tror att dom är bättre än de 
andra. Men när fångarna talade till mig på 
ett nedsättande sätt, höll jag tyst. Från den
första dagen, sa jag ingenting. Jag kunde 
stanna på det sättet en eller två månader. 
Men efter en eller två veckor, började de 
intagna betrakta mig med någon form av 
vördnad. När de vaknade på morgonen, 
såg de mig be. Vem kunde stoppa mig 
från att be?

En fånge gav alla andra huvudvärk, och 
de andra fångarna önskade att han skulle 
dö. Men jag tog honom under mina vingar 
och började tala med honom. Folk sa att 
efter att jag kom till fängelset förändrades 
denna besvärande mannen. När den fång-
en efter en viss tid, inte längre sa något för
att förolämpa de andra fångarna, började 
ryktet spridas, "Bråkmakaren lyssnar 
mycket bra på Moon."

Detta hände eftersom jag försöker att ha 
hjärtat som Koreas president borde ha. 
Mitt hjärta fick mig att leva för alla fångar. 

Jag tror att det är rätt hjärta för en lojal 
medborgare i detta land; det är hjärtat som
alla människor i Korea bör ha. Så jag bad, 
offrade tårar för denna fånge. Med andra 
ord, mitt hjärta var hjärtat av en ägare. Det
är därför han böjde huvudet för mig. Det är
himlens princip att människor böjer sina 
huvuden inför en bra person som tar 
ansvar för dem. (024-041, 1969/06/22)

12 Jag kan fortfarande se ansiktena på 
dem som plågade mig när jag var i Seo-
daemun-fängelset. Falska rykten om mig 
cirkulerade inne i fängelset, men jag sa 
inte ett ord till svar. Trots denna negativa 
miljö, kom mina cellkamrater att tycka om 
mig mycket. Dessutom hade jag många 
besökare. Några av dem som kom hade 
onda avsikter mot mig. Medvetna om de-
ras avsikter, förmanade jag dem, "I fram-
tiden besök mig inte med ett sådant hjär-
ta."

Det fanns en fånge som brukade vara en 
pastor. Han kallade mig en kättare och 
fiende, och utmanade ilsket mig, ropande, 
"Det du lär ut är inte bra!" Men efter att ha 
hört mig, kom han att se mig regelbundet 
och vi blev mycket nära vänner.

Ryktena om mig spred sig snabbt, så 
mycket så att även fängelsedirektören ville
personligen träffa mig. Under tiden, deltog 
och tjänade mina lärjungar mig helhjärtat. 
Då började människorna där säga, 
"Många människor förolämpar och ankla-
gar Enighetskyrkans pastor Moon, men 
han tål det så väl. Han är sannerligen en 
extraordinär person."

På detta sätt, även om jag var på den 
lägsta platsen, upprätthöll jag min position 



som Guds ställföreträdare med integritet 
och auktoritet. Jag var tvungen, eftersom 
det inte fanns någon annan som kunde ta 
min plats. Det finns ingen annan, oavsett 
hur mycket världslig makt han hade, som 
kan ta över mitt ansvar inför himlen. 
(021-160, 1968/11/17)

13 Folk såg på mig med avundsamma 
ögon och sa, "Den där killen Moon är inte 
bra." Men jag skäms inte för någonting i 
mitt förflutna. Frågan är: Har andra skapat 
denna bild av mig, eller har jag skapat den
med mina egna gärningar? Det är an-
tingen det ena eller det andra. Om andra 
fabricerade det, är det deras fel och de 
kommer att gå under, medan den som 
orättvist kritiseras kommer att blomstra. 
Onda förgås men goda blomstrar. Ni 
kommer aldrig att förgås när ni står i en 
position som är sann, ren, och bekräftas 
av historien.

När jag var i handbojor, brukade kristna 
kvinnor passera och titta på mig i hörnet 
av deras ögon och grimasera. Jag tänkte 
för mig själv, "Nu verkar er väg helig, och 
den här mannen som ni ser på verkar 
olycklig. Men ni kan inte tala om resultatet 
eftersom ni inte har standarden för att 
jämföra min situation med er. När den 
avslöjas, kommer domen över vem som 
har rätt och vem som har fel. " Med dessa 
tankar i mitt sinne, kunde jag komma så 
här långt. (040-325, 1971/02/11)

14 Jag borde ha kunnat styra Sydkorea 
centrerat på Enighetskyrkan, men istället 
sattes jag i fängelse. Men även i fängelse, 
var jag inte orolig över när jag skulle kom-
ma ut. Jag var lugn och fredlig, eftersom 
jag ansåg fängelset vara min väg till fram-

gång för Guds vilja. Jag beslutade att 
stanna på min väg oavsett hur många år 
jag kom att spendera i fängelse ända till 
slutet av mitt liv. Detta är ett sätt jag är 
annorlunda än andra. Även i denna situa-
tion, fokuserade jag på andlig själv-
utveckling.

Vilken slags av själv-utveckling? Jag 
mediterade över hur man ska lösa situa-
tionen i Republiken Korea, som hade förlo-
rat en strålande möjlighet. Jag övervägde 
hur jag skulle kunna skapa en väg av hopp
för nationen, som skulle bära frukt. Det var
som om jag var omgiven av berg, och jag 
var tvungen att leta efter sätt att borra 
igenom dem ett efter ett för att skapa en 
tunnel och bygga en motorväg.

Jag tänkte att om jag råkade kollapsa 
skulle Gud ta ansvar. Men så länge jag 
hade energi att gå på, skulle jag inte be 
Gud om hjälp. Därför bad jag inte för mig 
själv. Utan att fråga Gud om hjälp, gav jag 
ut all min energi, med vetskapen att ge-
nom att göra så, skulle Gud säkert hjälpa. 
(033-167, 1970/08/11)

15 Allteftersom Enighetskyrkan går framåt,
är frågan inom den begränsade tid ni har 
varje dag, hur mycket kan ni helhjärtat sat-
sa er själva för det hela syftet? Vi kommer 
att snabbt avancera och segra om stan-
darden på våra liv är högre och djupare än
hos de första kristna. Det är bra att smaka 
sorgen av förlust. Upplev skam och lid av 
förnedring till en sådan grad att ni inte kan 
lyfta upp ert ansikte.

Jag gick igenom en sådan tid. I rättssalen 
innan jag gick till Seodaemun-fängelset, 
sa en före detta medlem till mig: "Du var i 



fängelse i Nordkorea, och nu här återigen. 
Kan du inte bara ge upp den gamla va-
nan." Jag kan inte glömma dessa bittra 
ord.

Samtidigt som jag gick in och ut ur fängel-
set, fortsatte jag kampen för att lösa all 
Guds bittra sorg. Även om jag möter 
många smärtsamma, även förbittrade 
situationer på vägen, visste jag att om jag 
fortsatte, skulle det komma en dag när allt 
detta upplöses. Det är skälet till att även 
nu har jag inte råd att tröttna. Även om mi-
na läppar har blåsor och min kropp lider av
värk och smärta, kommer jag gå framåt 
tills den dagen jag besegrar fienden satan,
tills han ligger framstupa och jag står med 
mina två fötter på ryggen. Jag kommer att 
bekämpa honom hela vägen ända till 
slutet. (025-332, 1969/10/12)

Avsnitt 3. Bärande samhällets synd

             Alla anklagelser borta

Den 4 oktober 1955 befanns Sanne far 
oskyldig och släpptes av Seouls tingsrätt. 
Medlemmarna var överväldigade av glädje
för att välkomna honom tillbaka. Tre dagar
senare flyttade de kyrkan från Jangchung-
dong till Cheongpa-dong, och den 10 
oktober firade kyrkan fars frigivning från 
fängelset. Alla sjöng "New Song of 
Inspiration", som Sanne far själv skrev i 
Pyongyang, och reflekterade djupt på 
innebörden av hans lidande.

1 Hela nationen var i uppror 1955 på 
grund av sådana incidenter såsom 
utvisningen av studenter från Ewha 

kvinnouniversitet. Under påverkan av 
Syngman Rhees regering, grep de mig 
och försökte att exponera mig för brott, 
men jag hade inte begått något. De an-
klagade mig för alla typer av avskyvärda 
saker, men det fanns inget brott att blanda
in mig i. När jag kom från Nordkorea, hade
jag kort hår. Jag gick för att skriva in mig i 
de väpnade styrkorna, men de undersökte
mig, tänkte att jag hade varit i den nord-
koreanska folkarmén. Som ett resultat, 
tillät de inte mig i de väpnade styrkorna. 
Det är anledningen till att jag inte blev 
accepterad. Eftersom detta var mina 
omständigheter, kunde mina anklagare 
inte blanda in mig i något som en brotts-
ling. Därför blev jag utsläppt med dömd 
oskyldig.

Kristna kände inte till detta faktum alls. På 
den tiden kunde vi ha proklamerat denna 
omständighet som vi gör nu, Men då var 
det inte tid att göra det. På min väg, fanns 
det ett kors jag var tvungen att bära på en 
global nivå. Jag kunde inte vara stolt bara 
för att jag hade blivit segrare i den indivi-
duella kampen på vägen mot korset. Jag 
kunde inte glömma att på den segern på 
individnivå, var familjenivåns kors nästa 
steg. (184-273, 1989/01/01)

2 Tidningar överdrev med stora rubriker 
berättelsen att jag fängslades. Men när de 
skrev om min frigivning efter friande dom, 
tryckte de bara en mening med små bok-
stäver. Därför, visste ingen om min fri-
givning.

När jag kom ut från fängelset, sa en del 
människor att vi skulle kämpa om denna 
fråga. Men jag ville inte slåss. Genom att 
inte slåss, skapade vi ett villkor för att dra 



ut roten. Var och en som motsätter sig mig
genom att underblåsa denna historiska 
orättvisa kommer att ryckas upp med röt-
terna i slutet. Deras barn kan tro att deras 
föräldrar var goda pastorer som var lojala 
mot nationen, men så småningom kommer
de förstå att deras föräldrar var förrädare. 
När de inser att deras mamma och pappa 
stod i position av förrädare som motsatte 
sig de stora Föräldrarna över himmel och 
jord medan de strävade efter att uppfylla 
sin plikt inför himlen, kommer de att vilja 
gräva upp sina föräldrars gravar. Detta är 
inte tomma ord. (240-231, 1992/12/13)

3 Under administrationen av det liberala 
partiet försökte fem pastorer slå ner mig. 
President Syngman Rhee utfärdade ett 
särskilt direktiv till fem avdelningar för att 
eliminera Enighetskyrkan. Detta inklu-
derade undervisningsministeriet, ministe-
riet för inrikesfrågor och utrikesministeriet. 
Efter en summarisk utredning, använde de
rykten att tillverka historier om mig och 
Enighetskyrkan. Till exempel, anklagade 
de mig om de brott som begåtts av grun-
daren för Rent vita sekten. På detta sätt 
försökte de att förgifta mig med alla typer 
av påståenden.

Men när jag kom till domstolen och under-
söktes, kunde de inte hitta något fel. Även 
om de tog mig till rättegång, kunde de inte 
finna något bevis som skulle bevisa deras 
sak, och efter 90 dagar frikändes och 
släpptes jag.

På den tiden, trodde verkligen koreanska 
samhället att jag var en brottsling. Senare 
blev grunden för mig att bli anklagad av 
hela världen. Ändå har jag varit tyst dessa 
40 år. Varför? Jag förstod Principen att 

efter att ha blivit slagen kan jag göra 
anspråk på vad jag har rätt till. De trodde 
pastor Moon var den värsta personen och 
försökte slå ner mig. Men jag tänkte: "Ni 
kommer att förgås! Gå vidare och slå mig! 
En dag kommer ni som slår mig att drivas 
in i ett hörn och slås i spillror." Jag kunde 
säga detta eftersom jag inte hade gjort 
något fel. (182-306, 1988/10/26)

4 Vi satte upp skylten om Holy Spirit 
Association for the Unification of World 
Christianity år 1954. På den tiden var hela 
nationen Sydkorea mot mig. En incident 
inträffade, vilket resulterade i min fången-
skap. Inom varje treårsperiod finns alltid 
gottgörelse att betala. Det finns inget sätt 
att undvika att återupprätta genom gott-
görelse. Det är en formel, och den 
fungerar utan att misslyckas.

På den tiden försökte regeringen i Repub-
liken Korea att slå ner mig; de tog till alla 
typer av åtgärder för att eliminera mig. 
Kristendomen och regering gick samman 
för detta ändamål. Men när mitt fall kom till
rättegång, befanns jag inte skyldig och 
släpptes. Således kunde Enighetskyrkan 
fortsätta, och den återstår fram till denna 
dag. (087-059, 1976/05/01)

5 Vad betyder det att domstolen släppte 
mig med domen att jag var oskyldig? Om 
jag friades och släpptes borde inte den 
koreanska regeringen erbjuda mig gott-
görelse? Sydkorea anklagade mig, häv-
dade att jag var skyldig, när jag inte ännu 
hade dömts. Jag förklarade att jag var 
oskyldig. När Gud undersöker Sydkorea i 
Hens domstol, kommer Guds dom att 
vara, "Republiken Korea, ni är skyldig. Ni 
har orsakat lidande för en man som inte 



begått något brott, och ni dömde honom 
även om ni redan visste att han var 
oskyldig. "

De viktigaste tjänstemännen i den ko-
reanska regeringen som motsatte mig var 
kristna. Är kristna en grupp människor 
som stöder Gud, eller en grupp av män-
niskor som motsätter sig Gud? Vi läser ur 
Bibeln, ”...och var och en får sin familj till 
fiender." (Matt. 10:36) Dessa ord besan-
nades. I själva verket begick Kristen-
domen en synd.

Den person som stöder en brottsling är 
som en partner i hens brott; Därför kan 
hen dömas som en medbrottsling. Därför 
kan den koreanska regeringen och de 
kristna kyrkorna förgås, men inte far. 
(187-219, 1989/02/11)

          Innebörden av Sanne fars 
     lidande i Seodaemun-fängelset

Sanne fars fängslande i Seodaemun-
fängelset var hans 5:e fängslande. Vi kan 
se på denna prövning som religiös för-
följelse på grund av regeringen Syngman 
Rhee, uppmuntrade av några kristna 
ledare och negativ publicitet. Konsekven-
sen av detta fängslande var att Enighets-
kyrkan förlorade den av Gud givna möjlig-
het att lansera världens frälsning på funda-
mentet av Kristendomen i Sydkorea. I stäl-
let måste den återigen möta en vildmarks-
vandring.

6 Jag försvann inte. Folk sa att Moon i 
Enighetskyrkan dansade naken. Om de 
förbannade mig eftersom jag verkligen 
dansade naken, skulle jag inte ha så 

mycket smärta och sorg av det. Jag har 
aldrig sett någon dansa naken, Trots detta
blev jag känd som ledare för en naken-
dans-kult. Om människorna i Sydkorea 
kunnat få många välsignelser, genom att 
anklaga mig på det sättet, skulle jag ha 
välkomnat det villkorslöst. Låt dem slå och
förbanna mig hur mycket de vill, om det 
koreanska folket skulle bli mycket välsig-
nade genom att slå och förbanna mig, en 
person, varför inte? Det skulle vara bra för 
nationen. I så fall skulle jag vara mer än 
glad och villig att bli förbannad. Om deras 
motivation att göra så var av kärlek till fol-
ket och nationen, skulle jag personligen 
rapportera till Gud att de hade gjort en 
helig och rättfärdig handling. 
(032-270, 1970/07/19)

7 Åter-skapelsens försyn kan inte åstad-
kommas med pengar, makt eller kunskap. 
Vi kan bara göra det med sann kärlek. 
Även när jag var i Seodaemun-fängelset, 
önskade jag inte att Sydkorea skulle för-
gås. Jag ville inte att Kristendomen skall 
förgås. I stället var mitt hjärta, "Förlåt de-
ras synder, ty de vet inte vad de gör. Låt 
mig bära bördan att gottgöra Sydkoreas 
synder. Ha medlidande med nationen. De 
förbannar mig, och jag bara hoppas att 
mitt accepterande av deras förbannelse 
kommer att ge dem få välsignelser. Om 
det händer, kan det inte bli större glädje. " 
Med detta hjärta, övervann jag varje 
utmaning, en efter en.

När vi sår frön, kan vi skörda hundrafalt 
och tusenfalt. Följaktligen, kan vi nu an-
sluta tiotals och hundratals gånger fler 
människor till frälsningen av Guds kärlek. 
Himlens lag fungerar enligt denna grund-



läggande princip för att multiplicera livets 
rot. När vi går kärlekens väg baserad på 
himlens lag, kan vi skörda hundrafalt och 
även tusenfalt. I universum kan sådana 
saker ske i kärlekens famn. 
(179-300, 1988/08/14)

8 De 30 miljoner människorna i Korea sa: 
"Du ledare för kättare, måste förgås." Men 
försvann jag? Nej det gjorde jag inte. Om 
de inte har en legitim grund för att slå mig, 
kommer de att behöva betala mig skade-
stånd.

Jag arbetade för Gud under miserabla 
förhållanden medan de pekade finger åt 
mig. Medan jag banade vägen, lät de mig 
gå igenom alla typer av svårigheter. Ändå 
tänkte jag varje gång, "Gud har lidit fler 
svårigheter än jag har, hur kan jag inte 
uthärda denna grad av svårigheter?" Ju 
fler svårigheter och prövningar ni uthärdar 
på allmän plats, desto mer kommer ert 
magasin att fyllas med skatter — skatter 
som ingen annan någonsin kan ha. 
(017-252, 1967/01/29)

9 Enighetskyrkans historia startade från 
fängelse. Även efter att jag kom till Syd-
korea, började min väg med förbannelser, 
svek och förföljelse.

Jag är inte en ryggradslös man. Jag har 
inte glömt vad chefen för mitt cellblock sa 
till mig när jag kom Seodaemun-fängelset. 
Även efter jag dör, kommer jag inte att 
kunna glömma det. Innan en månad hade 
gått, kom han till mig och sa, " Enighets-
kyrkans Moon som jag hört talas om i det 
förflutna skiljer sig från den Enighets-
kyrkans Moon som jag nu känner. Jag är 
ledsen." Han bad om ursäkt till mig; Jag 
såg detta tydligt med mina egna ögon. 

I den erfarenheten, bevittnade jag att rätt-
färdighet kan besegra även de grövsta 
fängelsekedjor.

Därför, även om rättfärdighetens väg är 
svår, får vi inte avskräckas. Jag är an-
svarig för att leda denna grupp människor 
för vilka Gud har sökt. Detta är min väg, 
och jag lät mig aldrig bli avskräckt längs 
vägen. Jag bär många ärr från de pröv-
ningar, vedermödor samt misshandel jag 
utstått, men jag har inget emot såren. 
(064-148, 1972/10/29)

10 När ni går igenom svårigheter, kan van-
liga saker lyftas upp och bli föremål för ab-
solut värde. Om ni upplever fängelseliv 
eller genomlever svår hunger skulle ni för-
stå detta.

I själva verket så är prövningar och lidan-
de inte dåligt. De som har den styrkan, 
hopp, och önskan att bekräfta värdet på 
livet medan de genomgår prövningar och 
lidande kan inte krossas av svårigheterna i
dessa tester och prövningar. Snarare blir 
de en stimulans att finna glädje i fram-
tiden. Inte bara det, de kan göra det 
möjligt för er att finna nationen av hopp, 
även Guds rike.



Om ni håller hoppet vid liv när ni går 
igenom svårigheter, så kan ni inse glädjen 
i Himmelriket. Utan att övervinna svårig-
heter, kan ni aldrig uppnå era förhopp-
ningar. Därför tränar kärlekens Gud män-
niskor så att de kommer att kunna över-
vinna ett brett spektrum av prövningar som
kommer under loppet av deras liv. I denna 
betydelse är vägen för denna träning inte 
är ett mål i sig. Det är en väg av lidande 
som ges som en gåva, så att ni kan känna
värde och motivera er att finna större 
glädje.

När vi tänker så här, blir lidande och svå-
righeter inte något dåligt. De kan bli grun-
den för vår lycka idag och de medel som 
gör det möjligt för oss att ärva lycka i fram-
tiden. (042-320, 1971/04/04)

11 Jag har vandrat en lång och mödosam 
väg ensam, banbrytande missionen hos 
en föregångare. Men jag kan inte tala om 
det för andra. Min mission kräver att jag 
riskerar mitt liv. Men jag är inte en ensam 
man. Jag behöver inte sympati från er 
heller.

I själva verket är jag en glad person. 
Eftersom Gud, universums ägare, erkän-
ner mig, skulle jag vara glad även vid 
tortyr, när mina senor skars, mitt kött slets 
sönder och blod flöt från min trasiga kropp.
Jag kan vara glad, eftersom jag visste att 
Guds hjärta, som lidit mer än mitt för att 
skicka sin son på en sådan väg. Jag käm-
pade för att hitta den nation som skulle 
kunna omfamna och trösta himlen. För 
detta kunde jag uthärda all slags tortyr, 
oavsett hur svår. Även när korsets väg 
kom till mig oväntat, och även när den 
vägen drev mig till svåra och förtvivlade 

omständigheter förblev jag fast besluten 
att gå framåt, förnya mitt beslut och förnya
mitt hopp. (065-091, 1972/11/13)

12 Om man ser på historiens spår ser vi 
att de centrala figurerna i historien hittills 
är de som på sin tid besegrade lidande 
och slogs oavbrutet medan de aldrig gav 
upp hoppet för sin nation och för sitt rike 
(sfär). Sådana människor är ägare till 
historien.

Helgon och visa människor är de som 
hedrade himlens vilja. De gav upp någon 
anknytning till vad mänskliga världen 
värderar, och mer än så, ändrade de 
riktning. De upphöjde den existerande 
världen till en värld av hopp genom att 
övervinna alla svårigheter i sin omgivning, 
även på bekostnad av sina liv. 
Följaktligen, även om deras liv tycktes 
vara olyckligt, blev all smärta och lidande 
de upplevde, internt motiverande effekt, 
som gjorde möjligt för dem att ansluta den 
existerande världen till världen av glädje.

Den lidandets väg som Gud lät Enighets-
kyrkan vandra tills nu var inte för att föra 
vår kyrka till undergång. Tvärtom var syftet
för Guds kärleks skull. Enighetskyrkan har 
utvecklats så att det kan möta morgon-
dagens vår och bli ett större ljus för 
världen. (042-320, 1971/04/04)

13 När jag kom Seodaemun-fängelset i 
bojor, skämdes jag inte. Jag hade inget att
skämmas för inför himlen eller jorden. Jag 
höll min rygg rak och gick uppsträckt. När 
jag släpptes från fängelset, minns jag att 
fyra vakter steg fram och sa att de skulle 
bli medlemmar i Enighetskyrkan.



Fängelsedirektören kom flera gånger att 
se mig. Han tänkte: "Är detta den man 
som folk i Korea anser så dålig? Han är 
inte riktigt den person de säger att han är."
Utanför fängelset, väntade alla kyrkans 
medlemmar i rad, tävlande om att få träffa 
mig. När vakten såg unga män och kvin-
nor rada upp sig tidigt på morgonen, i för-
väntan att se mig, erkände han, "Åh, jag 
förstod verkligen inte vem han var." Detta 
är den typ av väg jag har gått fram tills nu. 
(065-063, 1972/11/13)

14 Glöm aldrig att jag jagades ut av kyrkor
och av nationen, som förföljde Enighets-
kyrkan. Glöm aldrig att jag stod inför do-
maren iförd fånguniform, klädd i bojor.

Nu är sorgens tid över, och vår tid har 
kommit. Vårtiden, tiden för sådd, har kom-
mit. När vi sår dem kommer de att gro. 
Dock kommer groddar inte att gro där 
människor motsätter oss. Genom historien
fram till idag, har vi ackumulerat värdet av 
liv och meriter av kärlek till våra med-
borgare, alla människor i Korea. Den da-
gen kommer då vi kan testamentera alla 
dessa meriter till alla de som bygger na-
tionen. Kristna behandlar oss fortfarande 
som sina fiender, men vägen för de 
många kristna kommer att öppnas här. 
(048-318, 1971/09/26)



Kapitel 3

Lidande i Danbury-fängelset och Sanna
föräldrars seger

Avsnitt 1. Rättegång om skatteflykt

               Fraserkommittén

När Sanna föräldrar började sin verksam-
het i USA, inklusive Washington monu-
ment väckelsemöte, uppstod en mot-
reaktion som utvecklades i organiserad 
opposition. Den primära händelsen som 
hetsade detta bakslag var en utfrågning 
ledd av kongressledamot Donald M. Fra-
ser, ordförande för underutskottet för inter-
nationella organisationer av utskottet för 
internationella relationer i USA:s repre-
sentanthus.

Vid förhandlingen, som inleddes den 22 
mars 1978 vittnade pastor Moons sär-
skilda assistent Bo Hi Pak fyra gånger. 
Syftet med utfrågningen var att stoppa 
Enighetskyrkans verksamhet genom att 
ansluta den till vad som hade kommit att 
kallas Koreagate. Koreagate hade uppstått
ur påståendena om att den koreanska re-
geringen som en lobbyist med stora sum-
mor pengar försökte att påverka ameri-
kanska politiker. Hela frågan var politiskt 
motiverad.

Det var i denna atmosfär av fientliga an-
klagelser som Sanne far blev åtalad på 
United States District Court södra distrikt i 
New York den 15 oktober 15 1981, för att 
ha deklarerat felaktigt. Han var tvungen att
närvara vid domstolen många gånger. I en



offentlig förklaring som han gjorde utanför 
domstolsbyggnaden efter hans nekande, 
motbevisade Sanne far anklagelserna och 
sa att han älskade Amerika mer än någon 
annan gjorde, och att den verkliga orsaken
till hans försök var ras-fördomar och 
religiösa fördomar. Han förklarade att han 
inte hade gjort något fel och att hans sam-
vete var rent, eftersom hans liv var ett av 
självuppoffring för att tjäna Amerika och 
hela mänskligheten.

1 I Japan, spelade Enighetskyrkan en 
nyckelroll i att besegra kommunistpartiet. 
Vi hade avancerat till den nationella nivån,
och med denna grund kunde vi gå utöver 
nivå av Asien. Det var dags att ta upp 
kampen i Amerika, som representerar den 
internationella arenan. Kommunistiska 
krafter över hela världen har börjat atta-
ckera mig. De har rört upp stora vindar av 
motstånd från hela världen för att blåsa 
emot mig. Var blåser dessa vindar? I den 
fria världen, i Amerika, och i Kristendomen
över hela världen. De lanserar ett fullska-
ligt angrepp på mig.

Även om den fria världen borde försvara 
och skydda mig mot satans sida, gjorde 
den i själva verket det motsatta, att gå 
emot mig och Guds sida. Även om Korea 
stöttar mig internt, eftersom det är under 
inflytande av Amerika, är det i en situation 
där det inte öppet kan stödja mig. Detta 
har lämnat mig helt isolerad. Noterbart 
använde Carter-administrationen kon-
gressledamoten Fraser och Koreagate 
som politisk skandal att försöka skada 
Enighetskyrkan. (104-257, 1979/05/27)

2 När förberedde talet vid Washington 
Monument Rally, kände jag mig så över-

given som en i dödscell intagen som går 
mot avrättningskammaren. Men tack och 
lov, det visade sig vara en mirakulös 
händelse. Det var som en dröm. Jag åter-
uppstod från helvetet. Vid denna tidpunkt 
kunde inte ens myndigheterna i Washing-
ton, DC störa. De undrade hur jag på så 
kort tid, kunde skapa ett sådant bra funda-
ment bland det amerikaner och dess mino-
riteter.

Därefter bytte de sin strategi från en kort-
siktig till en långsiktig. Samlande alla ge-
mensamma krafter de kunde hitta försökte
de att gradvis skärpa sitt grepp om mig, 
slå ner mig och bli av med mig. Represen-
terande dem, utförde kongressledamoten 
Fraser arbetet. Kommunistiska krafter, 
judiska och kristna organisationer, och 
USA:s regering hade alla gått samman för 
att attackera mig.

Abels position är alltid defensiv medan 
Kain tar till offensiven. Men dessa posi-
tioner var omvända här. Från detta ögon-
blick var det, "Ta bort kongressmannen 
Fraser!" Jag kan gå till attack. Eftersom de
attackerade oss bytte vi offensiva och 
defensiva roller. (099-184, 1978/09/18)

3 När vi engagerade i kampen mot kon-
gressledamoten Fraser i Amerika, om jag 
hade varit tveksam till att slåss, om jag 
hade visat rädsla likt en små-sinnad man 
och sagt till mina anhängare, "Det är dags 
att dra oss tillbaka. Jag vågar inte konfron-
tera denna nation som styr världen ", då 
kunde vi inte ha avancerade Guds vilja 
och jag skulle ha försvunnit. Men jag var 
inte rädd för att slåss. I stället som David 
när han konfronterade Goliat, gick jag in i 
striden men bestämde att mina pilar skulle



genomborra hans hjärta och mina kanon-
kulor skulle slå ner honom. Jag bestämde,
"Det är inte jag, utan du som kommer att 
genomborras." Eftersom jag kämpade un-
der den typen av beslutsamhet, kunde vi 
genomföra ett genombrott i Amerika. Nu 
kan vi säga att från varje synpunkt seg-
rade. (100-285, 1978/10/22)

4 Varje gång jag gör något, bråkar 
kongressen och utrikesdepartementet. 
Kongressman Fraser, med stöd av det 
amerikanska utrikesdepartementet, blev 
fanbärare för gemensamma ansträng-
ningar av regeringen, kommunister, och 
vissa judiska och kristna ledare i sina an-
strängningar att ta ner Enighetskyrkan. 
Men hans ansträngningar slutade med att 
dom motarbetade honom.

Fraser kommitténs anklagelser mot mig 
gjordes kända över hela världen. Anmärk-
ningsvärt, kom några medlemmar av 
kongressen över till vår sida. De blev som 
vårt PR-team. När vi vann, ringde de för 
att gratulera oss. Även medlemmarna 
firade med rop av "Mansei!" Men jag sa till 
dem att inte bli alltför upphetsade utan 
vara lugna.

Jag förklarade att en som är besegrad är 
svag, och himlen tillåter oss inte att slå de 
svaga. Guds väg är att skydda de svaga. 
Vi bör inte vara överlyckliga med det fak-
tum att Enighetskyrkan besegrade Fraser 
kommittén. Vår seger var bara för den 
goda sakens skull. Jag sa till medlemmar-
na, "Gå inte ut och dansa på gatorna för 
att skryta om vår seger." Tålamod är det 
sätt vi kan vinna över inte bara Fraser utan
även hans efterkommande. 
(099-154, 1978/09/17)

5 Världen vet att kongressledamoten 
Fraser besegrades i hans primärval på 
den amerikanska senaten, därför att han 
hade bekämpat mig och förlorat. En dag, 
hade stora tidningar en fyrsidig artikel om 
Fraser-utskottets ansträngningar att för-
störa oss, som kan vara ett historiskt 
världsrekord. Det var dock medias sista 
attack mot oss. I ett enda ögonblick hade 
de kommunister som så tryggt förväntat 
Fraser skulle vinna, fullständigt besegrats. 
De besegrades i den slutliga kampen.

När Jakob kämpade med ängeln, 
klamrade han sig i sista stund fast vid 
ängeln och ville inte låta honom gå. När 
ängeln visste att han inte kunde vinna, 
bröt han Jakobs höftben. Fortfarande höll 
Jakob fast. Jakob vann på detta sätt, och 
ängeln var tvungen att välsigna honom. 
Jag kämpade mot kongressmannen 
Fraser på sådant sätt. Oavsett hur mycket 
han och hans folk motsatte sig mig, skulle 
jag inte besegras. Jag är säker på att Gud 
hjälper mig, men jag är inte dum heller. Så
folk säger, "Det finns inget att vinna på att 
bekämpa pastor Moon. Han är en fruktad 
man." (099-185, 1978/09/18)

6 I alla tider och platser måste människor 
som lever för rättfärdighet och hänger sig 
för Gud, oundvikligen vandra en stenig 
och taggig väg och måste utstå stora 
lidanden under sin livstid. Jesus Kristus 
var ett bra exempel på denna sanning. 
Förutom honom är historien fylld med hel-
gon hängivna Gud, vars liv fylldes med 
lidande.

Ända sedan jag beslutat att ägna hela mitt 
liv för Gud och för världen, har jag fått 
utstå stort lidande. Jag har hittills uthärdat 



60 år av det. Men jag vet historiens lärdo-
mar, så hur kan jag vägra gå den taggiga 
och lidande vägen? Jag känner mig inte 
kränkt, arg eller sårad av att den amerika-
nska regeringen väckte åtal mot mig. 
Snarare tar jag det som en möjlighet att 
dela Guds lidande. Gud är den som har 
kränkts mer än någon annan, har känt Sig 
upprörd mer än någon annan och har 
uthärdat ensamhet mer än någon annan. 
Därför anser jag denna kommande rätte-
gången att vara en test av ära.

Jag har ett rent samvete. När jag ser till-
baka på det liv jag har levt, är jag över-
tygad om att jag levde för Guds skull och 
var ett offer för alla människor och världen.
Därför har jag ingen rädsla över resultatet.
Jag har älskat Amerika, investerat mitt 
hjärta och min själ för det landet under de 
senaste tio åren. Ända sedan jag kom till 
Amerika, utgöt jag mitt blod och min svett 
för att återuppliva andan och moralen i 
den nationen. Historien kommer att vittna 
om detta. (115-061, 1981/11/01) 

7 Ur perspektivet av Guds försyn, om inte 
Amerika kan behålla sin anda och verkli-
gen bli en Guds nation, kommer det inte 
att finnas något sätt att rädda världen från 
kommunismens onda krafter. Jag har inte 
tagit något från Amerika. Ändå ägnar jag 
Enighetskyrkans all arbetskraft och alla 
resurser i världen för Amerikas skull.

Amerika är känd som en rik nation som 
ger stöd till många över hela världen. Men 
Enighetskyrkan får inget stöd från 
Amerika; tvärtom, är Amerika mottagar-
nationen som tar emot andligt och mate-
riellt stöd från Enighetskyrkan. Om de 
ändå kallar det en synd eller ett brott att 

jag älskar Amerika och stödjer den på 
detta sätt, och ger allt jag har för Amerika, 
kommer jag inte att tveka att acceptera 
vad dom ålagt mig. Jag kommer inte att 
dra mig tillbaka från lidande, även lidande 
på korset. (115-062, 1981/11/01)

8 Idag ser vi två stora skuggor på Ame-
rikas rättfärdighet, som annars är en stor 
och vacker nation; de är religiösa fördomar
och rasdiskriminering. När det gäller 
problemet med rasdiskriminering, betalade
president Lincoln priset för det med sitt 
blod. Trots detta, förblev mycket omkring 
det problemet olöst. På senare tid under 
bekämpande av denna orättvisa, offrade 
den stora amerikanska pastorn Dr. Martin 
Luther King, sitt liv på det heliga altaret.

Nu har denna kamp blivit Enighetskyrkans 
kamp. Enighetsrörelsen, som ursprung-
ligen kom från östern, har blivit talesman 
och mästare för alla de minoriteter som är 
uteslutna i dagens Amerika. En av anled-
ningarna jag kom till Amerika var att eta-
blera organisationer som försvarar mino-
riteternas rättigheter. Jag lägga undan 
medel för detta ändamål innan jag åter-
vänder till Korea. Rörelsen för att försvara 
minoriteternas rättigheter, som sprider sig 
som en löpeld i Amerika, kommer att bli en
rättfärdig rörelse och en drivande kraft 
under 1980-talet. Om Gud verkligen är 
levande, som Hen är, och om Hens 
sanning existerar, och den gör det, då 
kommer historien att flöda i denna riktning.
(115-062, 1981/11/01)

    

       Utvecklingen av rättegången



År 1982, avslutade Förenta staternas 
distriktsdomstol för södra distriktet i New 
York, valet av en 12-manna jury för Sanne
fars rättegång, anklagad för skatteflykt. 
Hans advokat hade begärt en prövning av 
domare istället för jury, eftersom på det 
sättet skulle en opartisk dom ha varit mer 
sannolik. Men domaren nekade detta för-
slag, och hans rättegång i den federala 
distriktsdomstolen började. Som den 
amerikanska regeringen önskade lämnade
juryn en fällande dom den 18 maj 1982. 
Den 16 juli dömde domstolen Sanne far till
18 månaders fängelse och 25.000 $ i 
böter.

Sanne far dömdes för att ha lämnat falska 
deklarationer och konspiration till att lämna
felaktiga deklarationer. Fallet handlade om
hans deklarationer för treårsperioden från 
1973 till 1975. Regeringen hävdade att 
han borde ha deklarerat som hans per-
sonliga inkomster 112.000 $ i upplupen 
ränta på medlemmarnas donationer på 
1.600.000 $ och mottagandet av 50.000 $ 
i aktier. Men alla dessa medel har använts
för kyrkliga ändamål; de var inte hans per-
sonliga inkomster. Om de räknas som 
hans personliga inkomster, skulle den 
skatt som han sades vara skyldig att 
betala endast vara 7300 $.

Den 3 november överklagade försvarare 
till amerikanska hovrätten. Religiösa le-
dare i Amerika, tillsammans med många 
icke-statliga organisationer lämnade 
många skriftliga framställningar till hov-
rätten. Så snart jurymedlemmar uttalade 
fällande dom, höll medlemmar av präster-
skapet religionsfrihets-möten för att 
protestera mot resultatet. Dessa stöddes 

av ledarna för varje större samfund, liksom
många samvetsgranna människor som 
betraktade Fars dom som religiös förföl-
jelse. Som ett resultat, började protester 
och demonstrationer sprida sig.

Försvarare överklagade, men den 13 sep-
tember 1983 bekräftas domen av USA:s 
hovrätt. Den 12 maj 1984, då hans sista 
vädjan till den amerikanska högsta dom-
stolen nekades, låg domen fast. Från tiden
för hans åtal den 15 oktober 1981 till hans 
fängslande började den 20 juli, 1984 hade 
Sanne fars rättegång varat två år och nio 
månader.
Kommentar; 14 okt. 1950 befrias han efter
2 år och 8 månader i Heungnam straff-
läger Nordkorea. Fångarna fram till 595 
dödas.

9 I skolan när två studenter bråkar, om 
man lyssnar på dem, bråkar de över vem 
som har rätt och vem som har fel. Då gör 
deras lärare en bedömning baserad på 
vilken av de två som är mer offentligt sin-
nad. Det är enkelt att komma fram till rätt 
dom; studenten som står i den högra posi-
tionen är den som upprätthåller en större 
offentligt ändamål.

Idag, när jag kommer in i rättssalen för att 
möta min rättegång, får ni medlemmar inte
vara ledsen över det. Den amerikanska 
regeringen tänker bara till sin egen fördel, 
men jag vandrar en mer allmän väg som 
är på en högre nivå. Därför, även om 
Amerika kan döma mig och ge mig valfritt 
straff, förblir jag segraren baserat på 
himlens lag. Detta är den enkla sanningen.
Därför när jag i det förflutna stod i domstol,
hade jag aldrig känt någon rädsla alls. 
Enighetskyrkan kretsar kring Gud allena 



och fortsätter gå vägen enligt Guds hjärta. 
(117-270, 1982/04/01)

10 Just nu i Amerika, bråkar alla, och 
säger att jag undvek skatter. Men dessa 
människor har ingen aning om hur mycket 
pengar jag förde till Amerika och spende-
rade för denna nations skull. Jag tog peng-
ar till Amerika eftersom det är den centrala
nation av den fria världen. Min avsikt är att
göra ett fundament här, och skydda den 
för högre syfte i världen, även om någon 
annan del av den fria världen kan behöva 
offras. När jag räddar Amerika, världens 
centrala nation, kan även resten av 
världen räddas.

Vem följer historien? Amerikanska med-
borgare kommer inte ens att följa sin egen 
regering, men jag tror att de till slut kom-
mer att följa mig oavsett denna domstols-
kamp. Även den amerikanska regeringen 
kommer att följa den väg som jag går. När 
amerikaner visar sig som tänker mer 
offentligt än de flesta av dagens ameri-
kaner, kommer alla att följa mig. Det är 
därför jag säger att vi går vägen mot 
segern. (117-277, 1982/04/01)

11 Ni borde inse att just som jag står inför 
en amerikansk domstol i New York idag, 
kommer ni en dag att stå inför universums 
domstol. Även om jag befunnits skyldig vid
den första rättegången, den andra rätte-
gången och tredje gången, om him-
melrikets domstol finner mig oskyldig, 
kommer alla skyldiga domar på jorden att 
omvändas.

Himmelrikets domstol är historiens högsta 
domstol. Amerikanska medborgare kan 
överklaga endast till hovrätten och till 

Förenta staternas högsta domstol, men 
jag kan fortfarande överklaga till sista 
instans, historiens domstol, Himlens hög-
sta domstol. Ni kommer också att stå inför 
denna domstol en dag.

Ändå vilken ära det är att stå inför denna 
historiska domstol medan jag lever på 
jorden. Hur underbart det skulle vara om 
jag skulle få domen oskyldig. Det skulle 
vara en ära i att få rätt under denna prö-
vning nu, och inte efter döden.

Vill ni vara i den positionen när ni dör, eller
skulle ni hellre vara i den positionen me-
dan ni fortfarande lever? Rättfärdighetens 
väg är endast för de starka och modiga. 
Mitt sätt att tänka är att ta en väg som är 
stor och fantastisk, även om den kan vara 
skrämmande. Resten av världen är rädd 
för den amerikanska regeringen, men 
eftersom jag har den här typen av tän-
kande jag har kämpat mot regeringen helt 
själv. (117-280, 1982/04/01)

12 När nyheten att jag begått skatteflykt 
offentliggjordes, var även några av de 
amerikanska medlemmarna oroliga och 
tänkte "Där det finns rök, finns det eld." 
USA:s åklagare hade inga bevis för allvar-
liga förseelser. Oavsett hur mycket de 
letade, kunde de inte hitta något brott. 
Ändå tror det amerikanska folket att 
anklagelserna är sanna. De tänker på mig 
som en person som ljuger och begår be-
drägeri. De skapar en stor uppståndelse, 
offrar miljontals dollar för att utreda ett fall 
som handlar om mindre än 10.000 $ i 
skatter. Hur dumma och skamlösa de är!

Om en tredje part bad er att undersöka ett 
sådant fall och gav er en miljon dollar för 



detta ändamål, skulle ni då göra det? Om 
jag var skyldig, kan jag förstå en sådan 
åtgärd. Ändå skapade en stor uppstån-
delse bara för att döma en oskyldig per-
son. Jag inser att jag är på en plats där jag
måste fullständigt älska mina fiender, med 
hjärtat hos Jesus på korset. Ändå oavsett 
resultatet av försöket, riskerar jag åtmins-
tone inte att straffas med döden, som 
Jesus gjorde.

Amerika och Korea står i exakt samma 
positioner som Rom och Israel vid tiden för
Jesus. Om Jesus hade kunnat gå till sena-
ten i Rom, och hade kämpat, vunnit sitt 
fall, och hissat segerns flagga, är det mer 
än sannolikt att Kristendomen inte skulle 
ha utgjutit blod. Därför, om vi vinner seger 
här, då kommer sannolikt Enighetskyrkan 
missionärer, runt om i världen, aldrig att 
utgjuta blod. Det är där vi börjar en ny 
historia. När ni inser på detta, så har vi 
kommit på slagfältet där vi kan slåss, den 
plats där vi kan arbeta för att påbörja 
denna nya historia. Så med andan hos en 
rättfärdig människa, och med andan hos 
ett helgon, bör ni avancera framåt med all 
er kraft. (118-057, 1982/05/02)

13 Jag berättade i domstolen att jag inte 
ville ha en jury-rättegång, eftersom jag inte
kunde ha full tilltro till dess rättvisa. Men 
den amerikanska domstolen tvingade mig 
att acceptera juryrättegång. När juryn 
avkunnats fällande dom, kommer alla 
kyrkans medlemmar runt om i världen att 
förenas med mig. Jag har gjort detta till en 
förutsättning att förena alla människor i 
historien tillsammans som en. Genom att 
förena dem som en, kan vi gå över ännu 
en kulle.

Vita människor ropade; svarta människor 
ropade; gula människor ropade. Männi-
skor av alla raser fällde tårar under min 
rättegång. Att detta hände är en fantastisk 
sak. De gråter för sitt eget land. De grät för
mig, för Gud och för världen. På grund av 
en person, Sanne far, grät alla människor 
för Guds skull.

Detta är verkligen ett historiskt band av 
hjärta. Som ett resultat, blev allt i 
providentialla historien anslutet. Denna 
rättegång blev en möjlighet för Gud, mig 
och hela mänskligheten att stå tillsam-
mans i hjärtat. Det är därför jag säger er, 
denna rättegång är en viktig vändpunkt i 
historien. Det är den tidpunkt när enade i 
hjärtat, alla människor ockuperade och 
besteg den högre nivån. 
(118-137, 1982/05/23)

14 Samtidigt som jag utkämpade denna 
rättsliga strid, förberedde jag att grunda 
The Washington Times. Det kommer att 
kosta tiotals miljoner dollar, men det är en 
investering till förmån för Amerika och värl-
den. Det är en investering för att stoppa 
kommunismen och rädda Amerika. Jag 
investerade också mer än 50 miljoner 
dollar i filmen Incheon. Var detta för min 
skull? Jag gjorde det för Amerika och den 
fria världen. Med tanke på detta skulle jag 
konspirera att inte betala skatt som inte 
uppgår ens till 10.000$? Det är inte ens 
löjligt.

I framtiden, var kommer Amerika att gå för
att gömma sig från denna historiska 
skam? Detta är ett allvarligt problem för 
Amerika. Amerikanerna kommer inte att 
kunna lyfta sina huvuden. Alla dokument 
kvarstår. Amerika kommer för alltid att 



skymfas för att genomföra detta rättsfall 
mot mig. Därför, i syfte att skydda Amerika
från denna nationella skam i framtiden, 
måste alla medlemmar i Amerika förena 
sig och offra särskilda villkor av hängi-
venhet till dagen för min dom den 14 juli.

Ni måste alla ta ansvar för framtiden. För 
att skydda Amerika från denna skam, 
måste ni ropa efter rättvisa i hela landet. 
Ni måste ta tillfället i akt att vända ameri-
kanska medborgare i rätt riktning. Ni 
måste trycka på och på, göra ert bästa, 
även till den punkt där ni inte längre kan 
röra era läppar, öppna ögonen eller flytta 
era kroppar. (118-139, 1982/05/23)

15 Den amerikanska regeringen dömde 
mig, men de kan inte driva runt mig som 
de vill. Jag kommer att fortsätta att väg-
leda Amerika i rätt riktning, undervisa det 
amerikanska folket, och även den ameri-
kanska regeringen. Mitt liv är bara dagtid; 
det finns ingen natt. Jag hoppar över nat-
ten och arbetar 24 timmar om dygnet. Det 
viktiga för mig är: Vad kommer jag att åter-
upprätta i mitt liv? Vad ska jag uppfylla 
här? Vad ska jag lämnar bakom mig?

När Gud var ledsen för min skull eftersom 
jag stod inför en domstol, anklagad för 
skattefusk, försökte jag trösta Gud. Jag sa 
till Gud att inte oroa sig. Jag tröstade Hen 
varje dag, genom att säga: "Jag går ige-
nom den här tiden till förmån för fram-
tiden." Jag tänkte på hur jag skulle kunna 
förena himmel och jord. Jag tänkte på hur 
jag skulle kunna förena Gud och män-
skligheten.

Om jag är ond, är jag bunden att gå bakåt.
Om den amerikanska regeringen är god, 

är den skyldig att stiga. Om den stiger, då 
kommer jag att följa Amerika och inte 
motsätta mig det. Men om jag som är den 
som är god, kommer jag att fortsätta längs
min väg, även om jag måste lämna Ame-
rika bakom mig. Ett helgon är någon som 
älskar mänskligheten och tröstar himlen 
dag och natt även under de svåraste tider.
Min väg är samma väg som de heliga i 
historien har gått. (119-176, 1982/07/18)

16 Jag tänker fortsätta denna domstols-
kamp. Jag är fast besluten att inte lämna 
något dåligt kvar efter mig i Amerika. Jag 
är fast besluten att lämna något bra ba-
kom. Jag måste ingjuta en ny anda i det 
amerikanska folket. Tror ni att någon som 
har studerat om mig kommer att sluta följa 
mig bara för att jag ställdes inför en dom-
stol? Eller kommer de att fortsätta framåt? 
Detta är en allvarlig fråga jag frågar er.

Vi måste ha hopp. Amerika måste följa 
himlens lag, som är en av offentlig rätt-
färdighet, inte av privat egennytta. De som
följer vägen av offentlig rättfärdighet kom-
mer att stiga, men de som går åt motsatt 
håll minskar. Vem kommer att ta bort de 
som går motsatt väg? Universum kommer 
att ta bort dem. Offentlig lag, offentlig rätt-
färdighet, kommer att ta bort dem.

Jag har mött motstånd under hela mitt liv. 
Jag arbetar för att rädda denna nation och 
dess ungdom; Jag strävar efter att skapa 
människor som kan rädda den fria världen;
ändå blev jag tvungen att ställas inför 
rätta. (119-178, 1982/07/18)

17 Det återstår en väg framför mig, vägen 
för världens skull. Denna väg kommer att 
ta mig utanför USA. Men när jag lämnar, 



vad blir det av Amerika? Om inte ni ameri-
kanska medlemmar förbinder er att arbeta 
hårdare än mig, om ni inte är fast beslutna
att ens stå inför en domstol och offra er 
själva mer än vad jag gjorde för att leda er 
nation på den väg som den måste gå, 
kommer Amerika att möta en dyster fram-
tid. När er nation har behandlat mig så 
här, hur kan det hoppas att stå med ära 
inför världens nationer? Amerika har redan
skadats.

Jag har undervisat er om himlens lag om 
offentlig rättfärdighet. Jag säger inte att jag
har något ansvar; Jag har ansvar. Jag 
talar på detta sätt eftersom jag tar ansvar. 
Men eftersom jag inser att ni också måste 
axla detta ansvar, är jag ännu allvarligare 
mot er. En föräldrar önskar att se sina 
barn har en ljus framtid. Vägen av himlens
lags offentliga rättfärdighet måste bli er 
väg. Ni måste resa denna väg och leva 
efter denna lag. (119-180, 1982/07/18)

18 Ni måste ärva himlens lag om offentlig 
rättfärdighet och besluta att ni kommer att 
följa denna väg tills världen välkomnar 
oss, tills alla människor i världen har hjär-
tat att de skulle dela en fängelsecell med 
mig. Jag var mycket allvarlig under den tid 
jag kämpade mot påståendet om skatte-
flykt i den amerikanska domstolen. Jag 
bestämde direkt, "Jag kommer att göra 
detta," och flög tillbaka dit.

Men jag har aldrig förbannat Amerika. Jag 
har inte förbannat åklagare eller domare. 
Jag vet att om jag går inför Gud, är jag 
rättfärdigad. Inför Amerikas goda förfäder, 
är jag rättfärdigad. De är på min sida. Era 
framtida efterkommande kommer att vara 
på min sida. I framtiden, när era ättlingar 

ta reda på vad deras förfäder gjorde mot 
mig, vad kommer de att säga om vad ni 
gjorde? Det är därför jag säger att vägen 
för rättfärdiga män och kvinnor, goda män 
och kvinnor, ligger framför er. Men det 
finns ingen väg för den onda personen att 
gå. Onda människor är bundna att förgås. 
(119-181, 1982/07/18)

19 Jag har för avsikt att avsluta inom 40 år
tid 4000 år av gottgörelse under judisk-
kristna som har utvecklats från Jakobs tid 
fram till idag. Vidare, under dessa samma 
40 år försöker jag återupprätta 400 år av 
gottgörelse som den tidiga Kristendomen 
lidit under det romarriket. Perioden för 
fullskaligt angrepp som inträffade under 
denna treårsperiods rättsliga strider 
motsvarar perioden av Jesu tre år. Jag 
gottgör detta i omvänd ordning. Förloppet 
av gottgörelse går baklänges.

I denna tid, kan Kristendomen gottgöra 
judendomens tidsålder genom att delta 
med Sanna föräldrar. Denna treårsperiod 
som jag har kämpat i amerikanska dom-
stolar är just treårsperiod när, som vår tids
Messias, jag har förberett fundamentet för 
att frälsa den fria, demokratiska världen. 
Det är samma grund som Jesus skulle ha 
kunnat förbereda genom att slåss och föra
till seger på den globala scenen i Rom. 
Under denna period korsfästes jag i 
Amerika, precis som Jesus korsfästes. 
Den rättsliga striden har varit som 
korsfästelsen.

Genom att passera det första steget i New
Yorks tingsrätt och fortsätta till den andra 
etappen i USA:s hovrätt motsvarar Jesus 
som dött och uppstått till livet. Rättens 
ordförande i den domstolen var på min 



sida och de två andra domarna var emot 
mig. Detta motsvarar en tidsålder av 
tillväxtfasen.

Under det tredje steget av kampen, i den 
amerikanska högsta domstolen, kokade 
den allmänna opinionen och folk ropade, 
"pastor Moon måste släppas fri!" Hela den 
fria världen och Kristendomen kom till-
sammans. Medan jag bar korset, före-
nades Kristendomen, den fria världen, och
det amerikanska folket för att stödja mig, 
precis som tjuven på Jesu högra sida som 
stödde den korsfäste Jesus. 
(131-137, 1984/04/29)

20 Amerika åtalade mig, men jag går 
längre än Amerika; jag går utöver bara 
USA:s hopp. I morgon kommer vår pres-
tation att vara större än den är nu, och 
efter ett år kommer det att bli ännu större. 
Vi måste förbereda vägen längs vilken 
hela mänskligheten kommer att bli före-
nad, som är Guds hopp; och min vision är 
att välja den mest direkta vägen som kan 
leda oss dit. När domen i Högsta dom-
stolen meddelats, sa jag, "Gud! Vad skall 
du ge mig härnäst" Då vände Kristen-
domen sig om och stödde Enighetskyrkan.

Resultatet av striden i domstolen är att jag 
kommer att fängslas. Vilken stor välsig-
nelse kommer vi därmed att ärva? Alla 
människor i världen kommer att komma 
tillbaka till min sida. Familjer kommer att bli
förenade familjer och följa mig på den väg 
som jag går. Etniska grupper blir förenade 
folk, nationer blir förenade nationer, 
världen kommer att bli en enad värld, och 
de kommer alla att följa mig. Följaktligen 
när jag ut-släpps från fängelse, kommer 
en grupp människor som representerar en 

enad värld att vänta på mig. Det är därför 
jag anser den väg jag går på är en väg av 
hopp. Det är därför jag tänker gå korsets 
väg, att veta att det är faktiskt vägen av 
glädje och hopp.

Jag vet att på grund av idag, kommer 
enighetstraditionen att ansluta alla till-
sammans i en enda rad, från Sanna 
föräldrar till Sanna barn till välsignade 
familjer, Kristendomen, Amerika och till 
hela världen. Den kommer att växa och 
växa.

På en sådan stor dag som i dag, när vi är 
på väg att ta det första steget, vill jag inte 
att ni tar avsked av mig med tårar. Om ni 
ska gråta, fäll tårar för denna nations och 
världens skull. Era tårar för nationen och 
världen bör vara tiotals och hundratals 
gånger fler än de tårar jag utgjuter för 
dem. Om era hjärtan gör ont och känner 
sorg, bli då enighets-arbetare som, när jag
släpps fri från fängelset, kommer att ha 
förenat 1000 personer, 10 000 personer 
för Guds vilja. (133-263, 1984/07/20)

21 Samtidigt som jag går vägen för Guds 
vilja, tillbringade jag mycket tid i fängelse. 
Men jag var alltid tacksam för att mitt liv 
inte kom till ett slut. Jag välkomnade min 
väg med glädje och anförtrodde resultatet 
till himlen. Jag tänkte på de eländiga för-
hållanden som Gud, som måste uppfylla 
viljan, även om det krävs att föra mig till 
gränsen av döden. Jag tänkte på Guds 
olyckliga situation, att behöva se mig gå 
igenom denna typ av lidande för att över-
vinna dessa hinder och föra försynen 
framåt.



Även nu är det på samma sätt. Vid den 
här tiden, när jag står i denna centrala 
position med den här världen och ande-
världen samverkande i enighet, måste jag 
besluta att göra mig till ett offer. Detta är 
det sätt på vilket jag kan skörda vackra 
frukter för Gud i dessa yttersta dagar. Ni 
borde veta att denna väg — denna tradi-
tion — kvarstår och att även ni måste följa 
den. (131-319, 1984/05/19)

Avsnitt 2.  Heung-jin Moons 
uppståndelse 

         Offer av den andre sonen

Från 14 december till den 23 december 
1983, ledde Sanna föräldrar Victory Over 
Communism möten i åtta större städer i 
Sydkorea. Dessa hölls möten för att om-
intetgöra Nordkoreas växande ambition att
förena den koreanska halvön under kom-
munismen. Vid det avslutande mötet i 
Gwangju, levererade Sanne far sitt tal 
bland ökande spänningar på grund av 
rapporter om att en grupp hade skickats 
dit för att mörda honom. Samma dag 
skadades Heung-jin Moon, Sanna 
föräldrars andre son, svårt i en trafikolycka
i USA. Hans skador visade sig vara 
dödliga, och han avled 2 januari 1984. I en
tid av motstånd från den kristna nationen 
och den ökande risken för kommunismen, 
blev hans död ett offer.

1 I december 1983 talade jag i åtta större 
koreanska städer vid Victory Over Com-
munism demonstrationer för att förena 
medborgarna i Republiken Korea för att 
försvara sin nation. Jag samlade även 72 

nationella delegater från Professors World 
Peace Academy, som representerar värl-
den och Kristendomen. Jag hade en hård 
kamp med satan medan våra möten svep-
te över nationen. Hela nationen Korea 
fångades upp av vår rörelse. Genom des-
sa möten, tänkte jag underkuva satan, 
som arbetade genom Nordkorea för att 
invadera Sydkorea.

Vid den tiden var min egen familj under 
extremt tvång. Som företrädare för hela 
världen, var min familj under attack. 
Eftersom satan inte kan attackera mig 
direkt, attackerade han min son, Heung-
jin. Under det senaste Victory Over 
Communism mötet i Gwangju, medan jag 
talade var min son inblandad i en bil-
olycka. (161-080, 1987/01/02)

2 När jag reste till Korea i december 1983 
gav både Amerika och Japan stor upp-
märksamhet åt vad jag gjorde. Dessa tre 
försynens nationer lutade alla mot kommu-
nismen. Oavsett hur mycket satan ville 
förstöra mig, kunde han inte göra det 
eftersom jag hade etablerat segerrika 
gottgörelsesvillkor. Även om den demok-
ratiska världen motsatte sig Enighets-
kyrkan, hade jag redan lagt gottgörelse-
villkoret att segra över de grupper som 
attackerar mig där. Men Heung-jin, som 
representerade barnen, bodde i Amerika, 
och han blev satans mål.

Satan försöker alltid hitta ett sätt att slå. 
Just som Victory Over Communism 
protestmöten gick mot sitt framgångsrika 
slut i åtta större städer, skadades Heung-
jin i en allvarlig bilolycka. Detta hände just 
som jag gav mitt tal vid sista mötet i 
Gwang-ju. Mitt anförande började kl. 11:00



på morgonen, men arenan var redan full-
packad kl. 10:00. Där fanns mördare i 
publiken som planerade att skada mig, 
men hallen hade blivit så trång att de inte 
kan utföra sin komplott. Utrymmet fylldes 
så tätt att man inte kunde röra sig fritt. 
Därför skyddade villkoren i arenan mig 
naturligt från dem. Eftersom satan inte kan
attackera mig direkt, tog han min mest 
älskade son. (130-196, 1984/01/15)

3 När jag återvände till Korea, höll jag 
Victory Over Communism möten. Den 
sista platsen var Gwangju. På den tiden, 
varnade vissa spiritualister mig att inte gå 
eftersom kommunisterna skickade agenter
för att skada mig. Men skulle jag inte gå 
bara för att de bad mig inte gå? En offent-
lig person bör vara villig att riskera sitt liv 
när som helst. Så jag gick och himlen ar-
betade. Vid mötet var gångarna fullsatta 
med människor så att de som satt kunde 
inte resa sig och gå runt. Det var så jag 
blev skyddad. En allvarlig incident inträf-
fade dock; en bilolycka som krävde 
Heung-jins liv inträffade just då. 
(212-092, 1991/01/02)

4 Många saker åstadkoms genom Heung-
jins offer. I livet var han den mest vörd-
nadsfulle son, men nu han det mest upp-
riktiga och rena barn i Guds famn. Om 
Heung-jins offer inte hade skett, skulle det 
ha kunnat ske två mycket olyckliga utveck-
lingar. Först kunde den nordkoreanska 
militären ha invaderat Sydkorea; för det 
andra, kunde mitt jordiska liv ha avslutats. 
Redan på grund av de framgångsrika 
Victory over Communism-mötena i Korea, 
kunde satan inte längre attackera Syd-
korea. Satan försökte ändå attackera mig, 

men i stället, vid den exakta tidpunkten när
vi skördade seger i Korea, krävde han 
Heung-jin, och min son blev ett offer. 
(130-289, 1984/02/07)

5 Heung-jin, min andra son, var alltid 
mycket bekymrad över min säkerhet och 
trygghet. Han hade en inställning som om 
en angripare kom för att skjuta mig, skulle 
han hoppa framför mig att ta kulan på sig. 
Han organiserade välsignade familjer i 
East Garden och utbildade dem att ha 
denna attityd. På natten brukade han 
placera ut välsignade familjemedlemmar 
och öva överrumplingsangrepp för att hålla
dem alerta. Han var så bekymrad över min
säkerhet att han gick igenom alla dessa 
ansträngningar för att träna och testa 
säkerhetspersonalen för att göra dem till 
verkliga livvakter.

Vidare vid International Conference on the
Unity of the Sciences i Chicago, stannade 
Heung-jin uppe och stod vakt hela natten 
vid sidan av de officiella livvakterna. Han 
litade inte helt på livvakterna. I hans sinne,
hade de inte nått standarden av hjärta att 
de trodde på mig som sin egen far som 
han gjorde. Heung-jin kände att om jag var
i verklig fara för mord kunde livvakten fly. 
Han sa: "Jag gillar inte det!" Det är därför 
han gav mental och fysisk träning till min 
säkerhetspersonal, så att de skulle skydda
mig ordentligt. Han var alltid redo att offra 
sitt liv för mig. (137-293, 1986/01/03)

6 Jag besökte platsen för Heung-jins 
bilolycka. Jag fick veta att en lastbils-
chaufför hade bromsat för att sakta ner när
han var på väg nedför en backe, och hans 
lastbil sladdade då in i mötande körfält. 
Lastbilen kunde inte gå rakt utan svängde 



diagonalt, blockerande vägen. Heung-jin 
körde uppför kullen på väg mot lastbilen. 
Hans naturlig reaktion som förare inför 
fara skulle ha varit att reflexmässigt vrida 
ratten för att undvika att skada sig själv. 
Men Heung-jin gjorde inte det. Istället höll 
han sin bil i en liten vinkel mot lastbilen, 
girande sin bil så att lastbilen träffade den 
på förarsidan, där han satt.

Varför gjorde Heung-jin det? Han gjorde 
det för att han älskade de bröder som åkte
med honom. Deras far hade gått bort för 
många år sedan, och han älskade dem 
djupt. När de studerade tillsammans på 
kvällen, om de sa att de var hungriga, gick
Heung-jin till kylskåpet för att hitta något 
för dem. Han ville visa dem sin kärlek. Han
skulle säga, "Jag måste ta hand om dessa
bröder eftersom deras far är borta." 
Eftersom han älskade dem så vred han 
ratten för att ta konsekvenserna för deras 
räkning. När jag såg detta, var jag verk-
ligen tacksam att ha haft en sådan son. 
(137-291, 1986/01/03)

7 När Jesus dog på korset, var det en tjuv 
på sin högra sida och en tjuv på hans 
vänstra. De representerade den demo-
kratiska världen och den kommunistiska 
världen. Kommunismen säger att det inte 
finns någon Gud. Demokrati säger att det 
finns. Den här gången fanns det två unga 
män i bilen tillsammans med Heung-jin. 
Även om Heung-jin förlorade sitt liv på 
grund av bilolyckan, överlevde de båda 
unga männen.

Heung-jin goda gärning var en stor sak. 
Han kunde ha girat bilen i den andra 
riktningen. Men varför styrde han bilen så 
hans sida skulle ta emot smällen? Detta är

frågan. Bilen körde in i ett hörn av trucken.
De två unga män som reste med Heung-
Jin sa han vred hjulet som han gjorde 
eftersom han tänkte på dem, så att de 
skulle få mindre skador.

Vi kan förstå från detta att Heung-jin avled 
som ett offer både för den demokratiska 
världen och den kommunistiska världen. 
De två andra unga män representerade de
demokratiska och kommunistiska världar-
na, i samma position som de två tjuvarna 
på Jesu höger och vänster sida. Heung-jin
avled i stället för dem. På Jesu tid dog alla
tre. I min tid, eftersom Heung-jin gjorde sig
till ett offer, förblev dessa två unga 
människor vid liv. Detta öppnade vägen för
att frigöra både den demokratiska världen 
och den kommunistiska världen. 
(130-199, 1984/01/15)

8 Heung-jin offer står på den nationella 
grunden för gottgörelse som jag etable-
rade i Sydkorea till förmån för den fria 
världen och den kommunistiska världen. 
Hans offer ansluter dessa två världar till 
denna nationella grund. Även om olyckan 
hände i Amerika, begravdes han i Korea. 
Hans kropp återvände till hans hemland 
och begravdes där. Således står Heung-jin
på det segerrika nationella fundament som
Sanna föräldrar etablerat.

Eftersom han står på denna nationella 
grund, även om Heung-jin lever i ande-
världen, har han också en andlig grund att 
bosätta sig på jorden. Detta innebär att 
Heung-jins offer återupprättade genom 
gottgörelse vad Jesus inte kunde utföra på
nationell nivå, och samtidigt lade det grun-
den för Jesus att interagera med den jor-
diska världen på en högre dimension. 



Heung-jin skapade en sådan förbindelse 
mellan de två världarna. 
(130-200, 1984/01/15)

9 Min domstolskamp i Amerika, fram till 
och inklusive den amerikanska högsta 
domstolen, är densamma som Jesus som 
hängde på korset. Men vi lever inte längre 
i en tid att dö hängande på ett kors; sna-
rare är det dags att gå vidare samtidigt 
som man bär korset. Vid tiden för Jesus, 
havererade Judendomen och Rom, men 
nu i tiden för min juridiska strid, snarare än
att kollidera med mig, förenar sig Kristen-
domen och Amerika med mig. Detta inne-
bär att vi har kommit till den tidpunkt då vi 
genom gottgörelse kan återskapa alla 
misslyckanden från Jesu tid.

Varför fångades Hung-jin i detta gottgö-
relse-villkor? Det hände eftersom detta är 
den tid då Sanna föräldrar bar korset, och 
därmed var Heung-jin automatiskt också i 
det området. Om man tittar på positio-
nerna för Gud och Jesus är Gud Fadern 
och Jesus är sonen. Det är inte Gud som 
måste bära korset, utan Sonen. I den 
nuvarande tidsåldern, är Sanna föräldrar i 
position att representera Gud, och Heung-
jin är i position av Jesus. Av denna an-
ledning motsvarar hans offer exakt det 
gottgörelsetillstånd som kräver av honom 
att bära Jesu världsomspännande kors 
som sonen.

Efter att satan slog ner Jesus, lät Gud 
honom uppstå. På samma sätt, när satan 
slog ner Heung-jin, lät Sanna föräldrar ho-
nom uppstå för försynen på global nivå. 
Medan Jesus efter sin död öppnade por-
ten till andlig frälsning, öppnade Heung-jin 
en port till den fysiska världen. Därför är 

det nu dags för en ny pingst på världsnivå 
som kan förena ande och kropp, likt den 
pingst som inträffade efter Jesu död.

Detta är återupprättelse genom gott-
görelse. Eftersom Kristendomen motsatte 
sig oss, måste deras misstag gottgöras. 
På pingstdagen, kom den Helige Ande 
ned till där 120 lärjungar hade samlats på 
jorden efter Jesu död, och startade 
Kristendomen. Under de närmaste 2000 
åren expanderade Kristendomen för att 
bilda den kristna kultursfären. Om den 
grunden hade erbjudits den återvändande 
Herren, skulle en ny pingst inte ha 
behövts. Men eftersom de motsatte sig 
oss, krossades allt och måste byggas upp 
igen. (131-231, 1984/05/04)

                   Kärlekens seger
Kl. 04:00 den 3 januari 1984 på Belvedere 
Training Center, proklamerade Sanna 
föräldrar 2 januari, dagen då Heung-jin 
Moon steg upp till andevärlden, som 
dagen för Victory of Love – Kärlekens 
seger. De kunde göra denna proklamation 
eftersom han gick vägen av ett offer och 
segrade över dödsriket, Heung-jin Moon 
förkroppsligade standard för en ny början 
där Gud kunde ta herravälde över kärlek.

10 Den 31 december besökte vi, som 
Sanna föräldrar, sjukhuset och genom-
förde Enighets-ceremonin. Ceremonin 
placerade Heung-jin över både kommu-
nistiska och demokratiska världarna. Det 
var en allvarlig stund. Även om denna 
robusta son som vi älskade mer än någon 
annan var på väg att passera in i ande-



världen, fick vi inte tillåta oss att gråta. 
Under de tre dagarna efter enighets-
ceremonin, när vi instiftade dagen för 
Kärlekens seger, kunde vi inte gråta. 
Eftersom vi markerade hans seger över 
döden medan vi står som Sanna föräldrar 
för mänskligheten, kunde vi inte tillåta oss 
att vara ledsna.

Adam och Eva byggde genom deras miss-
tag en hög mur som skiljer människan från
Gud. Detta skapade dödens dal, dödens 
helvete, helvetet i andevärlden och hel-
vetet på jorden. Stående på den högsta 
punkten, ställer vi allt i ordning och erbjöd 
nu vår son som offer. Ni kan inte föreställa
er hur allvarliga vi var.

Som förälder, om jag hade kunnat bromsa 
tidens gång, skulle jag ha gjort det. Men 
vid en tidpunkt som denna, var jag tvung-
en att utan tvekan sända Heung-jin bort 
och hålla ett fast hjärta inför himlen. Jag 
var till och med tvungen att berätta för mor
att om hon grät skulle hon inbjuda till 
olycka. Först efter vi hållit uppståndelse-
ceremonin i Korea och gav honom till 
himlen kunde vi gråta som föräldrar. Först 
efter ceremonin avslutades fällde jag tårar,
men dessa tårar av sorg blandades med 
tårar för att fira hans seger. 
(408-293, 2003/06/17) 

11 Satan kan inte invadera er så länge 
som ni älskar Sanna föräldrar mer än ert 
eget liv. Detta beror på att Heung-jin dog i 
ert ställe. Ovanpå det, om ni älskar Sanna 
föräldrar mer än Heung-jin gjorde, då kom-
mer satan inte att kunna göra något mot 
er. Fram till nu var satan i kontroll av kär-
lek, men från och med nu kommer Gud att
regera med kärlek. Eftersom Heung-jin 

blev ett med Gud baserad på denna stan-
dard, proklamerade jag Dagen för kär-
lekens seger.

Nu kommer satan att dra sig tillbaka i 
förhållande till era aktiviteter. Därför, 
baserat på andan i Dagen för kärlekens 
seger, måste ni arbeta hårt dag och natt i 
tre år. Ni måste pressa er själva att göra 
det. Heung-jin vilar inte varken dag eller 
natt. Han arbetar hårt i andevärlden för att 
mobilisera alla sina yngre och äldre så att 
de kommer att påverka ungdomar i den 
kommunistiska och demokratiska världen. 
Ni bör också arbeta så att ni uppnår lika 
mycket. Ni bör ha den typen av beslut-
samhet.

Med Dagen för kärlekens seger, har tiden 
kommit då Kain kan välkomna Abel. I det 
förflutna, om ni älskade Kain, var ni tvu-
ngen att betala gottgörelse, men om ni nu 
älskar Kain, får ni välsignelser från honom.
Tidigare när Kain älskade Abel, led han 
svårigheter från satan ända till döden, men
nu är den tiden över. Tiden har nu kommit 
då Gud kommer att sprida ut välsignelser. 
(130-206, 1984/01/15)

12 Genom att sätta upp Dagen för kärle-
kens seger den 3 januari 1984, bröt vi de 
hinder som satans kärlek hade skapat i 
sfären av herravälde baserat på resultat 
genom Principen (sfären av indirekt herra-
välde) och inom området för Guds direkta 
herravälde. Nu när de har brutits ned, kan 
vi med Guds kärlek avveckla alla hinder 
överallt, inklusive i helvetet. Andar i himlen
kan sänka sig även till dödens fängelse-
hålor och sedan stiga upp. När de gör så, 
eftersom de hör till Guds sfär, är andarna i
satans rike skyldiga att överlämna sig till 



dem. Detta är anledningen till att vi kallar 
det Dagen för kärlekens seger.

Guds kärlek representerar det förflutna, 
nuet och framtiden. Därför kan det ta bort 
dödsriket i satans värld. Det är anled-
ningen till att vi kunde göra anspråk på 
seger. Det är anledningen till att vi kunde 
skapa dagen för Kärlekens seger. På den 
tiden var mor och jag i en svår situation 
där vi inte fick tänka några sorgsna tankar 
om vår son som hade blivit ett offer. Vi var 
tvungna att gå en sådan väg.

Ni kyrkoledare borde likna Heung-jin. 
Arbeta precis som honom. Folk säger att 
Heung-jin liknade mig. Precis som Gud 
aldrig vilar, arbetar jag målmedvetet 24 
timmar om dygnet för världens återupp-
rättelse. Ni måste praktisera denna livsstil.
Så städa er själva. Sätt er i ordning. Ni 
måste leva och arbeta som Heung-jin. 
(171-274, 1988/01/02)

13 I andevärlden är Heung-jin nu en ägare
och förmedlare av kärlek. Han är i sfären 
av Guds direkta herravälde. På grund av 
det sätt han dog på, som skiljer sig från 
sfären av syndafallet, kan Gud kalla ho-
nom son och kan älska honom utan för-
behåll. Hen sa: "Detta är min son. Det här 
är min son som övervann satans värld." 
Jag kunde inte helt älska Heung-jin när 
han var ung, men nu löser Gud denna 
situation.

Guds kärlek till Heung-jin är Hens kärlek 
till Sanna föräldrar. Eftersom Heung-jin 
lade villkoret att han älskade Sanna 
föräldrar med sitt liv, kan alla situationer 
där Guds kärlek inte kan vara manifes-
terad lösas. Därför kommer Jesus att 

befrias, och villkoren kan uppfyllas som 
kommer att lindra min smärta och sorg, 
som i det förflutna jag kunde inte ta emot 
som Guds kärlek vid fullkomlighets-steget.

Eftersom Jesus dog vid en ålder av 33 år, 
kunde ungdomar under 33 år inte få för-
delar från Jesus när de kom in i ande-
världen. Men nu i och med Heung-jins 
inträde i andevärlden i tonåren, kan alla 
människor som dog som tonåringar gå in i 
den sfären av kärlek. Genom att ansluta 
tonåringar som en grupp till toppen av 
tillväxtsteget, kan de nu komma in i sfären 
ovanför sfären av indirekt herravälde, där 
satan kan störa.

Fullkomlighets-steget av tillväxtsteget var 
den nivå där Adam och Eva var i tonåren 
när de föll. Men nu när tonåringar är an-
slutna till en värld som inte har någon rela-
tion med syndafallet, kan också andra gå 
in i det området. Detta är ett resultat av 
vad Heung-jin gottgjort. Därför är det dags 
när satan inte längre har auktoritet i sfären
för indirekt herravälde, sfären av herra-
välde baserat på prestationer genom Prin-
ciperna. Nu kan han inte kan utöva sin 
makt där och måste retirera. Detta gäller 
även på jorden.

Från Principernas ståndpunkt, hade satan 
inte något villkor att kräva att jag överläm-
nade min son till honom. Egentligen borde 
han inte ha offrats. På samma sätt, var det
inte nödvändigt för Gud att lämna över sin 
son, Jesus. Men Gud överlämnade honom
för att rädda Israel, Judendomen och 
Rom. På liknande sätt, även om det fanns 
något villkor för Sanna föräldrar att över-
lämna Heung-jin till satan, eftersom Kris-
tendomen hade varit trolös, överlämnade 



vi honom till förmån för Kristendomen, den
fria världen och hela världen. 
(131-234, 1984/05/04)

14 Om de kristna andarna i andevärlden 
skall komma ner för att hjälpa Jesus på 
jorden, vad måste de göra? När det gäller 
kristna på jorden som motsätter sig Enig-
hetskyrkan, kan andarna i andevärlden 
inte hjälpa. Men på grund av de upp-
offringar som vi som en grupp gör, när 
kristna har ett horisontellt förhållande med 
oss på jorden, kan andar komma ner till 
dem och hjälpa till.

Före Heung-jins uppståndelse, kunde 
ingen av Sanna föräldrars blodsrelationer 
som gick till andevärlden bilda en direkt 
relation med andarna där. Därför var 
andarnas önskan att ansluta i ett hjärtats 
förhållande med Sanna föräldrar på jor-
den. Men få kristna andar kunde göra det 
eftersom deras ättlingar på jorden mot-
satte sig mig. Nu, efter att ha sänt min son
Heung-jin till andevärlden, kan dessa 
andar etablera en relation med honom, 
och genom honom kan de komma ner till 
jorden och samarbeta med rörelsen för att 
hjälpa och omvandla Kristendomen. 
Därigenom med Jesus i centrum, kan 
miljön uppstå där den kristna andevärlden 
och hela andevärlden kan återvända till 
jorden och delta med Sanna föräldrar. 
(161-080, 1987/01/02)

              Äktenskap och evigt liv

Den 20 februari, 1984 50 dagar efter 
Heung-jin Moons uppstigande, Välsignade
Sanna föräldrar, Heung-jin Moon och Julia

Moon (Hoon-sook Pak) i Belvedere Trai-
ning Center. Denna vigsel skapade enig-
het mellan himmel och jord. Sanna föräld-
rar hade lovat sin son när han låg döende 
på sjukhuset att han skulle bli välsignad 
och få barn genom adoption. Tack vare 
enighetsceremonin och Dagen för kärle-
kens seger, gav de honom Välsignelsen; 
dessutom har de gett honom titlarna 
Kärlekens ambassadör and ledare av 
andevärlden, och gav honom ansvaret att 
befria andevärlden.

15 Jesus dog i trettioårsåldern, men 
Heung-jin gick bort när han var 17. Detta 
blev villkoret att ansluta de två sfärerna av 
herravälde baserat på prestationer genom 
Principerna (indirekt herravälde) och Guds
sfär av direkt herravälde. Heung-jin kan ta 
emot Guds kärlek genom kärleken till 
Sanna föräldrar som står i Guds ställe. På 
grund av detta, är han bortom där satan 
kan störa. Han är inom området för indi-
rekt herravälde men han är också under 
beskydd av Sanna föräldrar och ärke-
änglarna. Detta är anledningen till att jag 
kan ge honom Välsignelsen på jorden.

Jesus ville att inrätta en väg där kristna i 
andevärlden skulle kunna gå igenom 
Sanna föräldrar på jorden, men på grund 
av misstro från kristna på jorden, blockera-
des denna väg. Emellertid har Heung-jin 
lagt  gottgörelsevillkor baserat på Sanna 
föräldrars liv på jorden, och han har upp-
stått inom Sanna föräldrars sfär av kärlek. 
Därför behöver han inte ta itu med satans 
störningar. Jag gav välsignelse till honom 
50 dagar efter hans uppståndelse, som 
förband hans offer till jorden. Detta är en 



fantastisk sak. Det är vad Jesus velat 
åstadkomma under 2000 år.

Detta är ekvivalent med att andre Adam 
som tar emot Välsignelsen inom sfären av 
Principerna och uppnår standarden av 
fullkomlighet  — exakt den standard som 
den förste Adam misslyckades med att 
uppnå. När Adam föll, var han vid 3:e ni-
vån av tillväxtsteget, men detta är den tid 
då den andre Adam kan ansluta direkt till 
Sanna föräldrar vid fullkomlighets-steget 
och beträda sfären av direkt herravälde. 
Följaktligen har vi nu kommit in i tid när 
andevärlden är skyldig att underkasta sig 
och följa Heung-jin. (131-233, 1984/05/04)

16 Idag, 20 februari 1984, är den 50: e 
dagen efter Heung-jin uppståndelse cere-
moni. Det är jämförbart med pingsten på 
Jesu tid. Efter att den helige Ande sänkte 
sig ned i tungor av eld till 120 personer i 
det övre rummet, började de göra under-
bara andliga verk bland människor i varje 
nation. Likaså, idag genom Välsignelsen 
av Heung-jin och Hoon-sook, kommer vi 
att bevittna början av en rörelse där avlid-
na härskare från 120 länder kommer att 
sjunka till jorden, uppstå, och utföra andli-
ga underverk i världen. Detta represen-
terar Pingsten. Härskare från 120 nationer 
i andevärlden med sin suveräna auktoritet 
kan nu vara närvarande på jorden och på-
verka sina nationer mot enighet med 
Sanna föräldrar. Även om bara en nation 
bland de 120 nationerna på jorden deltar 
med Sanna föräldrar, kommer portarna till 
Himmelriket att öppnas från den nationen. 
(131-016, 1984/02/20)

17 Titta på Heung-jins hustru, Hoon-sook; 
hon bor ensam, är hängiven Gud, är en 

vördnadsfull dotter mot hennes föräldrar 
och en vördnadsfull svärdotter till Sanna 
föräldrar. Så ni välsignade familjer har inte
längre något berättigande att klaga på era 
tre års-period eller er sjuårs-period. Ge-
nom att skapa dessa villkor, etablerar ni  
på jorden en utgångspunkt och en tradition
för att bryta sig loss från satans ankla-
gelse. Detta är mycket glada nyheter för 
er.

Så, är ni i en position att klaga när er 
make är med er här på jorden? Jag ger er 
en gåva som kommer att skydda er från 
satans anklagelse. Om ni är andligt före-
nade med Hoon-sook, kommer satan inte 
att kunna invadera er familj. Om ni har en 
inställning att ni lever på uppdrag av 
Hoon-sook och Heung-jin, då kan ni rensa 
bort satan från era liv. Vilket otroligt resul-
tat! Det är därför jag starkt kommenderat 
välsignade familjer att påbörja sitt äkten-
skap med en treårig period av separation. 
(131-017, 1984/02/20)

18 Idag är dagen för Heung-jins välsig-
nelse. Välsignade män och hustrur som 
fick en högtidlig uppmaning att påbörja en 
treårig period av separation men har miss-
lyckats måste omfamna varandra och 
ångra sig inför varandra. Därefter från 
imorgon, behöver de göra en ny start på 
den vägen.

De viktigaste punkterna är följande: För 
det första, om Heung-jin inte har en 
hustru, så kan inte rikets (sfärens) 
auktoritet fastställas.

För det andra, måste folk och kungar med 
kunglig myndighet i andevärlden, som är i 
position av änglavärlden, komma ned till 



jorden, Adams värld, rycka satans välde 
ifrån honom, och helt efterlämna till oss på
jorden myndigheten av Himmelriket. 
Precis som änglarna skulle skydda och 
vårda Adam och Eva före fallet i enlighet 
enligt Principernas grundläggande regel, 
måste folket och kungarna i andevärlden 
skydda och vårda denna jordiska värld. 
Gud och änglarna som deltar med honom 
måste utvisa änglarna som motsätter sig 
Gud. Tiden har kommit när detta är 
möjligt, för nu, centrerat på Sanna 
föräldrars kärlek, kan de hävda sin rätt att 
ockupera och leda sfären av det indirekta 
herraväldet, baserat på resultat genom 
Principerna.

För det tredje, genom Hoon-sook och 
Heung-jin, har en fyr dykt upp som visar 
vägen till lycka. De har skapat bron av 
sann kärlek mellan den andliga världen 
och den fysiska världen. Satan kan inte 
längre störa. Detta är Principernas 
ståndpunkt. (131-017, 1984/02/20)

19 När man tittar på hjärtats sfär hos 
Jesus och Heung-jin, är Heung-jin i 
samma position som Jesu äldre bror. 
Jesus gick först till andevärlden, och han 
hade varit i position som den äldste sonen 
i himlen. Men på grund av Heung-jins 
hjärtas sfär ansluten till Sanna föräldrar 
behövde Jesus lämna över sin auktoritet 
till Heung-Jin, den yngre sonen. Genom 
att göra så, kan han ansluta till den ur-
sprungliga standarden centrerad på Sanna
föräldrars kärlek. Detta var viktigt steg för 
att öppna porten att komma in i himmel-
riket. Det skapade vägen mellan Paradiset
och Himmelriket.

Det är därför det heliga bröllopet mellan 
Heung-jin i himlen och Hoon-sook på 
jorden, som hölls den 50:e dagen, eta-
blerade villkoret genom vilket Jesus kunde
komma till jorden. Jag skapade denna 
anslutning med jorden genom deras 
välsignelse. (137-188, 1986/01/01)

20 Välsignelsen av Heung-jin i himlen med
Hoon-sook på jorden byggde en bro av 
kärlek mellan himmel och jord. Detta öpp-
nade vägen för Jesus att komma och 
hjälpa den Sanna familjen och Enighets-
kyrkan. Eftersom jag öppnade denna väg 
för honom, behöver Kristendomen inriktad 
på Jesus nu att bli ett med Enighetskyrkan
på jorden. Därför hjälper kristna andar, i 
position av ärkeänglarna, den tredje Adam
och Eva medan de leder åter-skapelsen 
på jorden. Enligt Principen om att ärkeäng-
larna skulle hjälpa Adam och Eva, kommer
dessa kristna andar att bidra till att skapa 
föreningen mellan Enighetskyrkan och 
Kristendomen på jorden.

Vidare, baserat på hjärtats enighet skapad
mellan himmel och jord, kommer alla goda
kristna kungar och härskare i andevärlden 
att skapa länkar mellan alla nationer, som 
för närvarande är separerade från varan-
dra. Hittills var det omöjligt att uppnå målet
att bilda en enhetlig sfär som överskrider 
nationer, centrerat på hjärtats sfär av 
Guds kärlek; gapet var alldeles för stort. 
Men det är nu möjligt, eftersom vi har gått 
in i en tidsålder av nåd där vi kan etablera 
ett rike av partnerskap som förbinder 
sfären av himlens hjärta med sfären av 
jordens hjärta. Nu kan vi skapa sfären av 
enighet mellan de två. Detta är möjligt 



eftersom jag gav Välsignelsen till Heung-
jin och Hoon-sook. (140-055, 1986/02/01)

21 Samtliga medlemmar och ledare i 
Enighetskyrkan som kom och gick fram till 
nu har fullgjort gottgörelse på kyrkonivå, 
men de har inte uppfyllt gottgörelse-
villkoren för nationen eller världen. Men 
Heung-jins fall är annorlunda. Han har 
uppnått nationell nivå. Det är därför han 
kan bli befälhavare som representerar det 
rättfärdiga målet av Himmelriket. Det är 
därför han kunde bli subjekt partner i 
andevärlden, och kunna ansluta ande-
världen till jorden. Om han hade varit gift 
när han gjorde sitt offer kunde han inte ha 
gjort det. Det var möjligt eftersom han 
ännu inte var gift. Från och med nu, är folk
i andevärlden fortfarande ogifta.

Eftersom jag visste allt detta, lovade jag 
Heung-jin, "Jag kommer att finna ett barn 
för dig att adoptera." Jag kan hitta en åt 
honom eftersom han uppnått nationell 
nivå. För att hitta ett barn att adoptera var 
jag tvungen att först finna honom en ideal 
partner. I andevärlden, där människor är 
som ogifta män och kvinnor som vill gifta 
sig, blev Heung-jin med sin hustru cent-
rum. Han blev ledare för den världen.

I enighetsfamiljen, är sättet vi påverkar 
hela världens lycka genom att erbjuda oss 
som ett offer och inta positionen av ett 
offer. Det är vad Heung-jin gjorde. Därför 
måste ni älska Heung-Jin och hans familj. 
(130-201, 1984/01/15)

22 Jag genomförde enighets-ceremonin 
den 31 december 1983. Sedan dagen före
Heung-jin gick till andevärlden, bad och 
lovade jag: "Även om ni lämnar denna 

jord, skall jag hitta ett barn för dig att 
adoptera som om du var på jorden och jag
kommer att betrakta honom som er 
faktiska son. "Om jag kommer att göra 
detta, måste jag ge honom Välsignelsen 
på jorden. Annars skulle det vara omöjligt.

Gud sände Messias till jorden för att rädda
den fysiska världen. Men i mitt fall, för att 
rädda den andliga världen, sände jag 
kärlekens prins som min ambassadör med
full auktoritet på uppdrag av Sanna föräl-
drar. Även Jesus kunde inte nå den posi-
tionen i den andliga världen. För första 
gången i historien har Gud kommit att ha 
en son i tonåren, som Hen kan kalla sin 
egen och älska som Sin egen. 
(131-014, 1984/02/20)

23 En rapport kom från den brittiska 
kyrkoledaren. Han gav en rapport från en 
av de välsignade hustrurna om Heung-
Jins verksamhet i andevärlden. Hon 
rapporterade om St Franciskus av Assisi 
— att efter att han dog i Italien hade han 
inte kunnat återvända dit, inte ens en enda
gång. Men som ett resultat av Heung-jin 
ankomst i andevärlden, kunde han för 
första gången gå och besöka Italien. Han 
uttryckte hur överlycklig han var att han 
kunde återvända till sitt land.

Även en biskop från södra Tyskland som 
dog i Tyskland, men inte hade kunnat 
återvända till sitt land efter hans död. Men 
efter att Heung-jin tog ledningen, sändes 
biskopen till Tyskland för att övervaka sin 
nation, och han har nu den fantastiska 
välsignelsen att få samarbeta Sanna 
föräldrar. Han var mycket nöjd med detta.



Hennes rapport som jag fick genom 
hennes kyrkoledare sammanfaller med 
vad jag har sagt. Människor i andevärlden 
visste först inte vem Heung-jin var. De 
undrade över honom och sa: "Vem är 
denna asiatiska pojke?" De undrade allt 
mer när de såg att Jesus var ödmjuk inför 
honom. Så Heung-jin presenterade sig för 
dem, "Jag är Heung-jin." Och sedan sa 
Jesus, "Jag är äldre Kristus och Heung-jin 
Moon är min yngre bror Kristus." 
(131-205, 1984/05/01)

Avsnitt 3. Fängelseliv i Danbury 

                  Förlåta Amerika
Den 20 juli 1984 fängslades Sanne far i 
federala kriminalvårdsanstalten i Danbury, 
Connecticut. Dagen före hans inspärrning,
höll han ett offentligt uttalande, hävdade 
att roten till det här var inte en fråga om 
skatteflykt, utan missbruk av regerings-
makten för att förfölja religion. Tidigare 
den 26 juni 1984 hade han vittnat om sin 
oskuld vid en utfrågning i den amerikanska
senatens juridiska kommittés underutskott.

1 Jag är oskyldig. Jag har inte begått 
något brott. Jag är helt enkelt ett offer för 
den amerikanska regeringens förföljelse 
och maktmissbruk. Tusentals präster från 
hela Amerika har protesterat mot rege-
ringens förföljelse av mig och har gjort ett 
löfte att utföra en veckas fängelse i soli-
daritet med mig, i namn av att skydda 
religionsfriheten.

År 1971 kallade Gud mig att komma till 
Amerika och leda en rörelse för att åter-
uppliva Kristendomen och återupprätta 
andan vid grundandet av denna nation. 

Hen skickade mig för att väcka det 
amerikanska folket från deras andliga 
okunnighet vid en tidpunkt då en förtryck-
ande anda av ateism och religiös into-
lerans hade uppstått. Jag själv led nästan 
till döds i kommunistisk fångläger. Jag är 
villig att lida i ett amerikanskt fängelse om 
det kommer att hjälpa Guds syfte i att 
väcka Amerika från dess andliga slummer.

Om ni verkligen vill förstå innebörden av 
mitt arbete i Amerika, kan ni då verkligen 
tror att jag kom till Amerika för att lura 
USA:s regering på uppskattningsvis 
25 000 $? Från allra första början, var 
detta inte ett skattemål. Det var en attack 
från USA:s regering på religionsfrihet hos 
min kyrka. Jag står dömd för inte något 
annat skäl än  min religiösa tro och mina 
aktiviteter.

Jag kommer nu att flytta min kyrkas 
högkvarter till Danbury-fängelset, där jag 
kommer att fortsätta att be och arbeta till 
förmån för detta land. Jag tackar Gud för 
att han använder mig som Hens instru-
ment för att leda kampen för religionsfrihet
och att starta ett andligt uppvaknande i 
Amerika vid denna mest avgörande tid i 
mänsklighetens historia. Må Gud välsigna 
Amerika. (133-212, 1984/07/19)

2 När jag lämnade för Danbury, bad våra 
medlemmar runt om i världen, "Vad ska vi 
göra när du är borta?" Men jag sa till dem: 
"Ser ni inte den nystart som kommer att 
ske runt om i världen? Ni kanske inte att 
kan se det som Gud förbereder utanför 
Danbury, men jag kan. Kan ni inte höra 
ljudet av trummor när grunden läggs för en
hoppfull framtid, när alla som motsätter 
oss kommer att ge upp? Kan ni inte se det



amerikanska folket böja sina huvuden i 
vördnad? " Jag höll fast vid denna vision 
när jag gick in i Danbury-fängelset.

Mina upprymda motståndare sa "Titta på 
den här mannen. Han trodde att han var 
stark nog att plocka upp och lägga på rygg
hela nationen Amerika. Nu är han bara en 
förlorare." Men jag är inte en förlorare. För 
mig är fängelse bara ett steg på vägen att 
utföra min otroliga dröm. Jag sa till mig 
själv: "När jag lämnar fängelset och går ut,
kommer morgonsolen att lysa klart. Ni 
kommer att möta mörknande höstdagar, 
medan jag kommer att välkomna en vår-
trädgård spirande med nya skott. När ni 
inte kan kliva in i denna grönskande 
trädgård, kommer era hjärtan att fyllas 
med vad som känns som 1000 års bitter 
sorg. " Med sådana tankar i mitt sinne när 
jag gick in i fängelse, gick jag uppsträckt. 
(171-083, 1987/12/06)

3 Fram till just det ögonblick Far gick till 
Danbury, uppmuntrade han er och för-
sökte att inspirera er med hopp. Trots 
detta är den 20 juli 1984, en dag jag verk-
ligen för alltid vill radera från historien.

Med start från East Garden kl. 22:00, 
följde jag honom till Danbury-fängelset. 
Bitande min läpp, bekräftade jag min före-
sats att vara stark, men jag kunde inte 
hålla tillbaka tårarna som rann även utan 
att jag insåg det. Under denna resa, var 
Far inte det minsta bekymrad över vad 
som skulle hända med honom. Även när 
han tänkte på Amerika och Guds försyn, 
var hans enda bekymmer i det ögonblicket
att trösta mig. När jag såg det blev jag 
överväldigad; jag visste inte vad jag skulle 
göra.

Före avfärden sa far, "Jag kommer att 
befria även detta fängelse." Han sa  upp-
repade gånger att vi ska inte gråta för 
honom utan istället be för att åstadkomma 
Guds vilja.

Idag den 22 juli, vid gryningen, kallade han
på mig och bad mig att förmedla detta 
budskap till er, "Ni är de personer som har 
fått Guds kungliga kallelse att tända en 
ledstjärna av ljus inom Kristendomen."

Att säkra Fars frihet beror på er. Jag ser 
detta som en sista möjlighet Gud har gett 
oss. Fortsätt att uppfylla er mission och 
era aktiviteter med den mest uppriktiga 
hängivenhet, och genomför fars direktiv. 
När ni påverkar Guds hjärta med er upp-
riktiga hängivenhet, kommer satan höja 
armarna och ge upp, och historien kom-
mer att välkomna en ny tidsålder. 
(Sanna mor, 1984/07/22)

4 Oavsett vilken bitter smärta jag har lidit, 
kan det inte jämföras med den bittra sor-
gen hos Gud. Varje gång jag gick till 
fängelse, uttömde jag allt. Jag fängslades 
enligt japansk kejserlig lag , jag fängslades
efter att ha gått in i Nordkorea, och jag 
fängslades efter att jag kom tillbaka till 
Sydkorea. Jag fängslades även i Amerika. 
Allteftersom jag fullgjorde mitt gudagivna 
uppdrag, såg jag även fram emot fängel-
ser jag hamnar i Sovjetunionen och Kina. 
Jag har mött död och fängelse i hela mitt 
liv. Men jag var tvungen att hålla mig vid 
liv. Även i det värsta fängelse, även under 
tortyr, gjorde jag allt för att överleva. 
Oavsett hur tjocka murar, gjorde jag varje 
gång ett genombrott.



I Danbury-fängelset blev jag förbluffad 
över hur våra medlemmar från hela värl-
den grät ymnigt när de kom för att se mig. 
Innan man går in fängelset sa jag till dem: 
"Ni stirrar bara på Danbury-fängelsets 
järngrind. Ni kan inte se framtidens värld 
som ligger utanför dess fängelsemurar, 
men jag kan. Jag hör basunen som ljuder 
frigörelse och ropar på arbetare att samla 
skörden."

Vänta och se. Vi kommer säkert att slå in 
på en väg till en ljusare framtid för Ame-
rika. Om jag inte kan komma dit, måste ni 
lära folk och leda dem tills det kommer att 
ske. Tiden kommer då Amerika måste 
söka mitt råd. (238-165, 1992/11/22)

5 När Gud älskar människor, tänk om han 
skulle älska dem bara på en nivå av 80 
procent och lägga resten av hans paket av
kärlek i ett lager? Människor är giriga; de 
skulle inte kunna sitta still. De skulle säkert
utforska hela lagret, slickande sina läppar 
och provsmaka allt, leta efter mer. De 
skulle inte sluta förrän de kände sig säkra 
på att det inte fanns någon mer kärlek kvar
för Gud att ge bort. Människor är giriga 
efter kärlek. Gud skapade människor att 
vara giriga för kärlek, så de kommer att 
skrapa ihop bitarna av kärlek längst ner. 
Av denna anledning välkomnar historien 
människor som är på jakt efter kärlek, och 
har gjort så i tusentals år.

Jag har börjat föra en tidvatten-våg av 
kärlek till Amerika. Vi bekämpades från 
fronten men välkomnades bakifrån; Vi 
bekämpades uppifrån men välkomnades 
underifrån; vi bekämpades av nutiden men
kommer att välkomnas av framtiden. Hur 
underbart! Så jag oroar mig inte för min 

fångenskap. Liggande i ett fängelse, kän-
ner jag mig bekväm. Min mage mådde 
bra. Jag mådde bra rakt igenom. De andra
intagna brukade ropar om än det ena än 
det andra, och sa att de ville dö. Jag, å 
andra sidan, sov gott och åt bra. För mig 
är fängelse inga problem. 
(173-052, 1988/02/01)

               Vinna nya anhängare

När Sanne far genomled denna Golgata 
på världsnivå, var han aldrig förtvivlad. 
Även om han var orättvist inspärrad, 
tjänade han sin tid som ett exempel för 
andra, med att ge djup inspiration till de 
andra intagna. Genom att se hur han 
praktiserade sann kärlek i sitt dagliga liv, 
kom de intagna att respektera honom. 
Miljön av kärlek som han skapade för-
vandlade atmosfären i fängelse.

I fängelset, bad Sanne far ständigt för 
Amerika. Genom att förstå det stora syfte 
Gud har för detta land, kunde han inte 
sluta älska Amerika. Dessutom, under 
hela hans fängslande fortsatte han leda 
försynen.

6 Fångarna i Danbury-fängelset fick svälta
efter kärlek och längtade efter att få det. 
Så jag talade varje ord med ett hjärta av 
att älska dem. Följaktligen ville de alla 
vara nära mig.

Vid måltiderna, brukade jag i början jag 
sitta i ett hörn och äta själv. Men inom tre 
månader fanns det människor som sam-
lades på min vanliga plats och väntade där
på mig att komma och sitta ner. När så 
många människor kom till mitt bord att 



varje säte var upptaget och det inte fanns 
någon plats för mig, brukade jag gå till ett 
annat bord; men då lämnade de sina plat-
ser och kom för att sitta nära mig. Detta 
hände ofta.

Varför tror ni att detta hände? Var de 
tvingade att göra det, eller ville de själva? 
Det mänskliga hjärtat är anpassat till him-
lens hjärta. Människor är andliga varelser 
som medfött vet vem som älskar dem, 
som bryr sig om dem och som vägleder 
dem i rätt riktning. De kan känna igen ett 
kärleksfullt hjärta och ett gott sinne. Detta 
är anledningen till att vi inte behöver vittna 
till människor med ord. När kärleken flödar
över från vårt hjärta, kommer blommor 
naturligt att blomma där. Även om en kylig 
vind blåser, kommer vissa blommor att 
blomma genom sprickor i berget. Vissa 
blommor kan blomma även i de arktiska 
regionerna mitt i en värld av is. 
(163-284, 1987/05/01)

7 Jag tänkte att om jag hade lust att älska 
de intagna i detta amerikanska fängelse, 
även om jag var bara kunde älska en av 
dem, skulle det vara som om jag älskade 
alla medborgare i USA. Jag betraktade 
fängelse som ett mikrokosmos av himmel 
och jord. Så genom att älska de intagna, 
kunde jag älska Amerika. På den platsen 
bestämde jag att jag skulle älska Amerika 
mer än någon annan. Ingen verkar tycka 
om fängelsefångar, men jag älskade dem 
mer än någon annan någonsin älskat dem.
När jag gör ett sådant påstående till värl-
den, kan ingen ifrågasätta mig. 
Människorna i fängelset kommer att vittna 
om det. När fängelset serverade någon 
läcker maträtt förde de intagna det till mig.

I allmänhet är fängelselivet svårt. Trots 
detta måste man leva för andras skull. När
ni tjänar andra kan nya och högre ting 
skapas. Och när ni fortsätter att tjäna, 
kommer de nyskapade sakerna tillfalla er. 
Detta är Guds grundläggande princip. 
Detta är vad som betecknas som Edens 
lustgård som Gud skapade i början; det är 
hjärtats sfär där människor lever för 
andras skull. (163-284, 1987/05/01)

8 Skall jag dela med mig av en av mina 
erfarenheter från när jag var i Danbury-
fängelset? Jag fick ett brev från någon 
som en gång varit medlem i Enighets-
kyrkan. Efter sju år av svårigheter att göra 
insamlingar (fundraising), kunde han inte 
längre uthärda, och lämnade kyrkan. Men 
efter att han lämnade, märkte han att allt 
han hade lärt sig under sin tid att samla in 
pengar, hjälpte honom att bli en själv-
ständig person kapabel att tjäna sitt uppe-
hälle. Vad han hade lärt sig hjälpte honom 
att bli en person som hade medkänsla för 
andra, medan innan hade han alltid väntat 
andra skulle ha sympati för honom.

Han skrev att alla Enighetskyrkans Prin-
ciper hade bevisats sanna i varje situation.
Han hade fortsatt att slutföra doktors-
studier. Men under skoltiden, hjälpte inte 
en enda lärare honom att lägga grunden 
för att ha en ljus framtid; inte heller hade 
hans föräldrar gjort det. Den enda person 
som lärde honom hur man etablerar sin 
grund för framtiden var jag, en lärare från 
öst, och han var verkligen tacksam för det.

När jag läser detta brev i fängelset, tänkte 
jag, "Hmm, vad jag har gjort är inte bort-
kastat." Denna ex-medlem är ett bevis på 
att jag återuppväcker det amerikanska 



folket som vittrar bort, hjälper dem att bli 
nya skott som kommer att knoppa och 
blomma. De unga människor som jag 
utser i viktiga positioner, och som älskar 
detta land, kan bli hörnstenarna i ett nytt 
framtida Amerika, och genom dem kom-
mer denna nation Amerika att förnyas. 
(200-120, 1990/02/24)

9 Efter min frigivning från fängelset i 
Danbury, hörde jag att en av vakterna 
säga: "Jag visste aldrig att en person kan 
göra så stor skillnad." Han sa att medan 
jag var i fängelset, drack inte de som 
brukade alkohol, utan gömde sig någon-
stans ur min åsyn, De som brukade röka 
marijuana gjorde inte det förutom gömda i 
skogen så att jag inte skulle hitta dem, och
de som bråkade slutade omedelbart om 
jag skulle komma förbi. Den mannen sa att
han hade aldrig sett brottslingar uppträda 
med sådana dåliga samveten. Men bara 
tre dagar efter att jag lämnat, gick de till-
baka till som de var tidigare. Reflektera 
över detta, sa han, "Hur kunde en person 
göra en sådan skillnad i fängelset utan att 
säga ett ord, han måste ha någon form av 
otrolig makt!" Detta blev ett samtalsämne.

Dessa är inte mina ord. Utredare från justi-
tiedepartementet gick till fängelset och 
rapporteras allt detta för mig. Vart jag än 
går, om jag är i ett fängelse eller var som 
helst, ger jag alla med mig ett hjärta av 
kärlek så jag kan lämna något bra bakom. 
Detta har varit mitt liv, och jag lever det 
kraftfullt. Jag lever som om jag var för-
fadern av världen där alla kommer att leva 
på detta sätt. (190-030, 1989/06/18)

10 Även om jag hade bott i Amerika under 
en längre tid, var det genom att uppleva 

fängelse livet i Danbury som jag kom 
verkligen förstod Amerika. Det lilla sam-
hället i Danbury-fängelset innehåller det 
bästa och det värsta av Amerika. Där 
kunde jag möta de bästa medarbetarna 
och de värsta. Jag intog min position, 
uttryckte mitt hjärta att undervisa dem så 
att de skulle vara med mig i hjärtat och 
överlämna sig till mig. Jag gjorde det för 
att skapa ett gottgörelsevillkor i hjärtats 
sfär, så att jag skulle kunna undervisa hela
amerikanska folket i framtiden. I Danbury 
kunde jag verkligen lära om Amerika.

Dessa intagna var deprimerade. De trodde
att de inte hade gjort något fel som för-
tjänade fängelse. Några av de mest listiga 
fångarna träffades och gick med på att 
döda mig om jag gjorde något för att lura 
dem. Där är det lätt att mörda någon i 
sömnen. Det kunde hända; jag visste detta
mycket väl. Men jag kämpade inte mot folk
i detta lilla samhälle; istället nådde jag ut 
till dem och hjälpte dem att leva i harmoni. 
Sex månader senare hade alla de intagna 
kommit att respektera mig. Jag hade för-
mågan att få detta hända.
(182-094, 1988/10/14) 

11 I Danbury-fängelset, höll jag ibland på 
med mina fängelsesysslor även när det 
var tid för lunch. När jag gjorde det, kom 
köksledaren till mig och sa, "Det är lunch-
tid nu, så stoppa snabbt vad du gör och få 
något att äta." Sådant är människors hjär-
tan. Han var orolig jag skulle missa frukost
och lunch, så han kom och uppmanade 
mig att äta den mat han hade förberett. 
Ibland delade han även en del av sin egen
mat med mig. Människor överallt har ett 
samvete, även i fängelse. Om ni lever ett 



liv av att tjäna andra, kan ni vinna vänner 
även i fängelse och de kommer att skydda
er.

Glöm inte vad jag säger. Det är extremt 
värdefulla råd. Jag fick denna under-
visning från himlen, och jag måste för-
medla den till er så att ni kan göra det er 
egen tradition. Sannerligen, kommer den 
som strävar efter att leva för andras skull 
inte gå under. Även om ni är på väg mot 
undergång, kommer universum att skydda 
er. Även om någon försöker döda er, kom-
mer ni att leva och hen kommer att dö i 
stället. Det kan tyckas som om ingenting 
fungerar, att ni misslyckas och kommer att
förstöras, men i stället kommer ni att leva, 
frodas och avancera. Saker kommer att 
vända sig för er, eftersom Gud skyddar er 
och universum skyddar er. 
(134-249, 1985/07/20)

12 Jag har avtjänat fängelsestraff många 
gånger. Ändå eftersom jag i fängelse levt 
mitt liv till förmån för det hela, hamnade 
jag bland många människor som var villiga
att offra sina liv för mig. När jag arbetade i 
gödselfabriken i Heungnam fängelset, ville
många fångar arbeta vid min sida. Min tid i
Danbury också sådan.

En gång hörde jag att en viss person ville 
vara nära mig men fann det svårt att när-
ma sig mig. Senare erkände han att han 
kontaktat mig flera gånger men kunde inte 
ens öppna munnen för att tala. Det är fan-
tastiskt att en sådan sak hände. Han var 
en tuff man som förlitade sig på nävarna, 
men jag hade någon form av makt så att 
även han betedde sig på det sättet inför 
mig. Även sådana tufft sinnade fångar 
gillade mig.

Anledningen till att jag har makt att dra och
locka människor är eftersom jag känner 
Guds hjärta och hur Gud har arbetat. 
Alltså, lever jag för det hela precis som 
Gud gör. När jag gör det, även när jag inte
säger något, kan jag utstråla en naturlig 
auktoritet. (134-250, 1985/07/20)

13 De flesta av de intagna i Danbury-
fängelset var omkring 30 år gamla. Inte 
många var över den åldern. Ganska 
många spärrades in på grund av droger. 
Ofta var troende kristna. Många fler hade 
kristna bakgrunder, från antingen prote-
stantiska eller katolska familjer. Det faktum
att dessa unga människor hamnade i fäng-
else tyder på att de kristna prästerna, om 
protestantiska pastorer eller katolska 
präster, inte hade tagit ansvar för dem. 
Jag är övertygad om att dessa präster 
borde ångra sig.

Som själv en andlig ledare, var jag tvung-
en att på allvar reflektera över och utvär-
dera mig när det gäller följande frågor: 
Ända sedan jag hissade flaggan för min 
nya kyrka i Amerika, hur mycket påverkan 
gör jag i verkligheten på de unga männis-
kor som faller in i korruption och är på väg 
till döden? Har jag en positiv eller en nega-
tiv inverkan på dem?
(134-233, 1985/07/20)

14 Varje gång jag gick i fängelse, var jag 
mest intresserad av att se de speciella 
intagna som Gud förde till mig och som jag
skulle bilda en relation med. Detta var all-
tid så spännande. Det var samma sak i 
Danbury. En italiensk fånge där sa att han 
bara var glad att se mig utan anledning. 
Han tyckte det var konstigt, men när han 
kom att göra sina sysslor efter sin måltid, 



kontrollerade han alltid om jag var där. 
Han brukade säga, "Jag vet inte varför, 
men jag trivs bara när jag ser dig i när-
heten." Han tillade att han aldrig hade haft 
en sådan känsla, även mot sin hustru när 
han var kär i henne! Han fortsatte säga 
många gånger, "Det är verkligen konstigt." 
Han sa också att när han var ensam blev 
han ofta orolig, men när han var med mig 
hade han inte ett enda bekymmer i värl-
den. Som ett resultat, brukade han stanna 
uppe hela natten och skydda mig när jag 
somnade.

Tror ni att jag tvingade honom att göra 
det? Nej På något sätt kände han att han 
var tvungen att skydda mig. Han erbjöd sig
att skydda mig, även förlora sömn, efter-
som det var något han ville göra, inte nå-
got jag tvingade honom att göra. Han gjor-
de det av sitt hjärta mot mig. 
(166-242, 1987/06/07)

15 När jag väljer att göra något och ge-
nomför det, även om resultatet visar sig 
vara dåligt, klagar jag inte på det. Detta är 
anledningen till att jag inte klagar på den 
förföljelse jag tagit emot i Amerika, och 
varför jag inte klagar över att jag skickades
till Danbury-fängelset. När allt kommer 
omkring, hjälpte min erfarenhet i fängelset 
mig att bättre förstå det amerikanska sam-
hället, det amerikanska folket och syste-
met i västvärlden. Jag led inte någon 
förlust av det.

Många amerikaner vet inte vad fängelse-
livet innebär, men jag fick uppleva det. 
Fängelse är där jag lärde mig verkligheten 
om Amerika. I framtiden, måste jag om-
vända även det fängelset till himlen. Det 
kommer inte att bli en lätt uppgift, men 

mina erfarenheter i fängelset kommer att 
hjälpa mig att göra det. Detta är anled-
ningen till att jag säger att det inte var en 
förlust.

När jag var i fängelse, fanns det en hel del
människor som följde mig runt. Jag ville 
inte predika för dem. Jag sa inte mycket, 
men jag påverkade dem genom min var-
dag. Jag är säker på att om jag frågade 
dem som var med mig i Danbury och har 
nu släppts att komma för en samling, 
skulle de alla komma. Medan många 
amerikaner förkastar mig och säger: "Nej, 
jag tycker inte om honom!" så har dessa 
fångar lärt vem jag i verkligheten är och 
när de gjorde det, välkomnade de mig. 
(167-232, 1987/07/19)

16 Fortfarande är det en sak jag saknar 
från Danbury-fängelset, den stora stenen 
som jag brukade sitta på och vila från tid 
till annan. På lördagar och söndagar när vi
inte arbetade, brukade jag inte sova i min 
cell hela dagen som så många av de 
andra intagna gjorde. Särskilt under som-
maren att vara instängd i cellen var 
kvävande för mig. Så jag brukade gå ut till 
den stora stenen på kullens ansats, lägga 
mig ovanpå den och falla i djup sömn. 
Ibland började jag snarka och sedan vak-
na upp, överraskad av min egen snark-
ning. Ni har ingen aning om hur mycket 
jag saknar det! Jag har aldrig sovit så väl. 
När jag måste fokusera på att uppfylla 
Viljan varje dag, hur kan jag någonsin lätt 
somna med mina lemmar utspridda? En 
person som lever ett offentligt liv kan bara 
inte njuta av sömnen. 
(202-181, 1990/05/20)



17 När jag var tvungen att gå till fängelse i 
Amerika, var jag inte orolig för det. Jämfört
med de andra fängelserna, var min tid i 
Danbury som en bekväm semester. Jag är
van att bara sova två till tre timmar per 
dygn, men i Danbury fanns en regel om att
vi var tvungna att sova åtta timmar per 
dygn. Om ni stannade uppe och inte sov, 
skulle de inte ge er mat. Därför kunde jag i
fängelse ersätta hela tiden jag inte sov 
hela mitt liv. Vanligtvis är mitt liv så upp-
tagen jag har inte tid att själv njuta. Men 
på helgerna i Danbury fanns det inget att 
göra utom att slappna av 24 timmar om 
dygnet. Jag kunde läsa så många böcker 
som jag ville, och ingen skulle säga det 
var fel. Så jag sa, "Tack, Gud!" Egentligen,
vad jag gjorde i fängelse var helt motsatt 
till vad Amerika väntat. Det var Guds 
strategi för mig att nå ut till andra sidan — 
till satans värld. Genom att älska folk i sa-
tans värld, gjorde jag vad satan inte kan 
göra. Jag kan omfamna och älska män-
niskor överallt, vare sig i Guds värld eller i 
satans värld, som representeras av fängel-
se. Satan kan inte göra det. Han är expert 
på att hata, men han kan inte älska. Det är
därför han bara kan styra folk på sin sida, 
inte på båda sidor. Det är därför satan 
oundvikligen kommer att förlora till mig, 
experten på att älska människor på båda 
sidor. Således, när vi beger oss mot sfä-
ren av frigörelse, kan satan inte följa oss. 
Detta är anledningen till Amerika och 
världen kommer att ge upp förr eller se-
nare. Nu är det ingen som blockerar min 
väg. (196-206, 1990/01/01)

18 Jesus sa att vi skulle älska våra fien-
der, och han visade detta på korset. Lika-
så var det medan jag bar korset av Dan-

bury-fängelset satte jag standarden i att 
älska det amerikanska folket. I Danbury 
älskade jag verkligen mina fiender.

När flera interner brukade sitta tillsam-
mans och klaga över fängelsepersonalen 
och regeringen, istället för att gå samman 
med dem i deras klagan brukade jag 
uttrycka medkänsla. Detta är hur jag 
vägledde dessa interner. Till slut, skapade 
jag en miljö av kärlek där de respekterade 
mig. När jag arbetade, arbetade jag 
dessutom på ett sådant sätt som drog dem
att göra som mig, till en position där jag 
kunde älska dem. Kärlek styr allting. Så 
även om jag var i en fängelsecell, även 
utan att de insåg det, blev de invävda i 
själva strukturen av min kärlek och kom att
respektera mig. (136-062, 1985/12/20)

Avsnitt 4.  Mission i fängelset och  
                   kristet stöd

                Sovjetunionens fall

Sanne far hade länge förutspått att den 
kommunistiska världen skulle falla sam-
man. Även i Danbury-fängelset, bad han 
professor Morton Kaplan att göra "Sovjet- 
imperiets sammanbrott" till temat för den 
kommande andra internationella kon-
gressen för professorerna för världsfred 
som hölls i Genève, Schweiz i augusti 
1985. Även när Sanne far i fängelset 
utvecklade Washington Times och 
främjade andra aktiviteter till förmån för 
fred i världen; uppmuntrade han framför 
allt nicaraguaner som arbetade för att 
hindra kommunisterna från att ta över 
Centralamerika.



1 Vid åtminstone tre tillfällen i Danbury-
fängelset, talade jag med professor 
Kaplan, som var ansvarig för den 
kommande internationella kongressen 
professorer för världsfred, och övertalade 
honom att ge den titeln, "Sovjet-imperiets 
sammanbrott." Först uppmanade han mig 
att använda en annan titel, och sa, "Låt 
oss inte säga "sammanbrott" utan kanske 
säga "potentiella slut"? Jag frågade ho-
nom: "Vad ska ni göra om kommunismen 
faktiskt avslutas under de kommande fem 
åren?" Inom fem år hände det faktiskt.

Jag är den enda som visste när den kom-
munistiska världen skulle kollapsa. Varken
den akademiska världen, och inte heller 
den religiösa världen, och inte heller me-
dia visste detta. Hela världen motsatte sig 
mig, men jag är den som förutsåg när det 
skulle hända. Det var också i Danbury jag 
förkunnade öppnandet av porten till 
himlen. (414-016, 2003/07/26)

2 Amerika motsatte sig mig, men jag har 
älskat Amerika. Jag kan inte uppfylla åter-
upprättelsens historia om jag inte är mer 
patriotisk än det amerikanska folket. Det 
blir ingen väg öppen för att återupprätta 
Amerika om jag inte lägger villkoret att ha 
älskat Amerika mer än dess egna med-
borgare och patrioter som levde för sin 
nation. Av denna anledning, när jag etab-
lerade Washington Times godkände jag 
den första betalningen när jag faktiskt var i
rättssalen inför rättegången som skulle 
skicka mig till Danbury-fängelset. Jag 
grundade The Washington Times för 
rädda Amerika, även när Amerika var 
ursinnig mot mig och försökte slå ner mig. 
(175-023, 1988/04/06)

3 Det vapen som jag har är kärlek. Det är 
därför, trots att jag var inspärrad i Dan-
bury-fängelset, jag ringde ledarna för The 
Washington Times att börja publicera 
tidskrifterna Insight och World & I. Jag 
etablerade sex andra organisationer. Mitt 
syfte med allt detta var att återuppväcka 
Amerika. Det är på grund av det funda-
ment som jag skapade i fängelse som vi 
kunnat etablera dagens världsomspän-
nande fundament. (184-315, 1989/01/01)

4 President Reagan överlämnade till 
kongressen ett lagförslag om bemyndi-
gande av 14.000.000 $  för att hjälpa de 
nicaraguanska contras. Men kongressen 
förkastade det. Varför tror ni att Gud av de
240 miljoner människor som lever i Ame-
rika, skulle väcka mig mitt i natten i min 
cell i Danbury och ge mig en brådskande 
order i denna fråga? Han beordrade mig 
att göra det direkt, så jag kallade på 
Sanna mor med en gång. Jag berättade 
för henne att The Washington Times fick 
lösa detta problem med stöd för frihet. Jag
sa att de var tvungna att vara fast beslutna
att lyckas, även tidningens framtid stod på 
spel för det.

Vid den tiden, var president Reagan i 
Tyskland och inte på amerikansk mark. 
Jag ringde de ansvariga för The Washing-
ton Times att skapa en insamlingskampanj
med det amerikanska folket att samla 
14.000.000 $ för contras. Jag sa till dem 
att tidningen bör uppmuntra människor att 
kliva fram och ta ansvar för det. Denna typ
av sak var otänkbart i en värld av mass-
media, men jag sa till dem att de var 
tvungna att göra det. Jag sa till dem att om
de inte var beredda att göra det inom en 



månad skulle jag hitta pengar för att finan-
siera contras själv. Jag sa, "Skriv en le-
dare och publicera den."

En stor ledare får saker att hända utan att 
ta åt sig äran. Jag bad tidningens ledning 
att omedelbart kontakta chefredaktören för
The Washington Times och be honom 
inleda en insamlingskampanj för att mobili-
sera alla amerikanska medborgare som 
ville stödja Nicaraguas contras. Tack vare 
Guds hjälp, inom sju veckor hade den 
amerikanska opinionen vänt helt och en 
majoritet stödde contras. Kongressen tog 
åter upp frågan, och den här gången 
godkändes ett lagförslag om bemyndi-
gande av 27.000.000 $  i stöd. 
(138-036, 1986/01/13)

5 Gud välsignade Amerika för att bygga 
Himmelriket, med Nord- och Sydamerika 
som sin bas. Nicaragua var i en kritisk 
situation, om det föll till kommunismen, 
skulle Gud stå inför en situation där Hen 
kunde förlora hela Sydamerika. Har ni 
någonsin tänkt på Guds olyckliga hjärta 
när Hen kom till mig när jag var i fängelse 
och berättade att jag måste rädda Ameri-
ka, trots att det finns många duktiga män-
niskor som USA:s president, kristna ledare
och andra? Ni kan tvivla på mitt råd, men 
om jag hade tvivlat på Guds vägledning 
och tänkt, "Jag är inte säker på om detta 
är Guds befallning, låt oss bara vänta och 
se" vad tror ni skulle ha hänt? Gud gav 
mig en direkt order, och den måste ge-
nomföras. Vi kunde inte vara ens en eller 
två dagar för sent. Det var lördag kväll och
nästa dag var söndag, när hela USA:s 
regering inte fungerade. Gud kände till 
denna situation. Om vi hade väntat tills 

måndag kväll, skulle rykten förmodligen ha
spridit sig att The Washington Times 
konspirerade med Vita huset. 
(146-285, 1986/07/20)

6 Även när jag var i fängelse, fortsatte 
Gud att ge mig instruktioner. Han beord-
rade mig att utföra alla typer av uppgifter i 
syfte att lösa det nicaraguanska prob-
lemet. Som ett resultat, växte den ameri-
kanska opinionens stöd för nicaraguanska 
contras och stödet för lagförslaget som 
kongressen hade avsatt godkändes. Den 
amerikanska regeringen behövde ge 
27.000.000 $ av stöd till Nicaraguas 
contras; annars kan Nicaragua mycket väl 
ha fallit under Sovjetunionens kontroll. Om
det hänt, då hade fem andra nationer, 
däribland Mexiko, Guatemala och Hon-
duras, också ha blivit attackerade av 
kommunistiska styrkor och ett storkrig 
skulle ha brutit ut.

Stödförslaget måste godkännas. Eftersom 
kongressen visste att jag var beredd att 
själv uppfylla stödet, vilket skulle ha varit 
en stor förlägenhet för Amerika, var kon-
gressen tvungna att godkänna förslaget. 
(146-149, 1986/06/08)

7 Medan i Danbury-fängelset, etablerade 
jag sex organisationer inom loppet av nio 
dagar. Detta arbete, som jag gjorde på en 
mycket kort tid, var för att främja religions-
frihet och för att rädda Amerika — även 
Amerika hade tagit ställning som min 
fiende. Men dessa organisationer, som jag
inrättats för att spela en central roll för 
denna nation, blev en fråga för ameri-
kaner. Amerikanerna var inte tänkta att 
motsätta sig dessa organisationer; de 
skulle stödja dem. Så jag var tvungen att 



skapa ett villkor för amerikanerna att väl-
komna dem.

Amerika är den ledande nationen av den 
fria världen, men satan blockerade Ame-
rika från att återvända till dess pionjär-
anda. Därför var jag tvungen att skapa ett 
tillstånd inför Gud att älska Amerika mer 
än amerikanerna älskar sin egen nation. 
Jag fick Guds bekräftelse när jag hade 
gjort det. Med Gud som min domare, 
kämpade jag för att skapa villkoret att ha 
den högsta standarden av kärlek, och jag 
lyckades. (175-024, 1988/04/06)

                Förena Kristendomen

Den 30 maj 1984, på Hyatt Regency Hotel
i Washington DC, deltog medlemmar av 
prästerskapet från 40 samfund i en de-
monstration för att protestera mot den 
amerikanska regeringens åtal och fängs-
lande av Sanne far som religiös för-
följelse. Det följdes av en konferens på 
Sheraton Hotel i New York den 11 juni. 
Sanne far arbetade därefter med de 
religiösa ledarna som samlats till stöd för 
religionsfrihet och religiös tolerans för att 
utveckla ytterligare aktiviteter för ett 
återupprättande av amerikansk kristen-
dom.

Dessutom, medan Sanne far var spärrad i 
Danbury-fängelset, förberedde han utbild-
ningsmaterial och skickade dem tillsam-
mans med sitt eget brev daterat den 28 
februari 1985 till mer än 300.000 ameri-
kanska präster. I sitt brev uppmanade han 
dem att stå för religionsfrihet och religiös 
tolerans. Varje pastor fick en kopia av 
Principerna, en föreläsningsvideo om Prin-

ciperna, och en kopia av Gods Warning to 
the World - Guds varning till världen. Far 
inrättade också seminarier för 7000 kristna
ledare, att bjöd in dem till Korea och Japan
för att studera Principerna.

8 Vi måste vinna seger över den ameri-
kanska regeringen innan vi kan komma in i
det utlovade landet, Kanaans land. Det är 
så enkelt. Jag förstod detta innan jag gick 
till rättegång. Så även nu ligger mitt fokus 
på att göra alla nödvändiga förberedelser 
för att lägga grunden genom vilken jag kan
påverka regeringen att gå i rätt riktning. 
Jag är övertygad om att jag inte kommer 
att besegras som Moses i Gamla Testa-
mentets tidsålder; Jag kommer inte att 
vara som Moses som dött och inte kunde 
komma in i det utlovade landet.

Nu har tiden kommit då jag kan återupp-
rätta alla som förlorades genom Jesu död 
på korset. Kristendomen i dag står i sam-
ma position som Judendomen vid tid-
punkten för romarriket. Jag är i samma 
situation som Jesus på den tiden. När 
Jesus bar korset, var Judendomen och 
Rom främmande. Men när jag går korsets 
väg, springer inte medlemmar iväg ifrån 
mig; mina 12 lärjungar springer inte ifrån 
mig. Även Kristendomen motsatte sig inte 
mig. Tvärtom, 40 kristna religiösa organi-
sationer förenades och välkomnade mig, 
och lovade att stödja mig i min kamp. Om 
därför den amerikanska regeringen säger 
ett enda ord till stöd, kommer allt  att ske. 
(132-025, 1984/05/19)

9 Jesus välkomnades inte, varken av 
Judendomen eller nationen Judéen. De 
förföljde honom och arbetade för att kros-
sa honom. Hans situation var som en tred-



je part, en utomstående, kämpande för att 
återupprätta standarden där Judendomen 
och nationen Judéen skulle samarbeta 
med honom. Under dessa omständigheter,
hamnade han döende på korset. På sam-
ma sätt var jag inte välkommen, varken av
Korea på nationell nivå eller av Kristen-
domen på global nivå, drevs jag även till 
positionen av en tredje part, en outsider. 
Det var för att övervinna denna situation 
som jag kom till Amerika, men jag har 
motarbetats även i Amerika. Nu står jag 
inför utsikten att hänga på Danbury-korset.
Jag måste omvända hela denna situation 
av opposition.

Det är en oroande sanning att eftersom 
Johannes döparen misslyckades med att 
delta tillsammans med Jesus, motsatte sig
inte bara gjorde nationen Judéen och 
Judendomen Jesus, även Rom anslöt sig 
till dem i opposition av honom. Opposi-
tionen från Kristendomen och Amerika 
kom eftersom vi inte kunde etablera en 
tillräckligt stark grund i Korea för att över-
vinna förföljelse där. För att göra saken 
värre, får vi motstånd från kommunismen, 
som har en global utbredning. Detta ställer
oss en position precis som vid tiden för 
Jesus. Oppositionen i Rom var exakt 
densamma som opposition från Amerika, 
som representerar den fria världen. På 
grund av detta, även om det krävs att gå i 
fängelse i Amerika, måste jag mobilisera 
kristna kyrkor och upprätta en koalitions-
rörelse. Om vi inte kan göra detta, kommer
det att bli ett allvarligt problem för oss. 
(146-121, 1986/06/08)

10 Syftet för min ankomst till Amerika är 
att rädda Kristendomen. Guds vilja är att 

förena världens kristendom. Så, vad som 
än krävs, måste vi påverka de kristna pas-
torer, vägleda Amerika och världen i den 
riktning som Gud vill och ansluta dem till 
Guds Vilja.

Efter att Israels folk avslutat sina 40 år av 
ökenvandring, var det dags för dem att 
migrera till ett nytt land och bosätta sig där
tillsammans. Var kan Enighetskyrkan slå 
sig ner? Guds vilja är att Enighetskyrkan 
skall bosätta sig i Amerika och skapa ett 
nytt Amerika. Jag kom till Amerika, efter-
som jag visste att Gud ville bygga en ny, 
perfekt nation i Amerika. För att skapa ett 
nytt Amerika måste vi att segra över 
kommu-nismen, förhindra sammanbrott av
familjer, stoppa den moraliska nedbryt-
ningen av ungdomar, och återuppliva 
Kristendomen. Det finns inget annat än 
detta sätt att återuppliva Amerika. 
(134-090, 1985/02/25)

11 Kristendomen förlorar mark i Amerika 
och kan göra mycket lite för att bekämpa 
ideologier som humanism, materialism och
kommunism. Dessa krafter påverkar detta 
land. På senare tid, kom jag alltmer att 
inse att den amerikanska regeringen är 
Kristendomens fiende och motsätter sig 
Kristendomen. Kongressen är antago-
nistisk mot Kristendomen och kullkastar 
ofta lagförslag gynnsamma för religiösa 
grupper. Det drar landet till en plats långt 
från Gud.

Regeringens åtal mot mig som satte mig i 
Danbury-fängelset fungerade som ett bra 
tillfälle att skapa en koalition av kristna 
trossamfund, av präster som arbetar 
tillsammans för religionsfrihet och öka 
medvetenheten om dessa problem. Jag 



hade faktiskt redan innan jag gick i 
fängelse, gjort förberedelser för att bygga 
en rörelse av kristna präster och medlem-
mar som arbetade hand i hand. Jag 
fortsatte att arbeta för detta efter att jag 
satt inspärrad.

För att Amerika mer effektivt skulle han-
tera det kommunistiska hotet, länkade jag 
CAUSA (Confederation of Associations for
the Unification of the Societies of the 
Americas) till denna nya rörelse för att 
återuppliva kyrkorna, centrerat på arbetet 
av den Helige Ande. Detta är den rörelse 
som jag vill etablera, och som vi, Enighets-
kyrkan, strävar efter att bygga. 
(146-122, 1986/06/08)

12 Amerika har existerat för sin egen skull,
men detta är fel. Amerika bör finnas till för 
världens skull; det ska visa vägen för att 
rädda och tjäna världen. Ändå vill den 
placera världen under sig själv, och i 
sökandet efter egen vinning övergav det 
till och med Gud. Amerika förlorade visio-
nen att bygga en värld av fred för alla 
människor över hela världen. Det är på 
grund av denna själviska motivation att 
missbruka det segerfulla fundamentet det 
ärvde i slutet av andra världskriget, som 
Guds verk har minskat i USA. Amerika var 
tänkt att skapa basen på vilken Gud kunde
agera på en global skala, men den gjorde 
inte det. Detta är anledningen till att Ame-
rika successivt går bakåt.

Som ett resultat, invaderar Kain. Kain-
sidan tränger sig in genom att främja 
vanor och livsstilar i den sekulära världen 
som har sin grund i Kain-liknande värde-
ringar och traditioner. Amerika har sina 
egna traditionella värderingar och livsstilar 

baserade på dessa traditionella värden, 
men de blir överväldigade. Kains funda-
ment av sekulära, världsliga värden för-
söker sätta sig över Kristendomen och 
kristna värderingar. Detta är anledningen 
till den amerikanska regeringen attackerar 
Kristendomen och urholkar rätten till reli-
gionsfrihet. Detta angrepp av sekulari-
sering är också orsaken till många andra 
problem som blir allt allvarligare, till exem-
pel förbud mot bön i skolan och att åter-
kalla stödet till religiösa skolor. Dessa 
frågor har alla nått sin topp runt den tid jag
satt inspärrad i Danbury. Även om de 
hade varit att nedtryckta under en längre 
tid, var det min fångenskap som väckte 
folk för dessa frågor. 
(148-145, 1986/10/08)

13 På Jesu tid, förlorade han allt. Han 
förlorade sina lärjungar, han förlorade 
Judendomen, han förlorade sin nation, 
världen och himmel och jord. Men nu med 
den seger som jag fick efter min frigivning 
från Danbury-fängelset, går vi in i tid av 
himmelsk lycka när vi kan återvinna allt 
som var förlorat. Från och med nu bör vi 
kunna bygga upp vår auktoritet betydligt 
så att vi kan leda och vägleda världen.

Ni lärde er om vägen av gottgörelse i åtta 
steg, men vem genomförde det och när 
gjordes det? Ni kunde inte göra de nöd-
vändiga gottgörelse-villkoren för att åter-
upprätta positionen som äldre son, så jag 
genomförde den missionen. Represen-
terande Abels position, återupprättade jag 
positionen av äldre son. Ni har sett detta. 
Nu när jag har återställt den äldre sonen, 
centrerat på mig stiger nu Enighetskyrkan 



uppåt, från positionen av den yngre sonen 
till positionen som den äldre sonen.

Detta innebär att den som var den äldre 
sonen i det förflutna måste gå ner till 
positionen av den yngre sonen, vilket 
vände på positionerna. Med andra ord, 
Kristendomen, som representerar den 
äldre sonen, måste stödja och följa Enig-
hetskyrkan genom att ta ställning för den 
yngre sonen. Den kan inte följa himlens 
principer om den inte gör det.

Sanna föräldrar kan återuppväcka världen 
först efter fullföljandet genom gottgörelse 
återfört positionerna för de äldre och yngre
söner. Detta grundar sig på principen om 
återupprättelse. Endast med detta villkor 
kan de framstå som Föräldrarna med be-
fogenhet att leda världen. Detta är nu klart.
Jag kämpade med satan och återtog föd-
slorätten som den äldste sonen; som ett 
resultat har de äldre och yngre sönerna 
återupprättats till sina rätta positioner.

Jag gick till Danbury-fängelset den 20 juli 
1984. När jag kom in i fängelse, samlades 
en framstående svart kristen ledare, Dr. 
Joseph Lowery, och en framstående vit 
kristen ledare, pastor Timothy LaHaye, för 
att stödja mig. På Jesu tid, grälade de två 
tjuvarna när han var på korset. Men på 
min tid, blev de två förenade. Detta har 
byggt den bästa bron för den vita världen 
och den svarta världen att avancera i 
harmoni. (135-183, 1985/11/13)

14 Många kristna troende vaknar upp till 
denna övertygelse: Eftersom Kristen-
domen är på Guds sida, bör vi kristna inte 
tillåta oss att ledas runt av regeringen eller
påverkas av sekulära humanister, kommu-

nister eller materialister. Vi måste få Ame-
rika att ta tillbaka till sina grundläggande 
principer, som bygger på Kristendomen.

Denna typ av uppvaknande sker i Amerika
just nu, och det händer att jag gick till 
Danbury. Jag utbildade 7.000 kristna präs-
ter genom att skicka dem till Korea. Efter 
att ha kommit till Korea, insåg de att Ame-
rika inte har den bästa Guds-centrerade 
kristna rörelsen. De hade tänkt att Amerika
var oöverträffad; men de blev tvungna att 
ändra sin uppfattning när de såg hur 
Kristendomen i Korea växte, åtminstone till
det yttre. (148-146, 1986/10/08)

15 Medan jag fängslades i Danbury, 
deltog 7000 kristna präster i en kristen 
koalition för att stödja mig. De liknar de 
7000 männen i gamlaTestamentets 
tidsålder som stödde Elias. Under Jesu tid,
om 7000 människor hade blivit ett med 
Jesus, kunde de ha påverkat nationen 
Israel. Jag återskapar nu denna situation 
på scenen av den fria världen. På Jesu tid 
var det på nationell nivå, men nu är det på 
världsnivå. Det är därför jag nu genomför 
en kampanj för att nå 70.000 präster i hela
världen. (135-179, 1985/11/13)

16 Om 7000 efterföljare till Johannes 
Döparen hade förenats med Jesus, så 
skulle Jesus inte ha dödats. Det är därför, 
med cirka 7000 amerikanska präster som 
kärnan, vi undervisade om Principerna till 
320 000 präster. Vi förberedde och distri-
buerat boken, Guds varning till världen. 
Alla Principernas hemligheter ingår i 
boken.

Jag uppfyllde mitt ansvar. Represen-
terande Abels sfär, vann jag, den yngre 



sonen, över sfären av äldre sonen, Kain. 
Eftersom att jag kommit ut ur fängelset, 
har teologer dragit slutsatsen att "bara 
pastor Moon kan ge ny riktning till Kristen-
domen." Efter att jag presenterade för dem
min plan för framtiden för Kristendomen 
och Amerika, kom de också att inse att 
utan pastor Moons läror, kommer den 
amerikanska regeringen och dess folk inte
att kunna sätta nationen i ordning. 
(207-279, 1990/11/11)

17 Jag har skapat gottgörelsevillkor på 
världsnivå som är parallella med gott-
görelsen som Jesus skapade på nationell 
nivå. Alltså, var jag tvungen att skapa ett 
gottgörelse-villkor att bära korset precis 
som Jesus hade burit det, men på världs-
nivå. Detta var anledningen till att jag 
sattes i Danbury-fängelset. Likaså, precis 
som Gud sa till Elias att han skulle hitta 
7000 män i Israel, måste jag uppfylla en 
liknande uppgift.

Under en tid, motsatte sig Kristendomen 
och den amerikanska regeringen mig; de 
planerade att bli av med mig, hoppades att
det skulle bli det sista de såg av mig. De 
kunde inte döda mig, men om systemet 
hade tillåtit det skulle de ha hittat ett sätt 
att göra det.

Medan i fängelse, gav jag direktivet att 
utbilda 7000 kristna präster. Vi gjorde 
ytterligare uppsökande genom att skicka 
ut ett paket med flera böcker: Principerna, 
Unification Thought, Kritik och motförslag 
till kommunismen, och slutligen Guds 
varning till världen, som jag sammanställt i
fängelset. Den boken förmedlar det vä-
sentliga innehållet från mina predikningar.

Som ett resultat av min fångenskap, bör-
jade kristna i Amerika inse att regeringen 
förtryckte religionen. Därför uppstod en 
rörelse, som började med präster från över
40 religiösa organisationer förenade i soli-
daritet med mig. De organiserade 
Common Suffering Fellowship - Gemen-
samma lidandets gemenskap, höll demon-
strationer där de symboliskt satt i fängelse 
för en vecka, förkunnande att satt in-
spärrade tillsammans med mig. Denna 
rörelse blev välkänd i hela Amerika. 
(164-132, 1987/05/10)

18 Vi började undervisa 7000 kristna 
ledare när jag var i Danbury-fängelset. Vi 
utvecklade också aktivt CAUSA rörelsen; 
nådde 70.000 kristna präster. Vi gjorde det
under fyra år. Detta var min plan att lägga 
grunden för att återupprätta Kristendomen.

Vi står i samma situation som Abel, och 
Kristendomen är i position av Kain. 
Genom att förena de kristna ledarna i 
Amerika och Enighetskyrkan till ett, kan 
Kain och Abel förenas som en. Genom att 
Kristendomen och Enighetskyrkan blir en, 
antar de Abel-position  och den ameri-
kanska regeringen intar Kain-position. Vi 
kommer då att förena dem med Guds 
undervisning, vilket är Sanna föräldrars 
undervisning. Detta är Guds syfte.

När vi skapar detta fundament, kommer 
Amerika att vara på Guds sida så som 
ursprungligen var avsett. USA:s yttersta 
syfte är att bygga Guds ideala värld, det 
ursprungliga Himmelriket på jorden. Detta 
är dess slutmål. Det måste bli USA:s mål 
och Kristendomens mål, liksom målet för 
Enighetskyrkan. Om vi kan utveckla detta 
fundament, kommer det inte vara något 



problem att utbilda hela mänskligheten 
över hela världen. (146-293, 1986/07/20)

Avsnitt 5. Uppståndelse från fängelse

         Öppna porten till himlen

I gryningen den 1 februari 1985, ringde 
Sanne far till Sanna mor på East Garden 
från fängelset i Danbury, och genom 
henne, proklamerade han Dagen för 
öppnandet av porten till himlen. Det var en
proklamation som öppnade porten mellan 
den andliga världen och den fysiska värl-
den. Han sa då att genom denna, etable-
rade han en motorväg för andar att uppstå
från helvetet till Himmelriket.

1 Under de senaste 13 månaderna har jag
ensam kämpat med Amerika, precis som 
David stod inför Goliat. I Amerika, är talet 
13 mest otursnummer. Under 13 månader,
nästan 400 dagar, kämpade jag helt en-
sam.

Genom att gå igenom denna tid i fängelse,
öppnade jag upp en väg för människor att 
stiga upp till himlen. Jag byggde en motor-
väg som går från detta jordiska helvetet till
himlen. Således, medan i fängelse avslu-
tade jag alla villkor för att jag kommer att 
kunna stå som Förälder till människorna i 
helvetet. (134-325, 1985/08/16)

2 I position av Sanna Föräldern, har jag 
hela mitt liv tagit ansvar för att förbereda 
vägen för alla människor, mina barn, att gå
den väg de måste gå för att komma till 
Himmelriket. När ni kan älska mänsklig-
heten med så mycket kärlek som ni har för
Sanna föräldrar, då ni kommer att bli ett 
med Sanna föräldrar och stå med dem på 

samma nivå. Vid den tidpunkten kan satan
inte röra er, eftersom ni kommer att vara i 
en värld högre än någon fallen hjärtas 
sfär. Därför kan ni gå direkt till 
Himmelriket.

Tillkännagivandet av dagen för att öppna 
porten till himlen, var för att starta detta 
arbete. Jag gjorde det när jag var i Dan-
bury. Jag öppnade porten när jag var i den
lägsta nivån av fängelse-helvetet, efter att 
jag hade varit där sju månader, från juli 
1984 till januari 1985, halvvägs genom mitt
13-månaders straff. Jag öppnade porten 
baserad på området för det hjärta jag eta-
blerat där. Eftersom jag gjorde det, kunde 
jag befria satans värld. 
(140-059, 1986/02/01)

3 Den 1 februari 1985 proklamerade jag 
Dagen för öppnandet av porten till himlen, 
öppna porten från helvetet till den 
himmelska sfären. Helvete och den him-
melska sfären är motpoler. Jag var tvung-
en att ansluta dessa poler vertikalt, inte 
horisontellt. Genom att ansluta dem, kan 
jag etablera punkten av bosättning för 
första gången. Det är en punkt som 
förbinder den fysiska världen med den 
andliga världen. När vi gör den här typen 
av arbete med Guds hjärta, kan vi därför 
koppla ihop de två världarna med kärle-
kens kraft. (136-047, 1985/12/20)

4 Utan att befria helvetet, kan vi inte bygga
Himmelriket. Före fallet, existerade inget 
helvete. Helvetet skapades från roten av 
satans orena blod. Så för att öppna him-
melriket, måste vi rena mänskligt blod med
himmelskt blod för att skapa formen av 
den ursprungliga roten, och sedan åter-
uppliva dess frukt.



Genom att förstå att detta är Guds Vilja, 
kan vi se hur eländig vår verklighet är. Vår 
verklighet är helvetet, som tillkom innan 
Himmelriket kunde etableras. Återigen, 
helvetet var inte vår ursprungliga tillstånd, 
men kom att existera på grund av synda-
fallet. Detta helvete måste omvandlas till 
Himmelriket. Den hjärtas sfär som Sanna 
föräldrar har etablerat kommer att befria 
även helvetet. Vi måste rädda världen från
denna desperata situation. 
(139-269, 1986/01/31)

5 Jag sa till lojala undersåtar och dygdiga 
kvinnor som har centrerats på den kung-
liga auktoriteten av kungar i andevärlden 
för att komma ner till jorden och följa 
Sanna föräldrar i den ideala sfären centre-
rade på sin kungliga auktoritet. Även i 
andevärlden, hör alla nyheten om vad 
Sanna föräldrar gör. Från och med nu, 
kommer mer och mer av nyheten om 
Sanna föräldrar som transporteras till 
andevärlden att vara goda nyheter. 
Dessutom kommer nyheter om vart och ett
av Sanna föräldrars efterföljare att upp-
märksammas. Alla dåliga rapporter om 
Sanna föräldrar och deras anhängare 
kommer att försvinna. Bara bra saker om 
dem kommer att spridas, rapporter som 
säger, "Han är bra, eller hon är bra." 
Därför kommer goda förfäder i ande-
världen ner och vägleder sina ättlingar på 
jorden. Dessa goda förfäder kommer att 
gå ner till helvetet och undervisa onda 
andar.

Jag öppnade porten medan jag var i 
Danbury. Den 1 februari 1985 kl. 3:00, 
tillsammans med Mor, skapade jag 
motorvägen mellan himmel och helvete. 

Även om vi avslutat motorvägen behövs 
nu mer förberedelser. Vi behöver bilar som
man kan resa med på motorvägen. Vi be-
höver bränsle för att driva bilarna, och vi 
måste lära oss att köra bilarna. Ni behöver
inte skaffa något av detta. Era förfäder 
måste ge er dem. Jag har börjat verksam-
het i andevärlden så att era förfäder kan 
komma till er med bilar, bränsle och lära er
att köra. Jag utvecklar en rörelse för att 
låta era förfäder ta er till den goda ande-
världen. (137-190, 1986/01/01)

6 På grund av Enighetskyrkan, har porten 
till Himmelriket öppnats. Eftersom jag 
ändå inte ännu har gått dit, har ingen 
person gått in ännu.

Jag sökte och sökte i hela jordiska världen
och andevärlden, även till den lägsta 
nivån, och jag har skapat den enda vägen 
som kan leda människor direkt till Guds 
tron i Himmelriket. För att skapa den 
vägen, var jag tvungen att överskrida 
individuell nivå genom nivåerna i familj, 
stammen, folket, nationen, världen och 
andevärlden.

När ni går den vägen, måste ni signalera 
med kärlekens flagga. Utan denna signal, 
kan ni inte färdas på den vägen. Ni tillåts 
inte. Är ni säkra på att ni kan gå till him-
melriket? Ni kan färdas dit genom att köra 
bilen av kärlek. När ni gör det kommer en 
ängel att signalera till bilen av kärlek och 
vägleda er till Himmelriket. Motorvägen 
byggs nu som kommer att ta er dit.

Jag, i Danbury-fängelset, tillsammans med
Mor i East Garden, öppnade porten som 
ansluter himlen till jorden för första gång-
en. Det är en väg som börjar i helvetet. 



Därför, för människor som trädde in i 
andevärlden för tusentals år sedan att gå 
till himlen, måste de passera genom hel-
vetet. Detta innebär att de måste komma 
till jorden och arbeta med deras ättlingar 
som kämpar för att vinna över helvetet. 
För att ni ska komma till himlen, måste ni 
vinna över helvetet. De som vinner över 
helvetet kan gå till Himmelriket. 
(140-046, 1986/02/01)

7 Jag har undervisat det amerikanska 
folket om Gud medan jag utgjutit blod och 
tårar, ännu mer än någon av USA:s 
förfäder. Men trots det, på grund av sin 
egen vilja fick de mig att utgjuta blod och 
satte mig i fängelse. Ändå hade jag öppnat
vägen för att återupprätta auktoriteten hos 
den äldre sonen på världsnivå, när jag 
släpptes ur fängelset. Jag har alltid följt 
himlens strategi att bli träffad först och 
sedan kräva tillbaka allt som tagits. Detta 
är hur en tidsålder av världens återupp-
rättelse och kosmisk återupprättelse kan 
starta.

Jag kämpade för att befria helvetets värld. 
Den 1 februari 1985 kl. 3:00, öppnade jag 
porten till himlen. Om jag bara tänkte på 
mig själv och Enighetskyrkan, då skulle 
jag inte ha gått i fängelse. Jag tänkte på 
Amerika. Men inte bara det, jag tänkte att 
jag var tvungen att öppna porten till helve-
tet och vinna över alla historiska Kain i 
andevärlden. Utan att göra detta, kunde 
jag inte har återställt auktoriteten som den 
äldre sonen i sfären av hjärta på individ-
nivå. Eftersom jag nu har etablerat auktori-
teten på individnivå som äldre son, har 
villkoret lagts så att ingen kan motsätta 
mig att avancera mot inrättandet av den 

äldre sonens auktoritet  på världsnivå. 
(140-196, 1986/02/09)

        Ögonblicket att undervisa

Sanne far släpptes från Danbury-fängelset
den 4 juli 1985, som markerade början av 
den 210: e året av USA:s självständighet. 
Han avslutade resten av sitt straff i ett 
halvvägs-hus i Brooklyn, New York. Han 
hade valts ut som en modellfånge och 
hans fängelsestraff hade sänkts med fem 
månader. Kl. 12:00 den 20 augusti 1985, 
avslutade Sanne far sin period i ameri-
kanskt fängelse. Under sin tid i Danbury-
fängelset, och med enhet i hjärtat med 
Sanna mor, vägledde han världs-förloppet 
av återupprättelsen till seger  genom 
gottgörelse.

8 När jag släpptes från Danbury-fängelset,
ville många intagna säga adjö. De fick 
reda på datum och tid jag skulle lämna 
och planerade att ta farväl av mig. Men 
när fängelsedirektören hörde talas om 
deras plan, trodde han att det kunde bli ett
stort problem för honom. Han var orolig för
att om nästan 200 personer kom ut när jag
lämnade, skulle det innebära en stor upp-
ståndelse. Så han sa att jag skulle släppas
på 08:00, men ordnade sedan i hemlighet 
att släppa ut mig på 07:00 istället, och 
genom en annan dörr än vad som normalt 
används för att frige fångar. Jag hörde 
senare att de intagna protesterade till 
fängelsemyndigheterna när de hörde ny-
heten att jag redan hade lämnat dom.

Människorna där hade trott att denna asia-
tiske man skulle bara vara som en besö-
kare som kommer och går. Men efter att 



ha tillbringat ett år i den turbulenta och 
oroliga miljön, förvandlade jag miljön till en
där vi delade ett band av tårar.
(163-283, 1987/05/01)

9 Jag tillbringade ett år och en månad i 
Danbury-fängelset. Under den tiden kom 
många fångar att respektera mig. De som 
släpptes tidigare än mig anförtrodde sina 
värdesaker till mig och sa att de skulle 
besöka Enighetskyrkan. Även nu, om jag 
sätter en annons i tidningen och bjuder in 
dem till ett möte, skulle många av dem 
dyka upp. Jag sa till dem: "Om ni vill gå 
med i Enighetskyrkan, måste ni först delta 
i en studie av Ordet med mig i fängelset," 
Vad vi nu kallar hoondokhae.  Alla sa att 
de skulle delta.

Men detta kunde ha utgjort ett problem i 
fängelset, eftersom det finns en förordning
mot samlingar av mer än sju personer. 
Detta skapade en situation där män täv-
lade att närvara vid dessa hoondokhae-
sessioner. Detta är hur de interagerade 
med mig i fängelse. När de därför visste 
att jag snart skulle släppas kom de för att 
se mig och grät. Om dessa fångar grät 
eftersom de saknade mig, tror ni att mitt liv
i fängelse var bra eller dåligt? Detta är an-
ledningen till att folk säger att jag skapar 
problem vart jag än går.
(418-048, 2003/09/14)

10 År 1985 är det 210:e året sedan Ame-
rika blev självständigt från Storbritannien. 
Det faktum att jag släpptes från fängelset 
den 4 juli i början av det 210:e året sedan 
USA:s självständighet innebär att vi har 
kommit in i tid när vi kan nå ett steg på 
nationell nivå för att en ny dimension av 
historien. Min befrielse på självständig-

hetsdagen markerade en ny start. Det är 
signifikant i ljuset av Försynen.

Det faktum att det judiska folket avslutat 
sin återkomst till sitt hemland 210 år efter 
att de togs till Babylon har liknande bety-
delse. Det innebar att de kom in i tid när 
de kunde bygga ett nytt tempel och göra 
en ny start med en ny vision för sin nation.
Detta är anledningen till att 4 juli 1985, 
USA:s självständighetsdag, också kan 
kallas Sanne fars dag. Dagen har sådan 
betydelse. När ni ser på historiska 
perioder i Bibeln, måste ni förstå att för-
synens historia från denna tid avspeglas i 
händelserna i vår tid, med liknande 
betydelse.

Därför den 4 juli, 1986 så kommer 
människor i Amerika att tänka på mig, 
eftersom det är årsdagen av den dag jag 
släpptes från Danbury-fängelset. Fler och 
fler amerikaner kommer att tillskriva 4 juli 
betydelse de kommande åren. För dem 
som känner till Principerna och Unification 
Thought, kommer den dagen jag befriades
från fängelset i Amerika att vara en dag de
inte kan glömma under resten av sina liv. 
När nationaldagen anländer, kommer de 
bara att minnas den som dagen för min 
befrielse, dagen då Sanne far kom ut ur 
fängelset. (134-229, 1985/07/20)

11 Efter Jesu död på korset, återuppstod 
han på den tredje dagen. Han arbetade 
sedan andligt på jorden under 40 dagar, 
vilket blir 43 dagar totalt.

Ursprungligen jag var planerad att släppas
från Danbury-fängelset till halvvägshuset 
den 8 juli 1985, men i stället jag släpptes 
jag den 4 juli. Från 8 juli tills idag, den 20 



augusti, markerar en period av 43 dagar. 
Precis som Jesus passerade genom en 
43-dagarsperiod för att uppstå och upp-
rätta uppståndelsens rike för att återhämta
sina lärjungar och påtagligt etablera den 
kristna kultursfären, bör ni alla, nu när jag 
har gått igenom denna tidsperiod, kunna 
stå som perfekta troende i Enighetskyrkan.
Nu måste även alla amerikaner omvän-
das. Jag återuppstod under denna period 
för detta syfte.

På Jesu tid, upplevde bara hans lärjungar 
härligheten av hans uppståndelse, men nu
måste vi etablera det påtagliga funda-
mentet där alla amerikaner kan vara en 
del av denna ära. Amerikanska kristna 
tänkte, "Denne pastor Moon är satan!" 
Men nu inser de att han är en gudsman 
som inte bör motarbetas. Följaktligen ser 
vi i Amerika en rörelse av kristna kliva fram
i ånger.

Talet 13 står för de 13 månader som jag 
var i Danbury, och talet 13 betecknar 
Jesus och hans 12 lärjungar. Det är talet 
för återupprättelse genom gottgörelse. I 
väst är 13 ett otursnummer. Men med mitt 
straff avslutat idag, har vi nu helt återupp-
rättat det genom gottgörelse. 
(135-026, 1985/08/20)

12 När jag gick i fängelse, var jag beredd 
på det värsta. I fängelset är det inte så 
svårt att göra sig av med en fånge. Men 
eftersom det skulle ha varit ett mycket 
allvarligt problem för Gud om jag hade 
dödats där, så snart jag kom dit satte him-
len några människor på plats för att vaka 
över mig. Faktiskt, var det många mystiska
saker som hände.

Närhelst jag sov, stod det alltid någon på 
vakt. Den personen skulle skydda mig från
midnatt till 04:00 utan att sova. Detta var 
inte på grund av mänsklig inblandning. 
Efter att ha lämnat Danbury, skickades jag
till ett halvvägs-hus, till en anläggning för 
att hjälpa fångar återvända till samhället. 
Redan innan jag kom dit, förberedde 
redan andevärldens kommunikationsnät 
skydd för mig. Två fångar, en svart och en 
kines, väntade på mig. När jag sov från 
midnatt till 5:00, skyddade de mig, genom 
att turas om medan de såg på TV hela 
natten. De stod på vakt. Men den som 
verkligen skyddade mig var ingen annan 
än Gud själv. (138-046, 1986/01/13)

13 Efter att jag släpptes från fängelset, 
kom 12 respekterade amerikanska pas-
torer och omfamnade mig med djup 
känsla. Vi hade aldrig träffats förut, inte 
ens hälsat på varandra. Varför gjorde de 
överlyckliga detta med tårar för mig? Det 
berodde på att de kände skam över vad 
Amerika, deras land, hade gjort med mig 
och eftersom de insåg värdet av mitt 
omfattande arbete som en man av tro och 
min kamp för vägen av godhet. När de 
jämförde sina egna liv med mitt, böjde de 
sina huvuden inför mig. Jag såg stora 
droppar av tårar välla upp och falla från 
deras ögon. De jublade mer över att se 
mig släppas från fängelset än vad de skul-
le ha gjort om de själva hade släppts ur 
fängelset. Att se dem, tänkte jag, "de hjär-
tats band som förenar oss i en värld av 
godhet expanderar på denna plats."

Jag har skapat ett nytt rep för Amerika, en 
nation som är på väg mot undergång. Jag 
har skapat en ny kedja för att förankra far-



tyg som är på väg att sopas bort och ha-
verera. Det är en ankarkätting som ingen 
kan skära av eller ta bort. Genom att binda
Amerika till det, kommer Amerika att leva. 
Som jag ser det, eftersom jag älskar Ame-
rika och gjorde denna kedja av rättvisa 
som inte kan avskiljas, är Amerika upp-
stånden och livet kan fortsätta. 
(170-050, 1987/11/01)

14 Genom frivilligt gå till Danbury, ska-
pade jag ett tillstånd av total gottgörelse 
på världsnivå. Att gå till Danbury mot-
svarade att bära korset på uppdrag av 
hela den jordiska världen som motsatte 
mig. Mitt syfte för att bära detta kors var 
för enighetens skull i andevärlden och be-
frielsen av den jordiska världen. Enighet 
var mitt mål.

Många grupper runt om i världen hade 
mobiliserats för att sätta mig i Danbury-
fängelset. De hade mobiliserat från Juden-
domen, Kristendomen och andra religioner
i Amerika och många andra nationer i 
världen. När allt kommer omkring, under-
sökte CIA oss i 25 länder. De letade efter 
något, något fel på vår sida, och vad de än
upptäckte var deras avsikt att anklaga mig 
med för att kasta mig i fängelse. På detta 
sätt investerade hela världen all sin makt 
för att motsätta sig mig.

Vårt syfte är att föra andevärlden i satans 
sfär tillbaka till Gud. Genom att veta denna
avsikt, försökte satan slå sönder vår grund
och riva den för att förstöra oss. Det var då
den amerikanska regeringen och jag käm-
pade ansikte mot ansikte, med Amerikas 
förenta stater som käranden och mig själv 
som den anklagade. Till slut omvände jag 
denna situation, och nu står det klart att 

USA hade fel. Detta innebär att ande-
världen nu har gått in i den enade sfären. 
På grund av detta, måste med start tre år 
efter 1985, andevärlden samarbeta med 
den jordiska världen, röra sig i samma 
takt. Nu när enat rike har dykt upp i ande-
världen, måste himmel och jord gå framåt i
takt med varandra. (164-167, 1987/05/14)

15 Jag är i samma situation som Abel till 
alla religiösa ledare genom tiderna. Jag är 
den som gick genom modell-vägen och 
tog emot mest förföljelse. Det var de reli-
giösa ledarna under senare hälften av 
1900-talet som såg mig gå denna väg. När
jag kastades in Danbury-fängelset, hop-
pades de att jag skulle förgås. De hop-
pades att jag skulle dö. Men med Guds 
beskydd, gjorde jag inte det. Med tiden 
såg de att jag var en rättfärdig man som 
sändes för att rädda hela mänskligheten. 
Det är därför de alla böjde sina huvuden 
inför mig. (136-051, 1985/12/20)

16 Varför är det så att Gud inte kunde 
förmå satan att ge upp från till denna 
punkt? Och varför är det så att alla 
människor inte kunde förmå satan att ge 
upp förrän nu? Satan insisterade på bara 
en sak, "Även om jag fallit, måste Gud 
fortfarande älska mig, och du Guds Son, 
måste också älska mig. Det är Principen, 
och det är standarden av föräldrahjärta. Är
det inte en grundläggande regel i Princi-
perna att ni två måste älska mig och få 
mitt naturliga överlämnande för att förverk-
liga Himmelriket? " När han argumenterar 
så här, så kan Gud inte motsäga hans 
logik. Vi fångas av hans ord.

Satan hävdar vidare: "Om någon kommer 
att stiga till status av en fulländad män-



niska och bli kvalificerad att komma in i 
Himmelriket, måste den personen uppfylla 
villkoret att älska mig. Om inte, finns det 
inget sätt han eller hon kan uppnå status 
av fullkomlighet." Detta är anledningen till 
att Jesus älskade sina fiender på korset 
och lärde oss att älska våra fiender. Detta 
är anledningen till att jag skapade ett vil-
lkor för att be för alla amerikaner och satte
standarden älska alla Amerika i Danbury-
fängelset. Detta tillstånd av hjärta skapade
en axel kärlek som förbinder de många 
folken i världen till mig. Amerika är kopplat
till mig. Alla människor i position Abel är 
kopplade till mig. Om denna standard för 
anslutning upprätthålls, har satan ingen 
befogenhet att invadera.
(136-061, 1985/12/20)

17 Ni går på återupprättelsens väg, så tro 
inte att ni kommer att leva ett bekvämt liv 
för er själva. Oundvikligen kommer ni att 
möta och måste utstå lidande. Om på den 
vägen er man skickas till fängelse, måste 
ni rikta in ert hjärta att investera er upp-
riktiga hängivenhet för hans skull. Om det 
behövs, måste ni vara beredda att offra 
även er familj. Bara från en plats där ni 
lovar skapa sådant kan himlen arbeta och 
ansluta till er.

På den här tiden, var jag mycket tacksam 
till Mor. Jag är säker på att när jag 
fängslades i Danbury, led Sanna mors 
hjärta genom de djupaste dalarna många 
gånger. Eftersom hennes liv har varit 
sådant, stiger hennes standard gradvis. 
Genom händelserna i Danbury har hon 
kommit att förstå mitt värde ännu mer. 
(136-046, 1985/12/20)

18 Sanna mor led mycket på grund av 
mig. Kunde hon vara säker på min säker-
het i fängelse? Fientliga kommunisterna 
från hela världen hade ögonen på mig. I 
fängelset var jag helt sårbar, som att ligga 
naken på ett fält. Mor besökte mig varje 
dag i Danbury, och grät många tårar. Och 
när hon var tillbaka på East Garden, tycker
ni inte att hon grät där också? Varje sön-
dag morgon klockan 05:00 började hon 
gråta när hon bugade sig inför Gud och 
bad för min säkerhet. Våra barn grät 
tillsammans med henne. Varför måste de 
uthärda denna situation, gråta så här? Jag
har pengar, auktoritet och kunskap. Jag 
kan också leda människor. Men varför har 
jag kommit till Amerika? Varför kastade jag
mig in i denna kamp? Det är bara på 
grund av Guds vilja. 
(146-183, 1986/06/15)

Avsnitt 6.  Lära från lidande

          Vägen av gottgörelse

Eftersom Kristendomen och dess före-
trädare som Gud hade förberett underlåtit 
att uppfylla sina skyldigheter, gick Sanne 
far vägen av gottgörelse, bestående av 
lidande i fängelse sex gånger. Han gick en
taggig väg, lämnade spår av blod, svett 
och tårar, även när han tröstade Gud i 
Hens bittra sorg. Till sist krönte Sanna 
föräldrar en väg av åtta vertikala och åtta 
horisontella steg och vann seger genom 
att fullborda återupprättelsens försyn 
genom gottgörelse.

1 Återupprättelsens väg är belagd med 
lidande. Det är gottgörelsens väg. På 
denna väg, bör ni inte vara centrerade på 



er själva, eller insistera på att ni måste 
leva på ett visst sätt. Ni kan inte hålla fast 
vid en viss förväntan om hur ert liv ska bli. 
Snarare måste ni ha en allmän stånd-
punkt. På den mödosamma väg som 
himlen har uppdrag för er, bör ni känna att 
ni aldrig någonsin faller kort och måste 
fördubbla era ansträngningar. Ni måste 
pressa er framåt ett steg i taget, alltid 
strävande att övervinna utmaningarna på 
er väg, och att gå dem så snabbt som 
möjligt. Om ni börjar klaga över att er väg 
är för svår, kommer ni inte att kunna 
övervinna den. För att övervinna lidande, 
måste ni gå vägen under tacksamhet.

Det finns en klyfta mellan oss och himlen. 
Gud är högt över, och vi är långt under. 
Därför måste vi alltid överväga hur vi kan 
nå den position som Gud vill att vi ska nå. 
Ändå är klyftan mellan individer och him-
len så stor. Hur kan vi överbrygga klyftan 
och mötas? Gud måste stiga ner för att 
hitta oss, och vi måste stiga upp för att 
hitta Hen. Men eftersom det är svårt att nå
Hen, måste vi betala gottgörelse under 
processen. (277-121, 1996/04/07)

2 Ända sedan syndafallet har nivåerna av 
individ, familj, stam, folk, nation och 
världen varit satans sfär. Så hur återupp-
rättar vi denna värld? Varje individ måste 
planteras på en plats där han eller hon är 
avskild från världen. Den väg som var och 
en av oss måste gå är motsatsen till 
världens, och vi måste ta oss igenom det 
för att avskiljas från den fallna världen. Det
är därför i religioner av hög nivå som 
Buddhism, lämnar troende sina hem och 
avstår från världen. Det är därför som 
Kristendomen lär att vi måste älska Jesus 

mer än vi älskar till och med vår moder 
och fader, eller vår äldre bror eller syster; 
som det är skrivet i Bibeln: "Den som äl-
skar sin far eller mor mer än mig är inte 
värd att tillhöra mig, och den som älskar 
sin son eller dotter mer än mig är inte värd
att tillhöra mig." (Matt. 10:37) Det låter 
paradoxalt, men det förkroppsligar faktiskt 
en logisk princip som leder oss längs vä-
gen till himlen.

Jag kom att förstå att denna gottgörelsens 
lag måste utvidgas till kosmisk nivå. Det är
därför jag har fokuserat på att finslipa kär-
lek från individens nivå till nivåerna av 
familjen, stammen, folket, nationen — till 
alla nivåer. Allteftersom jag fortsatte på 
varje nivå, använde satan all sin styrka för 
att förstöra mig. Så vi kan se varför trons 
väg innebär förföljelse.

Ni kan helt enkelt inte gå den väg som 
världen säger är bra. Ni måste gå en väg 
där ni är villiga att offra tårar och blod. 
Sträva inte efter att nå toppen av världen, 
utan snarare förbli i skuggan av lidande. 
Det är säkerhetszonen. Eftersom satan är 
arrogant, föraktar han svåra platser. Så 
vår säkerhetszon återfinns i de mest 
eländiga platser. (181-212, 1988/10/03)

3 Från den tiden jag blev 20 tills jag pas-
serade 40 år, fick jag utstå en period av 
tårfyllt kamp. Ni vet inte hur det var. Jag 
gick till fängelse som om det var bara en 
annan fas på livets väg; Jag bestämde att 
genomgå tortyr var något vanligt, och jag 
accepterade det som nödvändigt för att gå
igenom vägen av gottgörelse, att betala 
priset. Det var hela mitt liv under den ti-
den. Nationen Korea och den religiösa 
världen i Korea motsatte sig mig. De 30 



miljonerna människor i Korea gick sam-
man för att motsätta sig mig. De drev ut 
mig i sorgliga omständigheter. Jag kom-
mer från denna typ av personlig historia. 
(059-286, 1972/07/27) 

4 När Gud skapade investerade Hen Hela 
sitt hjärta i allt i skapelsen och i män-
niskan. Därför bör vi vara villiga att erbjuda
oss och alla våra materiella ägodelar till 
Gud. Detta är anledningen till att mottot för
Enighetskyrkan blivit, "att fälla tårar för 
mänskligheten, svett för jorden och blod 
för himlen."

Lever ni alla på detta sätt? Ni borde göra 
det. Om ni inte gör det, är det ett allvarligt 
problem. Att leva som detta innebär att 
vandra en komplex och komplicerad väg 
av gottgörelse. För att passera genom 
individuella utmaningar på denna väg, 
måste ni ta er till nollpunkten och riva 
murarna inom er själva. Jag själv gör det 
ständigt, vilket är anledningen till under de 
mest avgörande gångerna i mitt liv gick jag
villigt i fängelse. (211-318, 1991/01/01)

5 Ser jag tillbaka på mitt liv, minns jag att 
jag gick i fängelse och blev svårt torterad 
många gånger. Under dessa tider, sa jag 
till mig själv, "Om jag dör här i fängelse 
enligt denna tortyr, skulle det vara en full-
komlig katastrof för Guds försyn." Om jag 
hade dött med min kropp täckt med ärr 
från tortyr, förtvivlande och stönande i 
smärta, skulle det ha varit ett allvarligt 
problem för Gud. Vem annars hade han 
som skulle ta ansvar för denna väg av 
återupprättelse genom gottgörelse?

Under dessa omständigheter, när jag grät 
över min egen möjliga död, påverkande 

Guds hjärta och även chockerande Hen, 
löste Gud allt för mig. Jag hade många 
sådana upplevelser. I mitt sinne, var smär-
tan av tortyr inte det verkliga problemet. 
Vad var mest rädd för var att dö med min 
mission ouppfylld. (276-012, 1996/01/02)

6 Aldrig i hela mitt liv har jag insisterat på 
mitt eget sätt. Mitt liv har varit som att leva 
i fängelse, eller ännu svårare. Fångar 
måste uthärda hunger med knappt tillräck-
ligt med mat för att överleva, men mitt liv 
är inte så enkelt. Jag är intensivt med-
veten om att på denna jord tusentals och 
åter tusentals människor dör i smärta varje
dag, i varje ögonblick. För mig är detta lika
smärtsamt som att ha min egen hand av-
skuren. Det är vad ni också borde känna.

Vi bör inte kunna se på denna värld vi 
lever i utan tårar. När vi har detta tanke-
sätt, kan vi inte möta Gud utan tårar. Det 
är därför, när jag bad på vintern, utgöt jag 
tårar och svett till den punkt där mina 
bomullsbyxor var helt genomblöta. 
(343-095, 2001/01/16)

7 Jag har banat väg för gottgörelsens väg,
erövrade satans rike och lade grunden för 
vår seger. Det är lätt att säga, men verklig-
heten var – och är – inte alls lätt. Ofattbara
komplikationer uppstod på min väg. När 
jag gick vägen, hur jag skulle kunna över-
vinna alla hinder var genom att leva ett liv i
extrem intensitet där jag kände att jag inte 
kunde släppa min vaksamhet ens för en 
sekund. Utan ett sådant allvar, skulle det 
inte finnas något sätt att någonsin 
omvända satans värld. 
(362-182, 2001/12/12)



8 Eftersom jag kom Adams ställe, var jag 
tvungen att gå vägen av gottgörelse på 
världsnivå. Att betala skulden till satan är 
inte bara en symbolisk fråga. Jag var 
tvungen att möta honom öga-mot-öga. Nu 
är det lätt att lägga villkor; ni är nu i om-
ständigheter där ni till och med kan 
välkomnas av världen. Ni har bara ingen 
aning om vad jag gick igenom.

Min förhoppning är att er familj kommer att
bli en familj som är vördnadsfull mot him-
len, att er nation kommer att bli en nation 
som är lojal mot himlens nation, att värl-
den blir världsmedborgares rike, och att 
himlen och jorden kommer att bli riken av 
gudomliga, heliga män och kvinnor. Men 
ingen annan plats än Enighetskyrkan ger 
träning för er att växa till människor av en 
sådan storhet. Därför måste ni göra detta 
arbete för att skapa det som hela världen 
längtar efter att se. Genom att upprätta 
riken (sfärer) av befrielse och säkra det på
jorden, bör ni kunna säga att vi har över-
skridit tidsåldern av gottgörelse. 
(307-191, 1998/11/08)

9 Föräldrar kan aldrig sitta overksamma 
medan deras barn går mot döden. Ända 
tills deras sista andetag investerar de alla 
sina krafter för att återuppliva sitt barn, och
om de lyckas, känner de en innerlig glädje.
Om ni inte har upplevt ett tillstånd som det 
kan ni inte förstå mig. Jag slåss, riskerar 
mitt liv till gränsen av död, för att rädda 
ytterligare  en person. Jag har ägnat hela 
mitt liv åt slåss för hela mänsklighetens liv.
Andevärlden vet detta. Det är därför en 
person som jag aldrig kan drabbas av otur.

Även i fängelse kände jag alltid om min 
fångenskap berodde på att jag fortfarande 

behövde investera ännu mer. Eftersom jag
var fast besluten att göra mer för att rädda 
mänskligheten, kände jag ingen som helst 
ånger. Eftersom jag hade inget att ångra, 
kunde jag omfamna mitt fängslande, även 
glömma att jag var i fängelse. När föräldrar
ser på sin son som har ett sådant hjärta, 
så måste de hålla tillbaka sina tårar och 
välsigna honom för evigt. Sådant är Guds 
hjärta. (247-033, 1993/04/21)

10 Under hela mitt liv har jag var tvungen 
att klättra över många kullar av återupp-
rättelse genom gottgörelse. Jag klättrade 
över kullarna genom åtta steg, från indi-
viden till familjen, stammen, folket, 
nationen, världen, kosmos och Gud. På 
min individuella väg, motsatte sig hela 
världen mig. På familje-nivå, var våra 
medlemmars föräldrar emot mig. Efter att 
jag gick över familjens nivå, motsatte sig 
stammen sig mig, då det koreanska folket 
motsatte sig mig, nationen Korea motsatte
sig mig, och hela världen motsatte sig mig.
Alla kristna samfund stod emot mig. Men 
de kunde inte krossa mig. Tvärtom, de 
som attackerade mig har därefter lidit 
olycka. God erkänner formellt detta.

Även om de slog mig med all sin kraft, 
eftersom de inte kunde eliminera mig, har 
de nu förlorat. Men jag har aldrig kämpat 
med dem. Guds strategi är att först bli sla-
gen och ta tillbaka det förlorade. I Guds 
skapelseideal, finns inget sådant som att 
bli slagen. (302-217, 1999/06/14)

11 För att betala gottgörelse för att 
återupprätta satans värld, är den kortaste 
vägen att drabbas av den mesta för-
följelse. Det är den väg som tar er till 
botten av fängelse. Den väg som kan nå 



det vertikala är lidandets väg. Det är vä-
gen till fängelset, som korsar med döden. 
Den vägen är som en bro som skapar en 
rak linje. Detta är anledningen till att jag 
inte hade något emot att gå i fängelse. Det
är därför Gud ledde mig även till fängelse. 
I själva verket, fängslades även Jesus 
innan han dog på korset.

När härskaren i er nation skickar er till er 
nations värsta fängelsehålor, bildar ni en 
kontrakts-relation med den härskaren. Det 
är därför om ni vill nå den översta posi-
tionen i nationen, är genvägen att gå till 
fängelse och övervinna den erfarenheten, 
och då kan ni stå även ovanför den 
härskaren. När en rättfärdig människa 
kastas i fängelse, anses härskaren som 
fängslade honom eller henne ond. Sedan 
när ni som den rättfärdiga personen 
släpps, kan han eller hon stå över denna 
härskare. När en god människa tvingas att
gå i fängelse, kommer människorna i hans
eller hennes omgivning att stödja och 
skydda honom eller henne. Det är därför 
på alla nivåer, är vägen via fängelse 
genvägen för att stiga uppåt. 
(136-046, 1985/12/20)

             Den slutliga segraren

Även oskyldig till något brott, gick Sanne 
far i fängelse sex gånger: en gång i Japan,
tre gånger i kommunistiska Nord-korea, en
gång av Sydkorea och en gång från USA. 
Han uthärdade och framhärdade att han 
förstod den grundläggande regeln om 
återupprättelse, att framsteg i Guds försyn 
kommer till stånd genom att ställa upp 
gottgörelsevillkor, genom att orättvist 

drabbas, och sedan kräva tillbaka vad som
tagits. Med denna övertygelse, övervann 
han alla slags lidanden i fängelse. Djärvt 
stod han upp mot satans krafter som inne-
hade maktpositioner, tog på sig rollen som
en ledstjärna som styra världen höljd i 
mörker till ljus. Till sist, vann Sanne far 
över varje form av motstånd och för-
följelse.

12 Ni har ingen aning om hur beklagligt 
det är att jag under mitt liv på jorden var 
tvungen att gå i fängelse. Hur kommer 
detta att påverka värdighet och heder av 
både er och era förfäder? Alla era halsar 
står på spel. Ni vet inte fruktansvärda kon-
sekvenser som skulle kunna bli följden.

Varför tror ni att jag riskerade mitt liv under
sex fängelsestraff? Samhället märker en 
person som har gått i fängelse till och med
en enda gång med en röd markering, men 
sex gånger? Om en normal person skulle 
gå i fängelse sex gånger, skulle han bära 
så mycket synd att han inte kunde gå på 
jorden med huvudet hållet högt. Men jag 
skäms inte det minsta. De som borde 
skämmas är de nationer som gjorde det 
här mot mig.

Varje gång överlevde jag. Varför? Jag 
hade ett jobb till avsluta, och jag hade inte 
råd att dö förrän jag fick jobbet gjort. Det 
är därför jag överlevde varje gång jag gick 
i fängelse. (612-222, 2009/05/27)

13 Jag har levt ett rättfärdigt liv i tjänst för 
Guds vilja, och samtidigt hållit mig hel i 
skuggan av Hens beskydd. Det är anled-
ningen till att jag kunde leva vidare trots 
jag upplevde fängelser mer dystra än 
något i satans fallna samhälle. Även i 



dessa eländiga fängelser, var Gud, min 
tillflykt.

Ni har ingen aning om hur många tårar 
min mor och far grät när jag hamnade i 
fängelse. Mina föräldrar hade förberett mig
med allt för min skolgång, och sagt att jag 
skulle hjälpa till att rädda nationen med 
min utbildning. Men efter examen från 
skolan, blev jag inspärrad. Kan ni före-
ställa er hur de kände sig?

På sätt och vis, sökte jag upp fängelse. 
Jag gick för att leva i Nordkorea under 
kommunistregimen, och medan i fängelse 
där studerade och analyserade jag kom-
munismen mer än har någon annan. 
Förutom fängelser i Nordkorea, upplevde 
jag fängelseliv i Japan, i Sydkorea, och 
även i Amerika. (430-061, 2003/12/30)

14 Jag upplevde fängelselivet tre gånger i 
Nordkorea. Det var himlens strategi att 
låta mig gå genom detta så jag inte skulle 
ha ens den minsta kvardröjande attraktion 
till kommunismen. Det var också Guds 
plan att jag inte skulle vara intresserad av 
den typ av Kristendomen som tilläts 
existera under kommunistregimen. Gud 
ville att jag helt skulle förkasta all påverkat 
av kommunismen, så jag skulle inte lita på
de kristna kyrkorna under inflytande av 
kommunismen eller på något sätt lita på 
nationen Nordkorea. Det var Guds strategi
för mig att förkasta allt. Även förföljelse 
från Sydkorea och USA var Guds strategi, 
så att jag inte skulle ha någon onödig an-
knytning till de falska värdena hos dessa 
samhällen.

När jag nu tänker på det förflutna och att 
ha gått över alla dessa kullar, inser jag att 

alla dessa erfarenheter var himlens stra-
tegi att ge mig något mer värdefullt än jag 
någonsin kunde förutse. Jag räknar dessa 
gånger av lidande som Guds välsignelser, 
eftersom Hen därigenom skulle ge mig 
något större, något ännu mer värdefullt, 
något oändligt — äran av att vara pionjär 
på vägen för att ge välsignelse till hela 
mänskligheten. Det hjälpte mig att säkra 
en position som ingen kan tillskansa sig. 
I själva verket var det himlens kärlek att 
jag gick igenom dessa vägar fulla av pröv-
ningar, eftersom de var samma villkor med
vilka jag kunde göra anspråk på allt från 
satan. Allt som satan hade tagit från him-
len kom tillbaka till mig. 
(161-198, 1987/02/03)

15 Det är inte för att jag tycker om att ta 
emot förföljelse som jag har gjort detta 
arbete. Jag har inte jobbat så här eftersom
jag tycker om att bli förolämpad och miss-
handlas. Ärligt talat tycker jag inte om det 
alls. Ändå jag gör det eftersom jag hade 
personliga erfarenheter i andevärlden där 
jag smakade en glädje mer underbar än 
något annat. Den var så verklig och inten-
siv, att jag kan känna den samtidigt som 
jag omformar världen. Det är därför jag 
fortsätter detta arbete.

Ni kanske tror att anledningen till att jag 
kan arbeta så outtröttligt är att jag föddes 
annorlunda, som om min kropp var gjord 
av stål, men det är inte fallet. Varför skulle 
jag göra detta arbete om det gav mig 
ingenting som jag gillade? Försök att ut-
föra arbete som ni inte gillar under ett eller
två år. Det är som att dö. Det finns en an-
ledning att jag gör detta, trots alla sorters 
svårigheter; Det beror på att det är något 



så verkligt, något så värdefullt, som upp-
manar mig att fortsätta. 
(036-121, 1970/11/22)

16 Gud älskar mig. Jag vet det mycket väl.
Men medan jag höll fast vid min tro på 
Hen och älskade Hen hela mitt liv, var det 
mer än ett par gånger när jag kände som 
att klaga till Hen. Ibland när jag var i en 
livshotande situation, agerade Gud som 
om Hen inte visste något om det. Men 
tänk på hur hjärtskärande det måste ha 
varit för en förälder, särskilt den 
himmelska Föräldern, att säga: "Jag visste
inte om din lidande situation." Föräldrar 
kan aldrig sitta stillatigande medan deras 
barns händer och fötter är bundna. De 
skulle göra vad som krävdes för att befria 
sina barns band och befria honom/henne. 
Men om Gud hade ingripit, då skulle 
personen som kallas Moon i Enighets-
kyrkan inte ha kunnat uppfylla sitt ansvar, 
som han var tvungen att göra på egen 
hand. Så Gud hade inget annat val än att 
stå bredvid som om han var en tredje part.
(048-121, 1971/09/05)

17 När jag kände mig ensam när jag gick 
denna väg för Guds Vilja, minns jag Gud 
som hade kallat mig säga, "Sun Myung, du
vet att jag är med dig, eller hur?" Därefter 
blev att gå en ensam väg inga problem. 
Jag sa till Hen, "För ett tag trodde jag att 
jag var ensam, men Du är verkligen med 
mig", och sedan fortsatte jag med nya 
krafter.

Det fanns tillfällen då jag började gråta när
jag såg en tiggare på gatan, och tänkte, 
"Tänk om tiggaren var min far som hade 
kommit för att leta efter mig? Vad skulle 
jag göra?" Ni borde alla bli folk med ett 

sådant hjärta, så att ni skulle även hålla 
händerna av en tiggare i trasiga kläder och
gråta för honom utan att låta honom veta 
varför. Jag har haft många sådana 
upplevelser.

I mitten av smärta och ensamhet kände 
jag ibland, " Himmelske fader du är så 
obarmhärtig, så kallhjärtad, så obarm-
härtig. Du ger mig bara ansvar, men du tar
inte hand om mig." Men så fort jag sa 
detta till mig själv, sa Gud till mig, "Se, Jag
var där med dig när du höll tiggarens 
hand. Mitt i ditt elände, när du fäller tårar 
med de sorgsna människorna, var Jag 
med dig där." Så hur kan jag inte annat än 
fortsätta på den inslagna vägen? Nu kan vi
förstå varför Jesus sa: "Jag var hungrig 
och ni gav mig att äta, jag var törstig och 
ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni
tog hand om mig, jag var naken och ni gav
mig kläder, jag var sjuk och ni tog hand 
om mig." (Matt 25: 35-36)
(011-203, 1961/07/17)

18 Guds strategi är att först bli slagen och 
sedan göra anspråk på det som är Hens. 
Satans sätt är att slå till först och ta vad 
han vill, men så småningom förlorar han 
allt. I både första och andra världskriget, 
var det den sida som attackerade först 
som besegrades. Det tredje världskriget är
liknande; det är ett krig mellan ideologier 
där kommunismen har attackerat världen. 
Många av dess attacker har riktats mot 
mig.

Sydkorea motsatte sig mig, USA motsatte 
sig mig, och så gjorde Japan och Kina. De
gör fortfarande så. Så gott som hela värl-
den förenas mot mig. Jag har dock upp-
stått ur allt detta och tar nu emot välsignel-



ser från hela den onda världen. Djävulen 
kan inte hålla alla välsignelser från himmel
och jord. I de yttersta dagarna, måste sa-
tan lämna över alla välsignelser till den 
Sanna människan. (176-203, 1988/05/09)

19 Jag har aldrig tvivlat på Guds vilja. 
Ändå utan att träna mig själv, och utan att 
utforska och förstå mer och mer om de 
stora mysterier här och efter döden, kunde
grunden jag byggde ha gått förlorad. För 
att ärva en grund av en högre dimension, 
var det viktigt att jag betalade ett lämpligt 
pris av gottgörelse.

Detta är anledningen till att jag blev för-
följd. Förföljelse är faktiskt inte en dålig 
sak. Det hjälpte mig att uppnå fullkom-
lighet. Det är därför att hamna i fängelse 
inte var något problem. Inte heller att stå 
inför liv och död situationer. Jag visste 
redan att om jag dog samtidigt som levde i
motgång, skulle jag gå till den mest värde-
fulla tänkbara platsen. Så jag hade ingen 
grund för att klaga. (326-040, 2000/07/02)

20 När jag satt i fängelse, blev jag slagen 
så illa att jag kollapsade och kräktes blod, 
Jag bad ändå inte på ett sätt som skulle 
orsaka Gud att oroa mig. Jag uthärdade, 
genom att tyst säga, "Gud, jag är annor-
lunda från andra helgon, även Jesus i 
gamla tider." Om jag bad Gud att rädda 
mig, skulle det vara en svag bön. Som 
Guds centrala person, vill jag inte vara 
småaktig och omanlig. Därför har jag 
aldrig bett om något för mig; Jag bad bara 
för Guds skull.

Gud hade lagt alla Hens förväntningar och
förhoppningar på mig att axla ett kosmiskt 
ansvar. Så hur skulle jag komma ömkligt 

gråta för Hen att rädda mitt liv och befria 
mig från fängelse? Jag greps och låstes in
av de japanska imperialisterna, de 
nordkoreanska kommunisterna, och även 
av den demokratiska världen i Sydkorea. 
Trots detta, gick jag framåt mot världen. 
Jag kommer att fortsätta framåt, oavsett 
hur mycket de förföljer eller avskyr mig. 
(016-243, 1966/06/19)

21 Innan Jesus korsfästes, bad han i 
Getsemane: "Min Fader, om det är möjligt,
låt denna kalk gå ifrån mig, ändå inte som 
jag vill, utan som du vill." Hur kan det fin-
nas en "min vilja"? Satan försökte fånga 
honom på denna punkt. Vad jag säger är 
att vid denna tidpunkt, var Jesu vilja och 
Guds vilja inte perfekt enade. Eftersom jag
förstod detta, även när jag befann mig i en
situation där jag torterades och kräktes 
blod, tänkte jag, "Jag är annorlunda än 
Jesus. Jag är fast besluten att erbjuda mitt
blod för Din Vilja, utan någon som helst 
tvekan." Sannerligen, var jag villig att 
erbjuda allt mitt blod till Gud. Det är därför,
oavsett hur svårt min situation är, jag 
aldrig ber för mig själv.

Himlen vet redan min situation, så jag ber 
inte, "Gud, rädda mig!" Jag har tränat min 
kropp att vara ett offer som gör det möjligt 
för alla människor att leva. Genom att 
fokusera på målet, dök jag till sist upp som
en man med absolut tro och absolut kär-
lek. När jag måste gå genom dödsskug-
gans dal under tårar och blod, går jag bara
med min kärlek till Gud, och med mitt 
hjärta och själ i absolut enhet med Gud. 
(268-300, 1995/04/03)

22 Ensam, utför jag arbetet av en fyr som 
med sitt ljus vägleder människor i natten. 



En fyr är viktigt för dem som reser till sjöss
på natten. Ändå anser ingen fyren viktig 
under dagen, och folk uppskattar inte fyr-
vaktaren. Men det är den roll jag har tagit 
på mig.

Folk uppskattar inte ljuset från en fyr under
dagen. Så frågan är, hur kan jag göra så 
att mitt ljus blir som solen på dagen? 
Vägen är genom att utföra uppgiften av 
återupprättelse genom gottgörelse. Vad 
jag försöker göra är att skina som ett ljus 
som kommer att hjälpa människor att 
förändras för att bli Guds eviga, ursprung-
liga stjärnor vars ljus kommer att lysa i 
denna värld. Det var otroligt svårt att ändra
mitt fyrljus under skinande sol. Men med 
detta som mitt mål, har jag kommit så här 
långt.

Även när jag gick in i första fängelset, frå-
gade jag mig själv: "Var kommer fängelse 
nummer två att vara? Var kommer fängel-
se nummer tre att vara?" Jag är den typ av
person som när jag gått i fängelse sex 
gånger, tänkte på fängelse nummer sju. 
När allt kommer omkring, hade jag fortfa-
rande en mission att utföra i Sovjetunionen
och Kina; därför tänkte jag att under de 
kommande åren kanske jag måste gå i 
fängelse i dessa länder.

Eftersom jag förberedde mig för denna 
väg, skyddade Gud mig och jag behövde 
inte gå. Men var jag fast besluten att innan
jag dog skulle jag besöka de länder som 
kunde vara värre än något fängelse. 
Därför reste jag till Sovjetunionen. Många 
människor runt omkring mig avrådde min 
resa; de bad mig att inte resa. Men jag 
gick till detta fängelse på dagen för att 
upplösa nattens fängelse. I själva verket, 

genom att gå dit, tog jag dagsljus till fäng-
elset. (311-092, 1999/08/19)

23 Jag har fått fly och vara förföljd i hela 
mitt liv, men jag har inte omkommit. Detta 
beror på att jag alltid går i den ursprung-
liga riktningen. Att inte agera på ett själv-
centrerat sätt. Anledningen till att jag har 
denna inställning är att hjälpa människor 
att bli bättre, för att hjälpa dem vidare till 
att vara i en bättre situation och att ha en 
större framtid. För detta ändamål har jag 
utbildat människor och visat exempel på 
att leva med denna standard. Som ett 
resultat av detta har jag blivit förföljd, men 
både himmel och jord skyddar mig.

Det finns en grundläggande lag och 
princip som definierar den väg vi måste 
gå. En man måste gå vägen av en man, 
och en familj måste gå vägen för en familj.
När vi lever 100 procent i enlighet med 
denna grundläggande princip kommer alla 
i himmel och jord att stödja oss, och ingen-
ting kan få oss att misslyckas. Om vi skulle
misslyckas, skulle himmel och jord falla 
sönder. Principerna och normerna för 
naturen skulle falla i kaos, och himmel och
jord skulle förstöras. 
(120-151, 1982/10/05)

24 För att komma in i Himmelriket, måste 
jag stå i positionen av den fulländade 
Adam och i den positionen ger ut så 
mycket välsignelse att även ärkeängeln 
kommer att skydda mig ända till slutet. 
Eftersom en sådan standard finns i Princi-
perna, måste man uppfylla villkoret att 
övervinna satans anklagelse och älska sin 
fiende. Annars kan ni inte komma in i 
Himmelriket. Om ni inte älskar er fiende, 
kan ni inte gå dit.



Det är anledningen till att jag också har 
strävat efter att uppfylla denna standard i 
det arbete jag har utfört i hela mitt liv. Det 
är vad jag gjorde när jag gick till Danbury-
fängelset. Även om regeringen och folket i 
Amerika jublade när jag skickades till 
Danbury, älskade jag dem inifrån fängel-
set. Eftersom jag älskade dem helt och 
fullt med Guds ursprungliga kärlek, kan 
satans värld inte lyfta huvudet. Detta är 
hur jag övervann dem och segrade. Från 
denna punkt, kan en ny värld öppna sig. 
(173-295, 1988/02/21)

25 Jag är den centrala personen i en värld
där varje nation har förlorat sin riktning. 
Dag och natt har jag som pionjär brutit ny 
riktning som kommer att vända varje 
nation rätt. När jag gick vägen av gott-
görelse, hade jag ingen kännedom om mig
själv. Också Jesus hade ingen kännedom 
om sig själv när han spikades på korset. 
Det är därför han bad till Gud och vädjade 
med honom att förlåta dem som korsfäste 
honom, eftersom de inte visste vilket all-
varligt brott de begick. På detta sätt ska-
pade han villkoret för kristna att erövra 
Rom i framtiden.

Det är samma sak med mig. Jag gick 
igenom korsfästelse av fängelse i Japan, i 
Nordkorea, i Sydkorea, och i USA. Men 
jag glömde aldrig Guds ledning att jag inte 
får bryta kärlekens nät som kommer att 
rädda dem. Så även i fängelse, fångade 
jag personer med kärlekens nät.

Detta kan liknas vid en glödlampa som 
alltid kommer att vara tänd, om den är an-
sluten till kraftverket av en levande elekt-
risk ledning. Om elen för Guds kärlek är 
ansluten till den andliga elektriska led-
ningen, kommer detta ljus att lysa överallt. 
Om ni är ansluten till Guds kärlek, kan 
elen av Hens kärlek återuppliva er och ge 
er nytt liv.

Detta är hur ni kan se en tydlig väg av 
hopp. Detta kan vara er glädje. Det kom-
mer att göra er till en fantastisk person 
som kan le även när gå över korsets väg. 
Då kommer även satan att fly utan att titta 
tillbaka. När ni blir en sådan person, kan vi
dra slutsatsen att återupprättelse har 
slutförts. (229-258, 1992/04/12)


