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Å følge Guds vei uten tanke på sitt eget liv

Etter tre måneder i  Seodaemun-fengselet ble jeg funnet uskyldig dømt.
Så snart jeg var løslatt,  dro jeg til Kapsa buddhisttempel på Kyeryeong-
fjellet i Sør-Chungcheong fylke. Jeg hadde behov for å komme meg bort
og lege sårene jeg hadde fått av torturen i Seodaemun fengsel. Dessuten
hadde jeg behov for å være i en skog der jeg kunne tilbringe tid i bønn og
planlegge vår kirkes fremtid. Dette skjedde i 1955, ikke lenge etter at
Koreakrigen var over, og bare det å finne nok mat til å overleve var
vanskelig nok. Til tross for slike nærliggende og kortsiktige problemer
var det likevel viktig at jeg la planer for fremtiden. Vi hadde fortsatt
ingen kirke som var stor nok til å huse alle medlemmene våre når vi holdt
gudstjenester, men det føltes likevel riktig å bruke tid på å se for seg den
fjerne fremtid.

Da det japanske kolonistyret kollapset etter frigjøringen av Korea i
1945, etablerte ikke de to landene diplomatiske forbindelser. Japan
anerkjente ikke den koreanske regjeringen i Seoul, samtidig som Korea
anså Japan som fiendeland. Situasjonen i verden gjorde meg overbevist
om hvor viktig det var at de to landene etablerte forbindelser igjen. Etter
at jeg hadde lagt alle planene for hvordan vi skulle sende misjonærer til
Japan, ba jeg Choi Bong-chun om å møte meg på fjellet bak Kapsa
tempel i 1958.

«Du må straks reise til Japan, og du kan ikke komme tilbake til Korea
før du har lykkes!» sa jeg til ham. Han må ha blitt utrolig overrasket.
Likevel svarte han ja uten å nøle. Vi sang den kristne koreanske salmen
som begynner slik: «Gi meg din ordre, og jeg drar hvor det enn skal
være.» Deretter dro vi ned fra fjellet, begge fulle av pågangsmot. Han
spurte meg aldri om hvordan han skulle overleve i Japan, hvordan han
skulle utføre misjonsarbeidet der, eller hvordan han skulle begynne. Choi
Bong-chun var den type mannfolk som tør å satse.
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På den tiden var det ulovlig for de fleste koreanere å reise til Japan.
Hans eneste mulighet var å smugle seg selv inn i landet som blind-
passasjer, uten visum. Å reise til Japan som blindpassasjer var et
lovbrudd, men dette var veien han måtte ta. Derfor var han nødt til å
overvinne mange utfordringer.

Choi Bong-chun visste ikke om han i det hele tatt kunne komme seg
inn i Japan. Vel vitende om at han risikerte sitt eget liv, gikk han om bord
på en båt som skulle dit. Helt til jeg fikk vite om han hadde ankommet
trygt til Japan, på den andre siden av havet, la jeg bort alt annet arbeid,
satte meg i et lite rom i kirken og ba iherdig. Jeg verken spiste eller sov.
For å kunne sende ham av gårde hadde vi vært nødt til å ta opp et lån på
1,5 millioner won (valutaen i Sør-Korea). Vi hadde mange medlemmer
som ikke hadde noe å spise, men misjonsarbeidet i Japan var så viktig at
vi måtte sette alt annet til side.

Dessverre ble Choi Bong-chun arrestert så snart han ankom Japan.
Han kom tilbake til Korea, men jeg sendte ham tilbake igjen. Også denne
gangen ble han tatt av japansk politi og sendt hjem til Korea. Da jeg så
tårene hans renne nedover kinnene der han gråt av redsel, forsto jeg
hvilke lidelser han hadde gjennomgått. Han var blitt utsatt for alvorlig
tortur, og det var fortsatt lilla merker igjen på pannen hans. Jeg strøk ham
over hodet på et blankt sted, der håret hans var blitt røsket ut, og holdt
gråten tilbake mens jeg så ham rolig i ansiktet.

«Du har så vidt overlevd, og det er ikke nødvendig å si noe. Spis litt!»
sa jeg og rakte fram en skål suppe med ris. Han kunne ikke ha spist noe
i løpet av tiden han var i Japan, men likevel plukket ikke Choi Bong-chun
opp skjeen. Da tok jeg den selv og begynte å røre risen ut i suppen. «Så,
spis litt! Det gjør meg vondt at jeg ikke kan gi deg noe annet enn dette.»
Jeg holdt en skje med suppe opp mot munnen hans.

Jeg ble sittende foran Choi Bong-chun til han hadde spist opp hele
skålen med suppe. Aller mest hadde jeg lyst til å omfavne ham og gråte
høylydt, men jeg kunne ikke. Han var blitt slått med stokker over hele
kroppen av det japanske politiet før han ble sendt tilbake, og klarte så vidt
å svelge suppen. Bare det å sitte og se på ham var et helvete. Dessuten



Hele verden er vår arena – 7

visste jeg at det kunne være det siste varme måltidet hans i denne verden,
siden jeg måtte sende ham tilbake til Japan igjen.

Etter at han var ferdig med å spise, tok jeg ham med tilbake til skogen
bak Kapsa tempel. Vi nådde furuskogen, og han merket hvordan jeg ble
stille og fikk et alvorlig ansiktsuttrykk. Da ble han grepet av frykt.

«Jeg vet ikke hvordan jeg skal si det til deg, men du må dessverre reise
ned til Yeosu igjen i kveld og gå om bord på en båt. Det spiller ingen rolle
om du blir tatt av det japanske politiet ti ganger. Selv om døden ligger
rett rundt hjørnet, må du følge veien som er utstaket for deg. Vi har ikke
én dag å miste. Du må ta toget i kveld,» sa jeg.

«Læremester, hvordan kan du be meg om å reise igjen? Jeg kan ikke
dra. Jeg er så redd at jeg ikke klarer å reise,» svarte Choi.

Han falt ned på sine knær og begynte å gråte. Lyden av frykten som
fylte gråten hans, ga ekko i fjellene og gravde seg inn i hjertet mitt.

«Ikke gråt! Gråt gjør deg bare svakere,» sa jeg. «Var ikke du et
mannfolk fullt av pågangsmot, som ikke visste hva frykt var? Du kan
ikke være redd! Selv om du tar båten over som blindpassasjer alene, er
du ikke alene. Glem aldri at både jeg og Gud alltid er ved din side.»

Han klarte ikke å reise seg, så jeg grep tak i ham og reiste ham opp.
Beina, som allerede var svake, skalv under ham.

«Hei! Hva er dette for oppførsel? Skjerp deg nå!» sa jeg bestemt.
Jeg tok tak i skuldrene hans og ristet ham. Jeg kunne se at han fikk liv

i øynene igjen.
«Skynd deg av sted!» fortsatte jeg. «Dette er veien himmelen har valgt

for deg. Du kan ikke unngå den!»
«Jeg klarer ikke å reise, læremester. Jeg klarer det bare ikke,» svarte

han.
«Du må reise!» insisterte jeg. «Skynd deg av gårde.»
«Læremester, hvis du sender meg av gårde en gang til, kommer jeg til

å dø. Hvis det japanske politiet fanger meg igjen, dør jeg på stedet. Vær
så snill, ikke send meg!» tryglet han.

Jeg forsto at han var redd for å dø om jeg sendte ham en tredje gang,
men jeg børstet støvet av ham uten medlidenhet. Hans del av oppgaven
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var å reise, selv om han risikerte livet. Min del av oppgaven var å finne
en måte å sende ham dit på, selv om han var redd. Han fortsatte å trygle
meg om ikke å sende ham, så jeg klapset til ham uten medlidenhet på
kinnet. «Hør her, din svekling! Når et ekte mannfolk har lovet noe, holder
han sitt løfte. Om du dør for denne saken, får du reise til Japan og dø
der!» skrek jeg til ham. Det gjorde meg vondt å presse ham så forferdelig,
men jeg hadde ikke noe valg.

Jeg hadde heller ikke lyst til å sende ham av gårde. Det gjorde vondt
alle de tre gangene jeg sendte ham om bord på en båt i ly av mørket. Hver
gang ble jeg stående og se båten bli borte i bølgene. Men jeg var nødt til
å sende misjonærer til Japan. Man kan ikke gjøre som man selv vil, når
man skal følge himmelens vei. Det er noe jeg selv vet bare så altfor godt.

Choi Bong-chun gikk nok en gang om bord som blindpassasjer på en
båt i Yeosu, men vi feilet også tredje gangen. Han ble plassert i Omura
fengsel for å bli sendt tilbake til Korea. I henhold til japansk lov skulle
han sendes tilbake innen en uke. Da han gikk på toget som skulle ta ham
med til Shimonoseki og båten som skulle frakte ham tilbake til Korea,
bestemte han seg for at han heller ville dø enn å bli sendt tilbake. Derfor
begynte han å sultestreike. Han sluttet å spise og fikk feber. De japanske
myndighetene bestemte seg da for å utsette deportasjonen hans og la ham
inn på sykehus for at helsen hans skulle bli god nok til at han kunne
sendes ut av landet. Mens han var på sykehuset, klarte han å rømme.

Etter å ha risikert livet på den måten brukte Choi Bong-chun ett og et
halvt år før han kunne etablere kirken vår i Japan i 1959. Siden sårene
etter det japanske kolonistyret fortsatt ikke var leget, avslo Sør-Korea
enhver tilnærming fra Japans side. Det skulle gå ytterligere seks år før
Sør-Korea og Japan etablerte diplomatiske forbindelser.

Å få en misjonær til å smugle seg selv inn i dette fiendtlige landet var
noe vi gjorde med tanke på Koreas fremtid. I stedet for å avslå enhver
kontakt trengte Sør-Korea å misjonere i Japan, slik at Korea ville inneha
den sentrale posisjon i et fremtidig samarbeid. Sør-Korea var et lutfattig
land. Derfor trengte det en kanal til det japanske lederskapet. Sør-Korea
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måtte få Japan på sin side for så å knytte bånd til USA. Hvis Sør-Korea
skulle overleve, var dette veien å gå.

Vi lyktes med å sende en misjonær til Japan, og takket være Choi
Bong-chuns selvoppofrelse klarte vi å rekruttere en eksepsjonell ung
buddhistleder som het Osami Kuboki, sammen med en gruppe unge
mennesker, som fulgte ham. Den japanske kirken begynte å etablere seg
på en solid måte som et resultat av deres innsats.

Året etter sendte vi misjonærer til USA. Det var ingen visum-
problemer denne gangen. De fikk ordnet pass og visum før de reiste. Vi
fikk hjelp av noen sentrale statsråder fra Det liberale partiet til å ordne
med passene. Disse politikerne hadde spilt en viktig rolle i å få meg satt
inn i Seodaemun fengsel og hadde vært imot oss tidligere, men nå hjalp
de oss.

På den tiden virket USA som et veldig fjernt land. Noen av kirkens
medlemmer var imot å sende misjonærer dit og sa at det var viktigere å
bygge et sterkt fundament i Korea først. Jeg overbeviste disse
medlemmene om hvor viktig USA var, og forklarte dem at dersom USAs
krise ikke kunne løses raskt, ville Sør-Korea slutte å eksistere. I januar
1959 sendte vi Kim Yeong-un (Young Oon Kim) til USA. Hun var en av
professorene som hadde mistet jobben på Ihwa universitet. Og i
september samme år sendte vi David S. C. Kim. Dette var første skritt i
arbeidet med å spre bevegelsen til hele verden.
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Penger tjent på hederlig vis
må brukes på hederlig vis

Midler som kommer inn fra vår forretningsvirksomhet, er hellige. For at
penger fra slike aktiviteter skal være hellige, er det viktig at man ikke tar
for stor fortjeneste. Når vi gjennomfører en handel, må vi alltid være
ærlige. Vi burde aldri ta mer enn 30% fortjeneste. Penger man tjener slik
på hederlig vis, må imidlertid nødvendigvis brukes på en hederlig sak.
De må brukes for et klart formål og for noe viktig. Dette er innstillingen
jeg har drevet forretninger med hele livet. Meningen med forretnings-
virksomhet er ikke bare å tjene penger. Det er også å støtte misjons-
aktivitetene, som er Guds arbeid.

En av grunnene til at jeg arbeidet for å finansiere våre misjonærer ved
hjelp av forretninger, var at jeg ikke ønsket å loppe medlemmene for
penger til å dekke utgiftene til slike aktiviteter. Uansett hvor edelt målet
var med å sende misjonærer til utlandet, kunne man ikke simpelthen
oppnå det bare ved å ønske det. Man trengte økonomiske midler. Disse
midlene måtte tjenes i kirkens navn og på en respektabel måte. Bare da
kunne vi være stolte av alt vi gjorde.

Mens jeg så etter ulike måter å tjene penger på, ble jeg interessert i
frimerker. På den tiden oppfordret jeg kirkens medlemmer til å skrive
brev til hverandre minst tre ganger i måneden. Det kostet førti won å
sende et brev, men i stedet for å sette på et 40-wons frimerke, foreslo jeg
at de skulle sette på førti frimerker hvert på én won. Vi tok de brukte
frimerkene og solgte dem. Slik klarte vi å tjene en million won det første
året. Da vi forsto at disse brukte frimerkene, som syntes verdiløse, kunne
generere store penger fra samlere, fortsatte medlemmene i kirken dette
arbeidet i sju år. Vi solgte også svart/hvitt-fotografier av kjente steder
eller populære artister – håndmalt med farger. Også dette arbeidet bidro
sterkt til kirkens aktiviteter.
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Etter hvert som kirken vokste, var det ikke lenger nok å selge brukte
frimerker og fargelagte bilder for å få inn penger til misjonsarbeidet vårt.
Vi var nødt til å løfte forretningene til et høyere nivå, hvis vi skulle sende
misjonærer over hele verden.

I 1962, før Sør-Korea devaluerte sin valuta, kjøpte vi en gammel
dreiebenk, som japanerne hadde brukt, men siden etterlatt seg. Den ble
kjøpt for 720 000 won. Etter devalueringen var dreiebenken verdt 72 000
won. Den koreanske valutaen ble satt til 125 won per dollar, slik at vår
investering offisielt var på $576. Vi plasserte dreiebenken i lageret der vi
oppbevarte kullbriketter i huset som hadde vært «fiende-eiendom», og
som vi nå brukte som kirke. Vi kalte dette prosjektet Tongil industrier.

«For dere virker kanskje denne dreiebenken ubetydelig,» sa jeg til
medlemmene og forklarte: «Dere lurer muligens på hva slags industri vi
kan bygge opp ved å installere en gammel, brukt maskin. Denne
maskinen dere ser her, kommer til å bli til 7 000, ja til og med 70 000
dreiebenker. Bedriften kommer til å utvikle seg i takt med Koreas
forsvars- og bilindustri. Denne maskinen vi installerer i dag, vil bli en
hjørnestein i byggingen av dette landets bilindustri. Ha tro! Vær
overbevist om at dette komme til å skje!»

Det var dette jeg sa til dem som var samlet foran lagerrommet med
kullbriketter. Det var en enkel start, men målet var nobelt og stort. De
responderte på min idé og jobbet iherdig. Resultatet ble at vi kunne starte
en ny og litt større forretning i 1963. Den inkluderte byggingen av en
fiskebåt. Båten ble sjøsatt fra en brygge i bydelen Manseok i Incheon og
fikk navnet MS «Cheon Seung», som betyr «Himmelens seier». Rundt to
hundre mennesker dukket opp for å delta i seremonien da båten ble sjøsatt.

Livet har sitt opphav i vann. Vi er alle født fra vår mors livmor. I
livmoren er det vann, slik at vi er født fra vann. Vi får vårt liv fra vann.
Derfor sjøsatte jeg båten fast overbevist om at det er nødvendig å reise ut
på havet og gjennomgå en rekke prøvelser der for å bli i stand til å
overleve utfordringene vi møter på land.

MS «Cheon Seung» var en fantastisk båt. Den seilte Gulehavet på
kryss og tvers og tok opp mye fisk. Mange medlemmer mente imidlertid
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at vi hadde nok å gjøre på land, og at det ikke var nødvendig for oss å dra
ut på havet og fiske. Jeg følte imidlertid på meg at verden var i ferd med
å gå inn i en havets tidsalder. Sjøsettingen av MS «Cheon Seung» var et
lite, men viktig første skritt for å la en slik tidsalder begynne. Jeg så
allerede på den tiden for meg det store havet med båter større og raskere
enn MS «Cheon Seung».
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Vi var ikke en rik, men en fattig kirke, startet av mennesker som ikke
engang hadde råd til å kjøpe mat til seg selv. Vi hadde ingen storslagne
bygninger, slik andre kirker hadde, og vi spiste bygg, mens andre spiste
ris. På den måten sparte vi ett øre her og ett øre der, slik at vi hadde noe
å dele med dem i nabolaget som var enda fattigere enn oss selv. Våre
misjonærer sov i rom uten oppvarming og la pleddene sine rett på
betonggulvet. Når det var tid for å spise, var det vanlig at de stagget den
verste sulten ved å få i seg noen få kokte poteter. Uansett hva vi gjorde,
gjorde vi vårt beste for å ikke bruke penger på oss selv.

I 1963 plukket vi ut sytten barn og brukte penger vi hadde spart opp
ved å leve et sparsommelig liv, på å danne en dansetrupp, som vi kalte
«The Little Angels». På den tiden hadde Korea lite å by på av kultur. Vi
hadde ingenting vi kunne se og glede oss over, og langt mindre noe vi
kunne vise folk i andre land. Alle var for opptatt med å overleve fra dag
til dag til å huske hva koreansk dans var, eller at vi hadde en 5000 år lang
kulturhistorie.

Min plan var å lære disse sytten barna å danse og så sende dem ut i
verden. Mange utlendinger kjente bare Korea som et fattig land, som
hadde utkjempet en grusom krig. Jeg ville vise dem de vakre koreanske
dansene, slik at de kunne forstå at Korea også var en kulturnasjon. Vi
kunne insistere så mye vi ville, på at Korea hadde en kulturhistorie på
5000 år, men hvis vi ikke hadde noe å vise fram, ville vi aldri bli trodd.

Våre danser er en fantastisk kulturarv med dansere som snurrer
grasiøst rundt kledt i hanbok (fargerik koreansk drakt med fotsidt skjørt
og bluse med lange ermer). Slike danser kan gi nye impulser til folk i
Vesten. De er vant til danser der man hopper og spretter rundt med nakne
bein. Våre danser er fullstendig preget av den sørgelige historien til det

Kraften fra grasiøs dans beveger verden
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koreanske folk. Bevegelsene i dansene, der danserne holder hodet bøyd
svakt forover, slik at de ikke skal tiltrekke seg for mye oppmerksomhet,
er noe som bare et folk med en 5000 år lang historie, full av dyp
frustrasjon, kunne ha skapt.

En danser står der i de tradisjonelle hvite beoseon-sokkene, løfter den
ene foten, setter den foran seg og tar et enkelt skritt. Så snur hun hodet
forsiktig og løfter hånden. Når jeg ser de enkle, diskrete bevegelsene
hennes, er det som om all uro og frustrasjon som har hopet seg opp inne
i meg, forsvinner fra mitt hjerte. Danserne forsøker ikke å bevege
tilskuerne med en masse ord med en høy rungende stemme. I stedet  er
det hver enkelt dansebevegelse – utført grasiøst og diskret – som rører
noe i hjertet hos tilskuerne. Dette er kunstens makt. Det gir mennesker
som ikke forstår hverandres språk, en felles plattform for kommunika-
sjon. Det gjør at mennesker som ikke kjenner hverandres historie, kan
forstå hverandres hjerter.

Spesielt barns uskyldige ansiktsuttrykk og varme smil visker på et
blunk bort det dystre bildet av et land som akkurat har vært gjennom en
forferdelig krig. Jeg skapte denne dansetruppen for å kunne introdusere
danser fra vår 5000 år lange historie til folk i USA, som på den tiden var
verdens mest utviklede nasjon.

Samfunnet rundt oss bombarderte oss imidlertid nok en gang med
fordømmelser. Selv før de hadde sett The Little Angels danse, begynte
de å slenge skitt. Skjellsordene haglet. Vi ble utsatt for ville påstander
som: «Kvinnene i Enhetskirken danser dag og natt, og nå har de visst fått
barn som også danser!»

Ingen slike rykter kunne uansett rokke ved min overbevisning. Jeg
hadde virkelig tro på å vise verden, ved hjelp av The Little Angels,
hvordan koreansk dans var. Jeg ville at de som hadde beskyldt oss for å
danse nakne, skulle få se de vakre, myke trinnene til danserne, som
beveget seg grasiøst omkring på sine beoseon-kledte føtter. Dette var
ikke noe som bare utga seg for å være dans, der man vrir og vrikker på
seg, men ekte yndige koreanske danser fremført i vårt lands tradisjonelle
klær, som dekker hele kroppen.
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Det er to ting vi må etterlate oss til vårt avkom når vi dør. Det ene er
tradisjon og det andre utdanning. Et folk uten tradisjon vil det gå
nedenom og hjem med. Tradisjon er sjelen som får et folk til å fortsette.
Et folk uten sjel kan ikke overleve. Det andre viktige vi må etterlate oss,
er utdannelse. Et folk som ikke utdanner sitt avkom, vil det også gå
nedover med. Utdannelse gir oss makt til å finne veien gjennom livet ved
hjelp av alt det nye i sivilisasjonen. Takket være utdannelse får man
viktig kunnskap for å tjene til livets opphold. Enhver som ikke kan lese,
forblir uvitende. De som skaffer seg en utdannelse, vil begynne å forstå
hvordan man bruker sin kunnskap om verden. Utdannelse gir oss den
nødvendige klokskap for å forstå hvordan verden tenker. For å skape en
ny og bedre fremtid må vi, på den ene siden, overlevere til vårt avkom
tradisjonene vi selv har fått i arv fra våre forfedre gjennom flere tusen år.
Vi må også sørge for at våre barn og barnebarn får utdannelse om alt det
nye i sivilisasjonen. Når tradisjonen vi har fått i arv, og alt det nye i
sivilisasjonen blir en del av vår hverdag, gir de liv til en nyskapende
kultur. Forståelsen av hvordan vi best kan klare det, er også noe
utdannelse gir oss. Både tradisjon og utdanning er viktig, men det er
umulig å si hvilken av de to som er viktigst.

Samtidig som jeg opprettet dansetruppen, grunnla jeg også «The Little
Angels School of the Arts» (senere omdøpt til Seonhwa kunstinstitutt).
Grunnen til å etablere en slik skole var å kunne spre våre idealer overalt
i verden ved hjelp av kunst. Hvorvidt vi i det hele tatt kunne drive en
skole, var et sekundært spørsmål. Det første jeg gjorde, var å iverksatte
planen. Hvis målet er klart og står for noe godt, burde det ikke da være
en selvfølge å sette i gang? Jeg ville lære barn å elske himmelen, sitt land
og sine medmennesker. Jeg brukte kalligrafi og skrev mitt motto for

Fredens engler åpner en smal sti
gjennom den mørke skogen
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skolen med store kinesiske skrifttegn: «Elsk himmelen, elsk dine med-
mennesker, elsk ditt land». Noen spurte meg: «Hvorfor har du skrevet
‘elsk ditt land’ sist når du sier at målet er å vise verden hvor stolt du er av
Koreas unike kultur?» Jeg svarte ham: «Når en person har lagt for dagen
kjærlighet til himmelen og sine medmennesker, da har han dermed
allerede elsket sitt land. Fedrelandskjærligheten utvikler seg av seg selv.»

En koreaner som får hele verden til å se opp til ham, har allerede vist
fram sitt land til verden. The Little Angels reiste til forskjellige land og
demonstrerte det aller beste ved koreansk kultur, men ikke en eneste gang
ropte og skrek de: «Korea!» Bildet av Korea som kulturnasjon med lange
tradisjoner ble definitivt plantet dypt i hjertet til dem som så og
applauderte forestillingene til The Little Angels. I den forstand gjorde
The Little Angels mer enn noen andre til å introdusere Korea til verden
og elske sitt land. Jeg føler meg virkelig tilfreds til sinns når jeg ser
opptredener av Cho Su-mi og Shin Yeong-ok – nå verdenskjente sangere
– eller Moon Hoon-suk (Julia Moon) og Kang Su-jin – blant de fremste
ballerinaene i verden. Alle disse er uteksaminert fra Seonhwa
kunstinstitutt.

Siden 1965, da de hadde sine første utenlandsforestillinger i USA, har
The Little Angels introdusert Koreas vakre tradisjoner over hele verden.
De ble invitert av det britiske kongehuset for å opptre for dronning
Elizabeth II. De ble invitert til å delta i tohundreårsfeiringen av USAs
uavhengighet og opptrådte på John F. Kennedy-senteret for utøvende
kunst i Washington. De ga president Richard Nixon en egen forestilling
og deltok i kultur- og kunstfestivalen som var en del av De olympiske
leker i Seoul. The Little Angels er kjent over hele verden som
kulturambassadører for fred.

I 1990 var jeg på besøk i Moskva. Kvelden før jeg skulle reise hjem
fra Sovjetunionen, etter mitt møte med president Gorbatsjov, var det en
forestilling med The Little Angels. Disse unge koreanske jentene var der
midt i Moskva, kommunismens høyborg. Etter å ha fremført koreanske
danser, kledt i hanbok-drakter, sang de russiske folkesanger med sine
vakre stemmer. Publikum ropte på mer og ville ikke la dem forlate
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scenen. Til slutt var de fullstendig utslitt etter å ha vært gjennom hele
repertoaret sitt.

Sovjetunionens førstedame Raisa Gorbatsjov satt blant publikum. På
den tiden hadde Sovjetunionen ennå ikke opprettet diplomatiske
forbindelser med Sør-Korea. Det var derfor høyst uvanlig for
førstedamen å overvære en kulturell forestilling fra et slikt land. I tillegg
satt fru Gorbatsjov på første rad og applauderte entusiastisk gjennom hele
forestillingen. Etterpå kom hun bak scenen og overrakte personlig en
blomsterbukett til truppen. Hun roste Koreas enestående kulturarv igjen
og igjen og sa: «The Little Angels er virkelig fredsengler. Jeg visste ikke
at det fantes en så vakker tradisjonell kultur i Korea. Gjennom hele
forestillingen var det som om jeg drømte en drøm om min egen
barndom!» Fru Gorbatsjov omfavnet jentene i truppen en etter en, kysset
dem på kinnet og sa: «Mine små engler!»

I 1998 besøkte The Little Angels Pyongyang som den første rent
private, ikke-statlige kulturorganisasjon og ga tre forestillinger der. De
danset den sjarmerende Nygift mann-dansen og den fargerike
Viftedansen. Øynene til de nordkoreanske tilskuerne ble fylt av tårer. Et
bilde av en kvinne som gråt ukontrollert, ble tatt av en avisreporter. Kim
Yong-sun, lederen for Nord-Koreas «Asiatisk komite for fred i
Stillehavsregionen», roste The Little Angels etter å ha sett forestillingen
og sa: «De har åpnet en smal sti gjennom den mørke skogen.»

Det var akkurat det The Little Angels hadde gjort. De viste for første
gang at Nord- og Sør-Korea, som så lenge hadde vendt ryggen til
hverandre, var i stand til å komme sammen på ett sted og se hverandres
forestillinger. Folk tror som regel at det er politikk som beveger verden,
men det er ikke sant. Det er kultur og kunst som gjør det. Det er følelser,
ikke fornuften, som beveger det aller dypeste i menneskesinnet. Når
sinnet er mottakelig og forandrer seg, da forandrer også ideologien og det
sosiale system seg. The Little Angels gjorde mer enn å vise verden vår
kulturarv. De klarte å skape en smal sti som knytter sammen to verdener,
som er fullstendig forskjellige fra hverandre.
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Hver gang jeg treffer The Little Angels, sier jeg til dem: «Dere må ha
et vakkert hjerte for å danse og synge vakkert. Dere må ha et vakkert
hjerte for å ha et vakkert ansikt.» En ekte skjønnhet kommer fra ditt
indre. The Little Angels har klart å bevege mennesker over hele verden
fordi jentenes danser er gjennomsyret av skjønnheten i Koreas tradisjon
og spirituelle kultur. Derfor er egentlig jubelen og applausen som The
Little Angels mottar, jubel og applaus for den koreanske kulturarven.
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Helt siden barndommen har jeg alltid lengtet etter steder langt borte.
Oppe på en åskam på mitt hjemsted lengtet jeg etter havet. Da jeg kom
til Seoul, ønsket jeg å dra over til Japan. Jeg har alltid drømt om å reise
til steder større enn der jeg var.

I 1965 la jeg ut på min første verdensturné. Kofferten min var full av
jord og stein fra Korea. Planen var at jeg, etter hvert som jeg reiste rundt
i verden, skulle legge igjen koreansk jord og stein i hvert land for å
symbolisere dets bånd til Korea. I ti måneder reiste jeg rundt til førti land,
inkludert Japan, USA og flere nasjoner i Europa. Dagen jeg reiste fra
Seoul, kom det hundrevis av medlemmer fra kirken for å si farvel. De var
så mange at de var kommet i dusinvis med busser og fylte avgangshallen
på Kimpo lufthavn. På den tiden var det en stor begivenhet å reise
utenlands. Medlemmene i kirken vår tok seg ut til flyplassen den
januardagen til tross for den kalde vinden som blåste fra nordvest. Ingen
hadde bedt dem om å komme, men de gjorde det hjertet sa de skulle
gjøre. Jeg satte virkelig pris på at de viste meg en slik omtanke.

På den tiden misjonerte vi i ti land, men mitt mål var å øke dette til
førti innen to år. Det var nettopp for å legge et grunnlag for dette jeg
bestemte meg for å reise rundt til førti land. Mitt første stopp var Japan.
Jeg fikk en storartet mottakelse i landet, der misjonsarbeidet var begynt
av en som kom som blindpassasjer. Det hadde vært en farefull begyn-
nelse der Choi Bong-chun hadde brutt innvandringslovene og risikert
livet. Når jeg nå ser tilbake, syns jeg at det på den tiden var et meget godt
valg av fremgangsmåte.

Jeg spurte de japanske medlemmene: «Er dere typisk japanske? Hvis
ikke, er dere blitt noe mer enn det? Det er ikke det typisk japanske Gud
ønsker. Han trenger det ikke. Han trenger noe på et høyere stadium. Han
trenger dem som er hevet over det nasjonale. Hvis dere vil bli japanere

En reise rundt verden
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Gud kan bruke, må dere overvinne Japans begrensninger og fokusere på
verden.» Det kan ha virket urettferdig og kaldt på dem, men jeg sa det rett
ut.

Neste stoppested var USA. Jeg landet i San Fransisco og ble møtt av
våre misjonærer der. Sammen reiste vi rundt i hele landet i to måneder.
Mens vi gjorde det, ble det krystallklart for meg at USA er det sentrale
land som leder hele verden. Den nye kulturen som blir til i fremtiden,
kommer til å vokse fram basert på USA. Jeg planla da å kjøpe lokaler på
amerikansk jord for et treningssenter for 500 personer. Dette ville
selvsagt ikke være utelukkende for koreanere. Målet var å skape et
internasjonalt treningssenter, som kunne ta imot mennesker fra over
hundre land.

Heldigvis tok det ikke lang tid før dette ønsket gikk i oppfyllelse.
Siden da har hvert år mange land sendt fire personer hver til slike
treningsentre, der de kunne studere og diskutere om verdensfred i opptil
seks måneder. Dette har fortsatt helt til nå. Det spiller ingen rolle hvilken
rase, nasjonalitet eller religion man tilhører. Jeg tror det vil få
menneskeheten til å utvikle seg og skape en verden med bedre samfunn
når mennesker fra ulike raser, nasjonaliteter og religioner og med ulike
synspunkter kan komme sammen og snakke åpent om verdensfred.

I løpet av min reise rundt i USA besøkte jeg alle statene unntatt Alaska
og Hawaii. Vi leide en stasjonsvogn og kjørte dag og natt. Noen ganger
ble sjåføren døsig. Da fikk jeg ham lys våken igjen og sa: «Hør her! Jeg
vet godt at du er trøtt, men jeg er ikke kommet til USA for sightseeing.
Jeg er her for å gjøre et viktig arbeid og har ingen tid å miste.» Vi kastet
ikke bort tiden på å sitte og spise. Hadde vi to brødskiver med pølse og
sylteagurk på, var det et utmerket måltid. Slik spiste vi frokost, lunsj og
middag. Vi sov til og med i bilen. Bilen ble huset vårt, sengen vår og
restauranten vår. Vi spiste, sov og ba til Gud i den lille bilen. Det var
ingenting vi ikke kunne gjøre der. Jeg hadde et klart mål jeg ville oppnå
i det tidsrommet. Derfor kunne jeg lett holde ut, selv om det var litt
ubekvemt.
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Etter USA og Canada reiste jeg rundt i Mellom- og Sør-Amerika for
så å krysse over til Europa. I mine øyne befant Europa seg helt og holdent
i Vatikanets kultursfære. Slik jeg så det, var det umulig å lykkes i Europa
uten å gå via Vatikanet. Selv de stupbratte Alpene virket ubetydelige
sammenlignet med Vatikanets makt.

I Vatikanet, der europeere kommer sammen og ber, ba også jeg. Jeg
gjorde det så intenst at svetten rant. Jeg ba at en religion som på en eller
annen måte var blitt delt i så mange denominasjoner og trossamfunn,
snarest mulig måtte bli forent. Den forente verden Gud skapte, har
menneskene oppstykket slik det var til størst fordel for dem selv. Jeg ble
mer overbevist enn noensinne om at denne oppdelingen definitivt måtte
opphøre, slik at verden kunne bli forent. Fra Europa reiste jeg videre til
Egypt, Midtøsten og forskjellige land i Asia før jeg avsluttet min ti
måneder lange turné.

Da jeg kom tilbake til Seoul, var kofferten min stappfull av jord og
stein jeg hadde tatt med fra 120 forskjellige steder i førti land. Jeg hadde
på mer enn hundre steder rundt om i verden gravd ned jord og steiner tatt
med fra Korea. Samtidig hadde jeg fra hvert av de stedene samlet jord og
steiner, som jeg tok med meg tilbake til Korea. På den måten knyttet jeg
førti land i verden til Korea for å forberede for en fremtid da en fredelig
verden blir til virkelighet med den koreanske halvøy som midtpunkt. Jeg
begynte på forberedelsene for å sende misjonærer til disse førti landene.
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Siste fly til USA

Mot slutten av 1971 dro jeg til USA igjen. Det var fordi det var flere ting
som absolutt måtte gjøres der. Denne gangen var det imidlertid ikke så
lett å komme seg dit. Det var ikke første gang jeg skaffet meg visum til
USA, men nå var det klin umulig. Noen av medlemmene foreslo at jeg
burde utsette avreisen min, men det kunne jeg ikke. Det var vanskelig å
forklare dem det, men jeg bare måtte forlate Korea på datoen som var
blitt bestemt. Derfor fremskyndet jeg avreisen fra Korea for å først dra til
Japan og finne en løsning på visaproblemene der.

Dagen da jeg skulle reise, var det veldig kaldt. Likevel strømmet det
som før til mange medlemmer for å se meg av gårde. Alle fikk ikke
engang plass i terminalen. Da tiden var kommet for å gå gjennom
passkontrollen, oppdaget de at passet mitt manglet et stempel fra lederen
av utenriksdepartementets passavdeling. Dette stempelet var nødvendig
siden det bekreftet at myndighetene hadde gitt meg tillatelse til å forlate
landet. Fordi dette stempelet manglet, mistet jeg flyet mitt.

«Vi beklager så meget, læremester! Men hvis du drar hjem igjen, skal
vi ordne med stempelet og komme hjem til deg med det,» sa medlem-
mene ansvarlige for å forberede reisen.

«Nei, jeg venter her på flyplassen! Skynd dere og skaff meg det
stempelet litt brennfort!» sa jeg.

Jeg begynte å bli utålmodig. Nå var det slik at dette var en søndag, så
avdelingssjefen var ikke på kontoret sitt, men jeg kunne ikke la meg
affisere av noe slikt. Til slutt reiste noen av medlemmene hjem til
avdelingssjefen og fikk ham til å stemple passet mitt. Derfor rakk jeg
siste fly for dagen fra Korea. Den natten erklærte regjeringen unntaks-
tilstand og la ned forbud mot private reiser til utlandet. Jeg hadde gått
ombord i siste fly som kunne ta meg til USA.
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Jeg søkte amerikansk visum i Japan, men fikk avslag nok en gang.
Senere oppdaget jeg hva problemet var. Hos myndighetene sto det
fortsatt oppført at jeg like før frigjøringen var blitt arrestert av det
japanske politiet i Korea anklaget for å være kommunist.

Begynnelsen på syttitallet var en tid da kommunismen spredte seg
som ild i tørt gress. I 1975 sendte vi misjonærer til 127 land, men de til
fire kommuniststater ble utvist. Å misjonere i kommunistiske land på den
tiden var å risikere livet. Jeg ga likevel aldri opp og fortsatte å sende
misjonærer til Sovjetunionen og andre land med kommunisme. Vår
første misjonær til Tsjekkoslovakia reiste dit i 1968.

Rundt 1980 begynte vi å bruke navnet «Operasjon sommerfugl» på
våre misjonsaktiviteter i de kommunistiske stater i Øst-Europa. En larve
må gjennom en lang strabasiøs periode før den får vinger og blir
sommerfugl. Vi følte at dette på mange måter lignet på de grusomme
strabasene våre undergrunnsmisjonærer i kommunistiske land måtte
gjennom. Forvandlingen der en larve kommer ut av den gamle huden og
blir sommerfugl, er en vanskelig og ensom prosess, men når sommer-
fuglen får vinger, kan den full av energi fly hvor som helst.

Vår misjonær Kim Yeong-oon, som hadde reist til USA tidlig i 1959,
dro rundt på de største universitetene i Nord-Amerika for å spre Guds
ord. Da møtte hun Peter Koch, en tysk utenlandsstudent ved Berkeley-
universitetet i California. Denne unge mannen ble introdusert til den
«nye sannheten», ga opp studiene sine, reiste med skip til Rotterdam og
begynte å forkynne i Europa. Misjonærer til de kommunistiske land i
Asia, inkludert Kina, ble sendt fra Japan. Uten så mye som en ordentlig
gudstjeneste for å markere at de reiste ut, ble disse misjonærene sendt til
steder der de risikerte livet. Dette gjorde meg like vondt som den gang i
furuskogen bak Kapsa tempel, da jeg presset Choi Bong-chun til å bli
smuglet i båt til Japan. Når man ser sitt eget barn bli straffet, vil man mye
heller selv ta straffen. På samme måte skulle jeg heller selv ha reist ut
som misjonær til slike steder. Jeg gråt hele tiden i mitt hjerte når jeg
sendte medlemmer til steder der man ble overvåket og henrettet på grunn
av sin tro. Etter at misjonærene var dratt, tilbrakte jeg mesteparten av
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tiden i bønn. Å be oppriktig var det beste jeg kunne gjøre for å beskytte
livene deres. Å være misjonær i den kommunistiske blokk var ekstremt
farlig. Man visste aldri når kommunistpartiet kunne komme og ta en.

Dro man som misjonær til kommunistland, kunne man ikke engang
fortelle sine egne foreldre hvor man reiste. Foreldrene visste godt om
faren det innebar å reise til slike land, og ville aldri ha gitt sin tillatelse
hvis de visste hvor deres kjære sønn eller datter dro. I Sovjetunionen ble
Günther Werzer oppdaget av KGB og deportert. I et Romania der dikta-
turet til Nicolae Ceausescu hadde nådd høyden av sin makt, var det
vanlig at Securitate, det hemmelige politiet, skygget våre misjonærer og
avlyttet telefonene deres.

Kort sagt var det som om misjonærene var gått inn i løvens hule, men
likevel økte hele tiden antall misjonærer som dro til kommunistiske land.
I 1973 skjedde det så noe forferdelig i Tjekkoslovakia, da over tretti av
våre medlemmer – deriblant flere misjonærer – ble arrestert. Et av
medlemmene, Marie Zivna, mistet livet i en kald fengselscelle, i livets
beste blomstringstid, bare tjuefire år gammel. Hun ble den første martyr
som døde mens hun var vår misjonær i en kommuniststat. Året etter døde
nok et medlem i fengsel. Når jeg fikk høre at et av kirkens medlemmer
hadde mistet livet i fengsel, stivnet hele kroppen min til. Jeg kunne
verken snakke eller spise. Jeg kunne ikke engang be. Jeg ble bare sittende
uten å kunne gjøre noe som helst. Det var som om kroppen min ble til
stein. Hvis de ikke hadde truffet meg eller hørt hva jeg forkynte, ville de
aldri ha havnet i en kald fengselscelle, ensom og forlatt. De ville aldri ha
mistet livet på den måten. De led og døde i mitt sted. Jeg spurte meg selv:
«Har mitt liv virkelig en så stor verdi at de betaler med sitt liv for mitt?
Hvordan er det mulig for meg å kompensere dem for byrden å være
misjonær i et kommunistland de reiste til og tok ansvar for i mitt sted?»
Jeg kunne ikke engang snakke. Jeg sank ned i en uendelig dyp sorg, som
om jeg var dypt under vann.

Da dukket Marie Zivna opp som en gul «sommerfugl» rett foran
øynene på meg. Den gule «sommerfuglen» som hadde unnsluppet
Tjekkoslovakias kalde fengselscelle, viftet med «vingene» som for å
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fortelle meg der jeg satt sammensunket uten energi, at jeg måtte være
sterk og komme meg på beina igjen. Ved å utføre et livsfarlig
misjonsarbeid var Marie virkelig blitt forvandlet fra en «larve» til en
nydelig «sommerfugl».

De som misjonerte under slike ekstreme omstendigheter, fikk mange
åpenbaringer gjennom drømmer og visjoner. Man var fullstendig isolert
og kunne ikke kommunisere åpent med andre. Derfor viste Gud en
gjennom åpenbaringer hvordan man måtte gå fram. En misjonær tok seg
en gang en hvil og sov litt. Da hadde han en drøm, der han ble fortalt:
«Stå opp fort og dra et annet sted.» Han kom seg raskt unna før det
hemmelige politiet raidet stedet. Slik reddet man livet flere ganger. I et
annet tilfelle drømte et medlem at en han selv aldri hadde truffet før,
dukket opp og fortalte ham hvordan han skulle misjonere. Senere, da han
møtte meg for første gang, utbrøt han glad: «Å, du er den personen jeg så
i en drøm jeg hadde!»

Slik risikerte vi livet for å bryte ned kommunismen og bygge Guds
rike. Likevel ville man ikke gi meg visum til USA fordi jeg ble mistenkt
for å være kommunist! I mangel av noe bedre alternativ dro jeg i
mellomtiden til Canada og var i stand til å skaffe meg visum til USA der,
etter mange problemer og etter å ha vist fram mye dokumentasjon på at
jeg var anti-kommunist.

Grunnen til at jeg gikk gjennom en så komplisert prosess for å reise til
USA, var for å kjempe mot de mørke kreftene som hadde forårsaket
USAs moralske forfall. Med livet som innsats forlot jeg Korea for å gå
til krig mot det ondes krefter. I USA på den tiden var alle problemene i
samfunnet – f.eks. kommunisme, narkotika, moralsk forfall og seksuelle
utskeielser – i ferd med å koke over, blandet sammen i et eneste stort
virvar, som det reneste helvete av en slagmark. Jeg ropte ut: «Jeg er
kommet til USA som brannmann og lege. Hvis et hus brenner, må en
brannmann raskt komme. Blir man syk, må en lege komme og se til en.»
Jeg var som en brannmann som hadde ilt et brennende USA til unnset-
ning. Landet var i ferd med å bli ødelagt av «flammene» fra dets
moralske forfall. Samtidig var jeg som en lege som var dratt til USA for
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å helbrede et sykt land, som hadde mistet Gud og sto fast i en hengemyr
av moralsk forfall.

USA var tidlig på 70-tallet et sterkt splittet land fordi så mange hadde
mistet sin tro på grunn av en materialistisk sivilisasjon og problemer
rundt Vietnamkrigen. Unge mennesker som ikke fant noen mening med
livet, drev omkring i gatene og kastet bort livet på alkohol, narkotika og
fri sex. De tok ikke vare på sin dyrebare sjel. Den religiøse verden
oppfylte ikke sitt ansvar, som besto i å veilede de unge til å slutte sin
målløse vandring og finne veien til et nytt og bedre liv. Derfor ble
ungdommen et lett bytte for en flodbølge av en vulgær fri sex, der man
begynte å ta narkotika og og rotet seg bort hengitt til illusjoner. Så mange
unge kom fra et skilsmisserammet hjem, der de ikke lenger følte seg
hjemme, og drev derfor bare omkring i gatene. Gud sendte meg til USA
for å ringe alarmklokkene i et samfunn der allslags avvikende atferd fant
sted.

Ikke før var jeg kommet til USA, før jeg la ut på landsomfattende
taleturnéer med temaer som  «Kristendommens nye fremtid» og «Guds
håp for USA». Kritikken jeg kom med av landets svake sider, kan ha vært
hard å svelge for dem i salen, men ingen andre hadde satt fingeren på
disse svakhetene for dem.

Jeg sa: «USA er et land som opprinnelig ble grunnlagt i den puritanske
ånd. Landet gikk gjennom en så strålende utvikling at det tok bare to
hundre år før det ble verdens mektigste nasjon. Det var fordi USA ble
velsignet med en uendelig stor kjærlighet fra Gud. Landets frihet er noe
som kommer fra Gud. Likevel har USA i dag forlatt Gud. Nå har
amerikanerne mistet all kjærligheten de fikk fra Gud. Hvis ikke landet på
en eller annen måte gjenvinner sin ånd, har ikke USA en fremtid. Jeg er
kommet hit for å vekke dere åndelig og redde et land som er i ferd med å
gå nedenom og hjem. Vend om! Dere må vende om og komme tilbake til
Gud!»
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Mens jeg reiste rundt i vår vidstrakte globale landsby, la jeg, uten at noen
visste det, planer for forretningsvirksomheter, som kunne spre seg og få
et globalt omfang. Fordi det hadde vært en markant økning i misjonsut-
giftene for at kirken skulle bli større og spres til flere steder, ble det
nødvendig med en større forretningsvirksomhet for å få inn mer penger.
Mens jeg reiste rundt i 48 av statene i USA, tenkte jeg virkelig mye på
hva som kunne bli forretninger til hjelp og støtte for vår kirke.

Da oppdaget jeg at amerikanerne faktisk spiste kjøtt hver dag. Først
undersøkte jeg prisene på kyr. En ku som kostet 25 dollar i Miami, kunne
komme på 400 dollar i New York. Deretter undersøkte jeg prisen på
tunfisk. Til min store overraskelse oppdaget jeg at én blåfinnet tunfisk
kostet mer enn 4000 dollar. Ikke bare det, men en tunfisk legger mer enn
en million egg om gangen, mens en ku bare får én kalv hver gang hun
føder. Skulle vi da drive med kvegavl eller tunfiske? Svaret ga seg selv.

Et problem var at amerikanerne ikke spiste mye fisk. Japanere,
derimot, er ekstremt glade i tunfisk. Og i USA bodde det mange japanere.
De drev utsøkte restauranter, der de solgte skiver av rå tunfisk til rå
priser. Så snart amerikanerne fikk smaken på rå fisk, begynte også de å
like å spise tunfisk.

Her på jorden er det mye mer hav enn land. USA er omgitt av store
hav og har dermed rikelig med fisk. Og hvis man drar utenfor
fiskerisonen på 200 nautiske mil, tilhører ikke havet noen. Hvem som
helst kan dra ut dit og fiske så mye man vil. Vil man drive med jordbruk
eller kvegavl, må man kjøpe jord. På havet slipper man imidlertid det.
Har man båt, kan man dra så langt ut man bare vil, for å fiske. Havet er
fullt av ting vi kan spise. På havets overflate er det i tillegg en travel
skipsfart, som knytter hele verden sammen. Varer produsert overalt i

Fremtiden tilhører havet
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verden blir fraktet over havene ved hjelp av handelsskip. Havet er et evig
skattkammer som sikrer vår fremtid. Derfor lærer jeg at de som er opptatt
av menneskehetens fremtid, må være opptatt av havet.

Vi kjøpte flere båter i USA, ikke de svære båtene man kan se i
fargerike salgsbrosjyrer, men funksjonelle båter i 34-38 fot-klassen. Det
var fiskebåter på størrelse av en yacht. Vi hadde aldri større uhell med
dem, og kunne dessuten drive rundt med motoren slått av og dorge etter
tunfisk. Vi sjøsatte båter i Washington, San Fransisco, Tampa og Alaska
og opprettet også et båtverksted, der vi kunne reparere båtene.

I tillegg drev vi mye med forskning. En etter en sjøsatte vi båter i hver
region og målte vanntemperaturen. Vi undersøkte hvor mange tunfisk vi
fikk hver dag, lagde diagrammer og førte statistikk. Vi benyttet oss ikke
av data fra statistikk eksperter hadde produsert. Våre medlemmer dro
selv til havs for å samle inn informasjon. Resultatene fra studier utført av
regionens ledende universitetsprofessorer ble bare brukt som referanse. I
tillegg dro jeg selv til de aktuelle stedene og bodde der for å få alt
bekreftet. Derfor fantes det ikke data som var så nøyaktige som dem vi
samlet inn. Å produsere dem krevde store anstrengelser. Vi beholdt dem
imidlertid ikke for oss selv, men delte alt med fiskeindustrien. Vi fant
også nye fiskeområder. Overfiske et sted ødelegger fiskebestanden. Da
må man raskt finne nye fiskesteder. I løpet av kort tid hadde vi snudd opp
ned på den amerikanske fiskeindustrien.

Deretter begynte vi med nok et prosjekt og ga oss i kast med et firma
med havgående fiskebåter.  Idéen var at en båt, når den først dro til havs,
bare drev med fiske i minst et halvt år uten å vende tilbake. Når båten ble
fullastet med fisk, dro et fraktefartøy ut med proviant og drivstoff og
hentet all fisken. Båtene hadde svære kjølerom, der de kunne lagre fisken
i lang tid.

Båtene våre, som fikk navnet Nytt håp, ble viden kjent for å ta opp
mye tunfisk. Jeg dro selv ut med båtene på tunfiske. Mange er redd for å
gå om bord i en båt. Da jeg sa til noen ungdommer at de burde bli med
utpå i båt, ble de vettskremte og ville bare komme seg unna. De ba om
forståelse: «Det går ikke. Jeg blir forferdelig sjøsyk. Så snart jeg går
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ombord i en båt, blir jeg kvalm, og det føles som om jeg kommer til å
dø.»

Derfor dro jeg først selv utpå. Fra da av dro jeg ut med båt nesten hver
eneste dag i mer enn sju år. Også etter det og selv nå, i en alder av nitti,
er det, så sant jeg har hatt tid, blitt mange båtturer. Og nå er det flere og
flere unge som sier de gjerne vil gjøre som meg og hjelpe til på en båt.
Det er dessuten blitt mange kvinner som vil være med. Og som med alt
annet: Hvis en leder gjør noe først, følger andre etter. På grunn av alt
dette fikk jeg rykte på meg for å være en kløpper i tunfiske.

Det er imidlertid ikke nok å bare hale opp mye tunfisk. Arbeidet vårt
ville ha vært bortkastet hvis vi ikke fikk riktig pris på riktig tidspunkt. Vi
opprettet en foredlingsfabrikk for tunfisk og sto til og med selv for
markedsføringen. Vi solgte ved å dra rundt med store lastebiler med
fryseanlegg fulle av tunfisk. Hvis tilgangen til markedet var blokkert,
opprettet vi våre egne sjømatsrestauranter og solgte tunfisken direkte til
konsumentene. Når vi hadde våre egne restauranter, var det ingen som
kunne ignorere oss.

USA har tre av verdens fire rikeste fiskebanker. Det betyr at tre
fjerdedeler av verdens fiskebestand befinner seg i havene som omgir
USA. Likevel har USA få fiskere og en fiskeindustri som er veldig lite
utviklet. Myndighetene har satt i gang med forskjellige tiltak for å styrke
fiskeindustrien, men de har ikke hatt noen stor effekt. Myndighetene
tilbød ti prosent rabatt på båter på betingelse av at fiskerne brukte dem i
to og et halvt år, men få benyttet seg av tilbudet. Hvor deprimerende er
ikke det? I hver eneste havneby der vi skapte nytt liv i fiskeindustrien, ble
det stor ståhei. Dét var ikke overraskende ettersom byene blomstret når
vi begynte der. Jobben vår er til syvende og sist ikke simpelthen å fiske,
men å utvikle en ny verden. Derfor går vi en vei andre ikke går. Hvor
interessant er det ikke å gå en vei ingen har gått før?

Det er virkelig mange og hyppige forandringer i havet. Det sies at
menneskesinnet er lunefullt, men havet forandrer seg fra øyeblikk til
øyeblikk. Derfor er havet både mystisk og vakkert. I havets liv er både
himmel og jord involvert. Vann fordamper, samles og danner skyer. De
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blir til nedbør, som faller ned på jorden igjen. Jeg er virkelig glad i
naturen ettersom den aldri bedrar oss. Når noe er høyt, blir det lavt. Når
noe er lavt, blir det høyt. Uansett omstendigheter justeres høyden for å
skape balanse. Hvis jeg sitter i båten og fisker med stang, virker det som
om jeg har all verdens tid. Hva kan forsinke oss på havet? Hvem er det
som kan få oss til å skynde oss? Man får naturligvis masse ekstra tid. Alt
man trenger å gjøre, er å se på havet og snakke med det. Desto mer tid
man tilbringer på havet, desto større blir ens indre univers.

En havoverflate som kan være stille ett øyeblikk, kan i neste øyeblikk
forandre seg raskt og bli til høye bølger. Bølger flere ganger høyere enn
et menneske tårner seg opp over båten, som om de skal til å sluke den.
En kraftig vind flerrer seilet og lager fryktelige ulelyder.

Det er imidlertid verdt å merke seg at fisken i havet ikke har problemer
med å sove godt selv når bølgene ruver, og vinden blåser voldsomt.
Fiskene gir seg hen til bølgene uten å gjøre motstand. Så jeg har lært noe
av fiskene. Jeg sa til meg selv at jeg ikke måtte være redd uansett hvor
høye bølgene ble. Jeg lot dem være sjef. Samtidig ble jeg ett med båten
og red på bølgene. Derfor ble jeg aldri brakt ut av fatning uansett hvilke
bølger vi kom ut for. Havet har vært en enestående lærer i mitt liv. Av
den grunn startet jeg et opplæringsprogram vi kalte Ocean Challenge
(Havets utfordringer), for å gi ungdommer ledertreningen sjøen har å by
på.
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Amerikanerne hadde gitt meg en varm velkomst i begynnelsen. Etter
hvert fikk imidlertid mange et ekstremt kjølig forhold til meg. Man kom
nå med kyniske bemerkninger om hvordan en religiøs leder fra et
ubetydelig land kalt Korea, som såvidt hadde overlevd hungersnøden
under Koreakrigen, våget å be amerikanerne vende om fra sitt syndige
liv.

Det var likevel ikke bare de som gikk imot meg. Motstanden fra Den
japanske røde armé, en gruppe med nære bånd til internasjonale
kommunistorganisasjoner, var særdeles kraftig. Denne gruppen brøt seg
inn i vårt treningssenter i Boston, der jeg ofte oppholdt meg. Dét kom for
dagen da de ble stoppet i en veikontroll og fikk bilen sin undersøkt av
FBI. Det var så mange forsøk på å skade meg at mine barn ikke kunne gå
på skolen uten livvakt. Dødstruslene fortsatte å komme. Ganske lenge sto
jeg bak skuddsikkert glass når jeg talte offentlig.

Til tross for slike problemer ble taleturnéen til mannen med små øyne
fra Østen etter hvert mer og mer noe folk snakket om. Folk begynte å
høre på min nye lære, som var temmelig forskjellig fra hva de hadde hørt
før. Innholdet i talene tok for seg universets og livets grunnleggende
prinsipper og søkte å vekke til live ånden USA ble grunnlagt med.
Budskapet var som et friskt pust for amerikanere som hadde sunket ned
i et helvete med moralsk forfall og dovenskap.

Ved hjelp av mine taler oppsto det en bevissthetsrevolusjon blant
amerikanere. Unge mennesker begynte å følge meg og kalte meg for
«Father Moon» eller «Reverend Moon». De klippet det skulderlange
håret og ble kvitt det sjuskete skjegget. Når ens utseende endrer seg, gjør

Dr. Moon –
spiren til USAs åndelige revolusjon
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som regel også ens holdninger det. Guds kjærlighet begynte å komme inn
i ungdomshjerter, som var blitt harde på grunn av alkohol og narkotika.

På møtene der jeg talte, kom det unge fra mange forskjellige
denominasjoner. Av og til spurte jeg midt i talen min: «Er det noen
presbyterianere her?» Da ville mange unge rekke opp hånden og rope:
«Her! Her!» Jeg spurte så: «Er det også noen katolikker til stede?» Da
ville det både her og der i rask rekkefølge skyte hender i været. «Hva med
sørstatsbaptister?» spurte jeg så. Det var ikke lett å si hvor mange det var
som da svarte: «Jeg! Jeg!»

«Hvorfor forlater dere deres egen religion og kommer for å høre meg
tale?» spurte jeg dem. «Vær så snill å dra hjem og gå til deres egen kirke
der for å høre Guds ord.»

De ropte bare entusiastisk: «Vi vil høre på Reverend Moon!»
Dermed flokket det seg litt etter litt flere og flere mennesker rundt

meg, ikke bare ungdom, men også ledere fra presbyterianske kirker og
baptistkirker. De brakte med seg unge fra sin egen kirke. Etter hvert ble
«Reverend Moon» et ikon ensbetydende med en åndelig revolusjon i det
amerikanske samfunn.

Jeg lærte amerikansk ungdom å være tålmodig og holde ut. Jeg
henvendte meg til dem og sa alvorlig at man i det store og det hele må
vite hvordan man tar hånd om seg selv før man blir i stand til å ta hånd
om universet.

«Har dere lyst til å bære lidelsens kors?» spurte jeg dem. «Ingen
ønsker å gå korsets vei. I ditt hjerte ønsker du kanskje å bære lidelsens
kors, men kroppen din sier nei. Bare fordi noe er pent å se på, betyr ikke
at det også er bra for ditt hjerte og din sjel. Selv om mye ser forlokkende
ut, blir det ved nærmere øyesyn stygt og skadelig. Hvis du tar deg selv i
bare å være ute etter det som ser flott ut, må du straks stoppe opp og
skrike til deg selv: ‘Din kjeltring!’ Og hvis du også bare ønsker å spise
det som smaker godt, må du stoppe opp og skjelle ut deg selv: ‘Din
skurk!’ Unge mennesker blir hele tiden tiltrukket av det motsatte kjønn,
ikke sant? Også der må du være fast bestemt på å stoppe og si til deg selv
at du er en lømmel. Når du ikke er i stand til å kontrollere deg selv, får
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du ikke utrettet noe som helst i denne verden. Og går du tapt, da gjør også
universet det!»

Jeg fortalte de unge høyt og tydelig om mitt eget motto i ungdommen:
«Før du kan ha et ønske om å styre universet, må du bli i stand til å styre
deg selv!» Det amerikanske samfunn var blitt et materialistisk samfunn.
Midt oppe i en materialistisk kultur sto jeg og talte om det som hadde
med menneskesinnet å gjøre. Sinnet kan verken sees med øyet eller
holdes i hånden. Likevel styres vi tydeligvis av vårt sinn.  Uten sinnet er
vi ingenting. Jeg talte om behovet for et menneskesinn fylt med
kjærlighet, eller helst sann kjærlighet. Jeg forklarte at vi bare oppnår en
ekte frihet når vi har en klar selvbevissthet basert på sann kjærlighet og
en god forståelse av hvordan vi styrer oss selv.

Jeg fikk ungdommene også til å innse verdien av hardt arbeid. Arbeid
dreier seg ikke om å lide, men å skape. Grunnen til at man kan jobbe hele
livet og være lykkelig, er at arbeid er knyttet til Guds verden. Arbeidet vi
mennesker utfører, er ikke noe annet enn å ta alt det Gud har skapt for
oss, og forme det på den ene eller den andre måten. I tilfelle du skulle få
planer om å skape noe Gud husker deg for, da er arbeid overhodet ikke
noe problem. «Dere må arbeide med glede!» lærte jeg amerikanske
ungdommer, som hadde mistet arbeidsgleden og bare lå og solte seg i et
liv med velstand, som den materialistiske kulturen hadde gitt dem.

I tillegg hjalp jeg mange med å finne gleden i å elske naturen. Jeg
fortalte hvor dyrebar naturen er, til et publikum av unge mennesker, som
var blitt fanger av kulturen i dekadente storbyer og slaver av et selv-
sentrert liv. Naturen er gitt oss av Gud. Han taler til oss gjennom den. Det
er kriminelt å ødelegge naturen bare for øyeblikkets glede eller for
ubetydelige pengesummer. Til slutt er det vi selv som må betale prisen
for naturen vi ødelegger, og vi selv som blir de skadelidende. Å ødelegge
omgivelsene vil si å gjøre livet vanskelig for våre barn og barnebarn. Vi
må vende tilbake til naturen og lytte til dens stemme. Jeg fortalte de unge
i USA at vi kan høre Guds ord slik det forkynnes i naturen, så sant vi
åpner våre hjerter og lytter til det naturen har å si oss.
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I september 1975 grunnla vi Unification Theological Seminary i
Barrytown, som ligger nord for New York City. Og vi ansatte professorer
med vidt forskjellige bakgrunner og fra mange religioner. Professorene
representerte jødedom, protestantisme, katolisisme, den ortodokse lære
og orientalsk filosofi. Når de holdt forelesninger om sin egen religion,
bombarderte studentene dem med skarpe spørsmål. Klassene ble hele
tiden et sted med intense debatter.

Når alle religionene kom sammen og diskuterte, begynte de å forstå
hverandre og bli kvitt feiloppfatningene og fordommene om hverandre.
Etter at begavede unge studenter avsluttet sine masterstudier på vår
høyskole, begynte de gjerne på doktorstudier på Harvard, Yale og andre
ledende amerikanske universiteter. I dag er disse studentene blitt dyktige
personer med kompetanse til å lede den internasjonale religiøse verden.
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I 1974 og 1975 ble jeg invitert til å tale i den amerikanske kongressen.
Jeg holdt en tale foran medlemmer av Representantenes hus med «En
nasjon under Gud» som tema.

Jeg hevet stemmen foran dem slik jeg hadde gjort når jeg henvendte
meg til unge mennesker vi traff på gaten, og sa: «USA ble til med Guds
velsignelse. Den velsignelsen var imidlertid ikke bare for amerikanerne.
Den ble gitt dem for at de skulle dele den med verden. USA må forstå
prinsippene bak en slik velsignelse og ofre seg selv for å redde verden.
Skal landet gjøre det, må det settes i gang en stor vekkelsesbevegelse, der
man finner tilbake til ånden USA ble grunnlagt med. En kristendom
oppstykket i flere titalls retninger, må forenes, bringe sammen alle
religioner og innlede en ny historisk æra med en global sivilisasjon.»

Jeg var den første utenlandske religiøse leder som ble invitert til å tale
i den amerikanske kongressen. Etter at jeg ble invitert to ganger på rad,
ble det mange flere som begynte å lure på hvem i all verden denne
kirkeleder Moon fra Korea var.

Året etter, 1. juni 1976, organiserte vi en begivenhet på Yankee
Stadion i New York City for å feire at det var 200 år siden nasjonen ble
uavhengig. På den tiden hadde USA så mange bekymringer at det ikke
var lett å feire sitt eget 200-årsjubileum. Landet var berørt av trusselen
fra kommunismen, samtidig som amerikansk ungdom levde et liv fjernt
fra hva Gud  ønsket for dem, engasjert i ting som narkotika og fri sex. Jeg
følte at USA, selvsagt inkludert New York, var blitt urovekkende syk.
Jeg deltok i feiringen med holdningen at jeg skulle utføre en
hjerteoperasjon på et New York som «lå alvorlig syk».

Washington-monumentet i 1976 –
et år jeg aldri kan glemme
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På dagen for feiringen høljet regnet ned noe aldeles forferdelig. I
tillegg var det kraftig vind, slik at all dekorasjonen vi hadde hengt opp,
ble blåst utover gressmatten. Men selv midt i styrtregnet var det ingen
som prøvde å søke ly. Bandet begynte å spille «You are my sunshine»,
og alle på stadion sang med. De sang en sang om solskinn selv om det
plasket ned på dem. Med munnen sang de om solen, men i øynene kom
det tårer. Det var en stund da regn og tårer blandet seg med hverandre.
Og utrolig nok brøt solskinnet gjennom regnskyene da jeg gikk på scenen
for å tale. Det var som om Gud hadde hørt sangen vår.

Mens jeg gikk på skolen, drev jeg litt med boksing. Uansett hvor
mange slag du får inn i bokseringen, lar ikke en god bokser seg rokke det
minste. Hvis du derimot slår til med en suser av en uppercut, vil selv den
sterkeste bokser begynne å rave. Jeg aktet å få inn en solid uppercut på
nasjonen USA. Skulle navnet Sun Myung Moon bli satt ettertrykkelig på
kartet i det amerikanske samfunn, følte jeg at det var nødvendig å samle
langt flere mennesker til en mye større sammenkomst enn de suksessfulle
begivenhetene våre til da.

Washington DC er hovedstaden i USA. Midt i byen ligger nasjonal-
parken National Mall, og omtrent i sentrum av den, rett vest for
Kongress-bygningen, står det en monolitt med navnet Washington-
monumentet. Den ser ut som en spiss blyant og er 170 meter høy. En stor
gressplen strekker seg fra monumentet til Det reflekterende bassenget
foran Lincoln-minnesmerket. Man sier at området representerer USAs
hjerte. Det var på den gressplenen jeg planla å holde et stort utendørsmøte.

For å organisere en slik begivenhet ved Washington-monumentet
trengte vi tillatelse både fra den amerikanske regjeringen og Parkpolitiet.
På den tiden var det mange innenfor regjeringskretser som ikke likte meg
spesielt godt. Jeg hadde i november 1973 satt inn annonser i aviser i USA
og bedt det amerikanske folk om å tilgi daværende president Richard
Nixon, som satt hardt i det på grunn av krisen skapt av Watergate-
skandalen. Mitt syn på saken var høyst upopulært, spesielt i en
mediaverden som nettopp hadde avslørt Nixon. Flere ganger stilte den
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amerikanske regjeringen seg avvisende til oss. Derfor fikk vi ikke
tillatelsen før det bare var førti dager igjen til den store tilstelningen vår.

Også våre medlemmer fortalte meg at denne planen var altfor
ambisiøs, og forsøkte å overtale meg til å skrinlegge den. Washington-
monumentet befinner seg midt i hovedstaden og er omgitt på alle kanter
av en stor åpen park. Og det er ikke et sted der rader av trær danner tykke
hekker. Det er bare en stor grønn gressplen der. Derfor ville det bli
tydelig for alle hvis det ikke kom så mange. For å fylle et så stort område
måtte det strømme til en enorm folkemasse på  flere hundretusener.

Medlemmene våre begynte å diskutere om det virkelig var mulig. Til
da var det bare to personer som hadde organisert en stor begivenhet ved
Washington-monumentet. Baptistpresten dr. Martin Luther King jr.
hadde holdt et stort møte for borgerrettigheter på trappene av Lincoln-
minnesmerket. Også vekkelsespredikanten Billy Graham hadde holdt et
stort utendørsmøte der. Derfor hadde stedet stor symbolsk betydning. Det
var et slikt sted jeg ville bryne meg på.

I forkant av denne massemønstringen ba jeg konstant. Jeg skrev om
manuskriptet mitt fire ganger, og selv bare en uke før begivenheten
hadde jeg fortsatt blandede følelser om hva jeg burde si i talen. Da jeg
endelig ble ferdig med å skrive manuskriptet, var det bare tre dager igjen
til arrangementet. Vanligvis lager jeg ikke noe manuskript før jeg holder
en tale. Denne gangen gjorde jeg imidlertid et unntak fra regelen fordi jeg
ønsket så inderlig at alt skulle gå bra. Jeg visste at det kom til å bli et
veldig viktig møte, selv om jeg ikke var sikker på hvordan.

Endelig kom 18. september 1976. Jeg kommer aldri til å glemme det
som skjedde den dagen. Fra tidlig morgen kom det en konstant strøm av
mennesker til Washington-monumentet. Så mange som 300 000 stimlet
sammen. Det var komplett umulig å si hvor alle kom fra. De hadde
forskjellig hår- og hudfarge. Det virket som om alle etniske grupper Gud
hadde plassert her på jorden, kom sammen den dagen. Det var virkelig
en global massemønstring, som ikke trenger noen ytterligere beskrivelse.

Foran menneskehavet på 300  000 erklærte jeg rett ut: «Gud har
forberedt USA i 200 år. Nå er tiden inne til å våkne opp! USA må ta på
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seg sitt globale ansvar. Utrustet med en lære der Gud er midtpunkt, må
landet befri den kommunistiske verden og til slutt bygge Guds rike her
på jorden. Jeg er kommet til USA for å frelse unge mennesker i krise i et
samfunn i forfall og gjøre dem til unge med håp.»

Talen ble hele tiden avbrutt av oppmuntrende rop og applaus. Læren
jeg forkynte, sto for noe nytt, som inspirerte unge amerikanere i en tid
med mye forvirring. De ropte ut at de var skjønt enige med det jeg
forkynte om seksuell avholdenhet og sanne familier. På grunn av den
entusiastiske responsen jeg fikk, ble jeg enda mer engasjert, slik at
svetten rant på innsiden av klærne.

Det internasjonale nyhetsmagasinet Newsweek hadde helt på slutten
av det året et tilbakeblikk på året i bilder. Der var det et bilde av meg, der
jeg ble referert til som en del av vekkelsesbevegelsen på 70-tallet. På den
annen side var det stadig flere som fryktet meg og advarte mot meg. For
dem var jeg ikke noe annet enn en merkelig trollmann fra Østen, ikke en
hvit mann de kunne tro på og følge. Det faktum at jeg sa ting som var litt
forskjellig fra læren de vanligvis hørte i de etablerte kirker, gjorde dem
bekymret. I tillegg kunne de absolutt ikke tolerere at unge hvite fulgte,
aktet og æret en asiat med smale, skjeve fiskelignende øyne.

Man begynte å spre ondsinnede rykter om at jeg hjernevasket god-
troende hvite ungdommer. I bakgrunnen, bak alle dem som heiet på meg,
samlet det seg krefter som var imot meg. Jeg visste at enda en krise truet
med å ramme meg. Men jeg var ikke redd, for jeg gjorde tydeligvis det
som var rett og riktig.

USA er kjent som et land med frihet og likhet, der alle folkeslag, fra
hele verden, kommer sammen for å realisere den amerikanske drøm. I
virkeligheten skaper imidlertid landet alvorlige problemer med
diskriminering på grunn av hudfarge og religion. Dette er vanskelige
kroniske «sykdommer» det ikke er lett å kurere, og med dype røtter i
amerikansk historie. Slike «sykdommer» er langt verre enn sam-
funnsonder som det moralske forfall og materialismen som dukket opp
midt i all overfloden på syttitallet.

Rundt den tiden besøkte jeg rett som det var afroamerikanske kirker
for å være en foregangsmann for interreligiøs harmoni. Blant de svarte
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lederne var det mange dyktige personer som i bakgrunnen arbeidet hardt
slik baptistpresten Martin Luther King jr. hadde gjort, for å fjerne
rasediskrimineringen og bygge Guds fredelige verden.

Noen av disse kirkelederne viste meg bilder fra lenge før diskri-
minering på grunn av hudfarge ble forbudt i 1964. De var blitt hengt opp
i kirkens underetasje og viste markedsplasser som dukket opp i flere
hundre år, der svarte slaver ble solgt. Bildene beskrev blant annet en svart
mann som hang fra et tre og ble brent levende. Et annet bilde viste en
scene der svarte mennesker fikk munnen åpnet og eksaminert på
utstilling for å bli solgt. Et tredje viste hvordan kjøpere valgte sine slaver
fra svarte menn og kvinner kledd nakne. Et fjerde bilde var av en baby
som  skrek da den ble tatt vekk fra sin mor. Bildene viste klart og tydelig
hvordan mennesker begikk grusomheter man knapt skulle tro de var i
stand til å begå.

«Vent og se!» sa jeg i en tale på et stort møte i Chicago 24. oktober
1975. «I løpet av de neste tretti årene kommer en som ble født med én
svart og én hvit forelder, til å bli USAs president.»

Spådommen jeg kom med den dagen, er nå gått i oppfyllelse i og med
at Barack Obama ble president. Han tilbrakte mye av sitt voksne liv i
Chicago. Min forutsigelse slo imidlertid ikke til av seg selv. En masse
mennesker har blødd og svettet for å fjerne problemene mellom rasene,
og det de investerte, har nå endelig slått ut i full blomst.

Til min forbløffelse kom det til vårt store møte ved Washington-
monumentet prester fra etablerte kirker i USA. De brakte med seg et stort
antall av sine medlemmer. Disse prestene så på budskapet jeg forkynte,
som noe hevet over religion og denominasjon, noe de unge responderte
på. Dette var stunden da superdenominasjonen hevet over kirkelige
barrierer og superreligionen hevet over religiøse barrierer som jeg hadde
ropt ut om til stemmen min brast, nå ble virkelighet. Begivenheten vår
ved Washington-monumentet var et mirakel. Massemønstringen av de
300  000 gjorde tilstelningen til en av de største noensinne holdt i
nasjonalparken National Mall.
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Når noe godt skjer, er regelen at det alltid blir fulgt av noe dårlig. Noen
tegnet Hitler-bart på plakater med bilde av meg og prøvde å assosiere
meg med Hitler. De hevdet at jeg var antisemittistisk og sto for en
antijødisk lære. De kom med besk kritikk av meg og hevdet at  jeg var
urettferdig mot jødene. Men det var ikke bare jøder jeg fikk problemer
med. Tallet på unge mennesker som fulgte meg, vokste raskt. Det var
dessuten en merkbar økning i antall prester fra etablerte kirker som
ønsket å lære Enhetsprinsippene. Dermed begynte også USAs etablerte
kirker å forfølge meg. Landets konvensjonelle kristne fokuserte på å
prøve å stoppe meg. I tillegg satte såkalte «progressive» krefter på
venstresiden i gang med å legge hindringer i veien for meg. De med et
slikt syn reagerte på mitt standpunkt at det var USA som hadde ansvaret
for å stoppe spredningen av kommunismen i verden.

Jo mer populære vi ble, jo mer ble det på forskjellige måter sådd tvil
om meg. Ungdommer som var blitt inspirert til å spre min lære, hadde
forlatt studiene eller sluttet i jobben sin for å dra land og strand rundt for
å misjonere og samle inn penger til arbeidet vårt. Forståelig nok
bekymret disse unges foreldre seg for hvordan det gikk med avkommet.

Da USA ble viklet inn i Watergate-skandalen, møtte jeg president
Richard Nixon for å be ham innstendig om å finne fram til Guds vilje for
hvordan landet burde styres. Jeg oppfordret det amerikanske folk til å
«tilgi Nixon, vise ham at man var glad i ham, og stå samlet». Dette ble
møtt med motstand fra en venstrevridd mediaverden. Det som overhodet
ikke hadde vært noe problem før, ble nå plutselig et kjempeproblem, noe

– Gråt for verden, ikke for meg!
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som la press på meg. Konservative hevdet at jeg var altfor reformvennlig,
og at læren jeg sto for, ødela det tradisjonelle verdisyn.

Det som var vanskeligst for mange å godta var min nye fortolkning av
korset. Gud hadde ikke planlagt på forhånd at Jesus, som var kommet
som Frelser, skulle møte døden hengende på et kors. På grunn av henret-
telsen av Jesus endte det med at Guds plan mislyktes. Den gikk ut på å få
menneskeheten til å leve i et fredsrike. Hvis jødefolket på den tiden
hadde tatt imot Jesus som Messias, ville han ha skapt en verden med fred,
der Østens og Vestens kulturer og religioner ble forent. Jesus døde
imidlertid på korset, og Guds frelsesarbeid ble derfor forsinket og blir til
slutt bare fullført etter at Messias kommer tilbake. Denne nye fortolk-
ningen av korset var en invitasjon til mye motstand. De etablerte kirker,
og selvsagt også jødene, betraktet meg som sin fiende og gjorde meg til
skyteskive for kritikk. De planla forskjellige tiltak for å få meg kastet ut
av USA.

Til slutt ble jeg nok en gang satt i fengsel. Jeg hadde ikke gjort noe
annet enn å forbedre den moralske standard til et USA redusert til det
rene helvete, og igjen gjøre landet til en nasjon helt på linje med Guds
vilje. Likevel ble jeg anklaget for å ha brutt loven i den hensikt å lure meg
unna skatt. Da var jeg allerede godt over seksti år.

De første tre årene etter at jeg flyttet til USA, ble donasjonene til
evangelisering fra hvert land rundt om i verden plassert på en bankkonto
i New York  i mitt navn, der pengene ble forvaltet for kirken. I USA er
det tradisjonelt vanlig praksis at penger for religiøse aktiviteter blir satt
på en bankkonto i en religiøs leders navn. Rentene på pengene satt inn på
denne kontoen hadde gitt oss inntekter, og jeg ble anklaget for skatte-
unndragelse og stevnet for retten av statsadvokaten for ikke å ha oppgitt
denne renteinntekten på min personlige selvangivelse for årene 1973 til
1975. En eventuell skatt for renteinntekten ble beregnet til å ha blitt cirka
$7 500. For et slikt beløp var det vanlig med mulkt, men for meg ble det
rettssak. Dommen ble avsagt i 1982, og det endte med at jeg ble satt bak
lås og slå i en føderal forbedringsanstalt i Danbury i staten Connecticut
20. juli 1984.
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Dagen før jeg ble innesperret i Danbury, holdt vi et møte for
medlemmer i Belvedere treningssenter i Tarrytown, New York. Det ble
en følelsesladet sammenkomst. Tusener av mine tilhengere strømmet til
stedet. I det stappfulle lokalet lot de tårene strømme mens de ba for meg.
Jeg hevet stemmen og ba dem å ikke miste motet.

«Jeg er uskyldig! Jeg har ikke gjort noe galt!» sa jeg. «Men jeg kan se
håpets strålende klare lys over Danbury. Ikke gråt for meg, men for USA!
Elsk USA og be for USA.» Jeg knyttet neven hardt og holdt den opp som
et tegn på håp foran unge mennesker i dyp sorg.

Uttalelsen jeg kom med før jeg begynte på soningen, satte sinnene i
kok i den religiøse verden. Et «Fellesskap der man tar støyten sammen»
(Common Suffering Fellowship) ble formet, og det dannet seg voldsom-
me bølger av bønn til støtte for meg.

Jeg var ikke redd for å komme i fengsel og var vant med fengselslivet.
Folk rundt meg hadde imidlertid ikke en slik holdning. De var engstelige
fordi det ikke var godt å vite hva mine innbitte motstandere kunne finne
på for å ekspedere meg hinsides. Jeg dro likevel av gårde til fengselet
med hevet hode.
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Selv i forbedringsanstalten i Danbury var jeg helt og holdent tro mot mitt
prinsipp om å leve for andre. Jeg sto opp tidlig om morgenen og
rengjorde og ryddet der det trengtes. Når jeg kom til måltidene i
spisesalen, satt andre allerede der ved bordet og døste med hengende
hode eller pratet sammen, men jeg stilte meg alltid opp og sto rett opp og
ned og ventet på tur. Hver gang jeg ble tildelt en jobb, arbeidet jeg langt
hardere enn de andre, samtidig som jeg observerte dem rundt meg.

I fritiden leste jeg i Bibelen. En innsatt så meg lese i Bibelen dag og
natt og sa til meg: «Er det der din Bibel? Her er min. Ta en titt på den!»
Han kastet et magasin til meg. Det var mykpornobladet Hustler.

I fengselet kalte de meg «mannen som jobber uten å si noe», «mannen
som leser bøker» og «mannen som mediterer». Slik gikk det tre måneder,
og dermed ble jeg bedre kjent med både innsatte og voktere. Jeg ble venn
med en som hadde tatt narkotika, og også med ham som sa at et
mykpornoblad var Bibelen hans. Etter en måned eller to begynte de
innsatte å dele ting med meg som de hadde mottatt utenfra. Så snart vi
kunne dele med hverandre det som lå oss på hjertet, var det som om en
vårdag var kommet på besøk der i fengselet.

I virkeligheten hadde ikke USAs myndigheter et sterkt ønske om å
sende meg i fengsel. Man bestemte seg for å ta ut tiltale mot meg mens
jeg var ute av landet. Jeg hadde nemlig funnet tid til å besøke Tyskland.
De ville trolig ikke ha gått videre med saken hvis jeg hadde valgt å ikke
vende tilbake. Det var ikke å sette meg i fengsel de amerikanske myndig-
heter ville. De ville ha meg ut av landet. Navnet mitt begynte å bli ganske
godt kjent i USA, og ingen kunne forhindre at flere og flere fulgte meg.
Dermed ville man legge hindringer i veien for meg. Akkurat som i Korea

– Hvorfor må min far i fengsel?
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ble jeg et irritasjonsmoment og en torn i øyet for de etablerte kirker. Jeg
visste imidlertid hva deres mål med meg var. Derfor valgte jeg å reise
tilbake til USA og frivillig gå i fengsel om nødvendig. Det gjensto
dessuten fortsatt mye nødvendig arbeid i landet.

Jeg tenker at det ikke bare er noe negativt å komme i fengsel. Skal jeg
få menneskene langt nede i «tårenes dal» til å vende om fra sitt syndige
liv, må jeg først selv felle tårer. Opplever jeg ikke selv en så miserabel
stemning, kan jeg umulig få andre til å overgi seg til Gud. Guds forsyn
er virkelig dypt. Så snart jeg var bak lås og slå, uttrykte helt uventet mer
enn 7 000 geistlige og religiøse ledere at de var oppbrakt over de
amerikanske myndighetenes krenkelse av religionsfriheten, og tok initia-
tivet til å få satt meg fri.

Blant disse geistlige var presten Jerry Falwell fra sørstatsbaptistene,
som representerte en konservativ trosretning, og den liberale presten
Joseph E. Lowery, som ba om Guds velsignelse for Obama da han ble
innsatt som amerikansk president. De gikk helt foran i en demonstrasjon
for å få meg frigitt. Også min datter In-jin, fremdeles i tenårene da,
marsjerte arm i arm sammen med dem. Hun sto opp foran flere tusen
religiøse ledere og leste gråtende et brev hun hadde skrevet som en
anmodning til dommeren som hadde avsagt dommen mot meg:

«God dag, alle sammen. Jeg heter In-jin Moon og er pastor Sun
Myung Moons datter nummer to. Det virket som om 20. juli 1984 var
verdens ende for min familie. Nettopp den dagen ble min far satt i
fengsel. Selv ikke i våre drømmer hadde vi forestilt oss at noe slikt kunne
skje. Og det skjedde til og med i et fritt land velsignet av Gud, et USA
som min far elsker så dypt og har stilt seg til tjeneste for. Helt siden han
kom til USA, har han virkelig arbeidet hardt. Jeg har nesten ikke sett ham
sove. Han står alltid opp grytidlig og ber. Jeg har aldri truffet noen som
har arbeidet så selvoppofrende for USAs fremtid og Gud. Men nå har
USA satt min far i fengsel i Danbury. Hvorfor må han i fengsel? Han har
aldri brydd seg om sine egne lidelser. Hans liv har hele tiden dreid seg
om å gjøre Guds vilje og har vært fylt med tårer og strabaser. Min far er
nå blitt hele 64 år gammel. Den eneste forbrytelse han har begått, er å
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elske USA. Likevel, selv nå i dette øyeblikk, vasker han enten opp
tallerkener i forbedringsanstaltens spisesal eller mopper gulvet der.
Forrige uke besøkte jeg min far og så ham for første gang i fengsels-
uniform. Jeg gråt og gråt. Da sa han: ‘Det er best du ikke gråter for meg,
men i stedet ber for USA!’ Han sa det samme til meg som han hadde sagt
til millioner av medlemmer over hele verden. Min far ba meg å ta tak i
mitt sinne og min sorg og endre dem til å bli en sterk kraft som kunne
gjøre dette landet til et virkelig fritt land. Han sa at han der i fengselet
ville påta seg hvilket som helst slitsomt arbeid,  holde ut hvilken som
helst urettferdighet og bære hvilket som helst kors uten problemer.
Religionsfriheten er grunnlaget for all frihet. Jeg er dypt takknemlig
overfor alle dere som har stått fram og støttet trosfriheten!»

Straffen min ble redusert med seks måneder for god oppførsel, og jeg
ble løslatt etter å ha sonet tretten måneder. Samme dag jeg spaserte ut
gjennom porten på forbedringsanstalten, ble det holdt en bankett i
Washington D.C. om kvelden for å ønske meg velkommen tilbake etter
min løslatelse. 1700 kristne prester og pastorer og rabbinere hadde samlet
seg og ventet på meg. I min tale til forsamlingen la jeg nok en gang vekt
på en superreligion hevet over religiøse barrierer og en superdenomina-
sjon hevet over sekteriske barrierer. Jeg følte at jeg ikke behøvde å være
redd for å tråkke noen på tærne og forkynte med høy røst et budskap
rettet mot hele verden:

«Gud er ikke sekterisk og tilhører heller ikke en bestemt denomina-
sjon. Han er dessuten ikke opptatt av små læremessige detaljer. I Guds
storsinnede kjærlige foreldrehjerte eksisterer det ikke nasjonale eller
etniske skillelinjer og heller ikke barrierer basert på nasjonale eller
kulturelle sedvaner. Også i dag gjør Gud alt han kan for å omfavne alle
mennesker i verden som sine barn. USA står i dag overfor alvorlige
samfunnsonder som raseproblemer, verdiforvirring, et sosialt, etisk og
moralsk forfall, en åndelig tørketid, nedgangstider for den kristne tro og
problemene ateistisk kommunisme skaper. Det er grunnen til at jeg
responderte på Guds kall og kom til dette landet. Kristendommen i dag
trenger en stor vekkelse og må stå samlet som én! I tillegg må kristne
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ledere revurdere rollen de har hatt til nå, og vende om og endre seg til det
bedre. Situasjonen vi hadde for 2000 år siden, da Jesus kom og ropte ut
at alle måtte vende om, gjentar seg her på jorden nå i dag. Vi må oppfylle
den viktige oppgaven Gud har bedt USA å påta seg. Slik det nå er, kan
det absolutt ikke fortsette. Det må finne sted en ny religiøs reformasjon.»

Så snart mitt fengselsliv tok slutt, var det ingenting som holdt meg
tilbake. Jeg forkynte med enda sterkere røst enn før et advarende budskap
til et USA i et dypt moralsk forfall. Jeg fortalte landet igjen og igjen og
understreket det sterkt at USA bare kunne komme seg på beina igjen hvis
landet gjenvant sin kjærlighet til Gud og sin moralske natur.

Jeg fikk smake på fengselslivet uten å ha gjort noe galt, men Guds
vilje kom til uttrykk også der bak murene. Etter at jeg ble løslatt, begynte
de som hadde startet kampanjen for å få meg satt fri, å komme til Pusan
og Seoul i grupper for å lære mer om mitt arbeid. De kom for å finne ut
hva i all verden det var ved Sun Myung Moons ånd som i den grad hadde
fascinert så mange unge i USA. Selv om disse lederne ikke var i Korea
så lenge, tok de seg spesielt tid til å studere vår lære før de  vendte tilbake
til USA. Der organiserte 120 av disse prestene og pastorene
«Lederkonferanse for amerikanske geistlige» (American Clergy
Leadership Conference), som til nå har fungert som en interreligiøs og
økumenisk tros- og fredsbevegelse.





«Jeg fikk ungdommene også til å innse verdien av hardt arbeid. Arbeid dreier
seg ikke om å lide, men å skape. Grunnen til at man kan jobbe hele livet og være
lykkelig, er at arbeid er knyttet til Guds verden. Arbeidet vi mennesker utfører,
er ikke noe annet enn å ta alt det Gud har skapt for oss, og forme det på den
ene eller den andre måten. I tilfelle du skulle få planer om å skape noe Gud
husker deg for, da er arbeid overhodet ikke noe problem. ‘Dere må arbeide med
glede!’ lærte jeg amerikanske ungdommer, som hadde mistet arbeidsgleden og
bare lå og solte seg i et liv med velstand, som den materialistiske kulturen hadde
gitt dem.

I tillegg hjalp jeg mange med å finne gleden i å elske naturen. Jeg fortalte
hvor dyrebar naturen er, til et publikum av unge mennesker, som var blitt fanger
av kulturen i dekadente storbyer og slaver av et selvsentrert liv. Naturen er gitt
oss av Gud. Han taler til oss gjennom den. Det er kriminelt å ødelegge naturen
bare for øyeblikkets glede eller for ubetydelige pengesummer. Til slutt er det vi
selv som må betale prisen for naturen vi ødelegger, og vi selv som blir de
skadelidende. Å ødelegge omgivelsene vil si å gjøre livet vanskelig for våre barn
og barnebarn. Vi må vende tilbake til naturen og lytte til dens stemme. Jeg
fortalte de unge i USA at vi kan høre Guds ord slik det forkynnes i naturen, så
sant vi åpner våre hjerter og lytter til det naturen har å si oss.»

– Sun Myung Moon om vårt forhold til arbeid og naturen
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