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A Családok Szövetsége a Világ Békéjéért és Egységéért 

és az Egyesítő Közösség Egyesület 

közös nyilatkozata 

Abe Sinzó, volt japán miniszterelnök 

meggyilkolásával és az azt követő nyomozással kapcsolatban 

 

Gapyeong, Dél-Korea (2022. július 12.) - A Nemzetközi Családok Szövetsége a Világ Békéjéért és 

Egységéért (Family Federation for World Peace and Unification, FFWPU), amelyet gyakran "Egyesítő 

Egyházként" emlegetnek, őszinte részvétét fejezi ki Abe Sinzó volt miniszterelnök családjának és Japán 

népének, amely Abe Sinzó tragikus meggyilkolását gyászolja. 

Abe Sinzó halálhírét követően egyes médiumok meg nem erősített híreket jelentettek meg a tragédiáról 

szóló beszámolóikban. 

Ezen állítások némelyikével az FFWPU japán központja egy tokiói sajtótájékoztatón foglalkozott. Az 

FFWPU International szeretné megosztani ezeket az ellenőrzött tényeket. 

Milyen kapcsolatban áll Abe Sinzó volt miniszterelnök az "Egyesítő Egyházzal”? 

Abe Sinzó volt miniszterelnök rövid megjegyzéseket küldött két különböző online "Remény 

Nagygyűlése" eseményre az elmúlt évben, amelyek Ázsia békéjéről szóltak. Az eseményeket az 

Egyetemes Béke Szövetsége (Universal Peace Federation, UPF) és más szervezetek, köztük az FFWPU 

szervezte. 

A UPF és az FFWPU alapítói azonosak, a UPF azonban teljesen független, az ENSZ Gazdasági és 

Szociális Tanácsánál általános tanácsadói státuszban lévő civil szervezet. 

Mi a kapcsolat Jamagami Tecuja és az "Egyesítő Egyház" között? 

Jamagami Tecuja nem tagja az FFWPU-nak, és nyilvántartásunk szerint korábban sem volt tagja. Saját 

belső vizsgálatunk azonban megerősíti, hogy édesanyja az FFWPU tagja, és alkalmanként részt vesz az 

egyházi tevékenységekben. 
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Jamagami Tecuja azon állítását, miszerint édesanyjának az FFWPU-nak tett adományai családi 

problémákat okoztak, a rendőrségnek kell kivizsgálnia. Bármilyen sérelmek is érték, mi teljes szívünkből 

elítéljük az erőszakot és a gyilkosságot. 

Megerősíthetjük, hogy Jamagami Tecuja a merénylet előtti éjszakán próbalövéseket adott le házi 

készítésű fegyverével egy olyan épületre, amelyet korábban az FFWPU templomaként használtak. 

Szerencsére senki sem sérült meg. 

Az előzetes kérdéseken kívül azt illetően, hogy Jamagami Tecuja kapcsolatban áll-e az FFWPU-val, a 

rendőrség még nem keresett meg bennünket a bűnügyi nyomozás során. Az FFWPU helyi képviselői 

teljes mértékben együttműködnek a hatóságokkal bármilyen megkeresés esetén, és szükség szerint a 

sajtó rendelkezésére bocsátják a vonatkozó információkat. 

Kérjük, hogy a médiaszervezetek tartsák fenn a pontosság, pártatlanság és objektivitás iránti szakmai 

elkötelezettségüket. 

Az FFWPU megkétszerezi erőfeszítéseit a tartós béke előmozdítása érdekében. Ismét szeretnénk 

hangsúlyozni, mennyire elszomorít bennünket a világ egyik nagy államférfiújának elvesztése. Isten 

kegyelme és áldása legyen a néhai miniszterelnökkel, családjával, a japán néppel és a világszerte 

gyászolókkal. 

Az FFWPU International európai médiafelelőse 

Peter Zöhrer 

+43 664 5238794 

press.eume@familyfed.org  

 

 

A világ számos országával ellentétben Magyarországon a törvényi szabályozás miatt a Családok 

Szövetsége a Világ Békéjéért és Egységéért nem végezhet egyházi tevékenységet, így hazánkban az 

Egyesítő Egyház jogutódja a vallási tevékenységet végző Egyesítő Közösség Egyesület, míg a Családok 

Szövetsége bejegyzett civilszervezetként dolgozik az FFWPU International tagszervezeteként a békét 

elősegítő tevékenységeken. 

Családok Szövetsége a Világ Békéjéért és Egységéért 

Egyesítő Közösség Egyesület 

media@bekehaz.hu 
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Statement by 

 
Family Federation for World Peace and Unification (FFWPU) 

On the Assassination and Passing of Prime Minister Shinzo Abe 
 
 

The Family Federation for World Peace and Unification International expresses sincere and heartfelt 
condolences to the family of Prime Minister Shinzo Abe and to the people of Japan on the assassination and 
tragic death of Prime Minister Shinzo Abe.  

The Family Federation for World Peace and Unification (FFWPU) has worked over the past 70 years now in 190 
nations worldwide to realize a world of lasting peace by promoting ideal families through harmony and 
cooperation among people of diverse nationalities, religious and cultural backgrounds. Following the outbreak 
of the COVID-19 pandemic, FFWPU has collaborated with other associations and leaders from around the 
world to promote peace and reconciliation. To this end, several Rallies of Hope were held at regular intervals.  

Last year in September, Prime Minister Shinzo Abe sent a 6-minute video message to a Rally of Hope that 
addressed the theme of Peace on the Korean Peninsula. This year in February, Prime Minister Abe also offered 
a written message to delegates attending the Summit for Peace on the Korean Peninsula, sharing his grand 
vision for lasting peace in the world. Representatives and high officeholders from 157 nations with diplomatic 
ties to North and South Korea, including G20 nations such as the US, participated.  

Following the sudden and tragic news of Prime Minister Abe’s assassination, the indiscriminate reports by 
some news media are spreading speculative news and rumors not based on facts. Therefore, FFWPU 
International would like to share facts it has verified from FFWPU-Japan.  

 
The suspected killer of Prime Minister Abe (Mr. Yamagami Tetsuya – 41 years old), is not a member of FFWPU 
and there are no records indicating that he was ever affiliated with FFWPU in the past. The mother of the 
suspect has been attending FFWPU church events about once a month. The reported allegation from the 
suspect that the breakdown of his family was caused by the mother’s donations to the church will be fully 
revealed through the police investigation. However, the suspect’s claims that voluntary donations led to the 
breakdown of his family and the bankruptcy of his father’s business can only be seen as one-sided. 
Furthermore, the suspect’s additional claim that Prime Minister Abe, one of the highest office holders in 
Japan, sent a 6-minute video to an event associated with us led him to target Prime Minister Abe and 
assassinate him makes no logical sense. FFWPU expects that the judicial authorities will fully investigate the 
mental state of the suspect and the cause of the murder, including any links to a tragic incident within the 
family induced by mental health problems. 

 
FFWPU-Japan has addressed several allegations through its press conference today and has already 
announced that it will fully cooperate with the police if any request or queries come. We ask that all the 
media organizations, when covering this case, to please maintain your professional commitment to accuracy, 
impartiality, and objectivity. 

 
Press coverage based on the one-sided claims by the suspect who does not appear in a normal mental state is 
not only an attack on the honor of FFWPU but could lead to a second victimization of Prime Minister Abe, the 
global peace leader who passed away tragically. 
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Violence and murder are unacceptable in a democratic society. These are inhumane and atrocious acts 
against human civilization. FFWPU will redouble its global efforts to realize a world of peace guided by a 
cosmopolitan outlook that transcends nationality or race and sees humanity as one global family. 

 
Once again, FFWPU joins in heart and solidarity with noble men and women from around the world in 
expressing sincere and heartfelt condolences to the family of Prime Minister Shinzo Abe and to the people 
of Japan on the sudden and tragic passing of Prime Minister Abe. We pray that the grace and blessings of 
God be with Prime Minister Abe. 

 
July 10, 2022 
Family Federation for World Peace and Unification 
 
 
Peter Zöhrer 
eume.media@gmail.com  
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