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Min kone Hak-ja Han

F ørste gang jeg traff min kone, var hun en ung jente på tretten år,
som nettopp hadde fullført grunnskolen. Hun var en stille jente,
som aldri hevet stemmen eller var ute etter å tiltrekke seg

oppmerksomhet. Selv til og fra kirken tok hun alltid samme vei. En dag
introduserte et av våre kvinnelige medlemmer, Hong Sun-ae, henne til
meg som sin datter.

«Hva heter du?» spurte jeg henne.
«Jeg heter Hak-ja Han,» svarte hun med klar stemme.
I det øyeblikket slapp det bare ut av meg: «Hak-ja Han ble sannelig

født i Korea!» Tre ganger etter hverandre sa jeg det for så å be til Gud:
«Takk skal du ha, kjære Gud, for at du har sendt en enestående kvinne
som Hak-ja Han til Korea!» Jeg så på henne og sa: «Hak-ja Han, du
kommer utvilsomt til å måtte ofre deg selv mye i fremtiden.»

Alt dette strømmet bare spontant ut av meg den korte stunden jeg traff
henne. Senere fortalte Hong Sun-ae meg at hun syntes det var merkelig
at jeg gjentok det samme tre ganger da jeg traff hennes datter. Min kone
husker forbausende godt vårt korte møte den gang. Hun sa at hun ikke
hadde glemt noe av det jeg sa i min monolog, og hadde holdt det for seg
selv i sitt hjerte. Hun fortalte meg at følelsen av å ha fått en viktig
åpenbaring om sin egen fremtid var noe hun ikke kunne la gå i glemme-
boken med årene.

Hennes mor Hong Sun-ae ble født i et fromt presbyteriansk hjem og
vokste opp med den kristne tro. Hennes hjemsted Jeongju er også stedet
jeg kommer fra, men hun hadde flyttet til Anju og bodde der til hun
flyktet til Sør-Korea under Koreakrigen. Da hun sluttet seg til kirken vår,
levde hun et selvoppofrende trosliv i Chuncheon og oppdro sin datter
virkelig strengt. Min kone gikk på en skole som spesialiserte seg i
sykepleierutdanning og ble drevet av Den katolske kirke. Jeg ble fortalt
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at disiplinen på skolen var veldig streng, og at livet der ikke var så
forskjellig fra hverdagslivet til nonner. Hun var godlynt av natur og
bodde hjemme hos en mor som lenge hadde vært på leting etter den sanne
tro, og alltid investerte seg helhjertet. Mens Hak-ja Han vokste opp, gikk
hun ikke andre steder enn skolen og vår kirke.

Jeg begynte å nærme meg førti år på den tiden og følte intuitivt at jeg
snart kom til å gifte meg igjen. Jeg ville ha adlydt Gud om han hadde
sagt: «Tiden er kommet. Derfor må du nå gifte deg!» Med Ji Seung-do,
et eldre kvinnelig medlem, som den sentrale person begynte man fra
oktober 1959 å gjøre forberedelser til min forlovelse, selv om det ikke var
bestemt hvem den utvalgte skulle være. Et annet medlem, som uten at
noen visste om det, hadde bedt til Gud i sju år for en kone til meg, fortalte
meg en dag: «Læremester, jeg hadde en drøm, der jeg så at Hak-ja Han
kommer til å bli din kone.»

Også Ji Seung-do fortalte meg om en drøm hun hadde hatt: «Hva slags
drøm er så dette? I den så jeg flere titalls traner komme flyvende. Jeg
prøvde å jage dem bort med hendene, men de fortsatte bare å komme. Til
slutt dekket de hele læremesteren vår med sine hvite fjær. Er dette et slags
forvarsel?» «Hak» i Hak-ja Han betyr trane.

Midt oppe i alt dette hadde Hak-ja Han selv en drøm, der jeg dukket
opp og sa: «Dagen nærmer seg. Derfor må du forberede deg.» Min kone
fortalte meg senere at hun i drømmen sin ydmykt og respektfullt hadde
svart: «Til nå har jeg levd i samsvar med Guds vilje. Også i fremtiden
skal jeg som hans tjener føye meg etter Guds vilje, uansett hva det dreier
seg om.»

Noen dager etter at hun hadde drømt om meg, ba jeg Hong Sun-ae å
komme med datteren sin. Dette var første gang jeg traff henne igjen etter
først å ha blitt formelt introdusert til henne da hun var tretten år gammel.
Denne dagen stilte jeg den unge damen riktig mange spørsmål. Hun sto
ikke fast på et eneste av dem, men svarte feilfritt. Jeg ba henne å tegne et
bilde. Uten å nøle tok hun en blyant og tegnet ledig og lett på et papir.
Hun la den ferdige tegningen foran meg, og jeg syntes den var veldig
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flott. Jeg så på ansiktet hennes, og hennes sjenerte uttrykk var virkelig
vakkert. Hennes sinn var like pent som bildet hun hadde tegnet.

Vi ble forlovet 27. mars 1960. En stund etter det ba jeg henne komme.
Vi hadde ennå ikke fastsatt noen dato for bryllupet, men der og da, mens
hun sto der foran meg, fortalte jeg henne: «Vi skal ha bryllupsseremonien
i morgen tidlig.» «Ja vel?» sa hun og kom verken med innvendinger eller
spørsmål for å få vite mer. Det virket som hun ikke visste hva innven-
dinger var. Så føyelig og godlynt var hun, men når det gjaldt å tjene Gud,
viste hun en urokkelig fasthet.

To uker etter forlovelsen ble bryllupsseremonien vår holdt 11. april.
Jeg hadde på meg en samogwandae, den offisielle uniformen med hatt
som ansatte i statsadministrasjonen pleide å bruke før i tiden, men som
nå er vanlig å ha på seg i tradisjonelle bryllupsseremonier. Hun hadde på
seg en tradisjonell koreansk drakt, som inkluderte en djokduri, en
brudetiara. Hun var sytten år og over tjue år yngre enn meg, men den tett
lukkede munnen og det sjarmerende ansiktet ga henne et velbalansert
utseende. Under seremonien sa jeg til min brud at hun var i ferd med å ta
fatt på en vanskelig ferd:

«Jeg tror du forstår godt at å gifte seg med meg ikke kommer til å bli
noe vanlig ekteskap. Når vi knytter ekteskapsbånd, er det for å oppfylle
en gudgitt oppgave og bli Sanne foreldre, ikke for å søke lykken i
mann-kvinne-forholdet, slik man gjør i denne verden. Gud ønsker å få et
himmelrike basert på sanne familier til å spre seg i vår verden. Vi må gå
en vanskelig vei for å bli Sanne foreldre, som i fremtiden åpner himmel-
rikets porter for våre medmennesker. Det er en vei som ingen andre har
gått opp gjennom historien. Derfor vet selv ikke jeg hva slags vei det er
vi må gå. Av den grunn kommer de neste sju årene til å bli uhyre
vanskelige å holde ut for deg.  Ikke ett eneste øyeblikk må du glemme at
livet vi lever, er fullstendig forskjellig fra livet andre lever. Uansett hvor
liten saken er, gjør ikke noe uten å ha rådført deg med meg først. Adlyd
ydmykt og innrett deg etter alt jeg ber deg om.»

Hun svarte: «Jeg har allerede bestemt meg, så du trenger overhodet
ikke å bekymre deg!»
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første problemet som dukket opp, var at hun ikke kunne møte sin mor
som før. Min kone, hennes mor og mormor var alle enebarn. Derfor var
det et usedvanlig nært forhold mellom mor og datter. Jeg sa likevel
gjentatte ganger til min svigermor: «Ikke kom så ofte for å treffe din
datter! I tre år fremover vis deg ikke for mine øyne!» Det var imidlertid
ikke bare henne. Jeg ba min kone om heller ikke å ha kontakt med sine
slektninger i tre år. For at hun skulle bli i stand til å klare sin store
oppgave og ha riktig fokus, ba jeg henne om å leve et selvfornektende liv
i tre år. Jeg gjorde det fordi jeg trodde at hun ikke ville kunne oppfylle
sitt ansvar hvis hun, som kirkens Mor, begynte å hviske bak min rygg
sammen med medlemmer av sin  egen familie og henfalt til selvsentrerte
følelser. I sitt hjerte skulle hun fokusere på sin mann.

I tre år lot jeg min kone bo i et leid rom hos et kirkemedlem. Hun
kunne ikke komme til kirken mer enn én gang om dagen. Og i tillegg
måtte hun når hun kom den ene gangen ─ vanligvis om kvelden ─ i all
stillhet forlate kirken via bakdøren, selv om hun kom inn gjennom
hovedinngangen.

På toppen av det hele deltok jeg på møter til langt på natt eller ba om
natten. Dermed kunne jeg ofte ikke engang gå hjem til henne. Det var
imidlertid ikke av praktiske grunner vi levde slik. Det var for at hun
skulle bli i stand til å legge et grunnlag for å være betingelsesløst viet til
sin oppgave. På den tiden ville de uhørte ryktene om meg heller ingen
ende ta. Derfor var det ikke lett for min unge kone å gå gjennom alt dette.

Da vi ble gift, var Enhetskirken allerede etablert på over 120 forskjel-
lige steder i Sør-Korea, og navnet begynte å bli ganske godt kjent. Men
selv innenfor kirken var det mye sladder om mitt ekteskap. Noen var
sjalu på min kone; noen hatet henne. Det gikk allslags rykter. Jeg hadde
arrangert at hun bodde i et leid rom hos noen andre. Og som om ikke dét
var nok, dro jeg hele tiden rundt med eldre kvinner fra kirken vår i stedet
for min kone.

Etter hvert som tiden gikk, ble det imidlertid min tilsynelatende
kjølige behandling av min kone som gjorde slutt på kritiseringen og
sjalusien hun ble gjenstand for. Faktisk begynte man nå i stedet å føle
sympati for henne. Mange medlemmer lurte på hvordan det kunne ha seg
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at en som kalte seg ektemann, ikke viste seg, selv da hans kone hutret og
frøs i et rom uten oppvarming og led av kuldegysninger og kaldsvettet
etter fødselen av vår første datter. Stadig flere tok hennes side og begynte
å bekymre seg for henne.

Jeg fikk høre det: «Nå går du for langt! Når du har giftet deg, må du
leve sammen med din kone. Hva slags oppførsel er dette når hun aldri ser
deg? Må du gjøre det så vanskelig for henne?» De som hadde baktalt
henne, begynte nå i stedet å føle medlidenhet med henne. En etter en
begynte de å ta hennes side.

Selv om hun var ung, fikk hun virkelig mye trening. Mens vi bodde
sammen, hadde hun et enormt press på seg. Hun fikk aldri ett øyeblikk
for seg selv. Bestandig måtte hun stå på pinne for andre, og det var som
om hun beveget seg på tynn is. Hun måtte leve et liv der hun hele tiden
undret seg: «Kommer det til å bli rolig og fredelig i dag? Hva med i
morgen?» Ettersom hun måtte leve opp til Guds standard for morskjær-
lighet, fikk hun høre det fra meg så snart hun bare sa ett skeivt ord. Selv
om hun var veldig glad i meg, maste jeg på henne. Selv om jeg så henne
innrette seg nøye etter det jeg sa, holdt jeg prekener for henne. Alt dette
var uunngåelig for at hun skulle bli Sann mor, men i sitt hjerte følte hun
en forferdelig stor sorg. Kan hende sa jeg et skarpt ord til henne i
forbifarten uten å tenke så mye over det. Hun måtte imidlertid leve et liv
der hun innordnet seg etter hvert eneste ord fra min munn. Derfor fikk
hun det forferdelig tøft. Det tok oss sju år å tilpasse oss hverandre. I løpet
av den perioden innså jeg nok en gang at det aller viktigste i ens
ekteskapelige liv er å bli ett med hverandre basert på tillit.
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En eksepsjonell indre skjønnhet

E tter at vi ble gift, ga min kone og jeg hverandre et løfte. Uansett
hvor irritert eller forarget vi kom til å bli på hverandre, ville vi
ikke la kirkens medlemmer få grunn til å tenke: «Nå har jammen

vår læremester og hans kone vært i tottene på hverandre!» Vi ble enige
om å aldri la det komme til uttrykk at mamma og pappa hadde kranglet,
uansett hvor mange barn vi kom til å få. Det er fordi barn er som små
guder i sin måte å uttrykke kjærlighet på. Når derfor et barn roper
«Mamma!» må man alltid svare med et uforbeholdent smil: «Ja, her er
jeg!»

Det var først etter å ha fått en slik streng skolering i sju år at min kone
ble en virkelig enestående mor. All sladderen innen kirken, der det ble
påstått både det ene og det andre om henne, ble sporløst borte, og en
fredsommelig lykke senket seg over familien vår. Min kone satte fjorten
barn til verden og oppdro dem omsorgsfullt med kjærlighet. Så stor var
hennes kjærlighet til barna at hun ikke lot det gå en eneste dag uten at hun
skrev og sendte brev og postkort til barna når hun var borte fra hjemmet
og reiste rundt sammen med meg til forskjellige steder i verden på
taleturné.

Ettersom hun i løpet av en tjueårsperiode fikk fjorten barn, som også
skulle oppdras, fikk hun det ekstremt vanskelig. Likevel viste hun det
aldri, selv om hun nok følte hvor krevende situasjonen var. Og det var
ikke bare én eller to ganger jeg var utenlands selv om min kone snart
skulle føde. I brev kirkens medlemmer skrev til meg, nevnte de at min
kone hadde det vanskelig, og at de var bekymret for hennes ernærings-
messige situasjon. Selv om jeg leste det, var det dager da jeg ikke på noen
måte var i stand til å gjøre noe for henne. Likevel klagde hun aldri over
hvor vanskelig hun hadde det. Selv i dag er jeg lei meg fordi jeg gjør det



Sanne familier skaper sanne individer – 11

vanskelig for henne, som egentlig er i en verre situasjon enn meg. Fordi
hun vil tilpasse seg en mann som ikke sover mer enn to-tre timer i døgnet,
har også hun hele tiden sovet så lite.

Min kone har så stort hjerte at hun til og med ga bort sin egen
giftering. Når hun ser noen som er fattigslig kledd, kjøper hun klær til
dem. Når hun støter på noen som sulter, kjøper hun mat til dem. Det er
en hverdagsforeteelse hjemme hos oss at hun gir bort presanger vi får, til
andre uten engang å pakke dem ut for å se hva det er.

En gang mens vi reiste rundt i Nederland, fikk vi muligheten til å
besøke en bedrift som foredlet diamanter. Da kjøpte jeg en diamantring
til henne for å vise henne min medfølelse for alt hun hadde gjennomgått.
Ettersom jeg ikke hadde så mye penger, hadde jeg ikke råd til en stor
ring. Jeg tok den store avgjørelsen og kjøpte henne en jeg syntes var pen,
men selv den ga hun bort til noen andre. Da jeg så hennes finger uten
ringen, spurte jeg: «Hvor ble det av ringen?»

«Hvor det ble av ringen?» svarte hun. «Den ble bare borte med tiden.»
En dag oppdaget jeg henne i ferd med å ta fram noen store tøystykker,

hun brukte til å pakke inn klær. Hun sa ikke ett ord, og jeg spurte henne:
«Hva skal du med alt dette da?»

«Å, jeg har bruk for det,» svarte hun.
Uten å gi meg noen nærmere forklaring fortsatte hun å pakke inn klær

og forberedte pakke etter pakke. Etter hvert fant jeg ut at hun gjorde det
for å sende dem til utenlandsmisjonærene våre.

«Denne pakken skal til Mongolia, denne til Afrika og denne til
Paraguay,» sa hun. Hennes litt sjenerte smil fikk henne til å se riktig
nydelig ut. Selv i dag gjør hun det til sin oppgave å være omsorgsfull og
følge nøye med på situasjonen til misjonærene våre i utlandet.

Min kone er beskytter av bistandsorganisasjonen International Relief
Friendship Foundation, som ble etablert i 1979. Organisasjonen har blant
annet gjennomført hjelpeprosjekter  i afrikanske land som DR Kongo,
Senegal og Elfenbenskysten og har delt ut mat til barn i nød, levert
medisinsk utstyr til syke og hjulpet med klær i nødsområder. I Korea
etablerte hun veldedighetsorganisasjonen Aewon i 1994. Dens aktiviteter
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omfatter driften av en kantine, som serverer gratis mat og gir hjelp til
fattige, arbeidere med lav inntekt, handikappede, foreldreløse barn med
ansvar for sine yngre søsken, og andre trengende. Organisasjonen bidrar
også med hjelp til våre landsmenn i Nord-Korea.

Min kone har dessuten i lengre tid drevet med kvinneorganisa-
sjonsarbeid. Kvinneforum for verdensfred (WFWP), som hun har vært
ansvarlig for og opprettet i 1992, har avdelinger i over åtti land og er en
registrert ikke-statlig organisasjon med generell rådgivende status i FNs
økonomiske og sosiale råd.

Opp gjennom menneskehetens historie har kvinner hele tiden befun-
net seg i en undertrykt posisjon. Den fremtidige verden blir imidlertid en
forsoningens og fredens verden basert på samhørighets-følelse og
kvinnens moderlige egenskaper og kjærlighet. En tid er i anmarsj da
kvinnens kraft kommer til å redde verden.

Men besynderlig nok ser det ut til at dagens kvinneorganisasjoner
ønsker å ha antipati mot og være fiendtlig innstilt til det motsatte kjønn,
som om motstand mot menn er beste måte å demonstrere kvinnemakt på.
Kvinneorganisasjonen min kone er ansvarlig for og leder, derimot,
arbeider for å skape fred i verden ved hjelp av kjærlighet med basis i
religion. Det grunnleggende prinsippet er at kvinner burde arbeide
sammen, ta initiativ og styrke hverandre på tvers av tradisjonelle
barrierer som hudfarge, kultur og religion, slik at kvinner blir i stand til
å skape sunne familier, som er nøkkelen til en fredskultur. Det er en
kvinnebevegelse som ikke dreier seg om en kvinnefrigjøring der man er
ute etter å oppløse sin familie eller komme seg ut av den. I stedet
oppfordrer bevegelsen til å ta vare på sin familie og praktisere kjærlighet.

Min kones drøm er å veilede andre kvinner til å bli ledere, som blir
sanne døtre ─ som tjener og elsker sine foreldre hengivent ─ koner som
trofast og selvoppofrende hjelper sin mann, mødre som oppdrar sine barn
godt, og kvinner som tjener samfunnet de lever i. Med andre ord har
kvinnebevegelsen min kone startet, som formål å skape sanne familier,
som er selve grunnlaget for  fred på alle livets områder.

I travle tider i mitt liv for Gud og mine medmennesker måtte våre barn
leve nær halvparten av tiden uten sine foreldre. Når mamma og pappa
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ikke var hjemme, delte barna sitt hjem med medlemmer av kirken i ett
stort fellesskap. Vårt hjem var alltid fullt av medlemmer. Gjester la hele
tiden beslag på plassene rundt spisebordet. Barna kom i bakgrunnen.
Gjester ble alltid tatt bedre vare på enn våre egne barn. Under slike
forhold vokste våre barn opp med en sterk følelse av å være forlatte og
ensomme, noe barn i vanlige familier ikke opplever. Det som likevel var
enda vanskeligere enn dette, var den store smerten de ble påført på grunn
av hvem deres far var. Overalt de kom, ble de vist forakt fordi de var sønn
eller datter til den «kjetterske sektgrunnleggeren» Sun Myung Moon. De
har hver på sin måte gått gjennom faser der de kom på avveier, men har
alltid funnet veien «hjem igjen». Som foreldre kunne vi ikke engang ta
oss ordentlig av barna, men likevel er fem av dem blitt uteksaminert fra
Harvard-universitetet, noe vi simpelthen føler oss dypt takknemlige for.
Nå er de alle gamle nok til å hjelpe meg i arbeidet jeg gjør, men jeg er
fortsatt en streng far. Selv i dag lærer jeg mine barn at de må bli
mennesker som overgår meg, deres far, i å tjene Gud og leve for sine
medmennesker.

Min kone lar seg ikke så lett rokke, men det var vanskelig for henne å
takle bortgangen til vår sønn nummer to, Heung-jin. Det var i desember
1983. Hun og jeg deltok jeg på et stort møte med «Seier over kommunis-
men» som tema. Da mottok vi en telefonoppringning fra utlandet og fikk
høre at Heung-jin hadde vært utsatt for en trafikkulykke og var blitt kjørt
til sykehuset. Dagen etter dro vi rett til New York og fant Heung-jin
liggende bevisstløs i en seng på sykehuset.

En lastebil kjørte for fort nedoverbakke og prøvde å bremse, men kom
over i motsatt kjørebane, der Heung-jin kom kjørende. To av hans beste
venner var sammen med ham i bilen. I en farlig manøver der han risikerte
sitt eget liv, svingte han plutselig rattet over til høyre, slik at førersetet
med ham i tok hele støyten fra kollisjonen med lastebilen. Dermed reddet
han livet til sine to kamerater. Jeg dro for å se åstedet for ulykken, der
veien går nedoverbakke, ikke så langt fra der vi bodde. De svarte
bremsesporene var fortsatt der og viste hvordan vår sønn plutselig hadde
vridd bilen mot høyre.
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Heung-jin gikk inn i den himmelske verden tidlig om morgenen 2.
januar. Det var akkurat én måned etter at vi hadde feiret hans syttenårsdag.

Det er umulig å beskrive sorgen min kone følte da hun måtte se et barn
hun selv hadde oppdratt, forlate denne verden før henne selv. Likevel
kunne hun ikke gråte, ikke engang felle tårer. Vi er mennesker som
kjenner til den åndelige verden. Menneskets ånd blir ikke borte som støv
når man dør, men går til den evige verden. For foreldre gjør det imidlertid
så vondt at det nesten er uutholdelig, å ikke være i stand til verken å treffe
eller røre sitt kjære barn her i denne verden. Min kone kunne ikke gråte
fritt, selv om hun gjerne ville det. Hun kunne bare stryke hånden igjen og
igjen over blomstene som prydet likbilen med Heung-jins kiste.

Like før ulykken var Heung-jin blitt forlovet med Pak Hun-suk, som
studerte ballett. Jeg ba nå Hun-suk å komme, slik at jeg kunne snakke
med henne. Jeg trøstet henne og sa: «Det er ikke lett for en kvinne å leve
alene hele livet. Dét kan heller ikke være dine foreldres ønske. La oss
bryte forlovelsen.» Hun var imidlertid ikke til å rikke: «Jeg vet godt at
den åndelige verden eksisterer. Vær så snill å la meg få lov til å tilbringe
livet sammen med Heung-jin.» Det endte med at Hun-suk ble vår
svigerdatter femti dager etter at Heung-jin gikk bort. Min kone og jeg kan
aldri glemme synet av henne der hun med et gledesstrålende smil under
hele den åndelige bryllupsseremonien, bar på et bilde av Heung-jin.

Man skulle tro at min kone ville gå i oppløsning innvendig hver gang
hun opplevde slike vanskelige situasjoner, men hun lot seg aldri bringe
ut av fatning. Uansett hvor vanskelig og slitsomt det var for henne, mistet
hun aldri sitt rolige og fattede smil og overvant livets kriser. Når
medlemmer av kirken vår kom og spurte min kone om råd for å løse
problemer med sine barn, sa hun med et smil: «Vær så snill å se tiden an!
Barna kommer nemlig bare til å være på villspor en viss tid. Det kommer
etter hvert til å gå over. Uansett hva de gjør, omfavn dem, elsk dem og
ha tålmodighet med dem. Barn vil alltid komme tilbake til foreldrenes
kjærlighet.»

Jeg har aldri hevet stemmen mot min kone. Det er ikke på grunn av
mitt temperament jeg ikke har gjort det, men fordi hun aldri har gitt meg
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grunn til det. Hele livet vi har hatt sammen, har hun hjulpet meg med stor
hengivenhet. Selv håret mitt har hun tatt seg av. Hun er så fingernem at
hun er verdens beste i hårklipping. Nå da jeg er kommet så langt opp i
årene, er det blitt mangt og meget der jeg er avhengig av henne. Når jeg
ber henne om å klippe tåneglene mine, gjør hun det villig vekk. Det høres
kanskje litt merkelig ut, men selv om det er mine egne tånegler, ser jeg
dem ikke så godt. Hun ser dem imidlertid mye bedre. Jo eldre jeg blir,
desto mer dyrebar blir min kone.
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T il par som blir gift, sier jeg at det er flere ting de høytidelig må
love hverandre etter vielsen. For det første må mann og kone
love å vise tillit til og elske hverandre. For det andre må de ikke

såre hverandres følelser. For det tredje må et ektepar lære sine barn og
barnebarn å holde seg unna sex før ekteskapet. For det fjerde må alle
medlemmer i familien oppmuntre og hjelpe hverandre til å skape sanne
idealfamilier. Det er ekstremt viktig å avstå fra sex før ekteskapet og
være trofast mot sin livsledsager etter at man gifter seg. Alt dette lærer
jeg dem som vil bli gift, for at de skal klare å leve et skikkelig og
rettskaffent liv og skape en god og harmonisk familie.

Å gifte seg dreier seg ikke bare om at mann og kvinne kommer
sammen. Det er en dyrebar seremoni for å bli i stand til å fortsette Guds
skapelsesprosjekt. Å inngå ekteskap er veien der mann og kvinne blir ett,
skaper nytt liv og finner ekte kjærlighet. Basert på ekteskapet skapes en
ny fremtid. Rundt gifte par dannes det samfunn og bygges nasjoner,
samtidig som Guds fredelige verden blir til. I vår verden er det nettopp i
familien Guds himmelrike utvikler seg.

Derfor må ektepar bli et fredens midtpunkt. Det må selvsagt være
varme følelser mellom ektefeller, men basert på de to må freden også nå
helt ut til svigerforeldrene og begge ektefellers slektninger. Et ekteskap
dreier seg ikke bare om at to mennesker elsker hverandre og har det bra
sammen. I et hjem må alle leve et liv der de elsker hverandre. Til par som
gifter seg, sier jeg at man ubetinget bør sette mange barn til verden. Det
er Guds velsignelse å få mange barn og oppdra dem. Man kan ikke
lettsindig abortere et dyrebart gudgitt liv etter en menneskelig målestokk.
Alt liv som blir født inn i vår verden ─ hvert eneste ett ─ er i tråd med

Løfter som ektepar alltid må holde
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Guds vilje. Alt liv er dyrebart og edelt. Derfor må vi ta godt vare på det
og beskytte det.

Naturligvis må to som gifter seg, sørge for å ha tillit til hverandre, og
bygge kjærlighetsforholdet. Det aller viktigste jeg får ektefeller til å love
hverandre, er det tredje av de ovennevnte fire løftene: «Å lære sine barn
å holde seg unna sex før ekteskapet.»

Dette er et rimelig løfte, men i verden i dag er det blitt svært vanskelig
å holde det. Men jo verre verden blir, desto viktigere er det å holde seg
hundre prosent til prinsippet om at sex hører hjemme i ekteskapet.

Det er bare gjennom familien at vi mennesker kan bli fullkomment
modne, og det kan bli fred i verden. Hensikten med religion er at alle skal
bli gode mennesker og skape en ideell og fredelig verden. Det blir ikke
fred ved at politikerne stikker hodene sammen. Stor militær makt er
heller ikke det som skaper fred. Startpunktet for å oppnå verdensfred er
uten tvil familien.

Det aller vanskeligste i familielivet er imidlertid å oppdra sine barn på
riktig måte. De blir født og oppdratt basert på kjærlighet, men vokser
ikke nødvendigvis opp slik foreldrene vil. I tillegg ødelegger dagens
materialistiske kultur de rene ungdomshjertene. Unge mennesker, som
burde ha en flott oppvekst foran seg, hengir seg til narkotika og et liv med
vrangforestillinger. Illusjoner får en til å miste den sunne dømmekraften.
Unge som har tapt sin sjel, blir til slutt hektet på kriminalitet og et
nedverdigende liv.

Da jeg kom til USA i 1971, skyllet det en bølge med fri sex over
landet, samtidig som samfunnet var preget av en ubeskrivelig forvirring.
I gatene vrimlet det med apatiske hippier, som hadde latt håret vokse og
brukte narkotika. Slik ble fremragende ungdommer med en enestående
utdanning ødelagt en etter en. Seksuell umoral ble så utbredt at antall
personer med seksuelt overførte sykdommer skjøt i været.

Selv om politikere, akademikere og geistlige kjente godt til dette
alvorlige problemet, dysset de det likevel ned og lukket øynene for det.
Nettopp fordi de selv ikke levde et rent seksualliv, ble nakne kjensgjer-
ninger ignorert. Når man selv ikke holder seg unna utenomekteskapelig
sex, kan man ikke pålegge sine barn å gjøre det.
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Umoralsk oppførsel og uryddig seksualmoral blant voksne ødelegger
familier og volder skade på barna. Sidesprang og seksuell løssluppenhet
i et voksent menneskes privatliv ødelegger livet til barna. Det er de
mange ødelagte familiene som er grunnen til at man i dagens samfunn
ikke finner en lykke som tilsvarer den materielle velstanden. For å redde
familien må de voksne først selv leve et anstendig liv. Først da blir det
mulig å oppdra sine barn til å vente med sex til ekteskapet.

Moren er det beskyttende vernet rundt familien. Uansett hvor mye
samfunnet endrer seg, fungerer familien på en sunn og fredelig måte så
sant mor er selvoppofrende og tjenestevillig. Og det er i slike familier det
vokser opp harmoniske og flotte barn. For en krabbe som går sidelengs,
blir det urimelig å be sitt avkom å gå rett fram. I barneoppdragelsen blir
det man ser og lærer i familien, det aller viktigste. Foreldrene må vise et
godt eksempel. Sannferdige barn kommer fra sannferdige familier.
Sannferdighet er alltid det aller enkleste.

Den vanskeligste periode når man oppdrar barn, er puberteten. Da får
stort sett alle tenåringer prinse- og prinsessenykker. Puberteten er en tid
da man tror man selv er midtpunkt i ett og alt. Dermed  er det sannsynlig
at ungdommer uansett imøtegår det foreldrene sier. Hvis de unge da ikke
blir møtt med forståelse, hender det at de drar sin kos og havner på en vei
der de virkelig kommer ut å kjøre. På den annen side føler unge seg
henrykt når de føler en nær tilknytning til noe, uansett hvor
bagatellmessig det kan være. Selv om de bare ser en moden og myk
plomme klaske i bakken fra et kakitre uten blader om høsten, ler unge i
puberteten høyt av pur glede. De skjønner ikke hvorfor de gjør det, men
ettersom det treffer noe i deres eget hjerte, fryder de seg tilsynelatende
uten grunn. Det er et tegn på at den opprinnelige gode naturen Gud skapte
mennesket med, er til stede i deres hjerte.

Men hvis man i puberteten blir oppslukt av en lidenskapelig
kjærlighet, får man et uklart bilde av verden, samtidig som man høyst
sannsynlig mister sin dømmekraft. Når en gutt og en jente i puberteten
møtes og begynner å snakke sammen, føler de hjertet banke i brystet og
slå fortere. Hvis de da ikke holder seg til Guds standard, er det ikke til å
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unngå at de blir påvirket av en umoralsk verden. De mister evnen til å
legge bånd på kroppen.

I tiden rett før man blir voksen, åpner cellene i ens ånd og kropp seg
fullstendig og ønsker kjærligheten velkommen med åpne armer. Hjertets
øyne og kroppens øyne fungerer i skjønn forening. Med en nese for
kjærlighet begynner man til og med å like lukter man aldri pleide å like.
Har man fått smaken på kjærlighet, begynner man til og med å like
smaker man før ikke likte. Og man vil gjerne høre på kjærlighets-
historier, selv om man må være oppe hele natten. Man ønsker hele tiden
å berøre den man elsker. Når man blir oppslukt av kjærlighetsfølelser i
puberteten, får øynene et eiendommelig uttrykk, samtidig som dømme-
kraften blir borte.

Fordi man er lykkelig når man elsker noen, kommer man med
gledesutbrudd og styrter av gårde til den man svermer for. Og dét er
alvorlig nok ettersom det hele er høyst uforutsigbart. Unge i puberteten
begynner å tro at de kan bli lykkelige bare ved å gå inn i et
kjærlighetsforhold. Kjærlighetens dører er imidlertid designet av Gud og
skal bare åpnes når tiden er inne. Derfor er det regler for å åpne dem, og
man må forstå at man må vente til tiden er kommet. Dét er noe foreldre
på riktig måte må lære sine barn i puberteten. Kjærlighet er en prosess vi
må gjennom for å bli lik Gud. Kjærlighet er ikke det verden rundt oss sier
det er ─ noe man nyter som man selv vil.

I puberteten blir kanskje unge fristet til å kopiere handlinger de ser i
en spennende film, og noen spør da: «Hva er galt med det?» Men slike
handlinger kan føre galt av sted fordi en uansvarlig oppførsel lett kan få
høyst destruktive følger. Når barn vokser opp og tilegner seg kunnskap
og livserfaring, blir de i stand til å kontrollere det de opplever sosialt og
i nærmiljøet, og kan fritt velge å gjøre det. Men dét klarer de ikke i
puberteten.

Hvorfor sier vi: «Ikke gi en kniv til et barn»? Det er fordi et barn vil
vifte rundt seg med kniven. Barnet forstår kanskje hvordan man skjærer
med en kniv, men skjærer uten kontroll. Barnet kan til og med kappe sin
mors fingre. Fordi et barn ikke forstår konsekvensene av sine handlinger,
gir vi ikke kniver til barn.
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Kombinasjonen av foreldre som ikke lærer sine barn verdien av et
moralsk (dydig) liv, og unge som gjør opprør mot sine foreldre, fører til
splittede familier. Av den grunn går hele samfunn i oppløsning og
nasjoner til grunne. Derfor går det nedenom med menneskeheten.
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F amilien er den eneste institusjon som er skapt av Gud. I tillegg er
familien en skole i kjærlighet, der vi mennesker lærer hvordan vi
skal elske hverandre og leve sammen i fred. Familien er også et

treningssenter for å bygge «fredsslott» i vår konfliktfylte verden. Det er
i familien man lærer å bli ektefeller som lever for hverandre, og tar
ansvar for å vandre sammen langs evige kjærlighetsstier. Familien er
basen man trenger for verdensfred. Derfor må den bli en så god base at
barna kan si: «Hele vårt liv har vi ikke sett far og mor krangle en eneste
gang!»

Livet byr hele tiden på allslags opplevelser. Uansett hvor godt man har
det sammen som par, vil det komme stunder da man både har noe å
utsette på hverandre og kommer med raseriutbrudd. Men med én gang
barna kommer inn i rommet, må man holde opp øyeblikkelig. Samme
hvor rasende man blir, må man bli rolig og omtenksom så snart man ser
barna. De må vokse opp overbevist om at deres hjem virkelig er
harmonisk, og at deres far og mor har en oppriktig hjertevarme.

For barna er foreldrene som en Gud nummer to. Si at du spør et lite
barn: «Hvem liker du best? Gud eller mamma og pappa?» Hvis barnet
sier at det liker mamma og pappa best, betyr det at det også liker Gud.

Den mest dyrebare opplæring man får, finner sted i familien. Du
finner ikke lykke og fred noe annet sted. Familien er ment å være et
himmelrike. Selv om man har enormt mye penger og er super-kjendis,
eller til og med er blitt gitt hele verden, er man ulykkelig så lenge alt ikke
står bra til i ens egen familie. Familien er starten på himmelriket. Når
man blir ektepar basert på ekte kjærlighet og bygger en idealfamilie, får
man direkte tilknytning til Guds store univers.

Kjærlighet er noe man gir
uten å gå rundt og huske på det
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Mens jeg var i fengsel i Danbury i USA, ble jeg vitne til noe
interessant. Vi skulle bygge en tennisbane og arbeidet nesten hver dag
med en bulldoser for å planere en skråning. Hvis det begynte å regne
mens vi holdt på med arbeidet, stoppet vi og begynte igjen når solen kom
fram. Slik fortsatte det med avbrudd i arbeidet i flere måneder. Det kom
en lang periode med regnvær, slik at vi ikke kunne arbeide i tjue dager.
Da vi gjenopptok arbeidet, oppdaget vi at en sjøfugl hadde bygd et rede
på et sted der det vokste noen vannplanter. Det lå bare noen meter fra
veien de innsatte brukte for å mosjonere.

Til å begynne med merket vi ikke engang at sjøfuglen var der. Dens
beskyttelsesfarge var så perfekt at fuglens fjær så nøyaktig ut som en
vannplante. Det var bare etter at fuglen hadde lagt eggene sine, vi kunne
se at det var en fugl der inne i gresset. Sammenkrøllet lå den og ruget på
egg som så ut som kullsvarte småsteiner. Etter at fugleungene var klekket
ut, dro moren for å finne mat, som hun kom tilbake med og puttet i nebbet
på ungene. Men når moren kom tilbake med mat i nebbet, fløy hun aldri
samme vei tilbake til redet. Hun landet ganske langt unna og nærmet seg
ungene til fots, hver gang fra forskjellige retninger. Dette var fugle-
morens kløkt for at ingen skulle oppdage hvor redet med ungene lå.

Sjøfuglungene spiste maten som moren ga dem, og vokste fort. Når de
innsatte tok en spasertur og kom for nær redet, kom fuglemoren flyvende
og hakket løs på dem med sitt spisse nebb. Hun passet på at ingen skulle
skade ungene hennes.

Selv sjøfuglen visste hva sann foreldrekjærlighet er. Sann kjærlighet
er noe man til og med ofrer sitt eget liv for, uten å kalkulere for eller imot.
Holdningen å ville beskytte sine unger med livet som innsats er nettopp
hva sann kjærlighet dreier seg om. Foreldre går kjærlighetens vei uansett
hvor vanskelig det er. Å være villig til å dø for dem man elsker, er
nettopp hva det vil si å ha et foreldrehjerte og ekte kjærlighet.

Essensen av kjærlighet er å gi opp holdningen å ville bli tjent og elsket
av andre. Det dreier seg tvert imot om å leve for andre, tjene helheten og
være hjelpsom mot sine medmennesker. Kjærlighet dreier seg om å gjøre
noe godt mot andre og ikke gå rundt og huske på det, selv om man har
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gitt noen noe. En slik kjærlighet vil si å gi med glede. Det er nettopp et
slikt hjerte en mor føler når hun holder babyen sin mot brystet og lar den
lille drikke morsmelken.

Selv om foreldre går gjennom så store strabaser for sine kjære barn at
det føles som om man går fullstendig i oppløsning innvendig, tenker ikke
mor og far på at det er vanskelig. Det er fordi de elsker sine barn så
inderlig. Ekte kjærlighet springer ut fra Gud og kommer til oss via våre
foreldre. La oss derfor tenke oss at foreldre sier til sine gifte barn: «Når
dere er glad i hverandre,  er det fordi vi var gode mot dere.» Da burde
barna svare: «Hvis dere ikke hadde oppdratt meg slik og latt meg få en
slik livsledsager, vet jeg ikke hva jeg ville ha gjort.»

Familien er som en stor «pakke» med kjærlighet. Når vi kommer til
himmelriket og åpner «pakken», spretter det ut en vidunderlig far og mor,
men også flotte barn og en kjærlig bestemor og bestefar. Det er virkelig
en kjærlighetspakke. Familien er sfæren der Guds ideal blir til virke-
lighet, og stedet vi kan se Guds arbeid bli fullført. Det er Guds vilje å
skape en verden der kjærligheten kommer til uttrykk, og familien er
stedet der Guds kjærlighet renner over.

Vi behøver bare å høre ordet familie for at det helt naturlig kommer et
smil på våre lepper. Dette er fordi det er i familien vi opplever en
overstrømmende ekte kjærlighet, som virkelig bryr seg om hver enkelt.
Sann kjærlighet blir gitt uten at man går rundt og husker på at man har
gitt. En kjærlighet der foreldre lever for sine barn, og besteforeldre
investerer seg for sine barnebarn, er sann kjærlighet. Å ofre sitt liv for sitt
land er også sann kjærlighet.
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M ange mennesker i Vesten lever et virkelig ensomt liv. Så
snart barna fyller atten, flytter de hjemmefra og viser seg
bare hjemme i julen eller en og annen sjelden gang. De

besøker nesten aldri foreldrene, ikke engang for å finne ut hvordan de har
det. Med en gang man gifter seg, etablerer man seg helt uavhengig av
foreldrene og lever atskilt fra dem. Når de blir så gamle at de ikke klarer
seg selv, havner de på pleiehjem.

Derfor er eldre i Vesten misunnelige på Østens kultur. Mange eldre i
Vesten syns situasjonen er beklagelig og sier: «I Østen har de sin gamle
mor og far boende sammen med seg som hjemmets seniorer. Det må
virkelig være vidunderlig! Barna tar seg av sine tilårskomne foreldre. Det
er slik man er ment å leve. Hva er vitsen i å holde seg i live ved å legge
seg inn på pleiehjem når man aldri kan se sine barn og ikke engang vet
hvilken dag det er?»

Eldre i Vesten misunner Østen for dens familieverdier, som imidlertid
nå smuldrer opp litt etter litt.  På grunn av påvirkningen fra Vesten, som
begynte for en tid tilbake, kaster vi av egen fri vilje bort våre tradisjoner,
som har gått i arv i flere tusen år. Vi vender ryggen til vår tradisjonelle
klesstil, matkultur og familiestruktur. Når det mot slutten av året er mye
på TV og radio om å hjelpe naboer som har det vanskelig, kunngjøres det
at det for hvert år som går, blir flere eldre som lever alene. Hver gang jeg
får servert slike nyheter, blir jeg overveldet av tristhet. Det er i familien
generasjonene lever sammen. Hvis familiemedlemmene blir spredt for
alle vinder, og de tilårskomne foreldrene blir overlatt til seg selv, da er
ikke det lenger en familie. Storfamilien som institusjon er en del av vårt
lands vakre kultur.

Fredfylte familier
 er grunnlaget for himmelriket
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Jeg anbefaler å ha familier der tre generasjoner lever sammen. Og dét
er ikke bare for å ta vare på Koreas tradisjoner. Når et par blir gift og får
dyrebare barn, lar far og mor alt de har, gå i arv til barna. Likevel er det
grenser for hvor mye de kan la gå i arv. Foreldrene representerer nåtiden
og barna fremtiden. Besteforeldrene er representanter for fortiden, det
historiske. Derfor er det bare når besteforeldre, foreldre og barn lever
sammen, at barna blir i stand til å arve alt det gode fra både fortid og
nåtid. Å være glad i og respektere sin bestefar er å arve alt det historiske
fra fortiden og lære om gamledager. Barna tilegner seg verdifull livserfa-
ring fra foreldrene om å leve i nåtiden, mens foreldrene forbereder seg til
fremtiden ved å elske sine barn.

Besteforeldrene er i en posisjon der de representerer Gud. Uansett
hvor intelligent en ung mann måtte være, kan han umulig forstå alle
mysteriene i vår enorme verden. Unge mennesker kan ikke dypt forstå
livets mange mysterier. Men man begynner å fatte dem helt naturlig når
man kommer opp i årene. Det er nettopp dette som er grunnen til at
besteforeldrene representerer familiens historie. Besteforeldre er
dyrebare lærere, som formidler til barnebarna den levende visdom som
de eldre har tilegnet seg ved hjelp av personlige opplevelser gjennom et
langt liv.

Verdens eldste bestefar er ingen andre enn Gud. Derfor er et liv der
man mottar sin bestefars kjærlighet og lever sitt liv for ham, samtidig et
liv der man begynner å fatte Guds kjærlighet og lever for ham. Det er
bare når vi tar vare på en slik tradisjon, vi blir i stand til å åpne Guds rikes
hemmelige skattkammer og motta Guds kjærlighetsskatter. Hvis et land
ikke respekterer sine eldre, forkaster det dermed sin nasjonale karakter
og viser heller ikke respekt for folkets røtter.

Når det blir høst, mister kastanjetrærne etter hvert sevjen og bladene.
Da tar man skallet av de piggete kastanjekapslene, og selv det indre
skallet, som omgir selve nøtten, tørker inn. Dette er rett og slett livets
syklus. Også vi mennesker er slik. Man blir født som barn, mottar fars og
mors kjærlighet og vokser opp. Deretter møter man en flott livsledsager
og blir gift. Alt dette er en del av livets syklus, som blir skapt av
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kjærlighet. Til slutt blir vi gamle og blir som en inntørket kastanjekapsel.
Slik er vi alle. Eldre mennesker er ikke en egen kategori. Vi blir alle
gamle. Uansett hvor senil enkelte blir, må man ikke behandle dem
respektløst.

Vi må huske på ordtaket som sier: «Alt går bra hvis det er harmoni i
hjemmet!» Når det er fred i familien, vil alt som regel gå godt. Fredfylte
familier er grunnlaget for himmelriket. Den drivende kraft i en familie er
kjærlighet. Når du elsker universet slik du elsker din familie, er det
overhodet ikke noe som kan stoppe deg uansett hvor du går. Som hele
universets Forelder er Gud kjærlighetens sentrum. Derfor strømmer
kjærligheten i en familie med så stor fart at den når Gud. Det er bare når
familien blir fullendt ved hjelp av kjærlighet, at universet blir fullendt.
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Ti år med tårer
 smelter en svigerfars frosne hjerte

F or ikke så lenge siden rapporterte flere koreanske dagsaviser om
en «japansk kvinne som ble en pliktoppfyllende svigerdatter» i
den sørkoreanske byen Milyang. De skrev om hvordan hun ble

gift med en koreansk mann etter å ha blitt anbefalt av en religiøs
organisasjon, og til tross for at mannens familie var imot det. Hun tjente
imidlertid sin fysisk handikappede svigermor og sin tilårskomne
svigerfar med en slik hengivenhet at flere i nabolaget anbefalte den
japanske kvinnen til en «god svigerdatter»-pris, som hun ble tildelt.

Svigermoren var lam fra livet og ned, og de koreanske helsemyndig-
hetene hadde kategorisert henne på nest høyeste nivå av fysisk funksjons-
nedsettelse. Fra dag én i sitt ekteskap bar svigerdatteren sin svigermor på
ryggen fra sykehus til sykehus for å få henne til behandling. Fordi hun
tok seg så mye av sine svigerforeldre, følte hun seg ikke fri til å besøke
sin egen familie i Japan en eneste gang. Da hun fikk høre at hun skulle få
en pris, sa hun at hun bare hadde gjort sin plikt og det hun mente var
riktig, og følte seg ganske sjenert over å bli tildelt «god svigerdatter»-
prisen.

Denne japanske svigerdatteren som media skrev om, var Kazuko
Yashima. Hun kom til Korea på grunn av et av de store internasjonale og
flerkulturelle bryllupene som vår kirke organiserer. I slike begivenheter
blir menn og kvinner knyttet sammen i ekteskap hevet over barrierer
skapt av religion, nasjonalitet og hudfarge. Hvis du besøker den sør-
koreanske landsbygda, oppdager du at det er altfor mange unge menn ute
av stand til å bli gift. Brudene som inngår ekteskap med slike menn i våre
internasjonale og flerkulturelle bryllupsseremonier, kommer til Korea
uten å stille noen som helst betingelser, treffer sin ektemann, stifter
familie og bor sammen.
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De får dessuten sine syke svigerforeldre til å kvikne til, gir ny styrke
til sin frustrerte ektemann, setter barn til verden og oppdrar dem. Slike
utenlandske kvinner tar seg av og redder samfunn på landsbygda, der
koreanere flest finner det vanskelig å bo, og flytter fra. Hvor velkomment
og verdifullt er ikke det? Et slikt nobelt tiltak har allerede pågått i mer
enn tretti år.

Til nå har tusenvis av kvinner fra andre land bosatt seg i Sør-Korea
gjennom slike internasjonale og flerkulturelle bryllupsseremonier. Når
disse parene får barn i nabolag i utkantstrøk der alle de unge har dratt sin
vei, og der man lenge ikke hørte barnegråt, blir de eldre der så over-
lykkelige at det er som om de selv fikk barnebarn. På en barneskole i et
distrikt av Chungcheong fylke er mer enn halvparten av de rundt åtti
elevene annengenerasjonsbarn fra vår kirkes medlemmer, som ble gift i
våre store internasjonale og flerkulturelle massebryllup. Skolens rektor
sier at skolen må stenge dørene hvis tallet på elever blir enda lavere. Han
ber til Gud hver dag at vår kirkes medlemmer ikke flytter fra området.
Fra slike store internasjonale og flerkulturelle bryllupsseremonier er det
i Sør-Korea født mer enn 20 000 barn som nå går på barneskolen.

Selv nå om dagen når frigjøringen fra Japan blir markert, dukker det
opp på TV-nyhetene spesielt utvalgte japanere som går ned på sine knær
og ber om tilgivelse for ugjerninger japanere begikk under okkupasjons-
tiden. Selv om de som står fram, selv ikke sto bak overgrepene, ber de
om unnskyldning for synder som deres forfedre hadde begått. Men det
viser seg at ni av ti som står fram slik på TV, er våre medlemmer. Ved å
delta i de internasjonale og flerkulturelle bryllupene bryter de ned
barrierene mellom nasjoner. Takket være slike medlemmer smuldrer den
mentale sperre opp som gjør at koreanere ser på japanere som fiender.

I 1988 sa en meget intelligent og velutdannet ung mann som var blitt
min disippel, at han gjerne ville bli introdusert til en livsledsager. Det ble
en japansk kvinne som ble hans utkårede. Faren til den unge mannen
reagerte negativt og sa: «Av alle kvinner i verden må jeg få en japansk
kvinne som svigerdatter?» Han ble så sint at han ikke fikk fram ett ord
til.
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Under den japanske okkupasjonen var han en av mange koreanere
som ble utkommandert til tvangsarbeid i kullgruver i Iwate fylke i det
nordøstlige Japan. Selv om det var vanskelig, klarte han med livet som
innsats å rømme fra gruvene. I over en måned gikk han til fots til den
sørlige havnebyen Shimonoseki, der han med nød og neppe kom seg
tilbake til sitt hjemland med båt. Derfor hadde han et glødende hat til
Japan. Da han hørte at sønnen skulle gifte seg med en japansk kvinne,
truet faren med å bryte alle bånd til sønnen:

«Det virker som du gjør ditt ytterste for å gå imot dine foreldre. Jeg
skal med én gang fjerne deg fra vår slektstavle! Ingen kvinne fra vårt
fiendeland får noensinne sette sine bein i vårt hjem!  Dermed tar du henne
med deg og forsvinner herfra! Hun er ikke den rette for deg. Enten
kommer du deg bort herfra, ellers er du død! Gjør som du selv vil!»

Faren var urokkelig. Den unge mannen fikk imidlertid gjennomført
sin plan og giftet seg med sin japanske brud. Senere tok han henne med
seg til sitt hjemsted i Sør-Jeolla fylke. Faren åpnet ikke engang porten for
dem. Etter hvert ble han imidlertid nødt til å aksepterte ekteskapet til de
to, men selv etter det fortsatte hans dårlige behandling av sviger-datteren.
Hver gang hun hadde vansker med noe, var alt hennes egen feil, og han
sa rett opp i ansiktet på henne: «Dette er ingenting sammenlignet med
hva jeg måtte gjennomgå. Du burde i hvert fall ha forventet deg såpass
da du giftet deg inn i min familie.»

Hver gang slekten kom sammen på festdager, sørget svigerfaren for at
hans japanske svigerdatter satt ved siden av ham. Da fortalte han henne
igjen og igjen om alt han måtte finne seg i mens han var i kullgruvene i
Iwate. Hver gang svarte svigerdatteren: «Far, på vegne av Japan ber jeg
deg om tilgivelse. Det var galt alt de gjorde mot deg.» Tårene rant mens
hun ba ham om å tilgi alt. Hele tiden mens han fortsatte å la sin bitterhet
få fritt utløp og gjentok seg selv til kjedsomhet, bøyde hun sitt hode
respektfullt i det uendelige og lyttet tålmodig helt til siste ord.

Det var bare etter at dette hadde pågått i omtrent ti år, at svigerfaren
sluttet å behandle henne dårlig. Den hjerteløse holdningen han hadde hatt
overfor sine fiender, ble erstattet av vennlighet, og slektningene merket
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at han til og med så ut til å være glad i henne. De spurte ham: «Neimen
hvorfor oppfører du deg så vennlig mot svigerdatteren din nå for tiden?
Hun er jo fra Japan. Hater du henne ikke?»

«Jeg hater henne ikke lenger. All bitterheten som hadde bygd seg opp
i hjertet mitt, er borte!» svarte han. «Hele denne tiden hatet jeg henne
egentlig ikke. Jeg overøste henne bare med alle de bitre følelsene som
hadde hopet seg opp inne i meg fordi jeg ble sendt til tvangsarbeid.
Takket være min svigerdatter er min bitterhet fullstendig borte. Fra nå av
skal jeg ta meg godt av henne.»

Svigerdatteren betalte for syndene japanerne hadde begått. Dette er et
eksempel på hvordan noen må sone for fortidens urett, for at
menneskeheten skal finne fram til en fredfylt verden.
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D et finnes ikke noen kortere vei til en ideell fredelig verden enn
internasjonale og flerkulturelle ekteskap. Andre metoder gjør
det umulig å kalkulere hvor lang tid det vil ta. Basert på

internasjonale og flerkulturelle ekteskap oppnås imidlertid en slik verden
som ved et mirakel etter bare et par generasjoner. For at en fredelig
verden skal kunne komme enda raskere, burde man gifte seg med noen
fra det man betrakter som et fiendeland. Før man blir gift med en person
fra en slik nasjon, sier man kanskje: «Bare synet av et menneske fra det
landet gjør meg opprørt!» Men når noen fra det landet blir ens egen mann
eller kone, da er man allerede halvveis på vei til å få en tilhørighet til
landet. All fiendskap blir borte som smeltende snø. Fortsetter man med
dette i to eller tre generasjoner, tar man fullstendig knekken på fiend-
skapen, fra røttene og opp.

Jeg snakker ikke bare om ekteskap på tvers av landegrenser. Å gifte
seg med noen fra et annet trossamfunn er like viktig som å bryte ned
nasjonale barrierer. Selv når to trossamfunn lenge har vært i åpen
konflikt med hverandre, er det mulig å oppnå et harmonisk forhold
mellom dem hvis medlemmene fra den ene denominasjonen gifter seg
med medlemmer fra den andre. Gjør de det og deltar i våre internasjonale
og flerkulturelle bryllupsseremonier, har man ikke lenger en situasjon der
det ene trossamfunnet låser og bolter døren omhyggelig for det andre,
selv om de to kulturene er forskjellige fra hverandre.  Hvite og svarte
gifter seg med hverandre. Japanere gifter seg med koreanere og av og til
også med afrikanere. Flere millioner mennesker har deltatt i slike
internasjonale og flerkulturelle vielser. På den måten er det blitt til en
fullstendig ny arvelinje. En helt ny type mennesker, som ikke kan
klassifiseres som hvit, gul eller svart, kommer til verden.

Det aller viktigste er å lære de unge om ekteskapets guddommelige
betydning og verdi. Sør-Korea er nå et av de land i verden som har lavest

Ekteskapets sanne betydning
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fødselsrate. Å ikke sette barn til verden er risikabelt! Et folk som slutter
å få barn, har ingen fremtid. Jeg lærer unge mennesker å ta vare på dyden
i tenårene, og få og oppdra minst tre barn etter å ha inngått et velsignet
ekteskap. Barn er en velsignelse fra Gud. Å sette barn til verden og
oppdra dem er det samme som å gjøre dem til borgere av himmelriket.
Derfor er det en stor synd å leve umoralsk i ungdomstiden og måtte ta
abort bare fordi man er ung og ugift.

Man gifter seg ikke for sin egen del, men for sin partner. Når man vil
finne seg livsledsager, er det feil innstilling å bare være på jakt etter en
eksepsjonell eller vakker person. Vi mennesker må leve for andre. Heller
ikke når man inngår ekteskap, må man glemme dette prinsippet. Uansett
hvor lite pen ens vordende ektefelle måtte være, bør man gifte seg med
holdningen å ville elske vedkommende mer enn man elsker en skjønnhet.
Den mest dyrebare av alle velsignelser er Guds kjærlighet. Ekteskapet
dreier seg om å motta den velsignelsen og omsette den i praksis. Vi må
forstå hvor verdifullt ekteskapet er, leve i sann kjærlighet som ektepar i
hverdagen og skape sanne familier.

Sånn sett blir ikke verdensfred en så enorm oppgave. Bare når det er
fred i familien, kan samfunnet bli fredelig og stridighetene mellom
nasjonene borte. Dette fører uten tvil til verdensfred.

Derfor er det så viktig med gode og harmoniske familier. Det hviler et
enormt stort ansvar på familien. I mitt ordforråd finnes ikke uttrykket
«Alt er OK bare jeg og min familie har det bra.»

Et ekteskap dreier seg ikke bare om to personer, men i en videre
forstand også om at det knyttes bånd mellom to familier og etter hvert
skapes forsoning og harmoni mellom etniske grupper og nasjoner. Man
aksepterer at ektefellens kultur er annerledes, overvinner hatet som har
ligget og ulmet opp gjennom historien, og er da godt på vei til å bli ett
med hverandre. Når en koreaner gifter seg med en japaner, skapes det
forsoning mellom de to landene. Når en hvit person gifter seg med en
svart, bidrar det til forsoning mellom de to rasene. Barn av slike ekteskap
er levende uttrykk for forsoning ettersom de får sitt blod fra to forskjel-
lige folkeslag. Disse barna med én hvit og én svart forelder blir de første
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forfedre til en ny «rase», der man ikke lenger er hvit eller svart. Etter
noen generasjoner med slike ekteskap vil splittelse og fiendskap mellom
nasjoner og folk med forskjellig hudfarge forsvinne. Hele menneske-
heten blir som en eneste stor familie og blir i stand til å skape en verden
med fred.

Nå for tiden gifter flere og flere seg med utlendinger. Også i Sør-
Korea er det blitt mange som stifter familie med noen med annen nasjo-
nalitet og religion. Man bruker til og med et nytt uttrykk for dette
fenomenet: «flerkulturell familie». Det er ikke lett for en mann og en
kvinne som har vokst opp under forskjellige omstendig-heter, å stifte
familie og leve sammen i et intimt forhold. For å kunne leve lykkelig
sammen må par som har giftet seg i internasjonale og fler-kulturelle
ekteskap, gjøre en stor innsats for å forstå og være glad i hverandre.
Spesielt gjelder dette i en homogen kultur som den koreanske. Våre
medlemmer som inngår slike ekteskap, setter Gud i sentrum. Derfor
elsker de hverandre og lykkes med sitt ekteskapelige hverdagsliv.

For at flerkulturelle familier skal lykkes i å etablere seg, tilbyr
forskjellige veldedige foreninger undervisning i koreansk språk og
kultur. En slik innsats vil imidlertid være forgjeves så lenge ens
innstilling til ekteskapet ikke forandrer seg. Noen tenker: «Hvorfor giftet
jeg meg med denne mannen? Hadde jeg ikke gjort det, ville jeg fått et
bedre liv!» Med den slags holdning blir det ekteskapelige livet det rene
helvete. Det haster mer med en korrekt forståelse av ekteskapet enn å
undervise i koreansk språk og kultur.

Ekteskapet dreier seg ikke bare om at mann og kvinne når gifteklar
alder, treffer hverandre og flytter sammen. Ekteskap blir inngått basert
på selvoppofrelse. Mannen må leve for kvinnen og kvinnen for mannen.
Man må uten stans leve for sin partner, helt til ens selvsentrerte sinn er
fullstendig borte. Det er en slik selvoppofrende innstilling som er
kjærlighet. Kjærlighet handler ikke om at mann og kvinne treffes og har
det moro og koselig sammen. Kjærlighet går ut på å ofre sitt eget liv. Når
du er villig til dét, bør du gifte deg.
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U ansett hvor mye en mann og en kvinne elsker hverandre, må de
for å bli en lykkelig familie uten tvil ha barn de er glad i, og
foreldre som et beskyttende skjold rundt hjemmet. Når vernet

rundt familien blir solid, da først får man et lykkelig hjem. Uansett hvor
stor suksess man oppnår i samfunnet, blir man alltid ulykkelig hvis den
beskyttende mur rundt ens familie smuldrer opp.

Grunnlaget for kjærlighet er at begge har et offervillig hjerte, der man
ofrer alt for den andre. Foreldrekjærlighet er sann kjærlighet fordi
foreldre er villige til å ofre alt for sine barn. Og selv når mor og far har
gitt alt, vil de gjerne gi enda mer. Foreldre som elsker sine barn, tenker
ikke engang på hva de har gitt. Ingen foreldre ville føre regnskap over
hvor mange ganger de har kjøpt sko eller klær til sine barn, og si: «Dette
er hvor mye alt slitet og strevet for deg har kostet!» I stedet gir foreldre
alt de har, og sier: «Jeg er virkelig lei meg for at jeg ikke kan gjøre mer
for deg enn dette.»

Da jeg var liten, gikk jeg rundt sammen med min far mens han stelte
bikubene sine. Da fulgte jeg godt med på hvordan honningbiene fløy
omkring. Når en av dem på et av sine mange besøk i blomsterbed  snuste
seg fram til en velduftende blomst, plantet bien beina godt på den åpne
blomsten. Bien kjørte munnen inn i blomsten og sugde i seg nektaren
mens bakenden stakk rett ut. Selv om du da grep fatt i halepartiet på bien
og rykket det av, ville den ikke fjerne munnen fra nektaren. Bien slapp
ikke taket, selv om den dermed risikerte livet.

Foreldre som er viet til sin familie, legger for dagen en kjærlighet som
ligner akkurat på honningbier i ferd med å suge i seg nektar. Selv om en
far eller mor skulle miste sitt eget liv, ville de aldri bryte

Sann kjærlighet
 finner man i sanne familier
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kjærlighetsbåndet til sitt barn. Foreldre ofrer sitt liv for sine barn uten å
gå rundt og tenke på hvor mye man har ofret. Slik arter sann
foreldrekjærlighet seg. Uansett hvor lang og vanskelig veien er, går en
far og mor den gladelig. Foreldrekjærlighet er den største kjærlighet i
verden.

Samme hvor flott hus man bor i, og hvor mange slags delikatesser
man spiser, vil det være et tomrom i ens hjerte uten foreldre. I hjertet til
en som har vokst opp uten å oppleve foreldrekjærlighet, skjuler det seg
en ensomhet og tomhet som ikke kan oppveies av noe annet. Et hjem med
sann foreldrekjærlighet blir et sted der man lærer seg kjærlighet. Barn
som ikke får oppleve kjærlighet i oppveksten, vil hele livet tørste etter
kjærlighet og kjenne en følelsesmessig smerte. Ikke nok med det, men de
går også glipp av muligheten til å lære seg de edle moralske forpliktel-
sene man burde ta på seg overfor familie og samfunn. Sann kjærlighet er
en verdi man definitivt ikke kan lære seg andre steder enn i familien.

En sann familie er et sted der både mann og kone lever for og elsker
sin livsledsager, som om han eller hun var ens egen mor eller far eller ens
egen bror eller søster. En sann familie er dessuten et sted der man elsker
sin kone slik man elsker Gud, og respekterer sin mann slik man respekte-
rer Gud. Vi kan ikke vende ryggen til våre søsken uansett hvilke vansker
som oppstår. Vi kan heller ikke svikte våre mødre. Derfor burde ikke
ordet «skilsmisse» være i bruk. Når man gifter seg, tar mannen plassen
til ens far og ens eldre bror. Av den grunn kan man, akkurat som man
ikke kan vende ryggen til sin far eller eldre bror, heller ikke forlate sin
ektemann. På samme måte kan man heller ikke forlate sin kone. Når både
mann og kone ser på hverandre som et absolutt vesen, blir de en sann
familie med en overstrømmende ekte kjærlighet.

Det spiller ingen rolle om mann og kone har forskjellig hudfarge og
kulturell bakgrunn. Hvis de skaper en familie der man får oppleve Guds
kjærlighet, kan det umulig bli noen kulturkonflikt mellom barna som
settes til verden. Med et hjerte fullt av kjærlighet til sine foreldre kommer
barna til å være glad i og verdsette kulturen og tradisjonene både i morens
og farens land. Det er ikke ved å formidle en bestemt form for kunnskap
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man løser konflikter i flerkulturelle familier. Det avhenger av at forel-
drene oppdrar sine barn med sann kjærlighet. Som dugg trekker foreldre-
nes kjærlighet seg inn i barnas innerste vesen og blir til «gjødselen» som
får dem til å akseptere sin mors og sin fars land som ett, og bli
fremragende verdensborgere.

Familien er skolen der man underviser i og lærer om kjærlighet til sine
medmennesker. Om man som barn har fått oppleve foreldrenes varme
kjærlighet, vil man når man selv blir voksen og går ut i verden, helt i tråd
med hva man lærte hjemme, vise omsorg og bry seg om mennesker som
befinner seg i en vanskelig situasjon. Mange opplever i oppveksten en
varm kjærlighet i forholdet til sine brødre og søstre. Når man da selv blir
voksen og går ut i samfunnet, kommer man til å leve et liv der man deler
sitt varme hjerte med sine naboer. De som er blitt oppdratt i kjærlighet,
vil se på hvem som helst i den store verden som et medlem av sin egen
familie. Den kjærlige holdningen å betrakte andre som en del av ens egen
familie og dele med andre det man har, begynner i en sann familie.

En annen grunn til at familien er viktig, er at den skaper ringvirk-
ninger, som kan nå helt ut til det globale plan. Sanne familier er begyn-
nelsen på sanne samfunn, sanne nasjoner og en sann verden, og samtidig
startpunktet på en fredelig verden, Guds rike. Som far eller mor vil man
stå på for sine barn helt til det føles som om man går i oppløsning
innvendig. Da arbeider man imidlertid ikke bare for å fø sine egne barn.
De som får oppleve en overstrømmende kjærlighet, blir i stand til å gjøre
en innsats for andre og for Gud.

Det er i familien man gir og gir kjærlighet til det renner over. Familien
er ens beskyttende skjold, men er ikke av den grunn et sted der kjærlig-
heten blir stengt inne. Tvert imot må kjærligheten i en familie stadig vekk
renne over og uten stopp strømme ut til verden utenfor. Uansett hvor mye
kjærlighet som renner over, vil en familie aldri gå tom for kjærlighet. Det
er fordi den kommer fra Gud. Samme hvor mye vi øser av kjærligheten
Gud gir oss, ser vi aldri bunnen. Jo mer vi øser av denne kjærligheten,
desto mer og raskere stiger etter hvert nivået i den rene kilden. Alle som
har vokst opp med en slik kjærlighet, blir i stand til å leve et sant liv.
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E t sant liv er et liv der man gir opp det man selv trakter etter, og
lever for det som tjener fellesskapet. Dette er en sannhet som alle
globale religiøse ledere har forkynt, uavhengig av tid og sted,

f.eks. Konfutse, Jesus, Buddha eller Muhammed. Denne sannheten er så
utbredt at det er «noe alle vet», men likevel er verdiene den representerer,
i ferd med å gå tapt. Det er en beklagelig kjensgjerning. Men uansett hvor
tiden går, og hvor mye verden forandrer seg, forblir denne sannheten det
den alltid har vært. Det er fordi menneskelivets innerste vesen ikke
forandrer seg, samme hvor raskt verden gjør det.

Læremesteren som står deg selv nærmest, er ditt eget hjerte. Det er
mer dyrebart for deg enn din aller nærmeste venn og dine egne foreldre.
Derfor må du av og til i livets lange løp spørre ditt hjerte: «Lever jeg et
godt liv nå?» Når man innser at hjertet er ens læremester, og man øver
det opp og har et nært forhold til det hele livet, da kan hvem som helst
høre stemmen til sitt hjerte. Hvis du hører at det gråter sårt, må du
øyeblikkelig legge bort alt du holder på med. Det er fordi alt som får ditt
hjerte til å lide, ødelegger deg selv. Alt som gjør ditt hjerte trist, får til
slutt også deg selv til å føle sorgen på kroppen.

Hvis du vil øve opp ditt hjerte slik at det blir skinnende rent, må du
stenge verden ute og definitivt sette av tid, da det bare er dere to ─ du og
ditt hjerte. Det vil være en svært ensom tid, men stundene når du opplever
et intimt forhold til ditt hjerte, er nettopp i situasjoner med bønn og
meditasjon, når du mestrer ditt sinn. Når du stenger ute forstyrrelsene fra
omgivelsene og roer ned og samler tankene, da kommer det dypeste sted
i ditt sinn til syne. Det kreves imidlertid mye tid og anstrengelser for å

Din kjærlighet må være minnesmerket
du etterlater deg når du dør
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komme ned til det dype punktet der du finner den store roen. Dét er ikke
noe man oppnår over natten.

På samme måte som din kjærlighet ikke er til for din egen del,
eksisterer heller ikke din lykke og din fred for deg selv. Akkurat som det
uten en partner ikke fins kjærlighet, eksisterer det heller ikke noe ideal,
lykke og fred uten en partner. Alt dette har sitt opphav i et forhold til et
medmenneske. Det lar seg ikke gjøre å uttrykke kjærlighet uten noen å
utrykke den til. Det er umulig å realisere drømmen om et vidunderlig
ideal alene. Man kan verken være lykkelig alene eller bruke ordet «fred»
alene. Det betyr at å ha en partner definitivt er viktigere enn en selv.

Tenk deg at en mor som bærer babyen sin på ryggen, sitter ved
inngan-gen til T-banen i Seoul og selger hjemmelaget koreansk sushi
(kimbap) til forbipasserende. For å være på plass når folk går på jobb, må
hun være oppe hele natten for å forberede sushien og så skynde seg av
gårde med den grinete ungen på ryggen. De som passerer henne, sier
kanskje uten å tenke så mye over det: «Ja, du ville nok ha klart deg bra
hvis du bare ikke hadde den ungen!» I virkeligheten er det imidlertid for
den lille at moren lever sitt liv. Den grinete ungen hun bærer på ryggen,
er det som teller for henne i livet.

I dag sier man at vi kan forvente å bli omtrent åtti år. Åtti år med en
blanding av glede, sinne, sorg og lykke kan virke lenge. Men tar man bort
tiden vi sover, arbeider og spiser, tiden vi snakker med andre om løst og
fast, tiden vi ler og skravler, tiden vi går i bryllup og begravelser, tiden
vi ligger syke til sengs, da gjenstår det ikke mer enn sju år. Vi blir født
inn i denne verden, og det er bare etter å ha levd her i åtti år vi kan si at
tiden som virkelig har gagnet vårt evige selv, maksimum er sju år.

Livet ligner til og med på en gummistrikk. Hvis du gir akkurat de
samme sju årene til to forskjellige personer, kan den perioden bli brukt
enten som om man har sju år til rådighet eller sytti. Tiden i seg selv er
tom. Det gjelder å fylle den med noe. Slik er det også med et menneskes
liv. Alle vil, så lenge de lever, gjerne ha et komfortabelt sted å sove og
mye godt å spise på bordet. Men i virkeligheten er å spise og sove ikke
noe annet enn å la tiden renne bort. Når stunden kommer da ditt liv er
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over, og din kropp stedes til hvile i jorden, da blir samtidig all din
rikdom, sosiale posisjon og luksus fullstendig borte som bobler som
sprekker. Det er bare de sju årene som i et evighetsperspektiv virkelig
gagnet deg selv, som gjenstår, og du blir husket for av de kommende
generasjoner. Bare disse sju årene av ditt åtti år lange liv danner sporene
du etterlater deg i denne verden.

Det er ikke av egen vilje man blir født og dør. Mennesket velger ikke
noe aspekt av sin egen skjebne. Man blir født, men ikke fordi man selv
ville det. Man lever, men ikke fordi man selv vil det. Man dør, men ikke
fordi man selv vil det. Dermed har man ingen som helst myndighet over
disse sidene ved livet. Hvordan kan man da skryte av at man selv er så
spesiell? Man kan ikke bli født fordi man selv vil det, eie noe som bare
er ens eget i all evighet, eller unngå døden. Da blir det ganske enkelt
patetisk å skryte av noe som helst i ens eget liv.

Selv om man klatrer til en høyere posisjon enn andre, er æren man får,
bare noe midlertidig. Selv om man samler seg større verdier enn andre,
må man forlate dem alle når man står foran dødens port. Penger, ære og
det man oppnår akademisk, blir alt borte med tiden. Uansett hvor eminent
og storartet man er, får ens fysiske liv en trist slutt det øyeblikk man
mister sin tilknytning til livet.

Samme hvor mye vi mennesker funderte på hvem vi er, og hvorfor vi
må leve, kunne vi ikke forstå det. Derfor må vi bare innse at på samme
måte som motivasjonen bak og hensikten med vår egen fødsel ikke
kommer fra oss selv, er heller ikke hensikten med vårt liv å leve for vår
egen del. Dermed er det et enkelt svar på spørsmålet hvordan vi bør leve
livet. Ettersom vi ble født på grunn av kjærlighet, må vi finne fram til
kjærlighetens stier og følge dem. Ditt eget liv ble til da du mottok en
uendelig stor kjærlighet fra dine foreldre. Av den grunn må du hele livet
gjengjelde den kjærligheten. Dét er den eneste grunnleggende verdi vi i
løpet av vårt liv kan velge fordi vi selv vil det. Om vi lykkes i livet eller
feiler, avhenger av hvor mye kjærlighet vi klarer å pakke inn i de sju
årene med effektiv tid vi har til rådighet.
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Alle dør vi en dag og tar av vår fysiske ham. På koreansk sier vi at å
dø er å «vende tilbake». Uttrykket «å vende tilbake» betyr å gå tilbake dit
man opprinnelig kom fra, dvs. å vende tilbake til sine røtter. Alt i
universet vi lever i, beveger seg i kretsløp. Den hvite snøen som hoper
seg opp i fjellene, smelter og danner bekker, som renner nedover små
forsenkninger i landskapet, før bekkene blir til elver, som til slutt renner
ut i havet. Vannet fra den hvite snøen, som endte opp i havet, blir varmet
opp av solstrålene, blir til vanndamp, stiger til himmels igjen for å bli
snøkrystaller eller regndråper. På samme måte betyr det å dø at vi vender
tilbake til vår opprinnelse. Hvor er da stedet vi mennesker kommer
tilbake til når vi dør? I et menneskeliv som består av kropp og sinn, er
døden å «ta av seg» kroppen. Derfor vender man tilbake dit
menneskesinnet opprinnelig kom fra.

Vi kan ikke snakke om livet uten å snakke om døden. Selv om det bare
er for å forstå meningen med livet, må vi forstå nøyaktig hva døden er.
Hva slags liv det er som virkelig har verdi, kan bare forstås av dem som
har skreket ut til Gud og tryglet om å få beholde livet bare én dag til –
selv i en knipe de hadde fått mer enn nok av, men ikke så noen løsning
på. Der og da virket det som om de kom til å dø. Hvis hver dag er så
dyrebar, hvordan burde vi da tilbringe tiden? Og hva er det vi må utrette
før vi krysser dødens grenselinje, som vi alle en dag må over?

Det aller viktigste er å ikke synde, men leve et liv uten skyggesider.
Spørsmålet hva synd er, har skapt mange religiøse og filosofiske disku-
sjoner, men det som er klart, er at vi ikke må gjøre ting samvittigheten får
oss til å ha betenkeligheter med. Når vi gjør ting som gir oss samvittig-
hetskvaler, etterlater det alltid en skygge i vårt sinn.

Dernest er det viktig å gjøre mye mer enn andre. Vi har alle begrenset
levetid, enten det blir seksti eller sytti år. Avhengig av hvordan vi bruker
den tiden, er det mulig å leve et liv som er to eller tre ganger så produktivt
som livet andre lever. Hvis du alt etter omstendighetene deler opp tiden
din i små enheter, og deretter ikke kaster bort en eneste av dem, men
investerer deg med hele din sjel, da får livet ditt virkelig stor verdi. Lev
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ditt liv med innstillingen å arbeide så hardt og hengivent at du planter to
eller tre trær på tiden det tar andre å plante ett.

Det gjelder å ikke leve for sin egen del. Du må leve for dine
medmennesker, ikke for deg selv, for dine naboer mer enn for din
familie, for verden mer enn for ditt land. Stort sett oppstår all synd i
verden når man setter seg selv først. Ens egen egoisme og eget begjær går
ut over ens naboer og ødelegger samfunnet.

Alt i verden forgår til slutt. Ens kjære foreldre, ens kjære mann eller
kone, ens kjære barn, alle blir de borte. Det som da til slutt gjenstår, er
bare døden. Når man dør, etterlater man seg bare en gravstøtte, et
minnesmerke.

Ta deg tid til å tenke over om man kan si at du har levd et verdifullt
liv, når det skal avgjøres hva som skal stå på ditt minnesmerke. Forestill
deg at det du har opparbeidet deg av eiendeler og sosial status opp
gjennom livet, allerede er tatt fra deg. Når du krysser elven til dødsriket,
har alt slikt ingen som helst betydning. Ettersom vi ble født i kjærlighet
og lever et liv med kjærlighet, kan det bare være kjærlighet vi etterlater
oss som det vi minnes for når vårt liv tar slutt. Vi fikk livet i gave på
grunn av kjærlighet, lever et liv der vi deler vår kjærlighet med andre, og
vandrer fra denne verden til en tilværelse omgitt av kjærlighet. Fordi vårt
liv arter seg slik, må vi alle leve det på den måten at minnesmerket vi
etterlater oss når vi dør, er vår kjærlighet.



«En annen grunn til at familien er viktig, er at den skaper ringvirkninger, som
kan nå helt ut til det globale plan. Sanne familier er begynnelsen på sanne
samfunn, sanne nasjoner og en sann verden, og samtidig startpunktet på en
fredelig verden, Guds rike. Som far eller mor vil man stå på for sine barn helt til
det føles som om man går i oppløsning innvendig. Da arbeider man imidlertid
ikke bare for å fø sine egne barn. De som får oppleve en overstrømmende
kjærlighet, blir i stand til å gjøre en innsats for andre og for Gud.

Det er i familien man gir og gir kjærlighet til det renner over. Familien er ens
beskyttende skjold, men er ikke av den grunn et sted der kjærligheten blir stengt
inne. Tvert imot må kjærligheten i en familie stadig vekk renne over og uten
stopp strømme ut til verden utenfor. Uansett hvor mye kjærlighet som renner
over, vil en familie aldri gå tom for kjærlighet. Det er fordi den kommer fra Gud.
Samme hvor mye vi øser av kjærligheten Gud gir oss, ser vi aldri bunnen. Jo
mer vi øser av denne kjærligheten, desto mer og raskere stiger etter hvert nivået
i den rene kilden. Alle som har vokst opp med en slik kjærlighet, blir i stand til å
leve et sant liv.»

– Sun Myung Moon om kjærlighet og familie

Familieforbundet for verdensfred og enhet
2016


