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Förening av Nord-Sydkorea och världsfred

 

Sanna Föräldrar har offrat hela sina liv 
för att avsluta helvetets rike på jorden 
och i himlen, som uppstod på grund av 
syndafallet av våra första förfäder, och 
att etablera himmelriket på jorden och i 
himlen. Sanna Föräldrars väg är verk-
ligen den eviga modellvägen, mönstret 
som mänskligheten oundvikligen måste 
följa. Eftersom Sanna Föräldrar har gått 
denna väg, kommer Gud och mänsklig-
heten att förverkliga drömmen om en 
ideal värld av fred på jorden och i andli-
ga världen.

Sanne far visste att för att uppnå fred i 
världen, var han tvungen att blockera 
spridningen av kommunism, som före-
språkar ateism. Han satte upp ett antal 
organisationer att åter förena den ko-
reanska halvön, däribland International 
Federationen för seger över kommu-
nismen (IFVOC) och medborgarför-
bundet för föreningen av Nord- och 
Sydkorea.

När Sanne Far träffade president Gor-
batjov i Moskva, i hjärtat av den kom-
munistiska världen, rådde han honom att
förespråka att återvända till Gud. Föl-
jande år, under sitt besök i Pyongyang 
mer än 40 år efter att han lämnade 
Nordkorea, uppmuntrade Sanne Far 
interkoreanska utbyten under sitt möte 
med president Kim Il Sung. Sanne Far 
presenterade sin vision av nord-syd 
enande och världsfred, baserad på sann
kärlek och head-wing tanke. Tidigare 
hade fars förklaring att slutet av kommu-
nismen och avslutningen av dess ideolo-
giska konflikt med demokratin hade 
givits vid den andra internationella kon-
gressen för  professorers akademi för 
världsfred (PWPA), som hölls i Genève, 
Schweiz, i augusti 1985

Sanna Föräldrar visste att internationella
kampanjer för att segra över kommu-
nismen var nödvändiga för att uppnå 
fred i världen. Av denna anledning 



inledde de många projekt i USA, Japan 
och andra länder. I synnerhet etablerade
de Föreningen för enighet i Latinamerika
(AULA) och förbundet för förening för 
enhetliga samhällen i Amerika (CAUSA) 
för att bevara freden i Nord- och Syd-
amerika. De grundade också Mongo-
liska folkfederation för världsfred, som 
visar det centrala ansvaret hos mongo-
liska root-etniciteter i fredsrörelsen för 
världsfred. Dessutom visste Sanna 
Föräldrar att FN bör reformeras till för-
mån för fred i världen. De grundade sys-
tematiskt och utvecklade interreligiös 
federation för världsfred (IRFWP), 
federationen för världsfred FWP), 
interreligiösa och internationella fede-
rationen för världsfred (IIFWP), och fe-
deration för världsfred (UPF). De förkla-
rade slutligen att världen måste enas 
under freds-FN, som skulle ha som sitt 
centrum en rådgivande organ av 
religiösa ledare i positionen av ett 
överhus eller senat.

Sanna Föräldrar föreslog byggandet av 
Internationell fredsmotorväg som ett sätt
att ansluta världen påtagligt. De inledde 
även olika internationella och aka-
demiska konferenser och utbildade all-
mänheten om byggandet av tunneln 
under Korea och Japan och Berings-
sund tunneln. Sanna Föräldrar såg att vi 
kan etablera det påtagliga Cheon II Guk 
på jorden, "en värld under Gud" som 
Gud önskar, och de ansträngde sig till 
förmån för att förena den globala byn 
som en familj och skapa ömsesidig 
förståelse.



Kapitel 1

Initiativ för nord-syd förening och 
besök i Nordkorea

Avsnitt 1 Victory Over Communism 
                 Seger över kommunismen

Väcka det koreanska folket

Sanna Föräldrar skickade ut mer än 700
medlemmar till 413 områden över hela 
Korea under 40 dagar, med start 20 juli 
1960, för att utveckla utbildningen av 
befolkningen på en mer omfattande 
skala. Ur Guds försyn om återupp-
rättelse, ansluter de koreanska männi-
skornas, världens centrala nation, till 
världens öde. Därför var projektet att 
utbilda det koreanska folket ett förspel till
att uppväcka hela mänskligheten. Far 
engagerade ungdomar för Victory Over 
Communism (VOC) aktiviteter som en 
del av en nationell kampanj för att väcka
det koreanska folket till sin försynens 
mission. VOC-rörelsen startades som ett
erkännande av det faktum att den 
nuvarande antikommunistiska politiken 
hade nått sin gräns. Denna rörelse 

uppfyllde en viktig roll som en 
medborgar-ideologisk rörelse genom att 
logiskt kritisera begränsningarna och det
opraktiska hos kommunistisk teori och 
presentera ett alternativ.

1 Koreanerna är fattiga människor, som 
har vandrat långt i sin historia, men de 
känner inte de har något de stolt kan 
visa upp inför andra. De är fattiga och 
har inte mycket att vara stolta över. Men 
om de blir ett folk som kämpar och om-
famnar hjärtat som Gud önskar i en tids-
ålder av en ny kultur under 2000-talet, 
och omfamnar smärtan och lidandet för 
mänskligheten att gå vidare, om de blir 
ett folk som kämpar och omfamnar även
smärta och en lidande Gud, kommer de 
att leda världen och ta emot himlens 
kärlek. (006-253, 1959/05/24)

2 Människor har sagt, "Koreaner är de 
armaste människor på jorden i dag", 
men i själva verket är det dem i vilka jag 



har störst hopp. Den demokratiska värl-
den och den kommunistiska världen 
kämpar i detta land, men det koreanska 
folket är aldrig ömkligt. Så länge himlens
rörelse finns inom det koreanska folket, 
kommer de att leva, historien kommer att
koncentreras på dem, och denna värld 
kommer att komma till dem. Dessa är 
inte bara mina egna ord. Jag säger detta
eftersom jag ser och förstår att det kom-
mer att inträffa.

Befrielsen av Gud löper bakom historien,
alltid med start i de mörka gränderna av 
sorg. Därifrån byggdes grunden för gläd-
je. Detta är anledningen till att Korea 
kommer att bli en fråga för hela världen, 
i synnerhet för den kristna världen, och 
Enighetskyrkan kommer att uppstå som 
en fråga på global nivå. Dessa är inte 
tomma ord som kommer från min stolt-
het. De som genom bön ansluter till 
andliga världen vet detta. De som är 
andligt öppna kan vittna om detta. Om 
de inte vittnar, bryter de mot himmelsk 
lag.

Därför måste de av er som har samlats 
här i dag ta ett högtidligt beslut. Ni bör 
inte ge upp längs vägen. Ni måste ha en
fast beslutsamhet att ni kommer att ut-
härda alla slags förföljelse, oavsett hur 
brutal. Ni måste upprätthålla traditionen 
av lojalitet och den vördnadsfulla trohet 
som himlen önskar, även på bekostnad 
era liv. Om Enighetskyrkan kan etablera 
traditionen som lojala män och kvinnor, 
traditionen av trogna män och kvinnor, 
och traditionen av vördnadsfulla söner 
och döttrar, uppfyller den sin mission. 
(009-122, 1960/04/24)

3 Gud har alltid varit med det koreanska 
folket, även om de 30 miljonerna korea-
nerna kanske inte känt Hen. Även när 
patrioterna försvann som morgon-
daggen, gick till avrättningsplatsen 
samtidigt som de höll fast vid hjärtat av 
rättfärdighet och fullgjorde sin plikt med 
lojalitet, så vandrade Gud bredvid dem, 
förenade i hjärta, och för deras skull 
arbetade Hen med deras landsmän. Var 
och en av oss som lever i dag står i 
skuld till Gud. Särskilt det koreanska 
folket står i skuld till Gud för att bevara 
dem fram till denna dag. Om Gud läng-
tar efter att rädda lidande människor och
har hjärtat av en förälder som älskar och
gråter för sina fallna barn, skulle Hen 
säkert tycka mer synd om dem som lider
än dem som inte gör det.

Koreanska folket har inget att skryta 
med. De har alltid saknat materiella ting.
Allt togs från dem. Om dessa människor 
kan hålla fast vid något en gång, ber jag 
till Gud, "Var snäll och ge dessa unga 
koreanska män och kvinnor, som längtar
efter att uppnå något stort medan de 
vandrar runt som om de gått vilse, det 
brinnande hjärtat hos Jesus, som 
kallade dig, Fader. "Om de kan uppnå 
ett sådant hjärta, är jag säker på att inga
människor i världen kommer att kunna 
besegra dem. Om det finns många sö-
ner och döttrar som berör hjärtat av Fa-
dern med ropet: "Fader, jag arbetade så 
här," då kommer Gud, som ser oss med 
medlidande, att på nytt skapa denna 
värld och dess läror och ideologier. 
Sådana unga män och kvinnor och 
människor kommer att bli ledare i den 
här världen. (007-062, 1959/07/12)



4 Guds hopp är placerat på era axlar. Ni 
måste skapa himlens suveränitet bland 
det koreanska folket och i kosmos. Gud 
väntar på er att vakna till Hens kallelse 
och uppnå seger. Den kallelsen är för 
ingenting mindre än återupprättandet av 
Guds förlorade människor, territorium 
och suveränitet. Det koreanska folket 
inser inte detta, och sover. De vet inte 
vad som hänt med dem, deras terri-
torium eller deras suveränitet. Vi måste 
väcka dem till nödvändigheten av att 
återupprätta de förlorade människor, 
territorium och suveräniteten i himlen 
och på jorden och att återvinna dessa 
även med risk för deras liv. Vi måste 
förstå att de måste omvända sig och 
modigt marschera framåt som himlens 
soldater för att återupprätta himlens folk,
territorium och suveränitet. Efter att jag 
insåg detta som mitt ansvar, offrade jag 
mitt liv enbart till detta, oavsett om jag 
var vaken, sov eller åt. Var övertygade 
om att ni har ansvaret för att väcka det 
koreanska folket, som ännu inte vaknat. 
(011-152, 1961/05/13)

5 Uppkomsten av kommunismen är den 
största kris som har uppstått i historien. 
Varför är det så? Det är därför att Gud är
förvisso levande, men kommunister 
hävdar Hen är död. Med andra ord, även
om Gud säkert lever, säger de att Hen 
inte existerar. Den värsta av alla synder 
är att kritisera förekomsten av någon 
eller något. Om ni kallar någon död me-
dan han eller hon lever och mår bra, så 
blir ni hans eller hennes värsta fiende. 
Om ni berättar för folk att era föräldrar är
döda, medan de fortfarande lever, så är 
det största möjliga svek. Och om ni sä-

ger att Gud är död medan Hen är klart 
levande, då blir ni Guds värsta fiende. 
Denna Guds värsta fiende är kommu-
nismen. Därför måste vi utplåna allt som 
är relaterat till kommunismen. Detta är 
anledningen till att vi måste förse oss 
med undervisningen om seger över 
kommunismen (VOC). 
(022-176, 1969/02/02)

6 Det som jag älskar mest får inte vara 
bara vad jag älskar, utan vad min familj 
älskar, vad folk älskar, och dessutom 
vad hela mänskligheten, himmel och 
jord, och allt i skapelsen älskar. Det är 
inte min käre son, make eller föräldrar. 
Det objektet för kärlek är verkligen Gud. 
Det som vi kallar Gud är den centrala 
subjekt-partnern i kärlek, som vi kallar 
hjärtats rot och ursprung, som ingen kan
påverka, ändra eller ta bort.

När det gäller att älska Gud, skapar ens 
hudfärg eller kulturella traditioner inga 
avstånd. Alla människor, oavsett ras, 
tradition eller miljö, kan älska Gud lika. 
Om vi bygger och fullkomnar en relation 
med Gud, kan vi inte låta bli att älska 
Hen. Gud har samlat ihop den här värl-
den för att uppnå enighet, slåss mot 
ideologier och filosofier för att uppnå 
hoppets singulära punkt. Detta har lett 
fram till dagens globala konfrontation 
mellan demokrati och kommunism. 
Denna värld bör varken vara demo-
kratisk eller kommunistisk. Dessa två bör
integreras med en enda, högre kvalitets-
ideologi. Mänskligheten säger samfällt 
att vi måste flytta till en tidsålder där vi 
kan använda integrerade principer och 
glädjas i sång. Med detta enda hopp i 



åtanke, är mänskligheten på väg till 
förening med Gud. 
(011-058, 1961/01/01)

7 Dagens värld är indelad i den demo-
kratiska och kommunistiska sfären. Men 
den demokratiska världen har drivits in i 
ett hörn av den kommunistiska världen. 
Detta beror på att demokratin inte har en
ideologi som kan överträffa kommu-
nismen. Därför måste vi införa en filosofi 
och en undervisning som kan överträffa 
kommunismen. Denna undervisning är 
en filosofi som måste vara allomfattande
inkluderande både de fysiska och and-
liga världarna. Det vill säga, vi måste 
hitta ett sätt att kritisera kommunismen i 
ljuset av en kosmosbaserad filosofi. 
Efter förberedelse sedan 1962, började 
våra ansträngningar på allvar 1965. 
Kommunismen kan besegras av vårt 
utbildningsteam ”Seger över kom-
munism”, som nu uppnår imponerande 
resultat över hela landet. 
(019-081, 1967/12/29)

8 Vi måste avancera framåt för att be-
segra kommunismen, som snabbt 
sprider sig runt om i världen. Kommu-
nisterna kontrollerar nu en tredjedel av 
världen och drar även USA, demokratins
fanbärare, in i sina system. Men Enig-
hetskyrkan kliver emellertid fram och 
kämpar för att störta kommunismen. 
Människorna i världen har inte haft 
något intresse av denna aspekt av vårt 
arbete. Men nu förstår de att de hade 
fel. Situationen är nu omvänd. De har 
insett det stora värdet av Enighets-
kyrkans föreläsare, så mycket att de 
erbjuder våra föreläsare transport när de

bjuder in dem att tala. De hänvisar även 
till medlemmarna i Enighetskyrkan som 
försöker besegra kommunismen genom 
studiegrupper för segern över kommu-
nismen. Det var en ängel som gav 
Jakob namnet Israel. Precis som Jakob 
vann seger, måste vi nu utöka vår sfär 
av inflytande. Vi är de enda som kan 
föra kommunistpartiet till naturlig kapi-
tulation. I denna världen, finns det ingen 
annan undervisning än Enighetsprin-
cipen som kan uppnå detta. 
(019-218, 1968/01/07)

9 Ni måste gå över murar och nationella 
hinder med Enighets-undervisningen 
och stå stolta inför det koreanska folket. 
Om ni måste, bör ni ta någon ung per-
son på gatan och utbilda honom eller 
henne i Enighets-filosofi. Rådande om-
ständigheter i Korea kräver sådan akti-
vitet. Annars kommer landet att för-
därvas.

Dessutom måste ni gå denna väg med 
hjärtat av en förälder, i skorna av en 
tjänare, och fälla tårar för mänsklig-
heten, svett för jorden, och blod för 
himlen. Först då kommer mänskligheten,
jord och himmel att vara tacksamma för 
era tårar, ert svett och blod. Gud kom-
mer endast på fundamentet av ett offer. 
Detta är anledningen till att medlem-
marna i Enighetskyrkan måste gå ige-
nom en tidsålder av offrande på indi-
viduell nivå, uppfylla offret på nivån av 
folket, och sedan gå vidare på vägen 
mot världsoffer. (015-343, 1965/12/07)

10 Amerika och dess demokratiska 
allierade skapade ett tumult 1967 genom
att säga att Gud är död. Denna händelse



kommer att skapa knutar av bitter sorg i 
historien. Kan Gud komma tillbaka till 
livet om Hen sägs vara död? Tiden för 
Guds "uppståndelse" kommer inom tre 
år. Jesus återuppstod efter bara tre 
dagar. Så tiden för Guds uppståndelse 
måste komma nu, eftersom Hen är 
"död".

Vem i denna tidsålder kommer att få 
detta att ske? Kristendomen i dagens 
demokratiska värld är inte tillräcklig. Den
saknar en filosofi som kan överträffa 
kommunismen, som redan har spridit sig
över hela världen. Så Enighetskyrkan, 
som har en filosofi som kan överträffa 
kommunismen, måste ta sig an denna 
uppgift. Enighetskyrkan är en mästare 
som inte bara kan stå upp mot kommu-
nister, utan kan övervinna kommuni-
smen genom vår undervisning. Vi måste
besegra kommunismen med ett 
filosofiskt motförslag.

Förutom att påpeka bristerna i den kom-
munistiska teorin, måste vi också införa 
en alternativ världsbild. Allteftersom vi i 
Enighetskyrkan leder kampen med vår 
”seger över kommunismen”-filosofi 
måste vi förkunna den levande Gud till 
världen. Denna värld som nu har över-
givit Gud är på väg mot den största 
krisen. Vid en sådan tidpunkt, är mis-
sionen för Enighetskyrkan att besegra 
materialistisk kommunism och ateism 
med en ny undervisning och vägleda 
den demokratiska världen tillbaka till 
Gud. (023-178, 1969/05/18)

11 En familj av civila i Gangwon mör-
dades av nordkoreanska spioner i ok-
tober 1965. Till följd av denna tragiska 

händelse, beslutade både de styrande 
och oppositionspartierna att stärka den 
antikommunistiska rörelsen. De satte 
upp Gangwon som en särskild region för
att där demonstrera effektiviteten av 
denna nya politik, som så småningom 
kommer att expandera till hela nationen. 
Alla män i åldern 19 till 55 måste ansluta
till antikommunistiska organisationer och
Enighetskyrkan kommer att stärka den-
na kamp mot kommunismen. Även med 
dessa sakernas tillstånd, har den syd-
koreanska regeringen misslyckats med 
att misskreditera kommunismen och 
presentera ett motförslag.

Häri ligger orsaken till att vår VOC-
rörelse tog fart i Gangwon. Precis som 
den sista personen blir den första när 
människor som står i en rad samtidigt 
vänder sig om, från försynens synvinkel 
flyttades Gangwon fram i förgrunden, 
trots att det är den mest efterblivna 
provinsen i Korea. Dessutom finns 
många militärbaser där, och vi kan 
utrusta den koreanska militären med 
Enighets-principerna hur mycket som vi 
vill. Vi kommer att trycka på uppåt ända 
till Nordkorea med vår filosofi. 
(016-066, 1965/12/26)

12 När ni ger en föreläsning om anti-
kommunism samtidigt som ni presen-
terar Gud, på Hens folks vägnar, gör ni 
inte bara det för de få människorna 
framför er. Enligt återupprättelsens 
försyn, är kommunismen en satansk 
kraft som måste besegras. Allteftersom 
Gud strävar efter att etablera ett seger-
rikt folk, måste ni acceptera att ni inte 
kommer att välkomnas förrän hela natio-



nen välkomnar Gud. Sedan, när natio-
nen välkomnar Gud, måste man vara 
ödmjuk och returnera glädje till Gud. Ni 
måste se till att alla dygdiga människor 
som är födda på denna jord som era 
förfäder står framför er snarare än 
bakom er. Ni måste vara ihärdiga att gå 
till platser där ni inte är välkomna. Detta 
är en del av processen. Ni har fortfa-
rande många hinder och faror som vän-
tar er och många km att gå. Ni måste 
övervinna hindren längs vägen, oavsett 
hur stora de än är. 
(017-285, 1967/02/15)

13 Våra regionala ledare rapporterar att 
de har blivit ganska populära bland lo-
kalbefolkningen. De säger regionala gu-
vernörer och ministrar ur inrikesdepar-
tementet vill tilldela dem intyg som er-
kännande. Detta innebär att tjänstemän 
inser att landet inte får bortse från vår 
undervisning. Intelligensbyrån inom 
polisen som användes för att hålla ett 
öga på mig vart jag gick, söker nu att 
omfamna Enighetskyrkan. Det är som 
när soliga platser kommer i skuggan och
mörka platser får sol, eller när otur ger 
vika för lycka. Vår situation förändras 
snabbt eftersom hela nationen står inför 
en kris som bara kan lösas genom att 
stärka dess strategi för att motverka 
kommunismen. Människor värderar sina 
liv och sin egendom, och de förstår att 
det är inte bara gäller de själva, utan 
deras släktingar och stammedlemmar 
som kommer att dö om de gör ett 
felaktigt val. (017-031, 1966/11/06)

14 Detta är berättelsen om en distrikts-
ledare som besökte ett län som VOC-

föreläsare. Alla tjänstemän, från de 
lokala ledarna i staden och polischefen 
till guvernören, kom till hans föreläsning.
När de satt och väntade på föreläsaren 
för antikommunism, såg de en ung man 
in i lokalen. Först trodde de att han var 
lärarens assistent. Så de frågade honom
var han kom ifrån och när de kunde för-
vänta sig föreläsaren. Han måste ge 
dem ett svar, så den unge mannen 
svarade lite tvekande att han var före-
läsaren. När de insåg att den unge man-
nen var den de väntade på, började de 
prata sinsemellan. De måste ha varit 
förbryllade och till och med förtretade att
upptäcka att den unge mannen, med 
liknande ålder som deras egna söner, 
var just den person de väntade. De hade
dock inget annat val än att välkomna 
honom till scenen, eftersom han hade 
kommit med officiell inbjudan. Efter två 
och en halv timme av den unge man-
nens föreläsning, var publiken förbluffad.
Våra föreläsare om antikommunism är 
distriktsledare som oftast är i tjugoårs-
åldern, ändå har de gjort så bra jobb att 
de är vänner med guvernörer och 
polischefer.

Oavsett hur stor en undervisning är, 
kommer ingen att känna igen dess värde
om det inte finns något betydande 
resultat att backa upp det. Men när re-
sultatet överträffar standarden av under-
visningen, kommer värdet av under-
visningen att överstiga resultatet. I 
denna pågående kamp, måste vi dra 
nytta av våra resultat. Vi kanske började 
med tomma händer, men vi måste tål-
modigt samla våra resultat och förena 



människor omkring oss. 
(019-218, 1968/01/07)

 

VOC-rörelsen

Den 10 november 1965 lanserade 
Sanna Föräldrar officiellt utbildnings-
team för antikommunism som ett projekt 
för att utbilda befolkningen. Sanne far 
grundade därefter International Federa-
tion för Victory Over Communism 
(IFVOC). Den 13 januari 1968, en sam-
manslagning av anti-kommunistiska 
grupper som organiserade i provinserna.
Syftet med IFVOC var att ge det kore-
anska folket de principer som skulle 
kunna övervinna kommunismen i landet,
och klara av det växande internationella 
inflytandet från kommunismen.

15 Varför skapade jag International 
Federation for Victory Over Commu-
nism? Jag skapade den inte för att vara 
en symbolisk dotter-organisation. Jag 
skapade den att vara en organisation 
som skulle kunna uppnå ett betydande 
resultat hyllat över hela världen. Korea 
behöver en sådan organisation för att nå
sitt slutmål. Vi måste passera genom 
porten av ideologiska krig. Det spelar 
ingen roll om vårt land kan skryta med 
sin världsklass filosofi, eller att Amerika 
är mästare på demokrati. Vi kommer att 
besegras om vi bekämpar ideologiska 
krig med föråldrade vapen. Jag är 
mycket noggrann i det avseendet. Vem 
kommer att spela huvudrollen i den ideo-
logiska krigföring som kommer att rasa i 
framtiden på en global skala? Detta är 
en allvarlig fråga. (138-014, 1986/01/13)

16 Jag stöder kyrkan, fortsätter med 
ekumeniskt arbete och engagerar mig i 
Victory Over Communism aktiviteter för 
att förena Korea. Jag är väl medveten 
om att ett förenat Korea är början på en 
förenad värld. Befrielsen av Nord- och 
Sydkorea är början av befrielsen av 
mänskligheten. Det finns bara en rot, 
och det är Korea. Det är därför jag offrar 
hela mitt liv för att befria Korea.

Jag har nu skapat ett globalt fundament 
som upplyser människor om denna 
verklighet. Uppdelningen av Korea 
skedde inte eftersom koreaner ville ha 
det. Eftersom mäktiga nationer var 
inblandade i uppdelningen av Korea, 
måste vi pressa dessa länder att 
samarbeta i återföreningen av vårt land. 
Vi måste utöva så stort inflytande på 
dem som vi kan i bakgrunden; annars 
blir vår befrielse omöjlig. 
(171-189, 1988/01/01)

17 Vi måste driva kommunismen ur den 
koreanska halvön. Historien om Korea 
är mänsklighetens historia i miniatyr. 
Detta är anledningen till Korea har blivit 
slagfält mellan de kommunistiska och 
demokratiska världarna, som repre-
senteras av Nord- och Sydkorea. Pan-
munjom, som ligger på eldupphör-linjen, 
är en unik plats i världen för dialog, ef-
tersom det utgör den tröskel som Gud 
och satan konfronterar varandra med. 
Detta är anledningen till att den nya tids-
såldern har kommit, där Korea kan ta en
ledande roll i världen.

Enighetskyrkan är den enda organi-
sation som har den energi och enighet 
som krävs för att hoppa över eldupp-



hörlinjen med sanningen som kan be-
segra kommunismen. Det är den enda 
grupp som har befogenhet att stoppa 
korruption av kristendomen och mar-
schera mot en ny värld. Med detta nya 
namn på enighet, kommer vi att mar-
schera framåt. (023-179, 1969/05/18)

18 Jag tycker inte om termen anti-
kommunism. Seger över kommunismen 
är inte anti-kommunism. Däremot kan 
Segern över kommunismen inte lyckas 
utan antikommunism som ett första steg.
Vi måste gå på offensiven mot kom-
munistpartiet. Jag har skyndat på att 
skapa en rikstäckande rörelse för detta 
ändamål, men det har tillfälligt lagts på is
på grund av världens opposition. Även 
om det är svårt, måste vi på något sätt 
övervinna detta stadium. Vi måste på-
verka Korea, och dessutom Japan, Kina 
och hela Asien. I framtiden kommer jag 
att anordna en internationell anti-
kommunistisk rörelse i Korea och USA. 
Jag planerar att samarbeta med andra 
antikommunistiska organisationer, utrus-
ta dem med en ny filosofi, och träna anti-
kommunistiska ledare. 
(017-151, 1966/12/11)

19 Medan jag söker ett sätt som kan ge 
glädje till Gud, har jag valt att gå en väg 
av förföljelse. Jag tänkte på den väg jag 
har gått. Vad jag bad om i det förflutna 
har blivit en verklighet. Bönerna jag off-
rade till Gud efter att ha gått till Nord-
korea har förverkligats. Jag blev påmind 
om tiden när jag offrade en bön medan 
jag gick igenom särskilda svårigheter i 
Sydkorea. Jag visste att orsaken att Gud
drev mig genom sådana svårigheter var 

inte att Hen ville att jag skulle vissna och
dö; snarare Hen att ville jag skulle över-
vinna denna världens svårigheter och 
stora frestelser så jag kan inleda den tid 
som Hen hoppats att få se. Vi måste 
tänka på förening dag och natt. Medan 
vi gick igenom den första sjuårs-per-
ioden började ryktet cirkulera att Enig-
hetskyrkan var det enda svaret. Om vi 
inte orsakar kommunism att kapitulera, 
kan varken denna nation eller Asien 
överleva. (016-238, 1966/06/19)

20 Vilken typ av organisation är Inter-
national Federation for Victory Over 
Communism? Precis som namnet säger,
är det en rörelse som syftar till att uppnå
seger över kommunismen — till att assi-
milera den, inte bara besegra och driva 
bort det från den globala byn. En fede-
ration är en organisk kropp, inte bara en 
enda organisation. Det måste vara en 
organisk kropp.

Kommunismen står på fundamentet av 
nationer och internationella organi-
sationer. Det är därför kommunisterna 
tror att de kan uppsluka andra ideo-
logier. De tänker, "Dagens demokrati 
kommer säkert att förgås. Vi kommer att 
vara segrarna." Kommunismen står på 
det globala fundamentet, ett fundament 
som spänner över alla nationer. När 
kommunisterna marscherar mot seger 
på en global nivå, är det inte bara na-
tioner som ansluter till stöd till detta 
fundament; Det finns också interna-
tionella organisationer som länkar 
nationerna tillsammans.

Därför behöver vi en grund för organi-
sationer som är större än deras. Med 



utgångspunkt från individen, måste vi gå
längre än familjen, stammen och na-
tionen. Erövra den, och utöver det, 
måste vi skapa en kropp som rör sig mot
ett syfte. Vi försöker skapa en oför-
störbar organisation och försvara oss 
mot kommunismen på ett globalt fun-
dament, ett fundament som förenar alla 
nationer. (140-212, 1986/02/12)

21 Internationella federationen för seger 
över kommunismen måste leda både 
kyrkan och nationen. Vad vi gör går 
utöver religion och nation; vi kan leda 
alla andra organisationer. Jag instruerar 
våra ledare att hålla föreläsningar. Ni 
måste kämpa i en ny riktning, på natio-
nell nivå genom IFVOC-aktiviteter. Detta
är det skede vi är i dag. Vi kommer inte 
att kunna leda denna nation ensam ge-
nom Enighetskyrkan. Kristendomen och 
andra religioner kommer att motsätta sig
oss. Däremot kommer de att välkomna 
oss, lyfta båda händerna högt med gläd-
je, om vi ber dem att delta i kampen mot 
kommunistpartiet. När vi ger VOC-före-
drag kan vi överskrida samfund. 
(110-136, 1980/11/10)

22 Jag har försökt att inleda VOC-verk-
samhet sedan 1960 Sedan dess har vi 
givit VOC-föredrag, till och med till fäng-
slade nordkoreanska spioner genom 
antikommunistiska institutionen på jus-
titieministeriet. Så ur denna synvinkel, 
visste jag vår tid säkert skulle komma. 
Under tio år sedan 1960, har 
Enighetskyrkan gått vägen av lidande 
och förföljelse, men saker och ting 
kommer att förändras nu. Eftersom 
Enighetskyrkan arbetar för nationens 

skull, kommer nationen att skapa den 
yttre miljön, där kyrkan kan utvecklas.

Vi har givit VOC-föreläsningar. Titta på 
de människor som har avslutat sina 
VOC-seminarier. Hur är en sådan förän-
dring möjlig? Hur kan en person förän-
dras så dramatiskt inom ett par dagar? 
Häromdagen, samlades några lokala 
samhällsledare för att delta i ett semi-
narium. De bråkade först sinsemellan, 
men de förvandlades helt efter bara fem 
dagars utbildning. I slutändan, var även 
de förvånade över förvandlingen de 
hade upplevt. Det var definitivt något 
speciellt, något bortom deras förståelse. 
Vi frågade dem om detta många gånger,
men de kunde bara inte förklara det. 
(032-309, 1970/07/26)

23 Alla är medvetna om att verk-
samheten i IFVOC skördar framgång. 
Detta är anledningen till Korea inre 
angelägenheter och underrättelse-
myndigheter skickar människor att utbil-
das genom vårt program utan att berätta
för oss. Med andra ord, de skickar pro-
fessorer som är ansvariga för att skapa 
riktningen för denna nation, och ansva-
riga för att kritisera kommunism, för att 
ta emot vår utbildning och lämna rappor-
ter om det. Underrättelsetjänsten blir 
angelägna om våra läror, baserat på 
rekommendationerna från dessa agenter
och professorer. De rapporterar: "Vi bör 
utvidga utbildningen till hela nationen. 
Hittills har vi kunnat kritisera kom-
munism, men har aldrig kunnat presen-
tera ett alternativ för att motverka den. 
För första gången, till vår stora glädje, 
har vi lärt oss att göra det." Ledarna för 



underrättelsetjänsten är storögda av 
förvåning medan de lyssnar på dessa 
positiva rapporter. 
(034-043, 1970/08/29)

24 Vi har arbetat mot kommunismen. 
Den koreanska regeringen välkomnade 
inte oss. I själva verket motsatte de sig 
först oss eftersom vi påverkade organi-
sationer som var under regeringens 
kontroll. Cheferna för sådana organi-
sationer försökte sätta alla sorters press 
på oss i sina försök att eliminera oss. 
Olika organisationer bildade en pakt för 
att förfölja oss. Men rättvisa och sanning
vinner alltid till sist.

På bara ett år 1971, deltog fler än 1000 
kristna ledare i våra utbildningsprogram. 
Under de senaste fem åren har vi ut-
bildat totalt 6,5 miljoner människor i våra
program. Det står nu klart att Enighets-
kyrkan leder motståndet mot kommu-
nismen i Korea. Vi har tagit den centrala 
positionen i fråga om antikommunistiska 
filosofier på universitet. Vi tar ledningen i
att hålla seminarier för tjänstemän och 
för utbildningsorganisationer. År 1971, 
undervisade vi enhighets-filosofin till 400
framstående professorer i Korea. Ingen 
annan i denna nation kan skydda kris-
tendomen internt och försvara sig mot 
kommunismen externt. Kampen mot 
kommunismen förs också i Japan, Tai-
wan och andra asiatiska länder. 
(053-079, 1972/02/09)

25 Vad gjorde Enighetskyrkan efter att 
President Park Chung-hee mördades i 
oktober 1979? Eftersom det var en stor 
risk att Kim II-sung i Nordkorea skulle 
invadera Sydkorea, samlade vi 700 000 

personer för ett IFVOC-rally. Vi sätter 
våra liv på spel och offrade även en 
enorm summa pengar. Det var inte 
regeringen som gjorde detta. Vi måste 
smälta oavsett vad folk säger, skapa en 
grund, och fortsätta kampen. Vi gör allt 
detta i enlighet med Guds vilja. Vi måste
försvara Sydkorea mot kommunismen 
genom att bilda en anti-kommunistisk 
allians, begränsa ungdomars omoral, 
och återuppliva en vikande kristendom.  
(110-238, 1980/11/18)

26 År 1983, när jag träffade koreanska 
regeringstjänstemän, var de mycket 
förvånade när de insåg att jag alltid står 
på sidan av evig sanning. Det koreanska
folket hade lidit mycket under nedskjut-
ningen av en Korean Airlines flygplan i 
luftrummet ovanför Sovjetunionen och 
över den sydkoreanska tjänstemän som 
dödades i bombningarna i Rangoon, 
Burma. När de mötte mig, kunde jag se i
deras ansikten att de såg en strimma av 
hopp. Människornas ande var mycket 
deprimerad, men de fick nytt hopp ge-
nom mig, de tänkte att de kanske skulle 
kunna hitta ett sätt att besegra kommu-
nismen. Vid mötet för National Victory 
Over Communism, gav jag ett tydligt 
budskap om hur man besegrar kom-
munisterna, och människorna i nationen 
välkomnade och svarade med applåder. 
Jag ingjöt hopp i människor som var 
upprörda och ändå överväldigade av 
förtvivlan. (130-287, 1984/02/07)

27 Jag engagerade mig i rörelsen 
”Seger över kommunismen” inte för att 
döda kommunisterna, utan för att rädda 



och befria dem med sanning och sann 
kärlek. Därför försöker jag uppoffrande 
utan baktanke, att hjälpa den kommu-
nistiska världen, vilket är på randen till 
sin död. Den 12 oktober 1989 upp-
manade PWPA framträdande ryska jour-
nalister att delta i en diskussion i Korea. 
Vid avslutningen, skickade jag dem till 
Pyongyang, Nordkorea, att lämna över 
ett meddelande till Kim Il Sung. De var 
tveksamma till en början, men i slutän-
dan levererade de mitt budskap: För det 
första är jag inte hans fiende. För det 
andra bör han överge sin politiska ambi-
tion att nationalisera Sydkorea. För det 
tredje, kan han leva i lycka och välstånd 
som vår broder om han följer trenden i 
världen, överger lögn, återvänder till 
sanningen, öppnar dörrarna till Nord-
korea vidöppna, och välkomnar oss med
öppna armar. (198-164, 1990/02/01)

28 Vi måste låta Kim Il-Sung leva och 
kalla honom att stå som vittne. Vi be-
höver ett vittne som kommer att vittna 
om pastor Moons storhet. Jag är inte en 
anti-kommunistisk ledare, utan en ledare
för seger över kommunismen. Jag vill 
inte döda kommunister; jag önskar bara 
att rädda dem. Gud vill rädda världen 
genom goda människor. Så, den person 
som försöker döda kommer att förgås, 
och en som ger dem liv från en position 
av godhet kommer att blomstra. Den 
himmelska principen följer denna stora 
väg. (177-300, 1988/05/20)

Avsnitt 2 Medborgar-federationen

                    Bakgrund

Från 4 maj 1987, hölls medborgar-
möten för föreningen av Nord- och 
Sydkorea i tio städer i hela Sydkorea. 
Den 15 maj 1987 etablerades med-
borgar-federationen för föreningen av 
Nord- och Sydkorea i Little Angels 
Performing Arts Center. Sanna Föräldrar
grundade denna federation, så att det 
pedagogiska arbetet i Internationella 
federationen för seger över kommu-
nismen kunde bära frukt som en natio-
nell rörelse för att förena Nord- och 
Sydkorea.

1 Direkt efter att Korea blev självständigt
från Japan 1945, etablerade jag ett 
villkor som representerar enighet mellan 
kristendomen och nationer i den kristna 
kultursfären, som världsnivån av Abel 
och Kain-sfären, men de kunde inte 
förenas med mig. Som ett resultat, dela-
des Korea i norr och söder och jag var 
tvungen att lämna mitt hemland. Jag har
nyligen återvänt till Korea och samlat 
ihop och återupprättat dem genom att 
betala gottgörelse. Följaktligen skapade 
jag medborgar-federationen för före-
ningen av Nord- och Sydkorea. Detta 
kan jämföras med vägen att återupprätta
Kanaan. Vi är i samma situation som 
Israel som går över Jordanfloden och in i
Kanaan. I slutändan måste vi komma in i
Nordkorea. Det fanns sju stammar som 
bodde i Kanaans land. Det finns fiender i
kommunistblocket som stirrar på oss 
idag. Vi måste gå in där och förena dem 
med oss. (164-273, 1987/05/17)



2 Jag går vägen för att återupprätta ett 
nytt faderland. Fylld med smärta och 
lidande, är jag på väg mot slutdes-
tinationen. Väl där kommer jag lägga 
hörnstenen. Även denna nation led av 
stor oro mellan 13 april 1987 antagandet
av åtgärd för att skydda den nuvarande 
konstitutionen och förklaringen för de-
mokratisering tio veckor senare, den 29 
juni utkämpade jag den slutliga striden. 
Genom att etablera medborgar-fede-
rationen för föreningen av Nord- och 
Sydkorea, visade jag mig som den 
slutliga segraren. Som en man, repre-
senterade jag individen, ledaren för 
stammen, folket, nationen, och alla i 
hela världen, inklusive alla helgon och 
kloka som har gått till andliga världen. 
Jag befriade Guds hjärta som var fylld 
med bitterhet på grund av missbrukad 
kärlek.

Jag vet att jag måste vara en modell för 
alla att följa. Jag kom så här långt, und-
vek döden, även om människor har jagat
mig hela mitt liv. Jag har min ståndpunkt
inte för att jag är en begåvad person, 
utan eftersom Gud vill upphöja mig och 
vara stolt över mig. Eftersom Gud vill att 
hans fiender frivilligt ger upp, och vill 
höra dem utropa Hens lov från jorden —
ännu mer än deras lov för sina söner 
och döttrar eller för deras egen nation —
kunde Hen inte hjälpa utan att knuffa 
mig hårt för att övervinna de mest svåra 
utmaningar. Detta är Guds kärlek, som 
vill dela ut ett pris som aldrig tidigare har
delats ut i historien. Jag har gjort det 
fram tills idag utan att dö eftersom jag 
kände till detta. (174-045, 1988/02/23) 

3 Nordkoreaner är fullt beväpnade och 
redo att invadera Sydkorea. Allt de be-
höver är Kim Il-Sungs order. Just nu är 
två krafter i konflikt — kraften hos vapen,
som är resultatet av girighet, och kär-
lekens kraft, som Enighetskyrkan an-
vänder. Vilken sida tror ni universell 
energi kommer att stödja? Tror ni att 
energin i universum kommer att hjälpa 
oss eller Kim Il Sung? Till vilken sida 
kommer himmelsk lycka flöda? Ni måste
ha ett hjärta av sann kärlek som är villigt
att rädda miljontals familjer i Nordkorea, 
även om ni måste offra er egen familj. 
När ni kan ha ett sådant hjärta av sann 
kärlek, kommer Nordkorea att kollapsa 
och dess rot kommer naturligt att ruttna. 
Allteftersom livselement stiger, faller 
dödens värld bakom. Ytterst, fortsätter 
Nordkorea bara därför att Enighets-
kyrkan ännu inte är beredd. Jag har 
etablerat medborgar-federationen för 
föreningen av Nord- och Sydkorea för 
denna förberedelses skull. 
(173-063, 1988/02/01)

4 Uppgiften att förena Korea är lika svår 
som att förena hela världen. Detta är fo-
kus för mänsklighetens historia, så vi 
måste förenas för denna mission. För att
enighet skall komma till stånd, måste vi 
arbeta med de två sidorna och få möj-
lighet att integrera dem. På detta funda-
ment, kommer Korea att kvarstå som en 
enhet.

Med tanke på allt detta, måste vi förena 
denna värld som är fylld med synd. För 
att förena denna syndiga värld, måste vi 
först gå in i den och bli dess jäst. Hur blir
vi jäst? Det görs inte genom våld, utan 



genom kärlek. Det måste ske genom 
blod, svett och tårar. Vi måste uppfylla 
vårt ansvar. När vi gör det, kommer 
Enighets-lärorna att etableras i detta 
land. Genom vår filosofi, måste vi driva 
ut kommunistpartiet från den koreanska 
halvön, från Asien och från jorden själv. 
(021-237, 1968/11/24)

5 Den demokratiska och den kommu-
nistiska världen kommer att förenas en 
gång när Nord- och Sydkorea förenas. 
Detta är samma som enandet av de 
judiska och grekiska kulturerna. När de 
förenas kommer även öst och väst att 
förenas. Världarna av religion och kultur,
Gudism och humanism, och allt annat, 
kommer att förenas.

Kim Il-Sung kallas fadern i Nordkorea, 
medan jag är far i Sydkorea, så fäderna 
står i konflikt. En är Messias på satans 
sida, och den andra är Messias på him-
lens sida. Det är en kamp mellan två 
Messias, och jag stiger uppåt medan 
Kim Il-Sung är dalande. Detta kommer 
så småningom att lösa alla världens 
problem. (243-263, 1993/01/17)

6 Vi befinner oss i en konfrontation med 
nordsidan idag. Därför infiltrerar Nord-
korea alltid Sydkorea genom att skicka 
spioner. Var infiltrerar de? De infiltrerar 
på lokal nivå. Det är utgångspunkten; 
därefter kommer de att organisera sig i 
grupper i varje stadsdel. Stadsdelarna 
kommer att organiseras kring ett cent-
rum i toppen. De rör sig i den riktningen. 
När de väl har säkrat ett visst antal 
människor, kommer de att bilda en 
underjordisk organisation, som börjar 
med ett huvud, och sedan skapa ett 

enhetligt system. Kommunismens stra-
tegi är att utveckla ett centraliserat, en-
hetligt system.

Vår största oro är över var dessa fiender
infiltrerar. De kommer att infiltrera stads-
delar, gemenskap på gräsrotsnivå. Av 
denna anledning måste vi organisera 
oss på gräsrotsnivå. Jag gör detta 
genom ett tredelat system: Enighets-
kyrkan, Internationella federationen för 
seger över kommunismen, och med-
borgarfederationen för förenandet av 
Nord- och Sydkorea. Enighetskyrkan är 
huvudet och medborgarförbundet är 
foten. I en tidsålder av återupprättelse, 
så börjar återupprättelse på botten, inte 
på toppen. Folket i Sydkorea måste 
kretsa kring en axel. Därför uppmanar 
jag de andra två att förena sig med 
medborgar-federationen. Gräsrotsnivån 
måste enas kring medborgarfedera-
tionen. (171-297, 1988/01/02)

Förberedelse för enande

Gapet mellan Nord- och Sydkorea 
ökade allteftersom deras ekonomier 
skiljde sig åt, och 1988 Seoul Sommar-
OS avslöjade detta för världen. Allt-
eftersom Nordkoreas ambition att förena
halvön under kommunismen intensi-
fierades, sa Sanna Föräldrar att en na-
tionell Seger över kommunismen och 
Enighetskampanj var brådskande. De 
betonade också vikten av att genomföra 
en grundlig VOC- utbildningskampanj 
som förberedelse för Nordkoreas förslag
om ett allmänt val inkluderande båda 
Korea. För att åstadkomma detta, var 



medlemmarna tvungna att göra genom-
arbetade planer för att organisera ner till 
minsta administrativa enheten. Samtidigt
var de tvungna att utföra fullskalig ut-
bildning i Gudism, undervisning om 
grundläggande världsbild av ömsesidigt 
beroende, ömsesidigt välstånd och 
universella gemensamma värderingar, 
det vill säga ”head-wing” 
(grundläggande) ideologi.

7 USA, Sovjetunionen och Japan vill inte
se Nord- och Sydkorea i krig. Till varje 
pris, hoppas de att upprätthålla fred. 
Kina planerar att byta riktning och länka 
till den fria världen från 1988. Ett utbrott 
av krig mellan de båda koreanska sta-
terna skulle innebära ett förödande slag 
mot Kinas plan att bygga upp en relation
med den fria världen. Med tanke på den 
nuvarande situationen i världen, så kom-
mer Kim Il Sungs Nordkorea säkert krä-
va att ett allmänt val i Nord- och Syd-
korea skall hållas så snart som möjligt, 
kanske inom 40 dagar. Regeringen i 
Sydkorea har ingen ursäkt att inte ac-
ceptera.

Nordkorea har bildat en skuggregering 
med organisationer som tilldelats varje 
ort i Sydkorea. De har dupliceras varje 
organisation att hantera administrativa 
avdelningar i Sydkorea, inklusive städer 
och kommuner, ner till minsta lokala ad-
ministrativa enheter. De väntar på ett 
lämpligt tillfälle. De tror att de kan upp-
nå en seger i ett fullskaligt propaganda-
krig. Å andra sidan, är Sydkorea helt 
oförberedd att ta itu med Nordkorea. När
vi tittar på Guds försyn, fortsätter alltid 
satan att attackera ända till slutet, drar 

sig aldrig tillbaka förrän den sista uns av 
hans energi förbrukats. Eftersom Syd-
korea på egen hand skulle vara för-
svarslös mot en fullskalig offensiv från 
Nordkorea, har jag tillbringat 40 år av 
arbete sedan Koreas befrielse för att 
förhindra ett sådant angrepp. 
(138-311, 1986/01/24)

8 På grund av 1988 Seoul sommar-OS, 
är Nordkorea inträngt i ett hörn och är i 
en verkligt svår situation. Därför är de 
farliga. Jag känner personligheten hos 
Kim Il-Sung, han tänker, "Varför måste 
jag lita på Kina och Sovjetunionen? Kan 
jag inte bara göra en överraskande 
attack på Sydkorea och slå ut dem med 
en enda slag?" Men om de inte kan at-
tackera så, kommer de säkert att be om 
ett allmänt val mellan Nord- och Syd-
korea. Om de gör en sådan begäran, 
kommer Sovjetunionen, USA och Japan 
att stödja det. Sydkorea kommer ound-
vikligen att tvingas att gå med. Därför är 
det viktigt att skapa en miljö som stöder 
nord-syd förenande.

Dessutom, precis som jag har skapat 
medborgarfederationen för förenande av
Nord- och Sydkorea, måste vi på en 
global nivå skapa federation för före-
nande av norr, söder, öst och väst. 
Problemet mellan öst och väst är en 
kulturell klyfta. De har olika kulturell 
bakgrund. Å andra sidan är problemet 
mellan nord och syd klyftan mellan rika 
och fattiga. Eftersom alla världens na-
tioner har dessa problem, måste vi verk-
ligen skapa federationen för harmo-
nisering av norr, söder, öst och väst. 
(173-067, 1988/01/03)



9 Systemen fri demokrati och kom-
munism är fundamentalt annorlunda. 
I ett fritt demokratiskt land väljer män-
niskor ledare, medan det i en kom-
munistisk nation en diktator bestämmer, 
hävdar proletariatets ledning, arbetare 
och bönder. Kommunismen försöker 
eliminera alla eventuella som motsätter 
sig. Detta säkerställer att den person 
som utses av kommunistpartiet säkert 
kommer att väljas. De använder den här 
metoden för att för evigt upprätthålla sin 
diktatur.

Frågan är, hur vi kommer att skapa ett 
enhetligt system? Svaret är att vi be-
höver en förenande världsbild som kan 
överträffa och assimilera systemen av 
demokrati och kommunism. Vi måste 
skapa ett enhetligt system baserat på 
denna teoretiska grund. Ett enat Korea 
kommer att fungera som en modell för 
ett sådant enhetligt globalt system. 
Federationen för harmonisering av norr, 
söder, öst och väst är en global kopia av
nationella modellen, Medborgar-fede-
rationen för förenande av Nord- och 
Sydkorea. Korea kommer att bli modell 
för världen. Efter dess exempel, kan 
världen skapa ett enhetligt globalt sys-
tem. (173-068, 1988/01/03)

10 För att förena Nord- och Sydkorea, 
måste vi fokusera vår verksamhet på de 
administrativa enheterna i byarna och 
distrikten. Först måste vi stärka och 
utbilda på nivåer i byar och grupper av 
byar i distrikten. För det andra måste vi 
utbilda församlingar och kvarter i stä-
derna. För det tredje måste vi utnyttja 
rådhus och skolor. Vi måste hitta 

lämpliga platser att kunna genomföra 
utbildningsprogram på lokal nivå. För det
fjärde måste vi bilda en stödförening. 
Alla problem kan lösas när vi har en 
stödförening. Dess medlemmar kan 
besluta om att donera pengar varje 
månad för att kunna befria Nordkorea. 
Cheferna för församlingar, block och 
distrikt kan träffas och bygga en för-
beredande fond. Dessa stödföre-ningar 
kommer att samla bidrag och do-
nationer. (207-358, 1990/11/11)

11 Under de senaste 20 åren, sedan 
Internationella federationen för seger 
över kommunismen bildades 1968, har 
Enighetskyrkan formellt utbildat mer än 
900 000 människor genom fyra-dagars 
seminarier. Vi är stolta över detta nät-
verk av värdefulla mänskliga resurser, 
som ingen i världen kan konkurrera 
med. Förutom publiken i IFVOC, över-
stiger det totala antalet personer Enig-
hetskyrkan har utbildat två miljoner. 
Dessa personer kan inte bli heltids-
medlemmar, men de utgör en stor fäste i
alla vinklar och vrår av landet som är 
kopplat till vår kyrka.

De är som de pulserande blodkärlen 
anslutna till hjärtat, redo att sprida sin 
energi. Varken regeringen eller någon 
av de politiska partierna vet om detta. 
Det finns otaliga gömda människor som 
kommer att rusa för att möta mig med 
kort varsel, eller på en dag, om jag skall 
hålla ett stort väckelsemöte i en kon-
ferenssal eller stadion. Tack vare våra 
ansträngningar att skapa lokala orga-
nisationer under dessa år, kom vi att ha 
en stor mängd av mänskliga resurser 



som stödjer oss. Vi höll sedan ett 
program där vi tog koreanska ledare till 
USA för seminarier för att expandera 
och stärka kärnan i denna mängd män-
niskor, som en bro som förbinder den 
globala överbyggnaden med lokal 
konstruktion.

Koreanska politiker talar numera i all 
oändlighet om att ha självständig lokal 
styrning i regionerna i Korea, men det 
finns ingen organisation eller politiskt 
parti som kan överträffa vårt fundament, 
som byggs inte bara i Korea, utan även i
USA och Japan. Vi måste nu vidta åtgär-
der och bygga ett betydande brohuvud, 
där tidvattnet som stiger i Sydkorea flö-
dar till Nordkorea. Jag är den enda som 
kan göra det. (203-139, 1990/06/24)

12 Enighets-principen och ”head-wing”-
ideologin är skrämmande för djävulens 
värld, medan de är fantastiska tillgångar 
i Guds värld. Vi måste undervisa om 
”head-wing”-tanke, Guds världsbild, och 
Gudism till alla nordkoreanska med-
borgare. Detta är definitivt den 
snabbaste lösningen på problemet med 
återförening. Enighets-principen är 
också viktig i medlingen av det eviga, 
djupt rotade kriget mellan Judendom och
Islam i Mellanöstern. Fyrtio centrala 
muslimska ledare i Syrien, Egypten och 
Jemen har genomfört ett 40-dagars 
seminarie. Syskon kan inte lösa den här 
typen av problem; bara föräldrar kan. 
När det är en förälder som talar om för 
dem att de är verkliga bröder, kan de 
förenas. Gud är den Föräldern. Om ni 
undervisar om Gud, kommer alla att 
förenas. (222-036, 1991/10/27)

13 Jag har tillbringat en livstid att 
bekämpa kommunismen. Flera gånger, 
hotade kommunister mitt liv och jag 
lyckades just dra mig ur en farlig 
situation. Men jag var inte emot någon 
särskild kommunistledare eller mot 
socialism. Den kommunistiska ideologin 
som bygger på Guds-förnekande mate-
rialismen är inte sann. Genom att totalt 
ha upplevt Gud och vara övertygad om 
Hens existens, tror jag bestämt att om 
vår värld och mänskligheten inte söker 
Gud och återvänder till Hen, kommer 
ytterst alla människor att möta sin under-
gång.

I den betydelsen kan jag inte säga att 
den fria världen eller kapitalistiska värl-
den i dag går i rätt riktning. Snarare tror 
jag att inom den kapitalistiska världen är 
det en tidvattenvåg av ateism och 
materialism som formar och hotar 
mänsklighetens framtid lika mycket som 
kommunismen någonsin gjorde. Om 
Gud, roten av universum, inte existerar, 
finns det ingen standard för absoluta 
värden i världen. I så fall kan ingen 
skapa en standard för mänsklig moral 
och etik, och ett sådant samhälle har 
ingen grundläggande filosofi som gör 
människor herrar över alla skapade ting.
Ateistisk, allsmäktig materialism skapar 
gudomligt straff i form av dagens 
besvärliga problem, till exempel, 
tragedier som etniska konflikter, 
religiösa krig och blodsutgjutelse, nar-
kotikamissbruk och våld, fri sex och 
AIDS.

Jag gick igenom stora smärtor i sökan-
det efter den grundläggande botemedel 



till dessa problem och fann lösningen i 
en uppenbarelse från Gud. Jag tror att 
för att uppnå fred i världen, är den mest 
angelägna prioritet att alla människor 
kommer att uppleva Gud, som är den 
stora Konungen över himmel och jord 
och deras förälder och bli Hens barn. 
Jag står i centrum eftersom jag förkla-
rade ”head-wing”-tanken, som är Gud-
ism. (259-127, 1994/03/29)

Avsnitt 3 Dialog med Kim ll-sung

     Far besöker sin födelseplats

Efter att ha fått en officiell inbjudan från 
den nordkoreanska regeringen, kom 
Sanna Föräldrar till Nordkorea den 30 
november 1991. Detta var Sanna föräl-
drars första besöka till Nordkorea efter 
en frånvaro på 40 år och 11 månader. 
Han mötte sina anhöriga i sin hemort 
Jeongju 5 december. Far sa att hans 
födelseort kommer att bli en helig plats 
som människor från världen kommer att 
göra pilgrimsfärder till. Hans besök i 
Nordkorea skapade intresse från både 
lokala och utländska massmedier. 
Avskedsceremonin hölls på ett pensio-
nat i Seojaegol, Pyongyang, den 
6 december, Far betonade att sann 
kärlek är den drivande kraften bakom 
enande, när han sa "kärleken är tjockare
än blod."

1 Vi flög till min hemort i Nordkorea i två 
helikoptrar. Den 100-km resan tog bara 
40 minuter. Vi landade på en skolgård 
och körde till mitt gamla hus. Vägen var 
gjord så fin att bilar kunde köra på den. 
Jag fick veta att det tog dem tio dagar 

för att förbereda vägen för mitt besök. 
Nivån av förberedelser de gjorde för mig
var i nivå med vad de skulle ha gjort för 
Kim Il Sung. De lade stor omsorg och 
mycket möda på att täcka mina föräld-
rars gravar med god jord och placera 
gravstenar med ord ristade i rött. När vi 
åkte till huset där jag bodde, upptäckte 
jag att de också hade helt målat om det, 
förmodligen på order från Kim Il Sung. 
Det inre hade jordgolv, som de flesta 
traditionella koreanska hus, stöttade 
med stenar kraftigt staplade runt det, 
avslutade med cement. Gården var täckt
med sand. De hade gjort ett fantastiskt 
jobb. Det var som Esau som försöker 
tjäna sin yngre bror Jakob som en ko-
nung. (226-119, 1992/02/02)

2 Jag bad Kim Il Sung att öppna upp min
hemort så att Jeongju kan ta emot män-
niskor från hela världen att besöka och 
delta i seminarier. Detta är hjärtat som 
jag besökte Kim Il Sung med. Inget mått 
av opposition kan undertrycka detta. När
himlen kastar sitt nät av rättfärdighet, 
fångar det allt som inte är i enlighet med 
den himmelska principen. Det är därför 
de placerade gravstenar på mina föräld-
rars gravar och täckte dem med god 
matjord. Det var ingen annan än Kim Il-
Sung själv som beordrade detta. Han 
sade till sitt folk att bygga en tvåfilig väg 
som leder till min hemort, och även en 
asfalterad väg till mina föräldrars gravar.
Hans gästfrihet var större än den Esau 
hade när han var välkomnade Jakob. 
Varför är Koreas Esau större än Israels 
Esau? Det beror på att israeliterna var 
det första utvalda folket, utformnings-
steget. Kristendomen var det andra 



Israel, tillväxtsteget; men Amerika dröm-
de aldrig ens om att utveckla min hemort
som en helig mark. Eftersom Kim Il-
Sung gjorde detta, har Nordkorea 
auktoriteten som människorna av det 
tredje Israel. 
(225-314, 1992/01/26)

3 Under mitt möte med Kim Il-Sung, 
frågade han mig, "Pastor Moon, du 
besökte din födelseort, eller hur?" När 
jag svarade "Ja" och tackade honom för 
det, sa han till mig: "Denna plats kom-
mer en dag att vara en känd plats. Jag 
tar hand om allt." När han sade att män-
niskor bredvid honom svarade: "Ja, vi 
förstår, herr president!" Kim Il-Sungs ord
bär en hel del betydelse, betydelsefulla 
som Guds ord. Men jag la till en mening 
till hans löfte. Jag bad honom att för-
v-ndla min hemort så som den såg ut då
jag brukade bo där som pojke. Jag gav 
dem anvisningar om vad placera var och
hur man gör det på ett sådant och ett 
sådant sätt. Om de gör det, kommer det 
att bli en vallfärdsort för Enighetskyrkans
medlemmar över hela världen, som liv-
fullt kommer att se och uppleva saker i 
det förflutna som jag har talat om. 
(226-120, 1992/02/02)

4 När jag besökte Nordkorea, kom min 
familj och även avlägsna släktingar för 
att hälsa på mig. Jag sa inte ett ord. De 
ville hälsa på mig och hålla om mig, och 
ville inte låta mig gå, men jag höll tyst 
eftersom jag visste hur den kommu-
nistiska världen fungerar. Varför skulle 
jag inte säga hur glad jag var att se mina
äldre och yngre systrar igen? Det är 
därför allt jag sade skulle behöva an-

mälas till de överordnade myndighe-
terna. Om orden att min yngre syster 
och orden från min äldre syster var olika,
skulle de båda vara i trubbel. Men hur 
kunde de ge exakt samma rapport? 
Mina syskonbarn och alla som var 
närvarande var tvungna att ge en rap-
port. Skulle någon av deras rapporter 
skilja sig från de andra, skulle de hamna
i allvarliga problem. De skulle bli ankla-
gade för att ljuga och som ett resultat, 
skulle jag förbjudas från Nordkorea och 
de skulle förlora sina liv.

I Nordkorea, måste hela familjen rappor-
tera. Män, hustrur, alla från dagisbarn till
mor- och farföräldrar rapporterar till olika
kontor. Med detta sagt, om människor i 
samma familj skriver identiska rapporter,
innebär det ett problem också. De kan 
anklagas för att samarbeta med rappor-
terna, och bindas till händer och fötter. 
Deras är en värld där ni inte kan tala fritt 
även om ni har en mun, och där en fel-
sägning kan orsaka problem. 
(237-305, 1992/11/17)

5 Jag förlorade min hemort; Jag förlo-
rade allt som fanns i Nordkorea. Även 
om jag vet att min far och mor mötte ett 
tragiskt slut, måste jag älska Kim Il-
Sung, tacka honom för att ha skyddat 
mina fö-räldrar. Jag är inte omedveten 
om hur deras liv slutade. Hur eländigt 
det var! Stående framför min mors grav, 
tror ni inte att jag ville gråta bittert? Även
om jag kände outsäglig sorg, var jag 
under smärta av all min energi för att 
hålla mig från att brista i gråt, eftersom 
jag inte ville att mina fiender att se min 
klagan. Jag kommer fortfarande ihåg hur



jag var tvungen att bita mig i tungan och 
kämpa med tårarna. Eftersom jag inte 
vill att folk skulle rapportera att pastor 
Moon kom till Nordkorea bara för att 
besöka sin mor och fars gravar. Tills alla
problem är lösta kommer jag naturligtvis 
att hänge mig åt återföreningen av 
Korea. 
(394-055, 2002/10/06)

6 Mina äldre och yngre systrar bröt helt 
samman i tårar när jag besökte mina 
föräldrars gravar i Nordkorea. "Far! Mor! 
Er son som ni har väntat på så länge har
äntligen återvänt! Han är här", ropade 
de. Någon som var där och lyssnade på 
deras rop, bland sådan tragedi, kunde 
inte låta bli att också gråta. Men det kom
inte dit som en son med efternamnet 
Moon, utan snarare som ledare som kan
leda till ett enande av Korea. Titta på de 
otaliga gravarna! Det finns många som 
har dött ofattbart tragiska dödsfall. Så 
jag kunde inte gråta bara för mina egna 
lidande föräldrar.

När jag såg mina systrar börja gråta, jag 
bad: "Ärade far och mor, jag är ledsen. 
Jag kan inte gråta, eftersom jag kom hit 
som en offentlig person. När jag kommer
hit efter att ha enat Korea, kommer jag 
att uppfylla min plikt som vördnadsfull 
son och ta ansvar för era gravar. Jag 
kommer att delta med er efter att jag 
byggt enat rike där jag kan delta med 
Gud och förmedla hans välsignelse till 
alla människor." (304-073, 1999/09/10)

7 Min mor älskade mig mycket. Alla i min
familj visste att min mor älskade mig mer
än hon älskade någon annan. Min äldre 
syster visste att jag, hennes yngre bror, 

var den mest älskade och min yngre 
syster visste att jag, hennes äldre bror, 
var den mest älskade. En sådan mor 
mötte till slut sin längtan att se sin älska-
de son en sista gång. Jag tror att den 
nordkoreanska regeringen gjorde onda 
och hemska saker mot henne. Och jag 
gick för att rädda Nordkorea, det land 
som gjorde sådana saker. 
(311-072, 1999/08/19)

8 Min mor var verkligen ömkansvärd. Av
de 13 barn som hon födde avled fem, 
och hon fostrade åtta av oss. Bland 
hennes barn, älskade hon mig mest. 
Hon skulle göra vad som helst för mig, 
men jag kunde aldrig köpa henne ett par
strumpor eller ens en näsduk. Hon utför-
de inte några nämnvärda handlingar 
under sin livstid, men i slutet av återupp-
rättelsens försyn, kommer jag att göra 
känt hur mycket hon förtjänar på grund 
av det sätt som hon levde för mig. Det är
därför, även om det verkligen är hjärt-
skärande, jag fortsätter detta arbete tills 
den dagen kommer. Jag kan fortfarande 
minnas hur hon ropade på toppen av 
hennes lungor, spridande ett vattenfall 
av tårar, hennes näsa rann, eftersom 
hon tyckte det var fruktansvärt något 
som jag hade gjort. När jag stod inför 
mina ärade föräldrars gravar i Nord-
korea, kände jag verkligen att jag var en 
icke-plikttrogen son. Ur en sekulär 
synvinkel skulle jag anses som icke 
vördnadsfull. (312-144, 1999/10/14)

9 Ni vill alla ni besöka min hemort. Jag 
blev mycket besviken när jag besökte 
den 1991. Det fanns träd i bergen för 50 
år sedan, och jag brukade kunna höra 



tjutet av vargar. Men det finns inte ens 
ett enda träd kvar. Jag chockades av att 
se på det karga landskapet. Jag tänkte 
för mig själv, "Kanske det skulle ha varit 
bättre om jag inte hade kommit alls." När
jag såg på min by som har gått igenom 
en sådan förändring, lämnade mig 
plötsligt mina intryck från det förflutna. I 
allmänhet kan man radera minnen från 
det förflutna när de har mer vackra mil-
jöer i nuet. Men faktum är, eftersom 
mina bilder av det förflutna var vackrare 
än den nuvarande, ju mer jag försökte 
radera dem, ju mer levande kom dessa 
bilder tillbaka. Så när jag går tillbaka till 
min hemort, har jag en plan för att samla
unga medlemmar och elittrupper från 
hela världen och bygga upp min hemort 
till sitt ursprungliga skick, så som jag 
minns den. (227-134, 1992/02/11)

En historisk dialog

Den 6 december 1991 i presidentens 
officiella residens i Majeon, Heungnam 
City i södra Hamgyeong provinsen, höll 
Sanna Föräldrar och president Kim Il-
Sung en officiell diskussion över frågor 
pågående mellan Nord- och Sydkorea. 
Två av de avtal som undertecknades var
om kärnvapennedrustning på den ko-
reanska halvön, nord-syd toppmötes-
samtal, möten om separerade familjer, 
och berget Geumgangs utvecklings-
projekt, bland andra. De avtal som slu-
tits mellan Sanne Far och president Kim 
Il-Sung lossade låsta inter-koreanska 
relationer. Vid mötet diskuterade de 
också möjligheten att organisera en 
internationell välsignelseceremoni med 

30 000 par i Nordkorea. Sanne Far 
omfamnade president Kim med kärlek, 
inte som en fiende, utan som en broder, 
innan han återvände till söder.

10 Jag var mycket väl medveten om den
pågående rättegången om Kikumura 
incidenten, vilket resulterade från en 
konspiration 1987 mellan Kim Il Sung 
och Michail Gorbatjov i Sovjetunionen, 
att skicka 25 röda armé-agenter söderut 
att mörda mig. När jag var på väg att 
möta denna fiende, hur kunde jag glöm-
ma det och ersätta det med ett hjärta av 
att möta den sedan länge försvunna bro-
dern för första gången på tusentals år? 
Jag kämpade med detta inom mig. Om 
jag kunde komma fram till en lösning, 
visste jag att jag skulle kunna förmå vil-
ken skurk som helst att naturligt kapitu-
lera.

Jag behövde ha hjärtat av att älska min 
fiende mer än jag älskar mina egna sö-
ner och döttrar, min hustru, mina lär-
jungar, och mina medlemmar. Det är 
därför mirakler i historien om återska-
pandet ägde rum efter vårt möte. 
Världen förändrats efter jag träffade 
Gorbatjov, och toppmötet mellan de 
båda koreanska förverkligades slutligen 
efter att jag träffade Kim Il-Sung. Alla 
typer av frågor löstes på en gång. Dessa
fakta visar att himlen fungerar. En ny 
värld håller på att skapas. 
(224-266, 1991/12/15)

11 Så länge jag lever, kan Korea inte 
förgås. För att skapa nord-syd åter-
förening, måste båda parter samarbeta. 
Deras förhållande är ett av Kain och 
Abel. En står på Guds sida och den and-



ra på satans sida. Nu har Kains rike för-
svunnit; de kommunistiska regimerna i 
Kina och Sovjetunionen är borta. Den 
enda återstående sådan regim är Nord-
koreas Kim Il-Sung. Abel är yngre bror 
och Kain är den äldre brodern. Abel 
måste rädda Kain, och Kim Il-Sung är en
typ av Kain. Sydkorea försökte mörda 
Kim Il-Sung, men det var illa genom-
tänkt. Genom att vara värd för Kim Il-
Sung runt om i världen i en dyr bil och 
ett fint flygplan, kan jag låta honom rätta 
sina tidigare misstag på egen hand. Jag 
står i positionen att älska min fiende och 
att älska mitt land. Jag kommer att för-
kunna att Korea är en nation där 
konungars konung kommer att visa sig 
och att koreaner är mest godhjärtade 
människor bland alla godhjärtade 
människor. (242-192, 1993/01/01)

12 Jag åkte för att besöka Kim Il Sung. 
Föreställ er nu bara hur många gånger 
han måste ha förbannat mig. Jag är 
skyldig till detsamma, att ha förbannat 
Kim Il-Sung, genom att säga: "Överge 
allt. Juche ideologin är ingenting!" När 
maffian instruerar sina underhuggare 
hur begå brott, låtsas de inte att det är 
evig sanning. Men Kim Il-Sung förkun-
nade Juche ideologin med påståendet 
att det är evig sanning. Subjekt partner 
(juche) trodde att Enighetskyrkan pastor 
Moon hyllning är fundamentalt annor-
lunda från Juche (subjekt) ideologin hos 
Kim Il Sung.

Ändå när jag gick till Nordkorea för att 
möta honom, var jag tvungen att ha ett 
hjärta av kärlek till honom större än hos 
hans egen mor. Ingenting skulle ha fu-

ngerat om jag hade gått dit med ett kon-
cept att han är en fiende. Ingen jämvikt 
skulle ha skapats. Det är därför jag var 
tvungen att inta positionen av en yngre 
bror och behandla Kim Il Sung som en 
äldre bror som jag inte sett på 40 år. 
Först då var det möjligt för vårt samtal i 
glädje, utan någon känsla av fientlighet, 
vilket tillät mig att ge honom några råd.

Om en äldre broder felar och yngre bror 
helt enkelt säger: "Oroa dig inte, det är 
okej" då tar lillebror inte sitt ansvar för att
hjälpa sin äldre bror bli rättfärdiga. Det 
är därför jag berättade för alla i Mansu-
dae möteshall, " Juche ideologin kom-
mer inte att fungera. Världsfreden kan 
inte förverkligas utan Gudism."

Han är den röda kungen i sitt rike, bär 
vapen och svärd, men han har fallit från 
den allra sista klippan. Jag, å andra 
sidan, började längst ner av en klippa 
och klättrade ända upp till toppen. Kim 
Il-Sung hävdar sin Juche-ideologi i sitt 
begränsade område i norra delen av den
koreanska halvön, men Gudism har gått 
över hela världen och är allmänt erkänd 
överallt. (226-092, 1992/02/02)

13 Jag förklarade head-wing ideologin 
för ordföranden i Nordkoreas kommitté 
för fredlig återförening av fosterlandet. 
Head-wing hävdade jag, är Gudism. Jag
sa till honom att vi måste tänka på den 
grundläggande frågan om universum, 
nämligen vad som är syftet med mänsk-
ligt liv? Det verkliga syftet med filosofi är 
att finna Gud genom det mänskliga intel-
lektet. Utan Gud, hamnar både religion 
och filosofi i total förvirring. Vare sig vi 
går genom religion eller filosofi, måste 



människor till sist hitta Gud. Med andra 
ord är det yttersta syftet med livet att 
leva centrerat på Gud. När vi tittar på 
historien har människan sökt efter Gud, 
Ursprunget, men de har misslyckats 
med att finna Hen.

I Unification Thought, talar vi inte bara 
om enande, vi skapar faktiskt enande. 
Det startar inte på en global skala. 
Kärnan i enande sker mellan Gud och 
varje individ. Gud söker en ideal enighet 
identisk med den som människan söker.
Vad fokuserar vi därefter på för att för-
verkliga detta ideal? Vi fokuserar på 
syftet för vilket Gud skapade oss.

Evolutionsteorin är problematiskt här. 
Guds teori om skapelsen är långt bortom
evolutionsteorin. Den grundläggande 
mänskliga verkligheten är att man och 
kvinna existerar. Detta är ett obestridligt 
faktum. I djurriket, finns hane och hona. 
Växter förökar sig genom ståndare och 
pistill. I mineralvärlden och den mole-
kylära världen, finns det positiva och ne-
gativa joner. I atomvärlden, finner vi 
protoner och elektroner. Vi kan förstå att
allt detta kommit till stånd med förut-
sättningen att de skall förenas. 
(199/11/130)

14 Jag frågade kommunistpartiets 
ledare som samlats i Mansudae mötes-
hall "Är Juche ideologi till någon nytta? 
Människor lever sällan efter fyllda 80. 
Har Juche visa sig vara det bästa sys-
temet efter 40 års historia? Ni kan inte 
lösa någonting i detta lilla land med hjälp
av Juche-ideologi och makt. " Jag 
proklamerade till dem, på ett högre plan 
är Gudism korrekt, därigenom riskerade 

jag mitt liv. Även om jag var i Nordkorea 
ensam, skulle jag inte undertryckas av 
rädsla, inte heller tveka. Vad skulle det 
bli av Guds auktoritet och Hens ära om 
jag skulle vara försiktig eller rädd?

Det är därför jag var tvungen att vara 
värdig och modig. Det verkade som 
vinnare eller förlorare skulle avgöras av 
en slutlig uppgörelse, och att den djär-
vare personen skulle vinna. Kim Il-Sung 
var, som väntat, verkligen en man bland 
män. Hans sekreterare varnade honom 
tre gånger, "Pastor Moon är en farlig 
man. Ni ska inte träffa honom." Varje 
gång, svarade Kim Il-Sung, "Det är där-
för jag måste träffa honom." 
(227-040, 1992/02/10)

15 Vi måste tänka att Sydkorea är Abel 
och Nordkorea är Kain, och att syd mås-
te leva för norr, investera och glömma 
precis som Gud gör. Nu när Sydkorea är
dubbelt så folkrikt som Nordkorea, kan 
två sydkoreanska familjer stödja en 
nordkoreansk familj. Det koreanska fol-
ket måste enas som bröder. Först då 
kan en enad nation växa fram. En plan 
för återförening kan uppstå endast på en
sådan princip. Om jag hade varit ans-
varig, skulle det inte ha varit några prob-
lem. Om Nord hade gjort vad jag sa, 
skulle interkoreanska toppmötes-sam-
talen redan ha inträffat.

Kim Il-Sung gav mig sitt löfte och sade: 
"Låt oss göra en pakt av broderskap. 
Jag kan vara din äldre bror och du kan 
vara min yngre bror. Pastor Moon är den
yngre brodern, och Kim Il-Sung är den 
äldre brodern. Accepterar du? " Jag 
svarade jakande. Avståndet från hallens 



mötesrum till byggnadens utgång var 
cirka 100 meter. När vi var på väg att 
lämna möteslokalen, sa jag till honom, 
"äldre broder, ge mig din hand." Ingen 
har någonsin fått hålla handen. Jag sa 
till honom att inte klaga över vad jag gör 
med hans hand, även om jag tryckte 
eller gnuggade den. 
(245-149, 1993/02/28)

16 Se på videon av min träff med Kim Il 
Sung. Försök att titta på mitt ansikte och 
hans, och se vem som ser mer manlig, 
som verkar vara subjekt. Jag drogs ald-
rig runt eller eskorterades med våld av 
Kim Il-Sung. Hans händer var lite ska-
kiga, och han kunde inte röra sina lem-
mar fritt. Eftersom han var över 80, sju 
år äldre än mig, var han som min äldre 
bror, men jag var den som tog initiativet. 
Eftersom detta hände inför deras ögon, 
kan jag bara föreställa mig hur livrädda 
hans livvakter var. De skulle avrättas om
någon skada drabbade Kim Il Sung. 
Straffet skulle vara omedelbart, direkt på
plats. Så hur kunde människorna om-
kring Kim Il-Sung inte vara nervösa? 
Men jag tog ledningen; Det var inte han 
som ledde mig. (253-290, 1994/01/30)

17 Kim Il-Sung kände mig mycket väl. 
Åtta månader innan jag åkte till Nord-
korea, hade han redan samlat all till-
gänglig information om mig. Även för en 
man med list, var han även ärlig och 
rättfram. Han berättade uppriktigt om 
den information han hade fått om mig, 
så jag sa direkt till honom, "Jag trodde 
att du var smart. Varför är du så ärlig?" 
I slutet talade vi till varandra som bröder.

Fram till denna tidpunkt, när Kim Il-Sung
hade ett officiellt fotografi taget brukade 
han hålla händerna bakom ryggen och 
stå framför en bild av berget Baekdu. 
Han hävdade att detta avbildade honom 
som nummer ett. Enligt hans underord-
nade, var mitt foto med honom det första
att hålla någon i handen. Jag var den 
första personen i Nordkoreas historia 
vars hand höll president Kims på ett 
foto. Människor som såg frågade: "Hur 
kunde de bli så?" Detta blev ett samtals-
ämne i kommunistpartiet och i hela 
Nordkorea. (239-042, 1992/11/23)

18 Under de 80 åren av sitt liv, hade Kim
Il-Sung aldrig träffat någon lika modig 
som jag. När vi träffades, berättade han 
att han aldrig hade haft ett uns av fiend-
skap mot mig. Han berättade för mig att 
träffa mig var som att möta en lång förlo-
rad bror eller hans närmaste barndoms-
vän. Kommunismen förnekar Gud, så 
han kunde inte förstå varför han kände 
på detta sätt, och vidare erkände att han
inte visste varför hans sinne arbetade på
det sättet i förhållande till mig. Det fanns 
inget sätt för honom, ens i detta ögon-
blick, att förklara varför han saknade mig
och ville träffa mig. 
(227-077, 1992/02/10)

19 När jag var i Nordkorea 1991, för-
mådde jag Kim Il-Sung, som är i position
av återkomstens herre i satans värld, till 
villkorad underkastelse. Nu kan jag gå 
vart jag vill. Kim Il-Sung sade till mig 
"Om du säger att du kommer, kommer 
jag bygga ett hus i din hemort som är 
ännu större än mitt", men det var inte 
helt uppriktigt. När jag frågade honom: 



"Menar du verkligen allvar?" så svarade 
han: "Ja, naturligtvis." Men jag är inte en
människa som kan användas av Kim Il 
Sung, och jag vet hur historien kommer 
att utveckla sig. (231-084, 1992/05/31)

20 Kim Il-Sung är återkomstens herre i 
satans värld. Det är därför har han tagit 
föräldra-position. Nordkoreanerna kallar 
honom "pappa" och faktiskt är han i 
samma position som en förälder. Jag 
placerade honom i position som en bror 
till mig. Det är därför jag naturligt under-
kuvade honom. Jag kunde återupprätta 
föräldrars rätt eftersom jag återupp-
rättade rätten som äldre son genom att 
förmå honom till naturligt överlämnande.
Att kuva Kim Il Sung på fundamentet av 
att ha återupprättat äldre sonens rätt 
innebär att föräldrars rätt kan återupp-
rättas.

Nu när föräldrars rätt är återupprättat, är 
nästa återupprättandet av konunga-
skap, som kommer att ske när Nord- och
Sydkorea förenas. Vi är på väg mot det 
stadiet. Därefter centrerat på det ko-
nungadömet, kommer en kunglig familj 
att uppstå på jorden. Adam och Eva 
kunde inte etablera deras herravälde 
och rätten av den konungliga familjen, 
så vi måste marschera mot det målet. 
(235-239, 1992/09/20)

21 När jag besökte Nordkorea, sa jag till 
Kim Il Sung "Du blev min äldre broder 
och jag blev din yngre bror, men nu vill 
jag att du lyssnar på orden från din yng-
re bror." Jag utmanade honom, "Din 
äldre broders idéer kan inte ta hand om 
den här världen, men tankarna från din 

yngre bror kan ta hand om i världen." 
Mina fundament i Sovjetunionen och 
Kina var mer inflytelserika än Nord-
koreas och USA:s. Kim Il-Sung sade att 
han skulle älska mig även om Sydkorea 
hatade mig. (246-268, 1993/04/18)

22 När jag träffade Kim Il Sung i 
Nordkorea, upptäckte jag ett över-
raskande faktum. Sonen till Kim Il-Sungs
kusin, Kim Dal-hyun, berättade för mig 
att innan jag kom hade han visat min 
bild till nordkoreanska spiritualister och 
spåmän, och de berättade för honom, 
"Den här personen kommer aldrig att 
förråda Nordkorea. Han kommer att 
hjälpa Nordkorea." Han berättade att 
Kim Il-Sung välkomnade mig varmt på 
grund av orden från dessa kända spiri-
tualister. Kim Il-Sung visste om detta 
genom positiva rapporter från hans un-
derlydande, och han bekräftade, "Våra 
bästa representanter bör respektera 
pastor Moon." (267-161, 1995/01/05)

23 Kim Il-Sung underordnade tänkte, 
"Pastor Moon är verkligen en speciell 
person." På grund av detta kunde de 
inte förneka Guds existens. Jag träffade 
Kim Il Sung i Heungnam, den plats där 
jag hade varit tvungen att arbeta i ett 
arbetsläger. Det är sant, precis som Kim 
Dal-hyun hade berättat för mig, de 
kunde inte förneka Guds existens. Kim 
Dal-hyun ville ursprungligen inte Kim Il-
Sung skulle möta mig vid Heungnam, 
men mötet ägde rum där precis som jag 
ville, och det var därför han inte kunde 
förneka Guds existens. Han meddelade 
att mötet inte borde ske där, men vi upp-
fyllde det i mitten av Heungnam. Det var 



alt en process av återupprättelse genom
gottgörelse. Alla svårigheter jag hade 
utstått i Nordkorea, alla dessa aspekter 
av himlens försyn, blev återupprättade 
genom gottgörelse. 
(225-189, 1992/01/20)

24 När jag var i Nordkorea, frågade Kim 
Il-Sung mig, "Ur ditt perspektiv om för-
hållandet Kain och Abel, om Abel-typ 
nationen, Sydkorea, underlåter att 
fullgöra sitt ansvar till Kain-typ nationen, 
och Nordkorea uppfyller sin, bör inte 
Nord då ta emot välsignelser på grund 
av Syd? " Hur skulle jag kunna svara på 
den frågan? Det var verkligen över-
raskande. "Om du säger att du kommer, 
kommer jag att göra allt för dig", tillade 
han, "Jag vet att jag måste göra det om 
jag vill leva." Så vad skulle jag göra? Jag
skrev ett personligt löfte till honom i min 
anteckningsbok och fick hans signatur. 
(232-048, 1992/07/01)

25 En man vid namn Mr Han från Kina 
reste till Nordkorea tillsammans med 
oss. Den sydkoreanska ambassaden i 
Kina frågade honom en hel del frågor vid
hans återkomst, och det rapporterades 
att ambassaden var mycket förvånad 
över hans svar. De frågade, "Vi hörde att
pastor Moon åstadkommit stora saker i 
Nordkorea, vissa historiska förstagångs. 
Är det sant att han talade så öppet och 
modigt?" Han svarade att jag hade utbil-
dat kommunistpartiets ledare där. Han 
informerade också dem att det nord-
koreanska folket alltid har hyst en stark 
negativ grundkänsla mot pastor Moon, 
men att ingen i Nordkorea motsätter sig 
honom nu. För att omvända alla nega-

tiva åsikter, har Nordkorea samman-
ställt utbildningsmaterial om mig och 
genomfört en fyra dagars utbildning för 
deras folk. (227-135, 1992/02/11)

26 Jag hade tidigare öppnat portarna i 
Kina och Sovjetunionen. Den enda 
porten kvar att öppnas var Nordkoreas. 
Jag frågade honom, "Storebror Il-sung, 
om jag tar 30 000 par till norr under pa-
rollen internationella äktenskaps välsig-
nelseakt, kan jag vara säker på att du 
kommer att öppna upp gränsen för dem 
att passera?" Han sa, "Ja, naturligtvis. 
Det kommer att bli fantastiskt." Detta är 
en bakom kulisserna-berättelsen som 
formar historien. Kim Il-Sung bad mig 
föra 30 000 par till Nordkorea. Då sade 
jag: "Men du har inte några hotell." Han 
sade till mig "Songdo Beach är känd för 
sin skönhet. Hundratusentals kan stanna
i pinjeskogen där. Ta ett tält för varje tio 
personer, och allt kommer att lösas." 
Han hade rätt. Wonsan hamn skulle 
öppnas upp och vi skulle transportera 
allt från fartyg, inklusive den mat som 
behövs för deltagande par. Detta är inte 
en lögn.

När vi försökte att förhandla om detta 
med den sydkoreanska regeringen, sa 
de emellertid, "Det skulle vara förö-
dande. Det skulle dåligt återspegla 
värdigheten av vår nation." Sydkorea 
satte sin nationella stolthet över enandet
av den koreanska halvön. På grund av 
sitt motstånd, förlorade båda Korea sina 
ansikten. Till slut, åkte cirka 100 par till 
Nordkorea. (239-044, 1992/11/23)

27 Kim Il Sung var skeptisk att ett 
30 000 par internationella äktenskap 



välsignelseakt verkligen skulle äga rum. 
Han kunde inte tro att 30 000 par skulle 
gifta sig i en och samma ceremoni. Jag 
sa till honom, "30 000 par är ingenting." 
Jag hade sett det direkt i hans ögon att 
han ville se en bild av 30 000 pars vig-
sel, så jag instruerade någon att visa 
Kim Il Sung och Kim Jong-il en bild av 
Välsignelsen.

Vi måste eliminera den demilitariserade 
zonen så snabbt som möjligt. Jag var 
tvungen att övertyga honom att lyfta 
gränsporten, men vilka vapen kunde 
åstadkomma detta? Jag visste att Kim Il-
Sung inte bara var en man med stora 
idéer, utan hans sätt var också mycket 
modigt, så därför tänkte jag på välsig-
nelseceremonin. Kim Il-Sung och jag 
hade undertecknat en pakt av broder-
skap. Så jag kallade honom "Storebror 
Il-Sung," Jag fick honom att bekräfta 
detta tre gånger. Promenerande från 
matsalen till avslutningen, höll jag hans 
hand och frågade honom: "Broder, du 
kommer inte att ignorera din yngre bror, 
eller hur?" han svarade, "" Naturligtvis 
inte, jag kommer att hålla det löftet. Säg 
vad du vill, jag ska utföra det." 
(239-042, 1992/11/23)

Avsnitt 4 Initiativ för förening 
 

Berget Geumgang

Dialogen med president Kim Il-Sung 
resulterade i en överenskommelse om 
utvecklingen av bergen Geumgang 
(Diamant-bergen). Bergen Geumgang är
den koreanska halvöns vackraste land-

skap, med utsikt jämförbara med de 
mest vackra platser på jorden. Sanna 
Föräldrar förutsåg att utveckla detta 
pittoreska bergsområde skulle inte bara 
gynna den nordkoreanska ekonomin 
genom internationell turism utan också i 
hög grad bidra till att uppnå en nord-syd 
återförening och världsfred.

1 Jag har gjort upp en plan för att bjuda 
in kända personer från hela världen till 
en utsökt plats för att diskutera aktuella 
globala frågor. Berget Geumgang bör 
utformas som denna plats och utvecklas
till en tillflyktsort av världsklass. Det om-
fattar ett stort område. Den nordkorean-
ska regeringen har valt ut ett landom-
råde ungefär hälften av storleken på 
Jeju Island på berget Geumgang och 
omgivit det med taggtråd. Även nord-
koreaner hindras från att komma in utan 
tillstånd. Men jag kommer att se till att 
människor kommer att kunna resa fritt till
berget Geumgang även utan visum.

Denna plats är verkligen himmelriket på 
jorden. Vi kan bygga en lokalt admini-
strerad folkby där. Kändisar kan bygga 
underbara herrgårdar där för sin pensio-
nering. Människor kommer att dras till 
denna plats mer än sina egna nationers 
turistattraktioner. Olika etniska grupper 
kommer att sträva efter att bygga sina 
egna kulturmiljöer där, med var och en 
ansvarig för sitt eget område. Ingen kon-
flikt uppstår och ingen kommer att oroa 
sig för säkerheten, eftersom varje nation
och folk kommer att harmonisera enligt 
sin egen högsta standard.

Vi kommer att hålla banketter och 
seminarier för ledare från olika områden,



med massor av fri tid att sjunga, dansa 
och njuta av livet. Om framstående män-
niskor ger föreläsningar och seminarier 
på berget Geumgang, kommer efter-
frågan på utrymmet att vara hög. 
Allteftersom fler och fler kulturella eve-
nemang och aktiviteter äger rum, kom-
mer människor att dras närmare varand-
ra, och en idealisk miljö att skapas. Jag 
planerar att förvandla platsen till en så-
dan attraktiv plats. Jag kommer att ska-
pa en modell för att visa upp himmelriket
på jorden. (250-308, 1993/10/15)

2 Många affärsmän och ekonomer från 
hela världen har besökt Berget Geum-
gang. Mer än sannolikt, slickade de sig 
om munnen över tanken på att generera
vinster från denna plats, utan att ge nå-
gon tanke på dess skönhet eller dess 
potential som en idealisk turistattraktion. 
De är redo att hämta upp alla guld-
klimpar och försvinna. Inte överras-
kande, litar inte den nordkoreanska 
regeringen på dem. Oavsett hur hårt 
Nordkorea ser sig omkring, är den enda 
person som de kan lita på mig. När de 
undersöker min motivation och jämför 
den med beteendet, attityden och moti-
vationen hos de andra, som kom och 
gick, vad tänker de? Den nordkoreanska
regeringen anser att ha med den andra 
typen av människor kommer att vara 
undergången för berget Geumgangs 
utveckling.

Berget Geumgang har bevarats under 
Guds skydd. Det är en fantastisk plats. 
Ändå, jag har inget egenintresse här; det
är ett projekt på nationell nivå. Om detta 
projekt går framåt, kommer Ryssland 

och Kina att förena sig med andra 
asiatiska länder för att bygga en 
flygplats, ett nav för större städer i hela 
världen. Genom att öppna denna 
flygplats, kommer turister flockas till 
Asien från Mellanöstern och överallt, och
nya flyglinjer kommer att öppna upp i 
Asien, Europa och Amerika. 
(225-175, 1992/01/20)

3 Berget Geumgang kan utvecklas till 
den främsta turistattraktion i världen. Det
kommer att generera höga intäkter, men
jag gör det inte för pengarna. Vi måste 
göra det till en plats som kan påverka 
Asien. Kina och Ryssland. Om jag får en
sådan privilegierad möjlighet, kommer 
alla som går till berget Geumgang att 
först få gå igenom ett veckolångt 
Princip-seminarie. Det finns så många 
dolda skrymslen upp och ner längs berg 
och dalar att det är svårt att besöka mer 
än sju av dem på en vecka. För att möta
efterfrågan, kommer vi att erbjuda ut-
märkta guider och bekvämligheter för de
som gör en två- eller tre-veckors 
bokning, och på samma gång kommer vi
att utbilda dem i Principerna.
(227-188, 1992/02/11)

4 Vad skulle hända om jag just nu sa till 
president Kim Il-Sung, "Låt Enighets-
kyrkans medlemmar göra pilgrimsfärder 
till berget Geumgang?" Föreställ dig 
möjligheterna med pilgrimsfärd-turism! 
Jag växte upp och gick i skola i Jeongju,
och jag uthärdade fängelse i Heungnam.
Även jag tillbringade en tid vid en plats 
som heter Gyeongchang-ri i Pyongyang.
Om vi tar tillbaka platser som dessa gör 
dem levande och utvecklar dem som 



turistmål, bör regeringen åtminstone 
tillåta Enighetskyrkans medlemmar att 
göra pilgrimsfärder att besöka dem. Om 
de tillåter detta, då kan en medlem lätt få
10 eller 100 personer med sig. På en 
sådan pilgrimsfärd, kan de också 
besöka platser i Sydkorea som Daegu 
eller Busan där jag lidit och uthärdat 
svårigheter. Vi driver den andra eller 
tredje största resebyrån i Sydkorea, så 
vi kan använda vårt eget företagets 
bussar. När nordkoreanska besökare 
kommer till Sydkorea och vägrar att 
återvända till norr, utgör det ett problem, 
men nordkoreaner som deltar i de turer 
som vi organiserar skulle inte orsaka 
sådana problem. Dessutom kunde vi 
ansluta turistattraktionerna i berget 
Geumgang med dem på bergen Myoh-
yang och Baekdu. Enighetskyrkans 
medlemmar från hela världen skulle 
älska Jeongju mer än sina egna hem.

Ett företag som det här skulle betala 
sina egna kostnader. Nordkorea äger 
denna skatt. Men människor har brottats
med planer som dessa alltsedan befriel-
sen av Korea för 46 år sedan. Om Nord-
och Sydkorea hade förenats vid den ti-
den och samarbetat för att utveckla tu-
rismen, skulle de redan har skördat 
hundratals miljarder dollar. De kunde ha 
levt som lyckliga, välsignade medbor-
gare i det mest välmående land på 
jorden istället för att falla i fattigdom på 
grund av kriget. När vi ser på saker och 
ting ur detta perspektiv, är hela Nord-
korea på väg och borde utnyttja mig. Jag
hoppas att detta kommer att ske. 
(1991/12/04)

Pyeonghwa Motors och 
Botonggang hotell

Sanna Föräldrar ingick i ett gemensamt 
projet med president Kim Il-Sung att 
bygga en bilfabrik i Nordkorea. Pyeong-
hwa Motors General Corporation lanse-
rades i Nampo den 1 januari 1998 som 
ett joint venture mellan Tongil Group 
(Seoul), som äger 70 procent av aktie-
rna, och det nordkoreanska Ryon-bong 
General Corporation, ett statligt ägt före-
tag som specialiserat sig på maskin-
tillverkning, som ägde 30 procent av 
aktierna. Pyeonghwa Motors fabrik upp-
tar 270 tunnland (1,09 miljoner kvadrat-
meter). Det är en viktig industri Nord-
korea, som representerar nord-syd-
samarbetet. Den leddes av sydkoreaner,
och detta hade betydande konsekven-
ser. I ett tidigt skede, tillverkades och 
monterades delar till italienska Fiat. 
Dessutom började Enighetsrörelsen 
använda Botonggang hotell i centrala 
Pyongyang efter att ha köpt det i novem-
ber 1993.

5 Jag gör vad jag måste göra för Nord-
korea från positionen av en äldre bror 
och far. Jag kommer inte att tjäna ett 
öre. Invigningen av Pyeonghwa Motors 
fabrik kommer att äga rum 6 april 2002, 
och jag har inte den minsta avsikt att 
skörda någon vinst från detta. Jag tän-
ker bara på att investera mer. Det är inte
mina personliga investeringar; det kom-
mer att bli amerikaner som investerar, 
och människor från närliggande länder 
såsom Ryssland och Kina kommer att 
ingå. De kommer att investera tillsam-



mans med USA. På detta sätt kan Ryss-
land och Kina dra nytta också. Det finns 
bara förstörelse när Kain och Abel inte 
kan förenas. Denna grundläggande 
principen är en formel som kan tillämpas
överallt, och jag lösa den nuvarande 
situationen genom att använda den. 
(372-327, 2002/03/25)

6 Nu kan inte Nordkorea utesluta mig. 
Genom att använda tekniken från Tongil 
Heavy Industries, tillverkar de bilar med 
fredsbudskap fäst eftersom de bär vårt 
varumärke Pyeonghwa (fred). Nu till-
verkar Nordkorea sina egna bilar, Hwi-
param (visslan) och Bbeokgugi (göken), 
och folk i staden Pyongyang kör bilarna 
som vår fabrik producerar. Jag hörde att 
vi fått en order på 3 000 fordon, och att 
detta är utanför vår nuvarande kapacitet.
Jag förbereder för Nordkorea att få de 
tekniska kunskaperna för att reparera de
bästa bilarna och maskinerna från Kina. 
Eftersom jag har skapat en bilfabrik för 
att återuppliva Nordkoreas industrier, 
kommer jag också se till att de har vår 
teknik för att kunna reparera bilar och 
fartyg. Jag gör detta själv; ingen annan 
har kunnat göra det. 
(574-248, 2007/09/04)

7 Det fanns risker med att grunda en 
bilfabrik, oavsett i Nordkorea eller i 
Vietnam. Amerika motsatte sig min idé 
om att bygga en bilfabrik i Vietnam. Men
ändå gick vi in Vietnam, lade grunden 
och har senare ingått ett partnerskap 
med ett italienskt företag.
Efter att vår fabrik hade gjorde vissa 
framsteg, anklagade oss den vietna-
mesiska regeringen att den hindrade 

sina nationella intressen. Faktum är att 
regeringen hade gjort ett separat avtal i 
förväg med det italienska företaget. Vi 
hade byggt denna fabrik i Vietnam från 
grunden under stora svårigheter. Vi 
flyttade den då till Nordkorea för att 
skapa det som idag är Pyeonghwa 
Motors. Vår vietnamesiska fabrik förlo-
rade alltid pengar, men nu ser vi fram 
emot att göra vinst. Efter att ha gått ihop 
med Nordkorea, börjar framtiden se ljus 
ut för vår verksamhet, speciellt om vi kan
öppna dörren till Kina.

Genom att ha startat ett företag med 
denna standard kan jag ansluta till Kina 
genom Nordkorea. Vi kan ta in teknik 
och låt den flöda tillbaka. Därför bildade 
vi ett systerföretag med en stor bilfabrik i
Andong-provinsen, Kina, med hjälp av 
Pyeonghwa Motors teknologi. Genom att
hjälpa dem att förbättra sin teknik, kan vi
producera ekonomiskt. 
I Kina kan vi tillverka produkter till låg 
kostnad. Vi kommer att erbjuda billiga 
kinesiska varor på marknaden till-
sammans med produkter från Pyeong-
hwa Motors. (443-203, 03/03/2004)

8 Det är fantastiskt att vi har en bilfabrik i
Nordkorea. Hur kommer den globala 
bilmarknaden att förändras i framtiden? 
Amerika kommer inte längre att ha den 
ledande rollen i den globala bilindustrin. 
Amerika ligger bortom Stilla havet. 
Europa kommer inte heller att vara le-
dande. Detta på grund av att utjämn-
ingen av teknik skapar hård konkurrens. 
Om en europeisk bilfabrik skall överleva 
måste den marknadsföra sig i andra 
länder. Att bara betjäna sin hemma-



marknad bromsar dess produktion, och 
de har inte råd med det. Så med tanke 
på detta, var i världen ska vi leta efter 
marknadsandelar? De finns Kina, de 
finns Ryssland och de finns i den isla-
miska världen. Företag som lyckas på 
dessa marknader kommer att leda den 
globala bilindustrin. Om vi har detta i 
åtanke kan vi leverera bilar över hela 
världen.

Arbetskostnaderna är låga i Nordkorea. 
Det delar också en gräns med Kina, så 
vi kan få med kinesiska arbetstagare. 
Allt vi behöver är teknik som uppfyller 
den internationella standarden. Om vi 
kan komma in i bilindustrin med detta 
villkor uppfyllt, kommer ingen att kunna 
överträffa oss. Det är därför experter 
runt världen fokuserar på fabriken vi 
skapar i Nordkorea.
(311-218, 1999/09/10)

9 Jag byggde bilfabriken i Nordkorea 
med Kim Il-Sungs personliga tillstånd. 
Faktum är att Kim Il sungs begärde att 
jag designar både turismen på berget 
Geumgang och bilfabriken. Därför måste
jag överlämna dessa när de startats. 
Kim Il-Sung och jag bestämde många 
saker gemensamt om dessa företag. Det
faktum att Kim Il-Sung inte uttryckte alla 
detaljer i dessa verksamheters utveck-
ling är något att vara tacksam för. Jag 
har ett fundament i varje nation genom 
våra världsfredsaktiviteter. Det är väl 
känt att jag ge stöd till världen genom en
bilfabrik. (311-220, 1999/09)

10 Nära Botongfloden i Pyongyang 
ligger hotellet Botonggang, som förval-
tas av våra japanska medlemmar. De 

kan titta på tv-sändningar från Amerika, 
Japan och Sydkorea dygnet runt. Det 
finns ingen annan plats i Nordkorea där 
detta är möjligt. Detta visar omfattningen
av Nordkoreas tillit till mig. Hotellet 
Botonggang är vanligtvis fullbokad med 
utländska gäster.

Nordkorea kanske inte litar på alla som 
går ut och in i hotellet, om det är en 
grupp eller en individ, men de litar på de 
japaner som sköter hotellet. Tolv av dem
har fött sina barn där och kan resa fritt 
till och från Japan. Även om deras resor 
inom landet är begränsade, klagar ingen
av dem. Nordkorea litar bara på dessa 
människor, för de tror att de kommer att 
hålla sina löften och inte bryta lagen.

Vem lärde dessa japanska människor att
uppträda på detta sätt? När nord-
koreanerna jämför japanska medlem-
marna som lever utan ett enda ord av 
klagomål, med medborgarna i deras 
kommunistiska samhälle så ser enorma 
skillnader. Därför välkomnas Enighets-
kyrkans medlemmar i Nordkorea. Nord-
korea tillåter inte några sydkoreanska 
regeringsmedlemmar att komma in, men
de välkomnar alla medlemmar i Enig-
hetskyrkan. (281-105, 1997-01-02)

11 Efter att jag hade besökt Nordkorea 
lade jag grunden inte bara för det ekono-
miska fundamentet för Nordkorea utan 
dess grund för kommunikation med den 
fria världen. Genom att installera en pa-
rabolantenn på hotellet Botonggang 
kunde gästerna se på sändningar från 
den fria världen. Jag hjälpte norr i förbe-
redelserna för att sända egna program. 
Och bortom det, föreslog jag ett 



marknadssystem de kunde använda och
hjälpte dem förstå det. 
(262-175, 1994/07/23)

DMZ-demilitariserade zonen
fredspark

På den årliga konferensen mellan 
Interreligious and International Fede-
ration for World Peace som hölls i FN:s 
huvudkontor i New York den 18 augusti 
2000, uppmanade Sanna föräldrar FN 
att främja uppförande av en fredspark i 
DMZ (38:e parallegraden) på den kore-
anska halvön. De har betonat att den 
symboliserar det koreanska folkets plåg-
samma historia, och att bygga en freds-
park där kunde lösa konflikt och spän-
ning och till sist genomföra föreningen 
av den koreanska halvön.

12 Nu gör jag allt jag kan för att vägleda 
FN. Särskilt försöker jag förvandla 
Panmunjom, Nord- och Sydkoreas 
möteslokal på gränslinjen för eldupphör.

Rikedomar från varje nation i världen 
rinner in i Las Vegas. Frankrike, Amerika
och Tyskland investerar alla sina natio-
nella välstånd för att skapa speciella 
miljöer där. De bygger stora kasinon för 
att skryta med deras kulturarv. Men de 
är låsta i en konkurrens som kommer att 
bli deras undergång.

Därför väljer vi motsatt riktning och byg-
ger ett kulturellt fundament som reli-
gioner kan vara stolta över. I den fre-
dens bas i Panmunjom kommer vi att 
plantera allt som vi kan vara stolta över 
inom sfärerna av den religiösa kulturen 

hos England, Amerika, Frankrike eller 
Tyskland. På den platsen måste vi byg-
ga ett museum och palats som över-
träffar till och med Louvren i Paris. 
(412-154, 2003/07/17)

13 Gränsen för vapenstillestånd måste 
avskaffas. Vi måste ge FN äganderätt 
över DMZ, buffertzonen kring gränsen 
och slutligen avskaffa gränsen helt och 
hållet. Vi måste normalisera relationerna
mellan Nord-Sydkorea genom att låta 
Förenta nationerna stå emellan. När 
detta händer kan båda Korea delta i ett 
direkt utbyte och behandla varandra 
som en nation. FN är den enda organi-
sationen som kan göra detta möjligt. Det
är därför vi köper land omkring buffert-
zonen, gränsområdet, bergområdet och 
floderna och överlämnar detta till FN. 
Detta ger hopp till alla koreanska män-
niskor. Detta måste ske snabbt.

FN:s syfte är att skapa en värld av fred. 
För att eliminera krig måste vi avskaffa 
nationella gränser. Gränser brukar dras 
längs bergområden och floder. Vi måste 
låta FN ta över ägande så att inga län-
der kan störa. Problemet är hur man fritt 
kan korsa en nationell gräns. Därför 
måste själva grunden för gränser av-
skaffas. För att göra detta måste vi 
genomföra Välsignade äktenskap som 
går utöver gränserna. Tvärkulturella äk-
tenskap kommer att medföra omedelbar 
världsfred. FN måste garantera den här 
vägen. Vi måste öppna gränsen och 
tillåta människor göra fri entré. 
(327-188, 2000/07/30)

14 FN och Amerika måste samarbeta 
med varandra för att bygga ett palats för 



Sanna föräldrar i Panmunjom i mitten av
en fredzon. Landminor grävdes ner 
under buffertzonen vid eldupphörs-
gränsen. Från och med nu måste vi ar-
beta tillsammans med Nordkorea för att 
snabbt ta bort minorna. FN behöver 
hjälpa till med detta. FN hjälpte Korea att
få självständighet, men det har fort-
farande inte löst problemet med eld-
upphörsgränsen.
(563-245, 2007/05/21)

Avsnitt 5 Sanna mors talarturné på 
universitet

Öppnar vägen för CARP

För att överföra till Korea Sanna föräl-
drar världsomspännande segerrika sfär, 
samt ansluta den till Sanna mor pågick 
en talarturné till 40 koreanska univer-
sitets från 4-30 oktober 1993. Denna 
turné lindrade de omtvistade relatio-
nerna mellan CARP och politiska akti-
vistgrupper på universitet och gav 
möjlighet för ömsesidig förståelse och 
dialog och ledde till en serie seminarier 
och utbyte av studenter mellan de båda 
Korea.

1 Frågan om vem som skall leda fram-
tidens ungdom är en global fråga. Den 
första generationen av Israeliter van-
drade i vildmarken under 40 år och dog 
där. Världen har nu nått en liknande tid 
då andra generationens israeliter van-
drade in i Kanaan och fann vad de hade 
hoppats på. Den överlevande andra 
generationen var tvungna att skapa en 
nation och en värld med en filosofi av 
nationsbyggande och världsfred, och 

uppfylla vad den första generationen av 
Israels stammar inte kunde. 
Enighetskyrkan måste återupprätta detta
genom gottgörelse. Alla dessa frågor är 
beroende av kvinnor. De är beroende av
mödrar, som spelar en viktig roll. 
(259-287, 1994/04/17)

2 Från och med nu måste mödrar 
undervisa sina barn. Israels mödrar som
kom in i Kanaans land, liksom deras 
söner och döttrar, påverkades av de 
människor som redan var där. De kunde
inte upprätthålla sina egna religiösa 
traditioner, de etablerade inte konunga-
riket i Israel. För att återupprätta detta 
genom gottgörelse, måste mödrarna 
genomsyra de traditionella idéerna av 
kyrkan till andra generationen så att de 
kommer att etablera himmelriket på 
jorden istället för att bli påverkade av 
satans värld.
Detta kommer att omvända misstagen i 
det förgångna. När mödrar och deras 
barn blir en, hur upprättar de riket i 
Israel? Det är deras mission. Israels 
mödrar misslyckades med att tänka på 
detta. De följde tillsammans med sina 
söner och döttrar i fotspåren av Kanaans
sju stammar. Detta var deras stora 
misstag.

Vi måste gå motsatt väg. Mödrar, söner 
och döttrar måste förena sig i himmel-
riket. Mödrar måste utbilda sina barn så 
de kan påverka sina universitet. När 
kvinnor därför blivit ett andra jag av 
Sanna mor, måste de omvända sina 
barn 180 grader, även om de måste 
hålla fast vid dem och inte låta dem gå. 
För att uppnå detta det måste ni göra 



detsamma som Sanna mor, som gick ut 
på en talarturné på 256 platser över de 
två åren efter 1992. Ni måste rädda era 
släktingar och er nation. Detta är inte 
något vagt utan ett verkligt problem. Vad
som är verkligt är att jag kämpade under
40 år på jakt efter en himmelsk nation. 
Jag gav tal i USA för att överlämna sta-
fettpinnen till Mor, som fortsatte att på-
verka universiteten. Mödrar måste rädda
den andra generationen, deras av-
komma. (259-327, 04/04/1994)

3 Centrerat på Mor, står CARP i Abels 
position och universitetens politiska 
aktivister står i Kains position. Mor 
måste hantera tvisten mellan Kain och 
Abel. Sydkoreas höger och vänster-
aktivister måste förenas och stå i Abels 
position och därefter förenas med 
nordkoreanska studenter, som står i 
Kains position. Då kommer alla att sluta 
bra. Det spelar ingen roll hur mycket 
människor i myndighetspositioner 
motsätter sig detta. Den dag då unga 
förenar sig med Mor, kommer före-
ningens lycka att besöka detta land. Vi 
har inget annat val än att göra detta 
eftersom häri ligger Himlens lycka. Nu är
det dags att tända en outsläcklig eld i 
deras unga glödande hjärtan. 
(267-239, 1995/01/08)

4 Mor gav tal till USA:s kongress och 
FN:s generalförsamling och tog emot 
rungande ovationer. Förenta nationerna 
är den fria världens kongress. Hon 
uppnådde också bra segrar i Eva-
nationen, Japan. Politiska aktivist-
grupper hade sparkat ut CARP, men 
Mor omvände situationen runt om i 

landet. Detta var återupprättelsen av 
äldste sonens förstfödslorätt. Kristna 
hade förenat sig med universitets-
aktivister för att besegra Enighets-
kyrkan, nu har situationen blivit omvänd.
Vänstern har blivit höger och högern 
blivit vänster. Genom att förena sig med 
Enighetskyrkan har de tidigare kommu-
nistiska krafterna kommit över till den 
himmelska sidan. De första skall bli de 
sista och de sista de första. 
(274-291, 1995-11-03)

5 Mor hade ett stort ansvar när hon var 
tvungen att stå i frontlinjen under tre år, 
från1992 till 1995 Talet 3 är ett tal för 
separation från satan. Det var en se-
parationsperiod, som började i Amerika 
och gick vidare till FN, Japan och värl-
den. Hon gick ut på en talarturné på 40 
universitet över hela Korea, som förbin-
der dem med 40 nationer i världen. De 
representerade Kain och Abel med fo-
kus på föräldrar. Slutligen stod mor på 
en världsnivå i en position lika mig. Jag 
hade överlämnat alla mina segrar till 
Mor. I slutet av andra världskriget 
välkomnade inte världen mig utan jaga-
de mig. Men nu i den andra vågen av 
återupprättelsens dispensation, väl-
komnades den Sanna familjen över hela
världen. Detta återupprättade det genom
gottgörelse. (275-278, 01/01/1996) 

6 Från och med nu måste ni fokusera på
att vittna till er familj och släktingar, 
grundskole-, gymnasieelever och hög-
skolestudenter. Nu är andra genera-
tionens tidsålder. Israels folk vände 
dövörat till Moses. Före de anlände till 
Kanaan, gick Moses och den första 



generationen under. Men jag har anlänt 
med en andra generation. Detta land till-
hör andra generationen, så jag känner 
mig ansvarig för dem. Mor och sönerna 
och döttrarna till Sanna föräldrars familj 
genomför en talarturné inte bara på uni-
versitet i USA, utan även på 3 300 uni-
versitet över världen. Med start i Japan 
måste jag samla alla världens studenter.
Det är mitt ansvar att vinna de ungas 
hjärtan från 16 års ålder, när Adam och 
Eva föll, till 21 och ytterligare tre år, till 
24 år. Tiden för detta har anlänt. 
(260-088, 1994/04/11)

7 Enighetskyrkan står i Abels position till
andra kyrkor. Således kan Kristendomen
inte invadera den segerrika Enighets-
kyrkan, som har återtagit den äldste so-
nens förstfödslorätt. Deras position är 
liknande Esaus när han brottades med 
ängeln vid Jabboks vadställe och 
övervann honom.

Mor talade till Förenta staternas kon-
gress i den amerikanska kongressen 
och nådde även ut till universitet i Korea.
CARP hade kraftigt avvisats från vissa 
universitet av studentaktivister, men Mor
omvände detta och CARP återinsattes. 
Hon pratade vid 40 universitet vid en 
tidpunkt då Nord-Syd relationen var sur. 
Det var ett fall där Abel sökte Kain. Med 
slutet av motståndet mot CARP, började 
saker förändras på universiteten. Mor 
visste att det var en mycket svår uppgift, 
men hon manade på CARP-medlem-
marna.

På grundvalen av Kains förening med 
Abel såg sydkoreanska studenter en 
möjlighet att hålla utbytesprogram med 

nordkoreanska studenter. Med start vid 
Internationel Student Leaders Seminar i 
Moskva, sponsrade CARP koreanska 
studentledares seminarium i Washing-
ton, DC och ett Nord-syd-koreanskt 
universitetsstuderande seminarium i 
Peking. Bemyndigade med namnet 
Sanna föräldrar, tog CARP ledningen i 
att vägleda nordkoreanska studenter, 
som befann sig i Kain-posi-tionen samt i 
söder koreanska student-aktivister. 
(270-206, 1995/01)

8 Mor genomförde en talarturné på 40 
koreanska universitet för att inspirera 
studenter. Vi måste utbilda de politiska 
aktivisterna på universiteten. Jag tänker 
ta dem till Ryssland på 21 dagar trä-
ningsläger. Vi har många av Enighets-
kyrkans medlemmar där. Vi tar dem till 
Moskva för bara tre veckors utbildning 
och visar dem runt, och de kommer alla 
att åka hem igen. Om vi samlas stu-
denter från Nordkorea, Sydkorea, Ryss-
land och Kina, kommer vi att kunna bilda
en federation som kan konfrontera kom-
munistisk ideologi i Asien.

Kommunismen är dömd att kollapsa 
ändå. Den har redan kollapsat i Ryss-
land, och det händer i Kina också. Vi 
kommer att undervisa dem i Unification 
Thought, vilket är en motförslag till kom-
munismen. Vi behöver bereda vägen för 
nordkoreanska studenter. Detta blir det 
snabbaste sättet. Från försynens stånd-
punkt, när representerande studenter 
från den koreanska halvön; Kain och 
Abel förenas, kommer också deras 
föräldrar att förenas. 
(248-229, 1993-10-01)



9 Mors tal på 40 koreanska universitet 
var tänkt att skilja de sociala student-
aktivisterna från de kristna och övertyga 
aktivisterna att förena sig med oss. Ur 
försynens historiska perspektiv krävs 
detta i gottgörelseprocessen. Med Mor i 
centrum, behöver CARP-studenter och 
studentpolitiska aktivister lägga grunden 
igen på skolan.

Om studentsociala aktivister i Sydkorea 
anses stå i Abels position så är de i 
Nordkorea i Kains position. Sydkorean-
ska studentpolitiska aktivister verkar 
externt röda, men är vita i sitt inre. 
Däremot är nordkoreanska studenter 
helt röda, inifrån och ut. Vi tar sydko-
reanska studentpolitiska aktivister och 
nordkoreanska studenter till Moskva och
tränar dem. Pro-nordkoreanska och pro-
sydkoreanska studenter i Japan kommer
också att delta i träningsläger. Studenter
från USA, Kina och före detta Sovjet-
unionen, kommer att förenas med en 
grupp studenter från Sydkorea, som 
grupp kommer de att smälta samman 
med Nordkoreanska studenter. Vi har 
gjort vårt bästa för att informera Nord om
dessa seminariums. I Moskva 
organiserar vi Youth Federation for 
World Peace. En internationell 
ungdomsrörelse som överskrider 
ideologier utvecklas.

Ni borde inte lita på CARP att ensamma 
utför detta. Eftersom vi inte har en grund
i samhället måste ni samla och förena 
universitets-nätverk. Nätverk och nu-
varande studenter har en Kain-Abel-
relation. Saker kan bara snabbt uppnå 
framsteg genom världsomspännande 

verksamhet. Det är därför kvinnors 
federation för världsfred och studen-
ternas federationen måste vara enade. 
(252-283, 01/01/1994)

Rörelse på universitet

Sanna föräldrar fortsatte spridningen av 
Enighetsrörelsen bland universitets-
studenter och unga som inte hade några
erfarenheter av krig. Studentförbundet 
för Föreningen av Nord- och Sydkorea 
och Professorers och studenters före-
ning av Nord och Sydkorea grundades 
den 15 maj 1986 och den 11 oktober 
1986, respektive. De startade den kraft-
fulla rörelsen för enande med Sanna 
föräldrar i centrum. Sanna föräldrar 
förmedlade till universitetets Professorer
och studenter den exakta ideologiska 
kartan för Nord-Sydförening.

10 Nu är tiden inne att samla andra 
generationen. Vem ska föra dem 
samman och utbilda dem om vår nya 
världssyn? Visst finns det ingen 
organisa-tion i Korea att utbilda dem 
som vi kan se. Detta är ett realistiskt 
fakta om historien. Det är därför vi måste
mobilisera Professor och studenters 
federation för förereningen av Nord och 
Sydkorea. Det här är något som aldrig 
tidigare gjorts. Kain och Abel i vertikala 
relationer. Lärare-studerandes relation 
och föräldra-barns relation är vertikala 
Kain-Abel relationer. Tiden har kommit 
för oss att avancera framåt med ett 
effektivt system. (162-148, 1987/04/09)



11 Föreningen i Nord- och Sydkorea är 
omöjlig utan mig. Efter professorer och 
studenter förenats, måste vi ansluta dom
till ledarna i andra generationen. Det 
finns ett stort konferenscenter i varje 
område för att förena unga människor. 
De måste bilda organisationer och bli 
förenade. Det är därför jag skapade 
föreningen för professor och student-
förening för föreningen av Nord- och 
Sydkorea. Jag vill att professorer och 
studenter runt nationen ska förenas. 
Aldrig förut i mänsklighetens historia har 
det funnits en sådan organisation, men 
nu har en uppstått tack vare mitt arbete. 
(162-314, 1987/04/17)

12 Professorer samlades i Hannam-
Dong huset den 24 januari 1986 och 
skapade en ny resolution innan de 
påbörjade denna samhällstjänst. De 
lämnade sitt avtryck i historien genom 
att offentligt föreläsa på 166 platser den 
17 och 18 februari. Fem månader se-
nare reste akademiker från hela världen 
ut till 203 regioner i Korea. Denna mo-
bilisering av framstående forskare på 
frontlinjen var en fantastisk prestation 
som kommer att bli ett anmärkningsvärt 
rekord i mänsklighetens historia. 
Organisationen som gjorde detta möjligt 
är Professorer och studenters federation
för föreningen av Nord och Sydkorea. 
Jag har väldigt höga förväntningar på 
den. (148-255, 1986/10/11)

13 I februari 1986 anordnade jag ett 
nationellt seminarium med professorer 
som är medlemmar av professorernas 
världsfredsakademi. Det var en hän-
delse som klart visade att de främsta 

intellektuella har förenat sig med mig. 
Genom dessa professorer kommer jag 
att utbilda i andra delar av Korea. När 
jag undervisar dem borde de inte mot-
sätta sig mig, utan välkomna mina läror. 
Genom att göra det, kommer alla från 
högt utbildade professorer till outbildade 
på landet att stå förenade.

När landet står på Kain-sidan står 
Enighetskyrkan, på Abel-sidan. Med 
fokus på IFVOC, kommer regeringen 
inte ha något annat val än att följa 
Enighetskyrkan. När det här är full-
bordat, kommer hela världen att börja 
hjälpa oss att förena Korea. Ni måste 
förenas som en fullständig nationell 
organisation, centrerad på Enighets-
kyrkan och föreningen av Korea. 
Eftersom vi har skapat en omgivning där
allting kan förenas på Guds sida i Syd-
korea, så måste vi assimilera Kain-
sfären på satans sida. Nu med start i 
Sydkorea, har jag satt upp en skydds-
mur omkring Amerika, Japan och även 
Kina. (143-135, 1986/03/17)

14 Genom professorernas och stu-
denternas federationen för förening av 
Nord och Sydkorea, har jag förenat 
professorer och elever. Studenter i 
Korea utförde demonstrationer, som 
krävde demokratisering och skapade 
uppror. För att lösa denna kris skapade 
vi föreläsningar om den nuvarande 
situationen. Vi stod inför starkt motstånd 
från studentpolitiska aktivister som 
ropade för demokratisering, och även 
kristna förenades med dem för att 
motsätta sig oss. Därför måste 
professorer och studenter för enande av 



Nord- och Sydkorea stiga fram för att 
utbilda gymnasiestudenter och allmän-
heten. Det slutliga målet är att nå ut till 
människor i varje distrikt.

Vad kommer att bli resultatet av denna 
kamp? Den unga andra generationen 
måste mobiliseras för att förena den 
första generationen människor. Vem 
gick in i Kanaan efter 40 år och skapade
en andra generation. Det är därför den 
andra generationen måste ta ledningen i
nationsbyggandet. Platsen för detta är 
universiteten. Den andra generationen 
består av universitetsstudenter och gym-
nasieelever. Vi måste föra samman 
unga vuxna.

Den andra generationen måste förena 
sig med sina professorer. Detta är det 
vertikala Kain-Abel-förhållandet. Syskon 
står i ett Kain-Abel-förhållande. Det är 
därför professorers och studenters fede-
ration för enande Nord- och Sydkorea 
måste bli en både vertikalt och hori-
sontellt. De kommer inte att kunna utöva
något inflytande om de inte är förenade. 
(165-114, 1987/05/20)

15 Sedan början av 1994 har studenter 
arrangerat demonstrationer, påverkade 
av religiösa cirklar. Vi har kontakt med 
dessa grupper genom CARP, åter-
upprättelse av den äldste sonens posi-
tion. Studentpolitiska aktivistgrupper har 
nyligen hjälpt CARP att registrera sig 
hos universitet.

Jag var den som i februari i Moskva 
organiserade det Internationella stu-
dentledarskaps-seminariet för världsfred
och i Peking i juni. Jag var också den 

som påverkade Kim-Il-Sung att låta 
nordkoreanska studenter delta så att de 
kunde träffa sydkoreanska studenter. Ett
sådant möte hade aldrig ägt rum utan 
min hjälp. Jag är den enda som gör 
framsteg mot enande av Korea. Hela 
tiden, har försök från Nordkoreanska 
studenter och representanter för Kore-
anska federationen av studentråd miss-
lyckats. Jag var den som gjorde det möj-
ligt. Jag leder arbetet av enande. Nu när
jag har skapad ett fundament som över-
skrider nationen där studenter kan sam-
las för att förena Korea, kommer de att 
ha annat val än att stödja det. CARP-
filialer registreras på över 200 univer-
sitet. Våra aktiviteter ljuder ännu högre 
än kommunistpartiets. 
(265-159, 1994/11/20)

Ungdomsförbundet för världsfred

Med deltagare från 163 nationer, hölls 
öppnandet av Ungdomsförbundet för 
världsfred hölls i Washington DC, den 
26 juli 1994. Ungdomsförbundet för 
världsfred, registrerades som en social 
organisation i Korea den 22 februari 
1995. Den överskrider vänster- och 
högerpolitiska synpunkter och syftar till 
att skapa harmoni och odla altruism. Det
erbjöd ett stort bidrag till att stödja utbyte
av ungdomar genom aktiviteter som 
fredsseminarier i Peking, där nord-
koreanska studenter deltog. Förbundet 
har grenar runt om i världen för att utföra
dess aktiviteter, inklusive kampanjer för 
ungdomars andliga renhet och utbildning
om förebyggande av aids.



16 Det var i februari 1994 som det 
Internationella studentledar-seminariet 
för världsfred hölls i Moskva. Vid den 
tiden sa alla till mig: "Det är för kallt. Vi 
kan inte göra det förrän till våren." Jag 
svarade, "Vad spelar det för roll om det 
är vinter när nationen är på väg att gå 
under? En nations förfall stoppar inte 
bara för att det är vinter. Det spelar 
ingen roll hur kallt Moskva är. Vi måste 
skynda oss. Vi måste hålla möte i Pe-
king före den 6:e månaden av månka-
lendern. Annars förutser jag stora prob-
lem. "Inrättandet av Ungdomsförbundet 
för världsfred var också planerad till juni 
det året, men det var försenat med 
ungefär en månad fram till den 26 juli 
1994 Vi gav föreläsningar på 3000 ame-
rikanska universitet. Vi tog dem med in i 
CARP-nätverket. Korea bör också arbe-
ta för att inkludera sina 200 universitet i 
CARP-nätverket. Målet är föreningen av 
Korea. Det kommer inte att ske genom 
bara studenterna i Nord och Sydkorea. 
Det kan inte uppnås om vi inte också 
mobiliserar studenterna i Amerika, Sov-
jetunionen, Kina och Japan. 
(262-176, 1994/07/23) 

17 Alexander Haig, den tidigare ameri-
kanska statssekreteraren, gav ett tal på 
det inledande mötet för Ungdomsför-
bundet för världsfred. Jag bjöd honom till
mitt rum för att få en pratstund. Jag sa till
honom: "Jag är försöker skapa ett ung-
domsförbund för världsfred genom att 
utbilda studenter på de bästa ameri-
kanska universiteten och intelligenta 
unga forskare från Sovjetunionen. 
Vänligen samarbeta med mig. "
Han svarade som en sann soldat och sa

att han skulle vara villig att göra det. Så 
nu gör jag planer för detta. Jag försöker 
skapa parallella ungdomsgrupper i 
dessa nationer som representerar de fria
och kommunistiska världarna som har 
varit engagerade i ett ideologiskt krig. 
De kan sprida dessa läror till univer-
siteten runt om i världen under deras 
termin. Om detta når världsnivån, och 
om tidningar i olika nationer publicerar 
reflektioner kommer fler studenter att 
flockas till denna sak. Vi kommer då att 
kunna skapa ett världsförbund av ung-
domar och universitetsstuderande på de
bästa universiteten runt om i världen. 
(226-241,1992/02/05)

18 Alla elever, 17 år och äldre, kommer 
att ansluta sig till Federationen av ung-
domar för världsfred. Det är därför vi ut-
för detta arbete på universiteten. 
Kvinnoförbundets medlemmar måste 
besöka universitet, gymnasium som 
deras söner och döttrar går i, och de 
måste utbilda eleverna. De måste ta 
hand om andra generationen. Följakt-
ligen, efter att kvinnoförbundet når fram-
steg, måste de engagera sig i filosofiska 
utbildningar i gymnasier, högskolor och 
universitet, och nå hela den kristna kul-
turella sfären. (255-069, 1994/03/05)

19 Det finns många framträdande per-
soner mellan 45 och 50 år, som har 
examen från gymnasiet och är aktiva i 
samhället. När vi kan vinna dem över, 
kommer allt att lösas. 
Universitetsstuderande är fortfarande 
bundna till sina familjer horisontellt. Vi 
måste nu knyta samman studenter i alla 
åldrar och göra dem vertikalt till en. 



Därefter måste medlemmar av samhälle 
och universitetsstuderande förena sig på
nationell nivå för att ansluta till världen. 
Med andra ord, studenter i grundskola, 
gymnasie och universitet är fortfarande 
knutna till sina mödrars barm och lever 
inom gränserna för sina familjer. Univer-
sitetsexaminade är i sitt lands barm. 
Processen är vertikal.

Eleverna i grundskola och universitet är 
grunden för nationen. 
Ungdomsförbundet för världsfred måste 
sätta dem ihop på ett världsomspän-
nande plan. På detta sätt måste vi leda 
världens nationer. För att uppnå detta 
måste vi vittna till andra generationens 
unga människor. Därför bör medlemmar 
av Enighetskyrkan runt om i världen 
fokusera sina ansträngningar att vittna 
på universiteten. Därefter måste de 
expandera sin verksamhet till universi-
tetsexaminades föreningar. Jag tror att 
det här är det snabbaste sättet för oss 
att rädda världen. (262-311, 1994/08/01)

20 Medlemmar av ungdomsförbundet för
världsfred måste genom Sanna föräldrar
ärva traditionerna som vertikalt länkar 
samman familjerna, nationerna, världen 
och kosmos och lägga grunden för att 
bygga himmelriket på jord. De borde 
vara exempel i alla miljöer och därmed 
bevara historiens positiva utveckling. 
Anslutande till de tre stadierna av livet 
måste de etablera linjära vertikala tradi-
tioner i sina liv. De tre perioderna i en 
persons liv kallas ungdom, medelålder 
och ålderdom. Ni måste vinna förtroende
för den äldre generationen och vara en 
modell för den yngre generationen. 

Unga människor borde inte överge sina 
gamla hem eller skolor, utan som frukter
av en ny familj och ett nytt utbildnings-
system måste de ta ansvar för sina 
familjer och samhälle som lärare. De 
måste uppfylla himlens ideal i deras 
familjer och ägna sina liv för att stödja 
en moralisk värld. Genom att bli 
modeller vars tankar och kroppar är 
förenade, måste de alltid främja det 
allmänna bästa. (262-320, 1994/08/01)

21 Ungdomsförbundet för världsfred 
håller på att bli en viktig organisation. 
Ungdomar är nyutexaminerade, så de är
fortfarande nära sina skolor. När de 
flyttar ut i samhället borde de vara 
exemplifierande akademiker värda 
beröm och bilda organisationer som 
deras yngre skolvänner kan vara stolta 
över. Studentföreningar och CARP-
medlemmar måste uppnå enighet och 
nå ut till medstudenter och före detta 
studenter. Om det finns en före detta 
student som bor i deras by, bör de utbi-
lda honom eller henne för att höja byns 
kulturnivå och levnadsstandard. 
Grundlig utbildning som kan konfrontera 
vänster- ideologi måste också skapas. 
När vi står inför en konfrontation med 
Nordkorea, kommer vi att föra ideologisk
krigföring. Ideologisk kamp är oundviklig 
även efter en förening. Vi måste förbe-
reda oss. Vi måste påskynda vår utbild-
ning att bekämpa kommunism. 
(261-253, 1994/06/19)

22 Det finns inget sätt att förnya och 
utveckla nationen förutom genom utbild-
ning av dess ungdom och etablering av 
familjemoral. Det är därför jag planerar 



att öppna ett FN-universitet. Jag plane-
rar att skapa en universitets-allians och 
bjuda in presidenterna till de fram-
stående religiösa anslutna universiteten 
till att besöka Kodiak vid den här tiden, 
där kommer jag att hjälpa dem att 
organisera ett konsekvent utbildnings-
system. De borde stödja världsledare 
genom att ge examen i strategiska 
discipliner. Ungdomsförbundet för 
världsfred har som mål att producera 
ledare som representerar Gud och kan 
överskrida ras, etnisk och nationella 
gränser för att reformera världen. 
(262-114, 1994/07/23)

23 Jag grundade Ungdomsförbundet för 
världsfred att stå i mänsklighetens 
frontlinje för frälsning. Jag kommer att 
göra mitt yttersta med all min hängi-
venhet för att lära unga människor att 
älska Gud, deras familj och deras land, 
och att leva enligt de högsta moraliska 
normerna. Mer exakt skall jag skapa en 
internationell utbildningsväg genom att 
länka professorernas världsfreds-
akademi via satellit. Det här kommer att 
erbjuda de bästa utbildnings-möjlig-
heterna för alla världens ungdomar. Jag 
uppmanar er alla här idag, från 164 
länder, att ansluta er till ett program som
tränar unga människor att återupprätta 
sin andlighet och moral. För Ungdoms-
förbundets för världsfreds räkning, låt 
oss alla ägna oss åt skapandet av en 
värld av kärlek och fred. Med ert ivriga 
stöd har jag tro på att vi kan uppnå 
glädje och fullbordan i det tredje årtu-
sendet, evigt tillsammans med Guds 
välsignelser. (262-235, 1994/07/26)



Kapitel 2 

Rörelsen den globala segern över
kommunismen och proklamationen av

 slutet på kommunism

Avsnitt 1 Japan

Japans betydelse

För att blockera kommunismens 
spridning främjade Sanna föräldrar 
expansionen av Victory Over Com-
munism (VOC) över hela världen. I 
synnerhet kom VOC-aktiviteter i Japan 
att ge bra resultat. Korea och Japan har 
ett särskilt ansvar för återupprättelsens 
försyn. Som Adam och Eva-nationer, har
de en plikt och en mission som är en 
oupplöslig del av deras identitet, bortom 
bara deras geopolitiska relation. Från 
första början skyddade Sanna föräldrar 
Japan från hotet av kommunism och 
hjälpte dem att uppfylla denna plikt och 
mission. Japanska studenter och ung-
domar engagerade sig offensivt i ut-
bredda VOC-aktiviteter och uppnådde 
stora segrar inom detta område.

1 Hur kan Korea och Japan bli förenade 
baserade på Viljan? Det här är en viktig 
fråga. Koreanska regeringen har höga 
förväntningar på Internationella fede-
rationen för seger över kommunismen i 
Japan. Vilken slags effekt kommer den 
4:e Världs-antimokumunistiska förbun-
dets (WACL) konvention att ha, planerad
för september 1970, i Japan? Om vi be-
traktar Koreas nuvarande situation är 
perioden fram till 1972 väldigt signifi-
kant. Därför måste vi som känner till 
Viljan år 1970 stärka vår grund i förbe-
redelsen för det. I den meningen har den
fjärde WACL-mötet en viktig mission. 
Först måste vi centrerat på mig upprätta 
en inre enhet. Därefter måste vår kore-
anska familj och vår japanska familj 
etablera yttre enighet, bli förenade.

Ett gemensamt öde ligger framför oss. 
För att lösa detta problem, måste den 



inre kraften, som vänder sig till rätten 
vara starkare än den externa kraften, 
som vrider åt vänster. Vi måste erbjuda 
1000 gånger, 10 000 gånger, mer upp-
riktiga ansträngningar. Eftersom vår 
styrka ensam är otillräcklig för att vinna 
över de många som motsätter oss, må-
ste vi få Guds hjälp. 
(031-113, 1970/05/01)

2 Tiden har passerat när jag kan be-
gränsa mitt område av oro till Korea 
ensam. Nu måste vi göra förberedelser 
på världsnivå. Jag gör ett försök att bära
det kors av svårigheter och förföljelse 
som världen har givit mig. Dessa dagar 
finns det stor oro över världshändelser 
och kommunistpartiets framgångar. För 
att lösa dessa globala problem måste vi 
gå vidare, ta ansvar och kämpa genom 
andliga medel. Den som ansvarar för 
Guds Vilja måste gå i en allmän riktning 
baserad på den absoluta standarden. 
Gud har visat oss i en viss riktning, och 
vi får inte skilja oss från den det minsta. 
Personliga, individuella känslor får inte 
störa. (016-301, 1966/07/31)

3 Från Koreas synvinkel, om Japan blir 
ett prokommunistiskt land, kommer 
Korea inte att kunna överleva. Fångat 
mellan kraftfulla länder som Ryssland, 
Kina och Japan, skulle Korea inte kunna
bibehålla sig själv. På grund av detta 
försöker vi etablera Japan som Eva-
nationen. Adam-nationen Korea stöder 
de patriotiska aktiviteterna i IFVOC i 
Japan. Jag måste stå i position av att ha
räddat Japan. Om Japan blir en anti-
kommunistisk nation, kommer Korea att 
kunna överleva. Så det här är att rädda 

Korea. Eva-nationens mission är så här 
stor. (034-074, 1970/08/29)

4 Enighetskyrkans medlemmar måste 
kritiskt granska den materialistiska 
synen på historien som framläggs av 
kommunismen. Följaktligen, om det 
finns ett generellt nord-syd-val i Korea, 
måste ni bidra till samhället genom att 
använda Enighetskyrkans läror för att 
besegra Nordkorea. Om detta händer 
kommer grunden för att återupprätta 
världen att etableras. Det är därför vi är 
så upptagna. Det är ansvaret och mis-
sionen hos Enighetskyrkans kyrko-
medlemmar att identifiera och lösa natio-
nella problem.

För närvarande står kommunismen i 
centrum för allvarliga problem i Japan 
och Asien. Kommunismens ideologi kom
från Ryssland, men de har arbetare och 
bönder i Japan som sprider deras aktivi-
teter. De utvecklar sig väldigt syste-
matiskt. För de politiker som vill styra 
Japan i framtiden, kommer problemet att
vara hur man bekämpar kommunisterna.
Nu behöver Japan tid att bli kraftfulla när
det gäller tanke. Det är absolut nöd-
vändigt att det börjar processen med 
filosofisk förnyelse vid denna tidpunkt. 
(016-068, 1965/12/26)

5 Vi måste uppfylla vårt ansvar och ta 
initiativet från kommunistpartiet och 
därmed orsaka att Japans ledare längtar
efter att vara som oss. Så som vi gjort i 
Korea måste vi skyndsamt publicera en 
bok med kritiserar och vinner över kom-
munismens ideologi. Vi måste sprida det
i skolor och presentera föreläsningar om
det. Detta kommer att inskärpa i Japan 



starka anti-kommunistiska känslor. Vi 
kan inte bara engagera oss i anti-kom-
munistisk propaganda; Vi måste produ-
cera seriös, kritisk, vetenskaplig litte-
ratur. Vi måste växa i antal, och vi 
behöver allmänheten att välkomna oss. 
Kommunisterna kommer inte att stoppa 
för någonting för att förverkliga deras 
ideal. De är beredda att använda våld. 
Det är därför de inte välkomnas av 
allmänheten. Men vi är olika. Vår stra-
tegi har från starten varit annorlunda. 
Kommunisterna förlorar 90 procent av 
sina anhängare på grund av besvikelse. 
Men för oss, när vi tror, blir vår tro bara 
starkare och starkare. Detta är skill-
naden mellan oss och kommunismen. 
(1967/06/08)

6 Vi lanserade i Japan den Interna-
tionella federationen för seger över 
kommunismen, i april 1968 Jag samlade
de japanska ledarna och sa till dem: "Vi 
måste börja anti-kommunistisk, Victory 
Over Communism aktiviteter här i detta 
fria land i Japan. "Inte en enda av dem 
välkomnade denna idé. De motsatte sig 
min plan, och sa: "Far, du förstår verkli-
gen inte hur stark kommunismens fot-
fäste är i Japan, och hur brutalt och in-
tensivt de kämpar. " Så för att förklara all
historisk bakgrund som jag kunde, för-
sökte jag att övertyga dem och säga, "Är
ni verkligen ovilliga att göra detta arbete,
även om detta är ert öde?" Jag bemyn-
digade alla med VOC ideologi. Jag 
bemyndigade dem med förståelse så att 
de skulle vara kunna ge VOC-föreläs-
ningar och sände ut dem på gatorna. 
Jag sa att de måste gå ut till frontlinjen 
på plats där kommunister svärmar.

På samma sätt skickade jag er till 
Chosun universitet i Japan, som finan-
sieras av Nordkorea. Jag skickade inte 
män; snarare bemyndigade jag modiga 
japanska kvinnor med förståelse och 
berättade följande: "Under tre och ett 
halvt år med risk för era liv måste ni ge 
VOC-föreläsningar framför Chosun uni-
versitet! Vägen ni går leder definitivt till 
korsningen med döden! Bestäm er! "Det 
finns många vittnesmål där. Chosun 
universitet var avsett att sätta press på 
er genom utrikesdepartementet. Men ni 
kämpade ihållande och med risk för era 
liv. Ni drev kampen med kommunisterna 
fram till Tokyo station och upp och ner 
välkända gator över hela landet. 
(109-232, 1980/11/01)

7 IFVOC i Japan strider mot kommunist-
partiet. Våra medlemmar undervisar 
framför Chosun universitet, som om de 
vill säga, "Fortsätt och försök att döda 
mig", i vetskap att många studenter är 
medlemmar i Pro-Pyongyang fede-
rationen för koreanska invånare i Japan.
Dessa elever försöker ibland störa ta 
oss och driva oss bort. Kanske skrattar 
bara åskådarna när de ser detta, men 
det är faktiskt en stort problem. Andra 
gånger kommer de mot oss alla på en 
gång, många mot en, tvingar oss till 
marken och håller ner oss. Men när 
detta sker kontinuerligt i ungefär en 
vecka, stiger människor som känner sig 
dåliga inför våra systrar oundvikligen 
fram. På så vis börjar några få män-
niskor som känner på detta sätt, att 
skapa intern splittring i pro-nordgruppen.
Några börjar säga att när de tänker på 
det finns ingenting logiskt fel med vad vi 



säger, det finns inget fel i våra hand-
lingar, och det finns inget moraliskt 
felaktigt med vad vi gör. Således börjar 
de känna att deras egna gärningar mot-
sätter sig deras ord. När detta händer 
återupprättas deras samvete. De börjar 
inse att de har offrat deras samvete till 
kommunistpartiet. Vi har många sådana 
indirekta strategier som kommer att föra 
dem till kollaps. Det här är den typ av 
arbete vi är engagerade i just nu. 
(028-138, 1970/01/04)

8 Vi är engagerade i VOC-aktiviteter i 
Japan. Men inom de senaste 50 åren 
har kommunismen fått betydande infly-
tande över nästan hälften av länderna 
runt om i världen. Kommunismen på-
verkar även amerikanska samhället. 
Genom att se på oss, en liten grupp 
människor, hålla upp en banderoll med 
titeln "Seger över kommunismen " och 
går upp mot en global makt som 
kommunism, skulle de flesta säga att vi 
är naiva och förstår lite om världen. Men
de har fel. Det berättas att vi höll ett 
nationellt VOC-möte i Hibiya park i 
Tokyo den 7 oktober 1969, där mer än 
5000 personer välkomnade och 
applåderade oss.

Fram till nu trodde kommunisterna 
absolut att Japan skulle bli röda enligt 
deras planer. Det är därför de har jobbat
dag och natt för att göra det här. Vår lilla
Enighetsgrupp, i uppror mot dem, har 
blivit ett problem för kommunistpartiet 
och för den japanska regeringen. Vi har 
tvingat hela nationen att se på sig från 
ett nytt perspektiv och omvärdera den 
riktning de går. Vår aktiviteter, begrän-

sade son de var har haft en krusnings-
effekt i Japan och har spridit sig över 
hela Asien. (025-308, 1969/10/12)

9 Världens antikommunistiska möte som
hölls i Japan den 15 september 1970 var
en stor händelse som skapade historia. 
Det fick allmänhetens uppmärksamhet. 
Det hade nationell påverkan. På grund 
av detta, började kommunistpartiet fruk-
ta Enighetskyrkans verksamhet. De 
kunde inte låta bli att oroa sig om vad 
och vem som var bakom alla dessa 
aktiviteter. När de börjar oroa sig för att 
deras försvar är under belägring, kom-
mer de att förbereda en andra och en 
tredje försvarslinje. 
(035-027, 1970/09/27)

10 Även om jag är en anti-kommunist, är
jag också en förespråkare för Seger 
över kommunism. Jag skapade Intern-
ationella federationen för seger över 
kommunismen i Korea och fortsatte att 
utbilda över sju miljoner människor i 
VOC-ideologin. Detta är vad jag gjorde. 
Jag beordnade allt detta hända. Just nu 
är IFVOC i Japan det enda hoppet för de
människor som är förespråkare för frihet 
och demokrati där. Japanska ledare på 
alla nivåer ber om vår hjälp och förklarar
med en röst att IFVOC är hoppet för 
Japan.

Jag gjorde detta. Jag sa till IFVOC: " 
Håll en offentlig tv-debatt med kommu-
nisterna." Jag uppmanade dem att hålla 
en debatt inför allmänheten i radio, tv 
och massmedia. Jag ville att allmän-
heten skulle urskilja vilken ideologi som 
är korrekt, vår eller kommunistpartiets. 
Självfallet vägrade kommunistpartiet. 



I själva verket gick de så långt som att 
förbjuda, på nationell nivå, någon i 
partiet att diskutera med någon från 
IFVOC. De erkände faktiskt ett nederlag.
(1976/10/10)

Expansion i Japan

Verksamheten hos vänsterpolitiska 
aktivister och pro-Pyongyang-förbundet 
av koreanska invånare i Japan, hotade 
Japan genom att främja kommunismen. 
Därför har motsvarande verksamhet i 
Internationella federationen för segern 
över kommunismen betydande provi-
dentiell betydelse. Via gatukampanjer 
och distributionen av tryckt material, 
varnade IFVOC-medlemmar allmän-
heten att inte bli förförd av bedräglig 
kommunistpropaganda. Vi krävde gång 
på gång att det kommunistiska partiet i 
Japan offentligt skulle debattera med 
oss om ämnet marxism.

11 Vi deltog i en revolutionens frontlinje. 
Att vara på framsidan av en revolution 
kräver mer än att gå ut på en lång 
marsch. Det kan kräva att ni är beredda 
riskera era liv, och det kan pågå i gene-
rationer. Fienden vi kommer att möta på 
i framtiden kommer att vara ännu hår-
dare än den vi kämpar mot nu. Vi måste 
fördubbla vår beslutsamhet för att mot-
verka den hårda trumvirveln, men om vi 
tillåter vår beslutsamhet minska, kom-
mer vårt nederlag inte som en över-
raskning. Så den första striden ligger 
inom oss själva. Detta är situationen där 
vi befinner oss i strid.

Alla våra VOC-aktiviteter i Japan rappor-
terades av Akahata, den japanska kom-
munistpartiets tidning, och sändes där-
med effektivt ut till alla de kommunist-
iska nationerna runt om i världen. Denna
tidning skickas också till Sovjet-unionen,
och till och med Kina. Så verkligheten i 
Enighetskyrkan är faktiskt bättre känd i 
den kommunistiska världen än i den 
demokratiska världen. Vi har skapat en 
kritik och motförslag till kommunist-
partiet från en ny synvinkel. Efter att ha 
fångats av vår kritik, kommer tiden när 
de måste förklara sig själva. 
(025-310, 1969/10/12)

12 Jag upptäckte att det sovjetiska 
imperiet har installerat ett högkvarter i 
alla länder i alla sex kontinenterna för att
sprida kommunistisk ideologi. De hade 
involverat nyhetsbutiker och välkända 
politiker så långt tillbaka som andra 
världskriget. Jag skapade personligen 
ett undersökande team och tillbringade 
miljoner dollar för att avslöja detta 
faktum. Eftersom kommunisternas asia-
tiska huvudkontor ligger i Japan, höll de 
ett möte där och den japanska kommu-
nistpartiets tidning Akahata spelade en 
ledande roll roll. Eftersom min ideologi 
förutsätter att besegra kommunismen 
utan att ens lägga en hand på dem, höll 
de detta möte i 27 länder för att försvara 
sig mot det. Men de kunde inte hitta 
någon utväg. Jag är inte en pappers-
tiger. Vår ideologi bygger på rätt resone-
mang, så ingen ideologisk struktur kan 
stå emot den.

Eftersom de försökte hitta en lösning där
det inte finns någon, måste det ha varit 



mardröm för dom. Så de förvirrade män-
niskor med distraheringar istället. Först 
beskrev de oss som ett problem för ja-
pansk kost. Därefter började de hålla 
möten med temat anti-Enighetskyrkan 
på platser som Tokyo universitet och 
University of California i Berkeley. Men 
även i dessa offentliga möten orsakade 
min strategi dem att ge upp. 
(606-228, 2009/01/13)

13 Det japanska kommunistpartiet, som 
använde tidningen Akahata, skrev en 
serie artiklar som försökte att kasta 
smuts på Enighetskyrkan och IFVOC. 
De använde också olika andra metoder 
att attackera oss. Men de kan inte kros-
sa vårt arbete med sådana attacker. Om
vi attackeras växer vårt arbete sig större 
än det motstånd vi mottar, och allmän-
heten uppmärksammar inte attackerna, 
utan våra aktiviteter. Allmänheten kom-
mer till slutsatsen att Akahata skrev de 
artiklarna eftersom de var rädda för 
IFVOC. Eminenta personer inom det 
japanska samhället anser att inom bara 
10 eller 20 år, kommer Enighetskyrkan 
och IFVOC att ha enormt inflytande i 
Japan, ta ansvar och vara ledande inom 
alla områden. (062-273, 1972/09/26)

14 Det japanska kommunistpartiet säger
att den Internationella federationen för 
seger över kommunismen och Enighets-
kyrkan är som en cancer som förstör 
deras ansträngningar att göra Japan till 
en kommunistisk stat. De uppgav att 
våra VOC-aktiviteter i Japan var ett 
problem för kommunistpartiet över hela 
världen. I december 1974 höll de ett 
möte med de bästa intellektuella och 

forskare från 12 kommunistiska nationer 
för att diskutera hur man besegrar den 
anti-kommunistiska ideologin i IFVOC. 
Jag hörde en rapport där de sa Enig-
hetskyrkans undervisning har en så djup
religiös grund att de inte skulle kunna 
röra den, så de drog sig tillbaka från 
uppgiften. De kunde bara dra slutsatsen 
att vår undervisning är en farlig och or-
sak till fruktan som de inte kan besegra. 
Så det japanska kommunistpartiet 
deklarerade "träffa inte Enighetskyrkans 
medlemmar. Träffa inte, debattera eller 
kämpa inte mot VOC-aktivister. Att möta 
dem är till vår nackdel. Det vi behöver 
göra är att vinna seger genom att skapa 
förvirring och våld. " 
(086-148,1976/03/21)

15 I Japan, genom rörelsen Victory Over
Communism, kommer vi att mobilisera 
alla våra medlemmar till starta massiva 
aktiviteter under dagen. Dessutom kom-
mer vi under kvällarna att vara värd för 
väckelsemöten runt landet. Ett nationellt 
team kommer att resa runt och hålla 
väckelsemöten för att förbättra medlem-
marnas kunskap om Principerna, vilket 
ökar deras tro. Jag instruerade också att
medlemmarna stationerades på nyckel-
platser runt om i landet för att ge före-
läsningar.

Genom Asiatiska folkens antikom-
munistiska liga kan vi ansluta till kineser 
och koreaner som bor i Japan. Genom 
att ha utländska studenter som bor i 
Japan delta i våra sammankomster, kan 
vi upprätta ett fundament för IFVOC. I 
synnerhet, eftersom utländska studenter
återvänder till sina hemländer efter exa-



men, är min plan att utbilda dem i Japan 
och ansluta resten av Asien till vår bas 
genom dem. Om vi håller sådana mass-
möten en, två och tre gånger, tror jag att
vi kommer att kunna bygga det funda-
mentet. Vi måste göra detta arbete, som
koreanska och japanska regeringarna 
inte kan göra. (042-153, 1971/03/01)

16 Jag gav anvisningar för IFVOC för att
utbilda polis- och lärare i Japan. Vi pla-
nerar att börja med högstadie- och 
gymnasielärare. Det är så här vi gör 
även i Korea. Vi utbildade över 3000 
högstadie- och gymnasierektorer där. 
Chongryon (pro-Nordkorea) har cirka 
200 skolor i Japan, medan Mindan (Syd-
korea) har mindre än 10. Därför, måste 
vi framöver bygga en grundval på vilken 
Japans högstadie- och gymnasier aktivt 
kan stödja IFVOC. Vi måste också ge 
ideologisk utbildning för Koreanska 
invånares förening i Japan. När grunden
är uppbyggd måste vi skapa relationer 
med ambassaderna och bygga en grund
för Asien. Chongryon-gruppen i Japan 
söker efter ideologiska ledare bland de-
ras koreanska universitetsstuderande. Vi
måste uppnå resultat snabbare än de 
gör. Vi har inte tid att bygga en skola 
som de har gjort, så vi använder denna 
akutstrategi. (062-328, 1972/09/26)

17 När jag besökte Japan 1965 fick jag 
möjlighet att träffa en person på mycket 
hög position. Jag berättade med styrka 
för honom, "Om ni fortsätter med er 
ljumma attityd, kommer ni till slut inte att 
klara av kommunisterna. "Kommunist-
partiet förberedde redan för en revo-
lution som skulle äga rum 1970, med 

inriktning på universitet. Även om de 
kontrollerar vissa fackföreningar och 
sätter dem i mitten av deras organi-
sation, fokuserar de sina ansträngningar
på universitetsstuderande. Nu gör de 
planer och testar vattnet på universitet i 
förberedelser för 1970-talet. Som ett 
resultat står den japanska regeringen 
inför en brådskande situation.

Bland dessa omständigheter har Enig-
hetskyrkan dykt upp och ropar om seger
över kommunismen på motsatta kanten 
av den anti-kommunistiska saken. Det 
har bara varit ett år sedan vi tillkännagav
vår VOC-rörelse. Våra unga män och 
kvinnor har jobbat hårt sedan dess. Som
ett resultat, erkänner tjänstemän i det 
Liberala demoktarenas partikontor att de
måste förlita sig på CARP att leda anti-
kommunistiskt motstånd. 
(022-223, 1969/05/02)

18 Collegiate Association for the Re-
search of Principels (CARP), associerad
med Enighetskyrkan är registrerad på 56
universitet i Japan. Studenter i master- 
och doktorsprogram har börjat studera 
Enighetsprincipen. Under denna kamp 
är kommunistiska studenter och 
Enighets-kyrkans CARP-elever i krig. 
Under denna kamp hände det att alla 
kommunistiska studenter bytte sida och 
förenade sig med Enighetskyrkan. Det 
som hände var att ett av de under-
jordiska team som kommunisterna 
omsorgsfullt hade planterat ut för att 
stärka deras verksamhet gick över till 
Enighetskyrkan. Detta var ett problem 
för dem, så deras agenter kom till kyrkan
för att spionera på våra medlemmar. De 



lanserade också demonstrationer mot 
oss och försökte skapa uppror. Därför 
blev våra CARP-möten ett problem vid 
Tokyo universitet, Kyoto universitet, To-
hoku universitet och andra universitet. 
Varje gång CARP höll ett möte utbröt ett
stort uppror. (016-069, 1965/12/26)

19 Jag tog 120 Tokyo universitets stu-
denter till San Francisco för att under-
visa dom. Japanska regeringen kan inte 
skydda Japan mot kommunismen. 
Eftersom Enighetskyrkan förstår detta, 
måste vi ta ansvar. Därför inledde jag 
detta arbete. De trodde faktiskt att det 
var för sent att börja detta arbete, men 
jag uppmanade att försöka ändå. När 
något inte fungerar, måste ni sätta ert liv
på spel för att försöka få det att fungera. 
Kommunisterna motsatte sig oss våld-
samt, och allt möjligt hände. Det var 
därför som presidenten på Tokyo univer-
sitet och vår kyrko-president gick in i 
förhandlingar. De såg varandra varje 
dag för att förhandla och blev vänner. 
För det mesta, hade studenterna anmält 
sig till utbildningen baserat på uppriktigt 
intresse. Så dessa Tokyo universitets 
studenter hade ingen avsikt att dra sig 
tillbaka från programmet. Studenterna 
varierade i åldern 25 till 40 år. De var 
intellektuella i sin egen rätt, som själva 
kunde bestämma. Till sist gick alla med 
och deltog. (067-311, 1973/07/22)

20 Jag reste till Japan och berättade för 
Piet-medlemmarna som stödde mig, 
"Samla koreanska, taiwanesiska och 
japanska politiker, och håll ett VOC-
seminarium. "Det gjorde det exakt, med 
stor framgång. Vi gör arbeta som även 

nationer inte kan göra. Vi har satt ett 
rekord med detta. Därför säger den 
japanska regeringen att de inte kan göra
det utan IFVOC, den koreanska rege-
ringen säger detsamma, liksom den 
taiwanesiska regering. Så de tävlar om 
vårt engagemang. Japan ser oss som 
medlare mellan Korea och Taiwan. 
Korea ser på oss som medlare mellan 
Taiwan och Japan, och Taiwan ser oss 
som medlare mellan Japan och Korea. 
(069-286, 1974/01/01)

21 Nu är frågan hur man förbinder den 
fria världen, med fokus på Korea, Japan 
och Amerika. Vi kan inte begränsa oss 
till enbart prat. Problemet är hur ni 
ansluter dem. För att knyta dessa länder
samman började vi en systerskaps-
rörelse mellan de koreanska och 
japanska medlemmarna i IFVOC.

Nyligen instruerade jag kvinnorna av 
våra japanska kyrkliga ledare. Natur-
ligtvis är manliga ledare alla medvetna 
om detta arbete, men kvinnorna behöver
stödja dem. Jag sa till dem: "Vi måste 
starta en rörelse för att bygga en allians 
mellan kvinnorna hos de sju och en halv 
miljoner IFVOC-medlemmar i Japan och 
de sju miljoner kvinnorna hos IFVOC-
medlemmar i Korea. Oavsett vad, måste
vi i Korea skapa solidaritet med dessa 
japanska hustrur. Vi måste snabbt byg-
ga upp samarbete mellan familjer. "Vi 
måste skapa en organisation i Japan 
och Korea som kan följa Guds försyn, 
oavsett hur mycket motstånd det finns i 
Japan. Om vi inte gör det, kan vi inte 
föra in Amerika i flocken. 
(135-248, 1985/12/12)



22 Japan kommer att fortsätta spela en 
nyckelroll när det gäller att etablera 
asiatisk politik. Just nu är vi i början av 
ett ekonomiskt krig. Men oavsett det, 
kan ni inte påverka Asien om ni igno-
rerar Japan. Just nu, upprätthåller 
Amerika vänliga relationer med Kina. 
Det finns emellertid en stor skillnad i 
deras kulturer, och det är omöjligt för 
Kina att ansluta sig till amerikansk kultur.
Så, oavsett vad Amerika gör, måste 
landet använda Japan som en länk.

Innan detta händer måste Korea snabbt 
utveckla grunden för att ansluta sig till 
världen. Detta är det enda sätt för Korea
att överleva. Om jag ansluter de sju mil-
joner VOC-familjerna som bor i Korea till
familjerna hos amerikanska pastorer, då 
kan vi naturligt ansluta till det växande 
kristna inflytandets sfär. Detta händer 
mer på nivåerna av samhälle och familj 
än på nationens. När våra VOC-
medlemmar kan expandera familje-
fundamentet till den punkt där de kan 
påverka nationer, så kommer Korea, 
Japan och Amerika att kunna uppfylla 
sitt mission i den nya globala försynens 
historia. (135-248, 1985/12/12)

Chongryon och Mindan

Geopolitiskt är Koreas öde knutet till 
Kina, Nordkorea och Japan. Det är 
därför Sanna föräldrar sa att om Japan 
blir kommunistiskt, kommer Korea att 
vara i fara. Det är också därför Sanna 
Föräldrar förstärkte ansträngningarna att
utbilda pro-Pyongyang federationen för 
koreanska invånare i Japan (Chong-
ryon) med Victory Over Communism 

ideologin. Det är också därför Sanna 
föräldrar placerade koreaner bosatta i 
Japan i spetsen av rörelsen för att före-
na Nord- och Sydkorea. För att göra 
detta etablerades den 1 maj 1972 ett 
IFVOC-högkvarter för koreaner bosatt i 
Japan. Far betonade att enandet av 
koreanska invånare som bor i Japan 
kommer att gå före enandet av Korea i 
sig, och han bjöd in Chongryon-med-
lemmarna att besöka Sydkorea. I sep-
tember 1975 bjöd han in som en del av 
gruppen Chuseok till familjegravs-besök.
De hade inte besökt sitt hemland sedan 
Koreas befrielse, och de hade en verk-
ligt rörande återförening med vänner och
familj. Vi höll flera av dessa möten, och 
detta öppnade Chongryons medlemmar 
för det faktum att Nordkoreas propa-
ganda hade lurat dem om Sydkorea.

23 Jag planerade att inrätta den Inter-
nationella federationen för seger över 
kommunism 1965, centrerad på Pro-
Seoul koreanska invånarföreningen i 
Japan (Mindan). Men sju år förlorades 
innan IFVOC högkvarter för Koreanska 
invånare som bor i Japan organise-
rades. Före det fanns inget sätt för Min-
dan att utvecklas. Allmänheten var med-
veten om att de inte skulle göra några 
framsteg utan vår VOC-ideologi. Det 
fanns ingen sydkoreansk grupp som var 
tillräckligt stark för att stå upp mot de tre 
kommunistiska grupperna, Chongryon, 
Japans kommunistiska parti och Kinas 
kommunistiska parti.

Den sydkoreanska ambassadören i Ja-
pan, utrikesministeriet och den japanska
underrättelsen tjänster var ingen match i



något avseende för kommunisterna. 
Huruvida de tyckte om det eller inte, 
Mindan fick utnyttja Enighetskyrkans 
fundament. Enighetskyrkan grundade 
IFVOC, som inte bara hade en filosofi 
som kunde fördöma Chongryons ideo-
logi, utan hade en grund för människor 
som kunde stå upp mot kommunist-
partiet, som fungerade i samförstånd 
med Chongryon. (068-177, 1973/07/29)

24 Den Internationella federationen för 
segern över kommunism i Japan repre-
senterar inte japansk nationalism. 
Denna organisation består av människor
som respekterar Korea ännu mer än de 
som bor på den koreanska halvön. 
Dessa människor förstår helt mitt hjärta 
och min strategi.

Detta är det fjärde året av våra ansträng-
ningar att återkalla ackreditering av Cho-
sun universitet i Japan, vilket tillhör 
Chongryon. Denna ansträngning bör-
jade 1968. Så Chongryon-gruppen är i 
uppror. Först tog de oss inte på allvar. 
De trodde att de kunde blåsa bort oss 
med en snabb vinpust. De misstog sig. 
Vi fortsätter att bredda vår bas, och på 
kort tid kommer vi att nå upp till Chong-
ryon. Låt oss se var vi är om tre år. Jag 
har förberett mig att ta itu med detta, 
inklusive att nå ut till Pro-Seoul koreans-
ka invånarförening i Japan (Mindan). Nu 
kritiserar regeringen Enighetskyrkan för 
nå ut till Mindan. Vi lider alla förudmju-
kelser medan vi genomför detta arbete. 
(056-108,1972/05/14)

25 Från senare hälften av 1970 har 
Nordkorea utforskat olika sätt att förena 
Nord- och Sydkorea, med fokus på Syd-

nordkoreanska gemensamma kommuni-
keén den 4 juli. Alltsedan eldupphör 
delade landet, har nordkoreaner levt 
med sitt eget ideologiska system, men 
denna ideologi kommer inte att fungera i
Sydkorea. Nordkorea är ett sätt att före-
na norr och söder genom att arbeta ge-
nom Japan. De arbetar med Chongryon 
för att försöka absorbera Mindan och det
koreanska nationalrådet, som tillhör Min-
dan, i deras organisation. Om detta 
händer kommer de att vara en del av 
Chongryon i namn och i verklighet, och 
kommunisterna kommer att förkunna för 
världen att de var de som förenade des-
sa grupper. Om Chongryon verkligen 
absorberar Mindan, blir det omgivet av 
kommunistiska stater, Den japanska re-
geringen måste tänka på hur man ska 
hantera kommunismen. Om och när det 
händer, kommer det att direkt påverka 
Korea.

För att förhindra detta skickade jag män-
niskor till Japan för att blåsa nytt liv i 
Mindan. Om Chongryon lyckas absor-
bera Mindan kommer höga tjänstemän i 
Japan att tvingas samarbeta med Nord-
korea, och Japan kommer att dras mot 
norr. Om detta händer, kommer kommu-
nistiska stater och hoten från dessa att 
dominera Asien. Kommunistpartiet i 
Japan kommer att likvida alla, inklusive 
medlemmarna av Enighetskyrkan. 
Eftersom det hotar Korea, genomgår jag
obeskrivliga svårigheter för att blockera 
detta kämpande ensam i bakgrunden. 
Nu måste vi förnya Mindan och utbilda 
dem genom vår organisation. De kan 
vara medlemmar av Internationella 
federationen för seger över kommunism 



och bygga sitt nätverk över hela landet. 
(062-326, 1972/09/26)

26 Mindan faller ihop under trycket från 
pro-Pyongyang Chongryon. Inte bara 
det, utan det koreanska nationalrådet 
har redan blivit söndrat. 1965 berättade 
jag för deras ledare att det säkert skulle 
hända, och för att förhindra detta behöv-
de de förena sig med Internationella 
federationen för seger över kommunism 
och upprätta en försvarsmur. De rullade 
ögonen mot mig. Men på just sju år, har 
Mindan fallit sönder. Ambassaden över-
gav dem, och Mindan själva gav upp. 
Först nu ber de om hjälp från IFVOC. 
Jag sa, "Bra! Enighetskyrkan tar upp 
kampen!" Men jag sa dem att de som 
inte bär denna kamp effektivt framåt kan
hamna begravda bland gravarna över 
förrädare. Jag sa, "Låt oss välja våra 
strider noggrant. Alla Mindans ledare 
måste välkomna oss och ambassaden 
måste godkänna detta arbete. "Det här 
är den risk vi tar när vi samlar Mindan 
och slätar ut deras attityd. 
(064-249, 1972/11/12)

27 I Japan gick jag till den koreanska 
ambassaden och Mindan, visade dem 
resultaten från våra anti-kommunistiska 
föreläsningar i Sydkorea och föreslog 
starkt att de koreaner som bor i Japan 
deltar i anti-kommunism föreläsningar de
också. Ambassaden intog en arrogant 
position och uppgav att de represen-
terade hela Korea, och Mindan svarade 
knappt alls och sa att de representerade
de koreaner som bor i Japan och att de 
var så kraftfulla att även deras andra 
nivå av ledare kunde nonchalera pas-

torer från den koreanska regeringen. 
Ändå sände himlen en av våra kore-
anska regionala ledare för att hantera 
detta. Först talade han till cirka 450 
kvinnor som representerar de 47 japan-
ska regionerna. Han talade bara i 20 
minuter men mottog så många som 12 
stående ovationer. Arrangören av den 
händelsen, liksom ledaren för Mindan, 
som var där, sa att de var både chock-
ade och djupt rörda.

Denna händelse gjorde det möjligt för 
oss att börja vårt arbete på allvar. Vi 
kunde gå till Mindan varje dag och pla-
nera för en serie antikommunism-
föreläsningar. Vi sa att medan det är 
viktigt att höra från tidigare nordkorean-
ska spioner, eller personer som repatrie-
rade till Nordkorea men kom tillbaka och
avslöjade vad som verkligen händer där.
Dessa talare har en tillfällig effekt. Och 
även om de pratar om att Kim Il-Sung 
gör så och så, och situationen i Nord-
korea är på ett visst sätt, eftersom situa-
tionen är så annorlunda än livet i Japan 
är det svårt att tro eller förstå det. Jag sa
till dem att vi inte skulle lyckas med ett 
traditionellt anti-kommunistisk tillväga-
gångssätt. Jag förklarade för dem 
uttryckligen att vi behövde ge uppriktiga 
föreläsningar som fundamentalt skulle 
exponera och urvattna kommunismen 
själv, genom att förklara vad kommu-
nism är ideologiskt, varför det är dåligt, 
och varför, som ett resultat, historiskt 
sett det kommer att misslyckas. 
(018-287, 1967/08/10)

28 Från 1974 till 1975 försökte jag med 
all min styrka att uppfylla mitt ansvar för 



Republiken Korea. Jag visste att i slut-
ändan skulle den besegrade dricka en 
bitter kopp av sorger. Jag lägger ut hela 
mitt hjärta och min ansträngning. Det 
koreanska folket känner inte till de blo-
diga striderna jag utkämpade medan 
landets diplomatiska relationerna med 
Japan var under attack. Jag visste att 
om vi inte stoppade kommunismen i 
Japan skulle det inte finnas något sätt 
för Korea att överleva. Därför samlade 
jag 600 ungdomar och utbildade dem 
om problem som förknippas med den 
nordkoreanska invånargruppen (Chong-
ryon). Det var så vi började vår rörelse 
att återvända till hemlandet för att 
besöka förfädernas gravar. 
(083-091, 1976/02/05)

29 Om inte Chongryon och Mindan 
förenar sig, kommer Japan inte att 
kunna stå som Eva-nationen. De måste 
entusiastiskt välkomna mig och bli en 
med mig. Därefter kommer Korea, 
Adam-nationen och Japan, Eva-natio-
nen, att vara en. Dessutom förenas Syd 
och Nordkorea av dessa två gruppers 
enighet naturligt och de falska föräld-
rarna från Nordkorea kommer villkorligt 
att gå under Sanna föräldrar från Syd-
korea. När Eva naturligt omfattar detta 
och för det som en tradition till den kore-
anska halvön, kommer sfären av enighet
mellan Korea och Japan att uppstå. 
Detta är försynens ståndpunkt. 
(228-234, 1992/04/03)

30 För att Japan, Eve-nationen, skall 
uppfylla sitt mission måste hon externt 
och internt förena Kain och Abel. Japan 
måste inom 40 år omfamna Chongryon 

och Mindan, som är Kain och Abel. 
Chongryon ger bara Japan huvudvärk. 
Dessa två grupper måste förenas. Detta 
är ett allvarligt problem. Genom att jag 
förenar Chongryon och Mindan kan det 
sätta den japanska regeringen i en bes-
värlig position. Därför, måste Japan vara
den som förenar dem, inte jag. Vi fast-
ställer standarden andligt och bara Gud 
vet hur vi gått denna återupprättelsens 
väg. Hemligheten hos den fysiska stan-
darden är bara känd av mig. Gud satte 
standarden andligt, och jag fastställer 
standarden fysiskt, så det är bara vi två 
som vet. Till att börja med, måste Japan 
förena Chongryon och Mindan. Om 
detta inte sker kan Japan inte etablera 
sig i Asien. (237- 211, 1992/11/17)

31 Chongryon och Mindan, som båda 
hör till Eva-nationen Japan, står i posi-
tion som Kain och Abel, Esau och Jakob
eller Zera och Peres. Två fraktioner 
kämpar inom Evas livmoder. Detta är 
nödvändigt för landet att bli Eva-nation. 
Men Japan uppmuntrar kampen. Om det
här fortsätter, så kommer Japan att av-
stå sin mission som Eva-nationen till 
någon annan. Det är därför Enighets-
kyrkan-medlemmar arbetar för att förena
dessa två.

Hur förenar vi dem? Vi måste bli en ba-
serade på Yu Gwan-sun traditionen. Jag
började detta arbete före 1990. För att 
förena dem måste Enighetskyrkan i Ja-
pan och japans kvinnor vara förenade. 
Därför kopplade jag kvinnorna till externt
inflytelserika personer, Diet hustru-
medlemmar och professornas hustrur, 
till Kvinnoförbundet för världsfred i 



Asien. Alla viktiga personer som har ett 
förhållande till Sanna föräldrar inklu-
derades. De är kvinnor på hög nivå. 
Dessa kvinnor och Enighetskyrkan 
representerar Kain och Abel. Modern 
behöver detta fundament av Kain-Abel 
samarbete för att kunna stå. Även Mor 
kan inte klara sig utan Kain och Abel. På
grund av detta, måste Chongryon och 
Mindan, som symboliskt existerar inom 
Evas livmoder, förenas. Om Japan kan 
förena dessa två organisationer, efter-
som presidenten för var och en av dessa
organisationer är bosatt i Japan, kom-
mer den energi som behövs för före-
ningen av Syd- och Nordkorea att 
uppstå. (229-314, 1992/04/13)

32 Situationen där tvillingarna Sera och 
Peres slogs i Tamars livmoder måste 
upprepa sig i Japan. Dagens tvillingar är
Chongryon-gruppen, som anpassar sig 
till Nordkorea och Mindan, vilket anpas-
sar sig till Sydkorea. Japan måste han-
tera detta, men kan inte göra det ensam.
Japan måste förena sig med mig. Japan 
måste förena dessa två organisationer 
som representerar en nation, precis som
Sera och Peres gjorde när de var i Ta-
mars livmoder. Japan är delvis ansvarig 
för uppdelningen av den koreanska halv-
ön i den norra och södra. Därför, borde 
Japan kunna komma till roten för situa-
tionen och utöva sitt inflytande. Så jag 
kommer att förena vänster och höger-
flyglar och återgå till brudgummens 
position. När jag återvänder till Korea 
måste jag till och med omvända Kim Il-
Sung. Vänster och höger-flyglar är två 
söner. Efter återupprättelsen av den 
äldste sonens auktoritet, för att åter-

upprätta föräldrarnas auktoritet måste 
jag även ändra Kim Il-Sungs riktning. 
Om sfären av förening anländer till den 
koreanska halvön, kommer därefter 
västerländska civilisationen och den 
asiatiska civilisationen, och vänster och 
höger, att förenas. 
(228-233, 1992/04/03)

Avsnitt 2 CAUSA och AULA

  Grundandet av CAUSA och AULA

Med tidigare statschefer i centrum, 
grundades CAUSA (Confederation of 
Associations for Unification of the 
Societies of the Americas) i oktober 
1980. Dess mission var att uppnå sam-
marbete och enighet mellan Nord- och 
Sydamerika och därmed bidra till världs-
fred. 

När Carter-administrationens politik för 
mänskliga rättigheter främjade makt-
missbruk av vänsteranhängare i Syd-
amerika, och allteftersom utvidgningen 
av kommunismen fick fart, sponsrade 
Sanna föräldrar Unification Thought -
träning för sydamerikanska ledare. 
Dessa seminarier trängde djupt in över 
hela kontinenten. CAUSA grundades 
genom dessa initiala ansträngningar och
stod i spetsen för att stoppa kommu-
nismens utbredning i Sydamerika. 1983,
lanserade Sanna Föräldrar också AULA 
(the Association for the Unity of Latin 
America).

1 I Enighetskyrkan deltar vi med Sanna 
föräldrar, men det har inte överskridit 
nationen och världen. Det är därför vi 



expanderar Sanna föräldrars närvaro 
från nationen till världen och även in i 
andevärlden. Detta är Enighetskyrkans 
rörelse idag. Tiden närmar sig. Enighets-
kyrkan på nationell nivå och miljön för 
Sanna föräldrar att stå på nationell nivå 
kommer snart att förverkligas.

Vad skulle ett land på denna nationella 
nivå vara? Det skulle börja som den 
mest eländiga av alla nationer. Det skul-
le börja som ett land i turbulens på 
grund av kampen mellan kommunismen 
och demokratin. Det skulle vara en na-
tion som El Salvador, Honduras eller 
Guatemala, som ligger i Latinamerika. 
Det är därför vi utökar CAUSA-aktiviteter
till nationell nivå i Latinamerika. Vi har 
organiserat CAUSA i 26 latinameri-
kanska nationer och utökar dess verk-
samhet till Nordamerika. 
(124-309, 1983/03/01)

2 För att återuppväcka alla delar av 
Latinamerika planerar jag att inspirera 
och utbilda presidenterna och de natio-
nella församlingarna, centrerat på 
CAUSA. Jag har ingen nation och har 
drivits från en plats till en annan. Ändå 
kan jag påverka den här regionen och 
om jag står i centrum kan jag förena 
Sydamerika. Jag förstår att om jag står i 
centrum kan ledarna i Sydamerika 
förenas.

När jag misstänktes för skatteflykt i USA,
undersökte alla dessa nationer mig ige-
nom sina respektive ambassader. De 
accepterade inte den amerikanska un-
dersökningen; snarare, granskade de 
mig istället genom deras egna under-
rättelsetjänster. Genom sina under-

sökningar nådde de slutsatsen att jag 
var oskyldig och att detta var ett fall av 
förföljelse. De drog slutsatsen att USA 
hade fel och att Carter-administrationen 
förföljde en anti-kommunist, någon som 
är oumbärlig för Guds försyn. De er-
kände också klart att jag har kämpat på 
frontlinjen och att jag är deras vän bland 
vänner. Jag är den vän med vilken latin-
amerikaner kan gå samman med. 
(112-083, 1981/04/01)

3 Med fokus på CAUSA har jag genom-
fört utbildningen av högt uppsatta tjän-
stemän i Latinamerika, inklusive 500 
personer i varje nation, kabinettsmed-
lemmar, högre tjänstemän och andra 
framstående personer. De har gått in i 
vårt inflytelsefält. Därför investerade jag 
rejält för att bygga ett stort hotell i 
Montevideo, Uruguay.

Uruguay är som Sydamerikas Schweiz. 
Kusten i denna nation är känd för sin 
skönhet. Det är därför som rika män-
niskor spenderar enorma summor för att
köpa fastigheter där. På grund av risken 
att förlora värdefulla tillgångar fastställde
Uruguay strikta regler om zoner och 
ägandelagar. Dessa begränsningar före-
skriver att egendomen endast kan hyras 
och i högst 25 år. Efter 25 år måste 
marken återlämnas. Jag övertygade 
dock regeringen att förlänga vårt lea-
singavtal till 100 år, och vi uppfyllde 
zonkraven för att få bygga hotellet. 
Denna nation förstår att om de tar med 
sig mitt ledarskap och enighets-
tänkande, så kommer Latinamerika att 
blomstra och nationen kommer att 
återupplivas. (114-204, 1981/10/20)



4 Eftersom USA fram tills nu har anpas-
sat sig till principen om separation av 
kyrka och stat, har vi främst arbetat 
genom utbildning. Från och med nu 
måste vi dock expandera dimensionen 
av vårt arbete. Därför måste vi bilda en 
CAUSA-rörelse med mer än tio miljoner 
medlemmar. Min plan är att denna 
rörelse ska omfatta 45 eller 50 miljoner 
människor på grundval av sitt kristna 
arv. Om vi lyckas genomföra denna 
plan, då kommer vi utan lidande att 
skapa enighet med Kristendomen och 
hela den religiösa sfären. När denna 
enighet uppstår, centrerat på Vatikanen, 
kommer en väg att öppnas för att åter-
uppväcka världskristendomen på 
grundval av den latinamerikanska 
kulturen. (147-055, 1986/08/30)

5 CAUSA-rörelserna i Nord- och 
Sydamerika utför aktiviteter som liknar 
Segern över kommunismens verk-
samhet. Förenta staterna har en federal 
regering med en bi-kameral lagstiftare, 
och nästan varje stat har också en bi-
kameral lagstiftare. Det är därför som 
den federala regeringen inte kan agera 
emot staterna. Varje stat har sina egna 
lagar som styr den olika politik som ge-
nomförs där. Detta gör det viktigt för att 
få stora personer inom politiken att inter-
agera med varandra. Eftersom jag har 
skapat robust energi kring det här i USA 
har jag nu en extremt dynamisk grund. 
(183-125, 1988/10/31)

6 Vi samlar tio miljoner signaturer som 
stöder VOC i USA, och vi behöver era 
böner. I Förenta staterna genomförs ar-
betet i den Internationella federationen 

för seger över kommunism, av CAUSA. 
Rörelsen att samla tio miljoner CAUSA-
anhängare startade den 1 september, 
1986. Amerikaner anser att om man 
registrerar sig hos en organisation är det
för hela livet och alla ens tillgångar hör 
till den organisationen. Asiater ser dock 
att man registrerar sig för något helt 
annorlunda. Amerikaner, som registrerar
sig för en organisation, har traditionellt 
menat att de tar fullt ansvar för den och 
därmed starkt stödjer den.

Därför trodde nästan alla amerikanska 
medlemmar när vi började denna 
CAUSA-rörelse att tio miljoner med-
lemmar skulle vara omöjligt. Ändå har 
Enighetskyrkan och jag gjort det som i 
grunden verkade omöjligt, och vi har 
fullbordat omöjliga saker. Det arbete jag 
har utfört hela mitt liv har aldrig varit 
begränsat av någons begränsade åsik-
ter. Guds vilja förverkligas genom en 
försyn som överstiger alla mänskliga 
perspektiv. Så har jag konsekvent gjort 
saker som är bortom människans fan-
tasi. (147-170, 1986/09/21)

7 Vanliga amerikanska medborgare, CIA
och FBI tittade alla på oss och undrade: 
"Ni antecknar människor för CAUSA, 
men ni får bara namn. Vad kan ni even-
tuellt göra med alla dessa signaturer? 
"Men oavsett vad som händer måste vi 
göra mer än bara samla signaturer. När 
ni har samlat dem, två inte era händer 
om denna CAUSA-rörelse och gör 
ingenting. Den 24 november 1986 kom 
jag till USA, och när den här kvällen slu-
tade hade vi samlat tio miljoner signa-
turer. Vi uppfyllde vår tidsfrist. Vår nuva-



rande utmaning är hur man smälter 
samman dessa tio miljoner människor. 
Vad som än händer måste vi göra det. 
För att assimilera dem har jag skapat en
förening som inbjuder 350 000 kristna 
pastorer från hela landet, som väl-
komnar dessa pastorer till Korea. 
(150-059, 1986/12/21)

8 Kristendomen i USA är ett nytt resultat
av den kristna kulturella sfären i Europa 
som har utvecklats under de senaste 
200 åren. På samma sätt måste vi ta 
kärnan i den enade världen som är den 
global kristna kulturella sfären och med 
vårt nya koncept av himmelriket på jor-
den, bygga himmelriket i himmel. Det tar
inte lång tid. Det kommer att hända 
plötsligt. Om det görs centrerat på Nord-
och Sydamerika, kommer det att ske 
över natten. Vi kan inte förkasta pro-
testantismens och den romerska 
kulturella sfärens katolicism.

Guds ideal är att förverkliga himlens 
rike, men de första och andra försöken 
initierade genom romerska katolicismen 
och protestantismen misslyckades. 
Därför måste vi, som Guds företrädare 
på denna jord, lyckas. På medeltiden, 
kunde Guds försyn fokuserad på den 
katolska kyrkan inte förverkligas. Istället 
uppstod två sfärer. Därför, i eran av 
Sanna föräldrar, måste protestantism 
och romersk katolicism förenas som en 
och vi måste skapa en modellnation som
kan uppfylla rollen som Guds nation.
(267-167, 1995/01/05)

9 I augusti 1992, efter att ha avslutat allt,
proklamerade jag de Sanna föräldrarna. 
Genom denna proklamation, blev Sanna

föräldrar kända. Eran av deras ankomst 
hade kommit. Vi har gått in i tidsåldern 
när vi kan återupprätta allt som förlorats 
av Israels nation och det judiska folket, 
fullgöra det ansvar som inte möttes av 
USA och kristendomen och etablera 
oss. Det är därför som Far och Mor nu 
står horisontellt. På Jesu tid stod Fadern
och Modern bara vertikalt. Vertikalt finns
det bara en punkt i mitten; horisontellt 
har vi dock alla 360 grader. Det är därför
Föräldrar kan gå till valfri nation och väl-
komnas överallt.

Dessutom kombinerade jag Central- och
Sydamerika i Föreningen för enigheten i 
Latinamerika. Jag förenar katolska sfä-
ren i Latinamerika. Jag försöker också 
förena protestantismen i Nordamerika 
med Katolicismen i Latinamerika. Jag 
äger denna grundläggande sanning, och
den är ett så stark instrument. 
(235-251, 1992/09/20)

Söker stöd i USA

CAUSA-seminarierna för amerikanska 
ledare, till exempel pensionerade 
generaler och amiraler, pastorer och 
medlemmar av kongressen, fokuserade 
på att avslöja farorna med kommu-
nismen och uppmanade amerikaner 
resa sig och motsätta sig den. Detta 
ledde till en signaturkampanj som regi-
strerade tio miljoner CAUSA-anhängare.

På den tiden var vänster-politiska 
synpunkter och idéer populära bland 
intellektuella och media-personligheter i 
USA. Denna trend sammanföll med 



global kommunistisk expansion upp-
backad av Sovjetunionen. Hela den fria 
världen var i fara. Sanna Föräldrar 
betraktade denna utveckling på allvar 
och satsade helt på att leda rörelsen 
Seger över kommunism, som minskade 
kommunismens kraft och stoppade 
kommunistisk expansion.

10 För att besegra kommunismen måste
vi först vinna den ideologiska striden. 
För att vinna denna kamp måste vi gå 
genom kritiska steg i denna stora nation 
USA. Det är därför som jag i juni 1986 
kommer att utbilda 3 000 av de 7 000 
statliga lagstiftarna i USA. Dessutom, tar
medlemmar av USA:s Representanthus 
och senat emot CAUSA-utbildning. De 
lär sig enighetsundervisning och bli be-
kanta med Gudismen. Dessutom får 
pensionerade generaler och amiraler i 
amerikanska armén, marinen och 
flygvapnen CAUSA-träning.

För att expandera denna utbildning, 
kommer generaler och amiraler från de 
50 staterna i mars 1986 bilda en vete-
ranförening och bli rådgivare till den. De 
blir fanbärare på frontlinjen i den hårda 
strida för att så fort som möjligt besegra 
global kommunism. Faktum att de står 
på frontlinjen av den ideologiska striden 
och höjer högt segerfanan istället för att 
lida nederlag är verkligen anmärk-
ningsvärt. (138-031, 1986/01/13)

11 Jag utövar verksamhet genom en 
förening av veteraner i USA. Jag sam-
lade dem, inklusive många pensio-
nerade generaler och amiraler, och 
utbildade dem. Jag bildar en rådgivande 
styrelse för att leda denna veteran-

förening. I vart och ett av de 50 staterna 
samlade jag pensionärer från armén, 
flottan och flygvapnet och bad dem att 
stärka nationella försvarsaktiviteter på 
sina hemortar. Även om de är äldre, 
förkastar de inte denna utmaning. De 
säger, "Även om jag är gammal, om jag 
bestämmer mig för att tillbringa resten 
av mitt liv på detta sätt för nationens 
skull, vem kan stoppa mig? Jag måste 
tjäna mitt land. " Jag sa till dem:" Vi 
borde älska vårt land."

När jag var i Danbury-fängelse 1985 
lanserade jag en internationell koalition 
tillägnad hemlandet försvar. På den 
tiden hade jag avslutat träningen av 
dessa högt uppsatta militära officerare. 
För att besegra kommunismen, måste vi 
undervisa Seger över kommunism. 
Därefter når vi stadiet där vi kommer att 
påverka både verkställande och lag-
stiftande myndigheter. 
(142-199, 1986/03/09)

12 För att rädda Latinamerika bad jag 
pensionerade amerikanska generaler 
och amiraler att träffa sina motsvarig-
heter där. Deras bakgrund inom militär 
underättelseverksamhet och gerillakrig 
är viktig för att stoppa kommunisterna. 
Kända personer i dagens fria värld ligger
inom min sfär av påverkan. Det är där-
för, jag den 7 juni 1985, för att genom-
föra denna plan på världsnivå grundade 
en internationell koalition tillägnad hem-
landets försvar. Detta var medan jag var 
i Danbury-fängelset. Jag gjorde det för 
att jag, utifrån ett historiskt perspektiv 
förstod att jag hade fått himlens uppdrag



att förverkliga Guds vilja för det utvalda 
folkets öde. (139-138, 1986/01/28)

13 Pensionerade generaler i ameri-
kanska armén, marin och flygvapnet och
beundrare deltar i CAUSA-seminarier. 
Våra seminarier instruerar och inspirerar
många kända personer, som börjar med 
dessa högst rankade officerare. Just nu 
utför vi rörelsen för att ansluta till vete-
ranledare på högsta nivå i OSS. 
Dessutom grundade jag AULA. Hittills 
har militära juntor allierade med Förenta 
staterna guidat latin-Amerika, men ingen
av dem verkar verkligen för deras län-
ders skull.

Jag kommer att skicka pensionerade 
amerikanska generaler och amiraler till 
31 latinamerikanska nationer för att 
arbeta för den kontinenten. Jag skickar 
dem även om det betyder att jag måste 
betala dem en lön. De kommer att bygga
lagarbete bland de 31 nationerna och ge
råd om hur man kan avväpna det kom-
munistiska gerillakriget. De kommer att 
instruera ledarna för deras underättelse-
byråer så att de kan utveckla militära 
styrkor som är lämpliga för de utma-
ningar som Latinamerika står inför. Om 
vi inte gör det, finns det inget sätt för 
regionen att överleva.

Organisationsstrukturen för AULA har 
utarbetats. Som en konsekvens av att 
förena Latinamerika, kommer den dag 
när ekonomiska frågor kommer att lösas
naturligt. Så vi ska förmå denna orga-
nisation till handling. Om vi inte stoppar 
kommunismen i Nordamerika och 
Latinamerika finns det inget sätt att 
skydda världen från att bli kommu-

nistiskt. Det skulle bli oundvikligt. 
Dessutom måste vi bilda en struktur för 
Europa och Asien. Den tid då kommu-
nistpartiet existerar är det bästa tillfället 
att bilda ett livskraftigt globalt system. 
Jag har utfört sådant arbete, som ingen 
ens drömde om att göra tidigare. 
(135-256, 1985/12/12)

Avsnitt 3 Moskvakonferensen

    Proklamera kommunismens slut

Under sin fängelsevistelse vid fängelset i
Danbury, Connecticut, gav Sanne far 
direktivet att förklara slutet på kommu-
nismen. På den grundvalen, började den
13 augusti 1985, Professorer World 
Peace Academy (PWPA) sin andra fem 
dagars internationella konferens i Ge-
nève, Schweiz, under temat "Sovjet-
imperiets fall". Före konferensen, träf-
fades Sanne far och Dr Morton Kaplan, 
VD för PWPA International och pro-
fessor i statskunskap vid University of 
Chicago och instruerade honom att hålla
mötet och proklamera Sovjetunionens 
sammanbrott. Som en politisk forskare 
svarade Dr. Kaplan Far genom att 
föreslå ett modifierat tema "Sovjet-
unionen kan kollapsa". Men Far sva-
rade, konferensen måste förkunna 
"kommunismens slut". Den 9 november 
1989, i överensstämmelse med Fars 
förutsägelse, öppnades över 50 vakt-
ställen längs den vägg som omger v-
ästra Berlin i Östtyskland. Efter att ha 
stått i 28 år, började Berlinmuren, en 
symbol för det kalla kriget, att öppnas. 



Vidare meddelades i december 1991, 
upplösningen av det enorma Sovjet-
unionen, som hade funnits sedan 1922. 
Slutet på den kommunistiska blocket 
blev en verklighet.

1 När jag förutspådde att något skulle 
hända, skedde det. Världen utvecklas 
enligt Principerna. Om jag säger att 
något kommer hända, händer det 
absolut. Jag förutspådde att kommu-
nismen inte skulle överleva sin 73:e år. 
Jag proklamerade för 40 år sedan, och 
efter att 73-årsperioden passerats, 
kommer kommunismen tydligt kollapsa. 
Var detta på grund av min förutsägelse? 
Principerna som styr himlens och jor-
dens gång gjorde att detta hände. Detta 
slut uppträdde exakt vid rätt tidpunkt. 
Det jag säger är baserat på Principerna 
utifrån vilka världen rör sig. 
(245-031, 1993/02/28)

2 Jag proklamerade slutet av det 
sovjetiska imperiet. Medan jag var 
fängslad i Danbury gjordes denna 
proklamation offentligt på en Inter-
nationell konferens för professorers 
världsfredsakademi i Genève. President 
för PWPA International var Dr Morton 
Kaplan, en berömd professor vid Univ-
ersity of Chicago. Jag ringde honom från
Danbury och bad honom att proklamera 
slutet av det sovjetiska imperiet vid 
PWPA konferensen. Dr Kaplan uppgav 
att han var en respekterad forskare som 
hade skrivit 17 böcker, och denna pro-
klamation skulle ogiltigförklara alla hans 
böcker. Därför kunde han inte göra det. 
Men jag sa, "Nej! Vänta och se vad som 
händer med kommunistpartiet de när-

maste fem åren. "Dr. Kaplan föreslog då 
att ändra ordalydelsen att säga, "Sovjet-
riket kan komma att ta slut." Han före-
slog att man använde ordet "kan". Mitt 
svar var, "Använd inte det ordet! Vänta 
och se vad som händer med Kom-
munistpartiet kommande fem år. Fortsätt
och förkunna vad jag säger! "

För att den kommunistiska världen ska 
smulas sönder, måste vi förkunna dess 
slut. Jag sa att det skulle gå under inom 
mindre än fem år. Världens lärda sa att 
de inte kunde förstå mig; emellertid, 
efter proklamationen, såg de att världen 
förvandlades. De var oförberedda för 
vad som följde. Nuförtiden, säger de, 
"Han är en bra lärare, han förtjänar vår 
respekt. Han är en häpnadsväckande 
och historisk person som har lagt en 
grund som vi kan agera utifrån med 
hittills dold kunskap. "
(193-275, 1989/10/08)

3 Jag stod i spetsen för att leda till 
kommunismens fall. Människor över 
hela världen är medvetna om att 
kommunistblockets sönderfall var 
resultatet av mina bidrag. Det var inte 
heller arbetet i Förenta staterna eller 
Japans arbete. I en ideologisk kamp är 
det viktigt att övervaka motståndarnas 
ideologi. Det var därför nödvändigt att ha
underjordiska rörelser i Kina och Sovjet-
unionen. Enighetskyrkan började under-
jordiska rörelser i Kina och Sovjet-
unionen för flera årtionden sedan. 
Sovjetunionens KGB och Kinas under-
rättelsetjänst var inte medvetna om 
dessa aktiviteter. Efter Sovjetunionens 
sammanbrott frågade de, "Var pastor 



Moon inblandad i underjordiska akti-
viteter i Ryssland? "Jag åtog mig och 
utförde dessa underjordiska aktiviteter 
utan någons kunskap och slutligen kom 
resultaten. Jag förberedde i enlighet 
med världens tillstånd. 
(255-107, 1994/03/10)

4 Jag vill befria även Sovjetunionens 
kommunistiska parti. Denna befrielse 
uppnås inte genom kamp, utan genom 
kärlekens logik. Detta är Gudism, min 
filosofi. Eftersom vi har den här filosofin, 
finns det inget för oss att avundas i hela 
universum. Ensamhet kan inte erövra 
oss, och dödens vågor splittras av Gud-
ismen. Hela det kommunistiska blocket 
mobiliserar runt en rörelse för att elimi-
nera mig, men jag vet vägen jag behö-
ver ta. Vilken väg kan leda denna värld 
ur förvirring och in i livet? När mänsklig-
heten följer mannen och kvinnan av 
enighet, vilka representerar denna värld 
och som har Guds kärlek berusande 
deras samvete och rör sig i deras krop-
par, kommer allt att lösas. De kommer 
att expandera för att förlossa Guds 
nation. (163-117, 1987/04/19)

5 Jag fängslades i Danbury 1984, vid en
tidpunkt då USA var målet för en 12-årig
lång ansträngning för att göra landet 
kommunistiskt. Jag omvände det här. År 
1984 var det avgörande året i kom-
munisternas plan att trampa på USA. 
Satan trodde att han kunde agera 
genom att fängsla mig hur som helst. 
Men det gick inte enligt satans plan. 
Medan jag utkämpade den juridiska 
striden, grundade jag Washington Times
och proklamerade Sovjetunionens ound-
vikliga undergång. (203-120,1990/06/23)

Ryssland som värd för media-
representanter

Från 9 till 13 april 1990 var Sanna 
föräldrar värd för en församling i 
Moskva, som de hade proklamerat att 
de skulle vara, alldeles efter i Washing-
ton Monument massmötet. Fyrtioen 
nuvarande och tidigare statsöver-
huvuden och över 600 gäster, inklusive 
mediatjänstemän, politiker och forskare 
från 60 nationer som samlades vid Inter-
national Trade Centre i Moskva för att 
delta i den kombinerade 11:e Världs-
mediekonferens, 3:e konferensen för 
toppmötet Rådet för världsfred och 9:e 
Konferensen för föreningen för enig-
heten i Latinamerika (AULA).

6 Vad Sovjetunionens medborgare mest
behöver är Gud. Eftersom ateismen för-
störde deras värde som enskilda per-
soner, måste de nu förstå Gud. Detta är 
utvecklingen av Guds plan. Eftersom jag
vet att Guds hjärta längtar efter att des-
sa medborgare blir informerade, har jag 
behandlat dem med ett större hjärta än 



mitt hjärta för min far, mor, mina bröder 
och systrar.

Denna situation är lik den hos en förlo-
rade son som sprang iväg och åter-
vände hem efter 73 år. Jag uppfyllde 
rollen som föräldern som välkomnade 
den förlorade sonen, klädde honom, 
lade en ring på hans finger och matade 
honom. (202-049, 1990/05/01)

7 Jag förklarade att vi skulle hålla ett 
massmöte i Moskva, och därför har jag 
förberett mig för att besöka där. Det är 
därför jag, innan jag besökte Sovjet-
unionen, lanserade International Con-
ference on the Unity of the Sciences, 
World Media Association, Minority 
Alliance International och Summit 
Council for World Peace. När jag be-
söker Moskva leder jag en delegation av
50 tidigare statsöverhuvuden och pre-
miärministrar. Det betyder att om jag 
sträcker ut min hand, kommer general-
sekreteraren för kommunistpartiet inte 
att vara kunna neka mitt hand-
slag.Genom att anlända til landet till-
sammans med flera tusen av våra 
europeiska främsta kyrkomedlemmar, 
kommer vi att kunna hålla ett massmöte 
i Moskva. Jag förbereder mig för denna 
händelse. (114-149, 1981/10/18)

8 Efter Gorbatsjovs tillkännagivande av 
glasnost och perestroika, hölls kon-
ferenser i april 1990 för World Media 
Association och Summit Council for 
World Peace. Det var de första mötena 
som utomstående höll i Moskva. Repre-
sentanter från Sovjetunionen, KGB, 
Novosti pressbyrå och andra deltog i 
evenemanget. 

En högre rådgivare till Gorbatsjov berät-
tade för mig att han var medveten om att
jag hade arbetat oerhört hårt under det 
förflutna 40 år trots stor förföljelse. Han 
sa att han kunde återvända till Sovjet-
unionen, översätta Principerna till enkelt 
språk och distribuera 30 miljoner exem-
plar till ungdomar genom kommunist-
partiet. Om han gjorde det sa han att 
han kunde samla fler unga än Enighets-
kyrkan hade vittnat till under de senaste 
40 åren. (201-180, 1990/04/01)

9 Jag reste inte till Sovjetunionen för att 
berömma det eller för att förhärliga glas-
nost och perestroika. Jag deklarerade, 
"Sovjetunionen kommer att förgås om 
det inte känner till om Gud." Gud och 
hela andliga världen observerade noga 
vad som pågick. Vad skulle bli av mig 
om jag lovordade Sovjetunionen? Jag 
var tvungen säga: "Lyssna på mig! Tjäna
himlen!" Det var det enda sättet som 
andevärlden kunde säga, "Okej!" 
(201-231, 1990/04/22)

10 Enligt Novosti Press Agency var 
konferensen i Moskva tio gånger mer 
framgångsrik än de förutspådde. Vi satte
en rekord utan motstycke i Sovjets his-
toria. Dessutom uttryckte medlemmar av
Sovjets KGB, Utrikesdepartementet och 
Novosti Press Agency, liksom cheferna 
för olika myndigheter sin förvåning över 
denna händelse. De undrade hur de 
utförde detta? De trodde att kommunist-
partiet var det bästa, men detta var en 
väckarklocka för dem. Från detta per-
spektiv erkände de att jag är en person 
som förtjänar stor respekt. Tjänstemän 



från Novosti Press Agency bjöd in mig 
som VIP, gav mig gåvor och uttryckte 
hur tacksamma de var. Således höll jag 
Sovjetunionen i mina händer. Vi kunde 
se den frukt som föddes av de gottgö-
relsevillkor vi hade lagt. 
(201- 245, 1990/04/28)

11 Jag mötte kommunistpartiets med-
lemmar och smälte deras hjärtan. Hela 
världen erkänner detta. Den demokra-
tiska världen måste också räddas av 
mina händer. Gorbatsjov av Sovjet-
unionen måste också räddas. För att 
lyckas i detta våghalsiga företag måste 
vi med våra hjärtan som en förälder, 
rädda dessa människor, som är i posi-
tion av förlorade barn. Det är detsamma 
med Kim Il-Sung. 1987 planerade Gor-
batsjov och Kim Il-Sung att mörda mig. 
De var min fiende bland fiender. Även 
när det försöket på min livet fortfarande 
var under utredning, besökte jag Moskva
och Nordkorea i fullt dagsljus. I USA var 
FBI och CIA chockade och vädjade till 
mig att inte åka. Men som en religiös 
ledare har jag ett ansvar. Jag var tvung-
en att resa och vrida om nyckeln som 
skulle leda till deras folks frälsning. 
(248-311, 1993/10/03)

12 Efter den segerrika konferensen som 
hölls i Moskva från 9 till 13 april, höll vi 
möten för att välkomna Sanna föräldrar 
över hela nationen i Korea. Moskva-
mötet kan ha varit en seger, men vad är 
dess relevans för det koreanska folket? 
Vinnaren i Moskvamötena var inte min 
seger som en individ eller seger för 
Enighetskyrkan. Dessa möten tog se-
gern till Korea, segern till Asien och se-

gern till världen. Men oavsett hur stor 
global segern kan vara, började den inte
på global nivå för att sedan sippra ner. 
Den började på individnivå och steg upp 
till den globala nivån. Även om historia 
som har utvecklats sedan dess kan 
anses vara oerhört stor, började denna 
historia på den individuella nivån.

Vilken typ av person är jag, personen 
som initierade Moskvamötena? Gud 
leder försynen och Hens vilja är att 
förena den fria världen, och den 
demokratiska världen, till en. Guds vilja 
är för Nord- och Sydkorea att bli en. 
Guds vilja är för religioner, som är fyllda 
med konflikter, att bli en. 
(204-060, 1990/07/01)

Mötet med Gorbatsjov

Den 11 april 1990 hölls Sanna föräldrar 
under konferensen i Moskva ett histo-
riskt möte med presidenten Mikhail 
Gorbatsjov vid Kreml. De diskuterade 
diplomatiska förbindelser mellan Rys-
sland och Korea, återföreningen på den 
koreanska halvön, utvidgningen av reli-
gionsfriheten i Sovjetunionen och många
andra frågor. Under mötet varnade 
Sanna föräldrar för att enda möjligt 
resultatet av ateistisk materialism är total
förstörelse. Materialism måste avskaffas 
och ansträngningar måste göras för att 
återuppliva andliga värderingar base-
rade på religion.

Efter det mötet, på Sanna föräldrars 
förslag, skulle studenter och ledare som 
blivit inlåsta bakom järnridån kunna läm-
na Sovjetunionen, som blev samväldet 



av oberoende stater (CIS), för att på-
börja sin utländska utbildning i USA och 
i andra nationer. Vidfyra tillfällen mellan 
1 juli och 19 augusti 1990 besökte 380 
sovjetiska universitetsstuderande Unifi-
cation Theological Seminary och deltog i
den internationella ledarskapskonfe-
rensen. Därefter i januari och februari 
1991 deltog 700 studenter på seminarier
på tre platser i Ungern. I juli och augusti 
1991 var CARP värd för 24 seminarier 
på fyra platser i Baltikum, med delta-
gande av 2 000 universitetsstuderande. 
Från 26 januari till 9 februari 1992 hölls 
27 seminarier i 18 platser i Krimregionen
i Ukraina för 3 160 elever. Från 20 mars 
till 1 april, 1992 hölls 40 seminarier om 
Enighetsprinciperna för gymnasielärare 
och studenter från CIS. Dessa semi-
narier hölls på 23 platser och 7 229 
elever deltog som bröt tidigare närvaro-
antal. På sommaren det året deltog 
18 042 elever i 129 seminarier över en 
åtta-veckorsperiod på 26 platser fördelat
på fem regioner inom CIS.

13 För att Sovjetunionen skall överleva 
måste det följa vad jag säger. KGB är en
fruktansvärd organisation. Vi har enga-
gerat oss i aktiviteter som fokuserar på 
media, men under Moskva-konferen-
sen, samordnade KGB vad som hände 
bakom kulisserna och Novosti Press 
Agency bekräftade deltagarna. Det här 
är vad jag fick veta. Därför skapade det 
ett kraftfullt inflytande. Det faktum att vi 
samordnade World Media Conference 
tillsammans med dessa människor var 
oförståelig för sovjetiska medborgare. 
Detta var en av tre stora mysterier.

Vad var dessa stora mysterier? Först var
det faktum att jag bodde på Oktobra-
skaya Hotel. Detta var hotellet där män-
niskor som Fidel Castro från Kuba och 
Kim Il-Sung från Nordkorea stannade. 
Min vistelse på det hotellet var ett myste-
rium. Det andra mysteriet var det faktum 
att jag träffade Gorbatsjov. Hur kunde 
det folket som talade om att döda mig 
göra det här? Med andra ord, hur var det
möjligt för Gorbatsjov att träffas mig? 
Det tredje mysteriet var det faktum att 
Novosti Press Agency var värd för World
Media Conference tillsammans med oss.
Sådana händelser var oöverträffade i 
Sovjets kommunistpartis 73-åriga 
historia. (201-240, 1990/04/28)

14 Under mitt veckovisa besök i Sovjet-
unionen var den sovjetiska inre cirkeln 
helt ansluten till mig. Viktiga agenter och
andra viktiga personer var anslutna till 
mig, med Gorbatsjov i den centrala 
positionen. Varken den amerikanska 
ambassaden i Ryssland eller alla am-
bassader i den fria världen kombinerat 
kunde göra vad jag gjorde. Jag upp-
nådde allt på den nivån. Sedan mötte 
jag Gorbatsjov, och när vi skakade hand
sa jag: "Om du inte gör som jag säger, 
kan Sovjetunionen inte räddas. "På detta
svarade han:" Ja! "Jag uppnådde den 
nivån. De kan inte ignorera vad jag 
säger.

Varför var Gorbatsjov glad att träffa mig, 
och varför kom de sovjetiska tjänste-
männen att likna mig? Det beror på att 
jag är den person som kom för att rädda 
Sovjetunionen. Jag är den som går i 
skuld för att uppnå detta. Bland de män-



niskor som har besökt Kreml har det 
förmodligen inte varit någon, politiker 
eller diplomat, som försökte rädda den 
nationen. Det har inte varit någon som 
gick i skuld för att rädda Gorbatjov. Jag 
gick i skuld för att göra det här. Det är 
därför som alla samvetsgrant åter-
vänder. Det är en fiendenation. Hur 
mycket motsatte de sig oss? Även nu 
finns det många som står emot oss. Men
jag gick till den nationen med kärlek, 
med himlens ideal. 
(201-229, 1990/04/22)

15 När jag besökte Sovjetunionen tog 
jag med mig sju statschefer, inklusive 
några anknutna till kommunism. Bland 
dem var de tidigare presidenterna i Kuba
och Jemen, och även presidenten för 
Costa Rica, som introducerade mig. Jag 
kunde ta dem med på grundval av 
huvudrikningens tanke (Head-wing 
thought); på grund av att Gorbatjov inte 
kunde ignorera mig. Dessa omfattade 
nationer som gav honom huvudvärk. 
Eftersom alla dessa saker sorterades ut 
och de hade samlats med mig i mitten, 
skapade jag en miljö som var till nytta för
alla. Vi pressade på framåt för att få lite 
arbete gjort. Det här händer med 
människor som arbetar bra tillsammans. 
Varken pengar eller personliga förmåga 
kan garantera ett bra utfört jobb. För att 
fungera bra måste man anpassa sig till 
miljön och använda den för att gå vidare.
(201-250, 1990/04/28)

16 När jag åkte till Moskva gjorde jag en 
tydlig deklaration: Sovjetunionens enda 
sätt att överleva är att följa en religiös 
väg. Jag har levt hela mitt liv som en 

religiös ledare. Jag gjorde en klar dekla-
ration i Moskva, centrum för den kom-
munistiska världen. Detta chockerade de
kommunistiska ledarna, som det gjorde 
Gorbatsjov när han hörde mig säga det.

I slutbanketten talade jag ännu starkare, 
"Sovjetunionen måste absolut känna till 
om Gud. Sovjetunionen kan återupplivas
när de finner den nya vägen. De måste 
återvända; annars blir det obrukbart! 
"Jag sa att om de inte accepterar Gud 
kommer de att hamna längre och längre 
bakom. Jag proklamerade "Alla de som 
bor i Sovjetunionen hatar kommu-
nismen. Därför måste ni alla gå tillbaka 
till en punkt innan ni påbörjade kommu-
nismen för 70 år sedan. Ni måste åter-
vända till början, när Ryssland var 
starkt!" Vi motsatte oss kärnan av 
kommunismen. (216-085, 1991/03/09)

17 Jag besökte Moskva, och genom 
konferensen där vände vi fundamentalt 
upp och ner på kommunismen. När jag 
träffade Gorbatsjov, sa jag till honom att 
göra sig av med statyerna av Marx och 
Lenin. Jag sa det om du inte gör dig av 
med dem, även om du blir en global 
ledare som är värd att bli ihågkommen i 
historien, kommer du att inte kunna 
fullgöra gärningar som kommer att läka 
de sår som begåtts i kommunismens 
namn.

Eftersom att bryta ner statyerna kunde 
skapa ett villkor som skulle leda till bra 
resultat gjorde han sig av med statyerna.
Jag var den som låg bakom att ta ner 
alla statyer av Marx, Lenin och Stalin i 
Moskva. (473 -175, 2004/10/15)



18 Efter att ha avslutat min veckolånga 
vistelse i Sovjetunionen, grät jag tårar 
när jag lämnade. Jag sa, "Moskva, adjö. 
Jag kommer tillbaka. Jag kommer att 
återvända innan du vet det; Jag ska 
skicka mina representanter. "Då, när jag 
lämnade, hörde jag en inre röst; det var 
rösten från de otaliga andarna från Sov-
jetunionen som är i andevärlden. De sa, 
"Snälla kom tillbaka."

Jag är inte en vanlig person. Det är 
därför det finns hopp i Enighetskyrkan. 
Baserat på min erfarenhet, inser jag att 
Enighetskyrkans grund och verksamhet 
kan expandera dramatiskt i Sovjet-
unionen. Ni måste alla intressera er för 
Sovjetunionen och dess satellitstater. 
Även tidigare på 1970-talet skickade jag 
hemliga sändebud dit. Jag utbildade och
skickade unga från utvecklade länder 
som Förenta staterna, UK och väst-
europa. Dessa unga människor försvann
plötsligt, och nu har de återkommit som 
missionärer i Sovjetunionen och dess 
satellitstater. Folk visste inte vad som 
hände med dem, men det var det som 
hade hänt. Jag är läraren som har 
uthärdat genom denna typ av historia. 
Eran har nu kommit när också ni måste 
följa denna väg av ansvar. 
(201-336, 1990/04/29)

19 Jag träffade inte omedelbart presi-
dent Gorbatsjov i Sovjetunionen. Jag 
träffade honom genom att göra det 
omöjligt för honom att inte träffa mig. 
Jag träffade även hans hustru och alla 
betydelsefulla personer under honom. 
Jag började planera för detta för 12 år 
sedan. De vet att jag är den som upp-

väckte Sovjetunionens satellit-nationer. 
De vet alla att det som hände med 
sovjetisk kommunism är på grund av 
mig.

När Gorbatsjov kom till USA 1988 och 
försökte tala inför kongressen, vem jaga-
de bort honom? Jag arbetade Genom 
Washington Times, bakom kulisserna, 
för att jaga bort honom. Det här är vad 
hände för två år sedan; ändå visste han 
att han inte kunde göra något annat än 
vänligen bjuda mig hela vägen till hans 
inre rum.

Nu, även om jag inte säger mer om 
detta, kan Sovjetunionen bara följa mig. 
Det är därför jag planerar att bjuda in 
200 av deras regeringstjänstemän för ett
seminarium i USA. Jag gjorde ett löfte 
och har utformat en plan för att utbilda 
deras framstående professorer och 
personer med doktorsexamen i 
ekonomi. (201-220, 1990/04/19)

20 Femton minuter innan jag lämnade 
Moskva mötte jag kulturministern som 
skickades av Gorbatsjov. Han frågade 
mig, "Ni har satt rekord i att leda kampen
för att nå kommunismens sammanbrott, 
ni måste som religiös person vara glad 
att se dess kollaps. Vad är vägen för 
kommunister att finna livet? " Som svar, 
sa jag uttryckligen till honom att ni måste
följa Gud. För att hjälpa till i denna 
strävan, över en period av flera månader
tog jag 300-500 sovjetiska ledare till 
USA, där de fick vägledning med hjälp 
av mina läror.

I den här världen är det inte vänliga 
tider. CIA var mycket bekymrade när jag 



tog med kommunister till Förenta 
staterna för att utbilda dom och sedan 
åka tillbaka; men så småningom litade 
de på mig. Eftersom jag handlade klokt 
med Sovjetiska ledare och tog ledningen
för att styra dem, hade jag en grund och 
de hade ingen grund till att motsätta sig 
mig. Även en vice ordförande för KGB 
kom, hörde våra presentationer och 
reste tillbaka. Några medlemmar av 
oppositionspartiet kom också.

Medan Gorbatsjov hade makten, skedde
ett kuppförsök som varade i tre dagar. 
Men 3 000 universitetsstuderande hade 
lagt sig framför tanksen och stoppade 
kuppen. Därefter, sände mig sovjets 
minister för kultur ett tackbrev. Dessa 
var mina erfarenheter av historia som 
skapades. Ändå har ni ingen aning om 
hur mycket svårigheter och lidande jag 
fick genomlida för att dessa händelser 
skulle kunna äga rum.
(393-012, 2002/09/26)

21 Den 13 december 1990 kom 58 av 
kommunistpartiets ledare från Sovjet-
unionen och dess satellitstater till 
Förenta staterna. Sovjetunionen och 
dess satellitstater var fiender. Men efter 
att ha hört våra presentationer, före-
nades alla och innan de reste hem 
startades en klubb för att utveckla 
Enighetsrörelsens politiska filosofi. Min 
filosofi kunde ensam förena de euro-
peiska satellitnationerna med Sovjet-
unionen och andra kommunistiska 
nationer. Genom att bilda denna klubb 
bildade satellitnationerna en enad 
frontlinje och beslutade att på global 
nivå deklarera nationell politik och annan

administrativ politik baserad på mina 
läror. (213-103, 1991/01/16)



Kapitel 3 

Rörelsen för FN:s förnyelse, Abel-FN 
och Föräldrarnas FN

Avsnitt 1 FN:s förnyelserörelse

Det interreligiösa och internationella
fredsrådet

Sanna föräldrar föreslog att ett religiöst 
råd skulle bildas som leddes av andliga 
ledare i FN för förverkligandet av världs-
fred. Den 18 augusti år 2000, vid ett 
möte för Interreligious and International 
Federation for World Peace (IIFWP) vid 
FN:s högkvarter i New York City, pre-
senterade Sanna föräldrar ett tal med 
titeln "förnya FN för att bygga varaktig 
fred". I detta tal betonade Sanna föräld-
rar att FN i framtiden kommer att ha 
både andlig och politiska representanter 
från hela världen. FN kommer att han-
teras som ett dubbelkammar-system.

Den 3 oktober 2003, hölls konventet för 
att upprättade Interreligiösa och inter-
nationella fredsrådet (IIPC) ägde New 
York City på Manhattan Center, med 

1500 religiösa och internationella ledare.
På den dagen gav Sanna föräldrar ett tal
med titeln "Det nya upphörandet av 
gränser och kommande världsfred "och 
gav mottot" Att slutföra himmelriket på 
jorden är att slutföra skapelsen av 
himmel och jord. " Sanna föräldrar bad 
deltagarna göra sitt bästa för Inter-
religious and International Peace 
Council, vilket är en ny typ av FN och 
representerar ett nytt hopp.

1 Jag planerar att skapa ett religio-
nernas FN. Mitt förslag till dem är att 
religionerna borde stå vid frontlinjen för 
att uppnå världsfred. Det finns bara en 
Gud. Hen är absolut. Därför spelar det 
ingen roll hur många religioner det kan 
finnas, de måste alla vara kopplade till 
ett centrum. Även om de fyra stora 
världsreligionerna var och en har sin 
egen grundare, måste det finnas ett 
centrum bland de fyra religiösa grun-
darna. När himlen utser en person som 



representerar denna absoluta enhet, och
den representanten framträder, måste 
lärdomarna från den representanten 
höras. Sedan, efter att den religiösa 
världen blir en, måste religionerna utföra
arbetet med att skapa världsfred. Om de
inte gör sådana bidrag, kommer de att få
ta emot historiskt fördömande. 
(248-212, 1993/10/01)

2 I framtiden måste denna värld förenas 
inför Guds vilja. FN:s generalförsamling 
är scenen där en sådan förening kan 
äga rum. FN:s generalförsamling är för 
närvarande en organisation på världs-
nivå som representerar politik. Ur Princi-
pernas synpunkt representerar den 
kroppen. Den kroppen kämpar med reli-
gionen, som representerar sinnet. 
Kroppssidan har förenat sig med satans 
sfär av påverkan för att föra en oändlig 
strid mot religionen, som är sinnets 
värld. Detta är precis som sinnet och 
kroppens kamp inom en individ.

Kampen mellan sinne och kropp har 
expanderat till världsnivå, med den 
religiösa världen och den politiska 
världen i kamp mot varandra. Ur för-
synens perspektiv, måste det sanna och
ursprungliga förhållandet mellan sinnet 
och kroppen återupprättas. FN är den 
organisationen på världsnivå som repre-
senterar politik, och det behöver ett 
religionernas FN integrerat med sig. 
Sinnet och kroppen som för närvarande 
är separerade måste förenas. 
(261-194, 1994/06/19)

3 I enlighet med Guds återupprättelses 
försyn måste vi läka den värld som har 
uppstått på grund av konflikten mellan 

sinne och kropp. Eftersom världen som 
följer medvetandet expanderar för den 
här uppgiften måste den Inter-religiösa 
federationen för världsfred etableras för 
att möjliggöra denna värld att uppnå sitt 
mål. I framtiden kommer religioner som 
kämpar mot varandra att försvinna.

De 182 nationerna som tillhör FN, repre-
senterar kroppen, tänker inte på världs-
fred, utan är bara bekymrade över sina 
egna nationella intressen. Det verkar 
tydligt att dessa nationer inte borde 
fokusera endast på sina egna intressen. 
De borde inte använda andra för egen 
vinning. Sådant beteende finns inte i en-
lighet med Guds vilja. Kampen mellan 
sinne och kropp, direkt uttryckt i kampen
mellan den politiska världen och den re-
ligiösa världen måste sluta på världsnivå
och en institution som representerar 
dem båda måste avsluta kampen mellan
ateism och teism. FN måste sätta stopp 
för denna kamp. Det är därför vi behöver
ett religionernas FN. 
(264-243, 1994/11/03)

4 En organisation som Religionernas 
FN, som representerar sinnet, behövs 
eftersom det mänskliga sinnet och 
kroppen är delade. Det befintliga FN, 
som en politisk organisation, repre-
senterar kroppen. Grunderna för det 
politiska FN finns i satans rike, som be-
står av otaliga nationer. För att motverka
detta, måste ett sinne- eller ande-cen-
trerat FN uppstå. Ett splittrat sinne och 
kropp måste återförenas.

Detta är syftet med skapandet av den 
Inter-religiösa federationen för världs-
fred. Eftersom det nuvarande FN endast



representerar kroppen och saknar när-
varo av religionernas FN som repre-
senterar sinnet, måste vi efter att ha 
bildat det religiösa FN leda en rörelse för
att skapa enighet mellan sinne och 
kropp. (260-287, 1994/05/19)

5 Det nuvarande FN står som kropp, 
men saknar sinne. Det är därför vi måste
skapa något som kan representera 
sinnets aspekt. Sinne och kropp måste 
vara förenade som en. Det är därför vi 
måste etablera religiösa ambassadörer 
som lever enligt samvetet och erbjuder 
en korrigerande väg för den politiska 
världen. Frågan är: Hur kan vi utföra 
denna korrigering? Svaret är genom att 
skapa Abel-FN. Denna ansträngning är 
avsedd att skapa en värld av kärlek med
Gud i centrum, en värld som är en med 
suveräniteten av kärlek. Det här är vad 
den religiösa sfären vill ha. Eftersom det 
är den medfödda vägen som allas sinne 
följer, kan världens folk, genom det 
harmonisera. (297-082, 1998/11/15)

6 Dagens politiska världen kan inte i sig 
skapa världsfred. Religiösa människor 
måste delta. De bör fungera som före-
bild. FN bör bli det underhuset, och det 
måste finnas ett överhus. Den religiösa 
sfären måste styra överhuset i fram-
tiden. Detta arrangemang liknar förhål-
landet mellan majoritets- och minoritets-
partierna. Den religiösa sfären ansvarar 
för positionen hos majoritetspartiet. Vem
kommer att förena dessa två som har 
separerats? Denna värld som delades 
av falska föräldrar börde föras samman 
genom Sanna föräldrar. Nu flyter FN på 
molnen och kan inte hålla sin position. 

FN är inte en nation. Här måste den reli-
giösa världen arbeta med de politiska 
delarna. Genom att bilda Föräldrars FN, 
Kvinnors FN, Religioners FN, 
Ungdomars FN och Studenters FN, 
skapar vi formen av en nation och 
förbereder den struktur som tar oss till 
fredens värld. (308-236, 1999/01/09)

7 Vi måste skapa ett Abel-FN, 
bestående av ledare som värdesätter 
religion. Det nuvarande FN repre-
senterar kroppen. Det finns inget FN 
som representerar sinnet. Sinne och 
kropp har varit i konflikt på grund av 
syndafallet. Mänskliga historien är i 
grunden historien om sinnets och krop-
pens strid. Hur för vi denna kamp till ett 
slut? 
Sinnet och kroppen har inte kunnat kom-
ma till vapenvila eller ingå ett avtal om 
fred. Kvinnoförbundet för världsfred, 
ungdomsförbundet för världsfred, den 
religiösa federationen för världsfred, och
CARP är på dess sida. Dessa grupper 
är centrum för det nya Abel-FN. 
(285-283, 1997/06/15)

8 Vårt mål är att ansluta oss till FN. Med 
Enighetskyrkans organisations som fun-
dament borde detta inte vara något 
problem. För att bilda en nation krävs 
land. Varje nation har ambassader; 
Dessa är ambassader av Kain-typ. Men 
vi behöver ambassader för sinnets värld,
inte ambassader för politiska världen. 
Om vi utvecklar en stad som uppfyller 
villkoren som motsvarar Vatikanen, 
kommer vi att kunna ha status som en 
nation. För att det ska vara en nation 
måste det finnas ett territorium, ett folk 



och suveränitet. Vi kommer då att an-
sluta oss till FN, men när vi går med, 
kommer vi inte att ansluta oss själva. 
Den religiösa världen behöver förenas 
och ansluta sig till FN tilsammans med 
oss. Det är därför vi måste etablera 
religionernas FN. När vi väl skapat 
denna religiösa federation tillsammans 
med kvinnors, ungdoms- och student-
förbundet för världsfred, borde alla an-
sluta sig till FN. (289-229, 1998/01/02)

9 Den apostoliska katolska kyrkan 
registrerad hos FN genom Vatikan-
staten, ett nationellt land som är en 
slags Religionernas FN. När religiösa 
människor skapar en allians av nationer 
tillsammans med världens religioners 
FN, kommer de att utgöra en nation, en 
nation från den religiösa kulturella sfä-
ren. En ambassad, registrerad med FN, 
som upprättats av religiösa personer 
som arbetar tillsammans, kan vara fullt 
utrustad med bra idéer, och föreslå nya 
riktningar. Detta arrangemang kommer 
att tjäna som ett religiöst skydd med fun-
damental axiom (grundsanning) som 
kommer att förhindra konflikter och krig i 
världen.

Inom denna sfär kommer vi att kunna 
uppfylla familjens ideal, där man, hustru,
föräldrar och barn förenar sig som en. 
En enighetens himmel med Sanna 
föräldrar i centrum kommer att upp-
rättas, och en nation kommer att bildas 
på detta FN av religiöst fundament. Jag 
förbereder mig för detta. 
(305-093, 1998/03/29)

10 Den religiösa sfären kommer att 
tydligt stå i frontlinjen när FN skapar ett 

över- och ett underhus. Nationerna i den
religiösa sfären kan sända sina ambas-
sadörer till FN. Kommunismen kommer 
naturligtvis att dra sig tillbaka. Först då 
kommer den fria världen, som har splitt-
rats genom humanismen, att förenas. 
Detta kan ske snabbt baserat på gene-
ralförsamlingens beslut. Denna mycket 
viktiga uppgift måste ännu uppnås. 
(411-085, 2003/07/08)

11 Tiden har kommit när människor och 
hela nationer, både öst och väst, alla 
kan ta emot Välsignelsen samtidigt. 
Himmel och jord kan befrias på en enda 
dag. När detta är bestämt kan denna 
position att vara helt befriad och med-
delas inom en dag, två dagar eller en 
vecka. Alla människor kan ta emot Väl-
signelsen inom en vecka. Det är inte en 
tidsålder begränsad till individuell fräls-
ning. Det är inte en tidsålder som är 
begränsad till familjen frälsning. Inter-
religious and International Peace 
Council (IIPC) är symbolen för Abel-FN, 
som står på himlens sida. 
(457-113, 2004/07/02)

12 Jag proklamerade Guds faderland 
och tidsåldern för fredsriket. Fredsrikets 
tidsålder har redan börjat. Det tog flera 
år för allt som initierades av Sanna fö-
räldrar i andevärlden att ses offentligt. 
Jag har organiserat saker i fyra år, 
alltsedan år 2001 När det Interreligiösa 
och Internationella fredsrådet (IIPC) 
bildades, sa vi att det var FN inom Abels
sfär. När jag talade om Abel-sfären 
centrerat på himlens sida, talade jag om 
tidsåldrarna både för individ och familj. 
Abel-sfären överträffade världen som 



satan kontrollerade. Bildandet av Abel-
sfärens nation grundades internt och 
öppnade vägen till paradiset och him-
melriket. Det var tvunget att passera 
genom de åtta nivåerna från helvetet. 
Som Abel-sfärens FN måste IIPC vinna 
över Kain-sfärens FN. Det finns ingen 
ägare av Kain-sfärens FN. Hittills gjorde 
jag jobbet med att försöka etablera en 
ägare, men det mötte motstånd. Därför 
grundade jag freds-FN för att komma 
bortom det. Freds-FN bygger på enig-
heten mellan Kain-FN och Abel-FN. 
(430-197, 2004/01/03)

13 Nu är tidsåldern för det Interreligiösa 
och internationella fredsrådet (IIPC) eller
freds-FN. Tidsåldern för Kain-FN har 
passerats. Jag bekräftar klart att detta är
tidsåldern för freds-FN. Fredsambas-
sadörer grundades för tidsåldern av 
freds-FN. Tidigare hade inte världsfreds-
FN eller ambassadörer för fred. Världen 
har inte ett begrepp som en överstepräst
för fred eller ett folk för fred. 
(430-210, 2003/12/25)

14 Utan en konstitution kan vi inte skapa
den rättsliga ramen för ett departement i 
en regering. Eftersom det här är freds-
FN:s tidsålder, har jag bett berörda par-
ter att formulera lagar som reglerar la-
gar, rättsliga, administrativa och utbild-
ningsgrenar. Förhållandet mellan kyrka 
och stat som har funnits tills nu behöver 
förändras. Därför skapade vi inte en 
religiös församling, som ett FN:s över-
hus, utan förberedde Interreligious and 
International Peace Council (IIPC). Vi 
skapade ett Abel-FN att kunna stå på 
Kain-FN:s plats. Abel-FN måste över-

träffa Kain-FN. FN har ingen motpart 
inom den religiösa sfären, så vi kan få 
det att passera. Ingen kommer att kunna
anklaga eller döma oss för att upprätta 
ett Abel-FN och sedan kalla det för 
freds-FN. (439-241, 2004/02/23)

Inriktningen av FN:s förnyelse

Sanna föräldrar insåg att världsfred är 
omöjligt att förverkliga genom nuva-
rande FN, där nationer verkar för att 
driva egenintressen. FN måste refor-
meras och omstruktureras för att 
innehålla ett överhus av religiösa ledare 
som ägnar sig åt interreligiöst sam-
marbete. Sanna föräldrar arbetade för 
att skapa ett Abel-FN för att komplettera 
den nuvarande Kain-sidans FN. Den 23 
september 2007, i Manhattan Centrum i 
New York City grundade Sanna föräldrar
Abel-FN med tidigare statschefer inför 
1200 deltagare. Sanna föräldrar föreslog
kvinnors FN, ungdomars FN, studenters 
FN och FN för religioner att bilda ett 
Abel-FN och stå som en motpart till 
Kain-FN. När vi omfamnar mänsklig-
heten med hjärtat hos en sann förälder 
genom att skapa Sanna föräldrars FN 
kan vi förverkliga en familj bosatt i en 
global by. Den 16 juli 2012 grundade 
Sanna föräldrar Abel-kvinnors FN vid 
Cheongshim fredscenter.

15 Nu kommer jag att skapa Abel-FN. 
Jag har skapat Federationen av ö-
nationer för världsfred, Federation av 
halvö-nationer för världsfred, och Fede-
rationen av kontinent-nationer för världs-
fred. Ledarna för medlemsländerna i 
dessa organisationer kommer att uttala 



sig och säga: "Låt oss inte sätta vår tillit 
till FN, utan skapa vårt eget Abel-FN! 
"Vilket FN tror ni att världen kommer att 
följa? Syftet med Abel-FN är att utbilda 
ungdomar och familjer. Vi måste rädda 
den här världen. Denna utbildning kom-
mer att leda till fred. Vi pratar inte om att 
engagera oss i politik. Vi deltar i utbild-
ning. (299-274, 1999/02/18)

16 Vi måste förkunna Abel-FN. Vi går 
framåt och höjer flaggan för Abel-FN 
oavsett vad som väntar oss, även om vi 
står inför en stor förföljelse. Efter utseen-
det av ägaren av ett land som inte hade 
någon ägare, måste ägaren gå över top-
pen till och med tillsammans med hans 
eller hennes fiender. Följaktligen måste 
ägaren utbilda och träna dem så att de 
kan gå till himlen. De har verkligen inget 
val annat än att lyssna på ägarens väg-
ledning. Genom att veta att de måste gå 
in och ta emot träning, så öppnar ägaren
en stor dörr och får dem att känna sig 
välkomna. (533-072, 2006/07/20)

17 Jag är den enda personen som kan 
samla denna värld, men jag fick inte 
denna förmåga under bara ett par år. 
Gud planerade i tusentals år att sända 
Messias. Omfattande förberedelser gjor-
des, både inre och yttre, tills villkoren var
klara för Återkomstens tid. Det därför 
världen inte kan förneka mig. Jag på-
verkar till och med andevärlden.

När förberedelserna är klara kommer FN
att förnyas. Jag förbereder detta genom 
FN och de avancerade europeiska na-
tionerna och mobiliserar hela Asien. När 
detta är klart, kommer Abel-FN att dyka 
upp. Abel-FN kommer att vara en grupp 

som kommer att nå utöver universum 
och delta med Gud. En ny värld kommer
att dyka upp, precis som det gjorde när 
världen förenades och förnyades efter 
andra världskriget. Om förberedelserna 
är klara och vi samlar världen tillsam-
mans och rör oss i en riktning, så 
kommer himlen och jorden säkert att 
förenas. (418-226, 2003/09/24)

18 För att gå framåt behöver vi definitivt 
ett Abel-FN. Förenta staterna kan inte 
stå stilla. Japan, Korea, Kina och Rys-
sland kan inte förbli statiska. En avgö-
rande grund för Abel-FN måste skapas. 
Den mest effektiva platsen för att lägga 
denna grund är inte Washington, DC. 
Det är Genève i Schweiz.

Schweiz är en liten nation. De har ett bra
politiskt system. Varje representant tjä-
nar i ett år och lämnar över positionen till
en efterträdare. Därför tänkte jag: "Det 
är fantastiskt att hitta en plats som den-
na! Enighetskyrkans medlemmar borde 
lära av detta. Det här är en lämplig trä-
ningsplats. " Jag letade efter en plats 
som kan fungera som en modell för dem
som kommer att ta emot det tvär-
kulturella äktenskapets välsignelse. 
Genève är platsen. Människor som 
annars skulle kunna vara fiender utbyter 
hälsningar när de passerar varandra. 
Jag tänkte, "När det tvärkulturella 
äktenskapets välsignelse uppnås, 
kommer världen verkligen att vara en 
familj! " (514-057, 2006/01/04)

19 Abel-FN:s uppgift är inte att slåss och
besegra Kain-FN. Dess jobb är att inve-
stera uppriktig hängivenhet, så att Kain-
FN inte kan låta bli utan följa den. För 



närvarande är varje nation uppdelad i 
två, Kains sida och Abels sida. Kains 
sida måste följa Abels sida, vilket är det 
himmelska hushållet. Genom att följa 
Abels sida, måste Kains sida stiga för att
visa kvaliteterna av absolut tro, kärlek 
och lydnad, kvaliteterna som tillämpades
vid tidpunkten för skapelsen. När det 
gäller lojalitet mot Gud, måste Kains 
värld överträffa Enighetskyrkan. Kain-FN
måste säkert uppnå detta. Kain måste 
inse hur mycket fel hen har gjort, och 
offra blod för Abel, måste leva för hens 
skull i tidsåldern för Abel-individen, Abel-
familjen, Abels-stammen, Abel-folket, 
Abel-nationen, och slutligen Abel-värl-
den.

Materialister och kommunister har 
uppstått och förföljt Abel och sagt, "Gud 
är död. Det finns ingen Gud." Kommu-
nisterna kunde dock inte helt driva bort 
sina motståndare. De misslyckades 
eftersom Sanna Föräldrar skyddade 
Abel-sidan. Eftersom Sanna föräldrar 
kom och drog allt tillsammans måste ni 
skapa den nya början genom Sanna 
föräldrars släktskap, varigenom nationen
och världen kommer att blomstra. Era 
familjer måste göra detta. 
(576-040, 2007/09/26)

20 När vi samarbetar med FN, blir en i 
sinne och kropp med de representanter 
som skickas till FN från varje nation, 
måste vi få brev med mötesbeslut och 
löften från dem och säga att de kommer 
att gå med i Abel-FN. Sanna föräldrar 
förbereder sig för att skapa en region av 
fred på den koreanska halvön som 
centrerar på Abel-FN och alla freds-

institutioner. Vi måste skapa Abel-FN i 
Korea snabbt för att neutralisera den 
turbulenta situationen i Nordkorea. Om 
vi gör det, kommer gränslinjen mellan 
nord och syd att bli ett område som 
beskyddas av alla nationer. 
(412-323, 2003/07/21)

21 Abel-FN måste etableras. Abel-FN är 
ämnad för att vara belägen inom freds-
zonen i Panmunjom. Jag gjorde för-
beredelserna för att upprätta Abel-FN i 
Korea, tredje Israel. Därför presen-
terades Seoul fredsdeklaration den 15 
augusti 2003, för att dra en slutlig 
slutsats till världstoppmötet kallat den 
tredje israeliska proklamationen. 
Eftersom det här är tidsåldern för 
etableringen av det första Israel, andra 
Israel och tredje Israel, bör USA och 
andra nationer i regionen hjälpa till. 
(415-177, 2003/08/14)

22 Abel-FN och Kain-FN måste förenas 
som en. Följaktligen centrerar man på 
freds-FN, förutsatt att vi kan komma in i 
en värld som har formen av en nation, 
som är en förlängning av en stor förenad
familj, himmelriket på jorden och i himlen
kommer att förverkligas. Från vår posi-
tion inom omständigheterna i världen, 
när vi återupprättar tidsåldern för förlik-
ningen av kärlek, som inte har något 
spår av syndafallet i Adams tidsålder 
kommer tidsåldern för den befriade 
sfären av himlen och jorden att för-
verkligas. (426-297, 2003/11/28)

23 Anledningen till att vi etablerat Abel-
FN är för att omfamna Kain-FN. FN 
motsätter sig oss idag, men de gör det 
av okunnighet. Ändå måste vi skydda 



FN:s väg. Det nuvarande FN står i posi-
tion av den äldre brodern som skulle ge 
allt åt Abel-FN. När detta händer så att 
Abel-FN stiger till den äldre broderns 
position, kommer det att erbjuda allt till 
Föräldrarna. När det här händer, kom-
mer hela världen att omedelbart om-
vändas. Efter att ha passerat över den 
toppen måste vi skapa freds-FN. Freds-
FN betyder enighet. Inom FN finns 
begreppet en nation. Men inom Abel-FN 
kommer begreppet nation eller en fede-
ration av nationer att försvinna. Med 
andra ord kommer Abel-FN naturligt att 
leda till en förenad värld av fred. I verk-
ligheten behöver världen bara en enda 
"nation".

I den nuvarande världen finns det en 
institution av konungar och även presi-
denter. Människan gick in i tidsåldern av 
bröder och systrar efter att konunga-
skapet av satans värld föll samman. Nu 
går vi över från tidsåldern av konunga-
skap centrerat på familjen till konunga-
skap centrerat på nationen, världen och 
slutligen kosmos. Den institution som 
Enighetskyrkan söker är fredens ko-
nungaskap som kommer att uppstå ur 
sfären av Abel-FN. 
(420-187, 2003/10/11)

24 Freds-FN skapas genom enighet 
mellan Kain-FN och Abel-FN. Kain-FN 
har blivit kraftlöst. Villkoren finns inte 
som skulle göra det möjligt för det att 
fastställa standarden för världsfred i linje
med Guds vilja. För första gången har 
Kain-FN och Abel-FN enighet uppstått 
som freds-FN. Det är en tidsenlig, 
providentiell utveckling. Genom att Kain 

och Abel blir en under de älskande 
Sanna föräldrar står FN för att inte för-
gås, utan för att återupplivas och bli det 
FN som räddar världen. Freds-FN har 
uppstått av denna anledning. 
(429-074, 2003/12/24)

25 Det vi kallar FN är inte en avlägsen 
nation; det är er nation. Stå på grund-
valen för den nationen. Ni är FN:s ägare.
Adam och Eva är ägarna till FN, liksom 
Gud. Vi måste gå upp till den positionen.
Sanna föräldrar försöker skapa freds-
FN, men var och en av er måste ta emot
den som er egen.

Efter att ha genomgått mycket lidande 
har vi förberett miljön som kommer att 
orsaka satans värld att naturligt över-
lämna sig. Därför måste vi skapa en 
representativ världsorganisation som 
kommer att etablera ordning i den miljön
som är förberedd för oss, som kommer 
att kunna föra världen till en jämvikt av 
frihet och tjäna som grund för lycka. Den
organisationen är freds-FN. Det är den 
centrala grunden för kunskap i den him-
melska sfären. Tänk inte att det är 
Sanna föräldrar som måste etablera det.
Det här är er uppgift. 
(424-307, 2003/11/09)

26 För freds:FN:s skull är den första 
punkten att familjer måste sluta sig 
samman. Utan familjen, kan vi inte gå 
utöver grunden för Kain-FN i satans 
värld. Det är därför som det måste 
finnas en federation av familjer som 
bildar en nation. Familjen är grund-
enheten. Det är ett fantastiskt faktum att 
centrerat på de välsignade familjerna i 
hela världen har vi etablerat freds-FN på



standarden att ha överskridit nationen. 
(427-260, 2003/12/08)

27 Abel-FN måste bli föräldrarnas FN. 
När Kain och Abel blir en, kommer 
harmoni, enighet och fred att uppstå. 
Människor som inte kan relatera harmo-
niskt kan inte förenas. Med detta i åtan-
ke är det tid för Abel-FN att utvecklas till 
Sanna föräldrars FN. Sanna föräldrar är 
konungen och drottningen av Föräld-
rarnas FN. (594-085, 2008/06/24)

28 Vi kommer att gå vidare från Kain-
FN:s tidsålder till Abel-FN:s tidsålder, 
och därifrån till tidsåldern av Sanna 
föräldrars FN. Det här är inte en tids-
ålder där två FN strider mot varandra. 
Det är tidsåldern för Sanna föräldrars 
FN, som existerar för en ny och fredlig 
enhigets skull som är centrerad på 
Sanna föräldrar. (600-244, 2008/11/01)

29 Nu måste hela världen gå vidare från 
att leva inom begränsningarna som indi-
vider och familjer, och fortsätt att leva i 
den nya världen av Sanna föräldrar FN. 
När denna tid kommer, skall himmelsk 
lag dyka upp. Vi kommer att gå in i en 
himmelsk konstitution. Vi kommer inte 
att leva utanför det himmelska juris-
diktion enligt självcentrerade önskningar.
Vi kommer att leva i enlighet med him-
melsk lag. Följ med in i Sanna föräldrars
fotspår. Gå in i samma värld efter att ha 
övervunnit samma hinder. Dörren till den
himmelska världen kommer att öppnas. 
Ni kommer inte att möta en dörr som 
leder till himlen och en som leder till 
helvete; det kommer bara att finnas en 
dörr. (611-044, 2009/05/05)

30 Nu är inte tiden för Kain-FN och Abel-
FN. I stället måste vi gå in i tidsåldern för
Sanna föräldrars FN. Under förutsättning
att Föräldrarnas FN förstår Kain-FN och 
Abel-FN, kommer det att kunna fullgöra 
sin roll. Denna utbildning har redan 
börjat. Det är utbildningen att prokla-
mera befrielsen och fullborda frihet 
genom vår del av ansvaret. Vi måste 
lära oss om proklamationen av sfären av
befrielse och vår del av ansvaret.

När Gud uppfyller Guds roll, och Sanna 
föräldrar uppfyller Sanna föräldrars roll, 
då på grund av att Guds fundament och 
Sanna föräldrars blir ett, kommer den 
sanna familjen att kunna fullgöra sin roll.
Följaktligen kommer det att bli möjligt att 
skapa en sann stam, ett sant folk, en 
sann nation och en sann värld. Den fred-
liga föreningen och återupprättandet av 
Sanne fars sanna kärlek kallas förverk-
ligandet av den himmelska nationen av 
Föräldrarnas FN. Allt ingår i dessa ord. 
Guds faderland existerar inte ännu. Den 
fredliga förening och återupprättande av 
fosterlandet, som Sanna föräldrar söker,
är himmelriket, Sanna föräldrars FN. Allt 
måste vara fullt aktiverat för den natio-
nen. (601-055, 2008/11/03)

31 Vad vi behöver göra är att ha Fede-
ration för världsfred, den interreligiösa 
federationen för världsfred, Kvinno-
förbundet för världsfred och Ungdoms-
förbundet för världsfred alla bli anslutna 
till FN. Jag tror att det inte kommer att 
finnas ytterligare problem på vägen som 
leder till den enade världen när dessa 
organisationer är anslutna till FN. 
Kvinnoförbundet för världsfred är en 



stark organisation. Det är den enda 
organisationen som den är. Därför 
måste den bli en helt centrerad mot Mor.
Eftersom Mor är centrum, kan alla prob-
lem lösas när kvinnoförbundet går in i 
FN. Ett enhetligt FN kommer att dyka 
upp när de berömdaste kvinnorna i 
världen blir medlemmar av kvinno-
förbundet. FN har ingen rot, ingen 
nation. Mor leder ledare, politiska värl-
den, universitetsvärlden och ungdoms-
världen. När de första kvinnorna går 
med i kvinnoförbundet, kommer de att 
gå ut som FN-ambassadörer som en 
självklarhet. (267-184, 1995/01/05)

32 Det kommer inte att bli fler konflikter i 
världen när kvinnornas FN kommer att 
bli förverkligat. Det här är därför att kvin-
nornas ursprungliga karaktär är att de 
inte gillar att strida. Dessutom är jag en 
ledare som kan förhindra människor från
konflikter genom att ge människor en 
logisk förklaring till varför de inte borde 
slåss. Med detta uppnått, skapar män-
niskor harmoni. I framtiden, när kvinnors
FN uppstår, kommer hustrurna till presi-
denter och premiärministrar att repre-
sentera kvinnors FN i sina respektive 
länder. (251-095, 1993/10/17)

Avsnitt 2 Globalt ledarskap

Nationella messias

På Sanna Guds dags minnesceremoni 
som hölls den 1 januari 1996, på världs-
missionscentret i USA delade Sanna 
föräldrar ut utmärkelser till kyrkoledare 
som hade tjänat i mer än 33 år och mis-
sionärer som hade tjänat i över 21 år. 

Efter det, undervisade Sanna föräldrar 
dem personligen under en 40-dagars 
seminarium i Cheongpyeong och utsåg 
dem därefter till nationella messias. 
Nationella messias är mission som 
Sanna föräldrars andra jag, med mis-
sionen att återupprätta världens natio-
ner. Sanna föräldrar berättade för dem 
att de nationella messias lär, genom sitt 
blod, svett och sina tårar, de välsignade 
nyheterna om Sanna föräldrar: bytet av 
släktskap, Ordet och återupprättandet av
hjärtat.

1 Hur återupprättar vi allt som förlorades
i Edens lustgård? Vi måste återvända till
vår hemort. För detta ändamål har jag 
skickat ut stam-mesias och nationella 
messias. Ursprungligen kunde Gud bara
skicka en Messias, som var Jesus. Men 
från Guds position har jag skickat ut 
nationella messias till 184 nationer.

Dessa nationella messias står på en 
högre nivå än stam-messias på Jesu tid.
Vad är skillnaden? Jesus kunde inte 
gifta sig. Han hade inte en familj. Därför 
har jag skickat välsignade familjer i mitt 
ställe. Deras mission som nationella 
messias motsvarar att de är i sfären av 
direkt herravälde. Om inte familjen 
återupprättas, kan inte himmelriket 
starta. Det är därför jag välsignar par 
runt världen och skickar ut nationella 
messias. De har var sina egna familjer. 
De ska slå rot i sfären av direkt herra-
välde, som satan inte kan invadera. 
(282-030, 1997/02/16)

2 Nationella messias måste helt upplösa
Jesu sorg. Jesus var tvungen att helt 
upplösa den bittra sorg som berodde på 



Adams familjs korruption. Jesus skulle 
ha etablerat sitt familje-messiasskap, 
förenat sin nation och sedan assimilerat 
den med Rom. Men dessa saker blev 
inte förverkligade. Eftersom jag står i 
position som världs-Messias kan vare 
sig USA som representerar Rom i vår 
nuvarande värld, eller Sydamerika, 
motsätta sig mig. Tiden för dem har pas-
serat. Eftersom jag är i stånd att leda 
världen, från positionen som världs-
Messias, kunde jag sända ut nationella 
messias. Det behöver inte nödvändigtvis
betyda att därför att det finns några na-
tioner där nationella messias inte kan 
uppfylla sitt ansvar kan Guds vilja inte 
förverkligas.

Det som är tänkt att hända genom det 
tredje Israel är att få alla nationer i ba-
lans inom sin sfär. Därför stiger alla 
människor i de 184 nationerna i världen 
upp till en position där de kan ta emot 
Guds välsignelse på lika villkor. De na-
tionella messias har skickats ut med 
missionen att bygga broar för att uppnå 
det resultatet. De nationella messias 
måste ta på sig ansvaret att lösa svå-
righeterna i deras tilldelade nationer. De 
kan inte lasta någon annan med det. De 
behöver rädda sin nation, även om den 
innebär att sälja sitt hem eller försumma 
sin klan.

Jag har investerat hela min förmö-
genhet, mitt allt för att förena Nord- och 
Sydamerika. Nationella messias kräver 
samma tänkande, för att kunna göra 
stora bidrag som kommer att bestå i 
historien. Gud kommer bara att sam-
arbeta med dem när de följer samma 

plan för att uppnå samma slutresultat. 
En nationell messias är som en guver-
nör i för hans eller hennes nation. 
Tidsåldern har kommit när varje 
människa kan styra en nation med full 
auktoritet. (282-333, 1997/04/07)

3 Välsignade familjer från de fyra 
nationerna i Korea, Japan, USA och 
Tyskland kommer att resa till 184 natio-
ner. Familjer från dessa fyra huvud-
nationer kommer att tilldelas varje na-
tion. Fyra familjer för varje av 184 na-
tioner blir sammanlagt 736 familjer. Om 
USA kommer till korta, så måste Eng-
land och Frankrike kompensera det. 
Italien är kopplat till Tyskland på samma 
sätt. Familjerna kommer att relatera till 
deras nationella ambassader.

Dessa människor från de sju nationerna 
kommer att utföra den sanna familje-
rörelsen. Den sanna familje-rörelsen är 
den rena kärleksrörelsen och också den 
sanna kärleksrörelsen. Adam och Eva 
förlorade (andlig) renhet, Sanna 
föräldrar och sann kärlek i sin familj. 
Detta måste gottgöras. 

Alla dessa familjer måste förenas under 
en ansvarig person, en förälder och 
påverka deras tilldelade nation och 
världen. Dessa företrädare skickas inte 
ut som stam-messias eller familje-
messias utan som nationella messias. 
Dessa kommer att vara nationella 
messias-familjer. Så nu har vi skickat 
nationella messias till 184 nationer, och 
när dessa nationer återupprättas, kom-
mer befrielsen och auktoriteten hos den 
globale Messias att utvecklas naturligt. 
Detta är början på rörelsen som kommer



att återupprätta konungskapet och för-
verkliga himelriket på jorden. 
(278-326, 1996/06/23)

4 Jag har kommit upp till nivån att kunna
att befria världen. Jag har stigit upp till 
denna nivå från nivån att befria Messias 
på position på individnivå, familjenivå, 
stamnivå, folks nivå, nationell nivå, 
världsnivå och kosmisk nivå, och 
äntligen befria Gud. När jag kommer att 
placera er i positionen som nationella 
messias, måste ni utöva absolut tro, 
absolut kärlek och absolut lydnad, precis
som jag har gjort med Gud. Så när ni 
reser, sälj ert hus, sälj ert land och 
plantera om allt detta in i er tilldelade 
nation. Ni måste investera allt, så som 
jag har gjort. Eftersom det ni behöver 
investera inte är så mycket, borde ni gå 
som stam-messias, messias för 180 
familjer. När ni reser till er nation, borde 
ni få dem att flytta med er i en stor 
flyttning.

Ni måste resa till den nationen som 
messias i position som subjekt partner 
och rädda den. För att göra detta, måste
en messias förmå Kain och Abel att ge 
upp. Ni måste förena den nuvarande 
presidenten med den tidigare presiden-
terna, och också förena ministrarna. Ni 
måste arbeta så att ni efter att plus och 
minus blivit en, kan ni nå en nationell 
vändpunkt och inympa hela nationen på 
en gång. När ni gör det, kommer natio-
nell befrielse att uppnås.

Jag har redan skapat miljön. Jag har 
uppnått fullkomlighet som Adam, full-
komligheten hos Jesus, och Herrens 
fullkomlighet vid Återkomsten. Inom mig 

finns både Jesus och Adam. Vad detta 
betyder är att jag har slutfört vad Adam 
och Jesus lämnade ogjort. Således har 
en stege byggts som sträcker sig från 
helvetet till den himmelska sfären. Satan
sa att han skulle bryta den stegen, men 
nu har han gett upp fullständigt. Jag 
slogs mot satan och han gav upp. 
Huvudvägen är lagd. Det finns bara en 
av dess slag. Denna stege som jag 
byggde under 40 år är något ni inte ens 
kan bygga på 4000 år. Jag lånar ut 
denna segerstege till er. 
(279-168, 1996/08/04)

5 Nationella messias är en term som 
aldrig hört talas om tidigare i historien, 
men att vara en nationell messias är mer
värdefullt än att vara en nations presi-
dent i 10 000 år. Nationella messias blir 
förfäderna för deras nationer. De blir den
himmelska sfärens grundande förfäder. 
(281-170, 1997/01/02)

6 Som en nationell messias är ni er 
nations fader. Ni måste utbilda folket. Ni 
bär ansvaret att utbilda president- och 
regeringssmedlemmarna. Och ni måste 
ha idén att efter att ha utbildat nationens
folk, går ni vidare för att vägleda dem att
bli senatorer, regeringsmedlemmar och 
till och med presidenter. Ni misstar er 
om ni tror att utan att göra sådana förbe-
redelser, kommer ni bara kunna träffa er
nations president och göra något med 
honom eller henne. 
(286-188, 1997/08/10)

7 Som nationella messias måste ni vara 
en förebild så att ni naturligt kan påverka
människorna i er tilldelade nation. Ni kan
inte äta och sova som alla andra gör. 



Eftersom ni är förälder kan ni inte göra 
det där. Ni måste vara en förebild. 
Problemet är att allt beror på en ledare. 
Den som berättar för andra vad man ska
göra men inte visar ett exempel först är 
som en tjuv. Om ni uppmanar andra att 
leva för andras skull borde också ni leva 
för andras skull. Annars är ni en falsk 
person. Faktum är att ni behöver leva för
andras skull till det ögonblick ni dör. Och
om ni dör utan att ha avslutat er mission,
bör ni ångra er under tårar av ångest. 
Även i världen efter döden måste ni 
kunna leva för andras skull. För att hålla 
takt med den stora utökade världen 
måste ni kunna påverka alla delar av 
den världen, med dess många under-
avdelningar. Kort sagt, ni måste leva 
centrerat på en kärlek som omfattar alla 
dessa underavdelningar. 
(297-190, 1998/11/20)

8 De nationella messias står i position 
där de måste investera på Guds vägnar.
Och när de investerar som en individ bör
de inte prioritera sin familj eller något 
annat över nationen för vilka de är 
ansvariga för. Om nationella messias 
planerar att tjäna pengar i sin tilldelade 
nation och återvända hem, kommer de 
att straffas. Ni kan inte återvända hem. 
Ni behöver skapa rätt miljö i er nation. 
För att göra det behöver ni investera i 
kärlek och liv även när ni ger vägled-
ning. Då kommer folket av satans här-
komst säkert att buga sina huvuden inför
er.

Vi måste utrota satans släktlinje på detta
sätt. Vi kan inte göra det med våld. Vi 
måste skapa ett frivilligt överlämnande. 

Sådant är åter-skapelsens arbete. Detta 
är detsamma som Guds stora skapelse-
verk, som han uppnådde som den 
absoluta subjekt partnern som investe-
rade hela Hens varelse utan förvänt-
ningar att få något tillbaka. Detsamma 
gäller för er. Nationella messias är 
Sanna föräldrar som investerar för sin 
nation. Det är därför som nationella 
messias måste investera allt för sin 
nation. De har ingenting som är deras 
eget. Ni borde inte lämna ett hus eller 
land och tänka, "Jag kommer tillbaka förr
eller senare och bor där." Ni borde inte 
ha någonstans att återvända till. 
(287-268, 1997/10/05)

9 Som nationella messias representerar 
ni Sanne far och Sanna mor i er nation. 
Därför, måste ni och er partner bilda 
relationer med de par som representerar
den nationen, till exempel presidenten 
och första damen. Det förhållandet bin-
der samman det förgångna, nutiden och 
framtiden.

Om det finns många goda förfäder till 
den nationen, kommer var och en av 
dem att ta kontakt med deras ättlingar 
på jorden. Förfäder ansluter sig till den 
fysiska världen genom sin avkomma, 
men deras ättlingar kanske inte är i höga
positioner. Eftersom denna värld har va-
rit under satans herravälde så länge, har
dåliga människor stått i frontlinjen av 
makten. Bra människor har tyvärr varit i 
relativt låga positioner.

När därför andar i den andliga världen 
besöker avkomman till goda förfäder och
försöker samarbeta med dem, är kanske
de personer de samarbetar med inte i 



höga positioner. Det är därför ni inte bör 
begränsa er uppmärksamhet till folket i 
de högsta sociala klasserna. Ni repre-
senterar er nations huvud, vare sig det 
är president eller konung, och bör opar-
tiskt behandla alla människor i er nation.
Om ni misslyckas med att göra detta, 
kommer ni att blockera himmelsk lycka 
från att komma till er nation. 
(286-195, 1997/08/11)

10 Nationella messias nationer har 
religiösa ledare, och de nationella mes-
sias måste vara mer hängivna än de 
religiösa ledarna. Det finns patrioter i 
den nationen, och de nationella messias
borde inte vara sämre än dem. Det är de
nationella messias plikt att överträffa 
deras offer. Det är uppgiften för natio-
nella messias. I ljuset av Guds vilja ges 
ansvar till människor i höga positioner.

Vi gör motsatsen till världens sätt: Ju 
högre er position är desto viktigare och 
olika de fält ni måste investera i utan 
förväntningar att få något tillbaka. Det är 
därför mitt liv är utmattande, långt mer 
än om jag skulle levt för min egen skull. 
Oavsett hur utmattande det kan vara, 
anser jag inte att det är tröttande. Ni 
måste förstå vikten av den position ni 
står i som nationella messias. Era famil-
jer har upprättats som Fars, Sanna Fö-
räldrars företrädare, och ni borde arbeta 
i enlighet med detta. För Gud att komma
till er nation och arbeta fritt centrerat på 
er familj och Enighetskyrkan, måste ni 
kunna stå i en position som en ägare 
som kan leda till åter-skapande. Ni må-
ste återskapa genom Guds kraft. 
(286-198, 1997/08/11)

11 Det nationella messiasskapet är ett 
villkorligt ansvar på grundval av ett 
förbund ni har etablerat inför Gud och 
Far. Ni kan inte förvänta er att fortsätta i 
de gamla vanorna som ni utvecklat me-
dan ni fritt levde i Korea. Ni måste bli 
nya. Ni måste lägga villkor i enlighet 
med tidsåldern för utjämning. Ni kommer
att hamna i stora problem om ni fort-
sätter att leva som ni vill och glömma de 
villkor ni behöver lägga. Hela er klan 
kommer att förgås. Om flera stammar 
förstörs, kommer inte er nation att kunna
följa den väg den är tänkt att gå. Er 
nation själv kan förstöras.

Jag har ingen tvivel eftersom jag vet att 
det här är vägen. I mitt liv har jag aldrig 
tvivlat på det. Jag uppfyller alltid saker 
jag tror på och lovar, även om det inne-
bär att behöva gå igenom svårigheter för
att göra det. Ni måste också skapa ett 
villkor inför himlen så att ni kan eliminera
alla villkor för satans anklagelser. Bara 
när ni står i befrielsens position och fri-
het kan Gud skydda er. Ni får ta emot 
välsignelser genom att noga utföra för-
fäders riter. Därför måste ni, som natio-
nella messias, uppfylla era villkorliga 
ansvar. Eftersom ni har gått till er nation 
med ansvar i min position måste ni följa 
mina instruktioner och fördela välsig-
nelser till varje land. 
(286-210, 1997/08/11)

12 I deras tilldelade nation måste de 
nationella messias vakna tidigare och gå
till sängs senare än deras kyrkofamilj. 
De står i föräldrars position. Om era 
medlemmar inte har kläder att bära, bör 
de nationella messias ge dem egna 



kläder. Det kommer inte alls att göra få 
dem att misslyckas med att ge sådana 
personlig vård och kommer ändå utöva 
auktoritet på nationell nivå. 
(286-224, 1997/08/11)

13 De nationella messias måste bli 
människor som klarar av att hantera sin 
kropp med sitt sinne som centrum. De 
måste bli de mest framgångsrika 
affärsmännen. De behöver bli mest 
framträdande inom det religiösa området
- människor som kan diskutera ande-
världen och alla tros-traditioner bättre än
någon annan. Om de kan uppnå detta, 
kommer presidentens och ledande per-
soner i deras nationer säkert att söka 
upp dem. (287-179, 1997/10/03)

14 De nationella messias måste följa 
den livscykel jag har gått. De måste 
överge sin egen nation och gå ut i värl-
den. Jag sa inte att jag skulle stödja dem
ekonomiskt. De måste tjäna pengar bäst
de kan och bli självförsörjande. De 
nationella messias måste utse stam-
messias och familje-messias som cent-
rerar på klanen inom deras nation och 
påverkar dessa klaner i stor skala. Varje 
stam-messias ansluter till 180 familjer. 
När de därför ger välsignelsen, ger de liv
åt nationen, deras stammar och deras 
efterföljande generationer. De måste 
utveckla detta i deras Kain-nation som 
representerar världen innan de åter-
vänder till sin egen nation. Gud kan upp-
rätta en nation som centrerar på dessa 
stammar. Detta är något som måste 
göras. (289-318, 1998/02/02)

15 De nationella messias måste säkra 
auktoriteten hos stam-messias. De 

måste på den här jorden reparera famil-
jerna av satans värld, centrerat på att 
familje-messias mission slutförts. De 
måste utrota satans härstamning. På så 
sätt kan den andliga världen och den 
fysiska världen vändas inifrån ut. Följakt-
ligen i den nya ursprungliga världen, 
måste Sanna föräldrar följa Gud. 
Nationella messias kommer att följa 
sådana Sanna föräldrar. Stam-messias 
måste följa sådana nationella messias, 
och familje-messias måste följa stam-
messias. Så fungerar himmelriket på 
jorden och i himlen. Guds ideal för ska-
pelsen, som varit ouppfylld ända till vår 
tid, kan uppnås när alla finner sin plats 
på detta sätt.

Efter att igen ha funnit det ursprungliga 
hjärtat som Gud skapade Adam och Eva
med och den stora sfären av kärlek, 
måste vi skörda kärlekens frukt genom 
kärlekens substans. När vi väl bestäm-
mer villkoren för återvända till den ur-
sprungliga positionen som fungerar som 
en plan för en nation baserad på den 
ideala familje-modellen, kommer vi att 
kunna gå vidare till tidsåldern när Gud är
allerstädes närvarande, genomsyrande 
allt, och har full allsmakt. När den tiden 
kommer, kommer vi att vara fria. Sådan 
är den stora missionen som har givits till 
nationella messias. De nationella 
messias är Abel-konungarna. De måste 
ta ansvar för allting i sina tilldelade 
nationer. (297-180, 1998/11/20)

16 Jag har skickat ut nationella messias 
för att förmedla äktenskapets Välsignel-
se till folket i varje nation, att ta dem till 
himmelriket och göra det möjligt för dem 



att gå till det befriade konungariket av 
Jerusalem i andevärlden. Vi måste väl-
signa alla i varje nation, från presidenten
till sista medborgaren. Nationella mes-
sias är sanna föräldrar som har sänts till 
varje land. Sanna föräldrar skänker 
människor rätten att komma in i himmel-
riket. (294-106, 1998/06/14)

17 Vilken tidsålder kommer när den 
nationella messias tidsålder passerats? 
När de nationella messias uppfyller sitt 
ansvar, kommer himmelriket på jorden 
att gry. De som är ansvariga för välkom-
na denna tidsålder som snabbt närmar 
sig borde inte agera själva. De måste 
stå i centrum och vägleda politik, eko-
nomi och kultur i sin tilldelade nation från
den första till den sista. Detta är det 
enorma ansvar de behöver uppfylla. En 
messias har denna typen av ansvar.

Begreppen "familje-messias", "stam-
messias" och "nationell-messias" kom-
mer inte att blekna. Början av allt är 
Sanna föräldrar, så det kan inte finnas 
någon familj eller syskon utan Sanna 
föräldrar som deras centrum. Barnen 
som är födda av Sanna föräldrars 
släktlinje kan inte förneka Sanna för-
äldrar. Detta är för att Sanna föräldrar är
början, processen och resultatet av all-
ting. De nationella messias har att följa 
min vägledning. Det kommer inte att 
räcka för dem att agera på egen hand 
hur de vill, eller följa deras gamla vanor. 
Nu är det dags för dem att gå framåt, 
efter formel-vägen, måste de röra sig i 
enlighet med formeln.
(283-009, 1997/04/08)

Smorda representanter 
(boonbongwangs)

Den 13 april 2008 utvalde Sanna föräld-
rar några nationella messias att tjäna 
som smorda representanter (boon-
bongwangs). Sanna föräldrar bad dem 
att gå ut till alla hörn av världen och 
uppföra en ny himmel och en ny jord, 
det vill säga Cheon Il Guk. 
Boonbongwang är ett koreanskt ord som
hänvisar till en position som rymdes av 
prefekterna i Rom på Jesu tid, som styr-
de regioner som Judea. Sanna föräldrar 
sa att om Jesus inte hade dött på korset 
skulle han ha skickat ut dessa smorda 
representanter till alla delar av världen 
genom Rom och därmed förverkligat 
Cheon Il Guk, fredsriket av befrielse och 
frihet, på den tiden. Sanna föräldrar be-
tonade därför att de smorda företrä-
darnas mission är att undervisa de hög-
sta ledarna i varje nation och vägleda 
dem att arbeta för Guds vilja.

18 Vid Universal Peace Federations 
Rallies for the Restoration of the Home- 
land, bad jag sanna barnen att gå med 
Sanna mor och mig. På grund av enig-
het hade jag Sanna mor och Sanna 
barnen med mig, vi kunde hålla mötena. 
Det krävs mer än en Fader för att rena 
släktlinjen. Släktlinjen renas först när 
ägget och spermierna förenas. Det är 
därför Far måste skapa vägen för Mor.

Syftet med en talarturnén till 120 natio-
ner var att finna människor i dessa 
nationer som kan bli utvalda represen-
tanter. Detta är vad Jesus borde ha 
ordnat i 120 nationer på nationell nivå. 
Smorda representanter styr som repre-



sentanter för himlen. De representerar 
deras nation, de har befogenhet att rena
släktlinjen och centrerat på Kain och 
Abel skilja människor från satans släkt-
skap. Det är därför våra söner och 
döttrar var tvungna att vara förenade 
med Mor. (533-280, 2006/07/29)

19 Smorda företrädare borde förena de 
som har tjänat över tiden som en nations
ledare. Om det är sex tidigare ledare i 
en viss nation, borde den smorde repre-
sentanten välja ut de två bästa bland 
dem och sedan välja en av dessa två 
genom lottdragning. Mänsklig vilja ska 
inte störa i detta. Även i en familj kan en 
far inte göra saker på ett godtyckligt sätt.
Fadern och modern borde dra lott. Bara 
när den ansvarige får himlens godkän-
nande kan hen fungera som ägaren i sitt
hushåll. Viljan uppfylls inte slump-
mässigt. En ordnad värld bildas i enlig-
het med strikta formler och principer, 
och det är därför detta stora universum 
har kunnat fungera som det har gjort 
hittills utan att dess delar kolliderar. 
Dessa lagar gäller till jordens slut, och 
människor som inte lydar dem kommer 
att skadas och gå förlorade. 
(592-322, 2008/06/13)

20 De nationella messias liknar prefek-
terna som tjänstgjorde under det romer-
ska riket. Dom är guvernörer och Abel-
typ konungar. Därför, när ni är en natio-
nell messias av en nation, som en 
prefekt, står ni i en position där ni kan 
utse ambassadörer och direkt leda den 
nationen när ni är placerad på sidan av 
himlen. (390-107, 2002/08/05)

21 Nu måste vi smörja representanter 
för 194 nationer. En smord representant 
är en person som borde kunna lösa 
problemet om vem som ska bli natio-
nens nästa president. Det är därför 
konungen till Föräldrar måste vara 
etablerade på grundval av Kain-typen 
konungaskapet och Abel-typ konunga-
skapet. Från Guds synpunkt, är de 
smorda företrädarna mer värdiga, än till 
och med Förenta staternas president. 
(602-117, 2008/11/13)

22 De ekonomiska resurserna hos 
Cheon Il Guk, fredsriket, måste använ-
das för att bygga ambassader i varje 
nation. Då måste Enighetsfamiljen 
skicka ut de smorda företrädarna. Den 
smorde representanter är som prefek-
terna tilldelade avlägsna platser i det 
romerska riket. Tiden har kommit för er 
som har återställt den äldre broders 
position och blivit den första sonen att 
vara skickas som den smorde represen-
tanten. Ni är de människor som har 
kommit framåt med missionet till led 
folket i denna värld som sina förfäder. 
De som inte förstår principen kan inte 
delta i detta. Guds fredsrikar är det 
sanna fäderlandet för välsignade 
familjer. (500-136, 2005/07/10)

23 De nationella messias är som mina 
smorda representanter. De är jämför-
bara med prefekterna utsedda av Rom, 
guvernörs-generalerna som styrde 
provinserna i Romerriket. Mina smorda 
företrädare är Abel-kungar som ska 
rädda sitt folk. Nationella messias bör ta 
mina smorda representanters position, 



mina guvernörs-generaler, och bli en 
med överhuvudet för deras nation.

Men era nationella messias miss-
lyckades med att göra det här. Därför, 
bör ni även nu skapa ett villkor att gå 
tillbaka till ert missionsland och under-
visa presidenten i den nationen om Vil-
jan så att han kan följa den.

När ni går till ert missionsland bör ni 
skapa enighet med den nationella 
ledaren och arbetet med de välsignade 
familjerna och kyrkans medlemmar där 
för att omvända den nationen. Ni är 
ansvariga för att sprida nyheten om att 
jag är Återkomstens Herre, Frälsaren 
och den Sanna föräldern, så att ingen, 
inte ens de som lever i slum-kvarteren, 
kan hävda att de inte har hört det. 
(516-128, 2006/02/04)

24 Det finns smorda representanter och 
ambassadörer för fred i 194 nationer. De
som har varit utvalda som nationella 
messias måste uppfylla sitt ansvar som 
smorda representanter. Efter att direkt 
ha lett ambassadörerna för fred, är de 
smorda företrädarna ansvariga att un-
dervisa dem så de kan leva som himlens
familjer. Det finns inte många dagar 
kvar, och de smorda företrädarna har 
ansvaret för att slutföra detta arbete så 
fort som möjligt. (2009/10/31)

25 Nationella messias, bör som smorda 
företrädare, utbilda folket i deras tillde-
lade nation. De måste bli ledare som 
kan utbilda sin nations nuvarande härs-
kare och kalla på sina tidigare härskare 
och instruera dem. Jag har skapat läro-
böcker och utbildat lärare som är mer än

kapabla för detta. Därför är jag freds-
konungen. Fredskonungen är konungars
konung. Jag har blivit konung av fred 
och lever i Guds närvaro. Det är därför 
jag är konungars konung och samtidigt 
konung över alla nationer. Jag är ko-
nung över alla konungar. Det är därför 
som Gud är med mig. Jag öppnade 
dörren och befriade Gud, som varit 
hjälplöst fångad under tiotusentals år. 
(597-293, 2008/09/14)

Avsnitt 3 De mongoliska folkens   
                federation

Rörelsen att upptäcka våra rötter. Den 
23 juni 1989, gjorde den Koreanska rot-
sökande föreningen, som undersöker 
familjens anor, Sanne far till sin ordfö-
rande. Sanna föräldrar anser att om 
släktföreningar ärver sann kärlek, sant 
liv och sant släktskap med hjälp av 
äktenskapets Välsignelse, kommer detta
i enlighet med Sanna föräldrars läror, att
underlätta återupprättelsen av mänsklig-
heten. Därför stödde de den här organi-
sationen. Sanne far sa att rörelsen att 
upptäcka familjens rötter kommer att 
fortsätta tills alla människor blir sanna 
barn som ärvt Guds släktlinje.

1 Vi har en organisation som heter 
Koreanska rot-sökande föreningen. 
Vetenskapen har sina rötter, filosofin har
sina rötter och religionen har sina rötter. 
Jag föreslår därför att vi skapar en root-
sökande förening för alla dessa områ-
den. Vad betyder forskningen efter 
familjerötter? Roten till sådana saker 
som fred, kärlek, enighet, ideal och 
tjänande är den absolute Gud. De går 



alla tillbaka till den absolute Gud. 
Humanismen kommer att försvinna. Den
känner inte till den grundläggande roten.
Vi försöker utveckla en sådan rörelse. 
(493-079, 2005/04/21)

2 Organisationer som forskar i familje-
rötter kan omfatta alla aspekter av 
människans liv. Alla fält som påverkar 
denna värld, som historia, vetenskap 
och religion, kan undersökas av dessa 
föreningar. Det finns bara en rot för alla, 
vare sig de är politiker, ekonomer eller 
forskare. Det är därför denna rörelse för 
att upptäcka rötter måste globaliseras. 
Koreanska rot-sökande föreningen bör 
först försöka expandera sitt område till 
den större mongoliska familjen, bestå-
ende av alla människor som har det 
mongoliska födelsemärket. Jag är säger 
att vi borde hitta våra blods-släktskap 
först. Men denna stam kan inte vara 
roten; förfäderna av denna stammen är 
roten. Förutom än Gud är Sanna Föräl-
drar stammens stamfäder med det mon-
goliska födelsemärket på jorden. Så 
varje medlem i den stammen har inget 
annat val än att samlas på Sanna 
föräldrars sida. (493-081, 2005/04/21)

3 En varelse kan inte ha två rötter. Den 
kan bara ha en central rot. Religion 
måste presentera sanningen och den 
teoretiska världssyn som kan förklara 
detta. Religioner bör hjälpa oss att dra 
slutsatsen att denna rot - som i synner-
het är rörelsen för enighet och fred - är 
den personlige Gud. Samtidigt omfattar 
denna rot, som är en och unik, allting, 
inklusive Konfucianism och Buddism. 
Därför har deras anhängare målet att 

acceptera Principerna. 
(493-082, 2005/04/21)

4 Ni välsignade familjer är en del av en 
stor familj. Oavsett om ni kommer från 
norr eller söder, är ni alla syskon. I 
Korea är personer av alla 286 efternamn
- som Kim, Pak och Moon - delar av en 
större familj. Genom att samla detta 
större mongoliska folk med det mongo-
liska födelsemärket kommer vi att bilda 
sfären som kan välsigna en enad värld. 
Över 70 procent av världens befolkning, 
det vill säga mer än två tredjedelar, har 
det mongolska födelsemärket, så när de 
tar emot Välsignelsen och förenar sig 
som ett folk, kommer de att skapa en 
naturlig sfär av fred. Och när de kommer
att tillhöra den ende fadern som har auk-
toritet som deras Herre, utan några hin-
der som skiljer honom från dem, kom-
mer de att förbereda territoriet för ko-
nungen av världsfred. Eftersom deras 
ursprung och deras rot är Gud, kommer 
ingen att vilja förbli okunnig om Hen. 
(493-304, 2005/04/26)

5 De flesta i asiatiska nationer är en del 
av den mongolska släkten och har det 
mongoliska födelsemärket. Hälften av 
människorna i Mellanöstern, liksom 
folket i Europa, hör också till denna här-
komst. Ni blir medlem av det större mon-
goliska folket genom ett äktenskap, pre-
cis som människor kunde bli israeliter 
genom att gifta sig med någon av 
israelisk ras.

På samma sätt börjar vi nu rot-sökande 
förenings-aktiviteter baserade på Sanna 
föräldrar släktskap, det utvalda folkens 
sfär. Vi måste förbereda oss för att män-



niskor ska ansluta sig till föreningen att 
finna sina förfäder. De måste gå bortom 
befrielsens tidsålder och fullborda inre 
frihet och avancera till ett evigt rikes 
tidsålder, tidsåldern av evig fred och 
lugn. Människor måste nu ansluta sina 
släktlinjer till Guds släktlinje. Människor-
na i den mongoliska släktlinjen är 
spridda över hela världen, och vi måste 
snabbt välsigna dem. 
(467-105, 2004/09/02)

Grundandet av de mongoliska 
folkens federation

Den 23 september 2004 grundade 
Sanna föräldrar i Seoul, De mongoliska 
folkens federation för världsfred 
(MPFWP). Denna organisation är en 
global federation för fred som samman-
för människor med mongoliska rötter, 
som utgör 70 procent av världens be-
folkning. I deras grundförklaring, sa 
Sanna föräldrar: "Människans historia 
har nu inlett den stora tidsåldern av 
övergång, när religiösa barriärer, ideo-
logi och så vidare kommer att avskaffas. 
Vi grundar De mongoliska folkens fede-
ration för världsfred, för att kunna ta led-
ningen att förverkliga en värld av fred 
genom försoning och samarbete, 
ömsesidigt beroende, ömsesidigt 
välstånd, och återhämtning av den 
ursprungliga standarden, baserat på 
värdena för sann kärlek och sann familj."

De fortsatte med att uppmuntra 
människor med mongoliska rötter att 
förenas i solidaritet, uppfylla pionjärer-
nas mission och få alla människor i 
världen att bli räddade och äktenskapet 

välsignat. Att ha någonting gemensamt 
för människor samman och förenar dem.
Därför, har Sanna föräldrar för avsikt att 
förena mänskligheten som bröder och 
systrar genom denna egenskap av 
mongoliska rötter som så många män-
niskor delar. Särskilt sa Sanna föräldrar 
att dessa människor är centralpersoner 
som måste ärva och bevara Guds släkt-
linje av godhet i sin rena form. De upp-
manade Mongoliska folkens federation 
för världsfred, att uppfylla sin mission 
som den förstfödda sonen.

6 Vi måste revolutionera den fallna 
världen. Det är därför som i FN förkla-
rade avskaffandet av nationella gränser. 
Eftersom FN inte har förverkligat detta 
skapade jag den Mongoliska folkens 
federation för världsfred. Mer än 70 
procent av världens befolkning delar 
mongoliska rötter. Detta är ett faktum i 
historien. Så om dessa människor hör 
mina lärdomar och bestämmer sig för att
få äktenskapets välsignelse kommer de 
att bilda sammanlänkade relationer över 
hela världen. Om den större mongoliska 
familjen följer mina ord, förenar sig som 
en, och utför tronbestigning och krö-
ningsceremonier för Guds konunga-
skap, så kommer murar mellan natio-
nerna att försvinna. 
(473-196, 2004/10/15)

7 Människor som tillhör den större 
mongoliska familjen finns runt om i 
världen, överskrider nationella gränser. 
De finns på sydspetsen av Sydamerika. 
De bor även i nationer som tävlar med 
varandra för att erövra sydpolen. Det 
finns inget sätt att förhindra de mongo-



liska människorna från att kommunicera 
med varandra.

Ordet "familj" avser en grupp människor 
som bor i en stad eller under ett tak, så 
nationella gränser kan inte dela dem. 
Det är därför medlemmarna i Enighets-
kyrkan, som representerar den inre 
aspekten, hjärtat och det mongoliska 
folket, som representerar den yttre 
aspekten, kroppen, måste förenas base-
rade på Enighetskyrkans tro och värde-
ringar. Således kan vi skapa scenen för 
hela världen att vara helt förbunden och 
sammanhållen som en stor familj. 
(469-257, 2004/09/21)

8 Det verkar inte finnas något sätt att 
skapa en nation och en värld på jorden. 
Därför grundade jag Mongoliska folkens 
federation för världsfred. Det är som 
Förenta nationerna. Genom att ta denna
väg, kommer hindren mellan nationer att
försvinna. Ingen kommer att motsätta sig
eller kritisera detta tillvägagångssätt. 
Fredens nation kommer att dyka upp när
vi bygger bron som ansluter till fredens 
befriade värld, och därmed kommer vi 
att påbörja himmelriket på jorden och i 
himlen. (467-183, 2004/09/04)

9 Över 70 procent av alla människor 
tillhör den större mongoliska familjen. 
När Mongoliska folkens federation för 
världsfred uppnår en högre position än 
FN, kommer ingen att sakna dess gene-
ralförsamling. När federationen når det 
stadiet, har vi gått bortom FN:s nivå som
generalförsamling, så vi behöver inte 
oroa oss för att skapa ett Abel-FN. 
Nationella hinder kommer försvinna, och
vi kommer att kunna resa var som helst.

Det mongoliska födelsemärket visar att 
vi är samma människor. Människor som 
bor på samma ort kommer inte nödvän-
digtvis från samma personer. När män-
niskor som kommer från olika släktlinjer 
förenas och stödjer varandra, kan de bli 
landsmän, men det betyder inte att de är
samma människor. Men medlemmar av 
samma folk är kopplade till samma för-
fäder från huvud till tå. Ert ansikte skiljer 
sig från andras, men liknar era förfäders 
ansikten. Ni är anslutna till era förfäder 
och kan ta emot deras stöd.

När det gäller släktlinje är en familj 
frukten av tusentals och tiotusentals år 
av historia. Släktlinjerna av tiotusentals 
förfäder följer genetiska lagar, så deras 
egenskaper är bundna att återkomma i 
efterföljande generationer. Det betyder 
att ett vitt par kan till och med föda ett 
svart barn. Eftersom ni är frukten av 
denna process kan ni inte säga att ni 
bara hör till er själva. Ni representerar 
era förfäder, och ni kopplar nuet till era 
avkomma era barn, eftersom ni är 
anslutna till dem genom gemensamt 
släktskap. Om ni skulle dra in er 
blodslinje, skulle ni dra alla som var 
anslutna till den mot er. 
(470-136, 2004/09/25)

10 Jag grundade De mongoliska folkens
federation för världsfred, för att på-
skynda världens omvandling av släk-
tingar. Innan vi kan omvandla släktlinjer 
måste vi omvandla ägande, och innan vi
kan omvandla ägande, måste vi först 
omvandla hjärtan. För närvarande gör 
världen detta baklänges, men omvand-
ling av ägande och släktskap är me-



ningslöst utan att hjärtat före det om-
vandlats. Konvertering av släktskap, 
ägande och hjärtats rike är de svåraste 
sakerna för utföra.

Även om ni bor i en avancerad och rik 
nation som Amerika eller Japan, kom-
mer ni inte att kunna komma in 
himmelriket om ert sinne och er kropp 
står i konflikt. Jag har en logisk under-
visning om hur och varför sinne och 
kropp kom i konflikt. Det mänskliga 
syndafallet började från satans kärlek, 
och därför måste det omvändas genom 
gottgörelse - genom situationer där ni 
har ägande över ingenting, där ni inte 
ser på er kropp att tillhöra er eller ert 
samvete tillhöra er. Ni kommer inte vara 
nöjda om ni inte revolutionerar ert sinne 
och er kropp och ansluter dem till Gud 
genom en inympningsprocess. Vilda 
olivträd måste få ett transplantat från det
sanna olivträdet. (467-232, 2004/09/07)

11 I den befriade sfären av det fjärde 
Israel, måste vi förena släktet och roten. 
Genom att göra så bildar vi landet för 
det fjärde Israel. Det vill säga en nation 
och en värld utvidgad från en familj, ba-
serad på den enade och befriade suve-
räniteten hos konungars konung av god-
het. Med andra ord bör alla nationer fö-
renas till en genom familjeideal och an-
slutas till världen. När denna nation i 
form av en familj således etableras både
i himlen och på jorden, kan alla vänner 
och släktingar som har tagit emot Välsig-
nelsen under Gud som deras Förälder 
att stå i barns position och bli medlem-
mar i vårt ursprungliga hemland, vår 
ursprungliga nation av evig fred och 
välstånd. (467-106, 2004/09/02)

12 Efter att ha gått igenom smärta och 
lidande har Återkomstens Herre äntligen
återupprättat auktoriteten för det utvalda 
folket i Israel, eliminerat Jesu sorg över 
att korsfästas och uppenbarades i denna
värld som hans påtagligt uppståndna 
kropp. Han har ansvaret för att blockera 
vägen för allt ont i denna värld och för 
att nå den absoluta standarden för sann 
kärlek, sant liv och sann härstamning. 
Inte bara för att hantera ursprunget till all
kärlek, liv och släkt, utan också att 
smälta och absorbera det.

Sanna föräldrar, som har kommit till 
denna värld med nyheten om Välsig-
nelsen för förändring av släktskap, har 
blivit motsatt av satans värld och av alla 
människor, både i andevärlden och i hel-
vetet på jorden. Men genom Välsig-
nelsen har de frikopplat sfären som 
avskiljs från ondskan på individuell nivå 



till sfären som är avskild från ondska på 
familje-nivå, stam-, folk-, nation- och 
världsnivå. På den här grunden har 
Sanna föräldrar blivit krönta som konung
och drottning av välsignade familjer på 
nivåer av individen, stammen, folket och 
nationen, och de har tagit position som 
konungen och drottningen överskri-
dande religioner och nationer, centre-
rade på religionens sfär.

Centrerat på över och underhusen i 
Förenta staternas kongress, som repre-
senterar sfären av det andra Israel, vann
Sanna föräldrar - som återhämtade 
namnet på ägaren av sann kärlek, sant 
liv och sann släktlinje och som är ett i 
hjärta och kropp med grundarna av 
religionerna och deras representanter på
jorden - vann de över otaliga Kain-typ 
konungar i satans värld och etablerade 
konungens konungaskap av evig och 
oföränderlig fred med Gud i centrum. 
Därefter centrerat på enighet i trons 
värld, etablerade de auktoritet genom 
deras segern och invigde Mongoliska 
folkens federation för världsfred, natio-
nen som representerar Kain-sfären.

Det här är tidsåldern när vi kan förena 
hela sfären av bröder som en gång gick 
förlorad och erbjuda deras konungaskap
till Gud. I denna period kan nu Sanna 
föräldrar riva barriärerna i Kain-världen 
på nivåerna av individ, familj, stam, folk, 
nation, värld, kosmos och till och med 
helvetet, och skapa en sfär av Välsig-
nelse och befrielse baserat på släktskap,
efter att ha skapat ett gemensamt värde-
system med en rättvis standard. Genom 
att göra så, kan förräderiet av blods-

släktingarna i Adams familj rättfärdigas. 
Således har vi inlett en tidsålder där vi 
kan ärva den befriade auktoriteten för de
jordiska och himmelska världarnas 
seger, baserat på Guds konungaskap. 
Konungen av fred, har etablerat och 
grundat De mongoliska folkens fede-
ration för världsfred, som representerar 
Kain-världen. (470-165, 2004/09/26)

13 Gud är fredens konung, och den 
nation där Gud lever är hemorten och 
faderlandet av fred. Ni behöver känna till
om denna Gud. Det viktigaste är hur vi 
ska förstå denna absoluta Gud. Efter-
som människor lever på den här pla-
neten jorden, är de bröder och systrar, 
en blodslinje och en stor familj. Guds 
försyn har blivit dold för oss. Denna 
dolda kunskap måste avslöjas. Med 
detta i åtanke har jag sammankallat 
denna konferens för De mongoliska 
folkens federation för världsfred. Denna 
konferens måste vara Guds barns möte,
samlingen av Guds familj. Detta är vårt 
mål. (478-283, 2004/12/02)

14 Trots att människor som bär det 
mongoliska födelsemärket gifte sig med 
varandra spred de sig också österut, 
västerut, norrut och söderut och gifte sig
med lokala invånare. Som ett resultat 
blev många förfäder blandade. Deras 
blodslinje diversifierades allt eftersom de
expanderade över fem oceaner och sex 
kontinenter. Deras avkomma kan vara 
från samma familj men de har en mängd
förfäder. För att lösa detta måste vi 
vända sfären av större mongolisk familj 
till en sfär av de mongoliska blodrela-
terade människorna baserat på standar-



den på den Välsignelse som går utöver 
den nationella nivån. Denna blodrela-
terade stam kommer inte från olika 
släktlinjer utan från endast en. 
(505-237, 2005/08/28)

15 Jag grundade en förening genom 
vilken religiösa människor kan förenas, 
och jag har också samlat det mongoliska
folket, så att de nu tar samma väg. 
Dessa två grupper är Abel och Kain. 
Även om de tidigare kämpade mot va-
randra, har de nu planterat den seger-
rika banderollen av fred på detta land. Vi
måste lösa Adam och Evas bittra sorg 
och delta med Sanna föräldrar. Då 
måste vi komma in i Guds närvaro och 
säga till Hen, "Himmelske Fader, vi har 
återvänt" och gråta oändliga tårar från 
vårt hjärta. Vi skilde oss från Gud under 
tårar, men efter att vi har uppnått åter-
upprättelse genom gottgörelse med 
tårar, kommer vi in i det himmelska pa-
latset av det ursprungliga idealet. Och 
när Gud antar sin rättmätiga plats och 
allt Hens folk uttalar en ed att de kom-
mer att bli ägare till allt under himlen, då 
kommer Guds eviga rike börja. 
(511-204, 2005/10/12)

16 Att förena det större mongoliska 
folket genom Välsignelsen är en rörelse 
för att avskaffa nationella hinder. 
Mongoliska människor är närvarande i 
alla nationer i Asien, inklusive inte bara 
Korea, Japan och Kina utan även Ryss-
land. Detta är ett fantastiskt faktum. 
Trettio procent av de tidiga europeiska 
invandrarna till Amerika härstammar 
också från de mongoliska folken. Att 
uppnå världsfred blir inte ett problem om

vi kan förena dem genom Enighets-
principen. (467-166, 2004/09/04)

17 I Adams familj dödade Kain Abel. 
Religioner bildades för att fly från denna 
väg, och nu har tiden kommit för att Gud
ska sammansmälta Kain-världen genom
religion. Nu när konungaskapens godhet
har börjat, måste vi hitta den trans-reli-
giösa och trans-nationella sfären. Om 
den första sonen i Adams familj inte 
hade dödat Abel utan etablerat den älds-
te sonens auktoritet som sina föräldrars 
representant, kunde familjen ha varit 
ordentligt etablerad. Så skedde inte och 
situationen vändes upp och ner.

Därför måste det mongoliska folket i slut-
ändan förena sig som en större familj 
och inta positionen som den äldre bro-
dern. Då kan de etablera den sanna 
auktoriteten hos den äldre brodern och 
deras yngre bröder kan ta sin rättmätiga 
position. Först då kan vi uppnå befrie-
lsen av änglavärldens, satans värld och 
till och med helvetet. Den grundläg-
gande befrielsen kräver att vi tjänar 
Kain-världen, med respekt för sin äldre 
broders position. Först då kan denna 
värld bli en värld av fred. Nu, genom att 
inympa det förlorade ursprunget av 
Guds släktskap, kan vi bosätta oss i en 
fullständig befrielse. 
(468-161, 2004/09/13)

Avsnitt 4 Det universella 
fredsförbundet - 
Universal Peace Federation

Toppmötet och federation



Den första konferensen från toppmötet 
för världsfred (SCWP) ägde rum den 31 
maj - 4 juni, 1987, med 20 tidigare stats-
chefer på Lotte Hotel i Seoul. Toppmötet
för världsfred, som sammankallade kon-
ferenser från tidigare och nuvarande 
statschefer och andra politiska ledare på
den globala arenan, blev centrum för 
Federationen för världsfred (FWP).

Sanna föräldrar grundade Federationen 
för världsfred vid en samling vid Little 
Angels Performing Arts Center i Seoul 
den 28 augusti 1991, på grundval av 
deras diskussion 1990 med Sovjet-
presidenten Mikhail Gorbatsjov. Vid det 
inledande mötet, sa Sanne far i hans 
huvudtal att varje land måste avvisa 
strävan efter sina egna enskilda natio-
nella intressen som grund för politiken 
och föreslog skapandet av ett världs-
toppmöte som skulle bygga relationer 
tillit och ömsesidig förståelse bland 
nationer. I enlighet med detta förslag, 
diskuterade deltagarna hur nationer kan 
överträffa sina egna smala intressen för 
att ytterligare främja världsfred.

1 Sanna föräldrar, som kommer som 
Återkomstens Herre, måste uppnå den 
tredje sfären av det tredje Israel genom 
samarbete mellan Förenta staterna och 
nuvarande Israel. Ingen förstår detta, 
och av den anledningen måste Enig-
hetskyrkan ensam vara medveten om 
vad som måste äga rum, ta ansvaret för 
det. Världspersoner som har skapat en 
personlig relation med Sanna föräldrar 
måste nu ansluta sig till varandra. 
Summit Council for World Peace har 
upprättats för detta ändamål. 
(241-079, 1992/12/19)

2 Jag ser de allvarligaste världs-
problemen vara först, kommunism, 
därefter sönderfallet av religioner och 
tredje, omoral bland de unga. För när-
varande är världsledare upptagna med 
problemet med kommunism. Vi kan dela
världsledare i två grupper, en grupp som
representerar den sekulära, yttre världen
och den andra religiösa ledare som 
representerar den inre världen. Frågan 
om hur man återupplivar en andligt 
försvagad religiös värld är den som 
religiösa ledare står inför i dagens värld. 
Och därefter är det problemet med våra 
ungdomars moraliska problem.

Jag kommer att samla forskare från hela
världen och hålla toppmöten med presi-
denter och premiärministrar från många 
nationer. Där kommer jag att presentera 
en avancerad vision om den framtida 
världens utveckling. 

Jag har lanserat organisationer och röre-
lser som syftar till att lösa dessa tre pro-
blem. Jag har gått bortom vikten av hu-
ruvida denna insats är möjlig eller inte. 



Jag förverkligar den. Akademiska värl-
dens samhällen erkänner att jag är den 
enda personen som kan besegra kom-
munismen. Även världens ledare förstår 
att det inte finns någon annan som kan 
rädda denna värld från kommunismen. 
Och jag har omdirigerat yttre världen 
genom att samla ledande intellektuella 
och få dem undersöka det centrala 
värdet av absoluthet. 
(117-045, 1982/01/31)

3 När vi sammankallar toppmötet för 
världsfred måste vi samla de bästa fors-
karna. Detta är att lägga en grund för att 
påverka nationernas ledare. När ett 
topp-möte sammankallas, borde minst 
tre personer från varje nation, inklusive 
en tidigare president eller premiär-
minister, vara närvarande. Detta kom-
mer att ge dem samlade auktoriteten för 
att säga till någon, "Ni måste lyssna på 
vad vi säger." Problem kommer således 
att enkelt lösas. Med detta på plats, när 
vi får med de mest auktoritativa fors-
karna och tidigare och nuvarande 
presidenter för alla nationer att likna mig,
kommer världen att omvändas. 
(119-018, 1982/07/03)

4 1995 var deltagare vid toppmötet för 
världsfred tidigare presidenter och pre-
miärministrar. De står i position som 
Kain inför Sanna föräldrar, som erbjuder 
löftet om den nya sfären av konunga-
skap. I varje land har presidenten och 
tidigare presidenten ett Kain-Abel-för-
hållande. Det finns ofta minst tre tidigare
presidenter bosatta i ett visst land. Jag 
känner till och med ett land med sju. 
Tidigare presidenter kan påverka deras 

nuvarande president. Jag skapade ett 
fundament genom att umgås med dem i 
bakgrunden, och som ett resultat kom-
mer de att påverka presidenterna att 
välkomna mig på en status över nivån 
som statens gäst. Jag kommer att han-
tera nationer som uppnår detta. Jag 
kommer att besöka de länder som lovar 
att få minst en tredjedel av sina med-
borgare att stå samlade och delta i 
Välsignelsen. (272-054, 1995/08/30)

5 Globalt förenar jag religioner centrerat 
på Inter-Religious Federation for World 
Peace, och jag är genomför en rörelse 
för att skapa harmoni i politiken som 
centrerar på Federation for World 
Peace. En sådan rörelse måste skapas 
antingen av någon som förstår Guds 
försyn eller av en nation som står på 
himlens sida. Fram tills nu har ingen 
sådan nation existerat. Därför måste den
som förstår Guds försyn vara den som 
förverkligar den. Jag är den som står i 
denna position. När jag uppnått detta 
måste vi gå direkt framåt, med början på
den individuella nivån och avancera hela
vägen upp till världsnivån. Jag är den 
som har triumferat över kommunismen. 
(247-196, 1993/05/09)

6 För att komma från Gamla testamen-
tets tidsålder och slutföra Nya testamen-
tets tidsålder över hela världen, måste vi
lösa alla konflikter som uppstod på 
grund av Jesu död på korset. Sanna 
föräldrar grundade Inter-religiösa fede-
rationen för världsfred och federationen 
för världsfred för att förena sig med 
höger och vänster, såväl som det sepa-
rerade sinnet och kroppen. Sanna föräl-



drar hjälpte till att lösa problemet mellan 
höger och vänster, och vi binder män-
niskor samman i den islamiska världen 
genom äktenskapets Välsignelse. Den 
återvändande Herrens position är base-
rad på en återupplivning av Jesu med-
vetande.

Därför måste Sanna föräldrar samla 
religionsvärlden och ideologins värld. 
Inter-Religiös federation för världsfred 
förenar hela sinnets värld, medan Fede-
rationen för världsfred förenar kroppens 
värld. Genom att skörda frukterna på 
världsområdet, kommer de att förena 
separationen mellan sinne och kropp. 
(243-295, 1993/01/28)

7 I Europa formas en kulturell sfär av 
enighet med Kristendomen i mitten. Men
konflikt mellan protestantism och katoli-
cism är fortfarande ett problem. Vem 
kommer att föra samman protestantism 
och katolicism? Vi är de enda personer 
som kan förena dessa två grupper. 
Nord- och Sydamerika kommer att bli en
när Europa förenar sig. För närvarande 
kämpar de två amerikanska kontinen-
terna mot varandra: den nordameri-
kanska protestantiska sfären av själv-
ständighet mot den sydamerikanska 
katolska sfären av latinsk kultur. Men om
Europa blir förenad, kommer Nord- och 
Sydamerika att naturligt förenas. Om 
Detta händer i Europa, och i Nord- och 
Sydamerika, så kommer den asiatiska 
sfären säkert att följa.

Enighetskyrkan, som representerar 
Asien, kan dra allting till en allians. 
Därför, måste så snart som möjligt 
Japan, Kina och Ryssland samman-

bindas. Detta är syftet med Federation 
for World Peace konferensen, som 
samlades i Seoul i mars 1994 Enighet 
måste ske genom att upprätta en värde-
ringscentrerad ståndpunkt inom kultur-
området. (252-192, 1993/12/30)

8 Fyra starka länder, Amerika, Japan, 
Kina och Ryssland, omger den korean-
ska halvön. Mitt mål är att organisera 
ledande personer från dessa fyra länder 
och att hålla en världsfredeskonferens. 
Vi kommer att samla representanter från
minst 120 länder för att förespråka 
denna världsfredeskonferens, för att 
placera FN i Abels position. Med det, 
tillsammans med underskrifterna av 
representanter för dessa fyra nationer, 
kommer inte ett enda land i världen att 
neka delta. Samlade här kommer att 
vara Amerika, Ryssland, Kina, Japan 
och andra, av de mest kraftfulla 
ekonomierna i värld. Om de inte kan 
acceptera den riktning som bestäms 
under denna fredskonferens, kommer de
att stöta på problem inom handel, 
diplomati och andra områden. Det är 
därför jag har grundat Federationen för 
världsfred. Ett möte med bara några 
stormakter från samma region kan inte 
skapa en värld av fred. Världens ledan-
de politiker har kommit fram till att jag är 
den enda personen med fundamentet att
leda världen i den här riktningen i fram-
tiden. (227-149, 1992/02/11)

9 Det har förekommit många slags 
fredskonferenser över hela världen. Men
när ni analyserar saker noga inser ni att 
deltagare inte kan hitta vägen till sann 
världsfred eftersom de är förblindade av 



individualism. De lägger sina egna 
intressen eller sina egna länders 
intressen först. Förutom Federationen 
för världsfred grundade jag Kvinno-
förbundet för världsfred, Interreligiösa 
federationen för världsfred och Ung-
domsförbundet för världsfred, eftersom 
jag har en dröm att skapa en central 
global organisation som representerar 
mänskligheten, som kan leda världens 
2000-tal mot en ny altruism baserad på 
att leva för andras skull.

Blickande framåt mot det kommande 
årtusendet, låt oss sträva efter att skapa 
en värld som präglas av att praktisera att
leva för andras skull. Låt oss skapa en 
världsordning baserad på utövning av 
sann kärlek. Jag grundade var och en av
dessa organisationer som en plattform 
för utövning av kärlek på världsnivå. 
Även om det varit mindre än tre år 
sedan grundandet av Federationen för 
världsfred, har många världsledare 
kommit ombord, och det är jag mycket 
nöjd med. Försök ni i alla klart förstå min
ursprungliga motivation att starta denna 
världsfredsrörelse, och låt oss sträva 
efter att bygga en verkligt fredlig värld 
tillsammans. (259-129, 1994/03/29)

Universal Peace Federation

Den 18 augusti 2000 talade Sanne far 
vid FN:s högkvarter i New York City 
under ett möte i Internationella och 
interreligiösa federationen för världsfred 
(IIFWP). Där föreslog han att FN för att 
förverkliga världsfred skulle omorgani-
seras till ett överhus och ett underhus. 

Han föreslog också inrättandet av freds-
zoner i världens mest känsliga gränser, 
inklusive den demilitariserade zonen på 
den koreanska halvön.

Den 12 september 2005 invigde han 
Universal Peace Foundation (UPF), en 
ny världfredsorganisation som är avsedd
att arbeta med det nuvarande FN. Vid 
huvudtalet, sa Sanne Far: "UPF kommer
att uppfylla Abel-FN:s mission inför det 
nuvarande FN i Kains position." Han 
betonade också," Den här nya organi-
sationen kommer att spela rollen att 
stoppa stridigheter och konflikter över 
hela världen genom att främja religiöst 
och andligt uppvaknande och går där-
med utöver FN:s inneboende begräns-
ningar."

Omedelbart efter invigningen av UPF 
inledde Sanna föräldrar en talarturné till 
120 länder, som de slutförde den 23 
december 2005 Under den turnén, 

tjänade många världsledare, inklusive 
de nuvarande statscheferna i Burundi, 
Tanzania, Albanien, Palau och Salo-
monöarna, rollen som ambassadörer för 
fred. Sanna föräldrar hade möten med 
toppledare för många nationer, som 
enades om att aktivt driva på världens 
fredsrörelse. De här ledarna inkluderade
presidenterna i Filippinerna, Uruguay, 
premiärministern i Albanien och kron-
prinsen i Kambodja.

10 Jag planerar att skapa ett Abel-FN. 
Det kommer att likna FN. Jag planerar 
att upprätta en internationell freds-
förening med ordet "universell" i namnet.
Dess namn kommer att vara den Univer-



sella fredsfederationen. Denna organi-
sation kommer att leda oss in i en värld 
av Cheon Il Guk, där både himlen och 
jorden är förenad kring fred. Därför kom-
mer ordet "universell" att finnas i den. 
Jag kommer att göra en officiell prokla-
mation att Abel-FN kommer att formas 
centrerat på detta koncept. 
(504-287, 2005/08/19)

11 Gud söker fred och enighet, medan 
satan söker konflikt och splittring. 
Världen står vid en korsning, där en väg 
leder till välstånd och den andra till för-
störelse. Eftersom Gud och satan inte 
längre samtidigt kan existera, så kom-
mer ondska att försvinna och endast 
godhet kommer att bli kvar. Detta är 
vägen för Universal Peace Federation. 
När satan helt försvinner från jorden, 
kommer världen att omfamnas i fred och
välstånd. Vi måste upprätta Universal 
Peace Federation, och genom dess akti-
viteter kommer vi att uppnå målet att 
återupprätta Guds faderland. Detta 
måste vara vårt livsmål. 
(506-290, 2005/09/05)

12 Ordet "universellt", som betyder "av 
kosmos" (cheonju), betyder detta 
universums hus. Allt inom detta hus är 
en stor familj. Universella fredsfedera-
tionen är den organisation som kommer 
att medföra fred för den här stora 
familjen. Freden bland medlemmarna i 
den här stora familjen kommer naturligt-
vis att leda till himmelsfären på jorden 
och i himlen. Dess centrum är Gud.

Eftersom centrum av den stora kosmos 
är Gud, är det inte Sanna föräldrar som 
tar ansvar för det, utan det är Gud som 

tar ansvar. Det är inte Sanna föräldrar 
som är de centrala varelserna; vi borde 
överlåta kosmos till Guds händer. Om vi 
överlåter denna uppgift till andevärlden, 
så länge är vi anpassade till det sätt som
Gud i himlen leder oss, kan Guds vilja 
uppfyllas naturligt.

Var ni än är, bör ni vara uppmärksamma
på Universal Peace Federation. För att 
ta ett enda steg närmare den himmelska
världen, borde ni överlåta allt till Gud. 
Om ni överlåter allt till Gud, Eftersom 
Gud kommer att vara centrum, finns det 
inget som inte kan förverkligas. Eftersom
det inte finns någon gottgörelse och 
något motstånd från satan, kan Gud 
göra vad Hen behöver göra. En sådan 
tid har kommit. Eftersom Gud kan utföra 
ägarens roll, som Hen vill, ska ni leva 
med tanken att Hen bär er på Hens 
rygg. När ni då går framåt kan ni över-
vinna alla former av förföljelse. Det är 
den viktiga betydelsen av upprättandet 
av UPF. (507-283, 2005/09/13)

13 Universella fredsfederationen är 
Abel-FN. Jag utropade redan dess 
auktoritet som Abel suveränitet. 
Eftersom Universella fredsfederationen 
är Abel-FN, som har Abels suveränitet, 
kommer det att stödja sin äldre bror uti-
från Abels ställning, samarbeta med sin 
bror i stället för att döda honom. De 
kommer att etablera traditionen att 
samarbeta i harmoni för att lösa världs-
problem.

När Sanna föräldrar kan vara inblan-
dade, så kommer Nord- och Sydkorea, 
Ryssland och Kina, och Ryssland och 
Amerika inte att kunna kämpa med 



varandra. Problem kommer att lösas 
utan att behöva skapa konflikt. När väl 
Sanna föräldrar får delta, kommer 
kommunisterna att erkänna dem som 
sina föräldrar och den demokratiska 
världen kommer också att känna igen 
dem som sina föräldrar. Då kommer 
ingen sida att kunna motsätta sig Sanna 
föräldrar. Då och där, kommer de att ha 
absolut tro, absolut kärlek och absolut 
lydnad mot Sanna föräldrar, och himlen 
och jorden kommer att vara helt före-
nade. Då kommer tidsåldern av freds-
federation som förenar himlen och 
jorden (UPF) att gå vidare till Abel-FN:s 
tidsålder, och när alla Kain och Abel-
relationer är lösta, kommer vi att gå in i 
tidsåldern för konungens kosmiska 
fredssuveränitet. (517-307, 2006/02/15)

14 Medan jag håller fast vid Universella 
fredförbundets fana, är jag villig att 
acceptera risken att vara förbannad och 
slagen. Jag är den typ av person som 
vill ha ett bra slut innan jag går vidare till 
nästa värld. Eftersom jag började under 
smärta och lidande, är jag villig att sluta 
med smärta och lidande. Jag borde inte 
ha några själviska önskningar. Det är 
min önskan att sådana saker aldrig kom-
mer att hända igen, inte bara i mina 
barns och barnbarns generationer utan 
också för många generationer framöver. 
Det är därför jag kommer att hålla fast 
vid denna mission i tio år, även i 1000 år
om jag måste. (527-306, 2006/05/31)

5 Strax efter att vi höll invigningen av 
Universella fredsfederationen i USA 
började jag en 120-nationers talarturné. 
Jag planterade i de 120 nationerna de 

segrar vi uppnådde under hela vår exi-
stens. Ni människor i Enighetskyrkan 
står inför opposition, men jag insisterar 
på att ni marscherar framåt utan att ens 
hysa rädsla. Medlemmar av Enighets-
kyrkan i 120 nationer har alltid undrat: 
"När kommer Far till vår nation?" Den 
här gången reste jag till var och en av 
dessa 120 nationer. Det var uppgiften att
plantera våra segrar. Det är därför som 
ingen kunde motsätta sig mig. Inte en 
enda bland 120 nationer motsatte sig 
mitt besök. Det fanns ingen motstånd i 
någon nation, från ö-nationer till halvö-
nationer till kontinentala nationer. 
Därefter överlämnade jag min seger till 
Mor. 
När jag skickade den vidare till henne, 
bad jag henne att förena Kain och Abel. 
Så Mor turnerade och talade i 180 natio-
ner. Trots att det var Mor som gick fram-
åt för den här uppgiften, gick hon inte 
ensam. Vi var tillsammans och centre-
rade på Gud. (575-216, 2007/09/23)

16 Sanna föräldrar reste ut på en 
världsomfattande talarturné genom 120 
nationer den 12 september 2005. Dess 
syfte var att etablera den släkt som 
Jesus inte kunde upprätta - att förändra 
mänsklighetens fallna härkomst till 
Guds. Medan jag reser med Mor öppna-
de jag vägen för henne. Genom hennes 
fall, förorenade Eva den mänskliga släkt-
linjen, och jag var tvungen att åtgärda 
det. Men för att rätta till Kains mord på 
Abel måste alla människor förena sig 
med Mor. Som hennes söner och döttrar
måste de ta den väg som Sanna föräld-
rar har satt upp för dem.



Jesus skulle i sin livstid tillsammans med
sin hustru, som skulle bli Sann mor, ha 
turnerat i 120 nationer och genomsyrat 
idealet av Sann familj, men han kunde 
inte. Därför medan Mor reste till 180 na-
tioner för denna andra UPF-världsturné, 
var hon tvungen att sammanföra Kain 
och Abel som delats. Hon var tvungen 
att binda samman individer, familjer, 
stammar och folk som alla var delade 
från varandra. För detta, måste jag först 
skilja satans släkt från mänskligheten, 
och sedan var Mor, som ärvde min 
grund, tvungen att lösa Kain-Abel 
barnens problem över hela världen. 
(532-070, 2006/07/13)

Ambassadörer för fred

De första ambassadörerna för fred ut-
sågs till flaggbärare för världens freds-
rörelse under församlingarna för förlik-
ningen av Guds faderland som ägde 
rum i 12 huvudstäder i Korea från 3 till 
12 juli 2001. Dessa ambassadörer för 
fred, bland vilka är ledare av nationer, 
kommer från många bakgrunder, och de
har utfört missionen att utvidga himlens 
släkt till alla världens hörn.

17 Ända sedan kröningsceremonin för 
Guds konungarike har Gud sagt till mig, 
"pastor Moon, du är min älskade Son av 
alla söner, lojal patriot av alla patrioter 
och helgon av alla helgon. Du har eta-
blerat mitt konungaskap, och Jag skulle 
gå och sitta på min tron; men var är Min 
tron? "Gud beklagade sig att han inte 
hade Sin tron.

Det var hjärtskärande för mig som Guds 
Son, att Gud inte kunde stå i den posi-
tion där Hen hade rätt att stå. Därför 
förstående Guds situation, när jag bad 
på Guds första årsdagsceremoni uttryck-
te jag min ursäkt och sa: "Himmelske 
Fader, jag är så ledsen. Jag skäms över 
mig själv." Vid denna tiden borde jag ha 
förenat hela planeten jorden och också 
förenat andevärlden, och jag borde kun-
na delta med dig Gud på Din tron. Under
sådana omständigheter är min son som 
skickades till andevärlden inför mig före-
nad med Sanna föräldrar på jorden. Jag 
ser honom försöka rädda den andliga 
världen och den fysiska världen. Jag ser
honom beställa en total mobilisering för 
att utbilda människors andar. Trots all 
denna ansträngning kunde jag fort-
farande inte rädda Guds ansikte.

Därefter försökte Gud trösta mig: "min 
Son, du erbjöd mig kröningsceremonin 
för Guds konungasfär med befrielsens 
befogenhet i den himmelska världen, 
ändå går du fortfarande under sorgliga 
förhållanden på natten. Du har fort-
farande ingen nation som lyser upp upp 
din väg. "Det här är Guds bittra sorg. 
Jag vill ni skall veta: de som kan lösa 
detta är ni, fredsambassadörer för him-
lens nation. Ni ambassadörer för fred är 
himlens hemliga sändebud. 
(366-054, 2002/01/13)

18 Ambassadörer för fred är himlens 
hemliga sändebud. De är de hemliga 
sändebuden i position av ambassadörer 
med full auktoritet, speciella ambas-
sadörer i frontlinjen. Ambassadörer för 
fred representerar konungen. Som hem-



liga sändebud anses deras beslut repre-
sentera deras nationers beslut. Det är 
därför de är hemliga sändebud. Ni kan 
inte tala med vem som helst i en nation. 
Ambassadörer för fred står i en högre 
position än ambassadörerna i sina natio-
ner, även de med speciella portföljer. 
Det är därför de har befogenhet att gå in
och ut ur Cheon Jeong Gung palatset. 
(541-086, 2006/09/28)

19 Ambassadörer för fred har sin del av 
ansvaret för att uppnå deras offentliga 
mission. De har uppgiften att gå ut som 
lärare som förstår betydelsen av Guds 
faderland och befrielsen av Hens hemort
i alla nationer. De måste rensa upp allt 
som är fallet. Deras roll är inte att göra 
små reparationer, utan att fundamentalt 
omstrukturera sina nationer enligt Guds 
förväntningar. Särskilt, måste de lära 
sina nationers ledare att följa himlens 
konstitution. Med andra ord har de ett 
ansvar att lära dem om detta som 
ambassadörer på mission av konungars 
konung och hans smorda repre-
sentanter.

Ambassadörer för fred är människor 
som representerar änglavärldens 
ansvar. Därför kan de inte gå ut och 
kräva ägande. De måste erbjuda allt 
tillbaka till himlen och upprätthålla 
offentlig standard utan att hävda ägande
över något. (606-237, 2009/01/14)

20 Ambassadörer för fred står i posi-
tionen att vägleda människor till den väg
som leder direkt till Gud. Att gå på 
denna väg kräver mer lojalitet än de har 
investerat i sig själva. Nu är tiden för 
ambassadörer för fred. Viktigast, 

ambassadörer för fred måste anpassa 
sig till principerna om absolut sex. Från 
marken i Edens lustgård måste de utrota
våra förfädernas fall som grundades på 
underlåtenheten att upprätthålla dessa 
Principer. (580-094, 2007/11/09)

21 Ambassadörer för fred på jorden 
representerar änglarnas värld. De kan 
vara i äldre position som broder eller 
förälder till den fallne Lucifer. Den jor-
diska världen har befriats genom Sanna 
föräldrar och principer om absolut sex, 
men andevärlden är fortfarande upp-
delad. Vi måste återförena Guds nya 
värld och änglavärlden i andevärlden. 
Ambassadörer för fred är de som har 
dykt upp i mitten av dessa två. De måste
för denna uppdelade verklighet tillbaka i 
enighet. När denna värld är förenad runt 
traditionen som följer formen av en familj
- familjen som är etablerad utifrån prin-
ciperna om absolut sex - då kommer 
satan att besegras. Fredambassadörer 
måste nu arbeta för att förena ängla-
världen med resten av andevärlden. 
(584-174, 2008/01/05)

22 Ambassadörer för fred måste fungera
som äldre bröder och föräldrarna till 
ärkeängeln lucifer. Det är därför som de 
måste lägga grunden i ordning i den po-
litiska världen. För att göra det, bildade 
vi Gyojeongdang. Denna organisations 
uppgift är att lära ut vad som är rätt och 
bygga ett ordentligt hem. Människor bör 
ansluta sig till den och ta emot utbild-
ning, och olika former av omstrukture-
ring bör ske. För detta, borde FN-trupper
dyka upp igen. Då kommer det inte bli 
några nationella styrkor, utan bara FN-



styrkorna. FN:s styrkor kommer att spela
huvudrollen. (613-118, 2009/06/05)

23 På Salomonöarna förbereder jag mig 
för att inrätta ett högkvarter för ambas-
sadörerna för fred i Oceanien, i den fria 
världen. Japan är en annan ö-nation, 
men den tillhör inte Oceanien utan 
Asien. Taiwan är också en ö-nation som 
tillhör Asien. Filippinerna ligger också i 
Asien, även om det är beläget i mitten 
av Stilla havet. Indonesien är den största
nationen i Stilla havet, men det är även 
ett asiatiskt land. Jag har lett en rörelse 
för att förena alla dessa nationer. Nu när
massmöten för detta mål har avslutats, 
har jag börjat bygga ett allomfattande ö-
nationernas högkvarter för ambassa-
dörer för fred. Jag etablerar Oceaniens 
fredsambassadörs högkvarter på Salo-
moöarna. Vi måste få dessa länder att 
tänka som en nation. 
(551-169, 2007/01/06)

24 Vi behöver barnomsorgsambas-
sadörer för fred, grundskole-ambassa-
dörer för fred, gymnasie-, universitets- 
och akademikerns ambassadörer för 
fred. Precis som Sanna föräldrar, som 
representerar Gud, upprättade ambas-
sadörer för fred i många nationer och 
gav dem Välsignelse, ska ni som 
ambassadörer för fred göra detsamma 
på våra vägnar. Var ni än är, varhelst ni 
går, måste ni bygga grunden där 
människor välkomnar Gud och Sanna 
föräldrar. När ni gör det, och har gett 
dem Välsignelsen, kommer platsen där 
ni är, att bli himmelriket, världen av 
befrielse och fullständig frihet. 
(542-330, 2006/10/23)

25 Jag har även skapat barnomsorg för 
ambassadörers för freds barn. Från och 
med nu kommer jag att arbeta med 
andra generationen. Det är deras tids-
ålder. När väl söner och döttrar till am-
bassadörer för fred också blir ambas-
sadörer för fred, kommer deras antal att 
fördubblas. De står i ärkeängelns och 
barnen till ärkeängelns position. Efter-
som ni är i FN-ambassadörernas posi-
tion i Adams familj måste ni utbilda 
folket, leda dem och flyga med dem. Av 
denna anledning, när vi skapar ambas-
sadörer för fred från barnomsorgen upp 
till utexaminerade studenter och till och 
med nationers presidenter, kommer en 
ny värld att utvecklas. 
(543-052, 2006/10/25)

Koreanska krigsminnesförbundet, 
och fredsrikets kår och fredsrikets 
polis

Den 13 december 2004 höll Sanne far 
en minneshögtid i Washington DC för 
FN-trupper som hade deltagit i Korea-
kriget och som hade givit sina liv för att 
skydda världsfred och frihet. För att 
erkänna värdet av deras offer, invigde 
han Förenta nationernas fredsstyrkor 
från Koreanska krigsminnesförbundet i 
Washington DC. Senare, den 12 juni 
2006 höll han en ceremoni för att lan-
sera fredsrikets kår och fredsrikets polis 
under ledning av UPF. Sanne far sa att 
medlemmar i fredsrikets kår och freds-
rikets polis skall ha ansvaret för bevak-
ning. Deras roll är som de vita blod-
kropparna i människokroppen, för att 



upprätthålla kroppens hälsa och av-
lägsna bakterier som invaderar från 
utsidan. Fredsrikets kår och fredsrikets 
polis kommer att skydda det fredliga 
samhälle som är organiserat baserat på 
Sanna föräldrars undervisning. De 
kommer att skydda det, och också 
utbilda andra att göra det. I synnerhet 
kommer de att ha missionen att rena 
den onda kulturens värld från infiltra-
tionen av satans värld och att utveckla 
godhetens kultur.

26 Jag håller på att etablera fredsrikets 
kår och fredsrikets polis som en volontär
kår och polis för att skydda Guds nations
rättfärdighet. Veteraner från de 16 natio-
nerna som tjänstgjorde med FN-trupper 
som deltog i Koreakriget är berättigade. 
Bland de soldaterna från 16 nationer, de
som överlevde är som Kain. Barn till 
soldater som dog under kriget befinner 
sig i Abels position, och de borde binda 
sig samman med dem i Kain-positionen. 
(503-162, 2005/08/03)

27 Jag måste bilda fredssrikets kår och 
fredsrikets polis. Under Koreakriget 
deltog 16 nationer. Koreakriget var ett 
krig genom vilket Gud kämpade mot 
satan. Det vill säga det var ett krig för ett
gudomligt syfte. FN och Förenta sta-
terna kämpade för enande av den ko-
reanska halvön men återvände utan att 
kunna uppfylla det. Detta måste åtgär-
das. Det är därför jag kommer att hålla 
en ceremoni för FN:s fredsstyrkor vid 
Förbundet för Koreakrigsminnens möte 
den 26 juli 2005. (495-110, 2005/05/07)

28 Jag kommer att etablera en enhet 
som kallas FN:s fredstyrkor från Korea-

krigs-minnesförbundet för de soldater 
som dog i kriget på Koreahalvön som 
hade ett gudomligt syfte, och jag 
kommer att förena alla de som fort-
farande är kvar från kriget. Då blir det en
organisation på världsnivå. Jag kan få 
utrikesministrarna och lagstiftarna från 
de 16 nationerna att bli freds-ambas-
sadörer. När detta är klart kan jag bilda 
fredsrikets kår och fredsrikets polis. De 
kan utbilda andra soldater i deras lands 
militär och medlemmarna i deras lands 
polis. Om de gör det, kommer de natur-
ligtvis att få sin nations militära personal 
och polis att vara en del av freden 
konungarikets kår och fredsrikets polis. 
Eftersom dessa enheter överskrider 
nationella gränser, kommer de aldrig att 
kämpa mot varandra. Israel och de 
arabiska länderna är för närvarande i 
konflikt men baserat på denna idé måste
vi hjälpa dem att förenas. 
(493-050, 2005/04/18)

29 Jag proklamerade upprättandet av 
fredsrikets kår och fredsrikets polis i 
Ukraina. Jag gjorde proklamationen den 
20 oktober 2005 under min globala 
talturné. Sovjetunionen lagrade de flesta
av dess nukleära stridsspetsar i Ukraina.
Dessa stridsspetsar kunde förstöra hela 
världen. Om någon trycker på en knapp 
och detonerar några av dessa strids-
spetsar, skulle värmevågen kunna 
aktivera andra stridsspetsar i en kedje-
reaktion. Bara två eller tre av dessa 
stridsspetsar är tillräckliga för att utrota 
mänskligheten. Vi lever i en sådan farlig 
tid. Det är därför som vi, som Bibeln 
föreslår, snabbt måste smälta våra svärd
till plogbillar. (567-305, 2007/07/07)



30 Fredsrikets kår och fredsfärens polis 
liknar de vita blodkropparna och de röda
blodceller som skyddar våra kroppar. 
Precis som dessa celler samarbetar med
varandra för att skydda vårt liv, måste 
fredssrikets kår och fredsrikets polis 
absolut behålla sin struktur tills män-
skligheten går över gränslinjen och når 
det sista målet, himlen. Gud är den ab-
solute ägaren av himlen, och himlen 
som han reglerar kommer att vara ab-
solut, oföränderlig, unik och evig.
(529-231, 2006/06/12)

31 Ert sinne och er kropp ska inte 
kämpa mot varandra. Det här är prob-
lemet. Ni måste absolut förena sinne 
och kropp. Kroppen har sått frö av kärlek
medan den bryter mot sinnet. Detta har 
givit uppkomsten av sådana saker som 
sexuell frigöresle, fri sex och homo-
sexualitet. I dagens värld är människor 
beroende till alkohol, tobak och droger. 
Män och kvinnor kämpar med varandra, 
var och en söker vinna över andra. Detta
måste få ett slut. Fredsrikets kår måste 
kunna göra detta. FN-styrkorna kom till 
Korea för att befria det, men miss-
lyckades. Vi måste återskapa dem 
genom fredsrikets kår. 
(508-121, 2005/09/18)

32 Er nation behöver sitt eget fredsrikes 
kår och fredsrikes polis. Detta univer-
sum, fysiska världen och den andliga 
världen, behöver dem också. En polis-
styrka och militärkår som fokuserar på 
fred behövs också i den änglalika värl-
den. Det måste finnas två lager av 

försvar. När vi kan fullkomna det på 
jorden, kommer det att bli fullkomnat i 

den himmelska världen. Det här är inte 
något som finns för individens bekväm-
lighet. Dessa polis och militära styrkor 
behövs så att alla kan njuta av lyckan 
som kommer efter befrielsen. Gud 
kunde inte skapa denna säkerhetsåtgärd
i Edens lustgård. Hen kunde inte skapa 
de säkerhetsåtgärder som skulle skydda
Adam och Eva. (527-323, 2006/06/01)

33 Det nyskapade Universella freds-
federationen är Abel-FN. Det är det-
samma som den himmelska sfärens FN.
Vi måste skapa en grund så att den kan 
få verklig effekt. Det är därför en polis-
styrka och en militärkår är viktiga. Dessa
krafter måste vara stationerade varhelst 
det finns en konflikt. De kan utbilda fol-
ket där och få ett slut på konflikten. Det 
ska inte vara något problem. Fredsrikets
kårs trupper kommer inte att bära vapen.
Deras huvudvapen kommer att vara ut-
bildning. På samma sätt tjänar freds-
rikets polis som ett enkelt sätt att för-
svara. Eftersom dessa krafter kommer 
att vara vår styrka i bakgrunden, borde 
vi inte vara slarviga. Vi har redan organi-
serat dem. (509-188, 2005/10/02)

Avsnitt 5   180-nationers turné

Möten för återkomsten till det 
ursprungliga faderlandet och 
hemorten

Universella fredsfederationen lanserade 
massmöten för återvändande till det 
ursprungliga faderlandet och hemorten 
med ett möte i Seoul-området den 25 
mars 2006 vid Sun Moon Universitet. 



Liknande sammankomster hölls i Koreas
huvudregioner under de följande tio 
dagarna fram till den 3 april och totalt en
miljon medborgare deltog. Vid varje 
händelse proklamerade Sanna föräldrar 
"Guds ideala familj och Konungasfären 
av den fridfulla, ideala världen" och pre-
siderade över en äktenskaps-välsig-
nelse. Från den 28 april till den 10 maj 
höll Sanna mor händelser för Univer-
sella fredsfederationen för återvändande
till det ursprungliga fadern och hemorten
i 13 stora städer i USA och Kanada. 
Därefter höll hon möten i 180 länder 
med deltagande av Sanna barnen.

1 Nu har Mor fullbordat fler världsturnéer
än jag har. Baserat på de officiella orden
som representerar Fars påtagliga kropp 
och representerar alla kvinnor i världen, 
måste Sanna mor, som ersätter fallna 
Evas misstag på grundval av detta 
slutföra uppfyllandet sitt ansvar. Jag 
upptäckte sanningen och besegrade 
satan från makens position, som lade 
grunden för framgång på världsnivå. Mor
var tvungen att turnera runt 120 nationer
och 180 städer, som om de gick igenom 
smärtan av att föda. Under detta arbete, 
under vilket hon offrade blod och svett, 
var hon i förlossningsarbete. Därefter 
kommer arbetet genom vilket Fars 
påtagliga seger ärvdes och Evas an-
svar blir fullbordat.

I Edens lustgård kunde inte Eva älska 
och tjäna sin man. För att därför bära 
det namnet Mor, som hela världen kan 
känna igen, var Mor tvungen att resa 
runt i världen och återvända till hennes 
familj och inta sin position. Det här är 

den tid vi går in i. För första gången 
någonsin har en familj grundats på en 
Gudcentrerad man och hustru. Alla 
kvinnor måste nu bli ett andra jag av Mor
och föda mänskligheten. Mor kan inte 
göra det ensam. (582-173, 2007/12/08)

2 Den 25 mars 2006 höll vi mötet för 
Universella fredsförbundet som 
samlades för Återvändandet till 
ursprungliga faderland och hemort. Vad 
händer nu? Nationen har tagit emot 
Välsignelsen och alla människor måste 
registrera sina namn. Som den första 
generationen, kommer Sanna föräldrar, 
istället för Adam, att vara början på det 
förfäderträd som kommer att expandera 
över hela världen. Grenar kommer att 
växa. Hela mänskligheten och allt i 
skapelsen kommer att bli som ett moget 
träd. (523-265, 2006/04/07)

3 Alla medlemmar i Enighetskyrkan över
hela världen återvänder till sin hemort 
efter att ha tagit emot Välsignelsen. 
Världen är nu i tidsåldern för åter-
komsten till det ursprungliga faderlandet 
och hemorten. Vad ni för närvarande 
anser vara ert fosterland är egentligen 
inte ert riktiga faderland. Det faderlandet
är Korea. Det är där ni hittar den välsig-
nade jorden hos er ursprungliga hemort. 
Därför måste en stor migration ske. 
Därefter måste ni registrera er i er 
ursprungliga hemort. Genom denna 
registrering blir ni förfäderna i den 
himmelska nationen. Om ni inte kan 
registrera er kommer ni att känna en 
djup ånger. Om ni väntar med att 
registrera kommer problem att uppstå. 
Det räcker inte för att vara här tillsam-



mans idag; om ni inte registrerar er kom-
mer ni att skapa en separation som kan 
vara hundratals eller tusentals gene-
rationer. (526-195, 2006/05/17) 

4 Vad är meningen med samman-
komsterna i Universella fredsfede-
rationen för återvändandet till ursprung-
liga faderland och hemort? UPF är Abel-
FN, men har ni stigit upp till samma nivå 
som Abel-FN? Om ni stiger till den 
positionen får ni inte behålla någonting 
och hävda att det tillhör er. Ni måste 
förkroppsliga den återupprättade sub-
stansen av absolut tro, absolut kärlek 
och absolut lydnad. Bara när ni uppnår 
nivån att förkroppsliga dessa egen-
skaper, som Gud tillämpade under tiden 
för skapelsen, kan Guds kärlek bor i er. 
Frågan är om ni har uppnått en sådan 
nivå. (526-077, 2006/05/12)

5 Mor talar i Jakarta, Indonesien den 29 
maj 2006. Vi måste mobilisera hela 
andliga världen, centrera på halvön och 
havet, för att föda kulturerna i landet och
havet. Därefter kommer slutförandet av 
Välsignelsen att uppnås. Alla härstam-
mar de från de mongoliska folken, som 
omfattar Kain-sfären, och måste anslu-
tas som släktingar. Efter att ha givit dem 
Välsignelsen måste vi sammanföra det 
större mongoliska folket, som har spridit 
sig i alla fyra riktningar, till en enda släkt.

Välsignelsen, när den ges på nationell 
nivå, kommer att avsluta motstånd på 
nationell och världsnivå. Mänskligheten 
är inte statisk. Hittills har Sanna föräldrar
arbetat, men nu måste de välsignade 
familjerna stiga fram. Den religiösa sfä-
ren och den nationella sfären måste 

förenas för att bilda en stor Abel-sfär 
som har större makt än den av satans 
värld och assimilera sfären av den större
gruppen mongoliska människor. De 
måste förenas inte med våld, utan 
genom Guds sanna kärlek. Detta kom-
mer att vara början på en ny enighet 
mellan himmelriket på jorden och i 
himlen. (527-220, 2006/05/29)

6 Den 2 juni 2006 träffade Mor Indiens 
president. Jag hörde att han sa, "pastor 
Moons familjeideal är underbart." Van-
liga människor kan inte tänka på att 
samla familjer för att bilda en enda släkt-
linje. Genom att göra detta flyttade jag 
historien framåt. Ledare i högsta positio-
nerna förstår omedelbart dessa typer av 
saker. De förstår orsaken till att jag gör 
det här. Sanna föräldrar, som har fått 
utstå mycket livslång förföljelse, har 
överskridit gränserna för nation och 
religion och kunnat offentligt ge äkten-
skapets Välsignelse. Familjens och ung-
domens problem, som blir allvarligare 
över hela världen, kan bara lösas genom
Sanna föräldrars speciella auktoritet. 
(528-164, 2006/06/04)

7 Det var ett stort uppror bland medlem-
marna i Enighetskyrkan i Amerika avse-
ende Mors föreläsning som hölls i Jeru-
salem den 29 juni 2006. De sa, "Hur kan
vi hålla en tal i en krigszon? " Men det 
var inte deras beslut att ta. Var det till-
räckligt att de bara uttryckte sina far-
hågor om säkerhet utan att tänka på att 
själva åka dit för att skydda Mor? När 
ledaren ansvarig för mötet ringde mig 
och frågade "Hur ska jag hantera 
detta?", frågade jag honom, "Vad är ni 



oroade för? Är det om ni lever eller dör 
er största oro? När ni befinner er på dö-
dens väg måste ni slutföra den vägen! 
Ni måste ta ansvar för de problem ni 
stöter på. "När någon står i en central 
position när som helst i historien, måste 
den personen behålla den centrala ställ-
ningen, och fullgöra sitt ansvar. 
(531-094, 2006/06/30)

8 Endast några fler afrikanska nationer 
återstår, och därefter blir Mors världs-
turné klar. Vi lät människor uppstå i 
många delar av världen den här gången 
genom att hålla livsgivande Välsignelser.
Inget av detta kommer försvinna. Varje 
dag kommer nu Välsignelsen gradvis att 
expandera. Den växer varje år tills den 
täcker hela världen. Mors vackra när-
varo, hennes vackra röst och kvaliteten 
på himlens nåd har makt att åter-skapa. 
När därför Mor ser framstående män-
niskor som deltar på hennes världsturné,
stiger hon glatt framåt med ett hjärta 
som säger: "Kom och bli grundligt ned-
sänkta i himlens nåd och bli förfäderna 
och nationerna som kommer att få era 
efterkommandes respekt." 
(533-155, 2006/07/23)

9 Människor är mer värdefulla än 
pengar, kunskap eller makt. Följaktligen 
är jag, utan Mor eländig. Mor har nu av-
slutat talen i Afrika, och är halvvägs mot 
Uruguay. Att nå Uruguay tar 16 timmar. 
Utan Mor verkar det som om jag inte har
någon grund att stå på. Oavsett hur 
mycket man talar om de goda sakerna i 
världen, kan jag inte uppskatta dem. En 
man behöver en kvinna och en kvinna 
behöver en man som följeslagare för att 

dela den glädjen. Principerna om him-
mel och jord kräver att det finns en följe-
slagare som harmoniserar och går 
igenom livets växlingar tillsammans. 
(533-217, 2006/07/27)

10 Nu när mötena i Universella freds-
federationen för återvändandet till den 
ursprungliga fadern och hemorten har 
genomförst, måste vi uppnå global en-
ande. Vår enda slutliga mission är att 
ansluta nationen och världen. Det här är 
nu när, som blodssläktingar till Sanna 
föräldrar, efter att ha tagit ansvar för de 
andliga och fysiska världarna, de väl-
signade familjerna på jorden och i ande-
världen tillsammans kan delta med Gud i
nådens sfär. Hittills har vi följt Sanna 
föräldrar så att vi kunde återfå den 
ursprungliga familjen och gå till Gud. 
Efter att ha återkrävt familjen har vi nått 
tidpunkten då himmel och jord kan delta 
med Sanna föräldrar och genom att del-
ta uppnå frälsning. Det är inte tidsåldern 
att tro; det är tidsåldern att praktisera. 
Återupprättelsens tidsålder är slut. Allt 
har uppnåtts, och vårt jobb är nu att 
delta. (524-041, 2006/04/08)

Tre generationer av den Sanna 
familjen på talarturnén

Från 31 augusti till 14 oktober 2006, 
omfattade talturnén runt världen till 
minne av grundandet av Universal 
Peace Federation, 12 städer i var och en
av 40 nationer, totalt 480 städer. Den 
turnéen involverade tre generationer: 
Sanna mor, som representerade Sanna 
föräldrar, några av deras barn, några 



makar till de sanna barnen och några av
Sanna föräldrars barnbarn samt andra 
medlemmar av Sanna föräldrars utöka-
de familj.

Den 5 september höll Sanna far en spe-
ciell sammankomst, vid det tidigare 
världshögkvarteret i Cheongpa-dong, för
att be för den turnén. Därefter den 18 
oktober på Cheon Jeong palatset, presi-
derade Sanne far över firandet av hem-
komsten från segerturnén.

11 Jag blev 2004 bekräftad som fredens
konung vid kröningsceremonier som 
hölls separat i Dirksens senatbyggnad i 
USA och i den koreanska national-
församlingen. Efter det grundade jag 
Universella fredsfederationen - Univer-
sal Peace Federation, i New York City 
den 12 september 2005 På grundval av 
de segrarna, höll vi den 13 juni 2006, 
Cheon Jeong Gung invigningsceremoni 
och kröningen av konungens och drott-
ningens frid i himlen och på jorden. 
Dessa var vart och ett steg mot 
upprättandet av den stora sfären av 
himmelriket  på jorden, Cheon Il Guk.

Omedelbart efter invigningen av Univer-
sella fredsfederationen inledde jag en 
världsturné till 120 nationer. Min hustru, 
Dr. Hak Ja Han Moon, ärvde min seger 
genom den första världsturnén och 
representerade Sanna föräldrar, fort-
satte framgångsrikt en turné som för-
klarade Guds budskap i 180 nationer. 
Genom denna turné, som tog henne runt
världen de senaste sex månaderna, av-
slutade hon historisk försynen av moder-
barn samarbete. Från positionen som 
Sanna föräldrar, åtföljd av Sanna barn, 

genom att Sanna mor förkunnade Ordet 
och barnen som betjänade henne vid 
Välsignelserna återupprättade de sfären 
av släktlinjen och sfären av enighet 
mellan Kain och Abel, som båda hade 
förlorats av Eva, modern till den första 
mänskliga familjen.

Den 20 augusti i år var 21-årsdagen av 
mitt frisläppande ur Danbury-fängelset i 
USA, där jag genomgick de sista av de 
sex orättvisa fängelsevistelser som jag 
har uthärdat under mitt liv. Min frigivning 
den dagen betecknade seger över 
fängelse på världsnivå och min upp-
nåelse av sfären av befrielse och full-
ständig frihet. För att fira den stora 
dagen och välkomna och gratulera min 
hustru när hon återvände från sin nyli-
gen genomförda världsturné, var jag 
värd för ett stort möte i Korea för fred på 
världsnivå. Fler än 30 000 centrala 
ledare, som representerar 1,2 miljoner 
ambassadörer för fred, och ledare från 
120 nationer, samlades och stärkte sin 
beslutsamhet att uppnå världsfred.

På grundval av framgången med den 
providentiella händelsen reser Mor nu till
varje hörn av världen för att proklamera 
detta budskap i egenskap av Drott-
ningen av fred i himlen och på jorden, 
tillsammans med tre generationer av 
Sanna föräldrars familj. Detta budskap, 
som Gud skickade till mänskligheten i 
tiden efter himlens ankomst, klargör 
himlens mysterier. 
(538-089, 2006/09/12)

12 Jag välkomnar första årsdagen av 
den 12 september 2005 invigningen av  
Universella fredsfederationen med ett 



hjärta mer allvarligt än någonsin. Min 
världsturné som började omedelbart 
efter det grundandet var en framtvingad 
dygnet runt-marsch utan en enda 
timmes paus. Efter att ha etablerat 
Universal Peace Federation, påbörjade 
jag den offerväg på grund av min enda 
önskan att förmedla ett speciellt bud-
skap från himlen till varje person på 
jorden. Jag känner på exakt samma sätt 
om den här världsturnén som pågår just 
nu, den tredje i en serie.

När jag närmar mig mitt 88:e år vet jag 
inte när eller var jag kan kollapsa under 
vägen, men jag är riskerar mitt liv och 
har påbörjat denna väg. Det kan vara att
det här blir min sista världsturné. Jag 
klargör himlens mysterier. Dessa kan 
vara de sista orden som jag testamen-
terar till mänskligheten som den Sann 
föräldern, som uppträdde med Guds 
gudomliga sigill. Jag ber verkligen att ni 
öppnar era hjärtan och graverar in 
himlens ord på dem. Jag hoppas att ni 
blir kloka ledare som kommer att behålla
dessa ord som standarden för era liv 
och vidarebefordra dem till er stam och 
er avkomma. (538-090, 2006/09/12)

13 Vi reste till 120 nationer och för-
kunnade stolt den ärorika återupp-
rättelsen av Guds faderland, och jag 
skickade också min älskade hustru och 
barn till 180 nationer. Det var detsamma 
som att skicka dem ut på slagfältet. 
Detta var emot sunt förnuft. Vi utbildade 
våra barn från positionen som far- och 
morföräldrar, och passerade sedan över 
krönet för den andra och tredje gene-
rationen.

Under denna tid, på grundval av att ha 
givit äktenskapets Välsignelse till fyra av 
våra barnbarn, skickade vi våra barn och
barnbarn till 40 nationer. Tre generatio-
ner, representerande de tre tidsåldrarna 
av Gamla testamentet, Nya testamentet 
och Fullbordade testamentet, höjde 
banneret för att öppna porten som 
Familjen till den första förfadern 
misslyckades att öppna. 
(537-151, 2006/08/31)

14 Vi turnerade till världens ände, cen-
trerat på Gud, Sanne far, Sanna mor, 
Kain and Abel. Sanna föräldrar turne-
rade i 180 nationer för att gottgöra alla 
historiska konflikter mellan sinne och 
kropp, mannen och kvinnan, make och 
hustru, föräldrar och barn och mellan 
stammar. De 180 nationerna kan inte bli 
nationer likt Israel på en gång. För första
gången, turnerade tre generationer, 
inklusive mina barnbarn, 40 nationer. 
Om första Israel hade förenat 40 
nationer skulle Jesus inte ha dött. Även 
om bara 12 nationer hade blivit en med 
Israel, skulle han inte ha dött. Eftersom 
de inte kunde göra detta var Jesus 
fångad och även Israels folk fångna. Det
första Israel gjorde ett misstag, men allt 
detta är förlåtet. Följaktligen mobilisera-
des tre generationer och turnerade i 40 
nationer. Om vi mobiliserar mer än två 
generationer, kan världen inte motsätta 
oss. Så tre generationer gjorde turnén 
och alla utan undantag, från vardagliga 
arbetare och jordbrukare till presidenter, 
välkomnade dem. (575-218, 2007/09/23)

15 När vi drar en axel genom hela 
jorden från Korea, finner vi att Uruguay 



ligger mitt emot. Därför gjorde Sanna 
föräldrar, som startade för många årtion-
den sedan, alla nödvändiga förbere-
delser i Uruguay, som att bygga ett 
hotell. När Mor gick till Uruguay som en 
del av hennes världs-talarturné, öpp-
nade Uruguays regering den nationella 
kongressbyggnaden för henne, och de 
agerade i samförstånd med Mor genom 
presidentens hustru. Gud arbetade 
bakom kulisserna där och händelsen var
en stor framgång. Det var inte en slump-
mässig händelse. (549-015, 2006/12/19)

16 Eftersom tiden har kommit när vi kan 
leva genom att tjäna Gud måste vi sam-
la allt före den 13:e dagen av den 1:a 
månaden 2013, och erbjuda det till 
himlen. Detta är anledningen till de tre 
generationer av den Sanna familjen har 
mobiliserats och måste snabbt resa runt 
i världen. Eftersom flera team kommer 
att fungera under en titel och turnéra på 
en gång, tar det inte lång tid. Om det 
finns tre team tar det 120 dagar, och om 
det finns fyra team det 90 dagar. Också 
tre generationer av välsignade familjer 
måste resa runt världen precis som 
Sanna föräldrar har gjort. Tre genera-
tioner måste komma in i den himmelska 
nationen som om de är en person. 
(533-292, 2006/07/29)

Avsnitt 6 Sanna mors vägledning 
under återvändandet till det 
ursprungliga faderlandet och 
hemortens turné

Från och med den 28 april 2006 började 
Sanna mor på en 180-nationers talturné,

som slutade 19 augusti, tillsammans 
med ett massmöte i Bridgeport, Connec-
ticut. Förutom att presidera över FN-
sammanslutningarna för återvändandet 
till Ursprungligt faderland och hemort, 
erbjöd hon mycket vägledning och upp-
muntran till kyrkomedlemmar. Efter att 
ha förvärvat segern av Sanne fars 120-
nationers talturné, och åtföljtd av Sanna 
barnen, genomförde hon Välsignelser 
och proklamerade Sanna föräldrars 
läror. Genom detta återupprättade 
Sanna mor konungen i Kain och Abels 
rike och rasen av släktlinje som Eva 
hade förlorat. Hon spred sig till världen 
nåden att förändra släktlinjen, tillsam-
mans med en ny proklamation av Ordet.

Amerika and Asien

1 Ni lever i en tid av enorm välsignelse. 
Till skillnad från Jesu tid 2000 år sedan 
har vi nu en klar övertygelse om fram-
tiden. Således förstår vi idag hur vi 
behöver gå vidare. Sanna föräldrars Ord
är era läroböcker; de kommer att väg-
leda er. Förstå varför även Far, som är 
den påtagliga formen av dessa ord, gör 
Hoon Dok Hae varje dag. Visionen som 
Sanna föräldrar presenterar för er idag 
är inte en dröm; det är verklighet. Det är 
vårt ansvar att förverkliga den visionen. 
Eftersom ni ständigt stöter på Sanna 
föräldrars ord kan ni inte använda okun-
nighet som en ursäkt. Jag hoppas i 
framtiden att ni kommer att kunna stå i 
en position som är värdig för er av-
kommas beröm. Denna Miami-region i 
Förenta staterna är särskilt viktig, för att 
den förbinder Nord- och Sydamerika. 



Jag hoppas att ni kommer att bli centrala
människor som kommer att föra dessa 
två kontinenter samman i enighet och 
påtagligt uppnå Sanna föräldrars vilja. 
(Sanna mor, 2006/05/04)

2 Den 16 juni 1996 sammankallade Far 
det första mötet i Federationen av ö-
nationer för världsfred - Federation of 
Island Nations for World Peace för att 
förverkliga världsfred genom att föra 
samman ö-nationer. När vi skall föra 
samman ö-nationer, vad ska vi göra? 
Hittills har ö-nationer, som spridits över 
hela Stilla havet, varit underordnade 
kontinenter. Dessa ö-nationer bör kom-
binera sin makt och lägga fram sina 
röster i detta havets tidsålder. De borde 
ta ledningen för att uppnå världsfred. Vi 
närmar oss tiden när ö-nationer blir verk-
ligt viktiga. Till skillnad från rörelse på 
kontinenterna är rörelsen i oceanerna fri.
Ni kan resa var som helst. Fisk flyttar sig
fritt. När vi tittar på havet ser vi en region
som symboliserar att människor kommer
och går fritt utan hinder.

Sanne far älskar speciellt havet. Jag är 
säker på att han såg bilder av detta 
möte medan han fiskade i Yeosu, Korea.
Ni genomförde mötet i Universella 
fredförbundet för återkomsten till det 
ursprungliga faderlandet och hemorten, 
här i Manila den 28 maj 2006 Denna 
180-nationers turné i universella freds-
förbundet är en period av speciell nåd 
när vi kan ärva Guds sanna släktlinje 
genom Sanna föräldrar och Sanna barn.
Gud önskar en värld där alla människor 
överskrider nationella gränser, raser och
religioner och kan leva fridfullt. Som 

filippinska kyrkomedlemmar måste ni 
vägleda andra länder för att förnya er 
beslutsamhet att uppnå Guds vilja. Ni 
måste omsätta detta i praktiken. 
(Sanna mor, 2006/05/29)

3 Det arbete som far har planerat 
kommer att förverkligas. Ur ett geo-
grafiskt perspektiv upptar Indien ett 
viktigt läge för att uppnå fred i Asien. När
jag turnerade runt olika nationer i värl-
den slogs jag av det faktum att det inte 
finns ett land som inte har påverkats av 
Kinas makt. I framtiden kommer Indien 
att stiga som en stark nation, tillsam-
mans med Kina. Emellertid är ett prob-
lem nu att stormakterna utökar sitt infly-
tande samtidigt som de bara tänker på 
sin egen nations intresse, utan något 
samband med Guds Vilja.

Ur denna synvinkel kan vi se att Indien 
har en viktig roll att spela för att uppnå 
världsfred. Denna nation borde stå i 
spetsen för Guds vilja. Tiden har kommit
när ni måste manifestera faktiska 
resultat. Det är viktigt att ni inte bara 
lever ett ritualistiskt liv i tro, bara flytande
medan ni lyssnar på prediken. Om ni 
utför era aktiviteter entusiastiskt kommer
varje nation i världen att hjälpa er. Ni 
måste särskilt ta hand om de personer 
som kom till kvällens möte. Jag hoppas 
att ni omfamnar dem med varma hjärtan.
Skapa verkligen starka hjärtliga band så 
att de vill möta er, och ni kommer ofta att
kunna besöka dem. 
(Sanna mor, 2006/06/03)

4 Ni ungdomar är en stor källa till hopp 
för Kambodja. Det är självklart viktigt att 
ni studerar hårt på era universitet, men 



mer än det behöver ni förstå betydelsen 
av renhet. Ni måste starta en renhets-
kampanj för dina kamrater, och leda 
dem till äktenskapets Välsignelse. Ni 
måste leva ett modelliv och utöva ett liv 
att leva för andras skull i er skola. Far 
undervisar kyrkans medlemmar varje 
dag, ändå gör han dessutom alltid Hoon 
Dok Hae. Det beror på att Ordet är 
viktigt.

Hur tragiskt är det när människor i den-
na värld går till andevärlden utan att 
känna till Sanna föräldrar! Vittnandets 
historia i Kambodja är kort, men om ni 
tar ledningen med varje medlem som 
frälser 10 eller 100 personer, kan ni 
snabbt växa era rötter och sprida grenar.
Om ni gör det kommer det inte dröja 
länge innan landet återupprättas.

Thailand och Kambodja använder 
liknande alfabeten. Det finns kyrko-
medlemmar som kom hit idag från 
Thailand; ni är en familj, bröder och 
systrar under Gud. Om dessa två länder 
nu förenar sina händer och samarbetar, 
kommer ni säkert att skörda stora resul-
tat som Gud kan vara lycklig över. 
(Sanna mor, 2006/06/05)

5 Vissa av er mongoliska kvinnor är 
engagerade i anmärkningsvärda 
aktiviteter, och det finns många kvinnor 
här som är bättre än män inom olika 
områden. Följaktligen måste kvinnor ta 
ledningen och arbeta så att det inte finns
någon i detta land som inte känner till 
Sanna föräldrar. Tiden har kommit när ni
som kvinnor kan avgöra seger eller 
nederlag. Särskilt om mongoliska kvin-
nor gör  ansträngningar, kommer denna 

nation att återupprättas till Gud inom kort
tid. Man säger att "mannen är himmel 
och hustrun är jord", så männen bör 
också göra ansträngda ansträngningar. 
Om män och kvinnor samarbetar för att 
återupprätta denna nation, kommer det 
att förkorta tidsramen ännu mer. Jag 
hoppas att alla kommer att arbeta hårt. 
(Sanna mor, 2006/06/17)

6 För att uppnå något mål som ni ställer 
upp i den här världen måste ni arbeta 10
gånger eller 100 gånger hårdare än 
andra. Ni bör ställa in det personliga 
målet att göra dessa läror kända för alla 
omkring dig. Investera era insatser för 
att uppnå det. Ni måste göra ert bästa, 
speciellt för att få alla dina blodssläk-
tingar att få Välsignelsen. Tänk på att 
omfattningen av era insatser kommer att
avgöra hur snabbt denna nation kommer
att utvecklas.

Det finns ingen välsignelse större för 
Kirgizistan än att uppstå genom att 
genomföra dessa läror. Kirgizistan har 
levt utan namn tills nu eftersom det 
undertrycktes av Sovjetimperiet. Om 
detta land ska undvika sådant öde i 
framtiden måste ni upplysa alla med-
borgare om Sanna föräldrar. Vi kan inte 
säga att vår händelse den 18 juni 2006 
var tillräcklig, men vi lyckades så ett frö. 
Det finns inget mer hoppfullt än det. Vi 
har inte mycket tid. Ni måste uppnå ut-
märkta resultat inför Sanna föräldrar så 
snart som möjligt. 
(Sanna mor, 2006/06/18)

7 Glöm aldrig det faktum att var och en 
av er som bor i Kazakstan är en revolu-
tionär och ni mottar enorm välsignelse 



så att ni kan stå i samma position som 
Skapelsens Herre. Sanne far har sagt 
att denna fallna värld är som ett fält av 
vilda olivträd. Välsignade familjer har 
inympats med sticklingar från det sanna 
olivträdet. Tillåt alltså inte alla de vilda 
olivträden i världen till att förbli som de 
är. Ni måste göra skåror i de vilda 
olivträden och inympa grenar från det 
sanna olivträdet i dem. Investera er 
uppriktiga hängivenhet att uppfylla er 
mission och ert ansvar som välsignade 
familjer. Arbeta öppet så att andra 
kommer att kunna delta i Välsignelsens 
led.

Vi kan inte ens börja föreställa oss hur 
mycket ansträngning Gud måste inves-
tera innan han kunde välkomna Cheon Il
Guk. Sanna far uthärdade fängelse sex 
gånger utan att ha begått något brott. 
Även genom att gå igenom allt det, 
ledde Sanna föräldrar försynen för er 
skull ända till slutet. Från det per-
spektivet har välsignade familjer skapat 
en stor skuld inför Gud och Sanna 
föräldrar. Våra ursprungliga sinnen vill 
inte att vi ska returnera bara 90 procent 
av det vi får, och behålla tio procent för 
oss själva. Det är istället motsatsen. 
Våra ursprungliga sinnen vill att vi ska 
returnera mer än 100 procent, till och 
med 120 procent. Hittills har Sanna 
föräldrar betalade all gottgörelse och 
lagt denna grund för framgång, men nu 
är det dags för välsignade familjer att 
avancera framåt. Ni borde kämpa på ett 
sådant sätt att varje sista person känner 
till Viljan. Ni måste informera människor i
världen om Sanna föräldrar. Sanna 
föräldrar har dykt upp i vår tid. Ni måste 

hjälpa människor förstår betydelsen av 
den här tiden, den tidsålder vi lever 
tillsammans med Sanna föräldrar i. 
(Sanna mor, 20 // 06/06/20)

Mellanöstern, Europa och Afrika

8 Situationen i Mellanöstern är väldigt 
komplex. I tidigare världsturnéer 
stoppades vi ofta från att resa till farliga 
områden. Men eftersom Sanna föräldrar 
måste kunna frälsa hela världen, kan vi 
inte undvika även farliga platser.

Vi ser att orsaken till att konflikten och 
motståndet fortsätter i denna region är 
att folket inte har fått veta Guds vilja. 
Med Gud som centrum måste ni nå 
utöver relationer med ömsesidig för-
ståelse och förena er med dem som 
missförstår er. I Guds ögon kan det inte 
finnas några uppdelningar mellan vita 
och svarta, och det finns inga väggar 
mellan religioner, folk eller kulturer. Jag 
betonade dessa punkter på vår möte i 
Jordanien den 30 juni 2006

Människor i Mellanöstern måste förstå 
den nuvarande verkligheten, istället för 
att hålla fast vid det förflutna. Mellan-
östern kommer bara att välkomna evig 
fred när deras folk lever sina liv tillsam-
mans med Sanna föräldrar och exakt 
förstår Guds vilja för den här tiden. Vi är 
en familj, av bröder och systrar under 
Gud, och ni borde inte glömma att Gud 
är vår evige Sanne förälder. Gud etable-
rade denna nation Jordanien. Alla Jorda-
niens bröder och systrar måste förstå 
Guds vilja, som etablerade Jordanien 



och arbeta för att förverkliga den Viljan. 
(Sanna mor, 2006/07/01)

9 Ni måste vara stolta över Sanna 
föräldrar och vittna om dem. Ni måste bli
människor som liknar Sanna föräldrar 
och arbeta för att förverkliga deras vilja. 
Sanna föräldrars läror är kartorna och 
läroböcker som hjälper er att leva så-
dana liv. Den viktiga uppgiften för er 
som välsignade familjer är att uppfylla 
missionen som stam-messias. En dag 
kommer ni också att gå till andevärlden. 
Om ni misslyckas med att uppfylla ert 
ansvar på jorden, kommer era stam-
medlemmar som lever i dag att anklaga 
er för att inte låta dem känna till Sanna 
föräldrar. Det enda sättet att undvika att 
bli anklagad på detta sätt är att infor-
mera alla i er stam, utan undantag, om 
Sanna föräldrar.

Särskilt måste ni medlemmar i Maltas 
kyrka skapa en grund för att få hjälp från
andevärlden. Ni måste upprätta en 
ömsesidig standard så att goda andar 
kan komma ner och arbeta i det här 
landet. Från och med nu måste ni ge-
nomföra förändringar i era dagliga liv. 
Det betyder att det nu är den tid ni 
måste investera er ansträngning med 
största uppriktighet. Vi är glada män-
niskor. Detta beror på att vi lever med 
och tjänar Sanna föräldrar, något som 
ingen annan i den här världen gör. Glöm
aldrig att Gud är med oss. 
(Sanna mor, 2006/07/02)

10 Den 2 juli 2006 avslutade vi här i 
Warszawa, Polen framgångsrikt mötet 
med Universella fredsfederationen för 
återvändandet till det ursprungliga 

fadern och hemorten. Jag tänker att med
bara de människor som deltog i denna 
sammankomst, finns det tillräckligt med 
anhängare för att föra Polen till Gud. För
att kunna göra det måste ni påskynda 
era ansträngningar och snabbt arbeta 
med hjälp av dessa människor för att 
återupprätta Polen. Det är upp till er att 
förkorta tidsperioden. Ni måste ta emot 
Guds Vilja för Polens skull, så att det blir
en nation som tar emot Guds välsig-
nelse. Alla som deltog i detta program 
var inspirerade. Jag hoppas att ni kom-
mer att dela med er ännu större lycka 
med dem i framtiden och vägleda dem 
väl. (Sanna mor, 20/06/0703)

11 Rumäniens historia är lika hedervärd 
som Roms. Hittills har ni levt som vilda 
olivträd, men i framtiden kommer Gud att
ha större intresse för efrt land efter att ni 
blivit fullkomliga, sanna olivträd.

Det är okej att delta i intensiv konkurrens
om vi konkurrerar med en bra moti-
vation. Människor från många olika 
nationer samlas här idag. Vad som är 
viktigt är vilken nation som kommer att 
vara den första att uppfylla Guds vilja. 
Många medlemmar och ambassadörer 
för fred arbetade mycket hårt för att 
mötet av Universella fredsfederationen 
för återkomsten av den ursprungliga 
fadern och hemorten som hölls här i 
Rumänien den 3 juli 2006 skulle lyckas. 
Detta är början. De som är aktiva och 
fulla av liv kommer att lyckas, men de 
som är inaktiva kommer att gå bakåt. 
När vi betraktar alla europeiska nationer 
kan den här nationens utveckling förbät-
tras i olika avseenden. Rumänien kom-



mer att växa till en utvecklad nations 
position i Guds ögon om den står i front-
linjen med fokus på Hens vilja. 
(Sanna mor, 20/06/0704)

12 Sanna föräldrars förkunnelse är 
medicinen som gör Slovakien till en 
sund nation. Det finns inget medicin 
bättre än dessa läror. Jag förstår att 
många av samhällets problem, som 
börjar som familjeproblem och ung-
domsproblem växer i denna nation. Vi 
avslutade framgångsrikt mötet den 4 juli,
2006, men vårt arbete slutar inte där. 
Det är bara början. När ni har befo-
genhet med dessa läror och omsätta 
dem i praktiken kommer Slovakien att 
blomstra och bli starkt. 
(Sanna mor, 2006/07/05)

13 Vi genomför Universella freds-
federationen för återkomsten av den 
ursprungliga fadern och hemorten. Ni 
vet inte hur glad hela mänskligheten är 
att vi håller Välsignelseceremonier i 
varje land. På grund av Rysslands 
kyrko-statliga förbindelser kunde vissa 
länder i Östeuropa inte ta emot Välsig-
nelsen. Oavsett om vi ser detta från 
Guds synpunkt eller från människan 
synvinkel, strider det mot Guds vilja. 
Ändå måste vi ge alla liv med hjälp av 
Välsignelsen.

Att vi kan delta med Sanna föräldrar i 
Cheon Il Guks tidsålder och i denna typ 
av händelse är som ett mirakel. Det 
faktum att Slovakien deltog i denna 
historiska händelse är verkligen ett 
mirakel. När jag tänker på länder som 
inte kunde delta, inser jag att ni är 
mycket lyckliga människor. Ni måste 

tänka på hur ni kan returnera den 
graden av glädje till Gud. 

Lycka som ni upplever ensamma är inte 
sann lycka. Ju mer ni delar lycka desto 
mer rikligt kommer lycka att återvända till
er. Praktisera sann kärlek medan ni 
känner lyckan som kommer ifrån att ge 
mer än ni får. (Sanna mor, 2006/07/05)

14 Gud skapade oss så att vi skulle 
utöva sann kärlek i denna värld. Lever ni
den typen av liv? Lever ni så för er 
familjs, stammens och nationens skull? 
Från och med nu måste man bestämma 
sig att leva så, studera vår förkunnelse 
entusiastiskt och utöva sann kärlek. Jag 
är tacksam för att människor från många
andra nationer deltog i detta möte i Bos-
nien. Vi har sått fröet i denna nation. 
Men ni, som bosnier, har ansvaret att 
vårda det här fröet på ett hälsosamt sätt.
Därför måste ni arbeta för att skapa nära
relationer med era grannländer och ska-
pa ännu större utveckling. 
(Sanna mor, 2006/07/07)

15 Vi säger att en frukt är mogen när 
den spricker med god smak. Ekonomisk 
tillväxt är viktig för Albanien för att bli en 
rik och kraftfull nation, men för detta be-
höver den bli en stark nation andligt. Om
Albanien är bemyndigad med Ordet, blir 
det inom några år en välmående och vi-
tal nation. När Sanna Föräldrar först bör-
jade denna rörelse på 1950-talet i 
Korea, fanns det mindre än 100 med-
lemmar. Eftersom Albanien nu har 300 
medlemmar, kommer ni inom tio år att 
kunna göra denna nation stark och väl-
mående. Albaniens framtid ligger i era 
händer. (Sanna mor, 2006/07/07)



16 Jag har besökt många nationer innan
jag kom till Kenya, och jag har obser-
verat Sanna föräldrars lärdomar produ-
cera mirakel. Hittills har livet i Afrika varit
svårt, men om ni föds på nytt genom 
dessa läror, kommer ni att bli starka och 
välmående och kommer att ge stora 
bidrag till världen. Det är viktigt för er att 
inte förlora detta tillfälle. Därför har ni nu 
ingen anledning att avundas någon 
annan nation. I Bibeln är det skrivet att 
Jesus sa: "De sista skall bli de första och
de första sista." Detta beskriver den tids-
ålder vi lever i. Låt inte Guds välsignelse
glida ut mellan era fingrar. 
(Sann Mor, 2006/07/19)

17 Jag förstår att Tanzania står inför 
många utmaningar idag. Jag har hört att 
det finns många föräldralösa barn här 
som förlorade sina föräldrar på grund av 
familjeproblem eller aids. Andra länder i 
Afrika står också inför detta typ av sorg-
liga situation. Av denna anledning be-
höver Afrika snabbt en rörelse för renhet
och för sanna familjevärden. Ni måste 
gå vidare och rena Afrika på nytt genom 
rörelser för renhet och sanna familje-
värderingar.

Situationen för Korea på 1950-talet efter 
kriget var svårare än er nuvarande situa-
tion. Vid den tiden mobiliserade Far ett 
litet antal människor för att lägga grun-
den som Korea kunde växa och blom-
stra på. Under de svåra pionjärdagarna 
lanserade Far en kampanj för utbildning 
över hela Korea, med fokus på grund-
skole- och gymnasieelever. Han lärde 
dem läsa och skriva på landsbygden och
koncentrerade sina insatser i lands-

bygdssamhällen. Tack vare han lade 
den grunden, har Korea nu sin plats 
bland ledarna av avancerade nationer.

Ert nuvarande tillstånd är inte så svårt 
som Korea var vid den tiden. Det finns 
andra nationer i närheten som är i en 
situation som liknar er. Ni har också 
många nationer som kan hjälpa er. Om 
ni behåller medvetande om att vara 
ägare och går framåt entusiastiskt, om ni
är fast beslutna att återuppliva detta 
land, med tanken att en 24-timmarsdag 
är för kort, kommer det att finnas hopp 
för denna nation. 
(Sanna mor, 2006/07/21)

18 Ni måste stå i spetsen för att återupp-
rätta Etiopien och förvandla den till en 
stark nation. För att göra det, måste ni 
lansera en medborgarnas pedagogiska 
kampanj. Ambassaderna för fred som 
samlas här borde göra det samma. Ni 
måste börja denna rörelse med er familj 
och med människorna omkring er. Ni 
måste utöva ett liv av sann kärlek så att 
alla medborgare kan leva i lycka och 
fred. Far började ensam från en plats 
där han inte hade något. Han började 
utan någon hjälp. Ändå byggde han 
denna världsomspännande grund. Vi 
kan bara kalla det ett mirakel. Det var 
självklart möjligt eftersom Gud var med 
oss. Jag hoppas att ni inte glömmer att 
Gud också är med er. 
(Sanna mor, 2006/07/21)

Sydamerika och Oceanien

19 Under Afrika-turnén nämnde jag det 
faktum att Sanne far mobiliserade våra 



medlemmar och lanserade en med-
borgarnas pedagogiska kampanj under 
omständigheter där Korea låg i ruiner 
som ett resultat av Koreakriget. På den 
tiden, eftersom att det inte fanns många 
vuxna medlemmar i kyrkan, mobili-
serades till och med många mellan- och 
högstadieelever. De utvecklade entu-
siastiskt en kampanj för att lära ut 
läskunnighet och väcka sig den natio-
nella andan. Sanne far skapade detta 
som ett medel för att hjälpa till att sprida 
den koreanska regeringens nya by-
rörelse till hela nationen, vilket spelar en 
viktig roll för att göra Korea till det 
välmående land det är idag. Med tilläg-
get av "New Mind Movement"- rörelsen 
för nytt tänkande, som var baserat på 
lärdomarna i Principerna, kunde Korea 
gå in bland dagens rang av avancerade 
nationer ännu snabbare. I bakgrunden 
av Koreas utveckling till en central 
nation, både andligt och ekonomiskt, var
Sanne fars bidrag mycket viktigt.

Afrika befinner sig i en bättre situation 
än Korea från 1950-talet och 1960-talet. 
Afrika har otroligt bördigt land. Allt som 
planteras där kan blomstra. Varför, mö-
ter då dess folk ibland hungersnöd eller 
sjukdomsutbrott? Utvecklingen inom vis-
sa områden har varit begränsad efter-
som landets ledare inte har medvetan-
det om sant ägande. Hen tänker inte, " 
Detta folk är verkligen min familj och det 
här landet tillhör oss alla. "

Förkunnelsen som ges till er idag är 
läroböcker och läromedel för era liv. Om 
vi utövar dessa läror, finns det ingenting 
vi inte kan göra. De lär oss allting om 

hur vi borde leva. Vi måste reflektera 
och visa ånger: varför kan vi inte leva i 
välstånd, kunna vittna och kunna 
utvecklas? Genom att besöka Uruguay 
och tittar runt på gatorna i Montevideo, 
känner jag inte att staden blomstrar så 
mycket som är möjligt. De av er från 
Uruguay måste reflektera djupt över 
detta. 

Ni har fått en enorm välsignelse. Ni 
kallas sanna olivträd, medan världens 
folk som fortfarande inte har återupp-
rättats är som vilda olivträd. Om ni inte 
kan föröka er, kommer ni så småningom
minska. Ni måste lösa allt av er själva. 
Förkasta alla förväntningar att andra 
kommer att göra jobbet för er. Arbeta 
speciellt med hängivenhet, och tänk; 
"Detta är mitt jobb och jag är beredd att 
offra mitt liv." (Sanna mor, 20/06/0728)

20 Vid en tid bodde folket i Argentina i 
rikedom. För att Argentina ska stiga igen
måste  ni ändra ert sinnelag. För att 
kunna göra det måste ni utrusta alla 
medborgare med lärdomarna i Princi-
perna. Välsignade familjemedlemmar 
och ambassadörer för fred måste förena
sig och stå i spetsen för bygga en ny 
nation. Om ni ger ett sådant löfte vid 
mötet den 30 juli 2006, för Återgången 
till ursprungliga faderlandet och hemor-
ten, kommer ni att skörda frukterna av 
mitt besök här. Vare sig er nation tar 
första plats eller faller bort beror på era 
resultat. Jag hoppas att ni graverar in i 
ert sinne att återupprättelsen av Argen-
tina nu vilar på era axlar.
(Sanna mor, 2006/07/29)



21 Uppgiften att etablera Bolivia som en 
nation som kan stå inför Gud är ert an-
svar och större än någonting annat. Ni 
har en möjlighet. Ni borde få många 
människor att uppfylla Guds Vilja, som 
de som deltog i Universella freds-
federationen som samlades för Åter-
komsten till ursprungligt faderland och 
hemort och Välsignelsen. Under Afrika-
turnén kände jag att den här gången kan
vi etablera det som en plats där män-
niskor kan leva i välstånd, baserat på 
den ansträngning de gör. De har ett bör-
digt land. Vissa lever i fattigdom, men de
behöver det inte. På samma sätt kan 
Sanna föräldrars undervisning hjälpa det
bolivianska folket att mogna och även 
återuppliva Bolivia som en nation som 
tar emot Välsignelsen. 
(Sanna mor, 20/06/0801)

22 Ju mer ni gör människor medvetna 
om Sanna föräldrar och ju bredare ni 
sprider undervisningen ni hörde vid 
sammankomsten 1 augusti 2006, för 
Återkomsten till ursprungligt faderland 
och hemort, ju mer hopp kommer ni att 
ha. Den himmelska lyckans tidsålder har
kommit. På grund av det har ni en viktigt
ansvar. Det finns många andra 
generationens barn till välsignade 
familjer i Colombia. Ni måste skapa en 
miljö där de fritt kan utöva sann kärlek i 
sina liv. Många natio-ner lider allvarligt 
av bland annat familje- och 
narkotikaproblem. Colombia drab-bas 
också av elände från problem med 
droger, våld och aids, särskilt i dess 
påverkan på ungdomar. Rörelsen främ-
jar sann kärlek och sanna familjevärden 
som kan lösa dessa problem.

Därför måste ni reformera denna nations
bild och visa detta genom era gärningar.
Ni måste vidta åtgärder så att det inte 
finns någon i något hörn av detta land 
som inte känner till om Sanna föräldrar. 
Ni måste plantera traditionerna av sann 
familj, sann kärlek och sant släktskap. 
När ni har utvecklat olika aspekter av vår
rörelse, som Collegiate Association for 
Principers Research - CARP, måste ni 
arbeta så att Colombia kommer ihåg 
Gud. (Sanna mor, 2006/08/02)

23 När jag besökte Afrika, sa jag till 
folket där: "Jämfört med Mellanöstern, 
där människor i Israel njuter av välstånd 
i ett land som praktiskt taget är en öken, 
är Afrika ett land som är välsignat av 
Gud. Varför lever inte Afrika upp till sin 
fulla potential? Vi behöver förmedla 
Sanna föräldrars förkunnelse för att 
hjälpa. "Det finns ingen väg att återupp-
liva Afrika annat än genom att förmedla 
dessa läror. Jag sa till dem, "Om, efter 
att ha tagit emot denna nya filosofi och 
blivit pånyttfödd igen, ni går ut och spri-
der Sanna föräldrars sanna kärlek till er 
familj och ert grannskap, och ännu läng-
re in i er nation, kan Guds Vilja ske 
snabbt. Om ni gör det, kommer er nation
att ta ledningen lika med avancerade 
nationer. "

Rörelsen att bli nya människor som har 
blivit pånyttfödda i sitt inre, baserat på 
Sanna föräldrars läror, har en känsla av 
brådska. De av er som har rest till Korea
vet att Korea har utvecklats till nivån av 
en utvecklad nation. Särskilt inom inter-
netområdet ligger det bland de främsta i 
världen. Beroende på er beslutsamhet 



kan er nation i Jamaica också uppleva 
en stor omvandling på mycket kort tid. 
Sanna föräldrar är bara ett par, men vi 
skapade grunden som kan förändra 
världen. Ni kan också förändra Jamaica 
och påverka världen. Det finns många 
välsignade familjemedlemmar i denna 
nation. Ni kan komprimera tiden för att 
återupprätta Jamaica; det beror på vil-
ken typ av beslutsamhet ni intar.
(Sanna mor, 2006/08/04)

24 Bahamas, en ö-nation i Karibien, där 
Columbus landade när han började sin 
upptäckt av den nya kontinenten 1492 
Efter att länge ha varit en koloni i Spa-
nien blev det en territorium av Stor-
britannien och fick slutligen självstän-
dighet i juli 1973 Vårt möte i Universella 
fredförbundet som samlades i Bahamas 
skärgård, som består av cirka 700 öar, 
samlades för Återkomsten till det 
ursprungliga faderlandet och hemorten, 
kan bara betraktas som Guds stora 
välsignelse. Vi har kommit långt på 
denna turné. 
Jag anlände till Nassau den 4 augusti 
2006 och smakade glädjen av möta 
människor som Gud hade förberett 
under en lång tid. På denna turné har 
jag förmedlat våra läror och genomfört 
Välsignelsen. Den enda vägen för 
Bahamas, om det åter skall stå inför 
Gud är att passionerat ta emot Sanna 
föräldrar och dessa läror. Utföra nu 
entusiastiskt era aktiviteter, så att Baha-
mas kan ta emot Guds välsignelse. 
(Sanna mor, 2006/08/05)

25 Jag besökte Caracas, Venezuela, för 
tio år sedan. Nu, den 7 augusti 2006, 

har jag återvänt. Under tiden verkar det 
inte som att saker har förändrats mycket.
Jag tror därför att jag måste arbeta mer 
kraftfullt att presentera våra läror till alla i
landet. Kanske har några av er besökt 
Schweiz. Den nationen stod en gång 
inför svåra svårigheter, när den var 
förtryckt av kraftfulla grannar och ett 
oberoende var svårt att vinna. Det har 
ändå blivit en säker fristad för diplo-
matiska, politiska och ideologiska flyk-
tingar. Lenin bodde där och ledare av 
Reformationen genomförde aktiviteter 
där. Eftersom det fanns goda förfäder 
som förutsåg framtiden för detta land 
och bevarade dess naturliga miljö, 
kunde de bygga en välmående och vital 
nation. Jag tror om Venezuela har 
människor med ledarskapsförmåga kan 
det också stå inför världen som ett land 
med en miljö lika vacker som Schweiz.

Jag kan inte förstå varför Venezuela, 
som är en av de bästa nationerna i 
världen när det gäller råvaror, lider i 
fattigdom. Det finns bara en utväg. Alla, 
från de i maktpositioner till det vanliga 
folket, måste ta emot Sanna föräldrar 
och börja en rörelse för andlig förnyelse.
Om ni är beslutsamma att arbeta, även 
om bara ni själva, och om ni känner att 
24 timmar om dygnet är för lite, och om 
ni arbetar för den eviga utvecklingen av 
detta land och en fredens framtid kom-
mer det att finnas hoppas.
(Sanna mor, 2006/08/08)

26 Om ni tänker återupprätta Peru 
måste ni utgjuta all er energi för att vittna
till gymnasiestudenter. Vi måste fostra 
dem till framtida ledare för Enighets-



kyrkan och detta land. Det snabbaste 
sättet är att utbilda dem, och genom 
dem rensa ert lands felaktiga sociala 
vanor. När de utexamineras från univer-
sitetet är de i giftasålder, och om de då 
tar emot Välsignelsen kan de skapa 
sanna familjer. När de därefter går ut i 
samhället, kan de rena hela nationen. 
För nästa generation skall kunna inta 
den position måste ni först vittna till 
universitetsstuderande. Ni måste ordent-
ligt organisera utbildningen av nästa 
generation, och under ledning av era 
nationella messias, vittna till univer-
sitetsstudenter. 
(Sanna mor, 2006/08/09)

27 Collegiate Association för Principers 
Research (CARP) måste aktiveras om 
Chile ska utvecklas. Ni som studerar på 
universitet är i en åldersgrupp från vilken
ni kan växa fram till frontlinjen av ledare 
för denna nation eller kyrkan. 
Studenternas ansvar är mycket viktig. 
För att uppfylla detta ansvar, sträva efter
att bli förebilder i allt, både i studier och 
aktiviteter. Ni måste göra ert sätt och 
utseende så att era medstudenter 
kommer att vilja bli era vänner och vilja 
arbeta med er för Guds Vilja. Era CARP-
aktiviteter är viktiga för vår kyrkas 
framtid. Hela kyrkan måste samarbeta i 
harmoni och omfamna CARP-med-
lemmarna, precis som jag måste om-
famna Kain och Abel. Kyrkan är i mo-
derns position, och den måste aktivt 
hjälpa CARP. Vi måste utbilda våra 
högskolestudenter väl. 
(Sanna mor, 2006/08/10)

28 Ur försynens perspektiv angående 
Oceanien, så måste Nya Zeeland 
uppfylla missionen som moder-nation. 
Nya Zeeland har ansvaret att förena sig 
med Australien och stödja och utbilda ö-
nationer. Det är moder-nationens 
mission. Nya Zeeland har sovit, men nu 
måste hon vakna och flyga. Vi har läror 
från Sanna föräldrar och vårt globala 
fundament är säkert. Ni behöver vidare-
befordra till andra vad ni har hört och 
sett. Nu måste ni ge tillbaka till världen 
vad ni gratis tagit emot från Sanna 
föräldrar under alla dessa år. Ni måste 
skapa en ny beslutsamhet och som 
medlemmar av vår andra generation, 
måste uppfylla ert ansvar. 
(Sanna mor, 2006/08/14)

29 Innan jag kom till Australien passe-
rade jag genom Mellanöstern, inklusive 
Israel. Där, tog fredsambassadörer  led-
ningen och fullbordade framgångsrikt 
Universella fredsfederationen samman-
komster för Återkomsten till det ursp-
rungliga faderlandet och hemorten. Vi 
skördade bra resultat där, men strax 
efter att jag lämnade, bröt ett krig ut. När
jag tänker på det, kommer bilder av des-
sa fredsambassadörer till mitt minne och
mitt hjärta gör ont.

Den enda lösningen på alla problem i 
världen, inklusive de hinder som finns 
mellan religioner, raser och kulturer, är 
att ta emot Sanna föräldrar. Välsignade 
familjer har ansvaret att upplysa män-
niskor om detta. Ni måste känna ert 
ansvar för vad som händer i Mellan-
östern. Ni har ansvaret att noggrant 
informera människor i er region och er 



nation om Sanna föräldrar. I denna tids-
ålder talar vi om fred, hopp och lycka 
som centrerar på Sanna föräldrar, men 
tänker samtidigt på människor som dör 
utan att veta något om dem. Ni måste ha
en känsla av ansvar och ta ledningen för
att upprätta människor inför Guds Vilja. 
(Sanna mor, 20/06/0815)

30 Den koreanska regeringens New 
Village Movement – rörelsen för nya 
byar, började samtidigt som vi genom-
förde utbildningsverksamhet i lands-
bygdsområdena. Ni borde vara 
intresserad av det faktum att detta var 
hur koreanska kyrkan, under Fars 
ledarskap, utvecklades under sina 
pionjärdagar. Denna nation, Salomon-
öarna, står i en position liknande den i 
Korea under dess första tid. Ni måste 
arbeta så att flamman av väckelse kan 
brinna, efter exempel på de dagar då vi 
höll gudstjänster i ande och i sanning, 
centrerat på Sanne far.

Människor som lever i en materialistisk 
civilisation tenderar att förorena och för-
störa naturen. Ni måste skydda och vår-
da den vackra naturen som himlen har 
skänkt er nation. Ni måste gå vidare mer
aktivt för rörelsen att skydda naturen. 
Det är därför ni måste gå ut och starta 
en andlig nationstäckande rörelse. 
(Sanna mor, 2006/08/18)

31 För att Palau ska kunna konkurrera 
med stora nationer och stå i samma 
rang måste ni förmedla Principernas 
lärdomar. Det finns många saker som ni 
inte vet om hjärtat som Gud hade när 
Hen skapade världen. Dessutom vet ni 
inte om Sanna föräldrars väg att lägga 

grunden för återupprättande av fallen 
mänsklighet. Om ni bara kunde förstå 
dem, skulle ni oundvikligen älska denna 
undervisning och Sanna föräldrar, som 
är centrum för dessa läror. Ni måste 
älska er nation i Palau med detta hjärtat 
av kärlek, som går utöver även de krist-
nas som motsätter sig er. Det är min 
uppriktiga önskan att ni tar ledningen, så
att Palau, genom att utöva sann kärlek, 
styrs av dessa läror och blir en nation 
som Gud djupt älskar. 
(Sanna mor, 2006/08/19)



Kapitel 4 

Tidsåldern för Stilla havs-civilisationen
och Koreahalvön

Avsnitt 1 Den nya tidsålderns 
ankomst

Bakgrund

Sanna föräldrar proklamerade att tids-
åldern för Stillahavskustens civilisation 
skall komma, med fokus på Korea-
halvön. De förutsåg att en värld av fred 
kan ta rot genom att österländska och 
västerländska civilisationer bär frukt på 
den koreanska halvön. Följaktligen sa 
de att länderna som ligger i Stillahavs-
området måste uppfylla deras  ban-
brytande mission för att avsluta och 
slutföra återupprättelsens försyn.

1 Om vi ser på historien ser vi att 
Egypten, en av de första mänskliga 
civilisationerna, var en flodkultur som 

växte fram ur den näringsrika Nilens om-
givning. Hur utvecklades den? 

Egyptierna skulle undra, "vad finns där 
borta över floden? "De ville alltid under-
söka vad som var på andra sidan floden.
Detta var den psykologiska drivkraften 
som gjorde att den egyptiska civili-
sationen kunde blomstra.

Efter tidsåldern av flod-civilisationen 
hade passerat, bildades Medelhavs-
civilisationen. Mänskliga samhällen 
utvecklas på grund av den uppriktiga, 
hjärtliga önskan att utforska den andra 
stranden. Den djupa önskan att under-
söka den andra stranden gav upphov till 
civilisationers utveckling. 
(005-043, 1958/12/14)

2 Civilisationen fortskred från civili-
sationen i flodstadiet genom Medel-
havskulturen därefter Atlant-civilisa-



tionen, till den nuvarande Stilla Havs-
civilisationen, och vidare till den 
spirande av tidsåldern där civilisationen 
expanderar i rymden. Atlant-civilisa-
tionen präglades av kaukasier säkra 
deras fotfäste centrerar på öar, medan 
Medelhavskulturen var baserad på 
styrelse från staden Rom.

Indien, Egypten och Mesopotamien var 
baserna för de antika civilisationerna. 
Forntida civilisationer var alla flodba-
serade civilisationer, centrerar på Indus-
floden, Nilen, Gula floden och så vidare. 
Nu är Stilla havs-civilisationens era, 
därefter kommer vi in i rymdens 
civilisation. (207-046, 1990/10/28)

3 Ursprungligen var kristendomen en 
österländsk religion, men eftersom det 
efter Jesu död utvecklades med väst 
som centrum började folk tänka på 
kristendomen som västerländsk. Nu 
återvänder den till Östern. Den migre-
rade från Rom, till England och till Ame-
rika, och nu har den cirkulerat hela vä-
gen till långt österut.

När det gäller återupprättelse genom 
gottgörelse, är det Principen att ni 
återskapar den historiska miljön och 
ersätter den. Ni kanske tänker, "Om vi 
betalar gottgörelsen mitt i återupp-
rättelsens historia, då kommer Herren 
att återvända till Israels folk, eller hur? 
"Men det är inte möjligt. Det som behövs
är ett asiatiskt land som kan ansluta till 
USA och västerländska civilisationen. 
Det måste vara ett homogent land med 
en lång egen historia. 

Kristendomen måste gå igenom en ö-
nation i omvänd ordning för att åter-
vända i en hel cirkel. Som en nation av 
öar, är Storbritannien jämförbart med 
Japan; Likaså är halvön i Italien jäm-
förbar med Korea. Således är Sydkorea 
fokalpunkten där civilisationerna i öst 
och väst ansluter varandra, som kropp 
och ande. Halvöar har fördelen av att 
ansluta till både land och hav. De är 
naturligtvis centra för kulturellt utbyte. 
Grekland och Italien är halvöar. Spanien
och Portugal utgör den iberiska halvön. 
Kulturens rörelse passerar genom 
halvöar. (091-253, 1977/02/23)

4 Eftersom Jesu kropp gick förlorad, 
försvann grunden för hans ursprungliga 
mission och grunden för Asien var borta.
På grund av detta, istället för att utveck-
las mot Asien, gick Guds arbete i mot-
satt riktning och var drogs mot Rom. Det
gick från Asien till väst, och fortsatte se-
dan ända tills det kom tillbaka till Asien. 
Som en väg för gottgörelse utgjöts blod 
och offer gjordes under vägen. På det 
sättet, Med Rom i centrum gick Jesus 
inflytande över Storbritannien, sedan 
över till Förenta staterna, och slutligen 
manifesterad i Stillahavs-civilisationen. 
Anledningen till detta är att Jesu kropp 
förlorades i Asien på världsnivå. Här 
avskiljdes kroppen och anden. Därför 
blev civilisationen materialistisk, och gick
västerut till tills det slutligen anslöt sig till 
Asien. (249-132, 1993/10/08)

5 Regelbundet flyttar strömmen 
Kuroshio, eller svarta strömmen, regel-
bundet vatten 6000 km genom Stilla 
havet. Detta är Stilla havets största 



ström. Himmelsk lycka är utformad på 
samma sätt. På liknande sätt som 
Kuroshio flyttar vattnet i Stilla havet, 
finns det en ideologisk huvudström som 
leder människor mot den ideala världen.

Det är uppenbart att dagens “ström” i 
USA i den demokratiska världen inte kan
bli strömmen Kuroshio. Den nuvarande 
som är centrerad på Sovjetunionen i den
kommunistiska världen kan inte heller bli
svarta strömmen. Varför inte? Det beror 
på att dessa strömmar är baserade på 
ideologier skapade av människor. Vad 
kan då bli denna Kuroshio-ström i vår 
tid? Är det en ny religion som överstiger 
alla världens ideologier? Skulle det vara 
en rörelse som binder samman alla 
ideologier, som Kuroshio strömmen gör i
havet? Skulle svaret inte vara en ny filo-
sofisk rörelse, ett nytt filosofiskt system, 
ett nytt uttryck av sanning centrerad på 
Gud? Skulle detta nya uttryck för san-
ning inte skapa en ny historisk start-
punkt? Det måste leda all mänsklighet in
i ett hav av lycka, den ideala världen. 
Det finns ingen lag att vågor som pas-
serar genom Indiska oceanen utanför 
Afrikas kust inte kan nå Stilla havet. Alla 
är vattenblandningar. Haven är före-
nade. (228-043, 1992/03/03)

6 Många civilisationer började på halv-
ön, där landet, formad som en fallus, 
sträcker sig in i vattnet. Baserat på prin-
cipen om harmoni är halvörar idealiska 
att tjäna som livets ursprung. Eftersom 
halvöar är placerade i mitten, fullbordar 
de en process av matematisk progres-
sion och kulturer har utvecklats centrerat
på dem. Balkanhalvön och den Iberiska 

halvön hade var och en sådana ideala 
betingelser.

Medelhavet är som en kvinnas kropp i 
förhållande till den italienska halvön. 
Tillsammans är de som en man och 
kvinna blir en genom kärlek. Italiensk 
civilisation ledde historien  en gång för 
att den var geografiskt belägen där 
dessa yin och yang-element var 
balanserade. 

Korea är det enda landet på Stilla havet 
som har denna geografiska egenskap 
som Italien. Japan skyddar Korea geo-
grafiskt. Korea, som motsvarar den ita-
lienska halvön, är den enda platsen i 
Asien där vi kan bygga en civilisation av 
global harmoni, där kärlekens kärlek kan
påverka oceaner och kontinenter och allt
under himlen. Parallellen är slående. 
(179-122, 1988/08/01)

7 Medelhavet är som en kvinnas liv-
moder. I den djupaste platsen inom den-
na kvinnas livmoder ligger Israels nation,
där Herren (Jesus) föddes. Problem 
uppstod där, där det ursprungliga livet 
uppstått. Därefter härskade en halvö-
civilisation, Italien, ett världsvitt terri-
torium. Efter att ha passerat genom 
Medelhavet, Atlanten och Stilla havet, 
måste civilisationens centrum nu uppnås
med en halvö-civilisation i mitten.

Ursprungligen borde enande ha upp-
nåtts med Italien som centrum. Varför 
kunde inte Italien uppnå varaktig enan-
de? Efter att ha uppfört Vatikanen som 
centrum för den kristna civilisationen 
gjorde inte Rom det klart att den heliga 
romerska sfärens makt att styra världen 



inte var för sin egen ära. Om Italien 
hade omfamnat världen med kärlek, 
även offrande sig själv, hade det kunnat 
styra hela värld under medeltiden. Hela 
världen kunde ha varit förenad vid den 
tiden. När de inte kunde uppnå detta, 
flyttade denna mission till Storbritannien.
Så försköts centrum av försynen från en 
halvö-nation till en ö-nation. 

Centrerat sig på den Iberiska halvön, 
uppstod rörelsen för att ta i besittning  
havsregionerna vid början av 1500-talet.
Spanien tävlade med England för att 
utveckla havsrutter. Englands anglikan-
ska kyrka tog stafetten med kristen 
tanke och motsatte sig Vatikanen. Alla 
dessa historiska fakta passar logiskt.

Puritanismen var som en Englands son, 
men England utvisade denna son. Detta 
förbjöd protestantismen att representera 
Abel. Puritanismen, i position som den 
andra sonen, kom till en ny kontinent, 
som hade förmågan att ärva den protes-
tantiska kultursfären och etablerade 
USA, en oberoende nation baserad på 
protestantism. (191-107, 1989/06/24)

Stillahavs-civilisationen

Från Medelhavets civilisationer centre-
rade på Grekland och Italien avan-
cerade civilisationen, överskred 
nordatlanten från Storbritannien till 
Förenta staterna. Nu kommer den att 
förverkligas i en civilisation i Stilla havet, 
vars länder är hem för mer än hälften av 
världens befolkning. Den koreanska 
halvön, tillsammans med befolkningen i 
Stilla havet, står i samma position som 

den italienska halvön på Jesu tid. Därför 
bör kontinentala och oceaniska civili-
sationer, österländska och väster-
ländska civilisationer och andliga och 
materiella civilisationer konvergera där 
för att uppnå en stor enighet och har-
moni. Det finns mer än 60 länder i Stilla 
havet. Precis som havet undviker och 
vårdar livet, måste dessa länder uppfylla
moderns roll och bidra till världsfred. 
Därför ägnade Sanna föräldrar nog-
grann uppmärksamhet åt grundandet av 
Federationen av ö-nationer för världs-
fred som de genomförde den 16 juni 
1996 i Tokyo.

8 Den aktuella världssituationen pekar 
på det faktum att mänskligheten närmar 
sig Stillahavsområdet. Precis som de 
kulturella sfärerna som omger floderna 
flyttade till Medelhavets kulturella sfär, 
flyttar Atlantkulturens sfär nu till Stilla ha-
vets kulturella sfär. Sovjetunionen och 
Förenta staterna borde leda övergången
från Atlantkulturens sfär till Stilla havets 
kulturella sfär. För att leda den måste de
omfamna Asien befolkning. Asiens 
befolkning överstiger tre femtedelar av 
världens befolkning. Om en ideologi inte 
kan assimilera asiatisk kultur, kommer 
den inte att kunna leda världen. 
(173-219, 1988/02/18)

9 Österländska och västerländska civili-
sationer brottas över dominansen i Stilla 
havets kulturella sfär och den öster-
ländska civilisationen håller på att vinna.
Österländsk civilisation innehåller kärle-
kens religioner baserade på kärlekens 
sanning. Därför lät Gud Sanna uppstå 
där. De initierade en rörelse med röt-



terna i Guds sanna kärlek. Denna rö-
relse kommer att skapa en ny himmelsk 
värld som omfattar alla människor och 
som tillåter himlen att omfamna alla 
människor. (163-059, 1987/04/01)

10 Västerländska människor utvecklade 
den materiella civilisationen. Väster-
landet utvidgade sitt territorium genom 
kunskap, medan människor i öst lägger 
mindre tonvikt på materiell utveckling. 
Sammanslutning innebär harmoni av 
andliga och fysiska inriktningar. En ma-
teriellt utvecklad civilisation kommer till 
Asien. Västerländska och asiatiska civili-
sationer kommer att kombinera i Stilla-
havsområdet och föra in mänskligheten i
en tid av sann civilisation, en ny värld. 
Sådan är Stilla havs-civilisations tids-
ålder. (212-139, 1991/01/02)

11 Asien är en maskulin civilisation och 
den västerländska civilisationen är en 
feminin. Asien är födelseplats för reli-
gioner. Därför kommer västerländsk 
civilisation till Asien. Varför är väster-
ländsk civilisation objekt-partner civili-
sationen och den asiatiska civilisationen 
subjekt-partner civilisationen? Det beror 
på att de vanligaste religionerna har sitt 
ursprung i Asien. Adam, som Gud först 
skapade, är subjekt partnern och Eva, 
som skapades senare som Adams 
hjälpare, objekt partnern. Därför är den 
asiatiska civilisationen fokuserad på 
Adams sfär och är den primära, rep-
resentativa civilisationen. Messias, 
Jesus, kom till Asien. Därför måste vi 
genom den kristna civilisationen förena 
Asiens territorium, som representerar 
Jesu nya kropp, för att återhämta Jesu 

förlorade kropp och ansluta den till 
andlig seger. Av den här orsaken kom-
mer Stilla havs-civilisations era att 
komma. (229-299, 1992/04/13)

12 På grund av Guds försyn har civilisa-
tionen utvecklats gradvis på en väg runt 
världen, korsat över från den ameri-
kanska kontinenten för att skapa en 
epok med Stilla havet civilisationen. Det 
började med andra ord med Medel-
havskulturen, fortsatte genom Stor-
britannien till Atlant-civilisationen, 
flyttade sedan genom Amerika till Stilla 
havets civilisationen, och anlände till 
Japan, som ligger i samma position som
Storbritannien en gång hade.

Det är inte för att japanerna är smartare 
som de har kunnat modernisera sitt land
och engagera sig i utveckling under de 
senaste 120 åren. Japan har utvecklat 
så mycket som det har därför Guds för-
syn behöver blomma upp i Asien. Efter-
som Gud behövde utveckla en ö-nation i
samma position som Storbritannien, ärv-
de Japan västerländska framsteg och 
spelade en central roll.

Det är därför den japanska kulturen är 
som brittisk kultur. I båda länderna kör 
folk till exempel till vänster sidan av 
vägen. Japan har tagit på sig många 
aspekter av den brittiska civilisationen. 
Japan har etablerat en grund som ab-
sorberar alla moderna aspekter av 
civilisationen som startade i Europa och 
så småningom kom till Förenta Staterna.
Det var Guds vilja att Japan agerar som 
agent för att ansluta Asien till civilisa-
tionen som representeras främst av 
Förenta staterna. Gud orsakade civili-



sationen att utvecklas för att förverkliga 
den ideala världen. Därför måste den 
europeiska civilisationen och den asia-
tiska civilisationen förenas. 
(078-311, 1975/06/10)

13 Vilken väg kommer Gud att välja när 
mänskligheten konfronteras med sitt 
eländiga öde och faller ner i helvetet mitt
i förvirring, förtvivlan och nöd? Det 
kommer att vara en väg av enande. 
Denna förening kan uppnås genom 
bildandet av en kulturell sfär på Guds 
sida. När vi ser ur detta perspektiv, för-
står vi att en enad europeisk sfär och en 
förenad nord- och sydamerikanska sfär 
kommer att uppstå inom kristen civili-
sation. Vi måste harmonisera Europa 
och Nordamerika nu efter att ha assi-
milerat kristen civilisation genom san-
ningen. Den kristna kulturella sfären i 
väst är det enda som kan förena alla 
dessa, och dess fortsättning över till 
östra Asien.

Så om Gud har försökt harmonisera allt i
denna värld baserat på det kristna 
tanke-systemet, var i östra Asien skulle 
detta troligen inträffa? Japanarna dyrkar 
många gudar. Kina och Ryssland var 
upptagna med kommunismen. Det enda 
landet där detta kan ske är i Korea, ett 
land som omfamnat Kristendomen. Med 
andra ord, eftersom vi står vid tröskeln 
till Stilla havs-civilisations era, den enda 
asiatiska nation som har en kristen kul-
turell bakgrund och redo att acceptera 
det kristna tanke-systemet är Korea. Det
kan inte vara Japan, Kina eller Ryss-
land. Endast Korea kvalificerar. 
(222-036, 1991/10/27)

14 Tillsammans är kontinenterna i Asien 
och Afrika som en person. På samma 
sätt, är Nord och Sydamerika tillsam-
mans som en person. Den asiatiska 
kontinenten ligger i subjektpartner 
positionen. Härifrån, bröt kontinenterna 
från varandra. Nordamerika och Syd-
amerika bröt bort från Asien. De måste 
förenas. Länken mellan Japan och USA 
är genom Stilla havet som ligger mellan 
dem, med Hawaii i mitten.

Jag bad Sanna mor att vinna över USA. 
När Japan och USA blir en, centrerat på 
Stilla havet genom Sanna mor, kommer 
Amerika återigen, som har glidit över till 
väst, att bli en med Asien. 

Jesus förlorade sin kropp i Asien, och 
Sanna mors och Sanna Fars enighet 
kommer att förena den västerländska 
civilisation med Asiens genom Stilla 
havs-civilisations era. Kroppen som 
försvann kommer att rekonstrueras. När 
tidsåldern för samarbetet moder-son 
passerar, kommer tiden för Stillahavs-
området att komma, baserad på model-
len av tiden för fader-son samarbete. 
(356-013, 2001/10/07)

15 När vi välkomnar en tidsålder där 
österländska och västerländska civilisa-
tioner kan utbyta delar, måste vi skapa 
en kulturell sfär i Asien som kan om-
famna västerländsk civilisation och 
säkerställa ett sunt utbyte mellan väster-
ländska och österländska civilisationer. 
Mellan österländska och västerländska 
civilisationer är en av dem manlig och 
den andra kvinnlig. Vi kan också säga 
att en är en andlig kultur och den andra 
en materiell kultur. Folket från båda kul-



turerna måste harmonisera sina livs-
rytmer internt och externt, för att en 
global, ny och enad kulturell sfär skall 
uppstå.

Västerländsk civilisationen, som repre-
senterar materiella framsteg, och den 
asiatiska civilisationen, som repre-
senterar andlighet, måste förenas. Jag 
kommer att vara den som lägger grun-
den för dem att förenas. Faktum är Enig-
hetskyrkan i alla sina aktiviteter och 
företag alltid strävat efter att förverkliga 
detta övergripande syfte med skapa en 
världscivilisation. (035-145, 1970/10/11)

16 Korea är det enda stället där de 
asiatiska religiösa kulturområdena har 
integrerats. Om Jesus inte hade dött på 
korset skulle de indiska och kinesiska 
kulturerna ha förenats med Israel som 
centrum.

Idag har dock Buddhismen, som repre-
senterar den indiska civilisationen, 
kopplats till Korea. Även Konfucianism, 
som representerar den kinesiska 
kulturen, landade där. Kristendomen, 
som representerar västerländsk civilisa-
tion, spred sig till Rom, där det blomstra-
de under romerska imperiets makt och 
växte sedan till en världsomspännande 
religion och nådde Korea. Således 
kunde Korea ta emot Guds välsignelser 
utöver vad israeliterna hade tagit emot. 
Buddhismen från Indien, Konfucia-
nismen från Kina och Kristendomen slog
alla rot i Korea. Den kulturella enhet som
borde ha upprättats på Jesu tid har 
faktiskt kommit till i Korea.

Ett förenat västerländskt samhälle 
centrerade på Vatikanen föll i slutändan.
Vatikanen kunde inte skapa enighet 
inom västvärlden och mellan väst och 
Asien. Därför måste Enighetskyrkan, en 
institution med en mission parallell med 
Vatikanstaten, skapa en förenad kulturell
sfär som förbinder Väst och Asien. En ny
världsomspännande kulturell sfär måste 
uppstå på Koreas halvö.
(168-068, 1987/09/01)

17 På grund av Adam och Evas fall har 
mänskligheten gått igenom flera hundra 
miljoner år av gottgörelse, historisk an-
strängning och långvarigt lidande. 
Människan har betalat gottgörelse 
genom kött och blod. Idag, avslöjar jag 
en detaljerad teoretisk tolkning av histo-
rien. Jag har sytt samman vad som var 
trasigt, lappat vad som var hål i och åter-
skapat den ursprungliga formen före 
fallet. Med Gud som centrum måste vi 
återupprätta Adam, Eva och ärkeängeln.

Allt detta kommer att bära frukt i Korea. 
Genom Korea och Japan måste vi ge-
nom gottgörelse återupprätta vad gick 
fel i Italien och Storbritannien, en halvö 
och en ö- nation. Vatikanen styrde värl-
den från Italien, en halvö-civilisation. För
att gottgöra detta börjar vi fokusera på 
Förenta staterna. Eftersom Jesus dog i 
Asien måste vi finna hans kropp i Asien 
och tillsammans med befrielsen av na-
tionen måste vi trumpeta ut över hela 
Asien godhetens budskap om him-
melriket på jorden.

När vi försöker göra det här är det den 
religiösa sfären som utgör ett problem. 
Majoriteten av religionerna kommer från 



Asien. Kulturella sfärerna av Islam, 
Buddhism, Konfucianism och Kristen-
dom finns alla där. De flesta religioner 
har sitt ursprung i Asien. Det är därför 
som Återkomstens Herre måste skynda 
på enandet av religioner för att förena 
Asien. (207-270, 1990/11/11)

18 Ledaren för Stillahavs-civilisationen 
är varken USA eller Japan. Om vi för-
verkligar Stillahavs-civilisationen genom 
att vinna FN, då kommer den fysiska 
världen och andliga världen, som var 
delade på grund av Jesu förtida död, att 
äntligen bli en, med Gud i centrum. Det 
är därför Japan och USA måste bli ett 
centrerat på Korea, som har tagit Roms 
position. Dvs. ö-nationen och den 
kontinentala nationen måste bli en, med 
halvö-nationen i centrum. Ö-nationen 
och den kontinentala nationen kommer 
att finnas och paras ihop i öst. Då kom-
mer Korea, Japan och Amerika kan bli 
en i en treenighet som återvänder till 
Stilla havet eller Asien, där Jesu kropp 
förlorades.

På detta sätt kommer den andliga 
världen och den fysiska världen, som 
delades och befann sig i krig med 
varandra, att bilda en standard för 
världens enande. Därför kommer 
havssfären att återupprättas, landet 
kommer att återupprättas, skapelsens 
ideal kommer att återupprättas, och den 
fjärde Adam kommer visa sig.

För att kunna bygga en grund för detta 
måste Nord- och Sydamerika bli ett 
centrerat på Hawaii, och även Asien och
Afrika måste bli en. Dessa par repre-
senterar två uppsättningar tvillingar. På 

grund av att ha bildat tvillingar, kommer 
allt som har delats in i öst och väst och 
in i himmel och jord att förenas, fokuse-
rade på havet. Likt Adam och Eva som 
föddes från livmodern, vilken är som 
havet måste de uppstå från ett nytt hav, 
med Hawaii som centrum. 
(414-183, 2003/07/31)

19 Eftersom vi redan proklamerade tiden
för Stillahavsområdets civilisation, är det 
vi nu måste göra att förkunna konungars
konungskap för den fredliga kosmiska 
Stillahavscivilisationen. Dvs. vi måste 
förkunna eran för riket av den fredliga 
kosmiska Stillahavscivilisationen, liksom 
Cheon Il Guk. En cirkelformad väg kom-
mer att uppstå med anslutningar till det 
stora universum. Därför proklamerar vi 
tiden för det fredliga Cheon Il Guk-
ringens-civilisation. Många länder har 
blivit antagna i FN, men de måste nu bli 
en nation. Det är den tid då vårt land 
kommer att kallas den fredliga Cheon Il 
Guk-ringens civilisation. Vi måste göra 
anspråk på vårt land.

Från och med nu lever vi i tiden för 
sfären av den fredliga kosmiska ring-
civilisationen. Cheon Il Guk betyder att 
två personer blir en. Öst och Väst blir 
en; Nord och Syd blir ett. Det här är den 
tid där vårt land, den fredliga Cheon Il 
Guk-civilisationen, kommer att regera. 
Genom det här, kommer Gud att bli 
befriad, himlen och jorden kommer att 
befrias, hela kosmos kommer att bli 
befriat och tiden för fredsriket kommer 
att bli en verklighet.

I Sanna föräldrars namn proklamerar vi 
nu tidsåldern för den kosmiska, fredliga 



civilisations rike av mitt land, den fred-
liga Cheon Il Guk-civilisationen. Vi måste
omfamna himlen och jorden och värl-
dens hav i våra hjärtan och sedan offra 
dem alla till himlen. Vi beslutar att exi-
stera som en, offra vårt land, vår värld 
och vår himmel och jord. 
(558-268, 2007/03/19)

20 Den proklamation som jag gjorde i 
Hawai var den av tidsåldern för riket av 
den fredliga kosmiska ring-civilisationen 
och titeln på det här talet var "Det histo-
riska perspektivet på Stilla havs-ringens 
tidsålder sett från Guds vilja. 
"Undertexten var" Riktningen för FN och 
den fria världen centrerat på Förenta 
staterna. "Eftersom Stilla havet och 
kontinenterna inte är förenade, höll jag 
ett möte för eran av Stillahavsområdets 
civilisationen.

Det betyder inte att jag har övergivit 
landet. Tvärtom, när jag nu har etablerat
en försyn grundad på Stilla havet, måste
vi ta det fröet och plantera det i landet 
(Korea). Detta uppnåddes vid det stora 
mötet vi höll den 3 april 2007. Mötet 
kallades "Proklamationen för öppnandet 
av den kosmiska fredens nya civilisation.
"Kulturer formas först nära oceaner. De 
utvecklas sedan genom en halvö för att 
komma fram till fastlandet. Detta är pro-
cessen de går igenom. Som en halvö-
nation, måste vi omfamna Stilla havet. Vi
måste också omfamna fastlandet. Detta 
är vår position. (558-300, 2007/03/26)

21 Eftersom vi för närvarande lever i 
Stilla havets tidsålders kulturella sfär 
måste vi hjälpa de länder som är ligger 
vid Stilla havet. För att samla dessa 

länder, höll jag världscupfiske på Jeju 
Island. Syftet med denna händelse var 
att ansluta dessa länder. Jag ville skapa 
en organisation som FN kunde admini-
strera. Jag hoppades verkligen att FN 
skulle skapa en gren som fokuserar på 
fritidsbranschen och dess utveckling. 
Det finns många hinder för detta typ av 
verksamhet.

Om vi vill arbeta med de verkställande 
medlemmarna i säkerhetsrådet och det 
ekonomiska och sociala Förenta natio-
nernas råd som de existerar idag måste 
vi utbilda dem. För att Sydkorea skall 
kunna omfamna norr, måste vi utbilda 
nordkoreanerna. Vi måste låta dem 
förstå om Gud och andevärlden. Vi 
måste hjälpa dem helt klart förstå om 
förändring av blodslinjen. När de förstår 
detta, kommer alla problem att lösas. 
För detta ändamål har 52 länder, inklu-
sive utvecklade nationer i Stilla havets 
kulturella sfär, anslutit sig till Federa-
tionen av ö-nationer för världsfred. Efter 
att ha integrerat dessa länder i en statlig 
federation, måste vi ansluta dem till FN. 
(337-123, 2000/10/24)

22 Ö-nationer som ligger mitt i Stilla 
havet står nu inför världens mest kompli-
cerade situation. En mäktig nation kan 
landa på en av dess stränder, med sitt 
krigsfartyg, förvandla landet till ett slag-
fält och helt sluka det. Därför bör dessa 
små nationer förena sig för att kombi-
nera deras styrka. Detta skulle kräva att 
de antar gemensamma kulturella tradi-
tioner, en gemensam livsstil och gemen-
samt tal och skriftspråk. 
(517-012, 2006/02/09)



23 Vi har ordnat så att varje ö-nation 
skickar tio delegater till Japan för en två-
veckors seminarium från och med 1 juli 
1996 Med stöd av sin president eller 
premiärminister kommer varje land att 
inleda en utbildningskampanj genom sitt 
nationella radiosystem. Fyrtio länder 
kommer att delta. Dessa är viktiga län-
der. Delegaterna kommer att använda 
sina nationella radiosystem för att nå 
alla, inklusive presidenten och parla-
mentet. Det här är inte en dröm. De 
avundas våra tekniska resurser och 
förmågor. För att rädda dessa män-
niskor investerar vi den ekonomiska 
styrkan hos utvecklade ö-nationer till 
exempel Japan och Storbritannien. 
(278-324, 1996/06/23)

24 Jag förbereder mig för att bemyndiga 
Stilla havsnationerna. Min specifika plan 
är att ge utbildning på universitetsnivå i 
Hawaii genom samarbete mellan japan-
ska och amerikanska regeringarna. 
Baserat på många fasta nationella 
relationer, lägger jag grunden för att alla 
människor skall kunna göra snabba 
framsteg mot frihet och befrielse, från 
den nationella till den globala nivån. Det 
fotfästet för Sanna föräldrars strävan 
håller på att skapas. 
(427-137, 2003/12/04)

25 Havet är ett obegränsat förråd. Det är
som en rik man. Vilken miljö är rikare än 
havet? Även statskassan i USA bleknar i
jämförelse. Outtömliga resurser är be-
gravda i haven. Gud skapade havet som
en gåva till mänskligheten. Finns det 
något som inte finns i djupet av Stilla 
havet?

Vi har valt Stilla havet att vara en bas för
bosättning och uppmanar öarna att 
bygga skolor. Om vi förenar repre-
sentanter från 60 ö-nationer kan de bilda
en konfederation. Med stöd av Japan 
eller USA, kan vi bygga ett system för att
skapa ett världsförbund av ö-nationer. 
Många av dessa nationer som koloni-
serades i det förflutna är fjättrade 
begreppet slaveri. Men om vi tillämpar 
begreppet syskon och skapa något som 
liknar det brittiska samväldet, så kommer
det att bli mer än tillräckligt för att an-
sluta de fem oceanerna och sex konti-
nenterna som en enhetlig värld, på 
vilken solen aldrig går ner. 
(356-146, 2001/10/12)

26 Jag har tagit vägen via gottgörelse. 
Jag vandrar den på grund av Gud. 
Eftersom jag gör det, oavsett var jag går,
till Sydamerika eller någon annanstans, 
är Gud tvungen att ta ansvar. Nyligen 
har jag arbetat för att förena ö-nationer 
centrerade på Hawaii. Detta är inte en 
väg jag valde till min egen fördel. Det är 
för målet med gottgörelse. Jag går 
denna väg medan jag är redo att förlora 
mitt liv. Jag behöver aldrig diskutera 
med någon vilken väg jag ska ta. Jag är 
en man som skapar min egen väg. 
(383-089, 2002/06/26)

Avsnitt 2 Den internationella     
                fredshuvudvägen

Förslag

Sanna föräldrar förespråkade byggandet
av den internationella fredshuvudvägen 
på den 10:e Internationella konferensen 



för Vetenskapsunionen (ICUS) som hölls
i Seoul 1981. Denna fredshuvud-väg bör
byggas som en neutral zon med en 
kilometer utrymme på varje sida av fyra 
filer i varje riktning. Detta kommer att bli 
en zon utan gränser genom vilka rese-
närer fritt kan passera. Eftersom det är 
tänkt att vara en huvudväg för fred ingår 
förslaget invandringskontor vid gränser 
för att tillåta viseringsfri in- och utresa, 
förbud mot fordon som bär vapen och 
begränsningar för truppers rörelse.

Som en del av Sanne Fars presentation 
om Internationell fredshuvudväg, före-
slog han också en underjordisk tunnel 
mellan Korea-Japan. Han förutspådde 
att när byggandet av denna under-
jordiska tunneln är färdig, kan bilar och 
höghastighetståg som kör från Tokyo till 
London, påskynda världsfreden. För att 
förverkliga denna plan grundade han 
International Highway Construction Cor-
poration (IHCC) i Japan i april 1982, 
som i juli 1983 började genomföra forsk-
ning på land och havsområden ön Tsus-
hima i sundet Tsushima, på ön Iki i 
Nagasaki Prefecture och staden Karatsu
på ön Kyushu, Japan. I oktober 1986 
började IHCC utgrävning av en pilot-
tunnel i Chinzei, Saga diskriktet.

1 När det här blodiga och smärtsamma 
århundradet kommer till slut och vi inle-
der 2000-talet har vi nått en tid när för 
att skapa en verkligt ny kultur, varje land
måste sluta betona sin egen nationella 
intressen, vilka resulterar i extrem kamp 
och fiendskap. Nationer måste skapa ett
nytt värdesystem av en världsdimension.
När vi dessutom reflekterar om det är 

möjligt för sann frid att upprätthållas i ett 
eget land ensamt utan ett gemensamt 
intresse för lycka och fred i angränsande
länder, inser vi att det är omöjligt att 
uppnå världsfred utan kärlek till mänsk-
ligheten som överskrider nationalismen.

Ur det här perspektivet tycker jag att det 
nu är dags att formulera en ny social och
ekonomisk teori. Världen behöver en ny 
internationell ekonomisk struktur som 
förhindrar det stora ekonomiska slöseriet
och förluster från det förflutna, och att 
genomföra en ny plan för markförbät-
tring på global nivå, så att alla män-
niskor kan uppfylla deras rätt att leva i 
fred och lycka. Med ankomsten av en 
ideal värld av evig fred, kan alla män-
niskor förverkliga ett lyckligt och väl-
mående liv. Under den allomfattande 
visionen att "människor är syskon i en 
familj "och som ett sätt att underbygga 
detta ideal vill jag lägga fram detta 
förslag till konstruktion av den inter-
nationella fredshuvudvägen som för-
binder öst och väst. 
(115-177, 1981/11/10)

2 Det första steget är att gå genom 
Japan, Sydkorea och fastlandet. Vägen 
går sedan igenom Syd- och Central-
asien, Mellanöstern, Europa och Ryss-
land, som förbinder alla världens länder i
en rak linje. Ett pneumatiskt rörsystem i 
mitten av den internationella vägen kom-
mer att transportera gods, och turist-
kontor vid gränser och flygplatser i stora 
städer kommer att underlätta enkel, 
snabb viseringsfri in- och utresa. En 1 
kilometer neutral buffertzon, ett interna-
tionellt område på båda sidor av huvud-



vägen, bör inrättas för att skapa utrym-
me för fritidsanläggningar för passa-
gerarna i bilarna och turistbussar längs 
med huvudvägen.

Jag föreslår denna plan för att skapa 
himmelrike på jorden, genom att binda 
alla människor i världen tillsammans 
genom en höghastighets-genomfart. 
Detta utkast ingår i en konkret plan för 
att påskynda processen att förverkliga 
den ideala världen. Genom detta kom-
mer forskare att bidra till förverkligandet 
av lycka och fred för mänskligheten. 
Betydelsen och syftet med detta projekt 
är att bygga en ny värld av högre kultur, 
som binder samman hela världen till en 
"en-dags värld", vilket betyder att vi kan 
resa var som helst i världen och komma 
hem samma dag. (115-178, 1981/11/10)

3 Kinas situation är ett problem i Asien 
ur ett globalt perspektiv. Hur kan jag 
involvera Kina? I Asien är Koreas över-
levnad en viktig fråga. Därför tillkänna-
gav jag byggandet av en Internationella 
fredshuvudvägen vid 10:e ICUS mötet 
1981. Jag förberedde också tunnel-
projektet mellan Korea-Japan. Det tar 
bara ett år att slutföra designen. Från 
och med då kan vi börja bygga en hu-
vudväg som förbinder Nordkorea och 
Kina. Om Japan tar ledningen kan vi 
öppna den här nya vägen att ansluta 
Asien. (135-249, 1985/12/12)

4 Jag föreslog byggandet av Interna-
tionella fredshuvudvägen år 1981. Det är
ett välkänt faktum i akademiska världen, 
därför att jag förklarade för decennier 
sedan det för planerare, lärare och ad-
ministrativa tjänstemän från många 
länder.

Jag var den första som föreslog att man 
skulle bygga en global huvudväg, som 
började i Korea-Japan nära utgången av
den tunneln. Den mark jag köpte har 
blivit en del av platsen där tunnel vid 
Dover Strass grävdes under havet. 
Grävning i Japan har avbrutits nu, men 
jag hade kontinuerligt stött utgrävnings-
arbetet i tio år. Det är därför varken 
japanska eller sydkoreanska regeringar 
kan ignorera detta.

Guds vilja är att uppnå en värld och en 
kulturell sfär. Om en värld under Guds 
suveränitet ska vara etablerad är byg-
gandet av en internationell huvudväg 
oundviklig. Den dagen skall säkert att 
komma. Nationella hinder måste avskaf-
fas för världsfredens skull. Om varje land
samarbetar, kommer fred att leda till 
jämvikt. Vi kan påverka världen genom 
att upprätthålla det vertikala idealet. 
(431-037, 2004/01/11)

5 Japanerna är bra på att gräva tunnlar. 
De kopplade samman de fyra öarna i 
Japan och grävde kanaltunneln under 
Dover. Nu har koreanerna blivit de 
snabbaste tunnelgrävarna. Jag visste 
inte att koreanerna var så bra på tun-
nelbyggande. Inget land i världen arbe-
tar lika hårt som Korea. Koreanska folket
är engagerade i byggprojekt som bro-
byggnad, tunnelbana och uppförande av



byggnader i Mellanöstern. Korea kom-
mer inte heller efter Japan när det gäller 
teknik. (479-327, 2004/12/15)

6 När Korea-Japan tunneln är färdig, 
kan varor importerade från öst eller väst 
skickas till Japan över land via Korea. 
Huvudvägen sträcker sig till norra Ryss-
land, södra Kina, in i hjärtat av Kina och 
passerar genom Mellanöstern innan ni 
når London. Alla stora leveranser går 
genom Korea. Att utvidga marknaden för
handel och koppla Japan till USA och 
Europa kommer att stärka den globala 
ekonomin med fokus på de sex nationer 
som kämpade under andra världskriget, 
nämligen England, Förenta staterna, 
Frankrike, Japan, Tyskland och Italien. 
Den koreanska halvön kommer att vara 
kommersiellt centrum genom vilket män-
niskor och frakt från världens utvecklade
länder kommer och går. Om vi dessutom
bygger turistområden längs trafikleder-
na, kommer Korea att bli ett globalt 
transportcentrum. (447-199, 2004/05/02)

7 Vi måste bygga järnvägsbroar som 
förbinder USA med Ryssland genom 
Kanada och Anchorage, Alaska, så att 
varor kan transporteras med tåg i stället 
för över vatten via Stilla havet. Vi kom-
mer att kunna transportera överallt med 
tåg om kontinenterna är länkade med 
tågbroar. Om ni tänker på detta sätt så 
skulle inte en underjordisk tunnel mellan 
Korea och Japan vara ett problem. 
Grävning av en tunnel av det längden är 
ganska enkel i modern tid, så en under-
jordisk tunnel kan bli borrad inom en 
snar framtid. Med högteknologisk 

utrustning är detta inte någon svår 
uppgift. (493-293, 2005/04/26)

8 Det var min idé att bygga den inter-
nationella fredsvägen från Peking 

genom Myanmar, genom att korsa 
Shinui-ju, Nordkorea och Dandong, 
Kina. Jag instruerade att förslaget skulle 
skickas till presidenterna för nationer 
över hela världen. På ett eller annat sätt 
behöver jag dra med Kina. Det var vad 
jag tillkännagav då. Nästan tre miljoner 
koreaner bor i Manchuriet. De korean-
ska invånarna i Japan, Förenta staterna 
och Tyskland som jag har samlat har 
gått med på att utföra uppgiften. Dom 
kommer att kunna använda sig av den 
modernaste tekniken. Med den senaste 
tekniken i Tyskland, tänker jag stödja 
Kina. (138-019, 1986/01/13)

9 Sydkoreas geopolitiska läge är 
exceptionellt. Inget land kan upprätta en 
försvarslinje för Asien som utesluter den 
koreanska halvön. Ö-länderna ligger 
redan inom defensiv cirkel. Det kommer 
att bli ett stort problem om det inte finns 
någon förbindelse mellan Japan och 
fastlandet. Sjöfartstransporter är kompli-
cerade. Eftersom den närmaste anslut-
ningspunkten för Japan med fastlandet 
är den koreanska halvön, behövs en 
anslutande bro eller tunnel för att rätta 
till alla problem som rör export av varor 
från Kina, Ryssland och Asien till Japan.
Den koreanska halvön förbinder Stilla 
havet och kontinenten. Det har tillräck-
liga medel för att distribuera asiatiska 
varor till närliggande länder. Eftersom 
det är mindre bekvämt för Kina eller 
Ryssland att transportera råvaror till 



sjöss, vill de skicka dem till Japan över 
land genom den koreanska halvön. 
Eftersom Japan lever på import och 
export är det bekvämt att transportera 
varor till kontinenten genom den ko-
reanska halvön. Allt som behövs för att 
ansluta till kontinenten är en tunnel 
mellan den koreanska halvön och 
Japan, och den kommer också att 
ansluta allt till Ryssland. 
(389-135, 2002/08/03)

***

Berings sunds underjordiska tunnel

Jag kan säga att jag utövar ett inflytande
på kanaltunneln i Doedsundet. Jag köp-
te också land nära utgången av den 
tunneln. Den mark jag köpte har blivit en
del av platsen där Dover Strass tunnel 
under havet grävdes. Grävning i Japan 
har avbrutits nu, men jag hade konti-
nuerligt stött utgrävningsarbetet i tio år. 
Därför kan varken japanska eller syd-
koreanska regeringar ignorera det. Guds
vilja är att uppnå en värld och en kultu-
rell sfär. Om en värld under Guds suve-
ränitet ska vara etablerad är byggandet 
av en internationell huvudväg oundviklig.
Den dagen skall säkert att komma. 
Nationella hinder måste avskaffas för 
världsfredens skull. Om varje land 
samarbetar, kommer fred att leda till 
jämvikt. Vi kan påverka världen genom 
att upprätthålla det vertikala idealet. 
(431-037, 2004/01/11)

10 I Förenta staterna presenterade jag 
idén att eliminera gränsen i Berings 
sund. Det gick inte obemärkt. Det är 
något USA önskar skulle kunna göras. 

Vi kan bygga en åtta filers internationell 
fredshuvudväg som en säker zon för 
världsfred. Jag säger, låt oss gå in i "en 
dag" världen. " Den tid då vi kan flyga 
över hela världen på bara sju timmar 
kommer. Jag lär mig och förbereder mig 
för en sådan kultur. Allt ni behöver  göra 
är att investera allt för att förverkliga den
världen. (500-126, 2005/07/10)

11 Den internationella datumlinjen går 
genom Berings sund, som ligger vid 
gränsen delad av Alaska i Förenta sta-
terna och Sovjetunionen. Den gränsen 
delar världen i två olika läger, men jag är
fast besluten om att ta bort den gränsen 
och förena världen. 
I Förenta staterna tillkännagav jag min 
plan att bygg en bro eller undervattens-
tunnel vid Bering sundet. Detta är inte 
ett problem som bara gäller Ryssland 
och Förenta staterna; Det är en fråga 
om oro för hela världen, en oro för 
himlen och jorden. 
(502-197, 2005/07/29)

12 Tyvärr har det hittills aldrig funnits en 
enda Guds nation eller land som tillhör 
Hen. Länder borde inte längre existera 
som de är idag. För att föra samman 
länderna i denna världen, måste hinder 
elimineras. För att avskaffa dem skall jag
bygga bro eller tunnel vid Berings sund. 
Jag måste ta bort världens gränser. I 
framtiden kommer fredsälskare att över-
ge sina hem och leva med en livsstil 
byggd kring fredsresor. Vi kan skapa en 
buffertzon som sträcker sig 200 km runt 
Internationella fredshuvudvägen och 
människor kan bo där. När gränserna 



elimineras, framträder Guds sfär.
(502-219, 2005/07/29)

13 Vi måste bygga en bro över Berings 
sund, eller borra en tunnel under det, för
att länka samman Nordamerika och 
Ryssland, och utse det som en distri-
butionsväg för att transportera material 
endast för goda ändamål. Vi borde inte 
transportera militära material och vapen.
Guds söner och döttrar bör ägna sig åt 
att bygga detta, för att säkra gränsen till 
Guds faderland, och köra ut satan. Var 
och en av er måste göra detta för att 
befria faderlandet. Om en äldre bror inte 
kan uppfylla det, måste hans yngre bror 
göra det i hans ställe. Om den yngre 
brodern misslyckas inse det, kommer 
hans äldre bror att ta hans plats. Om 
fadern inte kan uppnå det, tar sonen 
över, eller sonens far tar över. Om män 
inte kan avsluta det, kommer deras 
hustrur att gå in för att slutföra det och 
vice versa. (506-212, 2005/09/03)

14 Ni måste göra världen till en en-
dagars värld. För att kunna göra det 
måste ni bygga fredskonungens 
huvudväg över hela världen. Hittills har 
det inte funnits några fredskonungens 
broar eller tunnlar. Dessa broar och 
tunnlar är det sista steget i att upprätta 
Guds folk och hemort. 
(506-214, 2005/09/03)

15 För närvarande hör inte våra huvud-
vägar till den himmelska världen, utan till
satans värld. Därför, med början i Be-
rings sund, måste ni bygga en förhöjd 
åtta-filig huvudväg med en 180 km bred 
buffertzon, omge planeten jorden och 
göra den till Guds nation. När ni gör det, 

kommer huvudvägen att fritt ansluta till 
alla länder i världen. Transport av mili-
tära leveranser, ammunition och vapen 
skulle bli förbjudna, eftersom huvud-
vägen är konstruerad för fredens tron. 
(506-035, 2005/08/30)

16 Den 3 januari 2007 organiserades 12
stammar för att bygga den internatio-
nella huvudvägen vid Berings sund. De 
måste bygga den över gränsen till land 
och hav, vatten och jord för att tillåta 
Gud att komma till jorden. Det kommer 
att vara en enande huvudväg för fred, 
inte en enande väg för krig. Vi ska 
bygga den med 16 filer, åtta i varje 
riktning, så att människor kan köra till 
och med, med sina slutna ögon. Vilken 
glädjande väg denna huvudväg kommer 
att vara om den har 16 körfält! Religiösa 
människor kommer att bli ombedda att 
ägna sig åt konstruera huvudvägen. Vi 
kommer att samla religiösa människor 
och bjuda in dem att bygga den till-
sammans. För att genomdriva detta 
projekt kommer inga pengar från ut-
pressning, förskingring eller kriminalitet 
att få användas. (550-277, 2007/01/04)

17 Varför behöver vi lösa problemet med
Berings sund? Varför skildes öst och 
väst? Varför är Ryssland och Förenta 
staterna uppdelade? De skulle ha varit 
anslutna om det inte var för Berings 
sund. Om världen förstod enighetstan-
ken, skulle det inte finnas hinder mellan 
nationerna. Där ligger problemet. Vatten 
kan strömma överallt. Luft känner ingen 
gräns. Solljus skiner igenom varje hål. 
Dessa tre livselement, vatten, luft och 
solljus, går överallt. Alla hittar de sin väg



in i djupa ställen, men vattnet rör sig till 
trädkällorna, uppåt från roten genom 
xylem (mellan bark och träd).

Vi måste leva lika bekvämt som dessa 
ämnen, så vi behöver skapa en en-dags 
värld. Hur bekväma skulle våra liv inte 
vara om vi enkelt kunde resa fram och 
tillbaka mellan London och Europa eller 
någon annanstans, om vi kunde resa 
vart vi än önskar! På grund av gränser 
kräver enkel viseringsansökan att vi ska 
gå genom komplexa formaliteter. Satan 
skapade det på det sättet, inte Gud. När 
vi går igenom det stora universum i har-
moni med den ideala lagen, även om det
finns nationella gränser, kommer vi att 
passera över dem. Makrokosmos rör sig 
i harmoni som ett kosmos. Därför kan 
gränser bli ett problem. 
(547-014, 2006/11/30)

18 Vi måste bygga torn, lägga grunden 
och bygga en bro över Stilla havet. 
Genom att bygga den bron blir det 
möjligt för oss att passera över Stilla 
havet när vi vill. Vi borde kunna korsa 
Berings sund närhelst vi önskar det. 
Därför bör land, sjö och luft överallt vara 
fria från gränser. Islam, Kristendom och 
Judendomen lider av religiösa konflikter.
När de skiljde sig från en enda rot måste
den här roten samla ihop dem igen och 
sortera ut dem inför Gud i sina oförut-
sedda ursprungliga positioner. Förutom 
religion och politik, måste de därför leva 
genom att ge och ta emot kärlek som 
syskon i en familj. (523-244, 2006/04/05)

19 Sanna föräldrar måste frigöra tre 
konfliktområden: Mellanöstern, Nord och
Sydkorea och Berings sund. Berings 

sund-tunneln måste byggas. I Gamla 
testamentet kunde inte Adams familj 
etableras och den gick under. Under 
Jesu tid lyckades han inte skapa ett 
land. I Sanna föräldrars tidsålder, måste 
en förenad värld i himlen och på jorden 
byggas via Bering-sundet. För att uppnå 
det, steg Sanna föräldrar framåt, tog an-
svar och bar flaggan för fred i dessa tre 
områden. Hur svåra var inte striderna för
Sanna föräldrar! När Sydkorea stegar 
fram för att ta på sig Sanna föräldrars 
arbete, kommer det att välsignas. 
(522-128, 2006/03/27)

20 Vi måste förverkliga Guds ursprung-
liga ideal med Guds folk och Guds fa-
milj, på grunden för Guds ideala rike. På
samma sätt måste vi konstruera Korea-
Japan tunneln och tunneln under Be-
rings sund. Syftet är att komma in i 
endags-världen. Världshistorien läm-
nade efter sig påminnelser om kompli-
cerade krig och kaotiska omgivningar 
som skapas av nationella gränser. Hur 
förvirrad har inte dagens miljö blivit! 
Så oavsett om ni gillar det eller inte, är 
det en slutlig uppgift att skapa en enhet-
lig värld för mänskligheten. Vi måste ta 
upp denna mission och känna ett starkt 
ansvar för detta. Vi borde ta det över-
gripande ansvaret för denna försyn som 
himlen har tilldelat oss. 
(600-223, 2008/10/31)

21 Med Enighetskyrkan i centrum måste
de 13 världsreligionerna bilda en koali-
tion som startar byggprojekten för 
Korea-Japan tunneln och Berings sund 
tunneln. De religiösa grupperna bör upp-
mana världen att ta ansvar för att starta 



dessa projekt. Vi har fullbordat krö-
ningen för Guds befrielses auktoritet, 
Konungars konung. Gud har trätt fram. 
Jag skapar en grund baserad på Pusan, 
på sydkusten av Korea. Jag har skapat 
en grund i Hawaii som kan ansluta ö-
nationer, och slutförde grunden för att 
länka världens öar, halvöar och konti-
nenter. På dessa grundvalar deklarade 
vi Abel-typen av FN. Nu måste deklarera
föräldrarnas FN.

Efter Guds, Konungars konungs kröning,
har vi inget att vara rädda för, för Gud 
kan gå framåt i denna tid. Det finns inget
att vara tveksam till. Vi har lagt grunden.
Nu kan locket  öppnas och himlens och 
jordens hemligheter avslöjas. Den värld-
sliga världen kommer att  uppmärksam-
ma oss och ha intresse för vad vi gör. Vi 
måste tillsammans lösa konflikter mellan
nationerna med alla deras ekonomiska 
och politiska problem. 
(608-096, 2009/02/21)

22 Jag förklarade tidigt att jag skulle 
inleda utvecklingen av Korea-Japan och 
Berings sund tunnelprojekten. Washing-
ton Times har skrivit en artikel om detta. 
I framtiden, kommer religiösa människor 
att behöva ta ledningen för denna upp-
gift. Baserat på bakgrunden till Enighets-
kyrkan, meddelade  Washington Times 
att de inte hade något emot att kraftigt 
finansiera byggandet av Korea-Japan 
tunnel och bro eller tunnel över Berings 
sund. Politiker och andra inflytelserika 
debatterar denna fråga. Det kan ta år för
dem att nå en överenskommelse. Därför
måste religiösa människor förena sig 

med varandra och ta ansvar för detta 
åtagande. (610-185, 2009/04/23)

23 Världsfredskonungens bro eller 
tunnel över Bering-sund kommer en dag
att vara det största arbetet och det stör-
sta, mest monumentala projektet som 
någonsin gjorts för att främja enighet 
och harmoni. Vi måste göra detta för alla
människors skull. För att uppnå detta 
behövs välmående människor för att 
etablera en stor finansiell bas som krävs
för att anställa ingenjörer, tekniker och 
alla som behövs för att bygga infra-
struktur. Japaner och amerikaner bör 
samarbeta på byggprojektet. Enighets-
kyrkan, fredsambassadörer och icke-
statliga organisationer bör också delta. 
(503-216, 2005/08/05)

24 Berings sund bro eller tunnel, en 
allmän genomfart för världsfred, ska 
ansluta till luften, havet och land. All 
trafik via land, sjö och luft kommer att 
skötas av en offentlig myndighet som 
kommer att hantera och samordna alla 
transportmedel. Ingen lastning, lossning 
eller transport av militärt material kom-
mer att vara tillåten. Fredskonungens 
bro eller tunnel är endast till för fredliga 
ändamål. Kriget har försatt nationer runt 
världen i allvar-lig skuld och utarmat 
naturresurser. Vi måste göra allt vi kan 
för att bygga en fredlig värld. 
(503-202, 2005/08/05)

25 Jag har skapat ett företag för att se 
till att Berings sund-projektet gör fram-
steg. Vidare, är byggandet av Korea-
Japan tunneln redan igång. Ingen kan 
stoppa oss. När det är avslutat kommer 
världens människor att gå in i en 



endags-värld. Det kommer att bli som 
om det inte finns någon tidsskillnad runt 
världen. Människor kommer att samlas 
över hela världen som om de är i en en-

da by för att utbilda sig, sporta och till 
och med hålla olympiska spelen.
(593-139, 2008/06/14)


