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I krysningspunktet der man både har
ærefrykt og blir revet med av følelser

Fra jeg kom til skjells år og alder, begynte jeg for alvor å bli opptatt av
hva jeg skulle bli senere i livet. Ettersom jeg likte å iaktta og utforske
naturen, vurderte jeg å bli vitenskapsmann. Jeg forandret imidlertid
mening da jeg ble forarget over Japans grove utnyttelse av koreanere og
så med mine egne øyne hvor miserabelt folk virkelig levde. De visste
ikke engang hvor neste måltid skulle komme fra. Selv om jeg ble
vitenskapsmann og fikk en Nobelpris, virket det som om det ikke ville
bidra til å tørke bort tårene til alle som trengte klær og sultet.

Jeg ville gjerne bli en som tørker bort mine medmenneskers tårer og
fjerner sorgen som har bygget seg opp i deres hjerte. Når jeg la meg ned
ute i skogen og hørte på lyden av fuglene som sang, tenkte jeg helt
naturlig: «Jeg må gjøre vår verden like varm og kjærlig som den lyden.»
Jeg hadde virkelig ingen anelse om hva slags menneske jeg burde bli, og
hvordan man blir i stand til å gjøre noe slikt, men ble i hvert fall
overbevist om at jeg burde bli en som gjør sine medmennesker lykkelige.

Da jeg var omtrent ni år, konverterte alle hjemme hos oss til
kristendommen, takket være min fars onkel Yun-guk, som var prest. Vi
begynte for alvor å leve ut vår nye tro, og fra da av gikk jeg trofast i
kirken uten å miste en eneste søndag. Kom jeg bare litt for sent til
gudstjenesten, følte jeg meg for skamfull til å kunne se opp. Jeg lurer på
hvor mye jeg egentlig forsto i en så ung alder, men Gud hadde allerede
da fått en stor plass i mitt hjerte. Jeg begynte å bruke stadig mer tid på å
gruble over liv og død og uroe meg over livets lidelse og sorg.

Elleve år gammel fikk jeg se hvordan oldefars grav ble flyttet.
Vanligvis fikk bare voksne i slekten være til stede ved en slik anledning.



Jeg var imidlertid så oppsatt på å se for meg selv hva som skjedde når
noen døde, at jeg maste meg til en plass i følget. Da jeg så graven og
stirret på hvordan de flyttet liket, ble jeg målløs og grepet av frykt.
Andektig samlet alle de voksne seg for  å avdekke liket, men alt som kom
til syne, var bare knoklete beinrester. Personen jeg innimellom hadde
hørt av far og mor at oldefar var, var fullstendig borte. Det var bare et fælt
syn av hvite knokler som kom opp i dagen.

Etter at jeg hadde sett beinrestene etter oldefar, tok det meg en god
stund å komme meg etter det  sjokket. Jeg kunne bare ikke få visse tanker
ut av hodet: «Da oldefar levde, må han vel ha sett ut akkurat som oss.
Men betyr det at alt som blir igjen av mine foreldre når de dør, er
kritthvite bein? Er det dét som skjer med meg også når jeg dør? Alle
mennesker må dø, men ligger vi bare der etter døden, ute av stand til å
tenke på noe som helst? Hvor blir det da av tankene våre?»

På den tiden skjedde det mye utenom det vanlige hjemme hos oss.
Spesielt én hendelse har jeg friskt i minne selv nå i dag. Hver gang vi
ville lage et pent plagg, tok vi vare på endestykkene som ble igjen av
tråden fra rokken, og la dem i en krukke. Vi pleide å samle endestykkene
helt til det ble nok til en tøyrull, og vevde da bomullstråden til stoff, som
ble til plagg brukt når barna skulle gifte seg. På hjemstedet vårt kalte man
slike plagg «yedjang» (antrekk til spesielle anledninger). En kveld fant
vi et gammelt kastanjetre i landsbyen lenger oppe helt dekket med disse
endestykkene, slik at treet var blitt hvitt som snø. Ingen kunne forstå at
noen i løpet av natten hadde tatt med seg alle endestykkene og spredt dem
utover et kastanjetre langt unna huset vårt. Uansett virket det ikke som
noe et menneske hadde gjort, og alle i landsbyen ble redde.

Da jeg var omtrent femten år, opplevde vi en tragedie. I løpet av et år
døde fem av mine yngre søsken. Det er umulig å beskrive det knuste
hjertet til mine foreldre da de mistet fem av sine tretten barn i løpet av
kort tid. Slike tragiske hendelser rammet imidlertid flere enn oss. Det



spredte seg til slektninger. Hos én døde en førsteklasses ku plutselig, hos
en annen flere hester en etter en og hos en tredje sju griser i løpet av én
natt.

Prøvelsene hjemme hos oss var knyttet til vårt folks og verdens
lidelser. Jeg så med mine egne øyne Japans grusomme tyranniske styre
og mitt folks miserable situasjon. Følgelig ble min egen frustrasjon bare
større etter hvert. Folk hadde ikke noe å spise og var nødt til å ernære seg
ved å koke det de fant av gress og bark de rev av trærne. Også ute i den
store verden ville krigene ingen ende ta.

En dag leste jeg i en avisartikkel at en ungdomskoleelev på samme
alder som meg, hadde tatt sitt eget liv. Jeg spurte meg selv: «Hvorfor
døde den gutten? Hva var det som var så smertefullt i en så ung alder at
han begikk selvmord?»  Som om jeg selv opplevde hans sorg, føltes det
som jeg gikk i oppløsning innvendig. Avisen ble liggende åpen slik den
var da jeg leste artikkelen, mens jeg gråt bittert dag og natt i tre døgn.
Tårene bare rant og rant ustanselig. Jeg klarte ikke å stoppe.

Hvorfor skjer det på den måten den ene uvirkelige tingen etter den
andre her i verden? Jeg kunne overhodet ikke forstå hvorfor sørgelige
ting rammer gode mennesker. Etter at jeg så med mine egne øyne
oldefars beinrester da graven hans ble flyttet, begynte jeg å stille
spørsmål om livet og døden. De uforståelige hendelsene hjemme hos oss
fikk meg dessuten til å begynne å vie min tid til religion. Talene jeg hørte
i kirken, ga meg imidlertid ikke tilfredsstillende svar på mine spørsmål
om livet og døden. Jeg følte meg frustrert og begynte helt naturlig å
fordype meg i bønn.

Mitt hjerte var fullt av virkelig dype og grunnleggende spørsmål som:
«Hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra? Hva er meningen med livet? Hva
skjer når man dør? Finnes det virkelig en åndeverden? Er det sikkert at
Gud eksisterer? Er Gud egentlig allmektig? Hvis Gud er det, hvorfor ser
han da bare på alt det sørgelige i verden uten å gjøre noe med det? Hvis



Gud har skapt vår verden, er også alt det vonde i den skapt av Gud? Når
skal vårt lands tragiske situasjon på grunn av Japans okkupasjon ta slutt?
Er det noen mening med alt det vonde vårt folk opplever? Hvorfor hater
mennesker hverandre og forårsaker konflikter og kriger?» Dette var
vanskelige spørsmål, som ingen kunne gi meg tydelige svar på. Derfor
var det ingen annen råd enn å be. Når jeg åpnet mitt hjerte til Gud i bønn
om spørsmålene som plaget meg, følte jeg min sorg og dype smerte bli
borte. Jeg fant en indre fred. Jeg tilbrakte etter hvert mer og mer tid i
bønn, og i tillegg ble det flere og flere dager da jeg var oppe og ba hele
natten. Så en dag responderte Gud på mine bønner. Det var en dyrebar
opplevelse helt utenom det vanlige. Den dagen står for meg som en
uforglemmelig dag, den aller viktigste i hele mitt liv, en dag jeg aldri kan
glemme.

Det var påskeaften året jeg ble femten. Også den dagen gikk jeg som
vanlig opp på Myodu-åsen bak landsbyen vår og var oppe hele natten og
ba. Mens tårene rant, ba jeg Gud inntrengende om svar på mine spørsmål:
«Hvorfor hadde han skapt en verden full av så mye sorg og fortvilelse?
Hvorfor overlot en allvitende og allmektig Gud denne verden til seg selv
når den er i sorg og smerte? Hva bør jeg gjøre for mitt stakkars
fedreland?» Mens tårene rant, spurte jeg igjen og igjen.

Jeg var oppe og ba hele natten uten å sove det minste. Ved daggry
påskemorgen dukket Jesus opp foran meg. Plutselig, som et vindpust
viste han seg og sa: «På grunn av menneskehetens lidelser har Gud et
sønderknust hjerte. Derfor ber han deg ta på deg en spesiell oppgave i
Guds arbeid på jorden.»

Den dagen så jeg det sørgmodige ansiktet til Jesus klart og hørte
stemmen hans tydelig. Å se Jesus manifestere seg fikk kroppen min til å
skjelve voldsomt, som et aspeløv. Der og da ble jeg grepet av en ærefrykt
så stor at jeg trodde jeg skulle dø, og samtidig revet med av følelser så
sterke at jeg trodde jeg kom til å eksplodere. Rett foran meg viste Jesus



meg i klar tale hva det var jeg måtte gjøre. Han fortalte meg på en utrolig
måte at jeg skulle frelse en menneskehet som led og hadde det vondt, og
gjøre Gud glad og fornøyd.

Jeg ble virkelig redd og utbrøt: «Jeg klarer det ikke! Hvordan skal jeg
gjøre det? Hvorfor skal jeg bli gitt en så uhyre viktig oppgave?» Jeg ville
helst på en eller annen måte få slippe og grep fatt i Jesu kjortelfald og gråt
ukontrollert.



Jo vondere det gjør i ditt hjerte,
jo mer helhjertet må du elske

Jeg ble totalt forvirret. Jeg kunne ikke snakke åpent med mine foreldre
om min opplevelse, men heller ikke holde den fullstendig for meg selv.
Jeg var så avgjort i villrede hvorvidt jeg kunne snakke med noen om min
store hemmelighet. Det var en udiskutabel kjensgjerning at jeg hadde fått
en spesiell oppgave fra himmelen. Oppgaven var noe så utenom det
vanlige og altfor stor til at jeg kunne utføre den alene. Det virket som om
jeg umulig kunne oppfylle mitt ansvar. Dermed ble jeg usikker og redd.
Jeg forsøkte å gjenopprette fred og orden i mitt forvirrede hode og viet
min tid til bønn langt mer enn før, men selv det hjalp ikke. Uansett hvor
mye jeg prøvde, kunne jeg ikke løsrive meg fra minnet om møtet med
Jesus, selv ikke en kort stund. Jeg klarte i alle fall ikke å stoppe følelsene
som fikk meg til å gråte så mye, og beskrev ærefrykten jeg følte, ved
hjelp av et dikt.

«Hederskronen»

Når jeg tviler på noen, gjør det vondt.
Når jeg dømmer noen, blir det uutholdelig.
Når jeg hater noen, ender det med at livet mister sin verdi.
Men om jeg stoler på noen, blir jeg til slutt bedratt.

I kveld begraver jeg hodet i hendene og skjelver av smerte og sorg.
Tar jeg feil? Ja, jeg gjør det. Jeg tar feil.
Selv om jeg blir bedratt, må jeg ha tillit.
Selv om jeg blir sveket, må jeg tilgi.



Jeg skal vise en helhjertet kjærlighet selv til dem som hater meg!
Jeg skal tørke bort tårene og hilse pent med et smil
på dem som ikke tenker på annet enn å lure andre,
og selv på dem som aldri tenker på anger, selv om de bedrar.

Å, Herre! Mitt hjerte gjør fryktelig vondt
fordi jeg viser noen kjærlighet!
Se, Herre, min hjerteskjærende smerte!
Jeg ber deg, Herre, å legge dine hender på mitt hjerte,
som står i flammer.
Det føles som om mitt hjerte er i ferd med å briste av dyp sorg.

Men, da jeg elsket dem som bedro meg,
vant jeg min seier!
Hvis også du elsker slik jeg gjør,
skal jeg gi deg «hederskronen».

Etter at jeg møtte Jesus, ble livet mitt fullstendig forandret. Hans
sørgmodige ansikt hadde prentet seg fast i min hukommelse, som om det
var blitt brent inn der, og det var komplett umulig å fokusere mine tanker
og mitt sinn på noe annet. Fra den dagen var jeg fullstendig fiksert på
Guds ord. Noen ganger var jeg omgitt av et endeløst mørke og følte en
smerte så dyp at jeg til og med ikke fikk puste. Andre ganger ble mitt
hjerte fylt av en glede så stor at det var som å stå og se morgensolen
komme opp. Slike dager ble det mange av, og jeg gikk litt etter litt inn i
en verden med enda dypere bønn. I mitt hjerte omfavnet jeg den nye
sannheten Jesus lot meg få førstehåndskunnskap om. Jeg ble fullstendig
fascinert av Gud og begynte å leve et totalt forandret liv. Jeg fikk altfor
mye å tenke på og ble etter hvert en gutt av få ord.

De som går Guds vei, må til enhver tid strebe etter sitt mål med
selvoppofrelse og hele sitt sinn. På den veien er man nødt til å være



målbevisst. Fra fødselen av var jeg ekstremt sta og av natur en eneste stor
klump av urokkelighet. Med mitt medfødte lynne som det var, og takket
være min målbevissthet taklet jeg strabasene og gikk veien som var blitt
gitt meg. Hver gang jeg ble usikker, var den udiskutable kjensgjerning at
jeg hadde hørt Guds ord direkte fra ham, til stor hjelp. Det var imidlertid
ikke lett å velge en vei der jeg måtte ofre min ungdom, som vi bare har
én gang i livet. Noen ganger følte jeg at jeg skulle ønske jeg kunne slippe.

Uansett hvor vanskelig veien er, vil en klok person sette sitt håp til
fremtiden og uten å si noe fortsette fremover. En dum person derimot vil
uten mål og mening ødelegge sin fremtid til fordel for øyeblikkets lykke.
Det hendte at også jeg hadde dumme tanker i min beste ungdomstid, men
i alle fall valgte jeg den kloke mannens vei. Jeg ofret gladelig det ene
livet jeg har, for å gå veien Gud ville jeg skulle ta. Selv om jeg hadde
ønsket å stikke av, kunne jeg ikke ha gjort det. Det fantes ingen annen vei
å gå.

Hvorfor kalte Gud så meg? Selv nå da jeg er blitt hele nitti år, funderer
jeg hver eneste dag på hvorfor Gud kalte meg. Av alle mennesker i denne
verden hvorfor var det jeg som ble utvalgt? Det var ikke fordi jeg hadde
et pent ytre utseende, en enestående personlighet eller en dyp
overbevisning. Jeg var bare et ekstremt sta og dumt null av en gutt. Hvis
det var noe ved meg Gud ble fascinert av, må det ha vært at jeg hadde en
inderlig kjærlighet til Gud og et hjerte som på en oppriktig måte søkte
ham. Uansett tid og sted er kjærlighet det aller viktigste. Gud søkte et
menneske som levde og åndet med et hjerte fullt av kjærlighet, og som
selv i motgang kunne gjøre slutt på lidelsen ved hjelp av sitt
kjærlighetssverd. Derfor kalte han meg. Jeg var en gutt fra landsbygda
helt uten personlige fortrinn å vise til. Selv i dag er jeg enfoldig nok til å
satse alt med livet som innsats og bare leve for Guds kjærlighet.

Fordi det overhodet ikke var noe jeg selv kunne komme til bunns i,
spurte jeg Gud om alt. «Gud, eksisterer du virkelig?» spurte jeg og
oppdaget at han gjør det. «Har også Gud ønsker?» spurte jeg og fant ut



at til og med Gud definitivt har det. «Gud, trenger du meg?» spurte jeg
og innså at det var områder der han hadde bruk for meg.

På dager da mine bønner og min helhjertede holdning brakte meg i
kontakt med himmelen, dukket Jesus garantert opp og ga meg
spesialundervisning. Når jeg for alvor ønsket å vite noe, ga Jesus meg
hele tiden svar og utdypet sannheten med et mildt ansiktsuttrykk. Ikke ett
eneste av hans ord var feilvalgt, og som spisse piler trengte de seg dypt
inn i hjertet mitt. Det han sa, var ikke lettfattelig, men beskrev en
åpenbaring som skaper en ny verden. Det han la ut om, lærte meg
sannheten om universets skapelse. Når Jesus snakket, var det som å stå
midt i luften som strømmer forbi når det blåser. Jeg bar ordene hans i mitt
hjerte og ba med en ånd så intens at den kunne rykke et tre opp med
røttene. Litt etter litt forsto jeg universets opprinnelse og livets prinsipper.

I sommerferien det året la jeg ut på en tur rundt omkring i Korea. Jeg
hadde ikke et rødt øre og tigget mat på dørene. Hvis jeg var heldig, fikk
jeg sitte på med en lastebil som kjørte forbi. På den måten besøkte jeg
hver krik og krok i landet. Hvor jeg enn dro, var folk overalt fanget i en
malstrøm av tårer. Lyden av de tunge smertesukkene fra den sultende
befolkningen ville ingen ende ta. Deres grusomme lidelse ble til tårer,
som rant som en elv.

«Snarest mulig må dette bedrøvelige kapittelet i vår historie ta slutt,»
sa jeg til meg selv. «Vårt folk burde ikke lenger være begravet i en slik
sorg og fortvilelse. På et eller annet vis må jeg finne en måte å reise til
Japan og USA på og la verden få vite om det koreanske folks storhet.»

På grunn av min landsomfattende rundreise fant jeg enda en sak jeg
måtte arbeide for, og jeg fikk et langt klarere bilde av mine fremtidsplaner.

Jeg knyttet begge nevene hardt sammen og stålsatte meg. Da sto
måten jeg måtte leve mitt liv på, klart for meg: «Jeg skal absolutt redde
mitt folk og skape en verden med Guds fred her på jorden.»



Da jeg var ferdig med allmennskolen, flyttet jeg til Seoul, der jeg bodde
på hybel i bydelen Heukseok mens jeg gikk på Kyeongseong handels- og
tekniske skole. Vintrene i Seoul var overmåte kalde. Det var vanlig at
temperaturen falt ned til 20 minusgrader. Hver gang det skjedde, frøs
vannet i Han-elven. Hybelhuset jeg bodde i, lå på en åskam, og hadde
ikke innlagt vann. Vi måtte hente det opp fra en dyp brønn ved hjelp av
et over ti armlengders langt tau. Tauet røk rett som det var. Jeg lagde
derfor en kjetting og brukte den i stedet. Hver gang jeg dro opp vann fra
brønnen, frøs hendene mine fast til kjettingen. Jeg  måtte blåse og blåse
på dem for å varme dem litt.

Når det var så kaldt, tok jeg i bruk mine fingerferdigheter igjen og
strikket mye. Jeg laget en genser, tykke sokker, lue og votter; alt strikket
jeg selv. Luen jeg strikket, var så pen at mange trodde jeg var kvinne når
jeg hadde den på meg ute.

Selv midt på vinteren satte jeg aldri noen varmekilde inn på rommet
mitt. Jeg hadde rett og slett ikke råd til det. Sammenlignet med de
hjemløse som måtte holde seg varme ute på gaten i den strenge kulden,
syntes jeg at jeg levde i luksus, som kunne legge meg ned og sove med
tak over hodet. En natt var det så iskaldt at jeg brukte en lyspære som var
på, som varmeflaske og holdt rundt den, der jeg sov under dyna. Jeg brant
meg, slik at huden som kom i kontakt med lyspæren, flasset av. Selv nå
i dag er kulden fra den gang det første jeg tenker på, når noen sier «Seoul».

Når jeg spiste, var det aldri mer enn én siderett i tillegg til risen. Det
er vanlig i Korea med opptil tolv sideretter under et måltid. For meg var
det hele tiden ett måltid, en siderett, men det var nok for meg. Dette ble
en vane jeg tilla meg mens jeg bodde alene i Seoul og laget mat til meg

En kniv som ikke slipes, blir sløv



selv. Derfor har jeg ikke behov for mange sideretter selv i dag og klarer
meg godt med én velsmakende rett med en anelse salt ved siden av skålen
med ris. Selv nå i dag når det blir satt fram mange sideretter på bordet,
slår det meg hvor unødvendig komplisert det ser ut.

Mens jeg gikk på skole i Seoul, spiste jeg aldri lunsj. Fra tiden da jeg
var liten og løp rundt i åsene hjemme, var jeg blitt vant til å bare få i meg
to måltider om dagen. Gjorde jeg det, kunne jeg klare meg godt, uten å
ense at jeg var sulten. Jeg fortsatte å leve slik til jeg ble tretti.

På den måten ga livet i Seoul meg førstehåndskjennskap til hvor
krevende husarbeid kan være.

På 1980-tallet besøkte jeg bydelen Heukseok, og til min store overras-
kelse sto hybelhuset fortsatt der, slik det var da jeg bodde der. Rommet
jeg hadde leid, ved siden av inngangsdøren, og plassen der jeg hadde
hengt opp klesvasken foran huset, var slik det var flere tiår tidligere. Men
brønnen der jeg hadde blåst og blåst på hendene og hentet opp kaldt vann,
var dessverre borte.

Mottoet mitt på den tiden var: «Før du kan ha et ønske om å mestre
universet, må du mestre deg selv.» Det betyr at jeg først måtte disiplinere
min egen kropp før jeg ville ha styrke nok til å redde mitt land og verden.
Jeg ga selvsagt ikke etter når jeg var sugen på noe godt, og alle sansene
ba meg om å tilfredsstille mitt matbegjær. Jeg disiplinerte meg ved hjelp
av bønn, meditasjon, fysiske øvelser og trening helt til jeg ble i stand til
å mestre kropp og sinn ved hjelp av min viljestyrke. Selv når jeg spiste,
sa jeg til maten: «Risen min, du må bli som gjødsel for arbeidet jeg
forbereder meg til.» Med en slik innstilling lærte jeg boksing, fotball og
selvforsvar. Takket være det er kroppen fortsatt like bevegelig som i min
ungdom, selv om jeg har lagt på meg en god del.

Mens jeg gikk på Kyeongseong handels- og tekniske skole, var det
vanlig at studentene gjorde rent etter tur i klasserommet. Jeg bestemte
meg imidlertid for å ta på meg hele rengjøringen av vårt rom alene hver



dag. Det var ikke for å straffe meg selv for et feiltrinn jeg hadde begått,
men heller at  mer enn hos de andre studentene  det var helt naturlig
for meg å ville uttrykke hvor glad jeg var i skolen. Til å begynne med
prøvde andre å hjelpe til, men de så at jeg ikke alltid var tilfreds med
arbeidet deres, og at jeg foretrakk å gjøre det alene og var veldig grundig.
Selv om andre av og til gjorde rent, gikk jeg over det igjen. Da sa
vennene mine: «Greit! Da får du gjøre det alene!» Naturlig nok ble
rengjøringen av klasserommet min jobb.

Jeg var en student som sjelden sa noe. Jeg skravlet ikke i vei slik
vennene mine gjorde, og mange ganger gikk det en hel dag uten at jeg sa
et eneste ord. Det kan ha vært grunnen til at klassekameratene mine
behandlet meg med respekt og var forsiktige med hva de sa til meg, selv
om jeg aldri hyttet med neven til dem. Når jeg skulle på toalettet og
urinere, og det var kø, lot de andre meg med en gang gå foran. Ofte når
noen hadde et problem, kom de først til meg for å be meg om råd.

Ikke så få av lærerne mine sto bom fast og kunne ikke svare på
spørsmålene mine. Når vi for eksempel lærte nye formler i matematikk
eller fysikk, spurte og grov jeg: «Hvem skapte den formelen? Vær så snill
å forklare det skritt for skritt fra begynnelsen av, slik at jeg blir i stand til
å forstå det nøyaktig.» På den måten ville jeg igjen og igjen få detaljene
fram i lyset, endevende det læreren sa, og trenge til bunns i problemene.
Til slutt slo lærerne oppgitt ut med «både armer og bein». Samme hva det
var, kunne jeg ikke akseptere noen av verdens teorier før jeg hadde
etterprøvd dem og blitt overbevist. «Hvorfor var det ikke jeg som kom
på den flotte formelen først?» tenkte jeg og ergret meg for ingenting. Jeg
hadde en karakter preget av en utrolig stahet og kunne gråte en hel natt
da jeg var liten. Også mens jeg studerte, kom denne karakteren til syne
og hadde ikke forandret seg det minste. Akkurat som når jeg ba,
fokuserte jeg mitt sinn fullstendig også når jeg studerte, og gikk opp i
studiene med hele mitt hjerte.



I alt du gjør, må du investere deg helhjertet, ikke bare en dag eller to,
men hele tiden. Hvis man bruker en kniv én gang og ikke sliper den, blir
den som regel sløv. Akkurat det samme gjelder når vi investerer oss fullt
ut i noe. Hver dag må vi fortsette fremover uten stans med et sinn som er
som en nyslipt kniv med skarp egg. Hvis du investerer deg fullt og helt i
noe, uansett hva det er, begynner du uten at du er klar over det, å gå inn
i en ny, mystisk tilstand. Si at du tar en pensel, konsentrerer ditt sinn og
investerer hele ditt hjerte i din hånd og sier: «En enestående kunstner skal
komme til denne hånden og hjelpe den!» Da vil et maleri som fullstendig
tar pusten fra verden, se dagens lys.

Jeg la meg i hardtrening for å kunne snakke fortere og få en mer
korrekt uttale enn de andre. Jeg gikk inn i et lite bakrom, der ingen kunne
høre meg, og trente på hurtig tale og krevende «tungekrøll»-øvelser. Jeg
øvde meg på å få ordene jeg ville si, til å fosse fram fortest mulig. Etter
hvert snakket jeg så fort at jeg kunne si ti ord på tiden det tok andre å si
ett. Selv nå, i en så høy alder, snakker jeg virkelig fort. Enkelte sier at jeg
snakker så fort at det er vanskelig å følge med, men jeg er så utålmodig
av meg at det er plett umulig å snakke sakte. Jeg har så mye inne i meg
som jeg gjerne vil ut med. Hvordan kan jeg da snakke langsomt?
I så måte ligner jeg uten tvil på min bestefar, som også likte godt å slå av
en prat. Han kunne sitte i rommet der vi mottok mannlige gjester, og
utdypet for dem hva han mente om tidens begivenheter. Det kunne gå tre
timer, fire timer; han enset ikke at tiden gikk. Også jeg er slik. Når jeg er
sammen med personer jeg føler meg nært knyttet til, enser jeg ikke om
det blir natt, eller om dagen gryr. Alt jeg vil si, som har hopet seg opp i
mitt hjerte, strømmer ledig og lett ut av meg, og det er umulig å stoppe.
Da har jeg ikke engang matlyst. Jeg vil bare snakke. Det er tøft for dem
som sitter og hører på meg, og svetten begynner etter hvert å renne av
dem. Uansett fortsetter jeg bare å snakke, selv om jeg er gjennomvåt av
svette. De som hører på meg, tør ikke unnskylde seg og gå, og ofte er vi
oppe hele natten sammen uten å få blund på øynene.



På mitt hjemsted fantes det ikke den åskam jeg ikke hadde avlagt et besøk
og vært oppe på. Likeledes var det heller ikke i Seoul den lille avkrok jeg
ikke hadde besøkt. På den tiden var det en trikk som gikk tvers gjennom
byen. En billett kostet 5 djeon [koreansk myntenhet tilsvarende øre], men
selv det ville jeg heller bruke på noe bedre og tok beina fatt inn til
sentrum. På varme og fuktige sommerdager ble jeg gjennomvåt av svette
når jeg gikk til fots. Når det var iskaldt om vinteren, og vinden var
gjennomtrengende, gikk jeg så fort at jeg nesten løp. Det gikk så
brennfort at jeg kunne gå fra bydelen Heukseok, over Han-elven og til
varehuset Hwashin på Chongno på 45 minutter. Vanligvis trenger man
en og en halv time på den turen, men jeg la den bak meg på halve tiden.
Da kan du tenke deg hvor fort det gikk. Trikkebillettpengene jeg sparte,
ga jeg til dem som trengte noen kronestykker mer enn meg. Det var et så
lite beløp at det var flaut å gi det, men jeg ga det med et oppriktig hjerte,
som gjerne ville gi bort millioner. Jeg ga med en bønn om at pengene
ville bli en kime til velsignelse.

I april kom pengene de trofast sendte hjemmefra for å dekke
skoleutgiftene mine, men jeg klarte ikke å lukke øynene for dem som var
i en vanskelig situasjon i nabolaget. Derfor var alle pengene oppbrukt før
det ble mai. En dag på vei til skolen kom jeg over en mann som hadde
det så vondt at det virket som om han var i ferd med å trekke sitt siste
åndedrag. Jeg syntes så synd på ham at jeg ikke bare kunne gå forbi. Jeg
tok ham på ryggen og skyndte meg til et sykehus, som lå to kilometer
unna. Jeg hadde tilfeldigvis skolepengene på meg og tok ubekymret fram
alt og brukte det til å betale sykehusregningen, selv om det da ikke var et

Nøkkelen som åpner døren
inn til gedigne hemmeligheter



rødt øre igjen. Ettersom jeg ikke fikk betalt skolepengene, mottok jeg en
påminnelse om det fra skolen. Da vennene mine så det, samlet de inn
penger, som de ga meg, slik at jeg fikk ordnet med betalingen. Så lenge
jeg lever, kommer jeg aldri til å glemme vennene fra den tiden.

At man kommer i en situasjon der man gir og mottar hjelp, er noe
høyere makter står bak. Du var skjønt uvitende om det på det aktuelle
tidspunktet, men når du tenker tilbake på det, går det opp for deg: «Aha,
det var derfor jeg ble sendt dit!» Når det derfor helt uventet dukker opp
et menneske foran deg og ber om hjelp, må du gjøre alt du kan og ta deg
av ham eller henne idet du tenker: «Høyere makter har sendt denne
personen til meg for å få hjelp!» Hvis de vil at du skal hjelpe noen så og
så mye, må du ikke bare gjøre halvparten av det. Hvis de vil du skal
hjelpe noen så og så mye, er det riktig å gjøre ti ganger mer. Når du
hjelper andre, burde du om nødvendig gladelig kunne tømme
lommeboken din fullstendig.

Da jeg kom til Seoul, så jeg for første gang baram tteok, en riskake
med et tomrom inni fylt med rød bønnepasta. Fargen og formen var så
flott at jeg  tenkte:  «Du store min, at det virkelig finnes riskaker som ser
så nydelige ut!» Jeg satte tennene i en, men jammen ga den ikke bare etter
og falt fullstendig sammen. Da skjønte jeg det: «Byen Seoul var akkurat
som en slik uthult, tom riskake.»

Jeg forsto likeledes hvorfor man sa at innbyggerne i Seoul var noen
lurifakser. På overflaten så Seoul ut til å være de rikes verden med høye
embetsmenn på rekke og rad. I virkeligheten var det imidlertid en
overflod av lutfattige mennesker der. Under broene over Han-elven var
det massevis av tiggere kledd i filler. Jeg besøkte slummen der og klippet
håret til tiggerne, samtidig som jeg delte mine tanker med dem. Fattige
mennesker feller mange tårer. De har mye undertrykket eller fortrengt
inne i seg, og selv om jeg bare sa et eneste ord, begynte de å hulke og
gråte bitre tårer. En mann hadde tigget til seg noe ris. Han rakte meg litt



av det med hender dekket av flere lag med møkk, slik at risen han hadde
klart å skrape sammen, var som hvite flekker. Da sa jeg ikke at det var
skittent, men vi spiste sammen muntre til sinns.

Også i Seoul var jeg en ivrig kirkegjenger. Hovedsakelig gikk jeg i
Jesus-kirken Myeongsudae i bydelen Heukseok og Seobinggo pinsekirke
i Paeksadjang på andre siden av Han-elven. Den kirken holdt
gudstjenestene sine på en strekning med sand langs elven. På kalde
vinterdager når jeg gikk over isen til bydelen Seobinggo, kom det høye
knakelyder fra isen.

I kirken var jeg søndagsskolelærer. Jeg gjorde undervisningen min
virkelig interessant og morsom, og barna likte det veldig godt. Nå er jeg
godt opp i årene og er ikke så flink til å slå en vits lenger, men på den
tiden var jeg virkelig god til å fortelle morsomme historier. Barna fulgte
godt med og elsket det. Når jeg gråt sårt, gjorde også barna det, og når
jeg lo høyt, gjorde barna det samme. Jeg var så populær at barna fulgte i
hælene på meg rundt omkring.

Bak Myeongsudae ligger Seodal-åsen, også kjent som Talma-åsen.
Mange ganger gikk jeg opp dit og ba hele natten på en stor steinblokk.
Uten å hoppe over en eneste dag var jeg der hensunket i bønn uansett om
det var kaldt eller varmt. Når jeg først hadde begynt å be, gråt jeg så tårer
og snørr rant sammen. I bønn flere timer om gangen fokuserte jeg mitt
sinn fullstendig på det Gud sa til meg. Det han sa, virket som hemmelig
kodespråk. For å komme til bunns i det måtte jeg fordype meg enda mer
i bønn. Når jeg tenker tilbake på det nå, innser jeg at Gud allerede da
hadde gitt meg nøkkelen som åpner døren inn til hemmelighetene, men
mine bønner var ikke nok til å kunne åpne døren. På grunn av alt dette
føltes det ikke som jeg virkelig spiste når jeg spiste, og selv når jeg lukket
øynene, kom ikke søvnen.

Vennene som hadde hybel i samme hus som meg, hadde ingen anelse
om at jeg gikk opp i åsen og ba der hele natten. Likevel følte de andre at



jeg på en eller måte var forskjellig fra dem, for de passet på å oppføre seg
respektfullt når jeg var der. Men vanligvis tilbrakte vi tiden sammen med
å fortelle vitser og omgås hverandre som nære venner. Jeg er en person
som kommer godt overens med hvem som helst. Kommer det en gammel
bestemor min vei, blir jeg venn med henne. Kommer det barn min vei,
leker jeg med dem og lager ablegøyer. Når du behandler alle med et
varmt hjerte, samme hvem det er, kommer du godt overens med dem.

Husverten vår fra min tid på hybelhuset i bydelen Heukseok var en
kvinne ved navn Lee Gi-wan. Vi utviklet et nært vennskap etter at hun
var blitt inspirert av min bønn under en morgengudstjeneste i kirken. Vi
forble gode venner i mer enn femti år helt til hun forlot denne verden over
åtti år gammel. Hun hadde det hele tiden travelt med å ta seg av
hybelhuset, men behandlet meg alltid på en vennlig måte. Hun sa at hun
ikke fant den indre roen hvis hun ikke var ekstra snill mot meg. Derfor
forsøkte hun å gi meg flere sideretter i tillegg til den ene typen jeg selv
hadde. Jeg skjønte ikke hva det var som gjorde at hun var så hyggelig og
snill med meg, som verken sa så mye eller var så interessant. Senere da
det japanske politiet arresterte meg og satte meg i fengsel på
politistajonen for Kyeonggi fylke, brakte hun meg mat og klær. Selv nå
i dag føler jeg meg varm om hjertet når jeg tenker på Lee Gi-wan.

Det var også en annen kvinne jeg står i stor takknemlighetsgjeld til.
Det var fru Song. Hun drev en liten butikk i nabolaget til hybelhuset. Hun
sa at de som bor langt hjemmefra, alltid er sultne. Var det noe til overs i
butikken, som hun ikke hadde fått solgt, kom hun med det til meg. Det
var en liten butikk hun drev, noe hun knapt kunne leve av, men likevel
tok hun seg alltid av meg med et varmt hjerte.

En dag holdt vi en gudstjeneste på en strekning med sand langs
Han-elven. Det ble tid for lunsj, og alle satte seg spredt utover og spiste.
Jeg pleide ikke å spise lunsj, og hadde ikke noe med meg. Men jeg ville
ikke bare sitte der blant de andre med hendene i fanget mens alle forsynte



seg. Dermed trakk jeg meg stille og rolig tilbake og satte meg i bak-
grunnen på en haug med steiner i sanden. Fru Song så meg imidlertid og
brakte meg to brødskiver og to stykker «iskake». Jeg var så takknemlig!
De kostet bare én djeon [koreansk myntenhet tilsvarende øre] hver, og til
sammen var det ikke mer enn fire djeon, men jeg kan aldri glemme hvor
takknemlig jeg følte meg.

Når jeg først står i takknemlighetsgjeld til noen, uansett hvor lite det
er de har gjort, kan jeg aldri glemme det. Selv nå i en alder av nitti år kan
jeg  uten å stå fast et eneste sted  når som helst ramse opp hvem som
gjorde hva for meg, og når de gjorde det. Jeg kan aldri glemme dem som
gjorde noe for meg uten å holde tilbake det minste.

Gjør noen deg en tjeneste, må du absolutt gi enda mer tilbake. Selv om
du ikke personlig kan møte vedkommende, er det viktig å ha ham eller
henne i dine tanker. Kan du ikke treffe personen, må du leve med et
oppriktig ønske om å gi noe tilbake til vedkommende ved å hjelpe noen
andre.



Jeg ble uteksaminert fra Kyeongseong handels- og tekniske skole i 1941
og dro så til utenlandsstudier i Japan. Jeg begynte å studere der fordi jeg
tenkte at jeg måtte ha solid kjennskap til Japan. På toget ned til Pusan rant
tårene i strie strømmer. Jeg trakk jakken over meg og gråt sårt. Det rant
både fra øyne og nese ustanselig, og hele ansiktet hovnet opp og så ut
som en rund ball. Jeg følte meg forferdelig trist der jeg var, i ferd med å
forlate mitt land, som var som et foreldreløst barn, som led grusomt
under den japanske kolonimaktens styre. Jeg så ut vinduet mens jeg gråt
slik, og følte at åskammene og elvene gråt enda sårere enn meg. Med
mine egne øyne fikk jeg en tydelig visjon, der tårene rant i strie strømmer
fra naturen rundt meg. Da ga jeg mitt løfte til de sårt gråtende åsene og
elvene:

«Mitt hjemlands åser og elver, ikke gråt! Se fremover! Jeg lover dere
at jeg definitivt kommer tilbake og tar ansvaret på meg for at vårt
fedreland igjen blir uavhengig.»

Klokken to om natten 1. april reiste jeg fra Pusan havn ombord på den
store fergen som bandt to havnebyer sammen  Pusan i Korea og
Shimonoseki i Japan. Det var stiv kuling, men jeg kunne bare ikke rive
meg løs der oppe på dekket. Jeg ble der oppe hele natten og fulgte med
på hvordan Pusan litt etter litt forsvant i det fjerne. Jeg sov ikke ett sekund.

Da jeg ankom Tokyo, ble jeg innskrevet på elektroingeniørlinjen ved
Waseda ingeniørhøyskole, som var tilknyttet Waseda-universitetet. Jeg
var kommet fram til at man ikke kan skape et nytt religiøst konsept uten
å ha kjennskap til moderne vitenskap. Derfor valgte jeg elektrostudier.

Som en glødende ildkule



Matematikkens usynlige verden og religion er to sider ved samme sak.
Vil du utrette noe stort, må du ha fremragende matematiske ferdigheter.
Kanskje var det på grunn av mitt store hode at jeg var flink i matematikk,
mens andre syntes det var vanskelig! Jeg likte matematikk. Hodet mitt er
så stort at det var vanskelig å finne en hatt i riktig størrelse. To ganger har
jeg måttet personlig stille opp i fabrikken for å se om den nye hatten de
lagde, passet. Ikke vet jeg, men det er muligens takket være mitt store
hode at jeg  når jeg konsentrerer meg om en oppgave  på under tre år
er i stand til å fullføre det andre vanligvis bruker ti år på.

Også mens jeg studerte i Japan, bombarderte jeg lærerne med
spørsmål, akkurat som i Korea. Når jeg først hadde begynt å spørre,
fortsatte jeg til læreren ble rød i ansiktet. Noen lærere lot alltid som om
de ikke så meg, og ignorerte meg fullstendig, selv om jeg stilte spørsmål
som: «Hva er så ditt syn på dette?»  Så lenge jeg var usikker på noe, måtte
jeg for all del finne en løsning på problemet og trenge til bunns i det. Jeg
spurte ikke fordi jeg ville sette lærerne fast, men fordi jeg var overbevist
om at jeg måtte gå grundig til verks når jeg først gikk inn for å studere.

På skrivebordet på rommet mitt i hybelhuset lå det alltid side om side
åpen en engelsk, japansk og koreansk bibel. Når jeg leste noe fra Bibelen,
leste jeg det samme avsnittet flere ganger, på tre språk. Hver gang jeg
leste, understreket jeg flittig vekk og skrev mange kommentarer. Derfor
ble biblene mine helt fulle av svarte flekker fra blekket.

Med en gang jeg var immatrikulert, deltok jeg på et møte for å ønske
de nye studentene velkommen i foreningen for koreanske studenter. Der
sang jeg en koreansk sang med fynd og klem og demonstrerte en
brennende kjærlighet til mitt hjemland. Det japanske politiet var også
kommet og hadde inntatt sine posisjoner, og på den tiden var koreanere
ment å integrere seg i den japanske kulturen. Likevel fikk politiets
nærvær meg til å synge så det var åpenlyst at jeg var stolt av mitt land.
Eom Deok-mun, som begynte på byggingeniørlinjen det året, ble så
begeistret over den sangen at vi ble venner for resten av livet.



De koreanske studentene i Tokyo hadde dannet en undergrunns-
organisasjon, som var en del av den koreanske uavhengighetsbevegelsen.
Det var helt naturlig ettersom vårt hjemland stønnet og bar seg under det
imperialistiske Japans kolonistyre. Jo mer intens det japanerne kalte Den
store østasiatiske krig (1937-1945), ble, og jo mer den tærte på troppene,
jo grusommere ble dag for dag den japanske undertrykkelsen. De
begynte å skrive ut koreanske studenter, som ikke hadde gjort noe som
helst galt, til verneplikt og kalte dem «studentsoldater». De ble sendt av
gårde rett til slagmarken. Av den grunn ble det liv og røre i undergrunns-
bevegelsen for koreansk uavhengighet. Vi hadde mange debatter om
hvordan vi en gang for alle kunne få gjort noe med den japanske keiseren
Hirohito. Jeg ble gitt ansvaret for å sveise sammen studentene i organisa-
sjonen, og bistå Koreas provisoriske eksilregjering i Shanghai, ledet av
Kim Gu, i en posisjon nært knyttet til den. Det var en posisjon der jeg om
nødvendig måtte ta på meg oppdrag med livet som innsats, men jeg nølte
ikke. Jeg var overbevist om at det var verdt å risikere sitt liv for kampen
for rettferdighet.

På høyre side av Waseda-universitetet ligger det en politistasjon. Det
japanske politiet fikk rede på mine aktiviteter, fulgte nøye med på hva jeg
gjorde, og overvåket meg hele tiden. Når jeg i skoleferiene skulle reise
hjem på en visitt, visste politiet det på forhånd og sendte sivilkledde
politimenn til bryggen eller togstasjonen for å se om jeg virkelig dro.

Det japanske politiet arresterte meg utallige ganger og banket meg
opp, utsatte meg for tortur og holdt meg innesperret. Men uansett hvor
grusomt de torturerte meg, tilsto jeg aldri noe eller etterkom kravene
deres. Da slo de meg bare enda mer, men jo mer de gjorde det, jo mer
urokkelig ble jeg. En gang fulgte en politimann hakk i hæl etter meg på
Yosugawa-broen. Da rev jeg løs en av stengene på rekkverket og
utfordret ham. På den tiden var jeg en glødende ildkule.



Jeg ble arbeidernes venn
og mester i å takle strabaser

Akkurat som i Seoul var det også i Tokyo ikke det sted jeg ikke hadde
besøkt. Jeg var rundt hver krik og krok der. Selv når vennene mine dro
for å besøke flotte steder som Nikko, ble jeg alene igjen og gikk rundt til
fots overalt i storbyen. Selv om Tokyo så elegant og fin ut på overflaten,
var det også der i byen en overflod av fattige mennesker. Jeg delte alle
pengene de sendte meg hjemmefra, med de fattige.

På den tiden var alle sultne. Også blant de koreanske studentene var
det mange som måtte klare seg selv og arbeide ved siden av studiene. Når
jeg fikk mine matkuponger for en måneds tid fremover, tok jeg dem alle
og ga dem til studentene som ikke fikk penger hjemmefra. Jeg delte
kupongene ut og sa: «Spis! Spis av hjertens lyst!»

Jeg var ikke redd for hvordan jeg skulle tjene penger. Grunnen var at
jeg kunne gå hvor som helst og ta en jobb der. Da kunne jeg spise. Jeg
gledet meg også over å kunne ta noe av det jeg tjente, og hjelpe studenter
i en vanskelig situasjon med å betale skolepengene. Når jeg kunne hjelpe
andre med penger og gi dem mat, kjente jeg hele kroppen sprudle av
energi.

Etter at jeg hadde gitt bort alle pengene jeg hadde, jobbet jeg som
sykkelbud, med en tralle bak sykkelen. På den tråkket jeg meg gjennom
de 27 distriktene i Tokyo. En gang syklet jeg gjennom Ginza-krysset og
dets strålende lys og fraktet en telefonstolpe på trallen. Da tippet trallen,
og alle flyktet vettskremte. Takket være slike opplevelser kjenner jeg den
dag i dag hver liten avkrok av byen inn og ut, like godt som min egen
hånd.



Jeg var en arbeider blant arbeidere og var deres venn. Akkurat som
dem, som var vant til den voldsomme stanken av svette og urin, fikk også
jeg meg jobb på arbeidsplassene og arbeidet så svetten silte av meg. De
var mine brødre, og derfor brydde jeg meg heller ikke om den stramme
lukten. Sammen med dem trakk jeg til og med over meg de skitne
teppene deres, der kullsvarte lus krøp bortover i kø. Jeg nølte heller ikke
med å håndhilse på dem, selv om hendene deres var dekket av flere lag
med møkk. Bak den skitne svetten som rant av dem, fantes det en
urokkelig hengivenhet. Det var den hengivenheten jeg følte meg så
tiltrukket av.

Hovedsakelig utførte jeg hardt kroppsarbeid på stålverket og
skipsverftet i Kawasaki. Ved skipsverftet var det lektere, motordrevne
båter, som fraktet kull. Vi dannet grupper på tre og jobbet til klokka ett
om natten med å laste 120 tonn kull om bord på lektere. Japanerne brukte
tre dager på å laste en lekter full, men vi koreanere ble ferdig med jobben
på én kveld. Vi ville gi dem en lærepenge og fikk arbeidet unna uten noen
diskusjon og med en iherdig innsats.

På slike arbeidsplasser fins det de som utnytter de ansatte og forsyner
seg av lønningen arbeiderne har blødd og svettet for. Vanligvis var det
basene som personlig ledet arbeiderne, som gjorde noe slikt. Basene tok
30% av pengene arbeiderne hadde arbeidet hardt for å tjene, og fylte sine
egne lommer. De maktesløse arbeiderne kunne ikke engang protestere.
Basene trakasserte de svake, men innsmigret seg hos de sterke. Dette var
provoserende og kunne ikke tolereres. Jeg fikk to kamerater med meg, og
sammen gikk vi til arbeidslederen. Jeg utfordret ham og sa: «Når du har
bedt noen å gjøre en jobb, da må du betale ham for det du har bedt ham
om!»

Da vi ikke lyktes den dagen, avla vi basen et besøk og la press på ham
også neste dag og dagen deretter, fast bestemt på å vinne fram. Da han
likevel overhodet ikke ville høre på meg, ga jeg ham et solid spark så han



deiset overende. Vanligvis er jeg en type som ikke sier mye og føyer seg,
men når jeg  med mitt gnistrende temperament og staheten jeg allerede
hadde som barn  blir provosert, da er jeg til og med flink til å plutselig
gi noen et solid spark bak.

På stålverket i Kawasaki var det en tank med svovelsyre. For å
rengjøre tanken gikk arbeiderne inn i den og tømte den ved å få det som
var igjen av den rå svovelsyren, til å renne ut. Svovelsyre er så giftig at
man ikke kunne være mer enn 15 minutter inne i tanken. Selv under slike
dårlige arbeidsforhold risikerte arbeiderne livet for å ha noe å leve av. De
var villige til å gi sitt liv i bytte for mat. Så viktig var det å ha noe å spise.

Jeg var alltid sulten, men unsett hvor sulten jeg var, spiste jeg aldri for
min egen del. Når jeg spiste, følte jeg at det måtte være en åpenbar grunn
til å spise. Av den grunn ville jeg sjekke nøye grunnen til at jeg hadde lyst
på mat, og spurte meg selv: «Arbeidet jeg seriøst og hardt? Var det for
min egen del eller for mine medmennesker?»

Hver gang jeg satt foran en risskål, sa jeg til risen: «Jeg spiser deg for
at jeg skal gjøre noe mer praktfullt enn i går for mine medmennesker!»
Da forsto risen meg og smilte og var glad. Ved slike anledninger ble det
en høyst mystisk og glad tid jeg tilbrakte med å spise. Når det ikke var
slik, lot jeg være å spise uansett hvor sulten jeg var. Derfor var det heller
ikke så ofte jeg sørget for å få i meg to hele måltider om dagen.

Jeg levde ikke på to måltider per dag fordi jeg hadde liten appetitt. I
ungdommens vår stoppet jeg ikke når jeg først hadde begynte å spise. Det
var en gang jeg spiste hele elleve skåler med udon-nudler (runde, tykke
nudler) og en annen gang sju boller med ris med kyllingkjøtt og toppet
med eggerøre. Selv om jeg hadde en så god appetitt, hoppet jeg over lunsj
og holdt fast ved vanen å bare spise to måltider om dagen helt til jeg var
over tretti.

Å være sulten er som en sterk lengsel. Jeg hadde god kjennskap til hva
det vil si å føle lengselen du får med en tom mage, men tenkte at jeg måtte
kunne ofre ett måltid per dag for verden.



Jeg hadde heller aldri på meg nye klær, og uansett hvor kaldt det var,
varmet jeg aldri opp rommet mitt. Når det var ekstremt kaldt, brukte jeg
avissider til å legge over meg. De varmet like godt som sengeklær av
silke. Jeg vet godt hvor verdifullt avispapir kan være.

Noen ganger dro jeg til slummen i Shinagawa og levde der en stund.
Jeg pleide å sovne i de fillete klærne jeg sto og gikk i. Midt på dagen når
det var fint vær med solskinn, plukket jeg lus fra hodene på tiggerne og
spiste maten de hadde skaffet seg, sammen med dem.

I gatene i Shinagawa var det også mange hjemløse kvinner. En etter
en lot de meg få høre sine historier. Selv om jeg ikke drakk en dråpe
alkohol, ble jeg med én gang deres eneste venn. Å si at man er nødt til å
drikke for å kunne fortelle åpent om seg selv, er bare en tom
unnskyldning. Selv uten å ha tatt mot til seg fra flasken fortalte kvinnene
meg ærlig sin historie, da de skjønte at jeg hadde et oppriktig hjerte og
syntes synd på dem.

Mens jeg studerte i Japan, utførte jeg virkelig allslags former for
arbeid. Jeg fungerte både som vaktmester i et kontorbygg og en
skrivekyndig som skrev brev for dem som ikke kunne skrive. Jeg utførte
hardt kroppsarbeid på forskjellige arbeidsplasser og var også
oppsynsmann. Jeg prøvde meg som spåmann. Når jeg var blakk, skrev
jeg kalligrafikunst, som jeg solgte.

Til tross for alt dette kom jeg likevel aldri på etterskudd med studiene.
Jeg tenkte at alt det forskjellige jeg opplevde, var en prosess for å trene
meg selv opp. Jeg utførte allslags arbeid og møtte allslags mennesker.
Gjennom en slik prosess begynte jeg å forstå mangt og meget om mine
medmennesker. Av den grunn kan jeg se nøye på noen og med en gang
vite hva vedkommende sannsynligvis driver med, og om han eller hun er
et godt menneske. Før hodet mitt forstår om noen er sånn eller sånn, vet
kroppen det allerede.

Selv nå i dag mener jeg at man må oppleve motgang før man blir tretti,
om man ønsker å bli et skikkelig menneske. Innen den alderen bør man



minst én gang ha stått fast i en malstrøm der det ikke finnes håp, og der
man har nådd bunnen. I håpløshetens helvete må man søke etter og finne
noe nytt. Bare da kan ens sinn bli styrket og gi fra seg et kamprop: «Aha!
Hvis jeg i dag ikke hadde opplevd en slik fortvilelse, kunne jeg ikke ha
kommet fram til en slik ny besluttsomhet!» Bare når man midt oppe i
fortvilelsen gir fra seg et kamprop og kommer seg ut, kan man bli
gjenfødt som et menneske som skriver en ny historie.

Du må ikke bare se i én retning. Du må vite hvordan du betrakter både
dem der oppe og dem der nede. Du må vite hvordan du betrakter dem i
øst, vest, nord og sør. Vi mennesker lever ikke alle like lenge eller til vi
blir sytti eller åtti. Vi lever bare én gang. Om vi lykkes på vår tilmålte tid
eller ikke, avhenger av ditt indre blikk, om du ser godt eller ikke. Hvis du
ønsker å se godt, må du oppleve mye. Uansett hvor vanskelige
omstendighetene er, må du definitivt være åndsnærværende og ha et
varmt hjerte. I tillegg må du absolutt være fleksibel og kunne stå på egne
bein.

En person med karakterstyrke må være vant til et liv der man, når man
endelig er kommet seg høyt opp, raskt går lavt ned igjen. Når man først
har nådd høyt, blir man redd for å gå lavere igjen og gjør alt man kan for
å holde fast på sin posisjon. Stillestående vann skitner alltid til. Selv om
man har steget høyt opp, må man kunne gå lavere igjen, se tiden an og
skjønne at man kommer til å klatre til enda større høyder igjen. Bare etter
opp- og nedturer blir man en stor personlighet, en stor leder, som mange
vil se opp til. I sin ungdom før man blir tretti, må man prøve alt mulig av
slike opplevelser jeg hadde.

Selv nå i dag anbefaler jeg de unge å oppleve så mye som mulig i
verden. Slik man graver seg ned i et oppslagsverk fra første til siste side,
må de unge, uten å bli påvirket til å synde, selv eller på en indirekte måte
oppleve alt det forskjellige i verden. Det er bare da man blir i stand til å
danne sin egen selvstendige og selvmotiverte personlighet. Det er



nettopp når man gjør det, man selv får en distinkt initierende og
omsorgsfull natur.

 Man må ha fått selvtillit nok til å si: «Jeg kan reise rundt hele vårt land
uten å finne noen som tar motet fra meg!» Først da kan man ta det man
er mest sikker på, og presse på med hele sin styrke.

Hvis du lever slik, vil du definitivt lykkes. Det er umulig å ikke
lykkes. Det var konklusjonen jeg trakk fra mitt liv som tigger i Tokyo.

Jeg spiste og sov sammen med kroppsarbeiderne i Tokyo. Sammen
med tiggerne fikk jeg dessuten føle på kroppen hvor smertefullt det er å
gå sulten. På den måten ble jeg mester i å takle strabaser og tok
«doktorgraden» i strabasemestringsfilosofi. Bare da ble jeg i stand til å
forstå Guds plan for å frelse menneskeheten. Derfor var det viktig å bli
mester i å takle strabaser før jeg ble tretti. Veien til å få en heder og ære
ingen kan ta fra deg i himmelriket, er å bli mester i å takle strabaser og
ekspert i strabasemestringsfilosofi.



Japans militære situasjon i Den store østasiatiske krig (1937-1945), som
de selv hadde begynt, ble mer og mer kritisk for hver dag som gikk. For
å kompensere for mangel på soldater begynte et hardt presset Japan frekt
å få studentene uteksaminert før tiden og sendte dem rett til frontlinjen.
Av den grunn ble også jeg uteksaminert seks måneder for tidlig. Da jeg
fikk vite at avslutningsdagen min ville bli 30. september 1943, sendte jeg
et telegram hjem med teksten «Kommer hjem til Korea med Konron
Maru». Det var navnet på skipet jeg skulle ta fra Shimonoseki til Pusan.
Men den dagen jeg skulle dra for å ta båten hjem, skjedde det noe
merkverdig. Føttene mine var som limt til jorden og ville ikke rikke seg.
Skipets avgangstid nærmet seg ubønnhørlig, men jeg kunne ikke bevege
føttene. Det endte med at jeg til slutt ikke kom meg med båten. Jeg
tenkte: «Det ser ut til at høyere makter prøvde å stoppe meg fra å ta
Konron Maru!»

Jeg bestemte meg for å bli litt lenger i Japan og besteg sammen med
noen venner Fuji-fjellet. Da vi kom tilbake til Tokyo etter noen dager, var
det et forferdelig oppstyr der. Skipet Konron Maru, som jeg skulle ha
reist med, var blitt angrepet og senket, slik at over 500 mennesker,
deriblant mange studenter på vei tilbake til Korea, mistet livet. Etter den
tids forhold var Konron Maru et svært skip, som Japan virkelig var stolt
av, men det var nå blitt truffet og senket av en av den amerikanske
marinens torpedoer.

Da min mor fikk høre at skipet, som hennes sønn skulle ha kommet
med, var gått ned, tok hun ikke engang sko på eller skiftet på seg, men
raste av gårde de åtte kilometerne til togstasjonen og tok toget ned til

Et hav av indre ro



Pusan. Da hun ankom Pusan maritime politistasjon, oppdaget hun at
sønnens navn ikke sto på passasjerlisten. Hun kontaktet da hybelhuset
der jeg hadde bodd i Tokyo, og fikk vite at jeg allerede hadde pakket
sakene mine og dratt. Mamma ble helt fra seg av fortvilelse. Hun gikk
fullstendig fra konseptene og enset ikke engang at hun hadde fått en stor
flis i fotsålen. Hun gikk bare rundt og ropte navnet mitt.

Jeg kan lett forestille meg hvordan hun ikke fant den minste ro, uviss
som om hun var, om noe kanskje hadde skjedd med sønnen. Det var
umulig for meg å ikke forstå min mors hjerte, men fra den dagen jeg
valgte å følge Guds vei, ble jeg i hennes øyne en hjerteløs sønn som ikke
brydde seg det minste om henne. Jeg befant meg i en situasjon der jeg
ikke kunne la meg bli holdt tilbake av personlige følelser. Selv om jeg
forsto godt at det knuste mors hjerte, lot jeg som om jeg ikke skjønte at
hun følte det slik.

Etter at jeg ble ferdig med studiene i Japan, kom jeg tilbake til Korea,
men der hadde ingenting forandret seg. Den japanske undertrykkelsen
ble verre for hver dag som gikk, så jorden overalt ble våt av smertens
tårer. Jeg var snart på plass igjen i bydelen Heukseok i Seoul og begynte
å gå regelmessig i Myeongsudae-kirken og Jesuskirken. Hver dag skrev
jeg nøye ned alle de nye innsiktene jeg fikk, i dagboken min. På dager
med mange nye erkjennelser, fylte notatene mine en hel dagbok. Det så
ut til at svarene jeg hadde lett etter i bønn og min sannhetssøken i mange
år, endelig kom. Jeg fikk svar på spørsmål jeg hadde gått rundt med i
åresvis, og som ikke lett kunne besvares.

Det var akkurat som om en ildkule passerte rett gjennom mitt indre.
Det hele var over på en blunk. I det øyeblikket gikk det opp for meg:
«Forholdet mellom Gud og oss er et foreldre-barn-forhold. Derfor føler
Gud seg så sorgfull når han ser menneskehetens lidelser!» I det
øyeblikket ble alle universets mysterier løst. Som om noen hadde slått på
en prosjektor, kunne jeg se det utspille seg klart foran mine egne øyne alt



som hadde skjedd på den falne veien menneskene hadde måttet gå helt
siden de gikk imot Guds forskrifter. Varme tårer rant ustoppelig fra mine
øyne. Jeg falt ned på kne og ble liggende med ansiktet ned ute av stand
til å reise meg. Det minnet meg om dagene da jeg var liten og ble båret
hjem på min fars rygg. Nå lå jeg med hodet i Guds fang og gråt. Det var
gått hele ni år siden jeg hadde møtt Jesus. Så lenge tok det før mine øyne
ble åpnet for vår himmelske Fars ekte kjærlighet.

Etter at Gud hadde skapt Adam og Eva, overlot han dem til denne
verden for at de skulle vokse opp, gjøre det bra og opprette en fredelig
verden de skulle leve i. Men Adam og Eva klarte ikke å vente på det som
for Gud var det kritiske øyeblikk. De gikk inn i forbudte
kjærlighetsforhold og fødte to sønner, Kain og Abel. De to sønnene født
etter syndefallet stolte ikke på hverandre, og en av dem begikk
brodermord. Freden her på jorden ble borte, og synden spredte seg over
hele verden. Dette ble begynnelsen på Guds store sorg. Menneskene
begikk imidlertid enda en enormt stor synd da de drepte Jesus, som var
Messias. Derfor har Guds sorg fortsatt uavbrutt helt til nå. Det samme har
soningsprosessen som menneskene nødvendigvis må gjennom, og som
lidelsene menneskeheten opplever i dag, er en del av.

Gud manifesterte seg foran meg da jeg var femten år, for å vise meg
hva som var roten til den opprinnelige synd menneskene hadde begått,
og for å skape en ideell fredelig verden uten synd og moralsk forfall. Jeg
fikk streng beskjed fra Gud om å gjøre bot for syndene menneskeheten
hadde begått, og opprette den fredfylte verden som Gud opprinnelig
hadde skapt. Den fredelige verden Gud ønsker seg, er ikke et himmelrike
man kommer til når man dør. Gud vil at den verden vi lever i, blir en
komplett fredelig og salig verden, lik den han skapte i begynnelsen. Gud
overlot overhodet ikke Adam og Eva til denne verden for at de skulle
lide. Jeg var nødt til å la vår verden få vite om det utrolige Gud fortalte
meg.



Så snart jeg var kommet til bunns i mysteriet rundt universets
skapelse, opplevde jeg et hav av indre ro. Jeg kledte meg i filler og gikk
rundt med bøyd hode. Mitt sinn var så fullt av Guds ord at det føltes som
om jeg kom til å eksplodere. Den strålende gleden som sto skrevet i
ansiktet mitt, ville ikke forlate meg.



Mens jeg fortsatte å vie meg til bønn, følte jeg intuitivt at tiden var
kommet for å gifte meg. Ettersom jeg hadde bestemt meg for å gå veien
Gud ville, måtte hele livsløpet mitt ha med Gud å gjøre. Når jeg begynte
å forstå noe gjennom bønn, var det ikke noe annet å gjøre enn å rette seg
etter det. Derfor fikk jeg min mors søster, som var flink til å arrangere
ekteskap, til å være mellomledd. Hun organiserte et møte med en
potensiell brud, Choi Seon-gil, datter i et velkjent kristent hjem i
Cheongju.

Den unge damen jeg møtte, var født og oppvokst i et ærbart hjem og
var en samvittighetsfull ung dame. Hun hadde bare gått på grunnskolen,
men hadde en sterk personlighet og likte ikke i det minste grann å stå i
takknemlighetsgjeld til noen. Hun hadde en så sterk karakter og en så dyp
tro at hun måtte sone i fengsel da hun var 15 år gammel, for å ha nektet
å gå og be i en Shinto-helligdom. De japanske okkupantene krevde at alle
koreanere sa fram bønner i Shinto-templer.

 Jeg ble fortalt at jeg var den tjuefjerde potensielle ektemannen hun
hadde truffet, så det virket som om hun ikke ville velge hvem som helst
som livsledsager. Da jeg vendte tilbake til Seoul, tenkte jeg imidlertid en
lang stund ikke stort mer på at jeg hadde møtt henne.

Da jeg var ferdig med studiene i Japan, planla jeg opprinnelig å reise
til Hailar, en kinesisk by nær grensen til både Russland og Mongolia.
Høyskolen i Tokyo hadde ordnet med en jobb for meg hos Mandsjurias
elektriske industrier, og planen var å bo omtrent tre år i Hailar og lære
meg russisk, kinesisk og mongolsk. På samme måte som jeg hadde valgt
en skole der jeg lærte japansk, for å kunne seire over Japan, bestemte jeg

– Du må for all del ikke dø! Hold ut!



meg nå å dra til et område der tre lands grenser møttes, og lære meg flere
språk, og på den måten forberede meg på fremtiden.

Men den daværende situasjonen endret seg raskt til det verre. Uansett
virket det som om jeg ikke burde dra til Mandsjuria. Jeg avla imidlertid
et besøk i Hailar og leverte inn mitt oppsigelsesbrev til firmaet der jeg
hadde planer om å arbeide. Deretter dro jeg tilbake til mitt hjemsted. Da
jeg ankom der, oppdaget jeg at min tante som pleide å arrangere
ekteskap, virkelig var bekymret. Den unge damen jeg hadde møtt, sa at
det var enten meg eller ingen. Hun nektet å gifte seg med andre enn meg.
Derfor var dette en alvorlig sak. Så snart min tante så meg, dro hun meg
med til den unge damens hjem.

Jeg hadde forklart henne tydelig at jeg ikke visste hva slags liv jeg
kom til å leve i fremtiden.

«Selv om vi gifter oss nå, må du være forberedt på å leve minst sju år
alene,» sa jeg.

«Hvorfor må jeg det?» ville hun vite.
«Det er noe som er enda viktigere for meg enn livet som gift. Faktum

er at jeg gifter meg for å realisere planen Gud har med oss mennesker.
Vårt ekteskap må utvikle seg utover familien til punktet der vi blir i stand
til å elske et helt folk og hele menneskeheten. Når jeg har slike
ambisjoner, vil du da likevel virkelig gifte deg med meg?» spurte jeg.

Da svarte hun bestemt: «Det spiller ingen rolle. Uansett vil alt være ok
for meg. Etter at jeg traff deg, hadde jeg en drøm om en blomstereng i
full blomst i måneskinn. Derfor er jeg overbevist om at høyere makter har
gitt meg deg for å være min livsledsager. Av den grunn vil jeg holde ut
alt, uansett hvilke problemer som oppstår.»

Jeg var likevel fortsatt bekymret og spurte henne flere ganger, men
hun forsikret meg innstendig om at alt ville være i skjønneste orden. Hver
gang beroliget hun meg og sa: «Hvis jeg bare kan gifte meg med deg, skal
jeg gjøre alt jeg kan, samme hva det er. Derfor trenger du ikke å engste
deg.»



En uke før bryllupet skulle holdes, døde imidlertid plutselig hennes
kjære far, min vordende svigerfar. På grunn av det ble bryllupet utsatt, og
4. mai 1944 fant seremonien sted, der vi ble smidd i hymens lenker. I mai
er det vanligvis mange vårdager med solskinn, men den dagen høljet
regnet ned. Lee Ho-bin, pastor i Jesuskirken, forrettet vielsesseremonien.
Etter at Korea fikk tilbake sin uavhengighet i 1945, krysset han den 38.
breddegrad og grunnla Chungang tverrkirkelige teologiske høyskole. Vi
begynte hvetebrødsdagene sammen på hybelhuset i Heukseok. Ifølge
damen som drev hybelhuset, satte jeg min kone så høyt og virkelig elsket
henne, at den middelaldrende damen utbrøt: «Du store min! Jenta er
jammen så søt at du behandler henne jo like forsiktig som et egg!»

Jeg ble ansatt ved Seoul-avdelingen av Kashima-gruppens ingeniør-
firma i hovedstadens Yongsan-distrikt. Jeg arbeidet der og påtok meg
også kirkearbeid. Men i oktober det året stormet det japanske politiet helt
uanmeldt inn i vårt nygifte pars hjem. «Kjenner du en viss person som
studerte på det økonomiske fakultet ved Waseda-universitetet?» ville de
vite. Uten å vente på svar trakk de meg av gårde til Kyeonggi fylkes
politistasjon. Grunnen var at en av vennene mine, som var arrestert for å
være kommunist, hadde nevnt mitt navn da han ble avhørt.

Uten å bli gitt noen grunn ble jeg utsatt for tortur. «Din drittsekk, du
er også med i kommunistpartiet, ikke sant?» fikk jeg høre. «Du jobbet
sammen med den lømmelen mens du studerte i Japan, er det ikke sånn?
Uansett hvor mye du insisterer på at du ikke gjorde det, er det bortkastet
tid! Vi trenger bare å kontakte politimyndighetene i Japan. De vil sørge
for at alt kommer for en dag. Slipp å lide en meningsløs død som en hund.
Du behøver bare å liste opp navnene på fysakkene i kommunistpartiet!»

De forlangte at jeg ga dem navnene på vennene jeg hadde arbeidet
sammen med i Japan, og slo meg så hardt med et bord at alle dets fire
bein brakk, men jeg holdt ut og sa ingenting.

Da ransaket det japanske politiet mitt nystiftede hjem i Heukseok. De
fant dagbøkene og kom tilbake med dem. De gikk gjennom dem side for



side og viste meg stedene de fant med navn på vennene mine, men jeg ga
ikke opp og var fast bestemt på å heller dø enn å si noe. Politimennene
trampet ubarmhjertig på meg  med militærstøvler med såler forsterket
av flate naglehoder  til det føltes som hvert bein i kroppen min var knust.
Den var helt kraftløs, som om jeg var død, men jeg ble heist opp i taket,
og hang og dinglet der, samtidig som jeg ble svingt fram og tilbake. Jeg
hang der som et kjøttstykke i en slakterforretning. De dyttet i meg med
sine politikøller, slik at jeg svingte hit og dit. Jeg brakk meg igjen og
igjen, så blodet sprutet fra munnen min, og sementgulvet ble mørkerødt
og vått. Jeg mistet bevisstheten flere ganger. Hver gang kastet de en bøtte
kaldt vann på meg, og dermed kom jeg til meg selv igjen. Da begynte de
igjen å torturere meg. De holdt for nesen min, og fra en kjele helte de
vann inn i munnen min, slik at jeg svelget uendelige mengder. Deretter
senket de meg ned på gulvet. Med militærstøvlene sine tråkket de ned
magen min, som var oppsvulmet som en frosk av alt vannet. Vannet ble
da presset opp spiserøret, og jeg spydde noe aldeles forferdelig. Da ble
alt svart, og jeg kunne overhodet ikke se noe. På dager med en slik tortur
føltes det som om spiserøret sto i flammer, og jeg klarte ikke engang å få
i meg en eneste slurk av den tynne smakløse suppen. Jeg var helt tom for
krefter og lå bare med hodet ned på det nakne gulvet, ute av stand til å
røre på meg.

Krigen nærmet seg slutten, og det japanske politiet begynte å bli
utålmodige. Torturen var ubeskrivelig grusom, men jeg var ubøyelig og
holdt ut til siste slutt uten å røpe navnet på vennene mine. Selv mens jeg
gled inn og ut av bevissthet, var jeg til de grader urokkelig, enten jeg kom
fra det død eller levende. Lei av å torturere meg ba de moren min komme
ned fra landsbyen i nord. Beina ga etter under meg og jeg kunne ikke
engang stå støtt på dem. To politimenn tok meg mellom seg med armene
mine over sine skuldre ut til samtalerommet. Allerede før min mor så
meg, var hun rød og sår av tårer rundt øynene.



«Hold ut litt til!» sa hun. «Du kan være sikker på at mamma på en eller
annen måte skal skaffe deg advokat! Du må for all del ikke dø! Hold ut!»

Moren min, som var kommet for å treffe meg, så det blodige ansiktet
til sønnen sin og sa innstendig: «Uansett hvor mye godt du har planer om
å gjøre, er det å ta vare på ditt eget liv som kommer foran alt annet. Du
må for all del ikke dø!» Jeg så på min gråtende mor, og det gjorde
virkelig vondt i mitt hjerte å se henne slik. Jeg følte mye av det samme
som henne og hadde mest lyst til å si: «Mamma!» og omfavne henne og
strigråte sammen. Jeg kunne imidlertid ikke det fordi jeg forsto bare så
altfor godt det japanske politiets egentlige plan med å få henne til å
komme og møte meg. Min mor tryglet meg om å ikke dø, men alt jeg
kunne komme med av svar, var å blinke med øyne omgitt av et svollent
og blodig fjes.

I løpet av de fire månedene jeg ble holdt fengslet på Kyeonggi fylkes
politistasjon, var det eieren av hybelhuset, fru Lee Gi-wan, og hennes
søstre som etter tur besøkte meg og brakte mat og klær til meg utenfra.
Hver gang hun møtte meg, gråt hun. Da trøstet jeg henne og sa: «Hvis du
holder ut litt til, tar denne epoken snart slutt. Det blir ikke lenge før det
kommer til å gå nedenom og hjem med Japan. Gråt derfor ikke!» Dette
var ikke noe jeg bare sa, men noe Gud hadde gitt meg tro på.

Så snart jeg ble løslatt fra politistasjonen i februar året etter, pakket jeg
dagbøkene som var igjen på hybelhuset, og gikk ned til sanden langs
bredden av Han-elven med dem. For at de ikke skulle være til mer skade
for vennene mine, brant jeg hver eneste en av dagbøkene mine. Hvis jeg
hadde beholdt dem, kunne de lett ha skapt store problemer hver gang jeg
ble satt i fengsel.

Det var ikke lett for kroppen min å komme seg etter skadene den var
blitt påført på grunn av all torturen. Lenge hadde jeg blod i avføringen.
Jeg klarte ikke å bevege meg ved egen hjelp, men hybelhuseieren og
hennes søstre gjorde seg stor umak for å hjelpe meg. De tok seg av meg
så omhyggelig som de bare kunne.



15. august 1945 kom endelig dagen da Korea fikk sin uavhengighet
tilbake. Over hele halvøya runget hurraropene. Det koreanske flagget
vaiet overalt. Det var en dag med sterke følelser for alle. Jeg hadde
imidlertid en forutanelse av at en forferdelig katastrofe snart ville komme
til den koreanske halvøy. Av den grunn var jeg dødsens alvorlig og
kunne ikke glad til sinns juble og rope hurra. Jeg holdt meg hjemme i mitt
lille rom og viet min tid til bønn. Helt i samvar med min illevarslende
forutanelse ble mitt fedreland kort tid etter befrielsen fra det japanske
kolinistyret delt i to langs den 38. breddegrad. På nordkoreansk jord tok
et kommunistparti som fornektet Guds eksistens, den politiske makten.



Rett etter frigjøringen hersket det så kaotiske tilstander i Korea at det var
umulig å beskrive hvor ille det egentlig sto til. Det var vanskelig å få fatt
i ris, selv om man hadde penger. Vi gikk etter hvert tom for ris hjemme
hos oss. Derfor la jeg av gårde mot Paekcheon i Hwanghae fylke, rett sør
for demarkasjonslinjen, for å hente noe ris, som var blitt kjøpt tidligere.
På vei dit fikk jeg imidlertid en åpenbaring fra Gud: «Gå over den 38.
breddegrad og finn dem som tilhører Gud i nord!»

Jeg krysset med en gang den 38. breddegrad og satte kurs mot
Pyongyang. Dette var bare en  måneds tid etter at vår første sønn ble født.
Jeg var bekymret for min kone, som ventet urolig på meg der hjemme,
men jeg hadde ikke tid til å dra hjemom først. Jeg hadde fått streng
beskjed av Gud, og derfor adlød jeg ydmykt med det samme. Det eneste
jeg hadde med meg, da jeg krysset den 38. breddegrad, var en frynset
Bibel, jeg hadde lest dusinvis av ganger fra 1. Mosebok til Johannes’
åpenbaring. Den var full av svarte understrekinger og notater i ørliten
håndskrift.

På den tiden var det allerede en strøm av flyktninger fra nord til sør på
grunn av overgrepene begått av kommunistpartiet. Spesielt fordi kom-
munistene var imot religion, var det mange kristne som kom ned til sør
på utkikk etter trosfrihet. Kommunistpartiet hevdet at religion var opium,
og at det overhodet ikke var tillatt å ha en religion. Det var et slikt sted
jeg var på vei til med innkallingsordre fra himmelens konge. På mine
egne to bein gikk jeg med kurs for en kommunistisk verden enhver prest
eller pastor i sør skydde som pesten.

Antall flyktninger bare økte, og grensen begynte å bli strengt bevoktet
på nordkoreansk side. Dermed var det ikke lett å krysse den 38.

En ordre som ikke lot seg trosse



breddegrad. Men jeg gikk de 48 kilometerne over den 38. breddegrad til
fots helt til jeg nådde Pyongyang. Ikke en eneste gang var jeg i tvil eller
satte spørsmålstegn ved grunnen til at jeg måtte følge en så urimelig vei.

Jeg ankom Pyongyang 6. juni 1946. Kristendommen hadde så dype
røtter der at det var helt naturlig å kalle Pyongyang «Østens Jerusalem».
Derfor hadde det funnet sted alle mulige slags former for hensynløs
undertrykkelse der under okkupasjonen, da Korea var en del av det
japanske imperiet. Japanerne tvang blant annet kristne til å gå i
shintotemplene, be foran alteret der og til og med bøye seg ærbødig mot
øst i retning av keiserpalasset i Tokyo.

 Jeg tok fatt på evangeliseringslivet mitt i hjemmet til Na Choi-seop i
Kyeongchang-distriktet ikke så langt fra Pyongyangs gamle byport mot
vest. Han var en diakon jeg kjente fra min omgangskrets i Sør-Korea. Jeg
begynte med å samle barna i nabolaget og ta meg av dem. Når barna kom,
lekte jeg med dem og lot dem få høre barnefortellinger, som illustrerte
Bibelens budskap. Selv om de bare var barn, brukte jeg sammen med
dem alltid det koreanske språkets høflighetsformer, som man bare
uttrykker seg med overfor voksne. Samtidig så jeg fram til at noen ville
komme og høre på det nye budskapet jeg hadde å fortelle. Noen ganger
ønsket jeg så sterkt at noen skulle komme at jeg gikk og kikket ut døren
hele dagen. Slik gikk jeg og ventet ivrig, og snart begynte det å komme
mennesker på besøk med en inderlig tro i sitt hjerte. Jeg kunne lære dem
det nye budskapet hele natten. Det spilte ingen rolle hvem som kom.
Enten det var et tre år gammelt barn eller et eldre krokrygget menneske,
som holdt på å bli blind, hilste jeg på dem med respekt og et varmt hjerte
og tok meg av dem som om de var kommet rett fra himmelen. Selv om
det var godt tilårskomne bestemødre og bestefedre som kom på besøk,
snakket jeg med dem hele natten og tenkte overhodet ikke: «Skitt, jeg
hater det! Det er jo bare gamlinger som kommer!» Samme hvem det er,
er hvert enkelt menneske så dyrebart. Menn og kvinner, gamle og unge,
alle er like dyrebare.



Folk kom for å høre på denne grønnskollingen av en ung mann på 26
år lære dem om Romerbrevet og Johannes’ åpenbaring. Det jeg forkynte,
var noe de aldri hadde hørt før, og dermed begynte  på den måten
betydningsfulle mennesker å samle seg, en etter en.

Nesten hver dag kom det en velstelt ung mann, som ikke sa noe. Han
hørte bare på det som ble sagt, og gikk så. Han het Kim Weon-pil og ble
det første medlem av min bevegelse, eller «familie»1, som vi pleide å si.
Han var uteksaminert fra Pyongyang lærerskole og arbeidet som lærer.
Vi delte på å dra opp vann fra brønnen og koke ris til måltidene. På den
måten utviklet vi et forhold på hjerteplan mellom læremester og disippel.

Når jeg først begynte å forkynne fra Bibelen, holdt jeg ikke opp før de
i forsamlingen sto opp og unnskyldte seg med at de hadde noe annet de
måtte gjøre. Jeg underviste med en så stor glød at svetten rant overalt på
kroppen. Noen ganger måtte jeg smette ut og ta av meg skjorten og vri
den, og da rant det fra den. Det var ikke bare om sommeren det var slik,
men selv når vi hadde en streng kulde om vinteren. Det var med en slik
glød og entusiasme jeg underviste.

Når vi hadde gudstjeneste, hadde alle pene hvite klær på seg. Vi sang
den samme salmen om igjen og om igjen, dusinvis av ganger, og skapte
en glødende atmosfære. Man ble revet med og ble dypt rørt, samtidig
som man gråt og bar seg, slik at kirken vår ble omtalt som «Gråtekirken».
Når gudstjenesten var ferdig, vitnet hver deltaker om hvor velsignet man
var blitt. Mens vi hørte på disse vitnesbyrdene, følte alle seg som beruset
av all velsignelsen og hadde opplevelser der de i sin åndelige kropp ble
løftet opp i himmelen.

1 Sun Myung Moon sier her at Kim Weon-pil ble det første medlem av «min
familie» («nae shikku» på koreansk). Han beskrev sin bevegelse som en
familie og medlemmene som familiemedlemmer. I USA brukte man en stund
navnet Unified Family på bevegelsen i dens unge dager. Her i Norge ble lenge
navnet Den Forente Familie brukt.



Mange som kunne kommunisere med den åndelige verden, kom til vår
kirke. Noen kunne gjøre mirakler, andre profetere, andre igjen tale i
tunger, mens andre tolket tungetalen. Av og til kom det personer som
ikke hadde sluttet seg til kirken vår. Da kunne en av dem som
kommuniserte med det hinsidige, gå bort til vedkommende med øynene
lukket og banke ham eller henne lett på  skulderen. Plutselig kunne da
denne personen begynne å be som en angrende synder, mens det rant fra
både øyne og nese. Skjedde noe slikt, ville en varm ild fra Den hellige
ånd gå raskt rundt hele forsamlingen. Når mektige gjerninger ble utført
på grunn av ild fra Den hellige ånd, kunne man bli fullstendig helbredet
fra kroniske sykdommer. Spesielt ble det sagt at en som hadde spist ris
som jeg hadde latt bli igjen i bollen, var blitt frisk fra en mage- og
tarmsykdom. Det spredte seg et rykte rundt omkring at «maten i kirken
er som medisin». Mange ventet derfor for å se om jeg lot noe bli igjen av
det jeg spiste.

Da det ble kjent at vi hadde slike opplevelser med Den hellige ånd,
begynte vi å bli så mange i «familien» vår at vi ikke engang kunne lukke
kirkedørene. I ett tilfelle kom det to damer litt opp i årene, Dji Seung-do
og Ok Se-hyeon,på besøk. De var blitt fortalt i en drøm: «En ung
læremester er kommet opp fra sør og holder til på andre siden av
Mansudae (den viktigste åpne plassen i Pyongyang). Derfor må dere gå
og treffe ham!»

Ingen hadde fortalt dem eller veiledet dem. De fant fram etter å ha lett
sidegate opp og sidegate ned etter adressen som høyere makter hadde vist
dem. Glade utbrøt de: «Den mannen vi ble vist i drømmen, er nettopp
deg!»

Det kom også prester, som hadde studert teologi, og besøkte meg. Ved
å bare å se på ansiktene deres visste jeg hva de var kommet for, og hva
de lurte på. Når jeg ga dem svar på deres spørsmål uten først å spørre dem



hva de ville vite, ble de så glade og overrasket at de ikke visste hva de
skulle gjøre.

Jeg underviste Guds ord ved å fortelle hva jeg selv hadde kommet
fram til og opplevd. Av den grunn kunne jeg gi tilfredsstillende løsninger
på problemer det til da hadde vært komplett umulig å forstå seg på. Og
det var noe mange likte. Også blant dem som pleide å gå fast i størrre
kirker, var det mange som sluttet å gå der og i stedet begynte å komme
til vår kirke og høre på mine prekener. En gang kom til og med femten
sentrale støttespillere i den mest kjente av kirkene i Pyongyang,
Changdaedje-kirken, i samlet tropp og besøkte meg. Det fikk kirkens
eldste  til å protestere kraftig.

Svigerfar til en dame som het Kim In-ju, var en velkjent eldste i en
kirke i Pyongyang. Huset hennes lå rett ved siden av den inngjerdede
plassen rundt kirken hennes svigerfar pleide å gå i, men hun gikk ikke
selv i den kirken. Uten at svigerfamilien visste om det, klatret hun opp på
leirkrukkene med soyasaus utenfor huset og over muren og kom til
kirken vår. Hun var gravid og ventet en datter, men likevel var hun ikke
redd for en mur som var mer enn to ganger høyere enn henne, og kom
seg over den. Da dette ble oppdaget, herset svigerfaren, som var en
eldste, med henne noe aldeles forferdelig. Også jeg ble klar over det. På
dager da jeg følte en sterk smerte i mitt hjerte, sendte jeg noen fra vår
«familie» til huset hennes. Hver eneste gang jeg gjorde det, hørte de
henne bli jult opp av sin svigerfar. Når han slo henne noe grusomt, gråt
hun av smerte. Hun fortalte oss imidlertid senere at hun ikke følte den
minste smerte når hun visste at våre medlemmer sto utenfor porten og ba
for henne. Hun spurte meg: «Hvordan visste du at jeg ble slått? Hvis bare
noen fra vår ‘familie’ dukket opp utenfor huset, gjorde det ikke vondt, og
det ble vanskeligere for min svigerfar å slå meg. Jeg skjønner det ikke.
Hvordan kan noe slikt skje?»

Selv om hun ble jult opp og bundet til en støttebjelke, fortsatte husets
svigerdatter å møte opp i kirken vår. En dag kom det flere fra Kim In-jus



familie på besøk, og de gikk med en gang løs på meg. Klærne mine ble
revet i stykker, og ansiktet mitt hovnet opp, men likevel gjorde jeg ikke
et eneste forsøk på å sette meg til motverge. Jeg visste nemlig godt at hvis
jeg gjorde det, ville hun garantert få det enda tøffere.

Hele tiden var det mange som forlot de store kirkene og i stedet kom
til oss. Da ble prestene i de etablerte kirkene sjalu på meg og leverte en
klage på meg til politiet. For å gjøre saken enda verre anså de
kommunistiske myndighetene religion for å være en torn i øyet og noe de
gjerne ville bli kvitt. Derfor grep de nå begjærlig fatt i denne sjansen til
å arrestere meg. 11. august 1946 ble jeg siktet for å være en spion sendt
opp fra Sør-Korea og ble tatt med til Daedong politistasjon for nasjonale
sikkerhetsanliggender. De fabrikkerte en falsk anklage mot meg, som
gikk ut på at jeg var blitt sendt til Nord-Korea for å spionere for Sør-
Koreas første president Syngman Rhee (Lee Seung-man), som higet etter
den politiske makten i nord. De satte på meg håndjern, og tre dager
senere klippet de håret av meg og satte meg i fengsel. Jeg husker fortsatt
tydelig hvordan den fyldige manken, som jeg hadde latt vokse mens jeg
ledet kirken, falt til gulvet, og hvordan en viss Lee, som klippet håret av
meg, så ut.

Mens jeg satt i fengsel, slo de meg ustanselig for å få meg til å tilstå.
Men selv mens jeg kastet opp blod, segnet bevisstløs om og gispet etter
pusten, mistet jeg ikke grepet mentalt og ga ikke opp. Det hendte at
smertene ble så sterke at jeg knakk sammen og falt pladask på gulvet. Da
sa jeg automatisk fram en bønn: «Far, vær så snill, redd meg!» Men da
jeg fikk samlet meg igjen, slo jeg over til en modig bønn: «Far, bekymre
deg ikke! Sun Myung Moon er ikke død ennå. Jeg skal ikke dø på en så
forferdelig måte.»

Jeg hadde rett. Tiden var ennå ikke kommet for meg til å dø. Foran
meg tårnet alt jeg måtte utrette, seg opp som et fjell. Jeg hadde en
oppgave, og den innebar at jeg måtte være i stand til å utføre alt det



arbeidet. Og jeg var ikke typen som var så feminin at jeg trengte
medlidenhet og ga tapt overfor noe sånt som tortur.

Selv nå er det fortsatt flere steder på kroppen min der det er arr som
kommer fra den tiden. På stedene der jeg fikk dype flenger, og blodet
rant, har det nå dannet seg nytt vev, men arrene sørger for at jeg fortsatt
i dag har levende minner om den grusomme smerten fra torturen. Jeg ser
på arrene, som minner meg om pinslene den gang, og føler meg
forpliktet: «Med slike arr må du absolutt lykkes!»

Det dukket til og med opp en forhørsleder fra Sovjetunionen, men
selvsagt var det umulig å finne bevis for at jeg hadde gjort noe straffbart.
Etter tre måneder ble jeg endelig frikjent og løslatt. På grunn av torturen
hadde jeg mistet så mye blod at jeg befant meg i en kritisk tilstand.
Medlemmene i kirken vår tok seg imidlertid godt av meg. Uten noen
form for godtgjørelse viet de sin tid til meg. Av den grunn fikk jeg
kreftene tilbake og begynte igjen med kirkearbeidet.

Etter et år var tallet på medlemmer blitt så stort at det ble lagt merke
til. De etablerte kirker ville dermed ikke la oss være i fred.  Litt etter litt
kom det flere og flere av dem som gikk fast i etablerte kirker, til vår kirke.
De begynte å komme i flokk. Nok en gang ble politiet tipset av dem som
var imot meg. Rundt 80 prester og pastorer leverte inn anonyme klage-
brev. 22. februar 1948 ble jeg igjen arrestert av kommunistregimet. Så
snart jeg var bak lås og slå, begynte torturen på nytt. Hver gang jeg segnet
om etter å ha blitt torturert, ga jeg ikke opp, men tenkte: «Julingen jeg
får, får jeg for mitt folks skyld. Tårene jeg feller, feller jeg for å lindre det
koreanske folks smertefulle sorg.»

Hver eneste gang smertene ble så intense at jeg holdt på å miste
bevisstheten, hørte jeg Guds stemme. Når jeg nesten hadde sluttet å
puste, dukket Gud opp foran meg.

Rettssaken min var berammet til 3. april, den 40. dagen jeg ble holdt
i varetekt, Saken ble imidlertid utsatt fire dager, og fant sted 7. april.



Nordkoreanske prester, som selv trodde de var kjente og viktige, kom i
hopetall til rettssalen og kalte meg både det ene og det andre. Også
kommunistpartiet gjorde narr av meg og sa at religion er opium.
Medlemmer fra kirken vår var kommet for å overvære rettssaken. De sto
på den ene siden og gråt tungt. De gråt så sårt at man skulle tro at de
hadde mistet et barn eller mannen sin. Jeg gråt imidlertid ikke. Ettersom
det var medlemmer av menigheten vår til stede, som var fortvilet og gråt
for meg, følte jeg overhodet ikke at jeg gikk alene på veien høyere makter
ledet meg. Jeg var ikke en uheldig person. Derfor følte jeg at jeg ikke
burde gråte. Jeg ble dømt, og idet jeg forlot rettssalen, vinket jeg til
medlemmene av kirken vår med hendene, med  håndjern på. Skrangle-
lyden fra håndjernene hørtes ut som om man ringte med en klokke.
Samme dag ble jeg sperret inne i Pyongyang fengsel.

Jeg var overhodet ikke redd for fengselslivet. Det var jo ikke første
gang jeg hadde fått smake på det. Jeg var dessuten flink til å bli venn med
den øverste i hierarkiet blant de innsatte i en celle. Ved å bare utveksle
noen ord, ble jeg med en gang venn med hvilken som helst «cellesjef».
Jeg kan bli venner med hvem som helst. Har man et hjerte som uttrykker
kjærlighet, får man et åpenhjertig forhold til sine medmennesker, samme
hvem det er.

Jeg satte meg i den innerste kroken, men etter noen dager flyttet
cellesjefen meg til en plass høyere opp. Plassen jeg likte best, var et
trangt hjørne ved siden av toalettet, men han sa igjen og igjen at jeg måtte
flytte meg høyere opp. Uansett hvor mye jeg sa nei, ville han ikke høre
på meg.

Etter at jeg var blitt venn med cellesjefen, så jeg nærmere på
medfangene i cellen, en etter en. Ens ansikt sier alt om en. Jeg begynte å
snakke med dem og sa: «Å, du ser slik ut. Derfor må du være slik,» eller
«Du har et sånt utseende. Da må du være sånn.»



Alle ble helt forbauset. I sitt hjerte likte de ikke at en person de traff
for første gang, kunne treffe blink når han beskrev hvordan de var, men
likevel kunne de ikke annet enn å medgi at det stemte.

Jeg kunne åpne mitt hjerte til alle og dele min kjærlighet med hvem
som helst. Derfor fikk jeg venner selv i en fengselscelle og kom til og
med godt overens med mordere. Selv om det var dypt urettferdig at jeg
var i fengsel, var det på sett og vis en meningsfylt treningsperiode for
meg. I vår verden er det ikke noen prøvelse som ikke er godt for noe.

I fengselet ble man venner selv med lus og lopper. Det var så iskaldt
inne i fengselet at når vi tok lusene som krøp i en rekke langs sømmene
på fengselsdraktene våre, og plasserte dem sammen på ett sted, da ville
de feste seg til hverandre og danne en liten ball. Når vi rullet ballen av
lus, slik en gjødselbille ruller små baller med hestemøkk, gjorde lusene
alt de kunne for å holde seg fast i hverandre og ikke bli atskilt. Det ligger
i lusens natur å grave seg inn. Dermed stakk de hodene sammen, slik at
bare bakenden stakk ut. Selv et slikt syn ville være interessant for oss.

Ingen i vår verden liker lus eller lopper. Men i fengselet ble til og med
lus og lopper en kjær samtalepartner. Når du tilfeldigvis fikk øye på et
veggedyr eller en loppe, var det som om du fikk den åpenbaringen! Noe
slikt var noe du for all del ikke måtte gå glipp av. Vi vet aldri når og ved
hjelp av hva Gud vil si noe til oss. Derfor må vi vite hvordan vi studerer
selv ting som veggedyr og lopper nøye.



Etter en og en halv måned bak gitter i Pyongyang fengsel ble jeg flyttet
til Heungnam fengsel 20. mai. Det ville ha vært mulig å flykte hvis det
bare var meg, men selv det ble ikke aktuelt da jeg ble bundet fast til en
medfange, en innbruddstyv. Jeg satt stille og så ut bilvinduet på den 17
timer lange turen. Da ble jeg fylt av tristhet. Jeg følte meg fullstendig slått
knockout, der jeg ble fraktet som en forbryter på en svingete vei, som
snodde seg gjennom et avsidesliggende område med mange små bekker.

Heungnam fengsel var i virkeligheten en konsentrasjonsleir, som
skaffet ekstra arbeidskraft til Heungnam nitrogengjødselfabrikk. Der
utførte jeg tungt tvangsarbeid i to år og åtte måneder. Slike arbeidsleire
var noe de opprinnelig begynte med i Sovjetunionen. For å unngå
internasjonal oppmerksomhet og ufordelaktig folkeopinion kunne de
ikke hensynsløst «ta seg av» borgerskapet og antikommunister. Dermed
kom de på ideen å dømme folk til tvangsarbeid. De som ble utnyttet grovt
på den måten, ble tvunget til å utføre tungt kroppsarbeid helt til de døde
av utmattelse. Det nordkoreanske kommunistpartiet kopierte det
sovjetiske systemet og sendte alle straffedømte til å utføre tvangsarbeid
i tre år. De sa tre år, men på grunn av det tunge kroppsarbeidet døde
fangene vanligvis lenge før det.

Dagen i fengselet begynte tidlig på morgenkvisten, klokka halv fem.
Da ble alle fangene vekket og kommandert til å stille seg på rekke og rad
på plassen foran fengselet. Der ble vi kroppsvisitert for å se om vi var i
besittelse av ulovlige gjenstander. Vi måtte ta av oss alle klærne, og hvert
eneste støvkorn ble ristet ut av dem. Klærne ble grundig gjennomsøkt, og

Et riskorn er noe større
 enn hele jordkloden



inspeksjonen tok hele to timer. Ettersom Heungnam lå ved kysten, var
om vinteren vinden gjenomtrengende som en kniv, som skar seg inn i de
nakne kroppene våre. Og det gjorde vondt.

Når kroppsvisiteringen var ferdig, fikk vi en forferdelig frokost og
måtte så gå de fire kilometerne til fots til gjødselfabrikken. Vi gikk fire i
bredden og holdt hånden til personen ved siden av oss. Det var ikke
engang tillatt å se opp. Hele veien var vi omgitt av vakter bevæpnet med
rifler og pistoler. Hvis noen dabbet av eller ikke holdt hånden til
sidemannen, ble det betraktet som fluktforsøk. Vedkommende ble da
slått nådeløst.

Om vinteren i Heungnam falt det så mye snø at den lå mannshøy. Når
vi en kald morgen på en vintersdag med snø så høy som en selv gikk den
daglige marsjen vår, følte jeg meg svimmel, og alt begynte å gå rundt.
Den isdekte veien var ubeskrivelig glatt, samtidig som den iskalde
vinden fikk håret til å stå rett opp. Selv om vi spiste frokost, var vi som
tappet for krefter. Vi var så svake at knærne mang en gang ga etter under
oss. Vi slepte de kraftløse beina etter oss, men likevel ble vi beordret ut
for å arbeide. Jeg var ikke helt bevisst der vi trasket bortover, men
filosoferte over den kjensgjerning at jeg tilhørte Gud.

På gjødselfabrikken tårnet noe vi kalte «ammoniakk», seg opp som et
fjell. I virkeligheten var det sannsynligvis ammoniumsulfat, som det er
vanlig å bruke som gjødselmiddel. Dette stoffet kom inn på et transport-
bånd, som det falt ned fra som et hvitt fossefall. Når stoffet fosset ned,
var det så varmt at det selv om vinteren steg opp en tykk sky av gass, men
etter hvert som temperaturen falt, ble det hardt som is. Vår jobb var å spa
gjødselen over i stråsekker. Vi kalte den svære haugen med ammonium-
sulfat, som var over 20 meter høy, for «gjødselfjellet». Det var 8-900
mann som arbeidet på en stor åpen plass og fylte sekker med gjødselen
de spadde løs. Det så ut som om vi holdt på å dele et fjell i to.

Vi ble organisert i team på ti personer, og hvert team måtte fylle 1400
stråsekker om dagen. Følgelig hadde hver mann ansvaret for 140 sekker



per dag. Hvis et team ikke klarte dette, ble dets matrasjon halvert. Derfor
handlet arbeidet om liv eller død.

For å gjøre det litt lettere å flytte sekkene laget vi nåler av ståltråd og
brukte dem når vi knyttet sekkene. Vi la et stykke ståltråd på skinnene
der godsvogner passerte. Når vognene kjørte over ståltråden, ble den
klemt flat, og vi kunne da bruke den som nål.

Vi knuste glassrutene i fabrikkens vinduer for å få glassbiter vi brukte
når vi lagde en åpning i stråsekkene. Selv fengselsbetjentene må ha
syntes synd på oss fanger, som slet tungt med det tøffe arbeidet, for de
grep aldri inn selv om de så oss knuse vindusrutene i fabrikken. En gang
jeg prøvde å kutte ståltråden med tennene, brakk jeg et stykke av en tann.
Hvis du ser nøye etter, ser du at det mangler en bit på en av fronttennene
mine. Dette er et uforglemmelig minne fra Heungnam fengsel.

Alle ble utkjørt av det slitsomme arbeidet og mistet vekt, men vekten
min holdt seg hele tiden rundt 72 kilo. Det fikk de andre fangene til å
misunne meg. Jeg hadde en enestående fysisk styrke, men også jeg ble
svært syk en gang da jeg plutselig fikk malaria. Jeg led av sykdommen i
nesten en måned, men likevel var jeg ikke borte fra arbeidet en eneste dag
fordi jeg var sikker på at de andre fangene måtte oppfylle min arbeids-
kvote også dersom jeg ikke arbeidet. Jeg hadde krefter utenom det
vanlige og ble kalt «mannfolket forsterket med stål». Uansett hvor
slitsomt det tunge arbeidet var, tålte jeg det. Å sitte i fengsel eller utføre
tvangsarbeid var aldri noe stort problem for meg. Uansett hvor
forferdelig man blir slått, eller hvor grusomme omstendighetene er,
vakler man ikke så lenge man har en fast besluttsomhet i sitt hjerte.

Vi fanger kom også i kontakt med svovelsyren som ble brukt i
produksjonen av ammoniumsulfatet. Mens jeg jobbet på stålverket i
Kawasaki i Japan, ble jeg vitne til at flere døde på grunn av den giftige
gassen i en svovelsyretank de gikk inn i for å rengjøre. Situasjonen i
Heungnam var imidlertid langt verre. Kom man i kontakt med



svovelsyren, var den så skadelig at man mistet hår eller fikk åpne hudsår
med væske som tøt fram. Flesteparten av dem som hadde arbeidet seks
måneder på fabrikken, begynte å hoste blod og døde snart. Vi hadde
gummihetter på fingrene for å beskytte dem, men det gikk hull på hettene
så snart vi kom i kontakt med den sterke svovelsyren, mens vi knyttet
sekkene. Den etset gjennom klærne vi hadde på oss, og gjorde dem helt
ubrukelige. Det var helt vanlig med sprekker og blødende sår i huden og
til og med tilfeller der beina i kroppen kom til syne. Selv om blodet
dryppet, og det piplet fram væske fra åpne sår der huden var fullstendig
borte, fikk vi ikke hvile en eneste dag, men ble beordret til å arbeide.

Vi jobbet så hardt, men likevel var det lille vi fikk å spise hver dag,
ikke engang nok til å fylle to boller med kokt ris. Det var overhodet ingen
sideretter, og suppen besto av salt vann med kålrot oppi. Det var alt.
Suppen var så salt at halsen sto i brann, men likevel var det ikke en sjel
som lot en eneste dråpe være igjen ettersom den kokte risen var så hard
at den ikke kunne spises uten å ha noe å skylle den ned med. Når vi fikk
risbollen, stappet alle sammen øyeblikkelig all risen i munnen. Når de
hadde spist opp sin egen ris, strakte de på halsen og fulgte med på
hvordan det gikk med spisingen hos de andre. Det hendte at man, uten
selv å være klar over det, plasserte sin egen skje i en annen manns
risbolle. Da ble det bråk. En prest som var sammen med meg i
Heungnam, sa til og med: «Hvis noen gir meg en eneste bønne, skal jeg
gi ham to kuer når vi slipper ut herfra.» Sulten den gang var så forferdelig
at noen til og med plukket ut og spiste riskorn fra munnen til en død fange.

Man vet ikke hvor vondt det virkelig gjør å lide av hunger, uten selv
å ha opplevd det. Når man er utsultet, er et eneste lite riskorn så dyrebart.
Selv i dag rykker jeg til bare ved å tenke på Heungnam. Det er sikkert
vanskelig å forestille seg at et eneste lite riskorn kan få en til å bli så
fullstendig oppspilt, men når man er uthungret, lengter man så sterkt etter
ris at man begynner å gråte. Man savner til og med ris mer enn sin egen



mamma. Når magen er full, virker verden enormt stor, men når man er
utsultet, er et riskorn noe større enn hele jordkloden. Så kolossalt stor er
verdien av et lite riskorn.

Fra første dag jeg satt i fengsel, tok jeg og ga bort halvparten av
knyttneven med ris jeg ble tildelt, til mine medfanger og spiste den
gjenværende halvparten selv. Ikke før jeg hadde displinert meg selv slik
i omtrent tre uker, begynte jeg å spise hele knyttneven med ris selv. Når
jeg så tenkte at jeg nå spiste dobbel porsjon, ble det lettere å takle
hungeren.

De som ikke har smakt på fengselslivet, kan ikke engang forestille seg
hvor miserabelt det var. Halvparten av fangene døde innen et år. Derfor
så vi nesten hver dag hvordan de bar likkister ut fengselets bakdør. Kun
ved å arbeide til det bare var skinn og bein igjen av oss, for så å dø, kunne
vi komme oss ut fengselsdøren. Uansett hvor brutalt og skrekkelig et
regime det var, overskred det åpenbart enhver menneskelig grenselinje.
Sekkene med ammoniumsulfat ble transportert via havnen til
Sovjetunionen. Med på lasset var tårene og sorgen til fangene.



Det jeg savnet mest i fengselet etter mat, var nål og tråd. Selv om vi ville
lappe sammen klærne, som ble fillete av det urimelige arbeidet, var det
umulig å få fatt i nål og tråd. Når man hadde levd fengselslivet en stund,
så man ut som den mest stakkarslige tigger. Vi ville gjerne reparere de
hullete klærne for i det minste å få litt beskyttelse mot den kalde vinden
om vinteren i Heungnam. Spesielt derfor var selv et lite tøystykke funnet
langs veien så dyrebart. Selv om det var dekket av kumøkk, ble det
oppstyr og bråk når flere ville plukke opp det samme tøystykket. Men
selv om vi på en eller annen måte fant litt tøy, var det ikke lett å skaffe til
veie en nål. En dag da jeg holdt på å flytte noen sekker med gjødsel, fant
jeg tilfeldigvis en nål, som var stukket fast i en av sekkene. Ved et tilfelle
må den ha fulgt med fra landsbygda, der sekkene ble laget. Dermed ble
det jeg som sto for lappingen i Heungnam fengsel. Hvilken glede var det
ikke å få fatt i den nålen? Så godt som hver dag bøtte jeg både på vanlige
bukser og knebukser for de andre innsatte.

Selv om vinteren var det så varmt inne i gjødselfabrikken at svetten
rant. Så du kan tenke deg hvor uutholdelig det var om sommeren. Likevel
brettet jeg aldri opp buksebeina, så leggene syntes. Også den varmeste
del av året fra mai til august arbeidet jeg alltid med buksene knyttet
nedentil på tradisjonelt koreansk vis. Selv mens andre tok av seg buksene
og arbeidet i undertøyet, gikk jeg «tilbørlig» kledd med lange bukser.

Når vi var ferdig for dagen i fabrikken, var hele kroppen dekket av en
blanding av svette og støv fra gjødselen. Med en gang de sluttet å jobbe,
tok de fleste av seg klærne og vasket seg i det skitne vannet som rant fra
fabrikken. Jeg kledde imidlertid ikke av meg en eneste gang for å vaske

I fengsel i snørike Heungnam



meg på den måten. I stedet satte jeg til side omtrent halvparten av vannet
vi fikk utdelt i en kopp hver dag, og sto opp tidlig om morgenen mens de
andre sov, og vasket meg med en klut, som jeg dyppet i koppen. Jeg
brukte også tiden på morgenkvisten til å fokusere meg åndelig og be. Jeg
vasket meg imidlertid slik fordi jeg følte at jeg ikke kunne vise fram min
dyrebare kropp unødvendig.

Vi var 36 mann på ett rom i fengselet, og min plass var det trange
hjørnet ved siden av «toalettbøtten». Om sommeren rant den over, så det
ble fuktig rundt den, og om vinteren dannet det seg is på den. Dette var
et sted man unngikk. Vi kalte det «toalettbøtten», men egentlig var det en
liten leirkrukke, som ikke engang hadde lokk. Derfor kom det en aldeles
ubeskrivelig lukt fra den.

På grunn av den salte suppen og de harde risballene med bokhvete,
fikk vi fanger lett diaré. Plutselig hørte du: «Åh, åh, magen min!» Med
korte og raske skritt kom de innsatte seg bort til toalettbøtten så fort de
bare kunne, mens de holdt seg for magen. Med en gang de fikk dratt
buksene ned, sprutet den flytende avføringen ut noe voldsomt. Jeg befant
meg ved siden av toalettbøtten og fikk lett spruten over meg. Selv midt
på natten mens alle sov, var det vanlig at noen hadde vondt i magen. Når
jeg hørte noen jamre seg og skrike ut når de ble tråkket på, kom jeg meg
raskt opp og presset meg inn i hjørnet. De som i hastverket med å komme
seg bort til toalettbøtten tråkket på de andre, rakk knapt å få ned buksene
før diareen kom strømmende. De skrek ut når de med nød og neppe klarte
å holde seg helt bort til bøtten. Derfor kunne jeg ikke si noe når jeg fikk
en del på meg. Av og til når jeg sov dypt og ikke var i stand til å komme
meg unna, gikk det som det måtte, og jeg fikk meg en god dusj. Likevel
hadde jeg helårsplass der i hjørnet, der jeg ble sprayet av løs avføring, og
så på det som min plass. De andre innsatte spurte: «Av alle steder hvorfor
må du ta akkurat den plassen, og bare den?» Da svarte jeg: «Det er der
jeg er mest avslappet!» Det var ikke noe jeg bare sa. Jeg følte meg
virkelig rolig til sinns der.



Jeg ser ikke på litteratur eller kunst som noe så spesielt. Når jeg får en
tilknytning til noe på hjerteplan og blir «venn» med det, uansett hva det
er, blir det «litteratur» og «kunst». Hvis lyden av avføring som faller ned
i toalettet, virker vakker og behagelig, er også det ikke så forskjellig fra
musikk. På samme måte kunne, slik jeg så det, også diareen som sprutet
på meg, der jeg lå ved siden av toalettbøtten, bli et flott kunstverk.

Mitt fangenummer da var 596. Derfor kalte man meg nummer fem, ni,
seks. Hvis jeg ikke fikk sove om natten, kunne jeg ligge og se opp i taket
og si til meg selv: «Fem, ni, seks, fem, ni, seks...» Hvis jeg plapret i vei
og uttalte det virkelig fort, hørtes fem, ni, seks (å, gu, ryuk på koreansk)
ut som det koreanske ordet eogul, som kan bety «å bli urettferdig
behandlet». Jeg ble virkelig urettferdig behandlet da jeg ble dømt.

Kommunistpartiet fikk sikkerhetsstyrken til å arrangere samlinger i
fengselet, der vi ble oppfordret til å komme med selvkritikk, og der
aviser, bøker eller politiske flygeblader  ble lest høyt for at vi skulle
studere og lære kommunistisk ideologi. Hver dag ble vi pålagt å skrive
ned hva vi hadde lært den dagen, og vår takknemlighet for det, på et ark
vi leverte inn. Jeg skrev imidlertid aldri noe på et eneste slikt ark. Jeg
kunne absolutt ikke skrive noe sånt som: «Vi takker vår landsfader og
leder Kim Il-sung, som på grunn av sin kjærlighet for oss så godt som
hver dag gir oss varm mat og suppe med kjøtt og på den måten hjelper
oss til å få et komfortabelt liv.» Selv om jeg stirret døden i øynene, kunne
jeg umulig levere inn et takkeskriv til det ateistiske kommunistpartiet. I
stedet for å takke dem skriftlig jobbet jeg flere ganger hardere enn de
andre for å beholde livet der i fengselet. Eneste mulighet til å slippe unna
med det selv uten å skrive takkebrev, var å bli den beste arbeideren.
Takket være at jeg ble mønsterfange nummer én, fikk jeg til og med en
pris fra lederne av kommunistpartiet.

Flere ganger mens jeg satt i fengsel, kom min mor på besøk. Det var
ikke noen forbindelse med offentlig transport direkte fra Cheongju til



Heungnam. Dermed måtte hun helt ned til Seoul og så komme opp igjen
med Seoul-Weonsan-banen. Den over tjue timer lange reisen var slett
ikke uproblematisk. For å ha noe ekstra godt til sin sønn, som sonet i
fengsel i sine beste år, hadde hun samlet sammen ris fra dem hun var i
familie med, selv fra sine firmenninger, og laget misutkaru, som hun
hadde med seg. Det var et pulver laget av finmalte ristede riskorn. Da
mor og jeg satt ansikt til ansikt på hver vår side av vinduet med stålgitter
i rommet for de besøkende, begynte tårene å trille nedover kinnene
hennes. Hun var en tøff dame, men så snart hun så den fengslede sønnen
sin, snørte halsen hennes seg sammen så hun ikke engang kunne se opp,
mens tårene bare fortsatte å renne. Det var sannsynligvis fordi jeg så så
fæl ut, men uansett hvor sterk hun var, var hun likevel bare en ømhjertet
mor da hun sto foran en sønn i den dypeste nød.

Min mor ga meg silkebuksene jeg hadde brukt da jeg ble gift.
Ammoniumsulfatet hadde brent flere hull på de fillete fangeklærne jeg
hadde på meg, slik at man kunne se gjennom dem, men likevel tok jeg
ikke på meg silkebuksene mor ga meg, men ga dem i stedet til en annen
fange. Også misutkaru-pulveret hun hadde lånt penger for å forberede,
delte jeg ut alt sammen, mens hun så på, for å gi de andre noe å spise.
Hun hadde lagt hele sitt hjerte i å forberede og bringe maten og klærne
fordi hun så gjerne ville gi sin sønn noe å spise og ha på seg. Da hun så
meg gi alt bort til andre, gikk hennes hjerte i tusen knas.

Jeg sa til henne: «Mor, jeg er ikke bare sønnen til en viss mann som
heter Moon. Før det er jeg Koreas sønn. Og før det er jeg hele verdens
sønn og himmelens og jordens sønn. Jeg tror det er riktig å vise min
kjærlighet for alt det først og bare etter det gjøre som du sier, og uttrykke
min kjærlighet til deg. Jeg er ikke en trangsynt sønn. Vær så snill å
oppføre deg slik man bør, som mor til en slik sønn.»

Jeg slengte ut iskalde ord, men det var så vondt å se mamma gråte slik
at det føltes som om jeg gikk i oppløsning innvendig. Jeg savnet henne



så mye at jeg til og med våknet om natten og tenkte på henne. Da følte
jeg meg imidlertid skrøpelig og var nødt til å ta meg sammen. Å sørge for
at et eneste av mine medmennesker fikk varmere klær og mer å spise var
viktigere for en som utførte Guds arbeid, enn ens personlige forhold til
sin egen mor.

Selv i fengselet gledet jeg meg over å ta meg tid til å snakke med folk.
Det var alltid fullt av mennesker rundt meg. De kom for å høre på hva jeg
sa. Til tross for et fengselsliv med hunger og kulde varmet det godt i
hjerteroten å dele mine tanker med mennesker jeg hadde et forhold til på
hjerteplan. På grunn av båndene som ble knyttet i Heungnam, fant jeg
tolv likesinnede, som var som familiemedlemmer jeg kunne ha tilbrakt
resten av livet sammen med. Blant dem var det også en kjent prest, som
hadde vært formann i Foreningen for kristne kirker i de fem nordligste
fylkene i Nord-Korea. Dette var en gruppe jeg følte meg like nær som
min egen kropp. Jeg delte mer intense følelser med dem enn med mitt
eget kjøtt og blod, under omstendigheter der det hele tiden var alvorlig
fare for ens liv. På grunn av dem var ikke fengselslivet mitt bortkastet tid.

Hver morgen ba jeg med hele mitt hjerte for dem og medlemmene i
Pyongyang og sa fram deres navn uten å utelate noen. Jeg følte jeg måtte
gi tusen ganger så mye tilbake til dem som hadde stukket til meg en
håndfull med rispulver, som de hadde gjemt i bukseliningen.



Mens jeg var bak lås og slå i Heungnam, brøt Koreakrigen ut 25. juni
1950. Bare tre dager senere ga den sørkoreanske hæren fra seg
hovedstaden Seoul og ble presset nedover halvøya. Da dannet tropper fra
16 land, inkludert USA, en FN-styrke og gikk inn i Koreakrigen.
Amerikanske styrker ble satt i land ved den sørkoreanske byen Incheon
og begynte å trenge seg nordover mot Heungnam, den viktigste
industribyen i Nord-Korea.

Helt naturlig ble fengselet og fabrikken i Heungnam mål for den
amerikanske hærens bombing. Bombingen begynte, og samtlige fange-
voktere skyndte seg ned i tilfluktsrommene og overlot fangene til seg
selv. Vokterne ga blaffen i om de innsatte overlevde.

En dag dukket Jesus opp rett foran meg. Jeg så hans skikkelse bli borte
mens han gråt, og fikk plutselig en forutanelse utenom det vanlige og
ropte ut: «Alle sammen, hold dere ikke lenger enn tolv meter fra meg!»
Det gikk ikke lenge før en svær bombe eksploderte omtrent tolv meter
unna meg. Fangene som hadde holdt seg nær meg, berget livet så vidt det
var.

Bombingen ble mer intens, og fangevokterne begynte da å henrette de
innsatte. Fangenes numre ble ropt ut, og de ble bedt om å stille med mat
nok for tre dager og en spade. De trodde de ble overført til et annet
fengsel, men i virkeligheten ville de aldri igjen sette sin fot i et fengsel.
De ble marsjert opp i åsene, bedt om å grave et hull i jorden for så å bli
begravd der.

Fangene som var blitt idømt lengst straff, ble ropt ut først. Jeg regnet
meg fram til at det definitivt ville bli min tur neste dag.

FN-styrkene åpnet fengselsporten



Men akkurat den kvelden falt bombene på Heungnam fengsel som
regn i monsunsesongen. Det var 13. oktober 1950, og de amerikanske
styrkene var etter ilandsettingen ved Incheon kommet oppover den
koreanske halvøy, hadde passert Pyongyang og presset på videre nord-
østover mot Heungnam. Med Boeing B-29 bombefly i spissen angrep
amerikanerne for fullt. Den natten regnet bombene ned i ett kjør, slik at
hele Heungnam ble et eneste stort flammehav. De høye fengselsmurene
falt sammen på en blunk, og de skrekkslagne fangevokterne flyktet alle
som én. De låste fengselsdørene, som hadde holdt oss innesperret i et
jerngrep, ble endelig åpnet. Rundt klokka to den natten spaserte jeg
sammen med andre fanger uhindret ut av Heungnam fengsel.

Jeg hadde vært bak lås og slå i hele to år og åtte måneder og så derfor
så forferdelig ut at det kunne ta pusten fra en. Ikke et eneste plagg, verken
undertøy eller annet, var uten hull. Med de fillete klærne så jeg ut som
den mest stakkarslige tigger. I stedet for å dra hjem til Cheongju satte jeg
sammen med dem som hadde fulgt meg i fengselet, kurs mot Pyongyang.
De gikk heller ikke for å finne sin egen familie, men kom i stedet alle som
én med meg. Jeg så tydelig for meg min mor, som sikkert gråt hver eneste
dag hjemme i Cheongju fordi hun var bekymret for meg. Jeg valgte
imidlertid først å samle de medlemmene av min kirke som fortsatt befant
seg i Pyongyang.

Mens vi gikk til fots mot Pyongyang, så vi tydelig hvordan Nord-
Korea hadde forberedt seg på krigen. Mellom de største byene hadde de
bygd brede tofelts veier, for å kunne bruke dem for militære formål i en
krisesituasjon. Flere steder hadde de laget broer støpt i sement, sterke nok
til at 30-tonns stridsvogner trygt kunne passere. Kunstgjødselen som
fangene i Heungnam fengsel med livet som innsats hadde fylt i sekker,
ble sendt til Sovjetunionen og byttet mot utdaterte, men fullt brukbare
våpen, alle utplassert langs den 38. breddegrad.

Med en gang vi kom til Pyongyang, begynte jeg å gå rundt og lete etter
hver eneste en av medlemmene som hadde sluttet seg til meg i tiden før



Heungnam fengsel. Jeg var så bekymret for hvilke omstendigheter de var
havnet i et eller annet sted, at det ikke var til å holde ut. På grunn av
Koreakrigen var de blitt spredt for alle vinder, men jeg følte at jeg på en
eller annen måte måtte finne dem og hjelpe dem med å komme seg videre
i livet. Det var komplett umulig å finne ut hvor de oppholdt seg. Derfor
kunne jeg ikke annet enn å lete meg på måfå gjennom hver eneste krik og
krok av byen Pyongyang.

Etter en uke hadde jeg ikke funnet mer enn tre-fire personer. I
fengselet hadde jeg tatt vare på noe rispulver, som jeg hadde brakt med
meg. Jeg blandet det med vann og kokte risvelling for dem. Mens vi gikk
til fots fra Heungnam til Pyongyang, hadde vi holdt unna den verste
sulten ved å spise noen få frosne poteter vi fant. Likevel rørte jeg ikke det
dyrebare rispulveret. Bare å se de gjenfunne medlemmene nyte maten jeg
hadde forberedt, fikk meg til å føle meg mett.

Jeg ble værende i Pyongyang i 40 dager og vandret omkring på leting
etter alle jeg kom på, gamle og unge. Til slutt måtte jeg imidlertid innse
at jeg ikke visste hvor det var blitt av flesteparten av medlemmene.
Minnene om dem er imidlertid ikke blitt borte.

2. desember om natten begynte vi å gå sørover. Det var litt av et skue
der Kim Weon-pil og jeg fulgte etter en omtrent tolv kilometer lang rekke
flyktninger. Vi tok til og med med oss et medlem som ikke kunne gå
ordentlig, der vi la av gårde på flyktningeruten. Han hadde fulgt meg
siden jeg møtte ham i Heungnam fengsel. Han het Park og var blitt satt
fri før meg. Da jeg fant ham, var han alene med et brukket bein i et tomt
hus. Hele hans familie hadde evakuert. Denne mannen med en ubrukelig
fot plasserte vi på en sykkel og tok med oss.

Den nordkoreanske hæren hadde allerede sikret seg de ganske gode
veiene for militær bruk. Derfor fulgte vi flyktningestrømmen over frosne
rismarker så raskt vi bare klarte å gå. Kommunist-Kinas hær var ikke
langt bak oss, men vi hadde store problemer med å bevege oss raskt



ettersom vi gikk på ujevne stier gjennom rismarker og hadde med oss en
mann som ikke engang kunne gå. Veiene var så dårlige at jeg bar Park på
ryggen halvparten av tiden, mens Kim skjøv den tomme sykkelen. Park
ville nødig være en byrde for meg, og flere ganger på veien sørover
prøvde han å gjøre slutt på sitt eget liv. Av og til trøstet jeg ham, av og til
holdt jeg en tordentale for ham, men vi holdt sammen hele veien.

Selv om vi var flyktninger med kineserne i hælene på oss, måtte vi få
mat i oss. Vi gikk inn i hus som var blitt forlatt  i all hast, og lette etter
noe å spise mens vi sang «Riskrukke, riskrukke». Ved å koke og spise det
vi fant av ris, bygg eller poteter fikk vi så vidt det var, nok i oss til å
overleve ferden. Vi hadde ikke skjeer eller spisepinner, for ikke å snakke
om risboller. I stedet for spisepinner brukte vi kvister vi skar av trær, men
maten gikk ned på høykant. Spesielt i vanskelige situasjoner hadde vi
hell og lykke med oss. Men når det rumlet i magen, spiste vi hva som
helst. Selv et eneste stykke byggkake smakte så godt at vi ikke ville ha
misunt noen invitert til et festmåltid hos kongen. Uansett hvor sulten jeg
var, stoppet jeg alltid å spise før de andre. Da kunne de ubekymret få i
seg litt mer, selv om det aldri var mye.

Etter å ha gått en lang stund var vi ikke så langt unna Imjin-elven. Av
en eller annen grunn følte jeg et kort øyeblikk at det hastet med å krysse
elven. Det virket unektelig som om eneste måte for oss å overleve på var
å komme oss over dette hinderet. Jeg drev Kim Weon-pil ubarmhjertig
videre. Han var en ung mann, og selv mens han gikk, holdt han på å
sovne. Jeg maste at han måtte stå på, samtidig som jeg skjøv sykkelen
med Park. Den natten gikk vi 32 kilometer og nådde fram til bredden på
Imjin-elven. Heldigvis var den dekket av tykk is. Vi fulgte etter flykt-
ningene som gikk foran oss, og kom oss over på den andre siden. Også
bak oss var det en strøm av flyktninger i en lang uavbrutt rekke. Men med
en gang vi var kommet over Imjin, sperret FN-troppene av elven, slik at
man ikke lenger kunne krysse den. Hadde vi kommet bare litt senere fram
til elven, ville vi ikke ha greid å ta oss over.



Ikke før han selv sto på riktig side, så Kim Weon-pil seg tilbake. Da
spurte han meg diskret: «Hvordan kunne du vite på forhånd at Imjin-
elven kom til å bli avsperret?»

«Av en eller annen grunn visste jeg det,» sa jeg. «Noe slikt inntreffer
ofte når man går veien Gud vil vi skal gå. Kommer man seg bare over et
visst hinder, ligger redningen der, men folk skjønner det ikke. I en slik
situasjon, der det står om minutter og sekunder, ville jeg om nødvendig
ha løftet deg etter kragen og båret deg over til den andre siden.»

Det virket som om Kim Weon-pil var beveget av det jeg sa, men selv
hadde jeg høyst blandede følelser. Da vi kom til stedet der Korea ble delt
i to langs den 38. breddegrad, plasserte jeg den ene foten i Sør-Korea og
den andre i Nord-Korea og ba:

«Selv om vi nå blir drevet sørover på denne måten, skal jeg snart
komme oppover igjen. Jeg skal definitivt samle den frie verdens krefter,
befri Nord-Korea og forene nord og sør.»

Hele tiden mens vi hadde gått til fots sammen med flyktningene,
hadde jeg bedt sånn til Gud.



«Etter at jeg møtte Jesus, ble livet mitt fullstendig forandret.
Hans sørgmodige ansikt hadde prentet seg fast i min
hukommelse, som om det var blitt brent inn der, og det var
komplett umulig å fokusere mine tanker og mitt sinn på noe
annet. Fra den dagen var jeg fullstendig fiksert på Guds ord.
Noen ganger var jeg omgitt av et endeløst mørke og følte en
smerte så dyp at jeg til og med ikke fikk puste. Andre ganger ble
mitt hjerte fylt av en glede så stor at det var som å stå og se på
morgensolen komme opp. Slike dager ble det mange av, og jeg
gikk litt etter litt inn i en verden med enda dypere bønn. I mitt
hjerte omfavnet jeg de nye innsiktene Jesus lot meg få
førstehåndskunnskap om. Jeg ble fullstendig fascinert av Gud
og begynte å leve et totalt forandret liv.»

– Sun Myung Moon som 15-åring

Familieforbundet for verdensfred og enhet
2015


