
PRVÁ KAPITOLA 

JEDLO JE LÁSKA 

Čo som sa naučil o mieri, keď ma otec nosil na svojom chrbte 

Radosť, keď človek rozdáva potravu iným 
Byť priateľom so všetkými 
Jasný kompas v mojom živote 
Tvrdohlavé dieťa, ktoré sa nikdy nevzdáva 
Keď milujeme prírodu, učíme sa od nej 
Rozhovory s chrobákmi o vesmíre 
Usilovný študent 

DRUHÁ KAPITOLA 

MOJE SRDCE JE PREPLNENÉ SLZAMI 

Medzi strachom a inšpiráciou 
Čím viac to bolí, tým viac by mal človek milovať 
Keď sa nôž neostrí, otupí sa 
Kľúč k veľkému tajomstvu 
Ako žeravá delová guľa 
Priatelil som sa s nádenníkmi a znášal rovnaké utrpenie ako oni 
Oceán pokoja v srdci 
„Prosím, nezomieraj" 
Rozkaz, ktorý sa nedá odmietnuť 4 

Zrnko ryže je väčšie ako celá zem 
Väzenie Hungnam pod snehom 
Bránu väzenia otvorili jednotky OSN 



TRETIA KAPITOLA 
VNÚTORNÉ BOHATSTVO ZÍSKANÉ 
PROSTREDNÍCTVOM BOJOV A UTRPENIA 

„Ty si môj duchovný učiteľ" 
Bláznivý dobre vyzerajúci mladý muž pri studni 
Cirkev bez denominácie 
Dve univerzity vylúčili študentov a profesorov 
Na vysušených konároch rastú nové púčiky 
Utržené rany zoceľujú charakter 
Najdôležitejšie je úprimné srdce 

ŠTVRTÁ KAPITOLA 

AKO SME ZAČALI CELOSVETOVÚ MISIU 

Kráčam po Božej ceste a na svoj život nemyslím 
Čestne zarobiť, s bázňou investovať 
Sila tanca hýbe svetom 
Anjeli otvoria cestičku cez temný les 
Svetové turné 
Posledné lietadlo do Ameriky 
Naša budúcnosť je oceán 
Moja nádej na príchod novej americkej revolúcie 
Washingtonov pamätník, rok 1976 
Plačte kvôli svetu, nie kvôli mne 
„Prečo musí môj otec ísť do väzenia?" 



PIATA KAPITOLA 

SVET MÔŽU ZMENIŤ MILUJÚCE RODINY 

Moja manželka Hak-ča Han 

OBRÁZKOVÁ PRÍLOHA 

Jedinečná vnútorná krása 

Sľuby, ktoré sa nikdy nesmú porušiť 
„Milovať znamená dať a zabudnúť, že človek dal..." 
Harmonická rodina je základnou stavebnou jednotkou pre Nebo 
Desať rokov plaču obmäkčilo srdce svokra 
Pravý význam manželstva 
Pravú lásku môžeme nájsť v pravých rodinách 
Zanechať po sebe dedičstvo lásky 

ŠIESTA KAPITOLA 

LÁSKA PŘIVODÍ ZJEDNOTENIE 

Náboženstvo má silu obrátiť ľudí k dobru 
Rieka neodmieta svoje prítoky 
„Umožnite slobodu vierovyznania v Sovietskom zväze" 
Zjednotenie Kórey bude viesť k zjednoteniu sveta 
Stretnutie s prezidentom Kim Ir-senom 
Krajina môže byť rozdelená, ale nie jej ľud 
Nie ohňom a mečom, ale pravou láskou 



SIEDMA KAPITOLA 

BUDÚCNOSŤ KÓREY, BUDÚCNOSŤ SVETA 

Harmónia a mier vo svete sa začínajú na Kórejskom polostrove 

Od utrpenia a slz k mieru a láske 
Poslanie náboženstva 21. storočia 
Kultúrne projekty ako prejav Božej tvorivosti 
Pán morí a budúcnosť sveta 
Éra oceánov ako skvelá príležitosť 
Jediná púpava je vzácnejšia ako zlato 
Riešenie chudoby a hladu 
Charita hlad nevyrieši 

ÔSMA KAPITOLA 

NOVÁ VÍZIA PRE MLADÝCH 

Nájdite si cieľ, zmeňte svoj život 
Schopnosť objať celý svet 
Všetko, čo máme, je požičané z Neba 
Šťastie je život, ktorý žijeme pre druhých 
Sen o svete bez konfliktov 


