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– Du er mitt livs store læremester

Vi krysset Imjin-elven og gikk via Seoul, Wonju og Kyeongju til
Pusan, der vi ankom 27. januar 1951. Pusan-området var i en eneste stor
røre på grunn av alle flyktningene som hadde strømmet ned dit. Det
virket som om hele nasjonen hadde samlet seg der. Alle steder man
kunne overnatte, var stappfulle. Det var ikke engang et sted der vi
kunne sette oss ned. Det var ikke noe annet å gjøre enn å gå ut i skogen
om kvelden og sove oppe i et tre. Når det ble lyst om morgenen, gikk vi
ned til sentrum for å få fatt i mat.

Mens jeg var i fengsel, ble jeg snauklipt, men nå hadde håret vokst
seg fyldig. Buksene og jakken, som jeg hadde fôret på innsiden med
bomullstøy fra en dyne, var blitt utslitte og fillete. Når det regnet,
prellet dråpene av på klærne mine, som var dekket av et tykt, fett
skittlag. Og på skoene hang og slang overstykket, men i tillegg var det
praktisk talt ikke noe igjen av sålene. Det var som å gå barbent.

Samme hvordan man så det, var vi de laveste av de lave, de mest
stakkarslige blant tiggere. Det fantes ingen jobber, og vi hadde heller
ikke penger i lommen. Dermed hadde vi ikke annet valg enn å gå rundt
og tigge oss til noe å spise. Selv når vi gjorde det, gikk jeg alltid med
hevet hode. Jeg var rask i oppfatningen og så med en gang om det så ut
til at noen ikke kom til å gi meg noe mat. Da ropte jeg i stedet med høy
stemme: «Hør nå her! Det er bare når dere hjelper noen i nød, slik vi er,
at dere blir velsignet i fremtiden!» Og da fikk jeg mat.

Vi var flere titalls flyktninger som samlet oss på et sted der solen
varmet godt, og satt i en rund sirkel og delte på maten folk hadde gitt
oss. Selv om vi ikke eide en verdens ting og spiste mat vi var blitt gitt,
var det et dypt vennskap mellom oss.

«Ser man det! Hvor i huleste mange år er det siden sist?»



Jeg snudde meg da noen snakket til meg med hyggelig stemme. Det
var Eom Deok-mun, som var blitt så begeistret over sangen min mens vi
studerte i Japan, at han hadde sagt at han ville være min venn for livet.
Nå er han blitt en av vårt lands ledende arkitekter og har designet Sejong
kultursenter og Lotte hotell. I mine fillete klær ga han meg en god
bjørneklem og tok meg uten videre med seg hjem.

«Bli med! La oss dra hjem til meg!» sa han.
Han hadde giftet seg for ikke så lenge siden og bodde i en knøttliten

ettromsleilighet. Midt i det lille rommet hengte han opp et dynetrekk for
å dele rommet i to og sendte sin kone inn i den andre delen.

«Så, prøv nå å fortelle meg hvordan livet har vært siden sist vi så
hverandre! Jeg har alltid lurt på hvor du har holdt deg, og hvordan du har
hatt det. Vi ble jo med én gang veldig gode venner, men for meg har du
alltid vært noe mer enn en venn. Skjønte du at jeg alltid hadde stor
respekt for deg?»

Fram til da hadde jeg aldri sagt rett ut til mine venner noe som helst
om det som opptok meg aller mest. I Japan leste jeg i Bibelen, men når
noen av vennene mine kom, la jeg den raskt bort. Jeg ville helst ikke gi
meg til kjenne. Hjemme hos Eom Deok-mun snakket jeg for første gang
ut om alt jeg hadde opplevd. Jeg snakket hele natten og fortalte om mitt
møte med Gud, begynnelsen på min åndelige oppvåkning, hvordan jeg
hadde krysset den 38. breddegrad, gått til Pyongyang, startet en kirke der
og sluppet levende fra fengselet i Heungnam. Vi holdt det gående i hele
tre dager og netter. Da han hadde hørt alt jeg hadde å si, kom Eom
Deok-mun seg raskt på føttene, gikk ned på sine knær og bøyde seg helt
ned til gulvet foran meg for å vise meg sin respekt.

«Neimen, hva er det du gjør?» Jeg grep hånden hans og forsøkte å
stoppe ham, men han ville ikke høre på meg.

«Du er fra nå av mitt livs store læremester. Jeg bøyde meg til gulvet
foran deg for å vise deg, min læremester, at jeg anerkjenner deg. Derfor
ber jeg deg å akseptere det,» sa han.

Fra den dagen har Eom Deok-mun og jeg vært venner for livet. Som
disippel har han alltid stått ved min side.



Etter mitt korte opphold i ettromsleiligheten til Eom fikk jeg ansettelse
som sjauer på brygge fire på Pusan havn, der jeg arbeidet bare om natten.
Når jeg fikk lønnen, kjøpte jeg varm risgrøt med røde bønner på
Choryang stasjon. For at den varme grøten ikke skulle bli kald, ble den
solgt med en klut knyttet rundt boksen. Kjøpte jeg en boks med slik grøt,
holdt jeg den nært inn til overkroppen i mer enn en time mens jeg spiste.
Da fikk jeg litt varme i skrotten, som var ganske gjennomfrossen etter
bryggearbeidet om natten.

På den tiden klarte jeg å skaffe meg husrom på et senter for jobbsøkere
i Choryang. Rommet var så lite at selv om jeg la meg ned i
diagonalretningen, rørte føttene veggen. Likevel var det der jeg spisset
blyanter og hengivent begynte å skrive manuskriptet til Den opprinnelige
tekst til Enhetsprinsippene (Wolli Weonbon). Selv om jeg var lutfattig,
var ikke det noe problem. Selv om man bor på en søppeldunge, er det
ikke noe man ikke klarer, så sant viljen er der.

Kim Weon-pil var bare litt over tjue år gammel og hadde allslags
jobber. Han jobbet på en restaurant og fikk med seg hjem den
tiloversblevne brente delen av risen de kokte. Da kokte vi den opp igjen
og spiste den sammen. Han har et medfødt talent til å tegne, og da han
fikk en malerjobb hos de amerikanske styrkene, påtok han seg derfor
også mange oppdrag som portrettmaler.

Midt oppe i alt det klatret vi opp  på Peomnae-høyden i bydelen
Peomil og bygde en hytte der. Stedet lå ved siden av et offentlig gravsted,
og derfor var det ikke noe annet der enn en forsenkning i det bratte
terrenget, dekket av steiner. Det var ingen som eide grunnen eller sa den
tilhørte dem. Dermed laget vi en hard flate for huset horisontalt inn i den
bratte skråningen. Vi hadde ikke spade og tok i all hemmelighet en
ovnsspade de brukte på kjøkkenet i et hus i nærheten. Vi brukte den og
brakte den tilbake uten at eieren merket noe. Kim Weon-pil og jeg knuste
steiner, gravde ut jord og bar på plass grus. Vi bygget veggene av
murstein vi laget ved å blande leire og strå, og i tillegg brukte vi
utbrettede pappesker. De hadde vi fått av de amerikanske troppene, som
fikk sin stridsproviant i dem. Vi la på taket, og på gulvet la vi svart plastikk.



Det finnes mange provisoriske hytter, men ingen som den vi bygget.
Den var bygget opp mot en kampestein, og det stakk også en stor stein
opp midt i rommet. Hele inventaret besto av to ting: bak steinen et lite
lavt skrivebord man satt på gulvet for å bruke, og Kim Weon-pils staffeli.
Når det regnet, kom det vann opp fra bakken under rommet. For et
romantisk rom det var med rennende vann som ga fra seg boblelyder
under stedet der vi satt! Vi sov i et rom uten oppvarming, der det lekket
inn regn, og vannet rant under sitteplassen vår. Derfor hadde vi rennende
neser om morgenen når vi sto opp. Men selv om rommet bare var ca. 3,3
kvadratmeter, var jeg så lykkelig over å ha et sted der vi kunne finne roen
og legge oss ned. Dessuten var veien vi gikk, helt i tråd med Guds vilje.
Derfor var vi fulle av håp, selv i så stakkarslige omgivelser.

Når Kim Weon-pil skulle på jobb på den amerikanske basen, fulgte
jeg ham ned til foten av høyden vi bodde på. Også når det ble kveld, og
han var ferdig for dagen og kom hjemover, gikk jeg for å møte ham.
Resten av tiden sov jeg ikke, men spisset blyanter og satt ved det lave
skrivebordet og skrev Den opprinnelige tekst til Enhetsprinsippene
(Wolli Weonbon). Selv om det ikke var ris i riskrukken, var det alltid fullt
opp av blyanter i rommet.

Kim Weon-pil hjalp meg både materielt og åndelig, slik at jeg kunne
vie meg til å skrive. Selv når han kom hjem, trøtt etter å ha arbeidet hele
dagen, fulgte han i hælene på meg og spurte om det ikke var noe han
kunne hjelpe til med. Jeg sov så lite på den tiden at jeg kunne sovne hvor
som helst. Kim Weon-pil visste at jeg lett døste av på toalettet, og fulgte
meg til og med dit for å forsikre seg om at jeg var ok.

Men det var ikke alt. Han sa: «Læremester, selv om det ikke er så mye,
vil jeg gjerne bidra med litt hjelp til boken du skriver.» Han ville dekke
kostnadene med blyanter og begynte derfor å male portretter av
amerikanske soldater. På den tiden var det populært blant de amerikanske
soldatene å få malt et portrett av sin ektefelle eller kjæreste før man dro
tilbake til USA. Når Kim Weon-pil malte portrettene, stivet han først et
tøystykke av samme størrelse som portrettet og festet det deretter på en
treramme. Han fikk fire dollar for hvert portrett.



Jeg var takknemlig for hans hengivenhet. Når han malte, satt jeg ved
siden av ham og hjalp til uten å si særlig mye. Mens han var på jobb på
den amerikanske basen, stivet jeg tøystykkene, skar til trerammene og
satte dem sammen. Før han kom tilbake, hadde jeg vasket penslene og
kjøpt og satt fram fargene han trengte. Da ville han tegne et portrett med
sin tegneblyant av hardhetsgrad 4B på et stivet tøystykke. Til å begynne
med malte han bare ett eller to, men før vi visste ordet av det, hadde
ryktet om hans flotte portretter spredt seg blant soldatene, slik at han
måtte tegne tjue og tretti om gangen. Det ble så mye at den lille hytta vår
var full av portretter, og vi hadde problemer med å finne plass til å sove.

Etter hvert som det ble mer og mer arbeid, begynte jeg å gjøre mer enn
bare å hjelpe til på sidelinjen. Weon-pil tegnet ansiktet i grove trekk,
mens jeg fargela leppene og klærne. Med pengene vi sammen tjente,
kjøpte vi blyanter og malersaker. Alt vi satt igjen med etter det, brukte vi
til evangelisering. Det var viktig å uttrykke Guds ord skriftlig, men enda
mer presserende var det å la mange få vite hva Guds vilje dreier seg om.



Den forrykte pene mannen,
som bor ved siden av vannkilden

Da vi bygget hytten med leirvegger på Peomnae-høyden og begynte å
bruke den enkle bygningen som kapell, var det bare tre mennesker som
kom for å høre på det jeg hadde å si. Likevel tenkte jeg ikke at det bare
var tre som satt og hørte på meg. Jeg forestilte meg at tusener, titusener,
ja hele menneskeheten var der foran meg, selv om mine øyne ikke kunne
se dem. Derfor talte jeg med en rungende stemme. For hele verden holdt
jeg natt og dag med høy røst taler om de grunnleggende høyere innsikter
jeg hadde fått.

Foran hytten var det en vannkilde, og snart begynte det å gå et rykte
blant dem som kom for å hente vann, at det bodde en forrykt mann i
leirhytten. Det virket som om det var en gærning i fattigslige klær i hytten
i det ubebodde området. De kunne høre ham rope som om han
kommanderte hele verden. Det var ikke rart at folk begynte å hviske til
hverandre. Jeg forkynte at himmel og jord ville bli snudd opp ned, og
Korea ville forene verden i en fei.

Det virket som at ryktene spredte seg mer og mer og snart nådde ned
til foten av åsen vi bodde oppe på. Kanskje var det på grunn av ryktene
at det begynte å dukke opp folk, som kom på besøk for å se den forrykte
mannen, som bodde ved siden av vannkilden. Det kom noen som gikk på
en slags teologisk høyskole og også professorer fra Ihwa kvinnelige
universitet. Ryktene ble imidlertid pyntet på, slik at jeg også ble en «rank
og flott pen mann». Dermed ble det også et tidsfordriv for
middelaldrende damer å ta stien opp åsen for å se den «forrykte pene
mannen».

Dagen jeg ble ferdig med å skrive manuskriptet til Den opprinnelige
tekst til Enhetsprinsippene (Wolli Weonbon), la jeg blyanten til side og



ba til Gud: «Nå er tiden kommet til å spre dette. Derfor ber jeg at du
sender meg troende jeg kan forkynne til.» Deretter gikk jeg ut til
vannkilden. Det var sent om våren, 10. mai, og jeg hadde på meg
tradisjonelle koreanske bomullsfôrede bukser og en gammel genser, slik
at jeg svettet. Da fikk jeg øye på en ung kvinne, som tørket svetten fra
pannen idet hun kom oppover mot vannkilden.

«De siste sju årene har Gud elsket deg så høyt, kjære evangelist,» sa
jeg til henne. Hun skvatt til av forbauselse. Hun hadde bestemt seg for å
vie sitt liv til Gud for sju år siden.

«Jeg er evangelist Kang Hyeon-shil fra Peomcheon kirke i landsbyen
nedenfor her. Jeg har hørt at det bor en forrykt mann her ved vannkilden,
og er kommet opp hit for å misjonere.»

Hun hilste på meg og deretter kom hun inn i hytten og så seg rundt i
det armodslige rommet med et mistenksomt uttrykk i øynene. Hun kikket
ekstra lenge på skrivebordet og spurte:

«Hvorfor er det så mange blyantstubber der?»
«Helt til i dag morges skrev jeg på en bok som forklarer universets

prinsipper. Jeg tror at Gud har sendt deg hit fordi han vil at du skal høre
på hva jeg har å si,» svarte jeg.

«Hva du har å si?» utbrøt hun. «Jeg har fått beskjed om å komme opp
hit til vannkilden fordi det er en person her jeg skal forkynne til!»

Jeg ga henne en pute og ba henne sette seg. Jeg satte meg også. Vi
hørte lyden av kildevannet renne rett under plassen der vi satt.

«Korea kommer til å få en rolle som hele verdens ledende nasjon i
fremtiden. Og det kommer en tid da mennesker rundt om i verden
kommer til å synes det er trist at de ikke ble født som koreanere.» Da jeg
sa det, bare stirret hun på meg og så helt paff ut.

Jeg fortsatte: «På samme måte som Elia viste seg gjennom døperen
Johannes, skal i fremtiden Jesus komme til Korea i en kropp av kjøtt og
blod.» Det gjorde henne helt rasende «Sier du at Jesus ikke har noe annet
sted å komme til ettersom han kommer til dette miserable landet Korea?»
utfordret hun meg, før hun fortsatte:

«Ville du ha sagt det etter å ha lest for eksempel Johannes’ åpen-
baring nøye? Jeg ...»



«Det sier du vel som en som har studert teologi ved Koryo teologiske
høyskole, ikke sant?» spurte jeg tilbake.

«Neimen, hvordan visste du det?» ville hun vite.
«Hvordan kunne jeg vente på en evangelist om jeg ikke engang visste

det? Ettersom du kom hit for å forkynne til meg, skal du ikke da gjøre et
forsøk på å lære meg noe?» spurte jeg.

Som forventet av en som har studert teologi, ramset Kang Hyeon-shil
opp bibelvers, som hun angrep meg med. Hun utfordret meg så sterkt,
mens jeg, med en stemme som signalfløyten på et tog, hadde det travelt
med å ta meg av punktene hun kom med, ett etter ett.

Diskusjonen ble lang, og det ble mørkt ute. Dermed laget jeg middag.
Til siderett hadde vi bare noe gammel sur kimchi (fermentert krydret
kinakål), men vi satt der og spiste sammen i det lille rommet, til lyden av
vannet som rant under oss. Deretter satte vi i gang med å diskutere igjen.
Dagen etter og dagen etter det igjen kom hun opp til hytten igjen og
fortsatte diskusjonen med meg. Til slutt forlot Kang Hyeon-shil
Peomcheon kirke og ble medlem i vår kirke.

En våt dag i november det året fikk jeg besøk av min kone i leirhytten
vår på Peomnae-høyden. Hun holdt hånden til en sju år gammel gutt. Han
ble født det året jeg hadde dratt for å hente noe ris, men havnet i
Pyongyang i stedet. Nå var han plutselig blitt en stor gutt. Jeg klarte ikke
å få meg selv til å se ham rett i øynene. Jeg var glad over å se ham, men
klarte ikke engang å stryke ham på kinnet eller omfavne ham. Jeg fikk
ikke fram et eneste ord og sto der som Mangbuseok-steinen i legenden
fra Pusan, om en trofast kone som satt og ventet på mannen sin, som var
blitt bortført til Japan, helt til hun selv ble til den steinen.

Selv om hun ikke nevnte det, så jeg levende for meg hvor vondt mor
og sønn hadde hatt det midt oppe i en krig. Jeg hadde faktisk allerede før
dette visst hvor de bodde, og hvordan de hadde det, men det var umulig
da å ta meg av min familie. Før vi ble gift, hadde jeg spurt henne og fått
flere forsikringer om at alt ville være greit. Også nå var det en lignende
situasjon. Jeg måtte be henne tro på meg og vente litt lenger. Gjorde hun
det, skulle jeg gladelig skaffe oss et sted for vår lille familie. Men tiden



var ennå ikke inne til det. Leirhytten var liten og skrøpelig, men var
allerede vårt kapell. Flere medlemmer spiste sammen med meg og
tilbrakte dagene der, mens de studerte det jeg forkynte. Jeg kunne ikke ta
hånd om min familie på et slikt sted. Min kone så seg rundt i leirhytten
og ble forferdelig skuffet. Oppgitt dro hun sin vei, ned den bratte stien
sammen med min sønn.



Det sies at man lever lenge hvis man blir rakket mye ned på. Hvis jeg
skulle leve like lenge som all nedrakkingen jeg er blitt utsatt for, tilsier,
da vil jeg kunne leve i hundre år til. Og det er ikke mat jeg har hatt det
travelt med å fordøye, men skjellsord. Derfor kan det sies at jeg må være
den metteste mann i verden.

Da jeg dro til Pyongyang og startet opp kirke der, gikk de etablerte
kirker imot meg og slengte skitt etter meg. Også i Pusan motarbeidet de
meg. Selv før vi formelt hadde startet kirken, kom de og provoserte til
krangel om små detaljer. Ordene «vranglærer» og «sjarlatan» ble knyttet
til mitt navn så mange ganger, at det virket som om de to skjellsordene
var en del av det. Faktisk ble navnet Sun Myung Moon et synonym til
«vranglærer» og «sjarlatan». Det ble så ille at man aldri nevnte meg bare
med mitt navn, uten å sette et av de to skjellsordene foran det.

Den grusomme forfølgelsen ble uutholdelig, og i 1953 stengte vi
leirhytten i Pusan og dro via Taegu til Seoul. Vi leide et lite trehus i
bydelen Pukhak nær Changchungdan-parken og hengte opp et skilt som
sa Hellig åndelig forening for global kristen enhet. Grunnen til at vi
valgte dette navnet, var at vi ikke ville tilhøre en eller annen
denominasjon. Vi hadde heller ingen planer om å starte en ny
denominasjon.

Ordet «kristen» i navnet betyr hele kristendommen, uavhengig av tid
og sted. «Enhet» er det vi målrettet må uvikle oss fremover mot. «Hellig
åndelig» er et uttrykk som antyder harmonien mellom en åndelig og en
fysisk verden der kjærligheten i foreldre-barn-forholdet er det sentrale.
Navnet betyr med andre ord «Å ha en åndelig verden der Gud er
midtpunkt, i ryggen». Idealet jeg ser for meg, dreier seg først og fremst
om å skape Guds ideelle verden. De to ordene «enhet» og «forening» i

En kirke som ikke er en kirke
og ikke tilhører noen denominasjon



navnet vårt går ikke ut på det samme. «Forening» betyr at to samles,
«enhet» at to blir ett.

Senere ble navnet «Enhetskirken», men egentlig er dét et navn andre
ga oss. På den tiden ble vi blant studentene kalt «Seoul-kirken».

Jeg liker imidlertid ikke ordet «kirke» særlig mye. De kinesiske
skrifttegnene for ordet «kirke» betyr en «forsamling der det undervises».
Skrifttegnene for ordet «religion» betyr «grunnleggende lære». Det vil si
at «kirke» betyr en forsamling der man underviser i det mest
grunnleggende. Ordet «kirke» gir en imidlertid ingen grunn til å
kommunisere med sine medmennesker.

Likevel bruker folk flest ordet «kirke» i en eksklusiv betydning. Jeg
ville ikke tilhøre en slik eksklusiv kategori. Det jeg ønsket, var en kirke
som ikke tilhører noen denominasjon. En ekte religion går inn for å frelse
nasjonen, selv om man må ofre sin egen religiøse organisasjon. Og selv
om prisen er å ofre nasjonen, vil en ekte religion arbeide for å frelse
verden, ja hele menneskeheten, selv om man da må be folk å ofre verden.
Uansett omstendigheter kan ikke denominasjonen komme først.

Det var nødvendig å henge opp et skilt som sa «kirke», men jeg var
beredt til å ta det ned når som helst. I det øyeblikket man henger opp et
skilt der det står «kirke», lager man et skille mellom det som er kirke, og
det som ikke er kirke. Det er ikke riktig å dele i to noe som er ett. Det var
ikke det jeg drømte om, og det var heller ikke veien jeg ønsket å gå. Hvis
jeg må ta ned skiltet for å redde nasjonen eller verden, er jeg i stand til
det når som helst.

Under de faktiske forhold lot ikke drømmen seg realisere, og vi hengte
opp skiltet der det sto «kirke», ved siden av inngangsdøren. Man ville ha
sett det bedre om det hang høyere opp, men takskjegget kom så lavt ned
at det ikke fantes noe godt sted å henge skiltet. Resultatet ble at det hang
ikke høyere enn i hodehøyden til et barn. Dermed tok noen barn det ned
og lekte med det. Uheldigvis brakk det i to. Det var et historisk skilt for
vår kirke og vår plikt å ikke kaste det. Derfor bandt vi de to bitene
sammen på en innfløkt måte ved hjelp av litt ståltråd og festet det godt
med spiker ved siden av inngangsdøren. Kanskje det var fordi skiltet fikk



en så respektløs behandling, at også vi led den samme skjebne og ble
behandlet ubeskrivelig foraktfullt.

Takskjegget kom så lavt ned at man måtte bøye hodet for å komme
inn døren. Rommet var omtrent åtte fot langt, og det var så trangt at ens
panne kom i berøring med sidemannens når seks personer kom sammen
og ba. De som bodde i nabolaget, så på skiltet vårt og gjorde narr av det.
De kom med kyniske bemerkninger om hva slags verden vi snakket om
og hadde drømmer om å forene i det lille huset, som «man måtte krype
inn i». De spurte ikke engang om grunnen til at vi hadde valgt et slikt
navn, men behandlet oss uten videre som om vi var sprø. Vi brydde oss
likevel ikke om det. I Pusan hadde vi levd av å tigge etter mat, men nå
hadde vi et rom der vi kunne holde gudstjenester! Vi hadde ingenting å
frykte.

Jeg hadde på meg klær fra den amerikanske hæren  en arbeidsuni-
form som var blitt farget svart  og svarte gummisko. Andre prøvde å få
oss til å føle oss små, men i våre hjerter følte vi at vi hadde all grunn til
å gå rundt med hevet hode.

De som kom til kirken vår, kalte hverandre familiemedlemmer. Våre
medlemmer på den tiden var som beruset av kjærlighet. Når man tenkte
på kirken og i sitt hjerte skulle ønske man var der, ble man i stand til å se
åndelig alt hva jeg gjorde, og høre åndelig alt jeg sa, uansett hvor man
befant seg. Alle som en var vi forent av indre kjærlighetsbånd, som
gjorde oss i stand til å kommunisere med Gud. Og man fant på allslags
påskudd for å komme til kirken. En kvinne kunne si at hun måtte
forberede ris til middag, men kom så fort til kirken i stedet. En annen
kunne si at hun måtte gå og skifte til ny kjole, men skyndte seg heller til
kirken som hun var, i sin gamle kjole med hull. Hvis noen hadde klippet
håret av et kvinnelig medlem for at hun ikke skulle gå i kirken vår, kom
hun likevel med skallet hode.

Tallet på medlemmer vokste, og vi begynte å evangelisere på univer-
sitetsområder. På 1950-tallet ble universitetsstudenter ansett for å være
den intellektuelle elite. Vi tok først og fremst til å forkynne foran Ihwa



kvinneuniversitet og Yeonsei universitet, og det gikk ikke lenge før flere
og flere studenter ble med i kirken vår.

Professor Yang Yun-yeong fra fakultetet for musikk og professor Han
Chung-hwa, som også var forstanderinne for studenthjemmet, kom på
besøk i kirken vår. Det kom ikke bare professorer, men mange studenter
også. Tallet på studenter som kom, vokste ikke bare med en eller to om
gangen, men det kunne komme dusinvis nye studenter til på én dag, slik
at vi hadde en situasjon der tallet mer enn doblet seg hele tiden. Dette
kom selvsagt som en overraskelse på de etablerte kirker, men selv vi ble
forbløffet.

Bare to måneder etter at vi begynte å evangelisere på universitetsom-
rådene, eksploderte tallet på medlemmer, hovedsakelig på grunn av
studenter fra universitetene Iwha og Yeonsei. Medlemsveksten skjøt
virkelig fart. Det var som om en vårvind hadde blåst gjennon og forandret
studentenes hjerter på en blunk. I løpet av én dag pakket dusinvis av
studenter fra Iwha sakene sine og flyttet ut fra studenthjemmet. Hvis
noen der sa at de ikke måtte dra sin vei, svarte de: «Hvorfor det? Hvorfor
hindrer du meg i å flytte ut? Hvis du vil stoppe meg, får du drepe meg!
Drep meg!» Det var helt vanlig at noen flyttet ut ved å klatre over muren
rundt bygningen. Jeg forsøkte også å stoppe dem, men det hjalp ikke. De
ville ikke høre på noen og sa det var bedre i den lille kirken vår enn på
den rene og pene skolen, selv om luften hos oss var stinn av sur tåfislukt.

Til slutt sendte rektor Kim Hwal-lan (Helen Kim) på Ihwa
kvinneuniversitet professor Kim Yeong-un (Young Oon Kim) fra
fakultetet for religiøs og sosial velferd til kirken vår. Professor Kim
hadde studert i Canada og var en kvinnelig teolog Iwha hadde store
forhåpninger til. Hun ble sendt spesielt fordi han var spesialisert i teologi
og kunne finne hull i Enhetskirkens lære og på den måten stanse
strømmen av studenter til kirken vår. Men bare en uke etter at professor
Kim, den velkvalifiserte spesialutsendingen, møtte meg, ble hun en
entusiastisk tilhenger av kirken vår. Etter at selv professor Kim
anerkjente vår kirke, begynte også andre professorer og enda flere
studenter fra Iwha kvinneuniversitet å gjøre det. Det er til og med
vanskelig å beskrive, men tallet på medlemmer vokste omtrent som en
snøball nedoverbakke.

Utviklingen lot seg ikke stoppe. De etablerte kirker hevdet at jeg stjal
medlemmer fra dem og begynte igjen å angripe meg. Jeg følte meg



urettferdig behandlet. Jeg presset ingen til å høre på mine foredrag og sa
aldri at man bare skulle gå i vår kirke. Hvis jeg jaget noen ut
hovedinngangen, kom de inn igjen bakdøren. Hvis jeg låste porten, kom
de seg inn ved å klatre over muren. Det sto overhodet ikke i min makt å
stoppe dem. De som nok var mest foruroliget over alt dette, var
administrasjonen på Yeonsei og Ihwa. Som læreanstalter som fikk
økonomisk støtte fra en kristen stiftelse, kunne man ikke bare sitte stille
og se på at ens studenter og professorer dro i flokk til en annen
denominasjons kirke.



Det senket seg en krisestemning over Yeonsei og Ihwa. De valgte et
ekstremt tiltak man aldri har tatt i bruk i historien til de to universitetene,
verken før eller senere. Ihwa kvinneuniversitet avskjediget fem professo-
rer, inkludert Kim Yeong-un, og utviste 14 studenter. Blant disse var det
fem studenter fra avgangsklassen. Fra Yeonsei universitet fikk én pro-
fessor sparken, mens to studenter ble utvist.

Den daværende universitetspresten på Yeonsei foreslo for studentene:
«Kan dere ikke gå i den kirken etter at dere har avlagt eksamen? Da får
det ikke en negativ effekt på universitetet.» Slik prøvde han å få stu-
dentene over på sin side, men de hørte ikke på ham. Tvert imot
protesterte de høyt og sa: «På universtetet går det mange ateister og til og
med barn av eksorsister. Hvorfor er det da bare vi som blir utvist?» Fra
skolens side gjentok man bare: «Vi er en privatskole og en kristen skole.
Derfor står vi fritt til å utvise hvem vi vil.» Og det var det universitetet
gjorde. De sto på sitt.

Saken ble kjent, og en avis skrev om det i sin lederartikkel: «I et land
med trosfrihet er det feil å straffe studenter med utvisning!» Saken ble
mye diskutert.

Ihwa, som fikk støtte fra en kristen stiftelse i Canada, var redd for at
det ville oppstå problemer med den finansielle støtten de fikk, hvis det
ble kjent at mange studenter hadde gått over til en kirke beryktet for sin
vranglære. På den tiden hadde universitetet andakt i kapellet tre ganger i
uken. Hver gang  ville man forsikre seg om at studentene deltok, ettersom
man måtte rapportere deltakelsen til misjonshovedkvarteret.

Etter at studentene ble utvist, og professorene fikk sparken, viste
folkeopinionen mer og mer støtte for oss. For å snu på situasjonen
begynte derfor universitetsledelsen å spre falske rykter om oss, for

To universiteter utviser studenter
og gir professorer avskjed



ondskapsfulle til å gjenta her. Ofte er det dessverre slik at  jo verre
ryktene er, jo mer blir folk tiltrukket av dem og lurt. De falske ryktene
om kirken produserte i tillegg nye grunnløse rykter, og episoden med
Yeonsei og Ihwa ble til en spinnvill historie, som kirken vår måtte lide
med i over et år.

Jeg ville ikke at denne episoden skulle bli en så stor sak, og ønsket
virkelig ikke å skape problemer for noen. Jeg prøvde å overtale studen-
tene og professorene om at det beste ville være å leve et stille og rolig
religiøst liv slik som før. Det var ikke nødvendig å bli kastet ut av
studenthjemmet og skape så mye oppstyr på grunn av en bagatell. Men
de var ikke enige: «Hvorfor sier du at vi ikke skal komme hit? Vi vil også
bli velsignet!»

Dermed ble det i stedet jeg som ble overtalt. Til slutt ble de alle utvist
fra universitetet. På grunn av alt dette var det så godt som umulig for meg
å ikke bekymre meg.

De utviste studentene samlet seg i en gruppe og gikk opp for å be
sammen på Samgak-fjellet (Fjellet med tre topper) med dets flotte utsikt
over Seoul. Der oppe ville de lindre de tungt fordøyelige følelsene de bar
på. De var blitt utvist fra universitetet, ble uglesett hjemme og skydd av
sine venner. Selvsagt hadde de ingen steder å gå. De gikk opp på
Samgak-fjellet, der de fastende viet seg fullstendig til å be, mens de
strigråt så det rant fra både øyne og nese. Både her og der i gruppen
begynte man plutselig å tale i tunger. Det er sant at Gud trer fram for oss
når vi står ansikt til ansikt med fortvilelse og håpløshet. Studentene som
var blitt utvist fra skole og vist en kald skulder fra familie og samfunn,
kom til å møte Gud i bønnen sammen på Samgak-fjellet.

Jeg besøkte dem der oppe på fjellet og delte ut mat til studentene, som
var utslitte etter faste og bønn. Jeg prøvde å få humøret deres opp etter
alt de hadde vært gjennom: «Det er ille nok med den urettferdige utvis-
ningen fra universitetet. Vær så snill å ikke faste i tillegg. Når dere har
ingen grunn til å ha dårlig samvittighet, trenger dere ikke å skamme dere
verken over å bli skjelt ut eller ha blitt til syndebukk. Fortvil derfor ikke,
men se tiden an.»



Senere kom de fem studentene fra avgangsklassen inn på Sukmyeong
kvinneuniversitet og klarte ved hjelp av en stor innsats å fullføre stu-
diene, men denne episoden gjorde at mitt renommé, som var dårlig nok
som det var, nå ble fullstendig negativt. Yeonsei og Ihwa-episoden fikk
store overskrifter i avisene. Dermed ble allslags dårlige rykter som hadde
oppstått fram til da om nye religioner, også rykter om oss. Til å begynne
med reagerte folk på disse falske ryktene med skepsis og sa: «Kan dette
stemme?» Men snart sa man: «Det er virkelig sant!» Og vi fikk høre det.

Det var unektelig tungt å bli hamret løs på uten å ha gjort noe galt. Det
var dypt urettferdig og krenkende, og jeg hadde lyst til å skrike ut og gi
svar på tiltale, men sa ikke ett ord og konfronterte ikke ryktesprederne
eller kranglet med dem. Til det hadde vi det altfor travelt med å gå veien
vi var ment å gå, og det var veldig langt igjen. Vi hadde ikke tid til å
krangle. Jeg hadde tro på at verdens feiloppfatning av oss med tiden
automatisk ville gå bort. Derfor var det ikke noe å bry hodet med, og jeg
blåste bare i det. Jeg lot som om jeg ikke hørte det når noen skrek ut så
alle rundt fikk det med seg: «Måtte Sun Myung Moon bli slått ned av
lynet!» Jeg lot som om jeg heller ikke visste om forfølgelsen fra prester
som oppfordret folk til å be at jeg måtte dø.

Men ryktene forsvant overhodet ikke. I stedet ble de etter hvert som
de spredte seg, mer skandaløse. Det virket som om hele verden sto der og
pekte foraktelig på meg. Selv ikke i den kvelende heten i kunstgjødsel-
fabrikken i Heungnam hadde jeg latt noen få se leggene mine. Men
likevel begynte det en dag å versere et rykte om meg at jeg til og med
kledde av meg og danset naken i kirken.  Fra den dagen av kastet man et
mistenksomt blikk på meg og spurte når man kom til kirken vår for første
gang: «Stemmer det at han kler av seg og danser naken?» Jeg visste bedre
enn noen at det ville ta tid før slike feiloppfatninger ble borte. Derfor sa
jeg ikke et ord for å forklare at jeg ikke var slik. Hvis man vil forstå noen,
må man som regel bli kjent med vedkommende. Jeg innså at det ikke var
noe å gjøre med mennesker som uten å tenke ikke nølte med å si at jeg
var slik og slik, selv om de aldri hadde truffet meg. Jeg smurte meg inn
med tålmodighet.



Episoden med Yeonsei og Ihwa gjorde at kirken vår ble drevet til
randen av total ødeleggelse. Bildet av en kvasireligiøs gruppe ble
naturligvis et stempel på meg. De etablerte kirker gikk sammen og ropte
høylytt at jeg måtte bli straffet.

4. juli 1955 gjorde politiet en rassia mot kirken vår. Jeg ble ført bort
sammen med Kim Weon-pil, Yu Hyo-yeong, Yu Hyo-min og Yu Hyo-
weon. Prestene og de eldste i de etablerte kirker hadde gått sammen med
makteliten og skrevet brev til de politiske myndigheter for å få dem til å
legge ned vår kirke. Dermed ble disse fire medlemmene, som hadde stått
ved min side og fulgt Guds kall fra begynnelsen av, satt i fengsel helt uten
grunn. Men ikke nok med det: Politiet finkjemmet fortiden min og fattet
mistanke om at jeg hadde lurt meg unna militærtjenesten. Da jeg kom sør
etter fengselsoppholdet i Nord-Korea, var jeg allerede over alderen for
førstegangstjeneste. Likevel ble jeg beskyldt for å ha brutt verne-
pliktsloven.



Det var politietterforskere fra Spesialavdeling for etterretningssaker fra
Seksjon for offentlig ro og orden som utførte rassiaen på vår kirke. De
tok meg med til Chungbu politistasjon. Jeg var opprørt over å bli anklaget
for å ha lurt meg unna militæret, men sa ikke et ord. Selv om jeg ble
urettferdig behandlet, kunne jeg ikke si ett ord for å forsvare meg selv
skikkelig. Jeg holdt tålmodig ut. Da enkelte politimenn så det, sa de til og
med at jeg var uten ryggrad. Men jeg tenkte at dette var veien som var
blitt gitt meg. Jeg måtte bare holde ut og være tålmodig. Hvis dette var
veien jeg måtte gå for å nå målet jeg var blitt vist, så jeg på en slik vei
som noe uunngåelig. Uansett hvilke vansker jeg støtte på, måtte jeg gå
denne veien. Dette var selve grunnen til at jeg levde. Jeg kunne absolutt
ikke miste motet. Desto mer jeg fikk gjennomgå, desto penere oppførte
jeg meg, uansett hvem jeg sto overfor.

Når jeg først la hele min sjel i dét, hadde ikke politiet makt over meg.
Da politimannen skrev sin rapport, fortalte jeg ham til å begynne med
hvordan han skulle skrive den: «Hvorfor skriver du ikke dette? Der må
du skrive det slik.»

Han skrev det jeg sa, men da han leste gjennom det, holdt han på å
ramle av stolen. Da han forsøkte å skrive rapporten slik jeg viste ham, ble
hvert uttrykk i seg selv tydelig nok korrekt, men da de ble satt sammen,
ble innholdet det stikk motsatte av det han mente å skrive. Da ble han
rasende og rev rapporten i stykker.

13. juli 1955 ble jeg fengslet nok en gang og plassert i Seodaemun
fengsel. Jeg fikk lenker på meg, men følte meg verken skamfull eller trist.
Fengselslivet var overhodet ikke til hinder for meg på veien jeg gikk.
Livet bak murene kan gi en sterke impulser til å utvikle en voldsom

Selv på brunsvidde greiner
kommer det nye skudd



harme, men jeg lot det aldri påvirke meg negativt og bli en felle som fikk
meg til å miste motet. For meg ble det derfor i stedet en anledning til å
skaffe meg ekstra åndelig «kapital». Jeg sa til meg selv: «Jeg er ikke
typen som bukker under i fengsel. Jeg kan ikke dø her! Dette er rett og
slett et springbrett for å ta et stort sprang fremover mot en befridd
verden.» Dermed ble fengselsoppholdet mitt kronet med seier.

I vår verden tenker man at det onde forgår, mens det gode blomstrer.
I himmelen er dét en lov. Selv om man blir «våt» av all skitten man får
slengt etter seg, og får et dårlig rykte, går man av den grunn ikke til
grunne, så sant man ikke mister sitt rene og oppriktige hjerte. Da jeg ble
ført bort i lenker, var det noen kvinner som kom forbi. De knep øynene
sammen og skar grimaser. Ansiktene uttrykte at de følte avsky bare ved
å se på det de trodde var lederen av en sexkult. Jeg var imidlertid verken
redd eller skamfull. Selv om de med et motbydelig språk gjorde narr av
meg og kirken, fikk det meg ikke til å vakle et øyeblikk.

Men hvor vondt var det ikke for meg? På utsiden gikk jeg rundt med
hevet hode, men mer enn én gang snørte det seg i halsen, og jeg følte en
bunnløs sorg. Hver gang jeg følte meg kraftløs, bet jeg tennene sammen
og sa til meg selv: «Jeg er ikke mannfolk hvis jeg går til grunne her i
fengselet. Jeg skal absolutt komme meg på beina igjen. Jeg skal definitivt
stå rakrygget igjen!» Jeg stålsatte meg og tenkte: «All denne smerten skal
skal jeg ta på meg selv og skjule godt inne i meg. På mine egne skuldre
skal jeg bære hele byrden for kirken vår.»

Man trodde at det ville gå nedenom med kirken straks jeg ble pågrepet
og satt i arrest, og at medlemmene våre ville bli spredt for alle vinder,
men slik gikk det ikke. Mens jeg satt i fengsel, kom medlemmene alle
som én og besøkte meg hver dag. De konkurrerte til og med om hvem
som skulle få besøke meg først. Besøkstiden begynte klokken åtte om
morgenen, men medlemmene våre begynte å stille seg i kø utenfor
fengselet straks etter daggry. Jo mer man skjelte meg ut, og jo mer alene
og forlatt situasjonen min ble, jo flere og flere ble det som kom og takket
meg for alt jeg hadde gjort for dem, og felte tårer for meg.

Jeg tok ikke engang vennlig imot medlemmene som kom for å se meg.
Det var helt vanlig at jeg skjelte dem ut og sa: «Hvorfor kommer dere hit



og lager så mye oppstyr?» Likevel fulgte de meg og felte mange tårer for
meg. Slik uttrykte de sin tro og kjærlighet. Det var ikke på grunn av mine
taleferdigheter medlemmene var glade i meg, men fordi de kjente til
kjærligheten dypt i mitt hjerte. De satte pris på min hjertevarme. Selv når
jeg dør, kommer jeg aldri til å glemme medlemmene som stimlet sammen
langs ruten der jeg ble ført til rettssalen i lenker. Jeg kommer alltid til å
huske ansiktene deres, hvordan de hulket og gråt da de så meg sitte på
tiltalebenken.

«Hvordan kan han gjøre folk så til de grader gale etter seg?» spurte
fengselsvokterne da de så våre medlemmer komme flokkende til
fengselet. «Han er ikke mannen deres, og de er ikke konene hans. Han er
ikke sønnen deres heller. Hvordan kan de da være så hengivne til ham?»
undret de seg. Flere voktere skiftet helt mening om meg og sa: «Det sies
at Moon er en diktator, og at han utnytter andre, men det er så avgjort
bare løgn alt sammen.» Vokterne ble til og med medlemmer av kirken
vår.

Til slutt ble jeg funnet uskyldig etter å ha sittet tre måneder i fengsel.
Dagen jeg ble løslatt, stilte fengselsdirektøren og  avdelingslederne seg
opp og tok et ærbødig farvel med meg. Tre måneder senere var de alle
blitt medlemmer av vår kirke. Grunnen til at de fikk en helt annen
oppfatning av meg, var enkel. Da de observerte meg på nært hold, så de
at jeg var totalt forskjellig fra ryktet jeg hadde fått. De ville ryktene som
sirkulerte om oss, hjalp oss faktisk i vårt evangeliseringsarbeid.

Da jeg ble arrestert, ble det et lurveleven i pressen og samfunnet
generelt, men da jeg ble funnet uskyldig og løslatt, var alt dødsens stille.
Det eneste som kom på trykk, var en liten artikkel på tre linjer i en avis,
med «Menighetsleder Moon frifunnet og løslatt» som overskrift. De
ondsinnede ryktene om meg spredte seg som ild i tørt gress over hele
landet. Da det imidlertid ble klart at de helt og holdent var oppdiktet, ble
det faktum fortidd. Medlemmene våre protesterte. «Læremester, dette er
så irriterende og urettferdig at det ikke er til å holde ut!» sa de mens de
så på meg og gråt, men jeg sa ikke ett ord og roet dem i stedet ned.



Jeg kommer imidlertid aldri til å glemme hvor vondt det gjorde å bli
gjenstand for forakt og bli gjort narr av på grunn av falske rykter. Så
mange lot meg få gjennomgå at jeg følte at det ikke lenger var plass til
meg på den koreanske halvøy. Likevel holdt jeg det ut, men selv i dag er
sorgen fra den tid fortsatt der et sted i mitt hjerte. Men selv om jeg er som
et tre som blir utsatt for allslags vær og vind og brunsvidd av den
brennende solen, skal jeg absolutt ikke tørke inn og dø. Selv på
brunsvidde greiner kommer det som regel nye skudd når det blir vår.
Hvis jeg fortsetter fremover med hevet hode og en sterk overbevisning,
kommer uten tvil også verden til å anerkjenne meg.



Vi blir herdet når vi blir såret

Folk fordømte den nye sannheten jeg forkynte, som det rene kjetteri og
kastet skitt etter meg.  Men også Jesus, født på jødisk jord, ble anklaget
for kjetteri og naglet til et kors. Derfor gjorde ikke forfølgelsen jeg
gjennomgikk, så vondt, og jeg følte meg heller ikke så urettferdig
behandlet. Uansett hvor mye smerte kroppen min ble utsatt for, kunne jeg
holde det ut. Men det var langt verre å takle den blodig urettferdige
påstanden at vår kirke var kjettersk. Blant teologene som forsket på
kirken vår i begynnelsen, var det flere som sa at vi hadde en unik og
systematisk ny teologi, og gladelig sa seg enige i læren. Det viste seg
imidlertid at det ikke var teologiske spørsmål som hadde gjort oss til
midtpunkt i en kjetteri-kontrovers, som var blitt opptrappet til å bli så stor
og høyrøstet. Det var heller langt mer jordnære forhold som lå bak.

De fleste av våre medlemmer hadde forlatt den etablerte kirke de gikk
i da de kom til vår kirke. Det var nettopp det som var grunnen til at kirken
vår ble de etablerte kirkers fiende. Da professor Yang Yun-yeong fra
Ihwa kvinneuniversitet ble medlem, ble hun arrestert. Mens hun ble
avhørt, fant hun til og med ut at omtrent 80 prester fra de kristne kirker
og rektor Kim Hwal-lan (Helen Kim) fra Ihwa hadde skrevet brev til
politimyndighetene, der de fordømte kirken vår. Det var ikke noe vi
hadde gjort feil, som fikk dem til å anklage oss, men heller den generelle
frykt og krisefølelse hos en gruppe opptatt av sine egne interesser. Det
var en ekstrem sekterisme som drev dem til å undertrykke kirken vår så
åpenlyst.

Det var mennesker fra forskjellige denominasjoner som kom i flokk
til vår kirke, som forkynte en ny lære. Jeg jaget dem bort og sa med
truende stemme: «Hvorfor er dere kommet hit igjen? Kom dere tilbake



til deres egen kirke med én gang!» Likevel var det ikke lenge før de var
tilbake hos oss.

De som hadde flokket seg rundt meg, ville ikke høre på noen. De hørte
verken på lærerne eller foreldrene sine. De hørte imidlertid godt etter når
jeg forkynte. Jeg ga dem verken penger eller mat. De trodde derimot bare
på det jeg lærte, og kom dit jeg var. Grunnen var rett og slett at jeg banet
vei bort fra deres frustrerte hjerter. Før jeg fikk innblikk i sannheten, var
også jeg frustrert, både når jeg løftet blikket mot himmelen, og når jeg
betraktet mine medmennesker. Derfor forsto jeg godt hvordan de som
kom til meg, hadde det. De hadde ikke funnet svar på livsspørsmålene de
hadde slitt med, men når de hørte meg forkynne Guds ord, fikk  de svar
på dem alle. De unge som kom til meg, fikk gjennom min forkynnelse
for første gang svar på de vanlige spørsmålene de bar på i sitt hjerte.
Derfor fortsatte strømmen til vår kirke, selv om veien man gikk sammen
med meg, var både vanskelig og slitsom.

Jeg er en som finner veien og åpner den for andre. Jeg viser veien til
å helbrede ikke bare ødelagte familier, men hele slekter, land og verden
og rydder til slutt veien for å vende tilbake til Gud. De som kom og
besøkte meg, visste alt dette. Alle ønsket de å gå veien sammen med meg
for å finne Gud. Jeg kan umulig forstå hva som er feil med det! Alt vi
ville, var å finne Gud, men for det måtte vi ta imot allslags forfølgelse og
fordømmelse fra verden rundt oss.

Midt oppe i problemene da vi var viklet inn i kjetteri-kontroversen,
gjorde min daværende kone situasjonen enda vanskeligere for meg. Etter
at vi hadde truffet hverandre igjen i Pusan, flokket familien hennes seg
rundt henne og maste om at hun måtte skille seg. Hvis jeg ikke straks ga
opp kirken og sørget for at min familie på tre kunne leve lykkelig
sammen, ble det skilsmisse. Jeg fikk til og med besøk av familien hennes
mens jeg satt i Seodaemun fengsel. De la skilsmissepapirene foran meg
og truet meg for at jeg skulle skrive under på dem. Jeg visste imidlertid
godt hvor viktig ekteskapet er for å skape Guds fredfylte verden, og holdt
ut og fant meg i alt uten å si ett ord, uansett hvor mye de harselerte med
meg.



Hun overøste også kirken og medlemmene med ubeskrivelige
skjellsord. For meg var det til å holde ut at hun brukte munn på meg og
behandlet meg røft, men når hun ble voldelig mot kirken og
medlemmene, ble det vanskelig å tolerere det. Når som helst kunne hun
komme styrtende inn i kirken vår og skjelle ut medlemmene, smadre et
møbel og ta med seg gjenstander fra kirken og kaste dem. Hun skvettet
til og med vann med ekskrementer på medlemmer. Det ble så ille at vi
ikke kunne holde gudstjenester når hun dukket opp. Til slutt hadde jeg
ikke noe valg, og så snart jeg slapp ut fra Seodaemun fengsel, skrev jeg
under på skilsmissepapirene de ga meg. Jeg ble tvunget inn i en situasjon
der det ikke var mulig å stå fast ved sine egne prinsipper, og måtte
gjennom en skilsmisse.

Jeg føler meg fortsatt trist når jeg tenker på min ekskone. Hun ble slik
hun ble, mye fordi hun ble oppildnet av sin kristne familie og de etablerte
kirker. Før vi inngikk ekteskap, var hun så urokkelig forpliktet til det. Når
jeg tenker på hvordan hun ble fullstendig forandret, blir jeg igjen bevisst
på at vi i høy grad må frykte verdens fordommer og etablerte idéer.

Å oppleve både den smertefulle sorgen etter skilsmissen og bli
gjenstand for forakt fra dem som anklaget oss for kjetteri, gjorde meg helt
fortvilet. Jeg vek imidlertid ikke en tomme. Dette var ting som måtte
gjøres, og som jeg måtte klare, der jeg sonet for ursynden Adam og Eva
hadde begått, og gikk fremover mot Guds rike. Man sier at det egentlig
er mørkest rett før soloppgang. Jeg seiret over mørket ved å holde meg
til Gud og be. Bortsett fra den korte tiden jeg fikk meg litt søvn, viet jeg
meg til bønn fra grytidlig morgen til sen kveld.



Etter tre måneder ble jeg funnet uskyldig og satt fri. Nok en gang innså
jeg at jeg sto i gjeld til Gud for kjærligheten og livet jeg hadde fått i gave.
For å gjøre opp for meg, var det første jeg gjorde, å sette i gang med å
finne et sted for en ny begynnelse for kirken vår. Men jeg ba aldri Gud å
bygge kirken vår for oss. Jeg klaget aldri eller skammet meg over den
lille og beskjedne kirken vår. Så sant vi hadde et sted å be, var jeg
takknemlig og hadde ikke engang brydd meg om et romslig og
komfortabelt sted.

Vi trengte likevel en bygning der medlemmene kunne samles og delta
på gudstjenester. Derfor tok vi opp et lån på to millioner won (koreansk
myntenhet) og kjøpte et forfallent hus på en kolle i bydelen Cheongpa.
Det var en av mange bygninger klassifisert som «fiendeeiendom». Det
betydde at det hadde stått tomt siden japanerne dro fra landet etter
frigjøringen i 1945. Det var et ganske lite hus på omtrent 65 kvadratmeter
og lå i en trang passasje, der man måtte gå til fots. Et godt stykke av den
trange bakgaten var det som å gå i en bekmørk tunnel. I tillegg var alle
søylene og veggene dekket av et kullsvart  skittlag, slik at vi lurte på hva
som hadde foregått der. Sammen med de unge i kirken holdt jeg det
gående i fire dager og vasket bort mesteparten av den svarte skitten med
en lutoppløsning.

Etter at vi flyttet kirken til bydelen Cheongpa, sov jeg nesten ikke. Jeg
satt foroverbøyd i bønn i oppholdsrommet til klokken ble både tre og fire.
Da rullet jeg meg sammen og sov med klærne på en kort stund før jeg sto
opp igjen klokken fem. Jeg fortsatte med et slikt liv i sju år. Selv om jeg
hver eneste dag bare sov en til to timer, følte jeg meg aldri søvnig på
dagtid. Jeg hadde alltid et «morgenstjerneglimt» i øyet og følte meg aldri
trett.

Det viktigste er et oppriktig hjerte



Det var så utrolig mye jeg gjerne skulle ha gjort, at jeg ikke engang
ville kaste bort tiden med å spise. Vi tok oss ikke tid til å dekke bordet,
men plasserte maten på gulvet og satt bøyd over den mens vi spiste.
«Invester deg selv helhjertet; invester deg hundre prosent selv om du er
søvnig! Invester deg selv fullt ut helt til du utslitt! Invester deg selv selv
om du er sulten!» sa jeg til meg selv igjen og igjen. Selv om det var
motstand og grunnløse rykter på alle kanter, var innstillingen min hele
tiden mens jeg ba, at  jeg sådde frø. Jeg hadde en fast tro på at de en dag
ville gi en god avling. Hvis vi ikke kunne høste i Korea, var jeg
overbevist om at vi definitivt ville gjøre det rundt om i verden.

Et år senere hadde vi over 400 medlemmer. Jeg ropte ut navnet på
hver enkelt av de 400 og ba for dem. Selv før jeg ropte ut et navn, så  jeg
for meg ansiktet på vedkommende. På noen av ansiktene rant tårene, på
noen var det et smil. Mens jeg ba, skjønte jeg hvordan de hadde det, om
de var syke eller ikke.

Det hendte mens jeg ropte ut et navn, at jeg følte at den personen ville
komme til kirken den dagen. Og ganske riktig kom han eller hun til
kirken. Hvis jeg så i min bønn at noen hadde det vondt, ville jeg besøke
vedkommende og spørre: «Gjør det vondt noe sted?» Da ville svaret
være: «Ja, det stemmer. Hvordan visste læremesteren at jeg har smerter?
Det er virkelig utrolig!» Hver gang medlemmer undret seg slik, så jeg
bare på dem og smilte bredt.

En gang holdt vi på å forberede til velsignelsesseremoni. Før en slik
begivenhet spurte jeg alltid brude- og brudgomskandidatene om de hadde
beholdt dyden. Også denne gangen gjorde jeg det. Jeg henvendte meg til
en av de potensielle brudgommene: «Er det sant at du har holdt deg unna
sex?» Han svarte med høy stemme: «Ja!» Da spurte jeg igjen: «Snakker
du sant?» Han svarte nok en gang: «Ja!» Også da jeg spurte ham for
tredje gang, ga han samme svar. Da stirret jeg ham briskt rett inn i øynene
og sa med streng stemme: «Du var i militæret i Hwacheon i Kangweon
fylke, stemmer ikke det?» Da sa brudgomskandidaten redselslagen:
«Ja!» «Du fikk perm, og på vei til Seoul tok du inn på et motell. Der
hadde du et sidesprang med en kvinne i rødt skjørt, stemmer ikke det? Jeg



vet godt hva du gjorde. Hvorfor lyver du da?» spurte jeg og ble sint. Jeg
sendte ham bort. Når du åpner dine indre øyne, begynner du å forstå alt,
selv det som er skjult.

Noen ble med i kirken vår fordi de var mer tiltrukket av overnaturlige
evner enn av Guds ord. Mange har en fast tro på at åndelige evner er det
ultimate, men fenomener man vanligvis kaller mirakler, fører folk flest
bak lyset. En tro som legger stor vekt på fantastiske hendelser og
mirakler, er ingen skikkelig tro. Alt som er blitt gjort galt, må absolutt
rettes på og gjøres godt igjen. Det lar seg ikke gjøre ved å sette sin lit til
åndelige evner. Etter hvert som kirken vår ble mer etablert, sluttet jeg å
snakke med medlemmene om det jeg så med mine indre øyne.

Vi fikk stadig flere medlemmer, men enten det var noen titalls
medlemmer eller hundrevis, talte jeg til dem slik jeg snakket til én
person. Enten det var en eldre dame eller en ungdom, hørte jeg
oppmerksomt på hva de hadde å si, som om jeg bare brydde meg om den
ene personen. Fra hvert eneste medlem fikk jeg høre: «I hele Korea er
læremester Moon den som er best til lytte til hva jeg sier!» Eldre damer
fortalte meg åpent og fritt om alt fra hvordan de ble gift, til hvor mannen
deres hadde det vondt.

Jeg liker virkelig godt å lytte til andres historier. Derfor ender det med
at jeg lytter uten å legge merke til hvordan tiden går, når noen, samme
hvem det er, får munnen på glid og forteller meg om seg selv. Selv om
det går ti eller tjue timer, har jeg ikke noe imot det og lytter i vei. Når
medlemmer ber om å få snakke med meg, er det ofte fordi de føler seg
stresset. De leter etter en løsning på problemene sine. Derfor føler jeg at
jeg må lytte oppmerksomt til dem. Jeg elsker å høre om andres liv. Det
er måten jeg betaler tilbake det jeg skylder for mitt eget liv. Det aller
viktigste er å se på livet som noe dyrebart og ha respekt for det. På samme
måte som jeg investerte meg helhjertet i å lytte til det andre sa, fortalte
jeg dem også entusiastisk om det som egentlig lå meg på hjertet, og ba
for dem mens tårene rant.

Jeg ba hele tiden om natten med tårene strømmende nedover kinnene,
slik at gulvbordene aldri fikk sjanse til å tørke. Gulvet var vått av mine



tårer og min svette. Senere mens jeg oppholdt meg i USA, fikk jeg
beskjed om at kirkens medlemmer planla å bygge om Cheongpa-kirken
og gjøre den penere. Da sendte jeg med en gang et telegram, der jeg ba
dem stoppe byggearbeidet. Kirken i bydelen Cheongpa i sin opprinnelige
form er ikke bare en del av min personlige historie, men vitner også om
vår kirkes historie. Uansett hvor elegant kirken blir bygget om, hva er
vitsen hvis historie går tapt? Det viktigste er ikke et pent utseende, men
bygningens historiske betydning. Selv om bygningen har visse mangler
slik den står, er den dyrebar og står for tradisjon og fremtidshåp. Et folk
som ikke vet å ha respekt for tradisjonen, vil det til slutt gå nedover med.

Det er historie skrevet inn i søylene i Cheongpa-kirken. Når jeg ser på
en bestemt søyle, minner den meg om hvordan jeg grep rundt den og gråt
på grunn av noe som skjedde en gang. Synet av søylen jeg grep rundt
mens tårene strømmet nedover ansiktet, gjør meg rørt til tårer igjen. Når
jeg ser den skjeve dørkarmen, kommer minnene fra dengang tilbake. Nå
er imidlertid hele det gamle tregulvet borte, der jeg knelte i bønn med
ansiktet ned mens svetten og tårene rant. Derfor er også merkene etter
tårene borte. For meg er de smertefulle minnene uunnværlige. Jeg bryr
meg ikke om hvor elegant kirken er, eller om den ser gammel ut. Det er
lenge siden da, og vi har fått mange velbygde kirker, men jeg foretrekker
å besøke den trange, slitte kirken på kollen i bydelen Cheongpa og be der.
Jeg føler meg mer fredfylt der.

Jeg har brukt hele mitt liv på å be og preke, men selv i dag føler jeg
ærefrykt når jeg står foran mennesker som er kommet for å høre på meg.
Grunnen er at å stå foran andre og tale offentlig kan avgjøre om mange
liv blir reddet, eller om de går tapt. Det er virkelig viktig for meg å kunne
lede dem som hører på meg, på livets vei. Det er i slike øyeblikk
avgjørelsen faller, og ens standpunkt blir klart, idet det tegnes en tydelig
skillelinje i «veikrysset» der en vei fører til liv og en til død.

Selv nå bestemmer jeg ikke på forhånd hva innholdet i mine prekener
skal være. Hvis jeg forbereder alt på forhånd, kan jeg umulig være sikker
på at mine private mål ikke sniker seg inn i innholdet. Forberedte jeg
meg, kunne jeg briljere med min kunnskap, men ikke være i stand til å la



ordene strømme fra et brennende hjerte. Før jeg talte på et møte,
forberedte jeg meg alltid med hele min sjel ved å be i mer enn ti timer.
Slik skaffet jeg meg dype røtter. Selv om bladene på et tre er litt
insektspiste, er ikke det noe problem så sant røttene er dype. Det jeg sier,
kan av og til være litt klossete formulert. Likevel byr det ikke på
problemer så lenge jeg har et oppriktig hjerte.

Den første tiden i kirken vår hadde jeg på meg en glidelåsjakke brukt
av den amerikanske hæren og en arbeidsuniform, som var blitt farget
svart. Når jeg sto på plattformen foran, preket jeg med en glød som fikk
svetten og tårene til å renne. Det gikk ikke en dag uten at jeg strigråt.
Tårene bygget seg opp i mitt hjerte, og det var umulig å holde dem
tilbake. De presset på og strømmet nedover kinnene. Det var dager da
det virket som om sjelen min holdt på å forlate kroppen, og jeg var i ferd
med å trekke mitt siste åndedrag. Klærne var gjennomvåte av svette, og
svetteperlene rant nedover ansiktet.

Da vi hadde kirken i bydelen Cheongpa, hadde vi det vanskelig alle
sammen, men spesielt for Yu Hyo-weon ble det virkelig mange strabaser.
Han fikk problemer med lungene og hadde mye smerter, men likevel
fortsatte han å undervise atten timer om dagen i tre år og åtte måneder.

Også maten var av den enkle sorten. Vi levde av to måltider om dagen
med kokt bygg. Vi spiste i beste fall én siderett, som var nylaget kimchi,
som bare fikk stå og fermentere i ett døgn før den ble servert. Yu
Hyo-weon var veldig glad i småreker i saltlake. I et hjørne av rommet
plasserte han et glass som han innimellom plukket en småreke fra med to
spisepinner og spiste.  Slik holdt han ut en vanskelig hverdag. Når jeg så
Yu Hyo-weon ligge utkjørt på gulvet, sulten og trøtt, gjorde det vondt
langt inn i mitt hjerte. Jeg ville gjerne servere ham saltede turboskjell
(koreanske sjøsnegler), men på den tiden hadde vi ikke råd til denslags
godbiter. Selv i dag gjør det vondt i mitt hjerte når jeg tenker på hvordan
han til tross for sin verkende kropp redigerte og skrev ned alt jeg sa, mens
ordene mine strømmet som et fossefall.

Takket være mange medlemmers selvoppofrelse vokste kirken raskt.
Seonghwa studentorganisasjon ble dannet og besto av elever fra



ungdomsskolen og videregående skole. De ga nistepakken de hadde med
seg på skolen, og som deres mødre hadde forberedt, til misjonærene våre.
På eget initiativ laget elevene en liste over hvem sin tur det var til å gi
bort nistepakken. Når misjonærene tok en bit av en elevs lunsjmat, tenkte
de på hvordan den eleven kom til å gå uten lunsj og bli sulten den dagen.
Da var det vanlig at det rant tårer nedover kinnene på misjonærene.
Elevenes selvoppofrelse var enda mer rosverdig enn å hoppe over et
måltid. Derfor fortsatte vi alle resolutt fremover med en følelse av at det
haster med å gjøre Guds vilje, selv om det kom til å koste oss livet.

Til tross for slike vansker sendte vi ut misjonærer over hele landet. Det
var så mange redselsfulle rykter at det overalt var vanskelig for våre
medlemmer å si rett ut at de kom fra Enhetskirken. Men de hjalp til med
å feie og rydde i nabolaget og trådte støttende til i hjem der det trengtes
hjelp. Om kvelden holdt misjonærene klasser der de underviste i å lese
og skrive, samtidig som de forkynte Guds ord. I flere måneder tjente og
hjalp de til på den måten, helt til de vant folks tillit. Og kirken vår vokste
seg litt etter litt større. Det var på den tiden det var slik, men jeg kan selv
i dag ikke glemme medlemmene fra kirkens tidlige dager. De ville gjerne
gå på universitetet, men ga opp den drømmen for å kunne være aktiv
sammen med meg og vie sin tid til kirken.



«Folk fordømte den nye sannheten jeg forkynte, som det rene kjetteri og kastet
skitt etter meg.  Men også Jesus, født på jødisk jord, ble anklaget for kjetteri og
naglet til et kors. Derfor gjorde ikke forfølgelsen jeg gjennomgikk, så vondt, og
jeg følte meg heller ikke så urettferdig behandlet. Uansett hvor mye smerte
kroppen min ble utsatt for, kunne jeg holde det ut. Men det var langt verre å takle
den blodig urettferdige påstanden at vår kirke var kjettersk. Blant teologene som
forsket på kirken vår i begynnelsen, var det flere som sa at vi hadde en unik og
systematisk ny teologi, og gladelig sa seg enige i læren. Det viste seg imidlertid
at det ikke var teologiske spørsmål som hadde gjort oss til midtpunkt i en
kjetteri-kontrovers, som var blitt opptrappet til å bli så stor og høyrøstet. Det var
heller langt mer jordnære forhold som lå bak.

De fleste av våre medlemmer hadde forlatt den etablerte kirke de gikk i da
de kom til vår kirke. Det var nettopp det som var grunnen til at kirken vår ble de
etablerte kirkers fiende. Da professor Yang Yun-yeong fra Ihwa kvinneuniver-
sitet ble medlem, ble hun arrestert. Mens hun ble avhørt, fant hun til og med ut
at omtrent 80 prester fra de kristne kirker og rektor Kim Hwal-lan (Helen Kim)
fra Ihwa hadde skrevet brev til politimyndighetene, der de fordømte kirken vår.
Det var ikke noe vi hadde gjort feil, som fikk dem til å anklage oss, men heller
den generelle frykt og krisefølelse hos en gruppe opptatt av sine egne interes-
ser. Det var en ekstrem sekterisme som drev dem til å undertrykke kirken vår
så åpenlyst.»

– Sun Myung Moon om forfølgelsen i Sør-Korea i 1955
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