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Forord
Fredselskende borgere av verdenssamfunnet,

Det er en stor glede for oss å kunne formidle til dere noen avsnitt fra et
budskap fra himmelen. Det er virkelig et historisk budskap med stor betydning
for alt arbeidet Gud utfører for at hans ideal skal bli virkelighet. Dr. Sun Myung
Moon var bare 15 år gammel da han ble kalt av Gud og slo inn på veien som
leder til verdens frelse. Dr. Moon har viet sitt 92 år lange liv til oppgaven å
forkynne dette budskapet fra himmelen og la hele menneskeheten få
undervisning i det.

Dr. Moons lære er blitt utgitt i forskjellige skriftsamlinger, som allerede er
kommet opp i over tusen bind. Denne lille boken består av utdrag fra 2005-
utgaven av Cheon Seong Gyeong (Himmelrikets hellige skrifter), fra kapitlene
3, 4, og 5 i «Sanne familier», bok fire, og fra «Livet her på jorden og den
åndelige verden», bok fem.

Innholdet i denne lille boken – et utvalg av alt det dr. Moon har undervist
over flere tiår – gir en innføring i Guds opprinnelige kjærlighetsvisjon, som går
ut på at man blir et sant menneske som utvikler et forhold til et medmenneske
av motsatt kjønn basert på sann kjærlighet. Boken tar også for seg standarden
for sanne familier, verdien i å leve et sant liv, tilværelsen i den fysiske og den
åndelige verden og hvordan vi mennesker fortsetter å leve etter døden.

Boken er en samling av sitater fra taler holdt over flere tiår siden 1950-tallet.
Sitatene er arrangert etter temaer, og innholdet i ett sitat ligner av og til på
innholdet i et annet. Man føler kanskje derfor at det er en del gjentakelser. Når
vi imidlertid virkelig verdsetter kjernen i budskapet vi leser, samtidig som vi tar
i betraktning tidsperioden og omstendighetene da talene ble holdt, begynner vi
å innse at teksten formidler en dyp forståelse av sannheten. Selv det som kan se
ut til å være ubetydelige ord, uttrykker interessante detaljer og en dyp
betydning. Det er nærliggende å sammenligne med hvordan det blir vår. Det
skjer aldri på nøyaktig samme måte fra ett år til et annet.

Dét gjelder også for sitatene som er blitt utvalgt for denne boken ettersom
ordene ikke kommer fra en menneskehjerne. Det er tvert imot sannheter
himmelen har åpenbart, som forkynnes gjennom det dr. Moon sier.



Vi håper inderlig at de som leser boken, ikke vil la den store gunst gå tapt
som vi er blitt vist i og med at dr. Moon lot denne boken bli utgitt. Han gjorde
det nemlig for at sannhetens lys skal kunne skinne på menneskehetens fremtid,
som ellers bare ville ha sett mørk ut. Dr. Moon, som er blitt utvalgt av Gud som
menneskehetens Sanne far, uttrykker sin foreldrekjærlighet ved å gi alle
mennesker i verden denne boken som gave. Kjære lesere, vi ber dere lese denne
lille boken grundig fra begynnelse til slutt og se på den som en veiviser for deres
liv fra nå av. De som vil vite mer, blir bedt om å skaffe seg og studere boken
Guds ideelle familie og ideelle globale fredsrike (Fredsbudskapene) (Deler
finnes også på www.enhet.no/fredsbudskapene) eller de fire første bøkene av
2005-utgaven av Cheon Seong Gyeong (Himmelrikets hellige skrifter) som per
i dag (februar 2015) er oversatt til norsk (finnes også på www.enhet.no/cheon-
seong-gyeong-2005-v).

Måtte himmelen vise dere, deres familier og land sin gunst i overflod!
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Seksjon 1
Familien er den sentrale modell for alle vesener

Når man befinner seg i rommets verden, er det nødvendig med oppe og
nede, venstre og høyre, foran og bak. Bare da blir posisjonen fastlagt som man
eksisterer i. Ens karakteristiske utseende og figur kommer helt an på forholdet
mellom ens øvre og nedre deler, mellom ens høyre- og venstreside og mellom
ens «foran» og «bak».

Den samme formelen som gjelder for forholdet mellom ens øvre og nedre
deler, ens høyre- og venstreside samt ens «foran» og «bak», gjelder også i
familiespørsmål og i situasjoner der en har med nasjonale og globale anliggen-
der å gjøre.

På samme måte som det er oppe og nede, høyre og venstre, foran og bak på
det individuelle plan, må det være foreldre og barn, mann og kone, brødre og
søstre i en familie.

Også i en nasjon må på samme måte, med landets overhode som midtpunkt,
alle familier omfavne ikke bare Østens og Vestens sivilisasjoner, men også
sivilisasjonene på den nordlige og den sørlige halvkule. Deretter må hver
familie omfavne hele menneskeheten som brødre og søstre og til slutt realisere
ett mønster for alle familier. Mønsteret er akkurat det samme for alle, og det
er du selv som er sentrum i et slikt mønster. Først kommer ens egen eksistens.
Deretter må en ha en familie. Det er en lov. Ifølge den samme loven må en så
ekspandere til det nasjonale og globale plan, så til et nivå som omfatter både
himmel og jord, og fortsette helt til en når Gud. Dere kommer ikke bare til å
ønske å bli universets sentrum. Alle kan bli det.

På samme måte er i en viss forstand familiebegrepet kjernen i universet.
Ser vi på himmelen som foreldrene, tilsvarer jorden barna. Tar vi for oss øst
og vest, symboliserer øst mannen og vest kvinnen. Når derfor en kvinne blir
gift, flytter hun dit mannen befinner seg, hvor det nå enn måtte være. Det
tilsvarer at vest og øst får samme verdi når solen [i øst] skinner på den vestlige
verden, og den reflekterer solens lys.

Det samme gjelder for søskenforhold. Når eldstebroren går i spissen for å
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utføre et eller annet arbeid, begynner hans yngre søsken å hjelpe ham. Vi
mennesker må derfor eksistere i foreldre-barn-forhold, mann-kone-forhold og
søskenforhold. Det vil si at disse tre forholdene må treffes i ett punkt. Det er
bare ett slikt sentralt punkt. Det kan ikke være forskjellige sentrale punkter for
oppe og nede, venstre og høyre, foran og bak. Hvis det er forskjellige sentrale
punkter, vil balansen mellom disse tre forholdene, bli ødelagt.

Etter hvert vil derfor oppe, nede, venstre, høyre, foran, bak og det ene
sentrale punktet til sammen danne sju posisjoner. At tallet sju dannes på den
måten, er ensbetydende med å bli ett med Gud basert på en fullkommen sann
kjærlighet og å danne en familie der alt blir en fullkommen sfære, der det er
harmoni og enhet. Fra en slik synsvinkel er det noe i uttrykket «lucky seven».

Så lenge sann kjærlighet forblir uforanderlig, vil den sentrale kjerne ikke
forandre seg, men vil fungere i evighet. Da vil idealet som sanne familier
representerer, begynne å bli realisert. I tillegg er alle posisjonene knyttet
sammen basert på kjernen. Derfor har alle posisjonene – en, to, tre, fire, fem,
seks og sju – samme verdi. Når bestefar ønsker noe, vil ikke barnebarna gå imot
det. Da begynner også bestefarens barn å ønske det, slik at tre generasjoner
sammen vil det. Bestefar, bestemor, mann, kone, sønner og døtre tilpasser seg
alle sentrum.

Tar vi utgangspunkt i kjærlighet, sier vi at foreldre og barn har et så nært
forhold at uttrykket «å være som én kropp» blir brukt for å beskrive det. Det
samme uttrykket blir brukt om forholdet mellom mann og kone og kan også
brukes for å beskrive søskenforhold. Alle blir «som én kropp». Hva må være
midtpunktet for at vi skal kunne bruke uttrykket «å være som én kropp» for å
beskrive disse forholdene? Midtpunktet må være Guds sanne kjærlighet. Gud
skulle nemlig ha vært sentrum for all kjærlighet. Basert på sann kjærlighet blir
foreldre og barn, ektepar og søsken ett med hverandre. Fordi de på den måten
blir ett, får alle samme verdi. (299-114, 7.2.1999)
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Hva er universet? Alt i den skapte verden er skapt som «læremidler» for at
Guds kjære sønner og døtre kan gjøre fremskritt i sin søken etter kjærlighets-
idealet. Derfor er alt organisert i forhold med to parter. Mineralriket fungerer
basert på forholdet mellom handlingssubjekt og -objekt. Det samme gjelder for
atomer. Protoner og elektroner fungerer basert på forholdet mellom
handlingssubjekt og -objekt. Hvis dette forholdet ikke fungerer, kan det ikke
være noen fortsatt eksistens. Uten et aktivt forhold kan det verken være noen
permanent eller varig eksistens.

Universet er derfor en verden skapt for å kunne komme i kontakt med sitt
sentrum gjennom mennesket. (137-59, 18.12.1985)

Hva er universet? Det er en større utgave av familien. Når dere begynner å
se familier som fullstendig har realisert de forskjellige former for kjærlighet i
familien, ser dere at det i slike familier er posisjonene oppe, i midten og nede
(foreldre, ektepar og barn), samt venstre og høyre, og også foran og bak. Det er
regelen. Når vi snakker om oppe og nede, mener vi foreldre og barn. Når vi
snakker om venstre og høyre, mener vi mann og kone. Når vi snakker om foran
og bak, mener vi søsken.

Hvordan blir de alle ett med hverandre? Det er ikke mulig basert på makt,
kunnskap eller penger. Hva må til for at det blir mulig? Det er kjærlighet. Dette
er en udiskuterbar sannhet. Uten kjærlighet går det ikke an å skape en sfære.

Hva er da oppe, i midten og nede i deres egen familie? Disse posisjonene er
der for å hjelpe dere til å lære kjærlighet. De hjelper dere til å lære en kjærlighet
som gjør det mulig å oppleve en universell kjærlighet. Da må dere gå ut i
samfunnet og omsette i handling det dere har lært i familien.

Hvordan bør vi elske? Jesus sa: «Du skal elske din neste som deg selv.»

Seksjon 2
Familien er en «lærebok» for å

kunne oppleve en universell kjærlighet
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Hvordan gjør man det da? Dere er usikre på det. Når du går ut i verden og har
med en eldre mann å gjøre, må du behandle ham som din egen bestefar. Du må
behandle dem du har med å gjøre, som din egen mor, din egen far eller din egen
sønn. Det er det dere må gjøre når dere går ut i verden.

Menneskene i posisjonene oppe, i midten, nede, foran, bak, venstre og høyre
er alle på utstilling i «utstillingshallen» som vår verden kan betegnes som. Dere
må forstå at vår verden er som en utstilling av mennesker. Hvis dere kan elske
alle med en slik kjærlighet, vil Gud ta del i den midt blant dere. (128-22,
29.5.1983)

Hva er himmelriket? Det er der du kan elske alle i verden rundt deg slik du
elsker din egen familie. Der utgjør menneskene rundt deg himmelrikets
befolkning. Hva er egentlig de fire generasjonene som dine besteforeldre, dine
foreldre, din kone, dine søsken og dine barn utgjør? De representerer en familie,
som fungerer som et læremiddel for å hjelpe deg til å oppleve en universell sann
kjærlighet, som innbyggere av himmelriket. Dere må forstå at familien er
grunnlaget som fungerer som et læremiddel for å skolere deg. (129-96,
1.10.1983)

Vi kan ikke leve uten å lære oss en universell kjærlighet. Gud har forberedt
lærebøker, hellige skrifter og lignende som sier: «Elsk din bestemor og bestefar.
Din bestemor og bestefar her på jorden er sendt som representanter for
bestemødrene og bestefedrene i den åndelige verden. Hvis du derfor elsker dine
besteforeldre, skal jeg gladelig se på det som om du har elsket alle bestemødre
og bestefedre.» Det har Gud forpliktet seg til.

Gud sier også: «Dine foreldre har tjent som en modell for hvordan man viser
kjærlighet, som en slags `lærebok´. De representerer de utallige mødrene og
fedrene i verden rundt oss. Derfor må du virkelig elske din mor og far. Gjør du
det, skal jeg gladelig ta det som en betingelse for at du har elsket alle mødre og
fedre. Hvis du dessuten som en mann som representerer alle menn i verden,
elsker en kvinne som representerer alle kvinner, skal jeg med glede betrakte det
som en betingelse for å ha vist kjærlighet for alle kvinner.»

I tillegg sier Gud: «Ettersom du elsker dine sønner og døtre, skal jeg gladelig
se på det som om du har elsket alle sønner og døtre.» Derfor er familien et
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«treningssenter» der du får en slik trening.
Det er en treningsprosess for å lære å elske verden i overensstemmelse med

hellige skrifter. Vi kan spørre dem som holder på med treningen, om de vil gå
ut i verden og elske de eldre kvinner og menn der i stedet for sine egne
bestemødre og bestefedre. Blir svaret ja, blir det mulig å frelse verden.
(130-273, 5.2.1984)
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Gud ønsker å danne et kjærlighetens kongerike. Det er Guds vilje. La oss si
at det er Guds vilje å få utviklet en ideell kjærlighetsverden og få globalisert
den. Da blir familien arenaen der vi kvalifiserer oss, der vi kan få ståkarakterer
helt fra vi går ut av «barneskolen» til vi tar «doktorgraden» på «universitetet».
Verden er en forstørret utgave av familien. Ser vi nøye etter, kan vi si at det
finnes en verden der bestefedre og bestemødre lever, en verden der middel-
aldrende menn og kvinner lever, en verden der mennesker lik ens eldre søsken
lever, en verden der ungdommer lever, og en verden der barn lever. Derfor ser
disse forskjellige verdener – de eldres verden, verden med mennesker i sin beste
alder, de middelaldrendes verden, ungdommens verden og barnas verden –
simpelthen store og folkerike ut, men til sammen representerer de likevel en
forstørret utgave av familien. (147-281, 1.10.1986)

Familien er den minimumsenheten man trenger som treningssenter, og det
nødvendige «læremiddel» for å komme inn i himmelriket. Familien har alle de
forskjellige stadier: bestefarsstadiet, morsstadiet, ektefellestadiet og søsken-
stadiet. Utvider man disse til å omfatte besteforeldrenes aldersgruppe,
foreldrenes aldersgruppe, ens egen aldersgruppe og barnas aldersgruppe, får vi
hele menneskeheten.

Himmelriket kan bare arves av familier der man er i stand til å elske alle
mennesker slik man elsker sin egen ektefelle og sine egne foreldre, og lever for
alle mennesker slik man lever for sine egne sønner og døtre. Det er vidunderlig
at det virkelig er slik. Det er slik man får privilegiet til å kunne få allslags
innflytelse i begge de to verdener som Gud skapte, dvs. både i himmelen og på
jorden. (143-285, 20.3.1986)

Familien fungerer både som en lærebok i og et treningssenter for kjærlighet.

Seksjon 3
Et kjærlighetens «treningssenter»

for å komme inn i kjærlighetens rike



Sanne familier ─ nøkkelen til himmelriket ─ 16

Derfor kan du når du dør, formelt bli gitt retten til å gå inn i himmelriket,
fredens kongeslott. Verden er en forstørret utgave av familien.

Det finnes en bestefedres verden, en bestemødres verden, en fedres verden,
en mødres verden, en ektemenns verden, en gifte kvinners verden og en sønners
og døtres verden. Til sammen danner alle disse vår verden.

Når du derfor elsker alle mennesker i verden slik du elsker din egen familie,
og slik du basert på din familie elsker Gud, blir det den strake veien til
himmelriket. Derfor er det første bud: «Du skal elske Herren din Gud av hele
ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.»

Det andre budet er: «Du skal elske din neste som deg selv.» Hvis du elsker
Gud og menneskeheten, er du i mål. Hvis du ikke klarer det, vil din åndelige
trening ha vært forgjeves, uansett hvor mye du trente. Uansett hvor avansert en
religiøs lære kan være, hvis den ikke gir uttrykk for hvordan man elsker Gud,
menneskeheten og hele universet, består en slik lære ikke «eksamen».

Først må dere ha dype kjærlighetsopplevelser i familien ved å gå gjennom
en prosess som følger oppskriften og er som et treningssenter som fungerer som
et mikrokosmos av hele universet. Deretter må dere få kjærligheten spredt og
elske verden rundt dere. Det du har fått som tjener som et slikt treningssenter,
er din familie, der du vokste opp sammen med din mor og far.

Hvis du derfor elsker dine foreldre mer enn din kone, elsker dine sønner og
døtre mer enn din kone, elsker menneskeheten mer enn din kone, og elsker Gud
mer enn din kone, da er du i mål (da er hele jobben gjort).

Det betyr ikke at du skal kutte ut din kone. Når du begynner å elske alle på
den måten, vil alle som blir elsket av deg, begynne å elske din kone. Finnes det
en herligere situasjon enn det? Hvis du gjerne vil elske din kone, gjør det da på
den måten. (142-242, 11.3.1986)
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Hva slags hell og lykke må du ha med deg som barn? Du må arve hellet og
lykken til dine besteforeldre og foreldre. Hvorfor trenger vi besteforeldre? Vi
trenger dem fordi de representerer fortiden. De er levende representanter for
tider som har vært. Foreldrene representerer nåtiden, mens barna symboliserer
fremtiden. De fremtidige barna omfatter øst, vest, nord og sør.

De er også midtpunkt for det hele. Ikke bare besteforeldrenes midtpunkt,
men også foreldrenes midtpunkt, barnas midtpunkt og Guds midtpunkt er basert
på sann kjærlighet. Å elske og respektere sine besteforeldre vil derfor si å arve
alt som hører fortiden til, og lære om en verden som har vært.

Du lærer om nåtiden fra din far. Ved å elske barna lærer du om fremtiden.
Hva arver du takket være dine besteforeldre og foreldre? Du arver sann kjærlig-
het.

Selv om bestefar og bestemor er godt oppe i årene, er de et par som er blitt
ett i sann kjærlighet. Din mor og far er også blitt ett. Ved at også vi blir ett slik
de ble, blir fremtiden vår.

Derfor kan vi absolutt ikke få fremtiden i arv uten å bli en sann familie. Når
vi ser på de tre generasjonene i en familie, er det som å betrakte universet.
Universell kjærlighet eksisterer i en sann familie, som representerer nåtiden og
fremtiden.

Når vi ser på dyrenes verden, ser vi at hann- og hunndyr elsker hverandre.
Det er læreboken som lærer oss om en universell kjærlighet.

Uten bestemor blir det ustabilt. Det samme gjelder for bestefar og også når
begge mangler. Det er det samme hvilken av de to det er som ikke er der. Bare
med besteforeldrene på plass kan vi holde stø kurs mot himmelriket. På den
måten kommer besteforeldre, mor, far og barna alle til himmelriket. De som
elsker sanne besteforeldre, sanne foreldre, sanne barn, en sann familie, en sann

Seksjon 4
Familien er den viktigste «lærebok»

for himmelriket
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nasjon og det sanne univers, kommer til himmelriket. Modell og «lærebok» for
alt dette er familien. (162-140, 5.4.1987)

Familien er et «læremiddel» for å kunne opprette himmelriket. Det er et
«læremiddel» som kommer fra oven. Elsker man alle i verden på sin bestefars
alder slik man elsker sin egen bestefar, begynner man å ha kurs mot
himmelriket. Elsker man dem på sine foreldres alder slik man elsker sine egne
foreldre, blir man akseptert hvor man enn ferdes, og samme hvilket land på
jorden det er. Selv når man går til den åndelige verden, vil det ikke oppstå
barrierer. Har man holdningen å se på de unge i alle land som sine egne sønner
og døtre, slipper man inn i himmelriket hvor som helst, selv om det er 12
perleporter og retninger.

Derfor fungerer familien som et læremiddel for å gi oss en tilknytning til
himmelriket. [...] Anvender vi [...] «læreboken» på vårt land, blir vi patrioter.
Anvender vi «læreboken» på verden, blir vi hellige og vise menn og kvinner.
Begynner vi å anvende «læreboken» på både himmel og jord, blir vi Guds
hellige sønner og døtre. Alle mennesker har et slikt ønske. (137-77, 18.12.1985)

Dere må kunne omfavne sønner og døtre av alle raser og også deres
barnebarn. På den måten må dere innta en posisjon der dere blir et
«familieoverhode» som – som sanne foreldre – elsker jordens mennesker med
Guds sanne kjærlighet. Dere innehar en posisjon der dere kan representere
familiestandarden for sann kjærlighet, samtidig som dere basert på Guds
kjærlighet er knyttet til Foreldrene som er slik foreldre opprinnelig skulle ha
vært. Det er bare da man kan komme inn i himmelriket. (176-209, 9.5.1988)
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Det er familien som bærer fortiden, nåtiden og fremtiden i seg. Hva er derfor
det ultimate punktet Gud har vært på jakt etter i «6 000 år»? Det er familien. Det
er familien som er knyttet sammen av kjærlighet. Det er familien der alle blir ett
med hverandre basert på kjærlighet.

Alt som eksisterer, blir styrt av kjærlighet. Vi kan ikke bryte vårt forhold til
den absolutte kjærlighetskilden. Da Gud skapte, var den opprinnelige oppgave
han ga til Adam og Eva, å opprette en slik familie.

Da Gud skapte mennesket, ville han ikke at det bare skulle resultere i en
mann, Adam, og en kvinne, Eva. Gud drømte om en ny form for familie der de
to ble ett med hverandre. Å skape en mann og en kvinne var for Gud bare
begynnelsen, det første skrittet. Derfor må dere leve slik at dere kommer i en
situasjon der dere, basert på Guds kjærlighet, kan føle dere tilfreds med livet her
på jorden i familieomgivelser, etter at dere har gjenoppreist en familie. Det er
bare da dere kan være sikre på å komme inn i himmelriket. Bare da blir dere i
stand til å heve dere over denne verden. (30-85, 17.3.1970)

For å skape familieomgivelser fulle av kjærlighet må man være
betingelsesløs. Foreldrene kan representere fortiden, mann og kone nåtiden og
barna fremtiden.

Å elske sin partner mens en lever, tilsvarer at Gud har et forhold til verden.
Når foreldre, ektepar og barn er skjønt forent i hjertets opprinnelige hjemland,
kan de, som representanter for himmel og jord, be andre å følge eksempelet av
deres kjærlighet og be sine etterkommere å følge seg. I hjertets opprinnelige
hjemland kan man uttrykke både sine innerste og sine mer overfladiske følelser.
Et slikt sted der himmelske følelser kommer til uttrykk, er et sted som kommer
til å bli husket både i himmelen og på jorden. (30-78, 17.3.1970)

Seksjon 5
Familien er kjernen der fortidens, nåtidens

og fremtidens kjærlighet er konsentrert
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Hva har Gud vært på utkikk etter fram til nå? Han har ikke vært på jakt etter
noen som kunne være hans leder og midtpunkt. Han har lett etter noen som var
ideell til å kunne respondere på ham. Han har vært på utkikk etter dem som
fulgte hans eksempel og var i besittelse av de indre og ytre egenskapene ved den
verden han skapte.

Hva er det fundamentale punktet som kan føre til et slikt resultat? Det er
familien. Det finnes ikke noe som kan representere universet bedre enn
familien. Å bli ett med foreldrene betyr at fortid og nåtid møtes. Ved å elske
dine foreldre blir du i stand til å elske fortiden. Ved å elske din ektefelle blir du
i stand til å elske nåtiden. Ved å elske dine barn blir du i stand til å elske
fremtiden. Dermed blir du i stand til å oppleve kjærlighet til tre generasjoner.
Kjernen der tre former for kjærlighet er konsentrert, er familien. (30-80,
17.3.1970)

Hvor begynner da livet i himmelriket? Det er i familien. Det oppstår ikke noe
annet sted. Himmelriket er simpelthen en større utgave av familien og er ikke
noe som er forskjellig fra familiens verden. Når dere derfor slår armene rundt
deres egen mann eller kone, må dere tenke at det betyr at alle menn og kvinner
i verden blir ett med hverandre. På den måten er nettopp familien stedet der dere
kan legge betingelsene for å ha elsket hele menneskeheten.

Dere må finne ut hvordan dere kan leve livet slik. Å elske sine foreldre vil si
å sørge for at fortiden blir knyttet til nåtiden og legge forholdene til rette for at
Gud vil komme på besøk til dere.

Derfor må dere elske deres foreldre. Å elske sine foreldre vil si å få deg, som
representerer nåtiden, knyttet til dem som har eksistert før i tiden. Det er slik du
gjør fortid og nåtid ett med hverandre. Dessuten er å elske sine egne barn
ensbetydende med å få nåtiden knyttet til fremtiden. Filosofien som eksisterer
for å lovprise en slik kjærlighet i titusener av år, er Enhetstenkning. (30-82,
17.3.1970)
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Du kan ikke leve atskilt fra ditt hjerte. Selv om du er et lands president eller
har all makt i verden, kan du ikke leve hvis du ikke har et sted der du kan
uttrykke gleden i ditt hjerte.

Du er ikke i stand til å føle deg tilfreds i ditt hjerte på grunn av dem som tar
ordrer fra deg, dine regjeringskolleger eller dem som bøyer seg til jorden for
deg. Slike følelser må du oppleve i din familie. Du må kunne føle glede
gjennom din ektefelle og dine barn når du kommer hjem. Du må til og med
kunne vise andre at du er stolt av en slik glede. En slik glede er den viktigste
gleden. Den kommer ikke i annen rekke.

Det samme gjelder for Gud. Selv om han hadde gjenoppreist hele verden,
kunne han ikke føle seg glad uten en familie. Konklusjonen blir at vi må ha en
familie. (25-85, 30.9.1969)

I familien må foreldrene være midtpunkt. I utdanningsinstitusjoner, som
representerer samfunnet, må lærerne være midtpunkt. Dine foreldre fostret deg
opp ved å gi deg melk. De bidro med andre ord til din fysiske utvikling. På den
måten hjalp de deg også på det følelsesmessige plan.

Hva er da skolen for? Den er der for å gi deg en opplæring som fokuserer på
et liv i samfunnet, på livets scene i fremtiden. Hvis familien er «trenings-
senteret» for følelsene, er skolen «treningssenteret» for å teste deg for samfunnet.

Men det er ikke samfunnet som er det endelige mål for treningen. Hva er
det? Det er ens land. Landet har et statsoverhode. Hva er grunnen til at alle
innbyggerne savner sin president og ønsker å være nær ham? Etter at de har
opplevd alt både i familie og samfunn, vil neste skritt være å gå høyere opp.

Når man begynner som president, er man en frukt på det tredje stadiet, etter
formingsstadiet og vekststadiet. Etter at frøet har begynt å få røtter, og et
kretsløp er kommet i gang, utvikler frøet seg både oppover og nedover. Ved at

Seksjon 6
Familien er hjertets «treningssenter»
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den underjordiske delen og det som vokser over jorden, samarbeider, blir
blomster og frukt til.

I skolen blir det derfor utdannet mennesker som landet trenger, dvs. landets
dyrebare pilarer og kompetente personer. Hva representerer det man lærer på
skolen? Det er trening. Derfor er skolen et «treningssenter», et «testsenter».
Treningen er ikke det virkelige liv, men et forberedelsesstadium. Man må ikke
forberedes på feil måte.

Hva representerer familien? Den er et «treningssenter» for ens hjerte.
Familien er stedet der du kan trene opp ditt hjerte til å elske. Derfor må du
tilbringe tiden på skolen som søsken som elsker hverandre. Derfor må dere også
i deres land leve som søsken som elsker hverandre. En slik opplæring fra
foreldrene er også noe skole, samfunn og land bør gi opplæring i.

Foreldrene må innvie barna i alt som har med følelser å gjøre. Foreldrene må
skape et emosjonelt grunnlag for sine barn ved å lære dem å følge i foreldrenes
fotspor og leve på en bestemt måte i familie og samfunn og for sitt land.
(180-130, 22.8.1988)

Når dere ser på en familie, er den ikke nødvendigvis god fordi man har et fint
hus i fine omgivelser. Det motsatte er tilfelle. Uansett hvor dårlige omgivelsene
er, og hvor loslitt huset er, er det en god familie hvis den fungerer som et sted
der man finner fred og ro og et sted du ønsker å knytte alle dine omstendigheter,
hele ditt liv og din levestandard til. I et slikt hjem preges foreldre-barn-forholdet
av et hjerte som går ut på å leve for hverandre. Et slikt hjem er det opprinnelige
hjemstedet vi kommer til å huske, og representerer hele motivasjonen for å leve.
Derfor blir familien grunnlaget som avgjør om vi får et lykkelig liv. (29-16,
15.2.1970)
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Familien er et godt sted. Hvorfor det? Det er et godt sted fordi din mor og
far er der. Det er et godt sted fordi din eldre søster og eldre bror er der. Det er
et godt sted fordi din yngre bror og yngre søster er der. Det er et godt sted fordi
dine slektninger er der.

 Derfor føler man hjemlengsel og savner sitt opprinnelige hjemsted, stedet
man ble født. Man tenker mer på sitt hjemsted enn sitt land. Du bor innenfor
Sør-Koreas grenser, men likevel er stedet du lengter tilbake til, ditt hjemsted.
Hvilket sted er det du lengter etter selv om du liker Sør-Korea, selv om du
ønsker å bo i Sør-Korea, og selv om du bor i Sør-Korea? Det er ditt hjemsted,
stedet du ble født.

 Hva slags sted er ditt hjemsted? Det er stedet der du føler deg fullstendig
oppløftet overalt, samme hvilken retning du snur deg i. Hva vil det si å føle seg
slik? Det vil si å knytte kjærlighetsbånd. Det er på hjemstedet din mor og far
knytter bånd til deg ovenfra. Mann og kone knytter bånd som representerer
venstre og høyre, til hverandre. Nedenfra knytter dine barn og slektninger nære
kjærlighetsbånd til deg fra alle retninger.

Vi mennesker setter kilden til vår lykke basert på kjærlighet høyest. Derfor
kan vi ikke annet enn å lengte etter vårt opprinnelige hjemland. Hvor tror dere
da at Guds opprinnelige hjemland er? Hvor på vår klode tror dere det befinner
seg? Det er et spørsmål vi må tenke på.

Hvis Gud er kjærlighetens Gud, må han uten tvil ha planlagt en base for å
kunne leve her på jorden. Hvor er den basen? For å forstå det må vi forstå hvilke
forberedelser Gud gjorde for å gjøre klar en slik base.

Hvor tror dere stedet er som kan bli den opprinnelige hjemstedsbase som kan
gjøres klar for Guds familie? Det er ikke noe spesielt sted. Det er stedet der
sønnen befinner seg som kjenner Gud som sin sanne Far. Det er med andre ord

Seksjon 7
Familien er menneskets
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stedet der sønnen med eksklusive rettigheter til Guds kjærlighet, Guds enbårne
sønn, befinner seg. Det er også stedet der en slik datter befinner seg.

Det er dermed stedet der en slik sønn og datter gifter seg og etablerer en
perfekt familie. (23-151, 18.5.1969)

Hvem burde da være på det opprinnelige hjemstedet? Dem du skulle ønske
å treffe, burde være der. Dine foreldre burde være der. Dine søsken burde være
der. Dem du skulle ønske du kunne møte, burde være der. Du ønsker å leve
sammen med dem der, men vil du være fornøyd med å se dem bare et kort
øyeblikk? Vil du være fornøyd om du møtte dem og så dem bare en kort stund?
Når du møter dem og lever sammen med dem, må du ikke bli trøtt av det, selv
om dere levde sammen i en evighet. Dere må gå og finne et slikt sted. Det stedet
er himmelriket, som dagens religioner streber etter. (23-80, 11.5.1969)

Vi lengter i dag etter vårt opprinnelige hjemland. Det er fordi de er der som
står oss nærmere enn alle andre: våre foreldre, våre søsken og våre slektninger.
De veileder oss hele tiden. Når vi besøker dem, tar de imot oss slik de gjorde før
i tiden. Når vi går gjennom vansker, viser de sympati med oss i vår vanskelige
situasjon. De trøster oss og tar imot oss med glede. Selv om du elsket ditt kjære
opprinnelige hjemland og dro dit, ville du uten slike forhold miste ditt hjerte
fullt av en brennende lengsel. I stedet ville du dra din vei og føle deg dypt
skuffet. Det må dere forstå. I det opprinnelige hjemlandet må det absolutt være
noen som ønsker dere velkommen. (23-80, 11.5.1969)
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Alt deler seg fra en enhet og blir mange enheter for så til slutt å smelte
sammen til en større enhet. Fra en enhet skjer det med andre ord en deling i
forskjellige slags enheter før disse kommer sammen igjen som én enhet.
Deretter oppstår det igjen en deling i enheter som så blir til noe enda større.

Et slikt mønster gjelder også for familien. Familien blir således til stadig
større grupperinger, men formen er hele tiden den samme som før de større
grupperingene ble forent. Det er i familien man blir et par. Det er i familien
mann og kone blir ett. Det er i slekten familier blir ett med hverandre. Det er i
en folkegruppe klaner blir ett med hverandre. Ved at folkegrupper blir forent,
danner de sammen en nasjon. Hele veien har familien den sentrale rolle. Når vi
sørger for at slike familier ekspanderer, blir en hel verden til på det horisontale
plan.

Derfor kan ikke noe samfunn utelukke familien. Hvis vi ikke kan
gjenoppreise familien, kan vi ikke gjenoppreise verden. Deretter må vi, basert
på slike familier, opprette en lære som ser på den åndelige og den fysiske verden
som en helhet. Det store makrokosmos vi lever i, består av både himmel og jord.
Himmel og jord er det som i mennesket tilsvarer sinn og kropp. Sinn og kropp
må bli ett med hverandre.

Akkurat som den initierende part trenger den responderende part, trenger en
mann en kvinne. Når mann og kvinne blir ett med hverandre, blir det en familie.
Uten å sette en slik familie i sentrum blir ikke Guds kjærlighetsgrunnlag dannet.
(26-189, 25.10.1969)

En lære som ser på den åndelige og den fysiske verden som en helhet, er en
lære som forener sinn og kropp og deretter oppretter et hjem som blir et sant

Seksjon 8
Familien er den ultimate målestokk –
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uttrykk for Guds kjærlighet. En slik lære sørger for at et slikt begrep blir knyttet
til den åndelige og den fysiske verden. Den øverste del av skrifttegnet «宙» (ju)
i det koreanske ordet «cheonju» (天宙) (kosmos) betyr et hjem. Derfor bruker
vi uttrykket «en lære som ser på den åndelige og den fysiske verden som en
helhet». Vårt store makrokosmos omfatter den åndelige verden og den fysiske
verden.

Hva har det med oss å gjøre? Vi trenger et hjem. Uten å lykkes i å bli ett med
hverandre i sitt hjem har man ingen tilknytning til en lære som ser på den
åndelige og den fysiske verden som en helhet.

Hjemmet er den ultimate målestokk, prikken over i’en i en slik lære. De som
i sitt hjem ikke er i stand til å synge sanger om fred og lovprise lykken, vil bli
ulykkelige mennesker, både her på jorden og når de går til den åndelige verden.
(26-189, 25.10.1969)

Hvor begynner himmelriket å bli realisert? Det begynner å bli virkelighet i
våre familier. Hva slags ideologi har vi da? Vi har en familie-ideologi. Læren
vi er talsmenn for, som ser på den åndelige og den fysiske verden som en helhet,
heter på koreansk cheonju-ju-eui (天宙主). Det koreanske ordet «cheonju»
(天宙) består av ordet «cheon» (天), som betyr himmel, og ordet «ju» (宙), der
den øverste del betyr hjem. En lære som ser på den åndelige og den fysiske
verden som en helhet, er med andre ord en lære basert på et hjem i himmelen.
Bare på den måten blir betydningen av ordet «cheonju» (kosmos) klar.

I samtlige 66 bøker i Bibelen kommer en lengsel etter en ideell familie til
uttrykk. Hva er det dessuten alle mennesker ønsker seg? Det er en ideell familie.
Ble man født som gutt, går ens ønske om en familie ut på å møte den ideelle
kvinne.

Ble man født som jente, består ens ønske om en familie i å møte den ideelle
mann. Selv om en kvinne har tatt en doktorgrad og er stor i munnen, ønsker hun
likevel inderlig å møte den ideelle mann. Hun ønsker å treffe den ideelle mann
hun kan elske og få lubne og søte sønner og døtre med. Det er kilden til lykke.
Idealet til Enhetskirken består ikke i noe annet. Familien er både alfa og omega.
(26-102, 18.10.1969)

Hva slags lære er da en lære som ser på den åndelige og den fysiske verden
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som en helhet? Det er en lære basert på Sanne foreldre. I bunn og grunn er både
førstnevnte og sistnevnte lære en foreldre-ideologi. Det er læren for ens hjem,
for ens land og for dere som individer.

Hvem sin lære ville verden ha fulgt hvis mennesket ikke hadde falt? Den
ville ha fulgt Adams lære. Adams lære ville nettopp ha vært en lære basert på
Sanne foreldre, dvs. en lære basert på en Far og en Mor. Ingen lære kan overgå
en lære basert på Sanne foreldre.

Derfor må Enhetskirken, innenfor rammen av ideelle familier, som er slik
familier opprinnelig skulle ha vært, knytte det som har med våre dypeste
følelser å gjøre, til en lære basert på Gud og med begrepet «Sanne foreldre» som
midtpunkt. Så lenge båndene eksisterer som blir knyttet i familier opprettet ved
hjelp av dette begrepet, går det ikke nedoverbakke med oss. (26-201, 25.10.1969)





Vår reise gjennom livet
med kjærlighet i sentrum

2. kapittel
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Hvis vi spør oss selv om det var liv eller kjærlighet som kom først, kan vi
hevde at de begge gjorde det. Men hvilken av de to tror dere virkelig kom først?
Kjærlighet kom først. Hvis det ikke fantes en strøm av kjærlighet før grunnlaget
for universet begynte å eksistere, ville det ikke være noen verdi i å eksistere.
(143-277, 20.3.1986)

Når vi begynner å se på hvor livet kommer fra, dukker spørsmålet opp om
det var liv eller kjærlighet som kom først. Fram til i dag har man ikke forstått
dette klart. Det var ikke liv som kom først, men kjærlighet. Det som kommer
som nummer to, må innordne seg etter det som kommer først. Derfor er det
riktig å vie sitt liv til kjærligheten. Det er slik vi må gripe fatt i dette spørsmålet.

Dermed blir det klart hva som er riktig måte å leve livet på. Siden vårt liv ble
til på grunn av kjærlighet, blir konklusjonen at vi må gå kjærlighetens vei og dø
for kjærligheten.

Hensikten med at vi blir gitt liv, er å finne kjærligheten som det store
universet, og ikke bare vårt lille mikrokosmos, kan ønske velkommen. Hensik-
ten med vårt liv er å bli født, elske og dø omgitt av den store universelle
kjærligheten som Gud, engleverden, de skapte ting og våre Foreldre alle
offisielt kan anerkjenne. Det er slik jeg ser det. (83-164, 8.2.1976)

Vi mennesker ble ikke født fordi vi selv ønsket det. Ble vi da født fordi vår
far og mor ønsket det? Nei. Vi blir født fordi Gud vil det. Vi blir født på grunn
av kjærligheten hos foreldrene, som representerer Gud. Hvert individ blir født
som et nytt levende vesen basert på kjærligheten hos foreldrene, som
representerer Gud.

Kjærligheten har evnen til å skape alt. Hvert individ blir født som et vesen
med en sentral rolle i hele universet og mottar hele universets kjærlighet.

Seksjon 1
Hvorfor blir vi mennesker født?
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Den høyeste hensikt for ens liv er å bli født basert på kjærlighet, bli oppdratt
med kjærlighet, leve i kjærlighet og etterlate seg kjærlighet.

Det mest verdifulle en kan gjøre, er i sin egen familie å leve i samsvar med
levereglene for kjærligheten som er universets sentrum. (Velsignede familier –
1063, 21.9.1978)

Dere må forstå hvorfor vi mennesker blir født. Vi blir ikke født på grunn av
kunnskap eller makt. Vi blir født på grunn av kjærlighet og i kjærlighet. Hvorfor
er da kjærlighet noe så enestående? Det er fordi kjærlighet er kilden til liv.

Dere ble født omgitt av deres foreldres kjærlighet. Dere ble ikke født fordi
deres foreldre var ute etter penger eller kunnskap. Ettersom dere således ble født
omgitt av kjærlighet, må dere bære kjærlighetens frukter. Derfor trenger dere
barn.

Et ektepar blir fullendt når de blir ett og får sønner og døtre som de kan ha
et varmt forhold til. (Velsignede familier – 1062, 20.8.1988)

Vi mennesker kan ikke eksistere atskilt fra kjærlighet. Derfor kan vi si at
hvert enkelt individ opprettholder livet basert på kjærlighet.

Grunnen til at alle ting i skaperverket begynte å eksistere, er Guds kjærlig-
het. Derfor er det unektelig desto mer grunn til å si at den skapte verdens
sentrale vesen, mennesket, er et vesen som har sin opprinnelse i kjærlighet.
(Velsignede familier – 1062, 20.8.1988)

Mennesket blir født som et resultat av kjærlighet og modnes basert på
kjærlighet. Derfor kan vi ikke leve atskilt fra standarden for kjærlighet.
(Velsignede familier – 1062, 20.8.1988)
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Hva tror dere er årsaken til menneskets eksistens? Årsaken er kjærlighet.
Hva tror dere da er hensikten med menneskets eksistens? Hensikten med
menneskets eksistens er å realisere kjærlighetsidealet. Mennesket begynte å
eksistere på grunn av kjærlighet. Derfor er hensikten med menneskets eksistens
å gjøre kjærligheten fullkommen ved å legge et kjærlighetsgrunnlag, få det til å
ekspandere og knytte det sammen.

Det hele begynte med andre ord fra kjærlighet. Derfor må også målet bli
nådd basert på kjærlighet. For å kunne det må en mann og en kvinne som har
inngått et forhold til hverandre, bli ett i kjærlighet og få foran og bak, venstre
og høyre, oppe og nede knyttet til hverandre. (Velsignede familier – 1064,
3.1.1986)

Uansett hvor fast besluttet vi er på å bli et absolutt menneske, og uansett hvor
mye vi bestemmer oss for absolutte mål, vil det være forgjeves med mindre vi
blir lykkelige. Å leve og tjene til livets opphold må være preget av glede.

Vi tjener til livets opphold for en hensikt. Når vi har oppnådd hensikten, vil
vi ha noe større enn livet i seg selv. Hva er det? Hva er mer dyrebart enn alt
annet både for mann og kvinne? Det er kjærlighet.

Kjærlighet er den viktigste forutsetning for en slik lykke. Uansett hvor flink
man er til å sette seg mål, må man arbeide mot et nytt mål dersom man ikke er
i stand til å opprette den kjærlige autoritet man trenger for å ta ansvar for sitt
opprinnelige mål. Man kan ikke ha noe høyere mål enn kjærlighet. (29-130,
26.2.1970)

Hva lever dere for? Noen svarer at de lever for å spise. Andre sier at de lever
for å arbeide. Det finnes også de som sier at de lever uten noe som helst formål.

Hva lever mennesket for? Hvor vidunderlig er det ikke hvis svaret ditt er at

Seksjon 2
Livet slik det opprinnelig ble skapt for å være,

med kjærlighet i sentrum
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du lever for kjærlighet? Livet slik det opprinnelig ble skapt for å være, går ut på
at vi mennesker blir født som en frukt av kjærlighet, lever i kjærlighet for så å
vende tilbake til den evige kjærligheten der vi er omfavnet av Gud. (Velsignede
familier – 1064, 26.4.1982)

Du blir født på grunn av kjærlighet og vokser opp omgitt av kjærlighet.
Deretter blir du knyttet til kjærlighet på et annet plan når du forlater foreldrenes
kjærlighet og drar for å finne en livsledsagers kjærlighet. Vi kan si at
foreldrekjærlighet er en kjærlighet som representerer formingsstadiet mens
ekteskapelig kjærlighet representerer vekststadiet. Uansett hvor mye mann og
kone elsker hverandre, blir deres kjærlighet ikke fullendt hvis de ikke får barn.

Derfor ønsker vi oss barn. Det er når vi får barn, kjærligheten blir full-
kommen. Av den grunn er prosessen der vi går via foreldrekjærlighet, ekteska-
pelig kjærlighet og barns kjærlighet, essensen av livet vi lever, og den
fundamentale vei i samsvar med kjærlighetsidealet Gud ville realisere da han
skapte. (48-11, 31.8.1971)

Livet blir til fra kjærlighet. Du blir født på grunn av kjærlighet og vokser opp
i kjærlighet idet du blir elsket av dine foreldre. Deretter møter du din kjære kone
og elsker henne. Så dør du i kjærlighet. Det er slik menneskets liv arter seg.
Derfor skulle det opprinnelig ikke ha vært sorg og lidelse i menneskets liv.
(Velsignede familier – 1065, 29.10.1982)

I begynnelsen var det punktet der universet begynte, som var standarden som
basert på kjærlighet på én og samme gang kunne forene alt på en helhetlig måte,
vertikalt og horisontalt. Derfor blir den standarden det opprinnelige punktet
som kan forene foreldrekjærlighet, ekteskapelig kjærlighet og barns kjærlighet.
Hele universet fokuserer på det punktet. Hver celle i universet orienterer seg
etter det punktet. Alle gode ånder i den åndelige verden beveger seg mot det.

Ikke nok med det, men de beskytter det punktet, slik at ingen forgriper seg
på det. Derfor vil det være katastrofalt om det punktet ble ødelagt. Av den grunn
er det nødvendig med en viss struktur for at dette punktet skal forbli like helt. I
Enhetskirkens terminologi kalles den strukturen «grunnlaget med fire
posisjoner». (Velsignede familier – 1066, 29.10.1982)
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Du må ikke glemme at du på fosterstadiet ikke bare fikk næring fra din mor,
men også kjærlighet. På samme måte får vi som lever på jorden, ikke bare fysisk
føde fra universet (naturen), men også kjærlighet, en nødvendig forutsetning for
liv, fra Gud. (Velsignede familier – 1066, 24.4.1984)

På samme måte som alle planter absorberer sollys som en forutsetning for
sitt liv, er kjærlighet en forutsetning for menneskets liv. Vårt håp er at det både
her på jorden og i den åndelige verden skal bli opprettet et himmelrike, der vi
gir oss ende over og kan leve evig i kjærlighet. (Velsignede familier – 1066,
20.3.1986)

Vi mennesker blir født på grunn av kjærlighet og vokser opp gjennom
barndommen idet vi blir elsket [av våre foreldre].

Men når man kommer til et visst punkt i sin vekst, er det ikke lenger nok bare
med foreldrenes kjærlighet. Barnet begynner å utvikle en stadig større
horisontal kjærlighet basert på kjærligheten i forholdet til sine søsken og sin
større familie. Barnet vokser med andre ord til modenhet mens det mottar de
forskjellige former for kjærlighet som finnes mellom himmel og jord.

Spesielt når man nærmer seg voksen alder, begynner man å lengte etter
kjærligheten i forholdet til motsatt kjønn. Ved å involvere seg i en slik
kjærlighet blir man innviet i en mer omfattende kjærlighetsverden, der man
endelig begynner å bli i stand til å finne kjernen i kjærlighet. (Velsignede
familier – 1066, 26.4.1982)

Veien som mann og kvinne går, er til på grunn av kjærlighet og for kjær-
lighet. Veien hver av oss går, er kjærlighetens vei. (Velsignede familier – 1066,
24.4.1984)

Seksjon 3
Det viktigste for menneskets evige liv

er kjærlighet
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Vi går den for å tilegne oss kjærlighet, holde oss til kjærligheten og skape
omgivelser preget av kjærlighet. Det er også på grunn av kjærlighet at kvinner
sminker seg og gir massasje. Både å ønske seg noe og å arbeide er noe vi gjør
på grunn av kjærlighet. Vi overvinner prøvelser for å sikre oss den dyrebare
kjærligheten. (Velsignede familier – 1066, 26.4.1982)

Fra vi blir født, blir vi elsket av våre foreldre. Så lenge våre foreldre er i live,
elsker de oss uansett hvilket stadium av vårt liv vi befinner oss på – barneårene,
ungdomstiden eller når vi er i vår beste alder. Når vi vokser opp elsket av våre
foreldre, er horisontal ekteskapelig kjærlighet ment å dukke opp for hver enkelt
av oss. (Velsignede familier – 1067, 16.4.1973)

Hva tror dere det vil si å bli gift? Det er som å begynne på en skole, der
mannen lærer noe nytt om kvinnen og kvinnen noe nytt om mannen. Bare når
de utelukkende får toppkarakterer, vil både mann og kone bli fornøyd. Å sette
barn til verden er for å lære hvordan man elsker verden. Uten barn blir du ikke
knyttet til fremtiden. Dine sønner og døtre er gitt deg som «stoffet du må lære»
for å kunne bli knyttet til fremtidens verden.

Dere må forstå at å gjøre sine plikter overfor sine forfedre og tjene sine
besteforeldre hengivent med kjærlighet og respekt, er som å få opplæring fra
den åndelige verden. Basert på kjærlighet blir forfedrene og generasjonene her
på jorden knyttet sammen. Besteforeldrene, foreldrene og barna blir alle knyttet
sammen basert på kjærlighet.

Akkurat som blodet i blodårene i menneskekroppen strømmer fram og
tilbake, kan dere gå fram og tilbake blant et utall av generasjoner av deres
forfedre i den åndelige verden. Dere kan også nå deres fjerne etterkommere.
Dere må med andre ord forstå at det er slik den åndelige verden og universet er
organisert. Alt er underkastet en slik struktur. Vi kan si at den største lykke er å
bli en kjærlighetens tjener eller slave. (Velsignede familier – 1067, 4.10.1985)
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Prøv engang å utforske Guds kjærlighet. Hvordan skal vi beskrive Guds
kjærlighet? Forestill deg en varm vårdag der hvite skyer driver sakte bortover
himmelen. Luften skimrer over bakken. Insekter er på farten, og mauren
utforsker verden og beveger seg raskt og spenstig omkring. Ved siden av en
klukkende bekk får piletreet gåsunger. Froskene synger vårsanger og ønsker
sommerfuglene og svermer av bier velkommen. Guds kjærlighet er nettopp lik
slike omgivelser. Der er du, fortryllet av dem, i en tilstand som når du holder på
å sovne fredelig, men likevel er våken og føler deg lykkelig og glad. Guds
kjærlighet fortoner seg slik at du kan være gal etter den i all evighet.

Når du er sammen med idealpartneren Gud finner for deg, føler du at du er i
en blomsterhage der sommerfugler og bier flyr omkring. Bare ved å tenke på
det, får det deg til å føle deg i godt eller dårlig humør? Disse sløve mennene her
kommer ikke til å forstå noe særlig av dette. Å tenke på noe så skjønt får deg til
å føle deg i godt humør.

Når du treffer noen du er glad for å møte, hilser du på ham med et solid
håndtrykk. Du tar et godt grep om hånden hans og sier: «Jammen nå er det lenge
siden sist!» Føler du deg da oppstemt eller nedtrykt? Er det noen som sier han
føler seg nedtrykt, kan du bare gi ham et spark på leggen og si: «Jøss, for en
tosk!»

Når du er glad for å treffe noen, gir du dem et solid håndtrykk eller ikke?
Liker dere at noen griper fatt i hånden din på den måten? (Forsamlingen svarer:
«Ja, vi liker det!») Ønsker dere bare å like det, men liker det egentlig ikke? Dere
må oppleve noe for å like det. Hvordan liker dere noe dere ikke har opplevd?
Når noen er glad for å gripe fatt i hånden din på den måten, kan du ikke løsne
på grepet.

Dere unge damer, tenk dere engang hvordan dere vil føle dere når dere blir
gift og blir elsket av deres ektemenn. Kommer dere til å føle dere i godt humør

Seksjon 4
Hva er Guds kjærlighet?
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eller dårlig humør? Vi mennesker må si hva vi mener! Hvis din mann elsker
deg, er det ikke noe i livet som er mer verdt å trakte etter enn det. Det gjelder å
leve slik at man fra begynnelsen holder seg tett til sin mann.

Det er fint å se en mann med hender som kuklover tar et solid grep om en
kvinnehånd. Også når vi ser på film, liker vi å se slike scener. Si at kvinnen sier
til mannen: «Å, du har så pene hender!» Det gjør ikke mannen glad å høre det.
Det er slik det er.

Kjærlighet er evig. Dere er ikke to i kjærlighet. Dere er ett. Dere blir ett. Når
mann og kvinne blir et par og elsker hverandre, er de som fullstendig limt til
hverandre. Selvsagt er de ikke limt til hverandre i bokstavelig forstand, men i
sine hjerter oppnår de et enda tettere forhold til hverandre. Det er slik Guds
kjærlighet er. Lever dere med en slik kjærlighet, tror dere at dere blir ett med
hverandre, eller blir dere ikke det? Tenk over det. Alt er ment å bli ett.
(Velsignede familier – 1068, 22.12.1970)

All slags ting skjer når en mann og en kvinne begynner å elske hverandre.
Er det ikke slik? Men hvis du oppdager en måte å finne Gud på og virkelig får
smake Guds kjærlighet, forstår du at Guds kjærlighet ikke kan sammenlignes
med noe i denne verden. Den som har smakt en slik kjærlighet, blir ikke
overmannet av hvilke som helst strabaser eller sorger han eller hun må gå
gjennom. Kommer det ikke til å eksistere en slik fullstendig befridd verden?
Saken er å gjenoppreise den. (39-240, 15.1.1971)

Guds kjærlighet kommer grovt sett til uttrykk som tre hovedformer for kjær-
lighet. Det er foreldrekjærlighet, ekteskapelig kjærlighet og barns kjærlighet.
Sentrum der disse tre hovedformene for kjærlighet smelter sammen og blir ett,
er Guds kjærlighet. (173-278, 23.11.1975)
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For Gud er den mest herlige nye morgen tiden når han skaffer seg fysisk
kropp. Dernest er det tiden når han blir velsignet med mennesker (et ektepar)
som er i stand til å elske. Dernest er det tiden når han blir i stand til å elske sine
barnebarn. Det er en herligere tid enn tiden da han bare kan elske sine sønner
og døtre.

Hvordan tror dere da at Gud uttrykte sin glede til Adam etter å ha skapt ham?
Gud måtte vise Adam hvor glad han var, men Gud kunne bare gjøre det når
Adam fikk sine egne sønner og døtre. Forstår dere? Så lenge du er barn, forstår
du ikke hvordan foreldrekjærlighet arter seg. Du begynner å forstå det etter
hvert som du stifter familie, og barn begynner å komme til verden. Da begynner
du å skjønne at dine foreldre elsket deg da de fostret deg opp.

Derfor er dagen ditt barn får sin livsledsager, en herlig dag. Dernest er dagen
dine barn får sine egne barn, en herlig dag. (Velsignede familier – 936, 22.1.1978)

Dere må oppleve Guds kjærlighet. Dere må oppleve mors og fars kjærlighet
og lære hvordan dere stiller dere til tjeneste for dem. Du må oppleve din manns
kjærlighet og lære hvordan du stiller deg til tjeneste for ham. Dere må oppleve
barns kjærlighet og forstå hvordan dere tar dere av dem. Dere må ikke bare gi
deres barn ordrer. Dere må også skjønne hvordan dere tar dere av dem og forstår
dem. Bare da blir dere i stand til å forstå Guds kjærlighet. Uten barn er dere i en
uferdig tilstand og kan ikke forstå Guds kjærlighet.

Dere forstår ikke hvor høyt Gud har elsket sine barn, oss mennesker. Uten å
bli ektemann, kan du heller ikke forstå hva det vil si å være kone. Uten å bli
kone kan du ikke forstå hva det vil si å være ektemann. Barna vet ikke hva
foreldrekjærlighet egentlig er før de selv blir foreldre. Uten sønner og døtre kan
man derfor ikke bli sanne foreldre. (133-138, 10.7.1984)

Seksjon 5
Gud velsigner oss for at vi skal

 arve kjærlighet og lykke
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Foreldre ønsker at deres barn skal bli gift fordi mor og far gjerne vil at barna
skal fullstendig arve og bli innviet i foreldrenes kjærlighet. Når foreldrene dør,
etterlater de seg essensen av seg selv til sine etterkommere. Derfor trenger de
etterkommere.

Kjærlighet er noe som fortsetter i all evighet. Kjærlighet er det vi mennesker
ønsker oss mest av alt. Av den grunn ønsker alle mennesker med hele sitt hjerte
å tre inn i kjærlighet. Når foreldre etterlater seg sin kjærlighet til sine
etterkommere, kan de med verdighet tre fram foran Gud i den åndelige verden.

Det er i familien man oppnår en slik kjærlighet. Kommer man til himmel-
riket basert på sin familie, betyr det at en verden der man er ett i kjærlighet, er
blitt realisert. (Velsignede familier – 937, 21.9.1978)

Mennesket må gjøre fremskritt basert på prinsipper. Frø blir sådd når det blir
vår. Om sommeren vokser alt i overflod og bærer frukt når det blir høst. Om
vinteren må du sortere alt og bære kilden til nytt liv dypt inne i deg. Bare da vil
du ha frø du kan så når det begynner å bli vår igjen.

Hvis dere lurer på hva jeg snakker om, dreier det seg om at dere i fremtiden
må bli foreldre og sette sønner og døtre til verden. Dere må oppdra sønner og
døtre som er lik dere selv. (26-158, 25.10.1969)

Hvorfor føler man seg trist når man ikke har barn? Det er fordi man da ikke
er i stand til å opprette alle stadiene i en komplett livssyklus. Når du ser fugler
som gir mat til sine små, begynner du å forstå at fuglemoren i høyeste grad
elsker dem. De fra Vesten vet det kanskje ikke, men i Østen verdsetter man barn
mer enn voksne. Man viser en høflig respekt for voksne, men sparer ikke på sin
varmeste kjærlighet når det kommer til barna. Du begynner å forstå hvor mye
dine foreldre elsket deg, når du setter dine egne sønner og døtre til verden og får
erfaring med å oppdra dem. (Velsignede familier – 937, 26.4.1982)

Alle må bli gift og deretter få barn og oppleve å fostre dem opp. Bare da kan
man bli velsignet med barns kjærlighet og foreldrekjærlighet.

Det virker imidlertid som om mennesker fra Vesten ikke lever på den måten.
De unngår å få barn og oppdra dem. Man misliker å få barn fordi man tenker at
barna blir et hinder som stopper en i å gifte og skille seg som en selv vil. Men
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hvis de som blir født her på jorden, ikke greier å opprette et grunnlag med fire
posisjoner, kan de ikke komme inn i himmelriket. Det er fordi de ikke blir i
stand til å fatte Guds hjerte og hvor fullt av kjærlighet for oss mennesker det er.
(Velsignede familier – 937, 26.4.1982)
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Vi mennesker blir født på grunn av kjærlighet, vokser opp omgitt av
foreldrenes kjærlighet, og begynner å modnes mens vi ekspanderer vår
kjærlighet horisontalt. Man begynner å fullføre det første stadiet av horisontal
kjærlighet når man møter sin livsledsager av motsatt kjønn. Men når man når
den nødvendige standard for å kunne representere den universelle kjærlighet,
begynner man å få barn som er frukten av en slik kjærlighet. Barna blir født som
frukten av kjærligheten som strømmer fra den sentrale plass i ditt hjerte.

Når mann og kvinne har et gi-og-få-forhold til hverandre basert på en dyp
kjærlighet, hjelper det barnet som da blir født, til selv å kunne skape en vei til
kjernen i kjærlighet. Gjennom kjærlighetens sentrum begynner man å komme i
direkte kontakt med Gud. Ved å få barn, som frukter av vår kjærlighet, begynner
vi mennesker å få dype opplevelser med kjærligheten som Gud først skapte alle
ting med og så mennesket. Ved å oppleve å elske våre barn begynner vi
mennesker på en dyp måte å oppleve foreldrehjertet og kjærligheten som vi fikk
fra våre foreldre. Den var grunnen til at vi ble født. Kjærligheten som foreldrene
øser ut til sine barn, er ikke en fysisk kjærlighet, men en kjærlighet på det indre
plan.

Selv om himmel og jord forandrer seg, og tidene forandrer seg, er kjærlig-
heten som foreldre gir til sine barn, konstant. Ved å bli far eller mor og elske
dine barn begynner du å ane hvor mye Gud har elsket oss mennesker. Du får det
bekreftet av det du opplever. Ved å bli far eller mor og elske dine barn begynner
du å føle hvor mye dine foreldre har elsket deg.

Derfor akter og ærer vi våre gamle foreldre desto mer. Når vi begynner å føle
hvor mye våre foreldre har elsket oss, får det oss til å gjøre alt vi kan for å tjene
våre foreldre hengivent med kjærlighet og respekt. Gjør du ikke det, er du ikke
kvalifisert til selv å bli far eller mor. Og ikke nok med det, men man kan da ikke

Seksjon 6
Vår vei gjennom livet

for å finne kjærlighetens sentrum
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annet enn å betrakte din kjærlighet til dine barn som det rene hykleri.
Ved selv å bli far eller mor og oppleve å elske sine barn må vi mennesker

føle og forstå hvor mye Gud har elsket oss. Det må i tillegg få oss til å elske Gud
på en mer oppriktig måte. Dere må forstå at kjærlighetens orden og lover går ut
på at man må elske sine gamle foreldre mer enn man elsker sine barn, og at man
må elske Gud mer enn man elsker sine gamle foreldre. (Ukjent kilde)

Vi mennesker blir født på grunn av kjærlighet og vokser opp gjennom
barndommen idet vi blir elsket [av våre foreldre].

Men når man kommer til et visst punkt i sin vekst, er det ikke lenger nok bare
med foreldrenes kjærlighet. Barnet begynner å utvikle en stadig større horison-
tal kjærlighet basert på kjærligheten i forholdet til sine søsken og sin større
familie. Barnet vokser med andre ord til modenhet mens det mottar de
forskjellige former for kjærlighet som finnes mellom himmel og jord.

Spesielt når man nærmer seg voksen alder, begynner man å lengte etter
kjærligheten i forholdet til motsatt kjønn. Ved å involvere seg i en slik
kjærlighet blir man innviet i en mer omfattende kjærlighetsverden, der man
endelig begynner å bli i stand til å finne kjernen i kjærlighet. (Velsignede
familier - 1062)

Himmel og jord er sfæriske verdener. Derfor er det første stadiet som danner
seg, en sirkel som fungerer med basis i et gi-og-få-forhold basert på horisontal
kjærlighet.

Først og fremst, når man etter å ha valgt en livsledsager av motsatt kjønn, gir
kjærlighet til og får kjærlighet fra hverandre, begynner man å se resultater av
det og får barn, slik at man blir foreldre. Når det kjærlige gi-og-ta-forholdet
foreldrene har til hverandre, tar til å fungere, begynner det i tillegg til horisontal
kjærlighet å danne seg en vertikal kjærlighet. Samtidig som en sfærisk verden
blir dannet, begynner man å finne kjærlighetens sentrum.

Kjærlighetens sentrum, som blir til basert på sirkulasjonen av kjærlighet i
forholdene som skaper en sfære, er også kjernen i tilværelsen for hele den
skapte verden. Også Jorden eksisterer fordi den hele tiden beveger seg rundt
kjærlighetens sentrum. Kjærlighetens sentrum er det sentrale punkt for en
uuttømmelig kraft, som gjør det mulig for bevegelsen å fortsette uavbrutt. Det
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sentrale punkt som på den måten blir til basert på en kjærlighetssfære, er nettopp
punktet der Gud befinner seg.

Derfor ble hele skaperverket som eksisterer i universet rundt oss, skapt
basert på Guds kjærlighet og eksisterer basert på Guds kjærlighet. De skapte
ting er i bevegelse på jakt etter sentrum i Guds kjærlighet. Gud er virkelig
kjærlighetens «smelteovn». (126-245, 24.4.1983)



Sanne familier ─ nøkkelen til himmelriket ─ 44

Vi mennesker eksisterer i morslivet før vi blir født. Vi lever her på jorden en
viss tid før vi alle som én blir konfrontert med døden. Før vi blir født inn i denne
verden, tilbringer vi ni måneder i morslivet. Der har det lille ufødte barnet
begrenset frihet. Det vokser ved å motta næring fra moren gjennom
navlestrengen. Alt den lille kan gjøre, er å åpne og lukke hendene, åpne og
lukke munnen og sparke med beina. Men for fosteret er morslivet en verden
med frihet og hele dets livsarena. Etter bare ni måneder blir fosteret født inn i
denne verden og begynner å vokse opp. Dets verden etter det er den
eksisterende fysiske verden, menneskesamfunnet, som vi i dag lever i.
(Velsignede familier – 1071, 24.4.1983)

Hvorfor er vi mennesker blitt født? Vi ble født for kjærlighet. Derfor er vi et
resultat av ekte foreldrekjærlighet og vokser i morslivet, i foreldrenes
beskyttende og kjærlige skjød. Til vi er 20, lever vi et bekymringsløst liv og
vokser opp omgitt av en kjærlighet som gladelig kan fordøye alt og ikke
skjønner at usømmelig oppførsel er usømmelig. Foreldrene tørker opp etter deg
uten å bebreide deg. Når du møter din kjærlighetspartner, må du bli «podet»
med en kjærlighet basert på den åndelige loven som går ut på å leve for
hverandre. Når du følger en slik livssyklus, må du sette sønner og døtre til
verden og elske dem. Det er fordi en konkret kjærlighetsverden som eksisterer
i et kjærlighetsforhold til Gud, bare kan bli realisert når du opplever hvor mye
Gud elsker oss. (143-283, 20.3.1986)

Hvis vi bruker et bilde, tilsvarer et liv levd som menneske født her på jorden
et liv på fosterstadiet i universets morsliv. Kort sagt lever vi mennesker et liv på
rundt hundre år i universets moderlige skjød. Det ufødte barnet er uvitende om
menneskets verden utenfor morslivet. På samme måte er menneskene som i dag
lever sitt liv i den fysiske verden, ikke i stand til å forstå at den usynlige
konkrete verden etter døden virkelig eksisterer.

Seksjon 7
Vår livssyklus går gjennom tre faser
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De bare antar det og har kun et vagt inntrykk av at det eksisterer en verden
etter døden, akkurat som de ikke visste om menneskets verden så lenge de var
i morslivet, men fikk bekreftet at en slik verden virkelig eksisterer, da de ble
født inn i den.

Likevel er det tydelig at uavhengig av om man tror eller ikke at det finnes en
verden etter døden, eksisterer det definitivt en slik verden. Men fordi en verden
etter døden eksisterer utenfor det mennesket er i stand til å oppfatte ved hjelp av
sine fem fysiske sanser, må vi overvinne vår mangel på tro på en slik verden ved
hjelp av en tro basert på religion. (Velsignede familier – 1071, 24.4.1983)

For mennesket er det tre faser. Også i dyreriket er det tre faser – en under
vann, en på land og en i luften. Alt må gå gjennom disse tre fasene.

Mennesket er imidlertid alle de skapte tings overhode. Har vi mennesker et
ønske om å bli kvalifisert til å ha herredømme over resten av skaperverket, må
vi ha en form for liv som er mer fullkommen enn hvilket som helst vesen under
vann. Dernest må vi bli vesener som er bedre kvalifisert enn hvilket som helst
dyr på land. Deretter må det være luftfasen.

Mennesket har imidlertid ikke vinger. Hvordan kan vi fly uten vinger? Vi må
kunne fly høyere og lenger enn hvilken som helst fugl eller hvilket som helst
insekt som flyr omkring. Ønsker vi det, hva må vi da gjøre? Med den fysiske
kroppen er det ikke mulig. Uansett hvor høyt vi prøver å hoppe, kommer vi ikke
særlig langt opp.

Vi mennesker er imidlertid ment å være alle skapte tings overhode, og Gud
er et åndelig vesen. Derfor må vi ha samme aktivitetssfære som Gud hvis vi
ønsker å ha rett til å ha herredømme og inneha posisjonen som Guds respon-
derende partner.

Lysets hastighet er 300 000 kilometer i sekundet. Det som imidlertid er i
stand til å bevege seg raskere enn det, er mennesket, eller rettere sagt dets
åndelige jeg. (112-201, 12.4.1981)

Vi lever i denne verden, men det er ikke bare den som er til. Det finnes en
åndelig verden. [...] Hvor er da «stedet» vi må vandre til, «stedet» vi må dra for
å leve der? [...] Det er den åndelige verden. Det er en evig verden gjennomsyret
av en atmosfære av kjærlighet. Derfor er vårt fysiske liv en forberedelses-
periode for å gå til den evige verden. (140-121, 9.2.1986)
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Jeg er et menneske med mange opplevelser med den åndelige verden. Det
som omgir den åndelige verden, består av kjærlighet. Jorden er omgitt av luft,
men den åndelige verden er omgitt av kjærlighet. Her på jorden puster vi
mennesker inn oksygen og puster ut karbondioksid. I den åndelige verden
derimot lever man ved å «puste inn» kjærlighet. I det hinsidige begynner man
ikke gi-og-ta-forhold til hverandre basert på den billige kjærligheten man
praktiserer nå om dagen. Kjærligheten man gir og får i den åndelige verden, er
sann kjærlighet. (145-267, 15.5.1986)

Besøker du den åndelige verden, ser du at de blir velsignet med mye frihet
som i sitt familieliv har hatt dype opplevelser av kjærlighet i forholdet til sine
foreldre, sin ektefelle, sine brødre og søstre og sine barn. De kan gå hvor som
helst, i hvilken som helst retning, uten hindringer. De derimot som ikke har
opplevd kjærlighet, vil være trangsynte og også i den åndelige verden være
ensomme og ufrie.

Kjærlighetsforholdet mellom foreldre og barn er vertikalt. Kjærlighets-
forholdet mellom mann og kone er horisontalt, og kjærlighetsforholdet mellom
brødre og søstre danner en sfære. Disse tre forholdene er forskjellige fra
hverandre. Derfor er det bare når du har opplevd en dyp kjærlighet på disse tre
forskjellige måtene mens du er her på jorden, at du vil være i stand til å snu deg
uten begrensninger vertikalt, horisontalt og i sirkler i den åndelige verden.

For eksempel er de som ikke kunne oppleve foreldrekjærlighet fordi deres
foreldre døde tidlig, i en viss grad tragiske skikkelser ettersom de ikke fikk med
seg en svært viktig opplevelse av kjærlighet. På samme måte er de som ikke fikk
oppleve å ha sin egen familie, dvs. de som ikke kunne oppleve forholdet mellom
mann og kone, til de grader miserable i den åndelige verden ettersom de har gått

Seksjon 8
Livet her på jorden er trening for å

tilpasse seg rytmen i den åndelige verden
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glipp av en viktig del av livet.
I tillegg vil de som ikke har hatt brødre og søstre, havne i en ensom situasjon

i den åndelige verden ettersom de ikke kunne leve et komplett liv da deres liv
manglet en viktig dimensjon. (Velsignede familier – 1067, 1.1.1977)

Hvorfor må man gifte seg? Man gifter seg for å kunne erfare
foreldrekjærlighet, ekteskapelig kjærlighet og barns kjærlighet. Hvorfor er det
nødvendig da? Den åndelige verden er en verden fylt med en atmosfære av
kjærlighet. Du må skjønne at du må ha en familie for å trene deg i å være på
bølgelengde med den åndelige verden. De som kommer dit uten å ha opplevd
en slik trening, vil ikke være i stand til å passe inn der. De er som mennesker
uten nese for atmosfæren av kjærlighet. (Velsignede familier – 1067, 3.4.1977)

Dere ble satt til verden av deres foreldre. På et enda mer grunnleggende plan
er det en kjensgjerning at du er blitt satt til verden av Gud, ved at han lånte din
mors livmor. Via universets Forelder og deres biologiske foreldre må dere finne
fram til deres egentlige Foreldre. Deres biologiske foreldre er deres foreldre i
en overgangsfase.

Derfor vil det være i dødsøyeblikket dere føler en jublende glede idet dere
drar for å møte deres egentlige Foreldre. Der dere drar, vil det være sann
kjærlighet fra Sanne foreldre. Vi kaller det «stedet» himmelriket i den åndelige
verden. Forutsetningen for at det eksisterer, er kjærlighet. Himmelriket er
gjennomsyret av foreldrekjærlighet. Den kjærligheten er ikke til for en selv,
men er en kjærlighet knyttet til loven som følger prinsippet å tjene og ofre seg
for andre. For å oppnå den nødvendige standard må dere elske universet og
menneskeheten. Det er i livet her på jorden dere får treningen som må til, for en
slik kjærlighet. (105-108, 30.9.1979)

Hvor viktig er ditt liv her på jorden? Du lever bare én gang. Livet er som et
kort øyeblikk, som ikke inntreffer mer enn én gang. Sammenlignet med det
evige liv er livet på jorden som en liten prikk. Det er så kort, men i løpet av din
tid her må du forberede deg for den åndelige verden. (207-99, 1.11.1990)
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Seksjon 1
Kjærligheten mellom mann og kvinne

slik den opprinnelig skulle ha vært

Selv om mann og kvinne elsker hverandre, er spørsmålet om deres
kjærlighet er i samsvar med Guds vilje og standarden han ønsker de skal oppnå.
Er deres kjærlighet i samsvar med det Gud betrakter som en eksemplarisk
kjærlighet?

Konklusjonen blir at hvis den aller første mann og kvinne med Gud som
sentrum var blitt ett i kjærlighet, da ville det ha blitt det universelle mønsteret
for kjærlighet. Gud må ha ønsket menneskene en slik kjærlighet. Også mannen
og kvinnen må likeledes ha ønsket hverandre en slik kjærlighet. En slik sann
kjærlighet må være universets kjerne. På samme måte som det metriske
systemet blir brukt overalt, blir en slik kjærlighet den ene standardformen for
kjærlighet. (Velsignede familier – 335, 5.6.1983)

Guds kjærlighet og menneskets kjærlighet går i bunn og grunn ut på det
samme. Kjærlighet dreier seg om å ville bli ett. Grunnen til at mann og kvinne
lengter etter hverandre, er at mannen bare kan «være i besittelse av» Gud ved
hjelp av kvinnen, og kvinnen bare kan «være i besittelse av» Gud ved hjelp av
mannen. Det betyr at de lengter etter hverandre fordi Gud kommer og slår seg
ned der mann og kvinne blir ett. (Velsignede familier – 336, 26.4.1982)

Tatt i betraktning av at Gud er kilden til den tosidige natur [som mann og
kvinne representerer], må vi bli mennesker som kan lovprise verdien det er
mannens og kvinnens privilegium å ha. Vi må samtidig bli mennesker som i
enda større grad kan lovprise Guds dyrebare verdi. (25-277, 5.10.1969)

Si at det i en manns hjerte finnes en kvinne elsket av Gud, og at den mannen,
som også er elsket av Gud, samtidig finnes i hennes hjerte, og at de så begynner
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å beundre hverandre. Når Gud ser en slik situasjon, fryder han seg, og også alt
i skaperverket vil begynne å fryde seg sammen. Gleden en slik mann og kvinne
føler når de omfavner hverandre, er av stor betydning for at himmel og jord kan
fryde seg sammen.

En mann og en kvinne som er glade i og omfavner hverandre, er selve
situasjonen der universet blir forent. Dette er bildet det var naturlig for Gud å
skape etter, og som utgjorde det sentrale punkt i Guds ideal. (Velsignede
familier – 334, 4.2.1969)

Opprinnelig skulle mannen møte en kvinne som han kunne være henrykt
over. Også kvinnen skulle møte en mann som hun kunne være henrykt over.
Ikke nok med det, men det skulle ha vært et stevnemøte som også Gud ville
være henrykt over idet han overvant sine begrensninger. Det skulle ha vært et
stevnemøte som alle ting i skaperverket ville ha vært henrykt over.

Da ville alt som eksisterte i verden, ha blitt tiltrukket av et slikt par og begynt
å ønske å komme under deres herredømme. Fuglene ville ha begynt å synge for
dem, og sommerfugler ville ha begynt å flagre med vingene og danse av glede.
Også Gud ville ha frydet seg. Menneskene ville ha frydet seg. Alt i skaperverket
ville ha frydet seg. Hadde menneskets første forfedre latt historien begynne ved
å skape en slik situasjon, ville virkelig den ideelle verden ha blitt til som verden
opprinnelig ble skapt for å bli. (Velsignede familier – 336, 4.2.1969)
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For hvilket formål ble opprinnelig mannen til? Han ble unektelig til for
kvinnen. Kvinnen ble heller ikke til for kvinnen. Vi må forstå at problemer
oppstår når hun ikke selv er overbevist om at hun er blitt til for mannen.

Gud, mesterhjernen bak skapelsen av himmel og jord, gjorde det til et
prinsipp han skapte etter, at mann og kvinne er skapt for hverandre. Uten å følge
dette prinsippet kan vi derfor ikke gå inn i en god, sann, lykkelig og fredelig
verden, eller kjærlighetens ideelle verden. (Velsignede familier – 338,
16.1.1975)

Er det ikke slik at menn ble født for å ville bli kjent med en kvinne, mens
kvinner kom til verden for å ville bli kjent med en mann. Dette er den høyeste
sannhet. Derfor må vi gjøre det bedre og gjenvinne retten til å motta
velsignelsen basert på et slikt prinsipp. Å forlate en verden som er basert på den
høyeste sannhet, er nemlig det verste man kan gjøre. (21-201, 20.11.1968)

Mannen er fysiologisk sett kvinnens rake motsetning. Kvinner fokuserer på
én side av noe, mens menn ser tre eller fire sider. Kvinner er dessuten mest
opptatt av sin familie, mens menn reiser hit og dit overalt i verden. På den måten
har de helt motsatt type personlighet. Basert på hva blir da mann og kvinne ett
med hverandre som initierende og responderende part i et forhold? De blir ett
basert på kjærlighet. Det er også kjærlighet som får mennesket til å bli ett med
Gud. (38-255, 8.1.1971)

Hvorfor blir mannen født? Det er ikke for å skaffe seg kunnskap, penger eller
makt. Det er for kvinnen. Mannen ble født for kvinnen. Menn har større kropp
enn kvinner, ikke for å brødfø og leve for seg selv, men for å forsørge barn og
kone.

Seksjon 2
Grunnen til at menn og kvinner blir født
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Mannens kjønnsorgan og kvinnens kjønnsorgan er forskjellige fra hver-
andre. Hvem er det vi har fått et slikt organ for? Det er ikke blitt til for en selv.
Mannens greier er blitt til for kvinnen. Derfor tilhører de henne. Kvinnens greier
tilhører selvsagt til gjengjeld mannen. Har dere noensinne tenkt slik? (Latter)
Dette er ikke noe å le av. (143-275, 20.3.1986)

Hva er symbolet på kjærligheten mellom mann og kvinne? Hvor ligger det
ultimate punktet kjærligheten beveger seg mot? Det er kjønnsorganene. De gjør
mann og kvinne fullstendig ett med hverandre. Kjønnsorganene blir nøkkelen
til å skape en fullkommen harmoni mellom sinn og kropp basert på kjærlighet.

Det mannen er utstyrt med, er ikke hans. Det kvinnen er utstyrt med, er ikke
hennes. Mannen har det som tilhører kvinnen, mens kvinnen har det som
tilhører mannen. Mann og kvinne er ikke født for sin egen skyld. Dere må
definitivt forstå at de ble født for sin partner. (132-146, 31.5.1984)

Hvorfor ble mann og kvinne til her på jorden? De ble til for å elske hver-
andre. Ettersom Gud er visdommens store konge, sørget han for at mann og
kvinne måtte «utveksle» kjærlighetsorganer. Verken mann eller kvinne dispo-
nerer sitt eget kjønnsorgan. Gjør du som du selv vil, og ignorerer den som sitter
med disposisjonsretten, må du bli dømt for å ha forbrutt deg mot kjærligheten.
Hvis en ektemann vet at han vil bli straffet for å bryte loven vi bør frykte aller
mest, vil han da våge å glemme sin kone og tenke på andre? Eller kan en kone
glemme sin mann og tenke på andre? (Velsignede familier – 340, 14.3.1986)
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Kjærlighet er noe dere absolutt har behov for, ikke sant? Stemmer ikke det?
Den absolutt nødvendige forutsetning for en slik kjærlighet, er et annet
menneske, en mann eller en kvinne. Mannen trenger kvinnen og kvinnen
mannen.

Hvor mye trenger de hverandre? De trenger hverandre mer enn de trenger
Korea, mer enn de trenger verden, og selv mer enn de trenger Gud.

Hvis det ikke fantes kvinner, ville hele menneskeheten dø ut på mindre enn
hundre år. Uansett hvor mye en mann skryter av å ha lagt hele landet under seg,
vil alt gå tapt før hundre år er gått, hvis han ikke har en kvinne. Derfor er
kvinnen absolutt nødvendig. (25-180, 4.10.1969)

Når vi sier «mennesker», mener vi både menn og kvinner. Når vi tenker på
en mann, må det også være en kvinne med i bildet. Når vi tenker på en kvinne,
må det også være en mann med i bildet. Mannen ble ikke født fordi han selv
ville det. Kvinnen som mannen trenger ved sin side, ble heller ikke født fordi
hun selv ville det. Det er etter at de ble født, de oppdaget at de enten var mann
eller kvinne. Da mannen ble født, tror dere han visste at det eksisterte kvinner,
eller gjorde han ikke det?

Ville du ikke ha følt deg uvel dersom du ble født og oppdaget at det bare
eksisterte menn? På samme måte ville en kvinne føle seg uvel dersom hun ble
født og oppdaget at det bare eksisterte kvinner. Er det ikke slik? (67-267,
22.7.1973)

Visste så en kvinne da hun ble født, at det finnes menn, eller visste hun det
ikke? Selv om du ble født uten å vite det, visste de det som satte deg til verden.
Grunnen til at en blir født som kvinne, er at det finnes en mann som trenger en.

På samme måte er grunnen til at du ble født slik du ble, som mann, at det
finnes en kvinne som trenger deg. Er ikke det riktig? Vi ble alle født slik vi ble,
med Gud vel vitende om alt. (37-19, 22.12.1970)

Seksjon 3
Mann og kvinne trenger hverandre absolutt
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For mannen er kvinnen absolutt nødvendig. Mannen trenger absolutt Gud,
men før det trenger han en partner – kvinnen i sitt liv. Menneskehetens historie
har vært en ulykkelig affære fordi mannen ikke har vært i stand til å ha den
riktige forståelse av at han absolutt trenger kvinnen. På samme måte har heller
ikke kvinnen forstått at hun absolutt trenger mannen.

For å oppleve smaken av sann kjærlighet må dere være i besittelse av en
ideell sfære. Derfor trenger mannen kvinnen og kvinnen absolutt mannen. Dere
må forstå at for den sanne kjærlighetens skyld må betingelsesløse menn og
kvinner bli knyttet til hverandre basert på en helhjertet innsats. Når de blir ett
med hverandre, vil Gud komme og slå seg ned midt blant dem.

Gud hater å se et par som er blitt til basert på sann kjærlighet, gå fra
hverandre. Derfor er den absolutte kjærligheten mellom mann og kvinne evig.
(Velsignede familier – 340, 20.8.1986)

Selv om Gud, Det absolutte vesen, er allvitende og allmektig, er selv hans
eksistens uten mening så lenge han er alene. På samme måte, selv om en mann
er både pen og sunn, betyr det ingenting hvis han ikke har en kvinne. En mann
som først og fremst er opptatt av sitt pene utseende og sin helse, er simpelthen
en udugelig fyr. Det er mange menn i verden rundt oss som lever sitt liv helt
fortapt i sin egen selvopptatthet. Det er en av hovedgrunnene til at historien har
utviklet seg på en så tragisk måte. Dere må forstå at Guds gjenoppreisnings-
arbeid har dreid seg om å forbedre og omforme en verden som har ført til en
sykelig selvopptatthet. (Velsignede familier – 341, 20.8.1986)
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Kjærlighet er ikke noe som oppnås alene. Hvor kommer kjærligheten fra?
Den kommer ikke fra deg, men fra din partner. Derfor må du bøye ditt hode for
din partner og leve for ham eller henne. Det er her den åndelige loven at vi må
leve for andre, kommer fra. Noe så enormt verdifullt er kommet til deg, men for
å motta det må du praktisere filosofien å leve for andre. Det betyr at du må vise
stor respekt for og leve for din partner. (143-277, 20.3.1986)

Kjærligheten finnes for oss mennesker, men den kommer ikke til uttrykk når
vi er alene. Når en mann er for seg selv, åpenbarer ikke kjærligheten seg. Den
oppstår bare når kvinnen dukker opp som blir hans kjærlighetspartner. Som dere
forstår, oppstår det ikke kjærlighet før ens kjærlighetspartner viser seg.
(Velsignede familier – 342, 29.10.1982)

Når vi sier at både foreldrekjærlighet og ekteskapelig kjærlighet er noe
dyrebart, er det fordi ekte kjærlighet ikke er selvsentrert. Kjærlighet er ikke noe
som begynner fra deg, men fra din partner. Det må dere forstå. Kjærlighet er noe
som blir til fra din mann eller din kone. Kjærlighet er noe som dine barn og dine
søsken er kilden til.

Det er ikke du selv som er kilden til din kjærlighet. Det er din ektefelle.
Hvem tilhører derfor kjærligheten? Den tilhører din ektefelle. (34-331,
20.9.1970)

Hvor kommer kjærligheten fra? Den manifesterer seg fra den du har et
forhold til. Er din partner mindre pen, og du misliker ham eller henne, går det
nedover med kjærligheten. Er din partner pen og fin, fungerer kjærligheten
desto raskere. Hvordan kjærligheten fungerer, blir bestemt av faktorer ved
partneren som det han eller hun sier, hvor pen partneren er, hvordan partneren

Seksjon 4
Kjærlighet kommer fra ens partner
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lukter, og hvilke smaker vedkommende har. (Velsignede familier – 343,
29.10.1982)

Hvor holder kjærligheten hus? Det er ikke hos en selv. Ordet kjærlighet må
bli brukt i en relasjonell betydning. Uansett hvor vakker en mann er, hjelper det
ikke hvis han ikke har en partner, fordi han ikke kan uttrykke kjærlighet alene.

Kjærlighetens base er ikke en selv. Et uttrykk som Satan har brukt til nå, er:
«Kjærligheten kommer fra en selv.» Men det er ikke en selv som er kjærlig-
hetens base. Dere tenker kanskje slik, men uten at en slik tankegang blir
fullstendig revidert, blir det ikke noen fremtidig utvikling.

Til nå har både koner og ektemenn satt seg selv i sentrum. Begge har ønsket
å bli oppvartet av sin partner. Dette har ført til at forholdet ble ødelagt.
Kjærlighetens base er ikke en selv, men ens partner. Derfor må man, hvis man
vil være velsignet med en slik kjærlighet, ofre seg selv for den.

Kjærlighet krever definitivt både selvoppofrelse og at vi overvinner van-
skene. Fra et slikt synspunkt kan vi ikke finne det som er i stand til å beseire
Satans verden i dag, noe annet sted mellom himmel og jord enn i kjærlighets-
prinsippene som har Gud som sentrum.

Gud holder resolutt fast på kjærligheten fordi man bare kan finne den i
samsvar med kjærlighetsprinsippene som har Gud som sentrum. I vår verden
blir ikke ordet «barmhjertighet» brukt uten at kjærlighet er med i bildet.
Samtidig blir ikke begrepet «å ofre seg for sine medmennesker» brukt om noen
som lever alene. Begge begrepene blir bare brukt som et relasjonelt konsept.
(46-35, 18.7.1971)
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Mannen symboliserer himmelen og kvinnen jorden. De to må bli ett og
oppnå et harmonisk forhold. Menn og kvinner er forskjellige. Menn er
muskuløse, mens kvinner er myke. Menn har skjegg. Det har ikke kvinner.
Stemmene er også forskjellige. Hvis vi sammenligner menn og kvinner, ser vi
at de passer godt sammen. Det oppstår harmoni mellom dem. Når vi ser på
menneskets fysiske struktur, ser vi at venstre og høyre side er som et par. Det
er fordi de to halvdelene passer perfekt til hverandre.

Mine damer og herrer, liker dere bare det som er høyt, eller bare det som er
lavt? Dere liker det som skaper harmoni. Tar vi utgangspunkt i vannlinjen, lever
alt med finner under den og skapninger som pattedyr og fjærkre over den.
Kvinner menstruerer en gang i måneden. Det ligner på variasjonene i tidevannet
basert på månen. Det ligner på åndedrettet. Mann og kvinne må finne balansen
seg imellom og skape et harmonisk forhold.

Hvis man lurer på hvorfor folk liker Disneyland med dets vell av
innretninger der det går opp og ned, er det fordi Disneyland kopierer
bevegelsene i universet.

Hva synes dere er mest tiltalende, en mann med et harmonisk forhold til en
annen mann eller en mann med et harmonisk forhold til en kvinne? Dere liker
det best når mann og kvinne er i harmoni med hverandre. Det er fordi det
reflekterer harmonien i universet. Vi må være på bølgelengde med universet
fordi det blir harmonisk ved å skape harmoni mellom yin og yang. (Velsignede
familier – 344, 31.5.1984)

Oppnår man et harmonisk kjærlighetsforhold til det motsatte kjønn, kommer
det i gang en sirkulær bevegelse. Blir mann og kvinne ett med hverandre i
kjærlighet og begynner å bære kjærlighetens frukter, kommer Gud ned, mens
mennesket blir løftet opp, slik at de treffes på midten.

Seksjon 5
Når vi oppnår en harmonisk kjærlighet

til det motsatte kjønn
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Gud blir da det sentrale punkt i sirkelen, og en sfærisk bevegelse kommer i
gang. Det er i det sentrale punkt man oppnår en harmonisk kjærlighet. Det er i
det sentrale punkt liv oppstår. Det sentrale punkt er startpunktet for likeverd og
fellesskap. Det er fordi kjærlighetens kraft eksisterer der. Kraften som virker på
og favner om alt i universet, er kjærlighet. (Velsignede familier – 345, 26.4.1982)

For oss mennesker er kjærlighet noe evig, og det er én vi elsker, ikke to. Når
mann og kvinne blir knyttet sammen i kjærlighet, må de leve lykkelig sammen
her på jorden til døden skiller dem, og selv etter døden leve sammen i all
evighet. Selv om de har hver sin kropp, fungerer de som én og blir således ett
legeme. Blir to kropper ett, begynner de å fungere sammen med Gud. Slik
begynner det å dannes et kjærlighetsgrunnlag med fire posisjoner. Det er rett og
slett en ideell kjærlighetsverden. Der er ikke falsk kjærlighet i stand til å trenge
seg inn. Bare sann kjærlighet kan komme og slå seg ned der. Når en mann og
kvinne blir velsignet av Gud og oppnår en perfekt situasjon, kan Gud når som
helst begynne å komme på besøk til dem.

Når de gir seg i kast med å danne et kjærlighetsgrunnlag med fire posisjoner,
begynner de å elske den annen part med en kjærlighet som via kroppen etter
hvert omfatter sinnet. Når de begynner å elske hverandres sinn, følger kroppen
etter. (Velsignede familier – 346, 1.1.1984)
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Seksjon 6
Mennesket slik det opprinnelig skulle ha vært,

 blir beruset av sann kjærlighet

Hva er det mest guddommelige her i livet? Det er sann kjærlighet. Sann
kjærlighet kommer fra Gud. Så sant Gud eksisterer, er det ingen annen vei. Det
Gud ønsker av hele sitt hjerte, er at vi går en vei full av sann kjærlighet. Uten å
gå en slik vei kan du ikke nærme deg og stå fram foran Gud. Gjennom
kjærlighet ønsker Gud å se, høre, smake og føle. Skulle du få et kjærlig kyss fra
Gud, ville du føle en glede som om du holdt på å eksplodere innvendig. Det er
det Gud ønsker. Det er ikke å eie diamanter eller edelstener som gjør ham
lykkelig. (Velsignede familier – 381, 20.8.1986)

Menneskekroppen har fem sanser. Basert på det de fem sansene oppfatter,
føler hvilket som helst menneske sann kjærlighet og begynner å forstå hva en
slik kjærlighet dreier seg om. Ser ens øyne sann kjærlighet, blir de smittet og
fortryllet av den. Hvor nydelig stråler ikke slike fortryllede øyne?

Prøv å forestille dere hvor henrykt man smiler når man gir seg ende over til
sann kjærlighet. Prøv å forestille dere hvor påvirket menneskets fem sanser blir
når man er beruset av sann kjærlighet, og hvor vakker harmonien mellom de
fem sansene er når de fungerer fokusert på Gud.

Alene kan ikke Gud oppleve gleden som en slik skjønnhet gir. Han kan bare
begynne å oppleve en slik glede når han har et forhold til noen. Derfor skapte
Gud mennesket.

Hvis det fantes en pen mann og en vakker kvinne som beruset av sann
kjærlighet elsket å se inn i hverandres øyne, kysse hverandre på leppene og la
hjertets musikk låte, hvordan tror dere Gud da ville føle seg? Hvis det hadde
eksistert en Eva som sto for sann kjærlighet, ville Gud ha fått lyst til å ta seg en
tur gjennom hennes kjærlighetsverden. Impulsivt ville Gud ha ønsket å finne ut
hvor stor og dyp Evas skjønne indre verden, hjertets verden, var.
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Mer enn han ønsket å skape himmel og jord, ønsket Gud å reise rundt i
Adams og Evas kjærlighetsverden, med alt dens skjønne innhold. Gud ville
definitivt ha hatt mer lyst til å ta seg en tur rundt i hjertets verden hos et
menneske med sann kjærlighet enn å reise rundt i universet. Gud ville aldri ha
fått lyst til å forlate hjertets verden hos en Adam og en Eva som sto for sann
kjærlighet.

Hvis Gud etter at han skapte mennesket, hadde gitt seg ende over til
menneskets sanne kjærlighet og blitt helt fortapt i den, hva slags verden tror
dere vi da ville ha fått? Ettersom Gud ville ha begynt å bo midt blant
menneskene, ville utvilsomt den verden som ble til når Gud og menneske ble
ett, ha blitt en verden full av glede og skjønnhet. (Velsignede familier – 382,
20.8.1986)

Når sann kjærlighet er blitt fullkommen, vil en Gud som responderer på en
slik kjærlighet, ikke ha noe å være lei seg for, selv om han fullstendig drukner
i sann kjærlighet. Gud kommer til å virkelig glede seg over alt som skjer, så
lenge det er basert på sann kjærlighet. Hvis alle mennesker kunne leve i en
verden med sann kjærlighet, ville alle leve lykkelig hele sitt liv uten å ha noe å
være lei seg for. I tillegg ville vår verden ikke lenger få en historie full av krig.
Det ville bli en verden uten misnøye og elendighet. (Velsignede familier – 383,
20.8.1986)



Sanne familier ─ nøkkelen til himmelriket ─ 62

Seksjon 7
Kjærlighet blir til

i en fullstendig naturlig situasjon

Dette er en historie fra mine barndomsår. En dag fanget vi et fuglepar og
hadde det moro med å forsøke å få dem til å «kysse» hverandre med nebbet. For
å kunne se dem «kysse» plasserte vi dem i et slags bur, matet dem og iakttok
dem. Jeg gjorde det med et barnesinns ønske om å se dem elske hverandre og
synge lykkelig sammen.

Det var et slags eksperiment som oset av vitebegjær etter å få en klar
forståelse av naturens prinsipper. Når jeg nå tenker på det, plaget vi nok fuglene,
men vi fortsatte eksperimentet.

Det var først etter en lang stund at jeg forsto at kjærlighet bare kan oppstå i
naturlige situasjoner. Kjærlighet som er blitt til under naturlige omstendigheter
og i en fullstendig fri atmosfære, er sann kjærlighet. At deres læremester fikk
en riktig forståelse av kjærlighet, var resultatet av å ha gått gjennom mange år
med tester. (Velsignede familier – 353, 3.1.1986)

Hva forandrer det på når man får noen som har glemt verdien av kjærlighet,
til å ta en universitetsutdannelse? De kommer bare til å tilegne seg masse
kunnskap, bli individualister og tilhengere av materialismen. Akkurat som
koreansk misogryte bare smaker slik den skal, når den blir servert i en bolle av
steintøy, er man bare i stand til å oppnå de ønskede resultater med
karakterutvikling når den er basert på kjærlighet.

Verdens sivilisasjoner må springe ut i full blomst på et grunnlag av harmoni
innen kunsten. På samme måte må stekt ribbe serveres på en tallerken og
misosuppe i en bolle av steintøy for at vi skal kunne oppleve smaken på sitt
beste. Uansett hvor du drar, kan du aldri glemme den friske, fyldige og lekre
smaken av misosuppe når du først har begynt å like den.

På samme måte vil man bli hvor man er, når man først har begynt å like den
deilige, friske og fyldige smaken av kjærlighet. Du går fort lei av søt hurtigmat.
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Hvis du på samme måte som hurtigmat lett kunne skaffe deg kjærlighet hvor
som helst, kunne du ikke kalle det sann kjærlighet. (Velsignede familier – 354,
3.1.1986)

Nå for tiden er folk overalt engasjert i kjærlighet som er som hurtigmat. Det
er et problem. Kjærligheten blir ikke dypere ved å ta et varmt bad i vann tilsatt
parfyme. Jeg vil heller påstå at kjærligheten til et par på landsbygda som bader
og vasker seg i kaldt vann før de går til sengs, er renere og blir dypere med tiden.

Pusser et par tennene for å kunne kysse hverandre, er ikke det en naturlig
kjærlighet. På grunn av lukten av tannpasta kan de ikke oppleve den karakteris-
tiske lukten som bare menneskekroppen har. Når vi ser på dem som pusser
tennene før de kysser hverandre, vet vi ikke om det er for å oppleve smaken av
kjærlighet eller smaken av tannkrem. (Velsignede familier – 354, 3.1.1986)

Når du møter en du synes om og elsker, ønsker du å omfavne og kysse ham
eller henne. Det er et naturlig instinkt i forholdet til det motsatte kjønn. Du
møter din partner for å elske omgivelsene rundt deg, vårt univers. Det er en helt
naturlig handling hos oss mennesker for å finne en partner og opprette et forhold.

Når menn forholder seg til kvinner og kvinner til menn basert på ekteskaps-
konseptet, kommer det ikke til å være noen handlinger eller episoder som
krenker kjærlighetens orden. Det oppstår en sosial orden tuftet på sann kjærlig-
het når mann og kvinne møtes basert på ekteskapskonseptet. (Velsignede
familier – 355, 13.1.1981)





Vår vei gjennom livet
4. kapittel
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Seksjon 1
Hensikten vi mennesker ønsker å realisere

Selv om vi treffer Gud, vet vi det ikke ettersom han ikke har kropp. For
derfor å kunne manifestere sin kropp til hele skaperverket utstyrte Gud Adam
med kropp. Det vil si at Gud ville vise sitt ansikt gjennom Adam. Det er
skapelsesidealet. [...]

Gud var opprinnelig det åndelige midtpunkt, mens Adam opprinnelig var det
fysiske midtpunkt. Disse to midtpunktene ville ha skapt et perfekt forhold til
hverandre, som en nittigraders vinkel. Dét var Guds hensikt med å skape og
hensikten vi mennesker ønsker å realisere. Hvis Adam og Eva ikke hadde falt,
ville de når de kom til det hinsidige, ha vist seg i evighet som en Far og Mor
som representerte Gud. Fordi de falt, gikk det imidlertid ikke slik. Hvis de ikke
hadde falt, ville alle ha kommet til himmelriket så sant de tjente sine egne
foreldre slik man tjener Gud. (119-109, 4.7.1982)
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Seksjon 2
Grunnen til at vi blir født

Det er runde ting overalt i vårt univers i dag. Solen er rund, Jorden er rund,
stjernene er runde, selv munnen vår er rund. Alt er skapt slik. Derfor er det
basert på sirkelbevegelse, ved at ting beveger seg rundt og rundt, at det skapes
relasjoner i universet. Selv om noe er rundt, eksisterer det ikke for seg selv, men
i et forhold til den større helhet.

Hvorfor ble vi da født? Vi ble født for å være på bølgelengde med det
enorme universet. Når derfor sjøens bølger går opp og ned, kan også vårt sinn
bevege seg opp og ned. Når vinden blåser behagelig, kan også vårt sinn bli i
godt humør. Når blomstene åpner seg og gir fra seg skjønne dufter, kan også
vårt sinn skape en skjønn atmosfære. (104-122, 22.4.1979)

Når man er født i kjærlighet, oppdratt i kjærlighet, lever i kjærlighet og dør
i kjærlighet, er man takknemlig for å være født, takknemlig for å leve og
takknemlig for å dø. Du ble født ved å ha vært til stede i en situasjon der din mor
og far virkelig elsket hverandre. Du var en del av det. Dere ble født på grunn av
deres foreldres kjærlighet. Det betyr at dere må betrakte dere selv som født som
«faner» som deres foreldres kjærlighet har hengt opp. «Fanene» vaier for å
uttrykke kjærlighet. Det gjelder å leve for kjærlighet hele livet. Derfor må du la
kjærlighetens «faner» vaie for din mor, vaie når du ser din far, og vaie for dine
søsken. (103-258, 25.2.1979)
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Seksjon 3
Forholdet mellom øyeblikket (én dag)

og hele ens liv

Din levende [åndelige] kropp kan ikke bli fullkommen med mindre hele din
eksistens tjener som et grunnlag for å ta til seg [åndelige] næringsstoffer. Dette
er noe som skjer helt naturlig i den naturlige verden [vi lever i]. Livets
vendepunkter er ikke noe som strekker seg over lange perioder, men finnes i det
enkelte øyeblikk.

Mennesker som ringeakter øyeblikket, er ikke i stand til å styre. De får heller
ikke gjort noe stort og kan ikke bli fremragende mennesker eller arve Guds
trone eller krone. For derfor å «kaste glans over» øyeblikket må dere være
forsiktige med hvert ord dere sier, hver handling dere utfører, og selv hva dere
tenker. Alt som skjer i ditt liv, lever videre som fenomener med en tilknytning
til verden rundt deg. Det er bare når du blir overbevist om dét, det blir bestemt
om du får seier.

På den måten er det øyeblikket som avgjør om en får seier. Derfor er det i
øyeblikket det blir avgjort om en vinner historiske seire og seire som omfatter
både det åndelige og det fysiske plan. De som lever et liv der de føler hvilken
strålende, uendelig stor verdi øyeblikket har, kan bli enestående mennesker. De
kan bli både hellige menn og kvinner og Guds sønner og døtre. På den måten er
det i det enkelte øyeblikk punktet ligger der dødens vei og livets vei skiller lag.
(31-217, 31.5.1970)

I dag er vår holdning et problem. Selvsagt er det nødvendig å først ønske at
riket kommer som Gud håper på, og at hans vilje skjer. Det som imidlertid er
viktigere, er hvordan vi selv går fram og blir ett med Guds vilje.

Hvis vi har én time, er det viktigere hvordan vi bruker den i samsvar med
Guds vilje, enn å ønske at riket Gud håper på, blir opprettet. Derfor er det bare
når vi først skaper omgivelser for å kunne innrette oss etter Guds vilje på det
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individuelle plan, på familieplan, på slektsplan og som et folk, vi kan få en
tilknytning til riket Gud vil opprette. Av den grunn er det – hvis vi har én time
i vårt hverdagsliv – nødvendigvis et viktig spørsmål hvordan vi med Gud som
sentrum forholder oss til Guds vilje den ene timen.

Når vi ser på Guds historiske gjenoppreisningsarbeid, ser vi at det gikk i arv
i «4000 år» fra Adams familie via Noahs familie, Abrahams familie og Mose
familie til Jesu familie. Det som imidlertid fikk dem til å begå feiltrinn, var ikke
noe som utviklet seg over et år. I Adams familie var Adams og Evas fall ikke et
feiltrinn som var planlagt et helt år, i ti år eller i flere tiår. Deres feiltrinn ble
begått på et øyeblikk. Når vi begynner å tenke på hvordan et feiltrinn begått på
et øyeblikk ble grunnen til at riket som skulle ha gått i arv i all evighet, ble
skuslet bort, kan vi forstå hvor skremmende og fryktelig øyeblikket er.

Så mange mennesker som har fulgt sannhetens vei opp gjennom historien,
måtte gjengjelde for det ene øyeblikkets feiltrinn ved å gå gjennom store
lidelser. Så mange folkeslag som gikk imot Guds vilje, kunne ikke unnslippe
sin egen undergang og sank ned i en bunnløs elendighet. Alt dette ble imidlertid
kilden til et offer som førte til at enormt mye av menneskehetens synd ble
ettergitt. Når vi tenker på hvor viktig øyeblikket er, blir selv en enkelt time av
det daglige liv vi lever, noe skremmende, ja selv et bestemt øyeblikk av den ene
timen. Vi burde bli mennesker som vet hvordan vi kjemper oss fremover idet vi
føler hvor skremmende det enkelte øyeblikk er for oss. Derfor eksisterer ikke
selv det evige himmelriket atskilt fra det enkelte øyeblikk.

Evigheten begynner ikke når du dør, men strekker seg fra det øyeblikk du
har forstått Guds vilje. Hvis det da blir et gapende hull i forholdet du har til tid
– selv om det bare er et øyeblikk – eller det oppstår en bunnløs avgrunn, blir ditt
evige liv avbrutt.

Derfor må vi når vi går troens vei opp gjennom livet, ikke utsette det vi burde
ha gjort i år, til neste år. Vi må ikke utsette det vi bør gjøre neste år, til året etter
det igjen. Vi må ikke utsette det vi burde gjøre i tenårene, til vi kommer i
tjueårene, eller det vi burde gjøre i tjueårene, til trettiårene. Vi må ikke utsette
det vi burde gjøre i trettiårene, til førtiårene, eller det vi burde gjøre i førtiårene,
til vi kommer i femtiårene. Vi må ikke leve slik. De som lever sitt liv på den
måten, kommer til å dø uten å ha brukt en eneste dag av sitt liv på å leve i
samsvar med Guds vilje. De som har levd slik, kan ikke komme til himmelriket.
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Uansett hvor fint landet er der du lever, kan du ikke komme til himmelriket
hvis du ikke har vært i stand til å leve en eneste dag i henhold til standarden for
seier. Du kan ikke gå til den evige verden hvis du ikke har greid å leve et eneste
år i henhold til standarden for seier. Derfor er det viktig at troende på sin vei
fremover drømmer om evigheten. Det som imidlertid er viktigere, er hvordan
de rydder det onde av veien i virkelighetens verden, og å bli det godes
fanebærere. Det er viktigere enn alt annet.

Fra en slik synsvinkel førte feiltrinnet Adam begikk på et øyeblikk, til en
evighet med dyp frustrasjon. I Adams familie skulle Kain og Abel ha befridd
sine foreldre fra deres dype frustrasjon, revet ned barrierene som eksisterte
mellom brødrene, og skapt begynnelsen på en forent familie. Det var for dét
Abel ble utvalgt for Guds gjenoppreisningsarbeid, men da han ble myrdet, var
også det noe som skjedde på et øyeblikk.

Noah arbeidet hardt i 120 år for å bygge arken. Gud ga så ordren: «Dagen da
mitt håp går i oppfyllelse, er kommet; alle om bord!» Også det var noe som
skjedde på et øyeblikk. De som handlet i samsvar med Guds direktiver, kunne
bli velsignet av den evige Gud. De som ikke hørte på Gud, ble støtt ut i en
verden med evig dom.

Det var det samme med Abraham. Gud velsignet ham og sa han ville: «gjøre
din ætt så tallrik som stjernene på himmelen og som sanden på havets strand»
(1. Mos 22,17). Da Gud erklærte det, var også det noe som skjedde et bestemt
øyeblikk. Da Abraham utførte sitt offerritual, tok det ikke flere tiår, men i
høyden én dag. Tiden det tok ham å dele offergavene og gjøre i stand alteret,
var mindre enn en time, men den ene timen ble kilden som historisk sett
avgjorde om det ble liv eller død, hell og lykke eller dårlige tider.

Det troende i dag burde frykte, er ikke dommen som kommer i de «siste
dager», men problemet med å få til å bruke tiden de har hver dag i sitt liv, i
samsvar med Guds vilje. Problemet er hvordan man skal gå fram i samsvar
med Guds vilje ved livets veiskiller. (37-217, 27.12.1970)
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Seksjon 4
Spedbarnsalderen og vekstperiodens

tre lovmessige stadier

Hvordan skapte Gud Adam og Eva? Hvis han skapte dem ved å forme dem
av jord, hva slags jord tror dere det var? Hva tror dere han tok utgangspunkt i?
Hvor begynte han? Vi kan ikke tenke oss at Gud skapte dem som voksne. Han
skapte dem som babyer. Uten den logiske forklaringen at Gud skapte dem
gjennom en prosess som tilsvarer at en mor oppfostret dem i sine armer som
barn hun hadde unnfanget, er det umulig å forklare at måten alt som eksisterer,
blir formet på, er å gå gjennom tre stadier. Derfor var det en spedbarnsalder for
Adam og Eva. Deretter var det en vekstperiode. Det er en naturlov. Etter det var
det en periode for å fullføre utviklingen.

Hvordan artet Adams og Evas spedbarnsalder seg? Vi må ta utgangspunkt i
konseptet at en Gud uten form fra den immaterielle verden oppfostret babyer
som kunne gå gjennom en materiell prosess. (225-198, 20.1.1992)



Sanne familier ─ nøkkelen til himmelriket ─ 72

Samfunnet, nasjonen og verden vi lever i, er ikke de omgivelser vi ønsker de
skal være. Derfor oppstår det all slags vanskelige situasjoner. Godhet og
ondskap møtes og skaper en eneste stor røre.

For å mestre sitt hverdagsliv kjemper hundre mennesker ut av hundre hver
på sin måte mot omgivelsene og albuer seg fremover.

Derfor får vi alle en sterk følelse i våre daglige liv at vi ikke kan være sikre
på å kunne gjøre det arbeidet vi planla om morgenen for den dagen. Jo mer
dessuten omgivelsene rommer, jo større besluttsomhet og driv må vi ha for å få
resultater og seire i vårt daglige liv. Uten besluttsomhet og driv kan ikke dagene
bli kronet med suksess. Slike dager blir til måneder. Slike måneder blir til år.

Vi mangler omgivelser der vi kan leve slik planen er for hver enkelt måned.
For å ha suksess en måned må vi ha det nødvendige driv og den nødvendige
besluttsomhet for å takle alle kompliserte forhold og omstendigheter ved den
enkelte måneds hendelser. Uten et slikt driv og en slik besluttsomhet kan vi ikke
avslutte hver enkelt måned med seier.

For å krone et år med suksess må vi ha en kampånd eller et driv som kan
takle hver eneste en av årets 365 dager. Uten det kan vi ikke krone et år med
seier. Etter hvert som dagene går et slikt år, og årene blir til ti år, tjue år og tretti
år, dannes vår livsreise. (31-30, 12.4.1970)

Menneskene som lever her på jorden i dag, kan ikke heve seg over tidens
begrensninger. Slik har det også vært opp gjennom menneskehetens historie.
Individer, familier, slekter, folk, nasjoner og verden beveger seg likeledes
innenfor en verden med tid.

Der det lever mennesker, er det alltid mål som må oppnås. Slike mål må bli
nådd i løpet av ti år, tjue år, tretti år, sytti år eller i løpet av vårt liv. Jo større
målet er, jo sterkere må man føle seg forpliktet i sitt hjerte. Er man ikke det, kan

Seksjon 5
Vår vei gjennom livet
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man ikke nå målet. Hvis man ikke over lengre tid hele tiden har en indre
besluttsomhet til å kunne oppnå mer enn sine mål, er man ikke i stand til å nå
dem. (31-149, 24.5.1970)
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Seksjon 6
Det opprinnelige

«hjemlandet» vi må gjenvinne

Dere vet kanskje ikke hvordan den åndelige verden virkelig arter seg, men
deres læremester er spesielt Gud takk skyldig for å ha fått en klar forståelse av
en verden vi er ukjent med.

Ettersom jeg oppdaget essensen av den verden, fant jeg ut at dens prinsipper
var enkle. Den åndelige verden som er slik den opprinnelig skulle ha vært, er et
«sted» bare de kan komme til som lever for andre i tråd med Guds åndelige og
fysiske prinsipper. En verden som er blitt formet etter slike prinsipper, er et
ideelt himmelrike.

Det «stedet» er det opprinnelige «hjemlandet», som vi mennesker må finne.
På grunn av sitt falne liv ble menneskene bortvist fra det opprinnelige
«hjemlandet». Derfor er det i dag vår skjebne å vende tilbake dit. Ettersom
menneskene ikke er i stand til å vende tilbake dit for egen maskin, måtte Gud
etter hvert som historien utviklet seg, skape en vei for at vi mennesker skulle
kunne vende tilbake til vårt opprinnelige «hjemland».

Det er grunnen til at Gud har tatt seg av situasjonen ved å opprette mange
forskjellige religioner, alt etter hva slags kulturell bakgrunn, skikk og bruk og
tradisjoner et folk har. En religion er noe som er opprettet som en opplærings-
institusjon for å kunne få situasjonen under kontroll. Derfor er religioner
opplæringsinstitusjoner for å trene en opp til å bli kvalifisert til å kunne vende
tilbake til det opprinnelige «hjemlandet». Gud har ledet oss mennesker til en
forent religiøs verden slik at vi kan bevege oss fremover mot det som i henhold
til de forskjellige kulturelle bakgrunner rundt om i verden er et høyere punkt.

Ettersom det er religion som må veilede oss til det opprinnelige «hjem-
landet», hva lærer religioner oss da? De må lære oss å leve for andre. Jo høyere
nivå derfor en religion har, jo mer må den legge vekt på prinsippet at man må
leve for andre. Derfor lærer religion oss å være snille og ydmyke. Religion ber
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oss innta posisjoner der vi løfter opp våre medmennesker og lever for dem.
Religion lærer oss å ofre oss for andre og tjene dem. Det er for å gi oss trening
i å leve i samsvar med himmelrikets lover. (78-115, 6.5.1975)
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Seksjon 7
Den beste vei å ta gjennom livet

Hva er veien vi må gå gjennom livet? Veien vi må gå, er veien der vi erobrer
Guds kjærlighet. Å erobre Guds kjærlighet er livets høyeste mål og det ultimate
punkt vi må nå. Både menn og kvinner må gå en slik vei. Alle mennesker må
gå den.

Veien vi må gå gjennom livet, er en vei der vi søker den uuttømmelige
kjærlighetens Gud. Den beste vei å ta gjennom livet går ut på å søke Guds
kjærlighet, selv om man ser døden i øynene ti ganger eller hundre ganger, og
fortsette sin søken selv om man dør.

Hva er det høyeste vi ønsker oss? Det er å erobre Guds kjærlighet. Selv om
man sier at man er i besittelse av Gud, tilhører ikke Gud en selv med mindre
man er i stand til å erobre en mer dyrebar kjærlighet i hjertet av Gud. Derfor må
vi erobre Guds kjærlighet. Hvis vi i hvert fall er i besittelse av hans kjærlighet,
da er det OK selv om Gud selv ikke er til stede.

Når det som er hans, blir mitt, og det som er mitt, blir hans, blir for første
gang det indre og det ytre ett. Et slikt land blir ens ideelle hjemland uten over-
og underklasser.

Når vi befinner oss på et slikt sted, føler vi at det ikke eksisterer noe under
solen som ikke virker godt, og som ikke er til for oss. Ettersom Guds kjærlighet
er slik, er himmelen som mennesker i dag kan komme til, dvs. himmelriket, et
«sted» med kjærlighet i overflod. (39-210, 10.1.1971)
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Selv om man i verden rundt oss i dag sier man er av edelt blod og har en
doktorgrad, vet man ikke at ens fødsel ikke var slik den skulle ha vært. Man vet
ikke at man ble født med en kjærlighet, et liv og en arvelinje som stammer fra
Guds fiende, Satan. Dette er et alvorlig problem.

På grunn av syndefallet blir man født basert på Satans kjærlighet, som ens
foreldre har en historisk tilknytning til. Satans blod har strømmet ned gjennom
generasjonene og kom også inn i livet til ens mor og far og er i dag knyttet til
en selv. Nettopp du er den konkrete frukt av tre ting – en kjærlighet, et liv og en
arvelinje som stammer fra Satan.

Satans blod gjør at alle ens fem sanser er underkastet Satans kjærlighet,
Satans liv og Satans arvelinje. Satans blod strømmer med andre ord gjennom
deres blodårer. Derfor høster Satan automatisk det som for ham er ideell frukt.
Gud derimot ønsker å frelse menn og kvinner som tilhører Satan, slik at de kan
bli de uforfalskede og fullkomne mennesker som vi opprinnelig var ment å
være. Dere har alle deres opprinnelse i Satans kjærlighet og ble født inn i hans
arvelinje.

Derfor fikk dere feil utgangspunkt. Av den grunn må dere tilbake. Dere må
tilbake, men hvor hen? Dere må tilbake til det opprinnelige utgangspunktet.
Ettersom dere kommer fra falske foreldre, må dere tilbake og begynne på nytt
fra Sanne foreldre. Hvor viktig er det da? Vi mennesker er nødt til på nytt å bli
arvinger til Guds kjærlighet, Guds liv og Guds arvelinje.

Derfor går dere gjennom en seremoni for å skifte arvelinje når dere blir
velsignet. Du må være mer overbevist om at du skifter arvelinje enn at du lever.
Bare fordi dette er en seremoni i Enhetskirken, må dere ikke se på det som et

Seksjon 8
Standarden for å sette barn til verden

og standarden for vårt liv

Seksjon 8.1. Feil standard for å sette barn til verden
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vanlig religiøst ritual. Seremonien er som en sprøyte som gir menneskene nytt
liv, etter at de mistet livet på grunn av kjærlighet. Seremonien er som en sprøyte
for å fjerne gift.

Våre forfedre feilet grovt. Så mange mennesker har måttet betale prisen for
dét opp gjennom historien. Vi vet det nå. Derfor kan vi ikke gjøre samme feil
om igjen. Absolutt ikke!

En uhyre stor pris måtte betales opp gjennom tidene fordi utuktig kjærlighet
ble menneskehetens arv både i den falne åndelige og den falne fysiske verden.
Dette fikk forferdelige konsekvenser for individer, familier, samfunn, nasjoner
og verden. (216-109, 9.3.1991)

Seksjon 8.2. Standarden for vårt liv
«Ens liv» her betyr ens evige liv. Da snakker jeg ikke bare om den åndelige

verden, men det evige livet vi lever.
Hvert menneske er blitt til som noen Gud skulle kunne ha et kjærlighets-

forhold til. Nettopp du er ment å ha et forhold til den absolutte og initierende
Gud. Du er ment å ha et kjærlighetsforhold til Gud. Det Gud ser på som mer
dyrebart enn seg selv, er begrepet «sann kjærlighet». Gud er det absolutte og
evige midtpunkt for ens liv. Hans ideal er i enda større grad noe evigvarende,
og idealets sentrum er nettopp sann kjærlighet. Det er du som responderer på en
slik kjærlighet.

Det som kjennetegner kjærlighet, er at den initierende og den responde-
rende part blir ett med hverandre. En slik kjærlighet forener en nasjon. Derfor
kan man ta del i enhver situasjon sammen med den man elsker, og følge ham
eller henne hvor det enn er. Man kan arve alt den man elsker, eier og har. Man
kan til og med arve hele Guds hjerte. Deres læremester fant ut alt dette ved å gå
en miserabel vei. Nå står han på et slikt grunnlag. Det er noe enestående og
dyrebart og kan ikke byttes med noe. Det er en vidunderlig gave fra høyeste
hold.

Av den grunn befinner han seg i en posisjon lik den Gud befinner seg i.
Deres læremester befinner seg i samme posisjon som Gud med en evig sann
kjærlighet. Det hinsidige er av en annen dimensjon enn Jorden, som er en
verden full av begrensninger. På et sted fullt av begrensninger kan man ikke
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bevege seg fritt. Det hinsidige er en verden av en høyere dimensjon. Derfor er
det et sted der man kan gjøre hva som helst. Der har man evnen til å heve seg
over tid. Basert på kjærlighet kan man få alt man ønsker seg, hvor og når det
enn er.

Vi ble opprinnelig skapt som vesener med evig liv. Når man blir et vesen det
er mulig å ha et forhold til preget av sann kjærlighet, blir man et vesen med evig
liv. Når man da går til den åndelige verden, blir man fri. Derfor er den første
målestokken for ens liv målestokken for godt og ondt. Det må dere forstå.
Målestokken for godt og ondt kommer først, deretter at man har riktig
utgangspunkt, og så ens evige liv. (216-107, 9.3.1991)





Den materielle og
den immaterielle verden

5. kapittel
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Kjære himmelske Far, det jeg er redd for, er at du vil bli brakt i vanære og
bli utsatt for ydmykelser på grunn av meg. Mer enn alt annet har jeg vært redd
for å glemme dette mens jeg fortsatte å kjempe min kamp helt siden jeg var
liten, til nå. Jeg takker deg for din nåde og for at du lot meg ha et slikt hjerte.
Jeg takker deg for at du lot meg overleve helt fram til i dag.

Uansett hvor fint det kan være her på jorden, er ingen tilstand mer dyrebar
enn å være knyttet til ditt hjerte slik det opprinnelig var, fullt av din autoritet.
Når vi tenker på det, må vi ha en uendelig dyp lengsel etter slike situasjoner. Si
at vi stiller spørsmålet hvordan din kjærlighet arter seg. De som begynner å ha
erfaring med din kjærlighet, vet egentlig ikke svaret før de opplever å være i en
situasjon der de ikke angrer på det selv om de gir opp alt i denne verden. Nå må
vi finne veien til det opprinnelige «hjemlandet», den ideelle verden, der vi lever
i en atmosfære full av din kjærlighet. Vi må forberede oss nå i den fysiske
verden til dagen da vi blir «født» som dine frigjorte sønner og døtre, som kan
bli gitt frie rettigheter i livets tredje fase [livet i den evige verden]. (49-308,
17.10.1971)

Kjære himmelske Far, når vi tenker på at du er en Far som til nå har arbeidet
uten stans for å utvikle vårlige omgivelser, skylder vi deg en uendelig stor takk
og er uendelig glade. Vi må bli sønner og døtre som vet hvor beklagelig det er
at vi ikke har vært i stand til å ofre hele vårt liv og all vår kjærlighet fullstendig
til deg. Vi må forstå at for å kunne ønske den nye våren velkommen må vi få en
tilknytning til deg, der vi er i stand til å tilpasse vårt liv til deg, og må bli
fullstendig opptatt av det forholdet.

Vi må forstå at det bare er på den måten vi kan hilse våren velkommen, og
blomstene kan blomstre for første gang. Vi må ikke bli sjeler man må synes
synd på, som når de blir spurt hva som er tidspunktet i ens liv da man hilser

Seksjon 1
Bønner for vår vei gjennom livet
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våren velkommen, ikke er i stand til å svare, og som dør uten å ha kunnet hilse
våren velkommen. (32-36, 14.6.1970)

Far, vi må forstå at de som i sitt hjerte ikke ønsker å tjene deg og ydmykt
vise deg sin respekt, ikke kan ha noe forhold til deg i den evige hinsidige
verden. Vi lengter etter dagen da vårt hjerte åpner seg for å føle ditt hjerte i
sentrum av vårt sinn, slik at vår kropp følger vårt sinns instrukser. Vi ber deg
veilede oss slik at vi i dag kan vinne tilbake vår egen fortapte kropp, idet vi
hører din stemme strømme fram fra dypet av vårt hjerte. Vi ber deg å la oss være
bevisst hvilke strabaser og vansker du har gått gjennom bak historiens kulisser
for å vinne tilbake hver enkelt av oss. Vi ber deg la oss bli personer som av seg
selv er i stand til å bøye sitt hode for deg. (4-280, 14.9.1958)
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Seksjon 2
Å forstå døden

Her på jorden har vi foreldre, lærere og slektninger. Det er mulig å danne
slike forhold her på jorden, men ikke i den åndelige verden.

Med Gud som sentrum lever alle i den åndelige verden for helheten. Alle
befinner seg på forskjellige nivåer der. Derfor kan ikke de høyere opp gå ned.
Det er likeledes vanskelig for dem lenger nede å gå oppover. Opprinnelig var vi
bare ment å gå til den åndelige verden etter å ha blitt fullkomne her på jorden.
Når vi først er gått inn i verden hinsides, er alt allerede avgjort. Uansett dør vi
mennesker.

Vår livsreise er så kort. Livet er så kort. Selv et åtti år langt liv er så kort. Det
blir mindre enn «åtte timer» regnet i tiden i den åndelige verden. Fra den evige
verdens tidsperspektiv er åtti år på jorden mindre enn «åtte timer» i evigheten.
Derfor er sann kjærlighet så sterk. Hastigheten til sann kjærlighet er ufattelig
stor. (205-65, 7.7.1990)

Uten tvil finnes den åndelige verden. Den eksisterer definitivt. Uansett ble
vi mennesker født med et åndelig jeg. Derfor må vi dra tilbake til den åndelige
verden.

I det koreanske språket er ordet «toraganda» (å dra tilbake, men betyr også
«å dø» eller «gå bort») interessant. Hvor vender vi tilbake til? Vi vender ikke
tilbake til en kirkegård. Vi drar tilbake til stedet vi opprinnelig kom fra. Vår
opprinnelse er ikke en kirkegård. Vi snakker om å gå lenger tilbake enn
historiens fjerne begynnelse.

At et menneske vender tilbake, betyr ikke at man drar tilbake som koreaner
hvis man er født som koreaner. Man dør som koreaner, men det er ikke mulig å
vende tilbake til det hinsidige som koreaner. At et menneske vender tilbake,
betyr at man vender tilbake til den opprinnelige verden til menneskehetens
forfedre. Hva betyr det? Det vil si å vende tilbake dit Skaperen befinner seg, så
sant han eksisterer. Det er der vi kom fra. Derfor er det dit vi vender tilbake.
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I universet er det kretsløpsbevegelse. Når snøen i fjellene smelter, renner
vannet gjennom små daler og mange små elver før det kommer til sjøen. Når det
renner ut i sjøen, fordamper det etter hvert og fortsetter kretsløpet.

Alt er en del av en kretsløpsbevegelse. Når man vender tilbake, hvor er det
man vender tilbake til? Man ønsker å dra tilbake til det høyest mulige og best
mulige stedet. Ingen ønsker å bli noe mindre. Ifølge de forskjellige lover for
bevegelse i den naturlige verden reduseres imidlertid noe når det er i bevegelse.
Når noe beveger seg, reduseres det gradvis. Når vi får noe til å rulle bortover,
ruller det ikke i all evighet. Først ruller det raskt, men litt etter litt avtar farten
helt til det stanser. (141-269, 2.3.1986)

Vi lever i denne verden, men det er ikke bare den som er til. Det finnes en
åndelig verden. Denne verden og den åndelige verden er ikke to atskilte
verdener, men må være knyttet til hverandre som én verden.

Hvor er da «stedet» vi må vandre til, «stedet» vi må dra for å leve der?
Selvsagt eksisterer vi her på jorden i vårt fysiske liv, men vi går til en evig
verden. Vanligvis blir vi mennesker født inn i denne verden, og går gjennom
tenårene, tjueårene, trettiårene, tiden man er middelaldrende, livets beste alder
og alderdommen. Når man er ferdig med ungdomsårene og går inn i livets beste
alder, passerer man litt etter litt toppen. Deretter tar man fatt på alderdommen.
Slik solen går ned, tar på den måten livet slutt.

Men de som vet at den åndelige verden eksisterer, forstår at ens liv er som et
kort øyeblikk, og at det er en evig verden vi kommer til etter døden. [...] Derfor
er hele ens liv en tid til å forberede seg til å gå inn i en evig verden. (140-121,
9.2.1986)

Hensikten med å snakke om døden er å forstå meningen med livet. Hvem har
en god forståelse av livets verdi? De som bare vil ta vare på sitt liv, har det ikke.
De forstår som forsøker å komme til bunns i hva livets verdi er, mens de
desperat forsøker å gjøre Guds vilje, selv i en fortvilet situasjon der de ikke vet
om de kommer til å leve eller dø. (74-242, 31.12.1974)

Burde man da ønske døden velkommen eller ikke? Den bør være
velkommen. Når vi blir spurt hvorfor man dør, må vi svare: «Vi dør for Guds
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sanne kjærlighet.» Du forlater din fysiske kropp for å kunne ta del i virkefeltet
til Guds grenseløse kjærlighet og for Guds kjærlighetsverden sin del.

Å dø er å bli født inn i Guds kjærlighet. I menneskets verden lager man
imidlertid et stort oppstyr rundt døden. «Å nei, jeg dør!» sier man. [...] Man
burde være i stand til å fryde seg i det øyeblikket man tar spranget fra en
kjærlighetsverden full av restriksjoner inn i en kjærlighetsverden uten restrik-
sjoner. Det øyeblikket er dødsøyeblikket. Det er samtidig øyeblikket for ens
fødsel nummer to. [...]

Gledet Gud seg da over dagen dere ble født med fysisk kropp? Kommer han
til å glede seg over øyeblikket dere blir «født» som sønner som kommer til å
være i full aktivitet for kjærlighetens del i den uendelige verden etter denne?
Hvorfor snakker jeg om dette? Det er fordi dere ikke er i stand til å opprette et
forhold til Gud uten å bli befridd fra frykten for døden. (116-172, 1.1.1982)
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Seksjon 3
Døden er en prosess

som knytter tre verdener sammen

Mennesket går gjennom periodiene forming, vekst og fullførelse. I morslivet
lever vi i en vannverden, her på jorden i en verden som er vår planet, og i den
åndelige verden i en verden som er som luft. Vi går med andre ord gjennom tre
perioder – en vannperiode i morslivet, en hundre år lang jordisk periode, der vi
blir født og lever her på jorden, og en luftaktig periode der å bevege seg er som
å fly. (116-174, 1.1.1982)

Mennesket blir født fra en tilstand under vann. Tiden i morslivet er en tid i
vann. Når fosteret er i morslivet, flyter det i vann. For å kunne leve under vann
må fosteret få i seg og slippe ut vann. Derfor lever fosteret med navlestrengen
festet til sin mage.

Hva får fosteret næring gjennom? Tilførselen skjer via navlen. Navlen
tilsvarer munnen. Derfor burde man ikke se ned på navlen. Du må klappe deg
lett på navlen og si: «Navlen min, før i tiden arbeidet du så hardt.» Klapper du
deg mye på navlen, får du god helse. Dere må gjøre en slik øvelse. Gjør dere det
riktig mye, blir dere sunne og friske. Selv om du sover i et kaldt rom, får du ikke
løs mage så lenge du dekker til navlen. I morslivet var det navlen din som
fungerte som munn. Åndedrettsorganet utvikler seg basert på navlen. Hva er
den neste «munnen»? Det er denne munnen [peker på munnen]. Utviklingen går
hele tiden oppover.

Hva må så gjøres med navlestrengen, som er knyttet til navlen? Den må
skjæres helt av. I en verden omgitt av luft er på en tilsvarende måte ens åndelige
jeg knyttet til ens kropp. På samme måte som et ufødt barn tilegner ens åndelige
jeg seg næring fra den fysiske kroppen. Når ens fysiske jeg så blir mett av dager,
flytter ens åndelige jeg ut og drar sin vei. Når babyen i morslivet kommer til
verden, får den et forhold fullt av kjærlighet til sin mor og far. På samme måte
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må ens åndelige jeg bli «født» nok en gang, denne gangen som et menneske som
er i stand til å holde den evige Gud, ens åndelige Far, med selskap. Det er et
grunnleggende prinsipp at man blir i stand til det.

Det er i livet her på jorden at det som var et ufødt barn i morslivet, etter
fødselen kan bli venner med sin far og mor. Man blir født her på jorden, stedet
der man kan ha et forhold fullt av kjærlighet til sin mor og far. På samme måte
må man bli «født» inn i den åndelige verden, «stedet» der man kan gi kjærlighet
til og få kjærlighet fra Gud, ens Forelder, som gjør det mulig å få en tilknytning
til den uendelig store åndelige verden. (299-69, 4.2.1999)

Hva er det du får til å utvikle seg etter at du er kommet ut fra morslivet? Det
er ikke luft, men kjærlighet. Livet dreier seg om å skaffe seg de nødvendige
forutsetninger for kjærlighet. Du må ikke leve bare for å spise og drikke, for det
vil si å dø åndelig. De som lever på den måten, er alle som en sekk med vann.

Alle dør før eller senere. Det er ens eksistens nummer to. Hva må ens liv fra
dag til dag fylles med her på jorden? I løpet av tiden du har her på jorden, må
du skape en ny personlighet preget av kjærlighet. (139-214, 31.1.1986)

Det dere trenger her på jorden, er kjærlighet. Hvorfor kalles et barn som ikke
blir elsket av sin mor og far, et foreldreløst barn? Det er fordi det mangler
kjærligheten som gjør det mulig å få en evig tilknytning til den åndelige verden.
Derfor sier man at det er synd på dem som lever alene uten å være gift.
(139-214, 31.1.1986)

Å dø vil si å arve en verden med kjærlighet når organet kroppen har brukt til
å puste med, er blitt ødelagt. Kjærlighet er usynlig. Ditt indre jeg utvikler seg
basert på foreldrekjærlighet og ekteskapelig kjærlighet. Ifølge Guds lover må
man derfor vokse i morslivet for å bli en normal baby. På samme måte må man
vokse normalt her på jorden. (299-69, 4.2.1999)

Først er øyenstikkeren en larve som svømmer rundt i vann. Så kommer den
opp på land og kravler omkring der en god stund. Deretter flyr den rundt og
fanger og spiser insekter den aldri kunne forestille seg den ville spise mens den
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kravlet rundt nede på bakken. Øyenstikkeren flyr rundt med hele verden som
sin arena.

Blant insektene er det mange som går gjennom tre livsstadier. De lever sitt
liv i vann, på land og i luften. De fleste insekter har vinger, men har vi
mennesker det, vi som blir kalt skaperverkets overhoder? Vi har «vinger» av en
høyere dimensjon. Døden er den velsignede porten som representerer ens fødsel
nummer to. (299-71, 4.2.1999)

Hva vil det si å dø? Livet her på jorden, i en atmosfære av luft, tilsvarer tiden
man svømte rundt i morslivet. Vi lever omgitt av luft. Døden er ikke noe
eksepsjonelt, men vil si at man blir «født» inn i sin tredje livsfase. Øyeblikket
det skjer, er ens dødsstund. (49- 286, 17.10.1971)
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Seksjon 4
Sentrum av den åndelige og den fysiske verden

Dere burde bry dere ikke så rent lite om den åndelige verden. Det er mange
religioner i verden, og ifølge dem består den religiøse vei i å søke etter en
verden der vi lever evig med en tilknytning til den åndelige verden, en verden
med evig liv, dvs. en verden der vi lever sammen med Gud. En slik verden er
formålet med religion. Hvordan står det imidlertid til med religionene i dag?
Litt etter litt har det gått nedover med dem. Vi er gått inn i en tid da man trekker
forhastede slutninger og hevder: «Religion er noe de svake tror på, og noe vi
mennesker ikke trenger. Religion er noe menneskene har funnet på som et
moralsk konsept.»

Selv om vi utelukkende ser på kristendommen, den sentrale religion, så er
det gått tilbake med den også. USA er et land som representerer alle kristne land
i verden. Likevel mister de som har vokst opp i hjem i et slikt USA, sin tro og
lever slik de selv finner for godt.

Hvorfor forlater mange en slik kristendom som beskriver et ideal basert på
den åndelige verden der Gud befinner seg, en Gud som er alle idealers sentrum
og verdens sentrum? Den første grunnen er at man ikke har en klar forståelse av
at den åndelige verden eksisterer. Mennesket er et intelligent vesen og har evnen
til å sammenligne ting. Derfor forlater vi et sted som ikke er rare greiene, og så
sant det finnes et fint sted, begir vi oss dit. Så sant det finnes et sted med større
verdi og på et høyere nivå, drar vi dit. Menneskets opprinnelige natur er slik.

Den andre grunnen er at man ikke kjenner Gud. Den tredje er at man ikke
forstår at kjærlighet er det sentrale som knytter en til den åndelige verden og
Gud. Det er således tre ting man ikke forstår. Selv om man kanskje vet om Gud
og den åndelige verden, forstår man ikke at kjærlighet er det sentrale både i den
fysiske og den åndelige verden.

Der det er kjærlighet, er det OK å få en høyere posisjon og OK å få en lavere
posisjon. Det er også OK å være i en mellomposisjon. Misliker en kone at
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hennes kjære mann har en høyere posisjon i samfunnet enn henne, eller hater en
mann at hans kjære kone har en lavere posisjon enn ham? Er man blitt ett med
hverandre, kan man gå opp fra en lav til en høy posisjon, gå ned fra en høy til
en lav posisjon og være i en mellomposisjon. Man kan bevege seg hvor som
helst. Det finnes ingen begrensninger. Derfor er det mange i verden rundt oss
som sier: «Vår verden må bli én verden. Den må bli forent. Den må bli en
fredelig verden.» (91-140, 6.2.1977)

Det samme gjelder både for den åndelige og den fysiske verden og både for
åndelige og fysiske vesener. Gud og hans kjærlighet er det sentrale for begge
verdener, men ikke for det falne menneske vi vanligvis tenker på.

Mennesket består av sinn og kropp, men de er forskjellige fra hverandre. De
eksisterer i forskjellige dimensjoner. Sinnet er imidlertid ikke i harmoni med
den åndelige verden. Vi snakker om den åndelige og den fysiske verden der
Guds kjærlighet står i sentrum. Derfor må Gud definitivt involveres for at den
åndelige og den fysiske verden skal bli forent. Uten at Guds kjærlighet er
involvert, er den åndelige verden et bedrøvelig sted. Den åndelige verden er
knyttet til Gud.

Dere har alle en samvittighet. Hvordan skiller den seg ut fra den åndelige
verden? Hvordan skiller ens sinn seg ut? Man tror kanskje at ens sinn er ens ånd,
men man blander sinn og ånd sammen.

Ens sinn skiller seg ut fra den åndelige verden. På grunn av syndefallet har
ikke ens sinn et forhold til den åndelige verden. Sinnet til et fallent menneske er
med andre ord likt en kropp uten bein. Hvis du forestiller deg sinnet til falne
mennesker slik, gir det deg et realistisk bilde av situasjonen. Vi sier at sinnet til
falne mennesker ser ut som en kropp uten bein.

Ens åndelige jeg består av [åndelig] kropp og [åndelig] sinn. Ens åndelige
jegs sinn tilsvarer den åndelige verden og har definitivt et forhold til Gud.

Derfor formes ikke ens åndelige jegs sinn så lenge det ikke har et forhold til
Gud. Dere må forstå at ånd og sinn ikke er det samme. Det falne menneskes sinn
har ikke noe forhold til Gud. Han har forlatt det. For egen maskin kan han
verken opprette et forhold til det falne menneskes sinn eller styre det direkte.

Deres sinn er høyst foranderlig. Den åndelige verden og åndelige vesener
forandrer seg imidlertid ikke hele tiden. I all evighet setter de seg mål som de
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utrettelig beveger seg fremover mot. Hvorfor gjør de det? Det er fordi de står på
Guds side. Det falne menneskets sinn befinner seg imidlertid inne i mennesker
som er vinglete.

Dere har kanskje forstått det ved å studere Enhetsprinsippene, men hva er
ens «åndelige sinn»? Det er der sinn og ånd kommer sammen (blir ett). Sammen
beveger de seg mot et nytt mål. Det åndelige sinn er det motiverende sinn som
får oss til å forme vårt ideelle jeg ved å bli ett med vår samvittighet sentrert om
Gud. Uten det åndelige sinn er man derfor ikke i stand til å finne sin egen
opprinnelse, som gjør det mulig å få et forhold til den åndelige verden og sann
kjærlighet.

Når ens åndelige sinn formes, liker ens kropp det også, og alt følger det
åndelige sinnet. Automatisk blir alt ett. Menneskets største problem til nå har
vært splittelsen mellom kropp og sinn. Når åndelig energi kommer inn i oss og
skaper det som bare er begynnelsen på vårt åndelige sinn, blir sinn og kropp helt
naturlig ett med hverandre. Det er umulig å finne tilbake til idealet så lenge vi
ikke finner roten som fundamentalt sett retter på alt, og så lenge det ikke skjer
en radikal revolusjon. Bare når det er noe som motiverer, blir det noe resultat.

Hensikten med religion er å innpode det åndelige sinn i oss. Det er mange
religioner der det åndelige sinn har en sentral plass. Det finnes allslags for-
skjellige former for religion. (91-140, 6.2.1977)
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Seksjon 5
Den åndelige verden eksisterer definitivt

Gud er et ærverdig og edelt vesen. Derfor må det oppnås enhet mellom den
åndelige og den fysiske verden. Ettersom sann kjærlighet ikke manifesterte seg,
kunne den åndelige og den fysiske verden umulig bli ett med hverandre. Fordi
sann kjærlighet aldri kom til uttrykk, oppsto det en splittelse mellom hvert
enkeltmenneskes sinn og kropp. Fordi sann kjærlighet ikke ble til, ble det en
splittelse mellom religion og politikk.

Alt blir ett basert på sann kjærlighet. Alt – individet, familien, samfunnet,
nasjonen, verden og vårt store makrokosmos – blir knyttet sammen. Vi må gjøre
det med våre egne hender. Ellers kan vi ikke arve det som opprinnelig skulle ha
eksistert – et himmelrike både i himmelen og på jorden.

Hvordan skaper vi harmoni mellom den åndelige og den fysiske verden? Det
er på grunn av sann kjærlighet vi får dem til å bli ett. (216-101, 9.3.1991)

80% av verdens befolkning er uvitende om den åndelige verden. Selv
troende er usikre på om den åndelige verden finnes – eller om Gud er til – men
den åndelige verden eksisterer.

Forestill deg en rik person i samfunnet som har planer om å skape seg en
hage der han kan leve et lykkelig liv. Han investerer til og med alt han eier og
har, fordi han i sitt hjerte ønsker å lage en slik hage. Det samme gjelder for Gud,
som skapte himmelen og jorden. Hvordan skapte han stedet der han selv skulle
leve?

Den åndelige verden er så vakker at du aldri blir trett av å se på den, selv etter
tusen år og samme hvilken del du finner fram til og ser på. Du kan ikke engang
forestille deg hvor vakkert det er der. Samme hva vi sier er det beste i denne
verden, er det for ingenting å regne i sammenligning. Det kan ikke engang
sammenlignes med et lite hjørne av den åndelige verden. Derfor er jeg ikke
oppsatt på å eie ting her på jorden. Og hvis dere vil vite det, ønsker deres
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læremester å forlate denne verden, som er så forskjellig fra målene han har satt
seg. (15-149, 7.10.1965)

Selv i dag tenker ikke folk flest på den åndelige verden. De lever i et hjem
fordi de ble født der, og tjener sine foreldre fordi de er der. De ble født på en
viss måte og tror derfor at det også er slik de må leve.

Hva er det sentrale i en slik livsstil? Det dreier seg om hva man skal spise og
hvordan man på det ytre plan skal leve sitt liv. Det man derfor ser på som
viktigst, er mat, klær og tak over hodet.

Det sentrale for folk flest er spørsmål som hvordan man skal leve på det ytre
plan, hva man skal spise, og hvordan man skal gjøre et godt inntrykk på folk. I
forholdene mellom mennesker er selvsagt også etiske og moralske spørsmål
viktige. De gjør det mulig å forbedre situasjonen, utvikle seg sammen og være
gode mot hverandre. Det er imidlertid forskjellige moralske normer, forskjellige
folkeslag og forskjellige land. Moralske normer og samfunnssystemer varierer
med de forskjellige kulturelle bakgrunner rundt om i verden.

Når vi ser det slik, går den opprinnelige norm som menneskene som har levd
opp gjennom historien, burde ha fulgt – den opprinnelige standard – i en
forskjellig retning fra den etikk og moral som man har klart å opprette basert på
den levestandard vi har i dag. Man har ikke klart å forene den opprinnelige
standard og dagens etikk og moral. Når vi blir født i en verden som er slik
verden opprinnelig skulle ha vært, og lever i en slik verden, hva slags «sted»
burde vi da komme til? Dét er noe de fleste ikke har en klar forståelse av.

Derfor vet ikke folk flest om det finnes en åndelig verden, eller om Gud
eksisterer. Vi medlemmer av Enhetskirken har imidlertid en klar forståelse av
at den åndelige verden finnes. Vi tror det ikke; vi vet det. Basert på mange
opplevelser kan vi ikke bestride det, selv om vi ville. Fram til Enhetskirken
kunne etablere sitt nåværende globale grunnlag, har den gått gjennom en
prosess med mange åndelige opplevelser. Derfor befinner Enhetskirkens
medlemmer seg i en situasjon der de ikke kan si at den åndelige verden ikke
eksisterer. (140-121, 9.2.1986)

Hvilken vei må medlemmene av vår Enhetskirke gå? De må følge veien Gud
vil de skal gå. De må adlyde Gud og gjøre hans vilje. Hva er Guds vilje?
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Det finnes en vei Gud vil individet skal følge. Det finnes en vei Gud vil
familier skal følge. Det finnes også en vei Gud vil samfunn, nasjon, verden og
den åndelige verden skal følge. Deres læremester er eksperten. Den åndelige
verden eksisterer definitivt. (121-146, 24.10.1982)

Hvilken betydning har det at Gud og den åndelige verden eksisterer? En-
kelte tenker kanskje at vi ikke har noe med Gud å gjøre, selv om han eksisterer,
men de tar feil. Enkelte sier: «Jeg har ikke noe med den åndelige verden å gjøre,
selv om den eksisterer.» Å si dét er det samme som å si at man tilhører en
familie, og trenger derfor ikke et land eller verden.

Når det derfor finnes en Gud som er større enn man tror, og en åndelig
verden som også er større enn man tror, er en slik Gud og en slik åndeverden
noe man ønsker å ha en tilknytning til. Det dreier seg ikke bare om å få en
tilknytning. Hva burde vi gjøre med et slikt forhold? Vi burde bli ett med Gud
og den åndelige verden. Vi må gå fremover med kurs mot målet Gud vil vi når.
(104-118, 22.4.1979)

Apostelen Paulus hadde en opplevelse der han så den tredje himmel i den
åndelige verden. Det var dét som motiverte ham til å drive utrettelig med
misjonsvirksomhet i fjorten år. Forstår dere? Dere må ha slike opplevelser. Det
samme gjelder også for deres læremester. (27-128, 30.11.1969)

Deres læremester er ikke redd for døden. Hva er det som har gjort ham slik?
Det er kjærlighet. Selv om læremester Moon blir kastet i fengsel, er han i stand
til å fordøye det. Derfor må han fordøye og overvinne dagens fiendtlige
omgivelser. Jeg skal egenhendig seire over alt. (202-27, 1.5.1990)
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Seksjon 6
Da Gud skapte den åndelige verden

Den åndelige verden svarer helt til engleverdenen, og verden i dag befinner
seg i samme situasjon som da Adam og Eva levde her på jorden. Gud skapte
imidlertid den åndelige verden før han skapte Adam og Eva.

Satans verden ble til fordi den åndelige verden gikk imot Guds vilje. Derfor
blir den åndelige verden bare gjenoppreist når den aksepterer Guds vilje. I
tillegg kan Gjenkomstens Herre umulig komme til jorden uten å få den åndelige
verden til å bøye sitt hode for ham.

Av den grunn har Enhetskirken fram til i dag arbeidet for å få den åndelige
verden til å rette seg etter Enhetskirken. Derfor må den åndelige verden støtte
Enhetskirken. (25-233, 4.10.1969)

Hvor er den åndelige verden? Den befinner seg i kroppen din. Derfor går du
rundt med den åndelige verden på ryggen. Du går rundt i den åndelige verdens
tjeneste. Dermed er det umulig å slippe unna den åndelige verden. (162-116,
30.3.1987)

Den åndelige verden eksisterer. Den eksisterer for denne verden, samtidig
som denne verden eksisterer for den evige verden. Man spør kanskje: «Hvor er
Gud i denne verden? Hvor befinner Gud seg? Hvor er den åndelige verden?»
Det er imidlertid i den åndelige verden Gud befinner seg. (117-306, 11.4.1982)

Hvis livet tok slutt etter sytti, åtti år her på jorden, ville det ikke være noe
mer å bekymre seg over, men ettersom vi lever et liv der det evige er det
sentrale, har vi et alvorlig problem. Hvordan tror dere den åndelige verden dere
kommer til etter døden, arter seg? Den åndelige verden er en enormt stor
verden. Dere vet det ikke, men det hinsidige er en enorm uforanderlig verden.
(187-285, 12.2.1989)
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At man i dag gjør et stort vesen av elektrisitet og verdensrommet, virker som
et usynlig smøremiddel for å skape en ideell kjærlighetsverden. Egentlig er den
åndelige verden full av «kjærlighetselektrisitet». Når du er i besittelse av
«kjærlighetselektrisitet», er det ikke noe du ikke greier. Vi kan si at den
åndelige verden er en mulighetenes verden vi kan styre ved hjelp av vår måte å
tenke på.

Hva er da den åndelige verden? [...] Det er et [...] «sted» der det blir forventet
at vi oppfyller forutsetningene for evigheten. [...] Den åndelige verden er en
harmonisk verden, som er gjennomsyret av kjærlighet og «fylt til randen» med
kjærlighet. Derfor fungerer universet når vi trykker på «kjærlighetsknappen».

Hva er himmelriket på jorden? Det er et «sted» der alle «kjærlighetslam-
pene» er slått på. Hva er himmelriket i den åndelige verden? Det er et «sted» der
«kjærlighetslampene» lyser for fullt.

Så lenge dere bare har et kjærlig hjerte og trekker i kjærlighetsbåndene,
følger alle. Når dere trekker båndene bakover, følger alle bakover. Når dere
trekker båndene sidelengs, følger alle sidelengs. Dere manøvrerer dem slik dere
selv vil. De er ikke uvillige, men beveger seg automatisk dit dere vil.

Dermed oppdager vi konseptet at den åndelige verden er et «sted» fullt av en
atmosfære av kjærlighet. Si at kjærlighetens Gud med et kjærlig hjerte ønsker å
gi mat til hele menneskeheten på én gang og la dem nyte det. Han sier: «La mat
bli til!» Da dukker det mat opp.

I den åndelige verden spiser dere mat som består av kjærlighet. Dere ser på
hverandre med øyne fulle av kjærlighet. Den åndelige verdens mystiske natur
er ubeskrivelig. Selv om man hører noe, ønsker man å høre det igjen og igjen.
Det er umulig å ha en følelse av å være søvnig eller trøtt der. Den åndelige
verden er et «sted» fullt av «kjærlighetselektrisitet». Derfor ønsker i dag alle –
uansett hvem det er – å inngå kjærlighetsforhold. Hvorfor gjør de det? Det er
for at de skal være i harmoni med den åndelige verden. Det er slik den åndelige
verden er. Derfor kan ikke vi levende vesener annet enn å respondere på den.
Når vi befinner oss i en slik posisjon, er dét noe vi ikke kan forlate.

Når dere ser deres læremester i deres drømmer, viser han seg på samme
bølgelengde som Guds kjærlighet. Vil dere at det skal skje, må dere ikke ha noe
ego. Det betyr at dere må gi avkall på deres ego. Dere må oppnå en tilstand som
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er som et vakuum. Deretter må dere bli som rent gull uten motstand. Rent gull
består ikke av andre elementer. Det er rent som det er. Hvorfor sier man at rent
gull er så verdifullt? Rent gull har ingen motstandskraft. (112-16, 15.3.1981)
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