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Forord
Vi er på vej ind i en ny tid, en tidsalder, hvor alt forandrer sig
hurtigt; men på trods af store forandringer i det enkelte menneskes liv og i familien, samfundet, nationerne og verden føler
mange et behov for en endnu mere dybtgående ændring af deres
liv.
Princippet*, som her videregives i grundtræk, bringer en vision og retningslinier for enhver, som søger livets mening og som
ønsker at leve på en sand måde. Enhver har fra tid til anden
tænkt over spørgsmål vedrørende Gud, sig selv og verden. Vi
har ofte spekuleret på, hvad fremtiden vil bringe. Sådanne
spørgsmål er fælles for os alle, men de svar, vi har fundet, har
ofte været utilstrækkelige. Vi har således behov for mere uddybende svar, som alle kan være tilfredse med. “Princippet i
Grundtræk” er skrevet med dette formål for øje.
Pastor Moon modtog Princippet gennem åbenbaring fra Gud.
Pastor Moon har ikke studeret teologi eller filosofi på nogen højere læreanstalt eller under nogen mester. Gud udvalgte ham til
at udtrykke sin vilje. Men åbenbaringer fra Gud kommer ikke
let. Ej heller bliver de givet på en gang. De bliver givet gradvist
og i forhold til menneskets holdning og respons.
Sun Myung Moon blev kaldet af Gud, da han var kun 16 år
——————————————————————————————
*Når ordet "Princippet" er skrevet med stort (og ikke med kursiv), henviser
det til den åbenbaring, Pastor Sun Myung Moon har modtaget .
(jvf. fodnote side 44).
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gammel. Fra da af begyndte han en åndelig rejse, som bragte
ham gennem den usynlige åndelige verden i hans søgen efter
svar på de fundamentale spørgsmål om livet og universet.
I sin søgen efter sandheden måtte han overvinde store vanskeligheder, gennemgå mange lidelser og udkæmpe blodige slag
mod satans magter. Kun Gud kender omfanget af disse prøvelser. Han samtalede frit med Jesus og helgenerne i paradiset, og
hans søgen kulminerede i en kommunikation med Gud, hvor
Gud åbenbarede sin vilje for menneskeheden til Pastor Moon.
Pastor Moon tilbragte talløse timer i bøn og med bibelstudier
for at kunne sammenfatte og videregive denne indsigt. I 1950
begyndte han derpå mere formelt at undervise sine disciple i
Princippet. Der er imidlertid stadigvæk en stor del af Princippet,
som Pastor Moon har modtaget, der endnu ikke er blevet offentliggjort. Det vil først ske, når det tilstrækkelige grundlag er
skabt på jorden i overensstemmelse med forsynets fremgang.
To tekster, Wolli Haesul (Forklaring af Princippet) (Seoul,
Korea: Segye Kidokyo Tongil Shillyong Hyophwe 1957; ikke
oversat) og Wolli Kangron (Fremlægning af Princippet) (Seoul,
Korea: Segye Kidokyo Tongil Shillyong Hyophwe 1966; oversat til engelsk under titlen Divine Principle), har officielt gengivet Pastor Moons lære. De blev skrevet af Hyo Won Eu, som
var HSA-UWC´s* første præsident i Korea. Han tjente Pastor
Moon i de tidlige år af dennes virke, og han blev undervist af
Pastor Moon personligt.
Denne udgave - Princippet i Grundtræk - er blevet til på Pastor Moons egen opfordring. Den er baseret på Wolli Kangron,
og skal tjene til at gøre Princippet nemmere tilgængeligt og som
grundlag for undervisning i Princippet. Jeg** har studeret og
undervist i Princippet gennem mere end 20 år under Pastor
Moons ledelse. Ikke desto mindre er min forståelse af Princippet
* HSA-UWC (Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity,grundlagt i 1954. HSA-UWC skiftede i 1996 navn til FFWPU
( Family Federation for World Peace and Unification)
* *Denne udgave af Princippet er skrevet på koreansk af Kwak, Chong-Hwan.
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ufuldstændig. Derfor har jeg skrevet denne bog under bøn for
ikke at mindske Princippets værdi. Hvis der imidlertid er
uklarheder i fremstillingen, er ansvaret for dette alene mit.
Gud er ifølge Princippet kilden til kærlighed og hjerte - i.e. en
verden af sand kærlighed. Guds formål med skabelsen er at virkeliggøre sit kærlighedsideal, så skaberværket bliver en inkarnation af hans kærlighed. I den verden, hvor Guds ideal er virkeliggjort, vil mennesket og hele skabelsen leve i glæde og harmoni med Gud som kilden til vores liv og lykke. Den verden, hvor
Guds kærlighedsideal er virkeliggjort, er himmeriget. Gud skabte os på jorden, ikke i himmelen. Derfor skal hans kærlighedsideal virkeliggøres på jorden og derved skabe himmeriget på
jorden. Vi skal derfor først leve i Guds rige på jorden, og derefter skal vores åndelige selv gå over i Guds rige i den åndelige
verden, hvor vi skal leve evigt. (Forholdet mellem disse to verdener er som forholdet mellem ånd og krop i et menneske).
Himmeriget er det sted, hvor mennesker, som har oplevet Guds
kærlighed fuldstændigt, lever evigt i sand kærlighed med Gud
og andre mennesker.
Synd, uretfærdighed og tvang kan ikke eksistere i den verden,
hvor Guds ideal er virkeliggjort. Den første mand og kvinde opfyldte imidlertid ikke deres ansvar. Som følge heraf blev de ikke
fuldkomne og måtte derfor forlade den sfære, hvor Guds kærlighed hersker. Mennesket blev adskilt fra Gud, og resultatet blev,
at synd og ondskab kom ind i verdenen, og at helvedet opstod.
Ordet "helvede" betegner det område, der ligger uden for Guds
kærlighedsdomæne.
Kan Gud da blot opgive verden, som den er, fuld af synd,
uretfærdighed og lidelser? Nej, det vil han aldrig kunne. Som
det hedder i Esajas 46,11: “Jeg taled og lader det ske, udtænkte
og fuldbyrder det”*.Gud VIL genoprejse mennesket, så vi kan
blive i stand til at opfylde de 3 velsignelser, han gav os ved skabelsens begyndelse (1.Mos. 1,28). Derfor er målet for Guds frel*

Alle bibelcitater er citeret efter Bibelen udgivet af Det Danske Bibelselskab i 1979.
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sesforsyn at genoprejse mennesket til den tilstand, hvor vi kan
virkeliggøre det kærlighedsideal, som var Guds oprindelige formål med skabelsen.

Gud er en levende og aktiv Gud. Guds forsyn har virket både i
menneskehedens historie og i den enkeltes liv. Hvad kan vi sige
om mennesket? Hvorledes har mennesket været gennem historien? Gud har arbejdet med mennesket gennem de forskellige historiske tidsaldre i forhold til menneskets åndelige og intellektuelle niveau. Har mennesket altid været det samme på det indre
plan, eller har mennesket forandret og udviklet sig. Hvis mennesket ikke var faldet, så ville vi være blevet en genspejling af
Guds natur (Joh. 14,20) og fuldkomne som han (Matt. 5,48).
Gud og mennesket ville da kunne have talt frit med hinanden.
Adam og Eva opfyldte imidlertid aldrig dette. De faldt og bragte
således synden og det onde ind i verden. Faldet, og den deraf
følgende adskillelse fra Gud, bevirkede, at menneskets ånd og
intellekt blev reduceret til et meget lavt niveau.
Derfor har Gud gennem sit forsyn haft det mål at genskabe
menneskets ånd og intellekt. Efterhånden som mennesket gjorde
åndelige og intellektuelle fremskridt gennem de forskellige
tidsaldre, har Gud anvendt andre måder at lede og forholde sig
til mennesket på. Man kan som eksempel herpå kan nævne
Abrahams tidsalder. På daværende tidspunkt var menneskets
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ånd og intellekt kun meget lidt udviklet. Derfor var Gud nødt til
at bringe mennesket nærmere til sig ved at pålægge mennesket
at bringe ofringer. Menneskeheden var endnu ikke i stand til at
følge Gud gennem bud og lovbefalinger. Flere hundrede år senere på Moses’ tid baserede Gud sit genoprejsningsarbejde på loven. På Jesu tid blev loven erstattet af evangeliet, som svarede
bedre til menneskets åndelige niveau på det tidspunkt.
Den kendsgerning, at det jødiske folk, som, på trods af at de
var meget hengivne overfor Gud, ikke forstod, at Jesus var Guds
søn, blev af afgørende betydning for Guds genoprejsningsforsyn. Hvorfor var de ude af stand til at se, at Jesus var Guds søn?
I den gammel testamentlige tidsalder var lydighed mod loven
grundlaget for deres tro, men da Jesus kom, var det Guds hensigt
at tale direkte til mennesket gennem Jesus.
Sådanne historiske kendsgerninger viser os, hvorledes menneskets gradvise åndelige og intellektuelle udvikling førte til, at
Gud begyndte at arbejde med mennesket på nye og mere tilsvarende måder. Guds forsyn er ikke rettet mod livløse og uforanderlige væsner, men mod mennesker, der er levende og under
udvikling.
Vi må derfor spørge: Hvilket folk henvender Guds forsyn sig
til i dag? Det kan ikke være jøderne på Jesu tid, ej heller folkene
på Moses’ tid eller folk fra endnu tidligere historiske epoker.
Nej, Guds forsyn er rettet mod nutidens mennesker. Men vi ser,
at de fleste unge mennesker i dag ikke interesserer sig for kirken, og at folk i almindelighed kun har ringe kontakt med den.
Nutidens mennesker tænker rationelt og videnskabeligt og har
derfor brug for en dybere og mere logisk forklaring af sandheden og de tilsyneladende modsigelser, der findes i den religiøse
lære og livsform, førend vi kan tage det religiøse liv alvorligt. Vi
har set, at Gud er en levende Gud, der arbejder aktivt på at fuldbyrde sit forsyn. Derfor kan vi også med sikkerhed vide, at Gud
vil give mennesket en ny formulering af sandheden, som kan
lede mennesket i vores tidsalder.
Når vi i dag læser Bibelen, rejser der sig mange spørgsmål,
som for eksempel: Hvad er det egentlige forhold mellem Gud,
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Jesus og mennesket? Hvorledes skal vi forstå opstandelsen og de
sidste tider? Hvorfor skal Jesus vende tilbage? Hvorledes og
hvornår? Bibelen besvarer alle disse spørgsmål i lignelser og
symboler, men vi mangler nøglen til at forstå disse symboler.
Vi læser i Joh. 6,25, at Jesus siger: “Dette har jeg sagt til jer i
billedtale; den tid skal komme, da jeg ikke mere skal tale til jer i
billeder, men frit ud forkynde jer om Faderen”, og i Joh. 16,1213 læser vi: “Jeg har endnu meget at sige jer; men I kan ikke
bære det nu. Men når han, sandhedens ånd, kommer, skal han
vejlede jer til hele sandheden; thi han skal ikke tale af sig selv,
men alt, hvad han hører, skal han tale, og det, der kommer, skal
han forkynde jer.” Og i Johannes Åbenbaringen 10,11 læser vi:
“Du skal på ny profetere om mange folk og folkeslag og tungemål og konger.” Hver af disse bibelpassager gør det klart, at der
i de sidste tider vil fremstå en ny formulering af sandheden.

Da det vil være en ny åbenbaring, må vi imidlertid forvente at
finde ting, vi ikke kan forstå alene på baggrund af de eksisterende teologier og kirkelige traditioner.
Lad os kaste et blik tilbage på Jesu tid. Til trods for at Jesu
lære var baseret på det Gamle Testamente, kunne de, der holdt
fast på en bogstavelig fortolkning af skriften, ikke forstå Jesus.
Det var af denne grund Jesus udtalte: “...ung vin skal hældes på
nye lædersække” (Luk. 5,38). Hermed siger Jesus, at jøderne var
nødt til at forny sig selv, hvis de skulle modtage en ny formule-
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ring af sandheden.
Vi ved, at Gud arbejdede gennem Noa og Abraham, og vi
ved, at Gud talte gennem Moses og Jesus. Er Gud, som stadig er
lyslevende, så ude af stand til at give en ny åbenbaring i dag?
Kirken har ikke behov for endnu en menneskelig fortolkning af
Bibelen. Det, der er brug for, er Guds fortolkning og menneskets
levende respons.
Der er flere grunde til, at mennesket har brug for en ny og dybere formulering af sandheden. Det 20. århundredes civilisation
og samfundsorden er truet på mange måder uden tegn på nogen
løsning. En følelse af tomhed, ensomhed og utilfredshed har
skabt forvirring, og udbredt alkohol- og narkotikamisbrug. Samfundsnormer og værdier er blevet bragt i tvivl med det resultat,
at egoistiske og selvcentrerede tendenser har taget overhånd,
hvilket igen har ført til opbrud i familien, stigende kriminalitet,
ungdomsforbrydelser og alle former for umoral. Samlet bevirker
disse faktorer, at samfundet destabiliseres, og det skaber modløshed over for fremtiden.
Vold og krige, racehad, ulige fordeling af verdens rigdomme,
verdensreligionernes afmagt m.h.t. at lede mennesket i det 20.
århundrede, og udbredelsen af den ateistiske kommunisme - alt
dette er med til at rejse alvorlige spørgsmål vedrørende vores
moderne civilisations fremtid. Der findes ingen nemme løsninger på disse problemer. Vi har brug for en tilbundsgående løsning. Men da Gud er en levende Gud, kan vi være sikre på, at
han vil gribe ind i menneskets verden på en ny og revolutionerende måde.
Nøglen til at løse disse problemer ligger i at kende og forstå
problemernes årsag. Mennesket har ikke kunnet løse disse problemer, fordi vi aldrig har haft en klar forståelse af deres oprindelse. Princippet forklarer, hvad roden til menneskets problemer
er og fremlægger en klar og praktisk løsning, som kan gøres tilgængelig for alle gennem undervisning. Det betyder, at vi nu
som enkeltindivider og som familier, der jo udgør samfundets
grundenhed, har mulighed for frit at forandre vores livsform.
Viden giver os mulighed for intellektuel og åndelig fornyelse,
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mens uvidenhed betyder død og ødelæggelse. Håb og vision kan
ikke udspringe fra uvidenhed. Uvidenhed og misforståelse vedrørende Gud har fået mennesker til at vende sig bort fra Gud.
Princippet viser ikke blot, at Gud eksisterer, men forklarer om
Guds oprindelige hjerte og kærlighed for os som hans børn og
klargør i detaljer Guds arbejde gennem historien.
Princippet kan skabe en dyb forandring hos den, som alvorligt
søger Gud. Jo mere vi søger efter Guds sande kærlighed, som
åbenbares gennem Princippet, des mere vil vi opleve vores egen
fornyelse. Det betyder, at vi bliver i stand til at forbedre vores
forhold til vores medmennesker på en dyb og sand måde.
På grund af udviklingen inden for massekommunikation,
transport, rejser, samhandel og kulturel udveksling, er verdens
nationer blevet bragt sammen i et omfang som aldrig før. Imidlertid er vores menneskelige relationer stadig præget af mistro
og had på grund af selvcentrerethed og mangel på gensidig omsorg. Vi må derfor konstatere, at på trods af den ydre forening af
verden, mangler enheden og harmonien endnu på det indre plan.
Kun Guds kærlighed vil kunne forandre dette.
Princippet viser, at familien er den grundlæggende enhed og
at netop familien spiller den afgørende rolle for virkeliggørelsen
af Guds kærlighed blandt os. Princippet slår fast, at kun når forholdene i hjemmet bliver bragt i orden, kan sand kærlighed begynde at vokse sig stærk i vores hjerter.
Kun da kan vi opbygge varige forhold mellem ægtefæller,
forældre og børn, brødre og søstre og blandt naboer. Kærlighed
mellem ægtefæller er forudsætningen for varig lykke blandt
mennesker. Kun når en sådan kærlighed eksisterer mellem forældrene, vil det være muligt for børn at opleve og forstå, hvad
sand kærlighed er.
Guds oprindelige skabelsesideal er et forældre-børn forhold
mellem Gud selv og mennesket, hvor menneskeheden er som en
stor familie med Gud som centrum. Princippet skal tjene som en
vejledning til at genskabe disse oprindelige forhold og dermed
omskabe det menneskelige samfund til at afspejle et sandt familieideal.
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Princippet skal endvidere tjene til at forene den indre sandhed,
som religionerne har søgt efter, med den ydre sandhed, som videnskaberne udforsker. Årsagen til, at Princippet kan forene disse to forskellige former for sandheder, er, at begge har deres rod
i Gud.
Princippet vil også bidrage til endegyldigt at påvise fejlen ved
den gudløse, kommunistiske ideologi og således afslutte den sidste store ideologiske kamp i historien med sejr for Gud. Det endelige mål for Guds forsyn er genoprejsningen af alle mennesker, inklusiv de mange mennesker, der i dag er underlagt de
kommunistiske regimer. De er også Guds børn. De skal også
komme at opleve en verden, hvor Guds sande kærlighed er en
levende virkelighed for os alle. De er ligesom alle andre skabt til
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at virkeliggøre deres oprindelige, fuldkomne natur, når de modtager Guds sandhed og kærlighed.
Alle religioner, der søger at vejlede mennesket etisk og moralsk, er ifølge Princippet enten et direkte eller indirekte resultat
af Guds vilje.
Mens kristendommen står i en central position, når det drejer sig
om at opfylde Guds vilje, har andre religioner i andre dele af
verden og til andre tider haft det formål at forberede mennesker
dér til at kunne møde Messias. Derfor læser vi i Joh. 3,16: “Thi
således elskede Gud verden, at han gav sin søn, den enbårne,
for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have
evigt liv.”
Den åbenbaring, som Sun Myung Moon modtog i Østen, blev
givet i stilhed. Den har givet nyt liv og håb til tusinder af mennesker, især unge over hele verden og har givet dem en ny vision og dybde i deres hjerter. Unge mennesker fra over 120 forskellige lande, af forskellige racer og kulturer og med forskellig
baggrund har fundet en ny mening med livet og ny dybde i deres
forhold til Gud.
Vi skal i det følgende præsentere Princippet i grundtræk og
håber at kunne gengive den vitalitet, som har bevæget så mange
menneskers hjerte og ånd til at søge et dybere forhold til Gud.
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Kapitel 1

Skabelsesprincippet
De grundlæggende spørgsmål vedrørende livet og universet kan
ikke afklares uden at forstå Guds, dvs.vores skabers natur. Det
er sig således, fordi der mellem Gud og skabelsen består et årsags-virknings-forhold, hvor virkningen (skabelsen) kun kan
forstås ud fra dens årsag (Gud). Når vi søger at forstå de fundamentale spørgsmål angående os selv og skabelsen, skal vi derfor
først forstå Guds, skaberens natur, og de principper, som han har
skabt verden ud fra. Derfor indledes „Skabelsesprincippet“ med
at forklare Guds væsen og årsags-virknings-forholdet mellem
Gud og skabelsen. Det gør det muligt for os således at få svar
på de fundamentale spørgsmål angående livet og universet.

Afsnit I
Guds og skabelsens polære natur
A.

Guds polære natur

Hvorledes kan vi vide noget om Guds natur, da han er usynlig?
Det kan vi ved at iagttage skabelsen. På samme måde som et
kunstværk er den synlige manifestation af en kunstners indre
usynlige natur, således er enhver del af skabelsen den synlige
manifestation af Guds usynlige natur. Ligesom vi kan fornemme
en forfatters karakter ud fra hans værker, således kan vi se Guds
væsen i hans skaberværk. Paulus udtrykker det således:
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”Thi hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans
guddommelighed, har kunnet ses fra verdens skabelse af, idet
det forstås af hans gerninger, så de er uden undskyldning”
Rom 1:20
Vi kan derfor nå frem til en forståelse af Guds væsen ud fra de
træk, der er fælles for alle skabte væsner.

1.

De polære væsensarter ’sông sang’ (indre natur)
og ’hyông sang’ (ydre form)

Det er fundamentalt for alle skabte væsner, at de har både et indre,
usynligt aspekt og en ydre, synlig form. Sông sang aspektet er den
indre natur hos en hvilken som helst skabning, mens hyông sang
aspektet udgør dens ydre form, struktur og substans. Sông sang og

hyông sang er koreanske betegnelser, som bedst kan oversættes
ved ’indre karakter’og ’ydre form’.
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Hos mennesket er sôngsang aspektet det usynlige sind, mens
hyôngsang aspektet er den synlige krop. Hos dyr er det usynlige
instinkt sôngsang aspektet, medens vævene og organerne, der
tilsammen danner dyrets krop, er dets hyôngsang form. På tilsvarende måde udgør planternes liv og karakteristiske egenskaber deres sôngsang natur, medens deres fysiske struktur, der
dannes af celler, udgør deres hyôngsang form. Materien er ligeledes opbygget af disse to aspekter. Den fysio-kemiske karakter
i molekylerne, atomerne og partiklerne er deres sôngsang natur,
medens deres ydre synlige stof og struktur udgør deres hyôngsang form.

Hos mennesket er sindet det styrende subjekt og den igangsættende impuls, der sætter vores krop i bevægelse. På tilsvarende
måde er sôngsang aspektet hos dyr, planter, molekyler, atomer
og partikler det styrende subjekt, som kontrollerer deres
hyôngsang aspekt.
Kroppen, som udgør menneskets hyôngsang* aspekt, genspejler sindet, som er vores sôngsang aspekt. Selvom sindet er usynligt, har det sin egen „form“, som kommer til udtryk gennem
kroppens form, da denne genspejler sindet. Sind og krop er således indre og ydre aspekter af samme person, hvor sindet indtager subjektspositionen (som den indre årsag) i forhold til kroppen.
*

Alle koreanske ord og navne (med undtagelse af navnet Sun Myung
Moon) følger Mc. Cune - Reischauer transskriptionssystemet)
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Dette er grunden til, at man kan forstå noget om en persons karakter ved at betragte hans eller hendes fysiske konstitution og
udseende. Vi kan således forstå, at sôngsang og hyôngsang udgør henholdsvis det indre og ydre aspekt af ethvert skabt væsen.
Sôngsang er det kausale aspekt; det står i subjektspositionen i
forhold til hyôngsang aspektet. Hyôngsang er det resulterende
aspekt og står i objektspositionen. Derfor kan man også opfatte
hyôngsang aspektet som et sekundært sôngsang aspekt. Tilsammen udgør de et væsens polære natur.
Eftersom Gud er den første årsag til alle skabte væsner, og eftersom alle skabte væsner har den tosidige natur af sôngsang og
hyôngsang, må vi konkludere, at Gud selv rummer sôngsang og
hyôngsang aspekterne (jfr.Rom. 1,20). Guds sôngsang og
hyôngsang aspekter indtager subjekt-positionen i forhold til alle
skabte væsners sôngsang og hyôngsang aspekter. Guds sôngsang aspekt kaldes derfor det oprindelige sôngsang aspekt, mens
hans hyôngsang aspekt kaldes det oprindelige hyôngsang aspekt.
Det skal understreges, at Guds oprindelige sôngsang og hans
oprindelige hyôngsang aspekter ikke eksisterer som uafhængige
størrelser, men i et harmonisk gensidigt forhold. Vi kan derfor
sige, at Guds natur udgør en helhed af oprindelig songsang og
oprindelig hyongsang aspekter, som er genspejlet i Guds skaberværk. Guds oprindelige sôngsang og oprindelige hyôngsang
aspekter er harmonisk forenede aspekter. Vi genfinder de samme aspekter i skabelsen, fordi Gud er den første årsag til hele
skabelsen.
2. De polære væsensarter af positivitet og negativitet
På tilsvarende måde finder vi, at skabelsen er opbygget af et
gensidigt forhold af positiv og negativ natur/ladning*.
*

Betegnelserne positivitet og negativitet anvendes med betydningerne yang
-yin (yang-um på koreansk) i overensstemmelse med yin-yang filosofien.
Positivitet/negativitet refererer således på ingen måde til godt og ondt
eller konstruktivt-destruktivt.
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Som eksempel herpå ser vi, at atomer er opbygget af positive
og negative elementer. Atomet som helhed har ligeledes enten
positiv eller negativ egenskab. Når 2 eller flere atomer på basis
af disse forskellige egenskaber indgår i gensidig give-og-tage
forhold, opbygges molekylerne. Planter har ifølge samme princip maskuline og feminine elementer. På tilsvarende måde reproducerer de fleste dyrearter ved gensidige forhold mellem
hankøn og hunkøn. Alle plante- og dyrearter eksisterer og reproduceres således ved et utal af indre og ydre gensidigt afhængige
relationer af positive og negative elementer.
Vi læser i bibelen, at Gud ikke var tilfreds med, at manden skulle være alene (1. Mos. 2,18); derfor skabte Han Eva som objekt
for Adam. Først da siger Gud, idet Han betragter sit skaberværk,
at det var „...såre godt“. Menneskeheden består af mænd og
kvinder, og det menneskelige samfund eksisterer og udvikler sig
i kraft af gensidige gi-og-ta-forhold mellem mænd og kvinder.

Forholdet mellem positivitet og negativitet er det samme som
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det, der eksisterer mellem indre karakter og ydre form. Positivitet og negativitet forholder sig i forhold til hinanden som subjekt
og objekt, årsag og virkning, indre og ydre; derfor betegnes positivitet og negativitet tilsammen også som polære væsensarter.
Vi ser således, at skabelsen er opbygget af det gensidige forhold,
der består mellem positivitet og negativitet.

Vi må vi derfor spørge, hvad kilden til disse polære væsensarter af positivitet og negativitet er. Eftersom alle væsener er skabte væsner, må de elementer, der er fælles for dem stamme fra
den første årsag til deres eksistens - altså Gud, skaberen.
At skabelsen er opbygget af de polære væsens arter - positivitet og negativitet - betyder, at Gud selv, i kraft af at være den
første årsag - er oprindelsen til disse væsens arter. Derfor siger
Bibelen (1. Mos. 1,27): „Og Gud skabte mennesket i sit eget billede.......som mand og kvinde....“.
Guds eget væsen rummer således positive og negative attributter, der står som subjekt i forhold til det positive og negative
aspekt i alle skabte væsner.
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Vi kalder derfor Guds positive og negative aspekter for
’oprindelig positivitet’ og ’oprindelig negativitet’. Guds oprindelige positivitet og oprindelige negativitet er et harmonisk hele
i Gud; Gud er således den første årsag til den skabte verden og
eksisterer i sig selv som et harmonisk hele af positive og negative aspekter.
3.

Guds polære væsensarter

Hvilket forhold består der mellem det polære forhold af sôngsang og hyôngsang og det polære forhold af positivitet og negativitet? Den polære natur af positivitet og negativitet og maskulinitet og femininitet er egenskaber ved sôngsang og hyôngsang
aspekterne. Det betyder, at ånd og krop er individets mest
grundlæggende aspekter, mens maskulinitet og femininitet er
sekundære aspekter. Sôngsang aspektet har med andre ord i sig
selv positive og negative egenskaber, ligesom hyôngsang har
positive og negative egenskaber.

Lad os se nærmere på menneskets polære natur. Sindet eller
sôngsang aspektet består af et positivt følelsesaspekt, som er lyst
og livligt, og et negativt følelsesaspekt, som er sentimentalt og
blidt. Intellektet har et positivt aspekt, som er aktivt, og et nega-
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tivt aspekt, som er passivt. Menneskets vilje har på samme måde
et positivt aspekt, som tager initiativ og leder, og det har negativt aspekt, som er modtagende og responsivt. På tilsvarende
måde har kroppen (dvs. menneskets hyôngsang aspekt) positive
og negative aspekter.
De fremtrædende eller konvekse dele af kroppen er de positive
aspekter, mens de indsunkne eller konkave dele er udtryk for det
negative aspekt. Heraf kan vi se, at positivitet og negativitet findes som forskellige udtryk og former (attributter) af sôngsang og
hyôngsang.
På tilsvarende vis er oprindelig positivitet og oprindelig negativitet attributter af Guds oprindelige sôngsang og oprindelig
hyôngsang. Vi kan sammenfatte det kort således: Gud er den
første årsag og universelle subjekt; Gud besidder således den
polære natur af oprindelig sôngsang og oprindelig hyôngsang,
som er harmoniseret med de polære aspekter af oprindelig positivitet og oprindelig negativitet.

Hvad er da essensen af Guds oprindelige sôngsang og oprindelige hyôngsang. Guds oprindelige sôngsang er Guds indre væsen og oprindelsen til det usynlige indre aspekt i alle skabte væsner, nemlig: menneskets sind, dyrenes instinkter, planters indre
natur og mineralernes og grundstoffernes fysio-kemiske karakter. Guds sind kan beskrives som oprindeligt sôngsang. Guds
sind indbefatter følelse, intellekt og vilje, såvel som begreber og
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lovmæssighed. Essensen af Guds sôngsang aspekt er imidlertid
hjerte*.
Guds ydre attribut er oprindelig hyôngsang. Det er kilden til
alle skabte tings substans og form; menneskets krop, dyrs og
planters legemer og al uorganisk stofs substans og form udspringer fra Guds oprindelige hyôngsang. ’Universel primær energi’ (se næste afsnit) og stof er ligeledes attributter af oprindelig
hyôngsang.

* Hjerte (simjông på koreansk) udgør essensen af Guds personlighed. Det
er essensen af Guds sôngsang aspekt. "Hjerte" er den mest vitale og
centrale del af Guds natur, hvilket betyder, at alle andre dele - attributer af
Guds personlighed - er, hvad de er, og gør, hvad de gør på grund af Gudssimjông natur. Impulsen til at elske og blive forenet med objektet for ens
kærlighed stammer fra hjertets natur. Guds hjerte er det dybere motiv bag
al kærlighed. Guds "Hjerte" rummer i sig selv et dybere motiv. Det er
gennem Guds simjông, at Princippet (Logos) kommer til udtryk. Simjông
er kilden til Guds skaberværk, som når sin fuldkommenhed gennem
Guds betingelsesløse og ubegribelige kærlighed.
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B.

Forholdet mellem Gud og skabelsen

Ethvert skabt væsen er Guds substantielle objekt. Det betyder, at
enhver skabning er det synlige og substantielle udtryk og form
af Guds polære karakter. Når et skabt væsen bliver et fuldkomment objekt for Gud (som står i subjekt positionen), kan Guds
vilje opfyldes fuldstændigt. Sagt på en anden måde; den fuldkomne verden er som en fuldkommen krop, der bevæger sig eller forholder sig i ro alene i overensstemmelse med Guds hensigt med skabelsen.
Skønt alle skabte væsner reflekterer Guds polære karakter, så
tilhører de to forskellige grupper: 1. mennesket, 2. alle andre
ting. Mennesket er skabt i Guds billede og betegnes derfor som
„et substantielt objekt, skabt direkte i Guds billede“. Alle andre
ting afspejler Gud symbolsk og kaldes derfor „symbolske, substantielle objekter for Gud“.

Ethvert substantielt objekt, som består af de polære væsensarter i lighed med Guds polære væsensarter, kaldes for et
„individuelt sandhedslegeme“. Som vi har set, så består ethvert
„individuelt sandhedslegeme“ af sôngsang og hyôngsang og positivitet og negativitet, som stammer fra og afspejler Guds oprin-
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delige sôngsang, oprindelige hyôngsang, oprindelige positivitet
og oprindelige negativitet.
Lad os sammenfatte forholdet mellem Gud og skabelsen, set
ud fra forståelsen af de polære væsensarter. Skabelsen er Guds
substantielle objekt, bestående af individuelle sandhedslegemer,
som er manifestationer af Guds polære karakter i billedform
(mennesket) og i symbolsk form (alle andre ting). Når vi betragter Gud og skabelsen som et hele, kan man sige, at forholdet
mellem Gud og skabelsen svarer til forholdet mellem sôngsang
og hyôngsang. Gud er den usynlige, indre årsag og sôngsang og
det maskuline subjekt i forhold til skabelsen. Skabelsen er den
synlige, ydre virkning og hyôngsang og det feminine objekt for
Gud.

Afsnit II
Universel primær energi, gi-og-ta forholdet og fundamentet med de 4 positioner
A.

Universel primær energi

I 2. Mos. 3,14 siger Gud til Moses: „Jeg er den, jeg er“. Gud
eksisterede før tid og rum og er transcendent i forhold til tid og
rum. Gud er et evigt, selveksisterende og absolut væsen. Derfor
er den fundamentale kraft, der opretholder Guds eksistens, også
evig, selveksisterende og absolut. Denne oprindelige kraft er
ikke skabt, men har altid været en del af Gud, hævet over tid og
rum. Det er denne kraft, der kaldes ’universel primær energi’;
dette er Guds fundamentale skaberkraft. Det er også den fundamentale energi i hele skabelsen. Det er den kraft, som Gud gav
ethvert væsen (individuelt sandhedslegeme), da han skabte det
som sit substantielle objekt.
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B.

Gi-og-ta-forholdet

1.

Betydningen af gi-og-ta-forholdet

Ethvert væsen, som er skabt af Gud, har den polære natur af
sôngsang og hyôngsang og positivitet og negativitet. Betyder
det, at disse væsner skal eksistere som individer, adskilte og uafhængige af hinanden, eller består der et gensidigt forhold mellem dem? Selv om ethvert væsen synes at eksistere uafhængigt
af alle andre, er hele skabelsen blevet til i overensstemmelse
med Guds ideal. Da Gud er et væsen med en harmoniseret polær
natur, betyder det, at skabte væsener ikke er uafhængige, men
skabt til at eksistere i gensidige forhold.
Et ideelt forhold skabes, når et subjekt og et objekt opretter et
gensidigt forhold baseret på gi´-og-modta´-relationen. Dette indbyrdes forhold, bestående af at give og modtage, igangsættes af
den ’universelle primær energi’ og kaldes for ’gi-og-taforholdet’. Når subjekt og objekt aspekterne i et væsen, eller
mellem forskellige væsner indbyrdes, er engageret i et gi-og-taforhold, så dannes den energi, der er nødvendig for vores og alle
tings eksistens, formering og bevægelse.
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Lad os se på et par eksempler. Kroppen opretholder sin eksistens i kraft af det gi-og-ta-forhold, der består mellem arterierne
og venerne, og indånding og udånding. Et individ er i stand til at
skabe fundamentet for sin eksistens i kraft af det gi-og-taforhold, der eksisterer mellem ånd og krop.
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En familie eller et samfund eksisterer i kraft af de gi-og-taforhold, der eksisterer mellem individer eller grupper.

Materien opstår og opretholder sin eksistens, når subjekt og objekt partikler indbyrdes skaber harmoniske bevægelser og fysiokemiske reaktioner i kraft af gi-og-ta-forhold. Både planter og
dyr opretholder deres indre funktioner gennem de gi-og-taforhold, der består mellem deres forskellige organer og indre
systemer. Og vi ved, at endog solsystemet opretholder sin eksistens i kraft af det gi-og-ta-forhold, der består mellem solen og
planeterne i deres baner.

2. Forholdet mellem den universelle primær energi
og den kraft, der opstår fra gi-og-ta-forholdet
Når et subjekt og objekt har et godt gi-og-ta-forhold indbyrdes,
opstår der en kraft fra dette gi-og-ta-forhold. Denne proces på-
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begyndes af den universelle primær energi, som er kausal og
vertikal og derfor står i subjektspositionen i forhold til den kraft,
der stammer fra gi-og-ta-forholdet, som er resultativ, og som
derfor står i objektspositionen. Den universelle primær energi
kommer fra Gud, og er den kraft, Gud projicerer ind i ethvert
væsen ved dets skabelse, mens kraften fra gi-og-ta-forholdet er
den energi, der manifesteres i og imellem alle eksisterende væsner og skaber grundlaget for deres eksistens, formering og bevægelser.

Den universelle primær energi, som er et grundlæggende element i alle ting, har en og samme oprindelse, nemlig Gud. Derfor udgør skabelsen et harmonisk hele, bestående af et utal af
former med et endeløst antal gi-og-ta-forhold, der er igangsat af
den universelle primær energi.
Den universelle primær energi igangsætter de gi-og-ta-forhold,
der er rettet mod at skabe enhed. I disse gensidige forhold skabes den kraft, der er nødvendig for at alt, fra det mindste til det
største, kan bevare sin eksistens, formere sig og handle.
Retningen og formålet med alle gi-og-ta-forhold er kontrolleret af den universelle primær energi. Gi-og-ta-forholdet eksisterer ikke kun, for at et subjekt og et objekt kan opfylde deres individuelle formål, men for det højere formål at forene hele skabelsen. Det endelige mål for gi-og-ta-forholdet er at forene sub-
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jekt og objekt og derved skabe større og højere dimensioner. Det
nye individuelle væsen, som opstår, når subjekt og objekt
forenes, søger derefter at oprette et gi-og-ta-forhold med en tilsvarende partner på dette plan og skaber således et væsen på et
endnu højere plan. Således ser vi, at alle ting har et dobbelt formål: opretholdelsen af dets egen eksistens og opretholdelsen af
helheden. Vi kan derfor sige, at universet er et stort organisk legeme af gensidige, harmoniserede tosidige formål. (Dette vil
blive forklaret mere indgående i afsnittet „Skabelsens Formål“).
3.

Forholdet mellem Gud og mennesket
i lyset af gi-og-ta-princippet

Lad os nu betragte forholdet mellem Gud og mennesket ud fra gi
-og-ta-forholdet. Det forhold, at Gud gav menneskehedens forfædre et påbud (1. Mos. 2,17), viser, at mennesket er skabt til at
respondere på Guds vilje ved at holde budet. Mennesket var oprindeligt skabt til at have et fuldkomment gi-og-ta-forhold med
Gud. Mennesket bliver et fuldkomment objekt for Gud, når det
genspejler Guds fuldkommenhed; så bliver det en inkarnation af
Guds karakter (Matt. 5,48). Da vil vi automatisk have et fuldstændigt gi-og-ta-forhold med Gud og blive ét med Guds vilje;
Gud vil da være centrum for vores tankegang, vores optræden
og vores livsførelse (Joh. 14,20). Hvis Adam og Eva havde etableret et vertikalt forhold til Gud i form af et fuldkomment gi-ogta-forhold, så ville deres efterkommere også have været i stand
til at oprette et fuldkomment gi-og-ta-forhold med Gud. Vi ville
da alle på baggrund af et sådant fuldkomment forhold til Gud
have været i stand til at skabe harmoniske forhold indbyrdes og
leve for hinanden, og dermed have virkeliggjort Guds rige på
jorden. Men på grund af Adam og Evas fald blev dette gi-og-taforhold til Gud afskåret. Som følge heraf blev det umuligt for
mennesket at skabe et fuldkomment gi-og-ta-forhold til Gud og
til ens medmennesker.
Messias er Guds søn. Han er ét med Gud i kraft af hans fuldstændige gi-og-ta-forhold til ham. Faldne mennesker skal derfor
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leve et liv i tro og forene sig med Messias som deres subjekt.
Det faldne menneske bør stå i en objekt position, parat til at tjene Messias på en absolut måde, fordi vi på denne måde kan genskabe vores gi-og-ta-forhold til Gud, når vi som faldne mennesker har gi-og-ta med Messias og bliver ét med ham. Det er af
denne årsag, at Jesus står som „mellemmanden“ (1. Tim. 2,5)
og som „Vejen, Sandheden og Livet“ (Joh. 14,6) for det faldne
menneske.
Betegnelsen „gi-og-ta-forhold“ antyder, at forholdet indledes
med at give og derefter modtage, ikke omvendt. Den kendsgerning, at Gud skabte, betyder, at han gav af sig selv. Gud ofrede
sig selv for skabelsens skyld. Derfor er det en himmelsk lov, at
det 'at give' går forud for det ’at modtage’. Vi ser imidlertid, at
det faldne menneske ikke formår at give, selv efter at vi har
modtaget. Det er denne livsform, der er årsag til mange af vores
problemer.
Jesus kom for at tjene menneskeheden med kærlighed og
selvopofrelse. Derfor læser vi i Bibelen: „Ligesom Menneskesønnen ikke er kommen for at lade sig tjene, men for selv at tjene...“ (Matt. 20,28). Jesus underviste også direkte vedrørende gi
-og-ta-princippet, da han sagde: „Døm ikke, for at I ikke skal
dømmes; thi den dom I dømmer med, den skal I selv dømmes, og
det mål, I måler med, det skal i selv få tilmålt“ (Matt. 7,1-2) og
„...alt hvad I vil, at menneskene skal gøre mod jer, det samme
skal i gøre mod dem...“ (Matt. 7,12).

C.

Oprindelse-deling-foreningsprocessen, formålet med de 3 objekter og fundamentet
med de 4 positioner

1. Oprindelse-deling-foreningsprocessen
Gud, som er det usynlige subjekt, skaber substantielle subjektsog objektsvæsner ud fra sit eget polære væsen. Derpå indgår et
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subjektsvæsen og et objektsvæsen, under indflydelse af den universelle primær energi, et gensidigt forhold og skaber et gi-ogta- forhold indbyrdes. Forud for gi-og-ta-forholdet går altså oprettelsen af en gensidig base. Dette er kun muligt, når subjekt og
objekt prioriterer helhedens formål frem for deres egne individuelle formål. Når subjekts- og objektsvæsner indgår i et gi-og-taforhold, bliver de ét og danner således en enhed, som bliver et
nyt objekt for Gud.
Denne enhed er den substantielle virkeliggørelse af helhedens
formål, der er fælles for subjektet og objektet. Den er resultatet
af den indvirkning, som den universelle primær energis indre
formål udøver på subjektet og objektet. Sagt på en anden måde;
oprindelse-deling-foreningsprocessen er det udviklingsforløb,
som den kraft, der begynder i Gud, undergår fra oprindelsen,
delingen til dens genforening

2. Hensigten med de 3 objekter
Når hver af de 4 væsner - oprindelsen, subjektet og objektet og
deres resulterende enhed - indtager en subjekt-position over for
de 3 andre, opstår, hvad der kaldes ’standarden med de 3 objekter’. Dernæst indleder hvert subjekt et gi-og-ta-forhold med hver
af de 3 andre under indflydelse af den universelle primær energi
og forenes med hver af disse, hvorved formålet med de 3 objekter opfyldes.
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Vi så tidligere, at eksistensgrundlaget for et individuelt væsen
ikke kan etableres af dette væsen alene. Eksistensgrundlaget kan
kun etableres, når et væsen har et ideelt subjekt eller objekt, som
det kan have et gi-og-ta- forhold til. Når et væsen, som står i
subjektspositionen, har 3 ideelle objekter, som det kan have giog-ta med, har det et fuldstændigt grundlag for sin eksistens. Så
kun ved at opfylde ’formålet med de 3 objekter’ kan et væsen
opfylde formålet med sin eksistens. Hvis Adam og Eva var blevet fuldkomne inkarnationer af Guds natur som individer, og
derpå var blevet mand og hustru og havde fået børn, som inkarnerede det gode, ville en ideel familie af godhed være blevet realiseret. I den familie ville Adam, Eva og deres børn hver især
have realiseret formålet med de 3 objekter. De ville da hver især
have Gud som den første blandt de 3 objekter, med hvem de
ville have gi-og-ta. Således ville Gud både for subjektet og objektet og deres enhed indtage positionen som det første objekt
blandt 3 mulige objekter. Alle væsner ville på dette fundament
være blevet forenet centreret på Gud og helhedens og skabelsens
formål.
3. Fundamentet med de 4 positioner

Når det delte subjekt og objekt og deres forening, som er blevet
til ved oprindelse-deling-forenings-processen, opfylder formålet
med de 3 objekter, skaber de et evigtvarende fundament for
energi og livskraft. Dette fundament kaldes fundamentet med de
4 positioner. Fundamentet med de 4 positioner oprettes, når de 4
væsner - Gud, det delte subjekt og objekt, og deres forening hver for sig etableres og opfylder formålet med de 3 objekter.
Det betyder, at fundamentet med de 4 positioner er et grundlag
for energi, som indeholder 6 forskellige gi-og-ta-forhold.
Det ideelle fundament med 4 positioner bliver realiseret, når
subjekt og objekt forenes gennem et ideelt gi-og-ta-forhold med
Gud som centrum. Fundamentet med de 4 positioner er det
grundlæggende fundament, som Gud kan arbejde på. Det er også
det essentielle grundlag af godhed, hvorpå hensigten med Guds
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skaberværk kan opfyldes. Vi skal senere se, at Guds hensigt med
skaberværket kun kan opfyldes på grundlag af de 3 velsignelser,
Gud gav til mennesket, og at disse skal realiseres ved at oprette
fundamentet med de 4 positioner.

Når en persons sind (subjekt) og krop (objekt) indgår i et ideelt gi-og-ta- forhold (centreret på Gud (oprindelsen)) fremstår en
ideel person med forenet sind og krop (forening), hvorved fundamentet med de 4 positioner virkeliggøres på individuelt plan.
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Når mand og hustru etablerer et ideelt gi-og-ta-forhold, skaber
de en familie, der er et fuldkomment objekt for Gud, og fundamentet med de 4 positioner realiseres således på familieplan.

Når mennesket indgår et ideelt gi-og-ta-forhold med skabelsen, bliver skabelsen som helhed et fuldkomment objekt for
Gud, og Guds herredømme bliver oprettet baseret på fundamentet med de 4 positioner.
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Det, der er fælles for alle 3 tilfælde, er, at Gud er oprindelsen og
centrum. Det betyder, at Guds hjerte og vilje af godhed er centrum for hele skabelse, hvilket igen betyder, at fundamentet med
de 4 positioner er det fundamentale grundlag (af godhed), som
opfylder Guds hensigt med skabelsen.
Fundamentet med de 4 positioner er også grundlaget for den
gentagne anvendelse af tallene 3, 4, 7 og 12 i Bibelen og forsynshistorien (se kapitlerne 8-16). Fundamentet med de 4 positioner kan kun skabes gennem oprindelse-deling-foreningsprocessen. Eftersom virkeliggørelsen af fundamentet med de 4
positioner sker gennem 3 stadier, er der 3 stadier i vækstperioden (se sektion 4b), og derfor er tallet 'tre' det tal, der repræsenterer fuldbyrdelsen. Fra et strukturelt synspunkt består fundamentet med de 4 positioner af fire elementer. Det er grunden til,
at tallet 4 symboliserer den struktur, der er nødvendig for at virkeliggøre Guds ideal.

Afsnit III
Formålet med skabelsen
A.

Guds hensigt med at skabe

Ethvert væsen har et formål med sin eksistens. Men hvis en
skabt ting mister formålet med sin eksistens, bør den kasseres.
Hvis formålet med eksistensen derfor er så vitalt, hvad er da formålet med menneskets eksistens?
Formålet med ens eksistens er ikke bestemt af det skabte væsen selv; dets sande formål er bestemt af dets skaber. Derfor må
vi kende Guds formål med skabelsen for at kunne forstå formålet med mennesket og kosmos. Hvorfor begyndte Gud, som er
almægtig og absolut, at skabe?
Det mest grundlæggende aspekt af Gud er Hjerte. Hjerte er
selve impulsen til at elske et objekt og er kilden til og motivationen bag kærlighed. Det er hjertets natur at søge et objekt at el-
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ske. Fra denne natur udspringer Guds hensigt med at frembringe
skabelsen. Det vil sige, at Gud (hvis essens er hjerte) føler glæde, når han kan elske et objekt, han har skabt. Hvis der ikke er
noget objekt, kan Gud ikke opfylde sin længsel efter at udtrykke
den omsorg og kærlighed, som findes ubegrænset i Guds indre.
Gud frembragte skabelsen, for at den skulle være netop det objekt, han kunne elske.
Vi ser i 1. Mosebog, at hver gang Gud tilføjede noget nyt til
sit skaberværk, sagde han, at det var godt. Gud ønskede, at alle
hans skabninger skulle være objekter af godhed og til glæde for
ham. Grunden til, at Gud ønskede, at skabelsen skulle være objekt for hans hjerte, er, at Gud ønskede at elske den og således
opnå den glæde og tilfredsstillelse, der udspringer af at elske.

B.

Hvorledes opstår glæde?

Lad os se på, hvorledes vi føler glæde? Glæde kan ikke frembringes isoleret, men forudsætter, at man har et objekt, som genspejler ens natur. Glæde kommer fra den stimulans man oplever,
når ens egen natur reflekteres af et objekt, hvad enten objektet er
synligt eller usynligt. En kunstmaler, for eksempel, føler glæde
både, når han har en stimulerende vision eller idé som objekt,
eller når han kan betragte sin idé virkeliggjort som et konkret
kunstværk. Glæde er derfor et resultat af den stimulans, man fø-
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ler, når et objekt reflekterer ens sông sang eller hyông sang. Når
en idé er ens objekt, er stimulationen ikke substantiel; følgelig
kan den glæde, der udspringer, heller ikke være substantiel. En
kunstner kan nok føle glæde ved den idé eller inspiration, han
har, men den glæde er ikke så fuldstændig som den glæde, han
føler, når han kan betragte det færdiggjorte værk, der gengiver
hans idé. Vi oplever den stærkeste stimulation i forholdet til
konkrete eller substantielle objekter. Dette forhold ved mennesket stammer fra Gud. Således kan vi forstå, at Gud føler glæde,
når hans oprindelige sông sang og oprindelige hyông sang genspejles af skaberværket.

C.

Mennesket - objektet for Guds hjerte og
glæde - og de tre velsignelser.

Skabelsen er skabt som et billede på Guds oprindelige sông sang
og oprindelige hyông sang. Mennesket er et substantielt objekt i
Guds billede, medens alle andre ting i skabelsen er substantielle
objekter i symbolform. Derfor er mennesket det objekt, der står
Guds hjerte nærmest.
Gud gav et bud til de første 2 mennesker, Adam og Eva:
„...kun af træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise;
den dag du spiser deraf, skal du visselig dø!“ (1. Mos. 2,17).
Dette viser, at Gud kommunikerede sin vilje og hjerte direkte til
mennesket. Der ville ikke være nogen grund for Gud til at åben-
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bare sit hjerte, hvis Gud havde skabt mennesket uden evnen til
at føle Guds hjerte. Derfor kan vi forstå, at mennesket er skabt
som det objekt, der er i stand til at forstå og respondere på Guds
vilje og hjerte og derfor til at være den skabning, der står nærmest til Guds hjerte. Det betyder, at mennesket var skabt til at
være det objekt, som direkte kan modtage Guds kærlighed og
give ham glæde. Mennesket er derfor skabt til at være Guds
barn.
Som allerede forklaret udgør fundamentet med de 4 positioner
det grundlag, Gud kan virke på. Når mennesket opretter fundamentet med de 4 positioner ved at virkeliggøre de 3 velsignelser,
centreret på Guds kærlighedsideal, bliver det et objekt for Guds
hjerte, som bringer fuldkommen glæde til Gud. Således opfyldes
Guds hensigt med mennesket. Første Mosebog kap. 1,28 sammenfatter Guds formål med mennesket i det, der normalt betegnes de tre velsignelser.
1.

Den første velsignelse

Guds første velsignelse til mennesket er, at vi er skabt til at opnå
en fuldkommen karakter. Ved at oprette det rette gi-og-taforhold mellem sind og krop og forene dem centreret på Gud
virkeliggør en person fundamentet med de 4 positioner på det
individuelle plan og bliver et tempel for Gud (1. Kor. 3,16). Når
et menneske, der således har fuldkommen enhed i sig selv, bliver fuldkomment ét med Guds hjerte (Joh. 14,20), opnår det
Guds karakter og vil konstant have Gud som centrum for sine
tanker og handlinger.
Når en person opfylder Guds første velsignelse, vil han naturligt
dele Guds følelser. Det ville være absolut umuligt for en sådan
person at begå en forbrydelse, for ved en sådan handling ville
han opleve den samme smerte, som handlingen ville påføre Gud.
I stedet vil en sådan person ønske kun at være et fuldkomment
objekt for Gud. Når en person opfylder den individuelle fuldkommenhed, bliver han et fuldstændigt objekt for Guds hjerte
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og tilfredsstiller Guds impuls til at elske. Vi kan med andre ord
sige, at hvis mennesket havde fuldbyrdet den første velsignelse,
ville det være blevet til det hjertes objekt, som Gud ønsker at
elske. Da ville mennesket have været frugten af Guds vertikale
kærlighed.

2.

Den anden velsignelse

Guds anden velsignelse til mennesket består i vores mulighed
for at kunne have en ideel familie. Adam og Eva skulle have opfyldt den individuelle fuldkommenhed, og som mand og hustru
skulle de få børn, der var inkarnationen af godhed, og således
skulle de have dannet en syndfri familie. Dette Gud-centrerede
familiefundament med de 4 positioner ville have fuldbragt Guds
anden velsignelse.
Hvis Adam og Eva var blevet mand og hustru efter at have nået
individuel fuldkommenhed i kraft af Guds vertikale kærlighed,
ville de fuldt ud have virkeliggjort Guds horisontale kærlighed.
Set fra synsvinklen af hjerte er det en stor velsignelse, at Gud
har skabt mennesket til at få børn, når det fuldbyrder Guds horisontale kærlighed, fordi mennesket på den måde kan opleve den
vertikale kærlighed, Gud nærer over for mennesket.
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Hvis Adam og Eva havde nået fuldkommenheden, formet den
første familie og fået børn, der var inkarnationer af godhed, ville
de være blevet den Sande Fader og den Sande Moder (centreret
på Gud) for hele menneskeheden. Det vil sige; de ville være blevet de evige Sande Forældre og Sande Forfædre for hele menneskeheden og have grundlagt Guds rige på jorden. Den grundlæggende byggesten i Guds rige er den sande familie, baseret på det
grundlæggende fundament med 4 positioner.

Den sande familie er det grundlæggende fundament for Guds
vertikale og horisontale kærlighed og derfor det fuldkomne objekt for Guds hjerte. Med den sande familie som base kan et
sandt samfund, en sand nation og en sand verden virkeliggøres.
Dette er Guds vilje. Hvis Adam og Eva havde skabt en sådan
familie og verden, ville det have resulteret i virkeliggørelsen af
Guds rige på jorden.
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Den tredie velsignelse

Den tredie velsignelse, Gud gav mennesket, er herredømmet
over hele skabelsen. Gud kan kun opleve glæde, når mennesket,
der er objekt for Guds hjerte, er glad. Derfor skabte Gud den
øvrige del af skabelsen som menneskets glædes-objekt, så mennesket altid kunne føle glæde. Sagt på en anden måde; eftersom
alle ting afspejler menneskets sông sang og hyông sang, er de
substantielle objekter for mennesket og kan derfor give substantiel glæde til mennesket gennem den stimulation, de giver.
Før Gud skabte mennesket, skabte han alle ting i menneskets
billede. Derfor finder vi, at de strukturer, funktioner, og karakteristika, som dyr har, kan genfindes i mennesket. Endvidere har
mennesket de strukturer og karakteristika, som planter og mineraler har. Eftersom alle ting genspejler menneskets sông sang og
hyông sang, kan mennesket elske alle ting og opleve glæde i
kraft af den stimulation, de giver. Menneskets sande herredømme over alle ting og den glæde, mennesket opnår fra dem, er
virkeliggørelsen af Guds tredie velsignelse til mennesket.
Den verden, hvor de tre velsignelser er opfyldt, er den ideelle
verden, i hvilken Gud og mennesket, og mennesket og kosmos
er i fuldkommen harmoni. En sådan verden er himmeriget på
jorden. Mennesket var skabt til at leve i Guds rige på jorden i
fuldstændig enhed med Gud, der er livets og godhedens kilde.
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Når vores fysiske selv dør efter et sådant liv på jorden, forlader
vores åndelige selv vores fysiske selv og går over i den åndelige
verden. Der skulle vi oprindeligt leve evigt i himmeriget under
Guds herredømme af fuldkommen kærlighed.
Guds rige genspejler et individ, som har opnået fuldkommenheden. I et menneske overføres sindets vilje til hele kroppen
gennem det centrale nervesystem og påvirker kroppen til at
handle således, at den kan vedligeholde sig selv.
På tilsvarende måde videregives Guds vilje i Guds rige til alle
hans børn gennem de Sande forældre, menneskehedens sande
forfædre, som derpå tilskynder alle til at leve i overensstemmelse med Guds ideal. På samme måde som ingen legemsdel gør
oprør mod de signaler, som de modtager fra det centrale nervesystem, således vil intet menneske føle nogen modsætning eller
behov for oprør over for Guds kærlighedsherredømme. En sådan
verden vil ikke kende til konflikter eller forbrydelser.

D.

Skabelsen er ét legeme af gensidigt forbundne væsner, der har 2 formål.

Ethvert eksisterende væsen består af 2 aspekter: et sông sang
aspekt og et hyông sang aspekt. Tilsvarende har ethvert væsen to
formål: et sông sang formål og et hyông sang formål. Sông sang
formålet er helhedens formål, mens hyông sang formålet er det
individuelle formål. Formålet med helheden er det formål, der er
orienteret mod bevarelsen og udviklingen af helheden. Det individuelle formål er det formål, der er rettet mod bevarelsen, styrkelsen og udviklingen af selvet. Menneskets individuelle formål
er at bevare og vedligeholde sin egen eksistens. Dets helhedsorienterede formål, på den anden side, er at bidrage til sin familie,
samfund og nation som et medlem af disse.
Ikke blot mennesket, alt fra universet selv til den mindste subatomare partikel har sådanne tosidige formål. Det individuelle
formål og formålet med helheden er ikke uafhængige af hinanden, men står i relation til hinanden og er gensidigt afhængige af
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hinanden. Formålet med helheden er også sekundært et formål,
der gavner individet. Det individuelle formål er ikke adskilt fra
formålet med helheden, og formålet med helheden kan ikke opretholdes, hvis det ikke sikrer det individuelle formål. Skabelsen
er et organisk legeme med tosidige formål. Derfor kan vi betegne den som „et legeme bestående af gensidige forbindelser og
tosidige formål.“
At tjene menneskets behov er det højeste formål for alle ting
eller sagt med andre ord: det at give glæde til mennesket er det
højeste formål for alle ting, planter og dyr i skabelsen, mens det
højeste formål for mennesket er at give glæde til Gud. Derfor
har mennesket og alle ting det formål at tjene Gud og give ham
glæde.

Afsnit IV
Vækstperioden for alle skabte væsner
Første Mosebog beretter om skabelsesforløbet. Skabelsen begyndte med, at Gud skabte lys ud af kaos, tomhed og mørke. En
periode beskrevet som 6 dage forløb inden det kulminerede med
skabelsen af mennesket. Men når 2. Peter 3,8 siger, at „...én dag
er for Herren som tusinde år og tusinde år som én dag“, kan vi
forstå, at disse dage ikke skal opfattes som bogstavelige 24 ti-
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mers dage. Hvad Første Mosebog fortæller os er, at universet
ikke blev til på et øjeblik, men blev skabt gradvist gennem 6 perioder.

A.

Vækstperioden for skabte væsner.

Den kendsgerning, at det tog tid for skaberværket at blive til,
implicerer, at en vækstperiode er nødvendig for, at ethvert skabt
væsen kan modnes. Hvis tid ikke var nødvendig for et individ til
at nå fuldkommenheden, ville tid heller ikke være nødvendig for
at skabe universet. Lad os se på et par andre grunde til, at vi kan
sige, at en vækstperiode er nødvendig, for at et skabt væsen kan
modnes.
Hvis ordet „dag“ i Første Mosebog ikke henviser til den almindelige 24 timers dag, kan betegnelserne „aften“ og „morgen“
heller ikke opfattes i den almindelige betydning. Lad os se på
følgende passage i første Mosebog: „Og det blev aften, og det
blev morgen, første dag“ (1. Mos. 1,5). Efter den første fase af
Guds skaberarbejde, som varede gennem aftenen og natten, betragede Gud morgenen som en del af den første dag.
Første Mosebog kap. 1 fortsætter: „ ... og det blev aften, og det
blev morgen anden dag ... tredie dag ... fjerde dag ... femte
dag ... sjette dag“.
„Morgen“ angiver det tidsafsnit, hvor idealet først opfyldes,
mens „aften“ angiver det tidsafsnit, hvor Gud slutter med at skabe. Når vi medregner morgenen, der følger efter aftenen og natten, ser vi, hvorledes Gud regnede dette forløb som en dag. Gud
angiver således den tidsperiode, der er nødvendig for at hans
skaberideal kan virkeliggøres. Den periode, der forløber fra Gud
begynder at skabe, til det tidspunkt, hvor skabelsesidealet er virkeliggjort, er den vækstperiode, der er nødvendig for alle ting.
Den er repræsenteret ved natten, den periode, der ligger mellem
aften og morgen.
At mennesket kunne falde implicerer ligeledes, at der er en
vækstperiode, for hvis mennesket var skabt fuldkomment, ville
der ikke have været nogen mulighed for at det kunne falde. Hvis

42

SKABELSESPRINCIPPET

et fuldkomment væsen, der genspejler Guds godhed, ville være i
stand til at falde, måtte vi konkludere, at det gode selv var ufuldkomment og måtte derfor spørge, om Gud virkelig er fuldkommen.
Forud for faldet havde mennesket endnu ikke nået fuldkommenheden. Det var i færd med at vokse til fuldkommenheden og
kunne enten vælge vejen, der førte til livet, eller vejen, der førte
til døden (1. Mos. 2,17). Guds ideal for skabelsen er fuldkommenheden; derfor har han ikke skabt mennesket til at være
ufuldkomment. Alligevel faldt mennesket; det betyder, at mennesket må have været ufuldkomment. Derfor kan vi konkludere,
at da faldet fandt sted, befandt mennesket sig på et ufuldkomment stadie i en periode, hvor det var ved at vokse mod fuldkommenheden.

B.

De 3 stadier i vækstperioden

Guds frembringelse af skaberværket forløb gennem 3 stadier;
aften, nat og morgen. Fundamentet med de 4 positioner bliver
realiseret gennem 3 stadier: oprindelse, deling og forening. På
tilsvarende måde består vækstperioden af 3 stadier: formstadiet,
vækststadiet og fuldendelsesstadiet. Derfor når alle skabte væsner fuldkommenheden ved at gå gennem formstadiet, vækststadiet og fuldendelsesstadiet, som tilsammen udgør vækstperioden.
Følgende eksempler illustrerer tallet 3 fra naturen og omverdenen: de 3 riger - dyreriget, planteriget og mineralriget; 3 former for materie - fast, flydende og gasart; 3 kropsafsnit hos de
fleste dyr - hoved, krop og lemmer; 3 afsnit hos de fleste planter
- rødder, stængel og blade; og 3 lag i jordens formation: jordskorpen, klippegrunden og jordens indre.
Faldet betød, at mennesket ikke var i stand til at vokse gennem de 3 vækststadier. Eftersom Bibelen indeholder Guds ord
om menneskets genoprejsningshistorie, indeholder den mange
eksempler på tallet 3: Treenigheden - Faderen, Sønnen og Helligånden; 3 stadier i himlen; de 3 ærkeengle - Lucifer, Gabriel
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og Michael; Adams 3 sønner - Kain, Abel og Set; Noahs 3 sønner - Sem, Kam og Jafet; 3 dæk i Noahs ark; Abrahams 3 forskellige ofringer; 3 dages formørkelse i Ægypten på Moses tid;
en 3 dages periode til adskillelse fra Satan ved udvandringen fra
Ægypten; 3 40 års perioder til Kanaans genoprejsning; Jesu 30
års privatliv og 3 års offentlig virke; de 3 vise mænd og 3 gaver
til Jesus; Jesu 3 hoveddisciple; de 3 fristelser; de 3 bønner i
Getsemane have; og Jesu 3 dage i graven.

C.

Guds direkte herredømme

Mennesket når fuldkommenheden ved at gå gennem vækstperioden, og det befinder sig da inden for Guds direkte herredømme.
Mennesket blev skabt til at være objekt for Guds hjerte. Det er
inden for området af Guds direkte herredømme, at mennesket
bliver forenet i hjertet med Gud (bliver objekt for Guds hjerte),
og at Gud kan herske over mennesket med kærlighed. Området
for Guds direkte herredømme er fuldkommenhedens område,
det område, som et mennesket får del i, når det når fuldkommenheden. Det er den sfære, hvor mennesket er under Guds direkte
kontrol.
Mennesket træder ind under Guds direkte herredømme, når
det opfylder det individuelle fundament med de 4 positioner ved
at forene sind og krop centreret på Gud. Og det er inden for
Guds direkte herredømme, at mand og hustru kan opfylde familiefundamentet med de 4 positioner centreret på Gud. Det betyder, at området for Guds direkte herredømme er det område,
hvor hensigten med skabelsen af mennesket opfyldes.

D.

Guds indirekte herredømme

Hvorledes behersker Gud så mennesket og alle ting, mens de
befinder sig i væksperioden, som er en ufuldkommen tilstand?
Gud, som er et fuldkomment væsen, kan kun herske over
fuldkomne objekter. Derfor kan mennesket, som befinder sig i
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en ufuldkommen tilstand, ikke stå som objekt for Gud. Gud kan
kun beherske det indirekte, gennem princippet*. Således er
vækstperioden, set fra synsvinklen af herredømmet, det område,
der udgør Guds indirekte herredømme. Gud, der er kilden til
princippet, har kun et indirekte forhold til mennesket og ting, så
længe de stadig er umodne**, idet han kun forholder sig direkte
til resultatet af væksten ifølge princippet.
Alle andre væsner end mennesket går gennem vækstperioden
under princippets autonome kontrol. Mennesket derimod bliver
ikke fuldkomment alene ved princippets autonome indvirken,
men ved samtidigt at opfylde sit eget ansvar, der består i at adlyde Guds bud. I første Mosebog 2.17 siger Gud: „ ... kun af træet
til kundskaben om godt og ondt må du ikke spise; den dag du
spiser deraf skal du visselig dø.“ Det viser, at det er op til mennesket ikke at spise af frugten, og dermed skulle mennesket
fuldkommengøre sig. Menneskets ulydighed mod Guds ord og
menneskets fald bestemmes derfor alene af mennesket selv, ikke
af Gud.
Derfor kan menneskets fuldkommenhed ikke opnås ved Guds
ansvar alene, dvs. gennem princippets autonome indvirken (eller
Guds kontrol gennem vækstperioden). Mennesket må ikke tænke, at Gud vil tage ansvar for menneskets fuldkommenhed.
Mennesket kan kun nå fuldkommenheden, når det opfylder sit
eget ansvar, skønt dette ansvar er meget lille sammenlignet med
Guds ansvar. Mennesket faldt, fordi det fejlede i at adlyde Guds
bud.
Når vi betragter følgerne af, at mennesket ikke opfyldte sit
ansvar (dvs. faldt), kan vi spørge, hvorfor Gud gav mennesket et
vist omfang af ansvar. Kort fortalt, var det nødvendigt, for at
mennesket kunne kvalificere sig som herre over kosmos. Den
egentlige ret til det direkte herredømme tilhører kun skaberen.
*

Når ordet "princippet" skrives med kursiv, henviser det til den grundliggende, aktive universelle lovmæssighed, som stammer fra Gud, og som
findes overalt i skabelsen. Betegnelsen "udenfor princippet" refererer til
handlinger, der er i strid med princippet (jvf. fodnote side 1).

** Når en person når til fuldkommenhed, bor Gud i en sådan person (1.Kor.
3,16). Derfor kan man sige, at Gud kan forholde sig direkte til skabelsen.
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Ikke desto mindre ønskede Gud, at mennesket, et skabt væsen, skulle have direkte herredømme over alle ting. For at mennesket med rette kan indtage dette herredømme, var Gud nødt til
at få mennesket - et skabt væsen - til at arve hans skabernatur.
Gud var nødt til at lade mennesket få del i sin skaberret. Mennesket kan opnå dette ved selv at deltage i sin egen skabelse. Derfor bliver mennesket ikke fuldkomment ved Guds Princip og
kraft alene. Menneskets eget ansvar er et nødvendigt element,
skønt det er lille sammenlignet med Guds.
Gud gav mennesket dette ansvar som et middel for mennesket til at nå fuldkommenheden. Derfor kan Gud ikke gribe ind i
menneskets ansvar. Gud lader mennesket deltage i sit skaberarbejde, fordi det er på denne måde, at mennesket kan blive Guds
arving. Derfor er menneskets ansvar en uvurderlig gave, som
Gud har givet os. Dog var det ved at fejle i at opfylde deres ansvar, at de første forfædre faldt. Derfor er menneskets ansvar
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også et uundgåeligt element i Guds frelsesforsyn, gennem hvilket Gud genoprejser mennesket til dets oprindelige position.

Guds frelsesforsyn er blevet forlænget gentagne gange, fordi
centralpersonerne i genoprejsningshistorien har fejlet i at opfylde deres ansvar, som selv ikke Gud kan gribe ind i. Som udtrykt
i Joh. 3.18, kan frelsen ikke komme til dem, der ingen tro har,
uanset hvor megen velsignelse og kærlighed Gud giver.

Afsnit V
Den usynlige substantielle verden og
den synlige substantielle verden,
centreret på mennesket.
A.

Den usynlige substantielle verden og den
synlige substantielle verden.

Det er af afgørende betydning for vores trosliv, at vi har en
korrekt opfattelse af spørgsmålene vedrørende livet efter døden
og menneskets åndelige selv. Lad os se nærmere på følgende
spørgsmål: Har mennesket et åndeligt selv? Og i så fald, hvordan ser det ud? Hvordan er den åndelige verden? Hvilket forhold består der mellem den åndelige verden og den fysiske verden? Hvilke principper styrer den åndelige verden?
I vore dage indsamles der mange oplysninger om den ånde-
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lige verden. Imidlertid lader det ikke til at være muligt at give en
systematisk forklaring på eller at få en klar forståelse af disse
tilsyneladende komplekse fænomener. Som følge heraf har de
ovennævnte spørgsmål forvirret og endog afskrækket mange
mennesker med forskellige følger for deres religiøse liv. Det er
imidlertid nødvendigt med en vis logisk forklaring på de mange
beskrivelser af den åndelige verden, vi finder i Bibelen, som f.
eks. de 3 stadier i den åndelige verden, der nævnes i 2. Kor.(12,
2), Moses’ og Elias’ tilsynekomst for Jesus på Forklarelsens
Bjerg, og de mange eksempler som Johannes' Åbenbaringen
bringer vedrørende himmelen.
Skabelsen består ikke kun af den synlige substantielle verden, som kan sammenlignes med den menneskelige krop; den
består også af den usynlige substantielle verden, som kan sammenlignes med menneskets sind. Den usynlige substantielle verden er sông sang delen af kosmos og kaldes den åndelige verden; den synlige substantielle verden er hyông sang delen af
kosmos og kaldes den fysiske verden. Vi kan forstå forholdet
mellem disse 2 verdener ved at sammenligne dem med forholdet
mellem ånd og krop. Vores fysiske krop er begrænset af tid; den
kan ikke overskride nuet. Vores fysiske krop er et væsen bundet
til nuet; med tiden ældes den og vender tilbage til jorden. Vores
sind, derimod er ikke begrænset af tid; ingen tidsbarrierer kan
stoppe det. Det er frit til at meditere på fortiden og til at længes
efter fremtiden, hvis det ønsker det. Det er evigt.
Den fysiske krop er tillige begrænset af rum. Den optager et
specifikt rumareal på et hvilket som helst givet tidspunkt og kan
ikke opholde sig et andet sted samtidigt. Sindet, derimod er ikke
begrænset af rum. Sindet efterlader ikke nogen synlige spor i
rummet og kan opholde sig, hvor end det ønsker. Sindet er så
ubegrænset, at det kan omfavne hele universet, når det udvider
sine dimensioner.
Vi ser altså, at mennesket består af en krop, som er begrænset og timelig, og et sind, som er ubegrænset og evigt. Udfoldelsessfæren for den begrænsede og timelige krop er den synlige
substantielle verden, mens udfoldelsessfæren for det ubegrænse-
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de, evige sind er den usynlige substantielle verden. Ligesom
menneskets sind er subjekt og igangsætter af kroppen, således er
den usynlige substantielle verden subjekt og igangsætter af den
synlige substantielle verden (Heb. 8,5).

B.

Menneskets position i kosmos

Hvad er da menneskets forhold til disse to verdener? I første
Mosebog 2,7 hedder det: „da dannede Gud Herren mennesket af
agerjordens muld...“, hvilket betyder, at Gud skabte menneskets
fysiske selv ud af grundelementerne i den synlige substantielle
verden. At Gud „blæste livsånde i hans næsebor“ (1. Mos. 2,7)
betyder, at han skabte menneskets ånd ved hjælp af grundelementerne i den åndelige verden og formede således, hvad Princippet betegner det åndelige selv.
Menneskets position i kosmos er følgende: Fra begyndelsen
planlagde Gud at skabe mennesket som et mikrokosmos af kosmos. Gud skabte kosmos først, men han skabte det baseret på
menneskets opbygning af sông sang og hyông sang, som er
grundplanen for det ideelle menneske, som det var Guds hensigt
at skabe senere. Menneskets åndelige selv er en genspejling af
den usynlige substantielle verden, mens vores fysiske krop er en
genspejling af den synlige substantielle verden. Gud skabte således mennesket som et mikrokosmos af både den usynlige og
synlige substantielle verden. Derfor kaldes mennesket et mikrokosmos.
For det andet skabte Gud mennesket til at være herre over
begge områder i kosmos (1. Mos. 1,28, 1.Kor. 6,3). Eller sagt på
en anden måde: Gud skabte menneskets fysiske selv ud af de
elementer, der opbygger den fysiske verden, og gav mennesket
herredømme over den fysiske verden ved hjælp af menneskets 5
fysiske sanser. På tilsvarende måde skabte Gud menneskets åndelige selv ved hjælp af de elementer, der opbygger den åndelige verden, og gav mennesket herredømme over den åndelige
verden i kraft af dets 5 åndelige sanser. Mennesket blev oprinde-
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lig skabt med 2 sæt af 5 sanser - ét for det fysiske selv og et andet for det åndelige selv. På grund af faldet blev menneskets 5
åndelige sanser sløvet, og mennesket blev ude af stand til at opfatte den åndelige verden, som kun kan opfattes gennem det åndelige sind og den åndelige krop. Nogle menneskers åndelige
sanser er blevet genoprettet ved Guds nåde og som følge af et
religiøst liv, og de kan helt eller delvist opfatte den åndelige verden (Joh. Åbenbaringen, 2.Kor. 12,2, Moses’ og Elias’ tilsynekomst på Forklarelsens Bjerg).
For det tredje skabte Gud mennesket til at være centrum for
handling og harmoni i skabelsen. Den åndelige verden og den
fysiske verden kan ikke kommunikere direkte med hinanden,
men når menneskets fysiske selv og åndelige selv bliver ét gennem gi-og-ta-handling, kan den fysiske verden og den åndelige
verden kommunikere med mennesket som mellemmand.
Ud fra det foregående kan vi sammenfattende beskrive menneskets position i skabelsen på følgende måde:
Mennesket er et mikrokosmos af den åndelige verden og
den fysiske verden; mennesket er skabt til at være herre over
disse to verdener; og det er centret for harmoni mellem disse to
verdener.
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Men fordi mennesket faldt, mistede skabelsen sin herre og sit
centrum for harmoni. Derfor hedder det i Rom. 8,19-23:
„Thi skabningen venter i inderlig længsel på, at Guds
børn skal åbenbares.... thi også skabningen selv skal engang fries fra den forkrænkelighed, hvorunder den træller,
og nå til den frihed, som Guds børn skal have i herligheden. Vi ved jo, at hele skabningen tilsammen sukker og er i
veer endnu i denne stund.“

C.

Forholdet mellem det åndelige selv og det
fysiske selv

1.

Menneskets struktur og funktion

a.

Det fysiske selv

Det fysiske selv består af det fysiske sind og det fysiske legeme.
Det fysiske sind er subjekt i det fysiske selv, idet det kontrollerer de fysiologiske funktioner for eksistensen, reproduktionen og
bevægelse. Det betyder, at det fysiske sind svarer til instinktet
hos dyr, da det er ansvarlig for menneskets behov for føde og
formering. Den fysiske krop består af forskellige organer, muskler og knogler. For at menneskets fysiske selv kan vokse sig
sundt og raskt, har det behov for luft og sollys, som udgør næringsstoffer af positiv (yang) værdi såvel som forskellig føde og
væske, som er næringsstoffer af negativ (um) værdi. Det fysiske
selv videregiver dernæst vitalitets-elementer til det åndelige
selv.
b.

Det åndelige selv

Det åndelige selv er skabt til at være subjekt over det fysiske
selv; det kan opfattes gennem vores åndelige sanser. Selv om vi
som følge af vor søgen er kommet til at tro på eksistensen af et
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åndeligt selv, så forbliver mange spørgsmål ubesvarede, fordi
vore sanser som følge af faldet er ringe udviklede. Det drejer sig
især om spørgsmålet om, hvad der sker med det åndelige selv,
når det skilles fra det fysiske selv ved døden. Bliver ånden blot
opløst som røg, når den adskilles fra kroppen? Er det kun ånd
som forlader det fysiske selv? Går den over i den åndelige verden med en substantiel form? Hvis den går over i den åndelige
verden, bliver den da optaget i Gud, eller eksisterer den selvstændigt i den åndelige verden? I så fald, hvorledes er ånden da?
På samme måde som en person har et fysisk selv, har en person, ifølge Princippet, også en åndelig sjæl; denne åndelige sjæl
kaldes det åndelige selv. Det åndelige selv er identisk med det
fysiske selv i udseende. Det kan kommunikere direkte med Gud,
når det har nået fuldkommenheden. Efter det forlader det fysiske
selv ved døden, lever det åndelige selv evigt i den åndelige verden. Mennesket ønsker at leve evigt, fordi det har et åndeligt
selv, som har en evig natur. Det åndelige selv består af et åndeligt sind og en åndelig krop. Det åndelige sind er essensen af det
åndelige selv og kontrollerer det evige liv, kærlighed og menneskets idealer. Det åndelige sind fungerer således, at mennesket
søger at leve sit liv på en værdifuld måde, idet det søger sandhed, skønhed og kærlighed. Det åndelige sind er essensen af det
åndelige selv; det er subjekt i den åndelige krop, og det er det
sted, hvor Gud kan være tilstede. Den åndelige krop er det åndelige selvs krop, på samme måde som den fysiske krop er det fysiske selvs krop.
Det åndelige selv behøver ligeledes næringselementer for sin
vækst til fuldkommenheden. Den positive (yang) næring for det
åndelige selv er livselementerne fra Gud. Livselementerne fra
Gud er den grundlæggende næring, der udvikler menneskets
hjerte og udvikler det til at være et sandt væsen. Den negative
(um) næring for det åndelige selvs vækst, derimod, er de vitalitetselementer, der kommer fra det fysiske selv. Når det fysiske
selv handler i overensstemmelse med Guds ord, projicerer det
gode vitalitetselementer over i det åndelige selv, og disse frembringer åndelig vækst. Men det åndelige selv modtager ikke kun
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fra det fysiske selv; det projicerer til det fysiske selv et element,
der kaldes for det åndelige element. Det åndelige element giver
glæde og styrke til det fysiske selv.

c.

Forholdet mellem det åndelige selv og det fysiske selv

Der består, som forklaret i det foregående, et subjekt-objektforhold mellem det åndelige selv og det fysiske selv. Det åndelige selv vokser og fuldkommengør sig på grundlag af sit forhold
til det fysiske selv. Kvaliteten af en persons fysiske liv omsættes
til vitalitetselementer, der bliver overført til det åndelige selv.
Derfor er kvaliteten af det åndelige selv afhængig af kvaliteten
af det fysiske liv. Heraf følger, at et åndeligt selv, som modtager
sunde vitalitetselementer fra det fysiske selv, bliver et væsen af
godhed, mens et åndeligt selv, som modtager dårlige vitalitetselementer fra det fysiske selv, bliver ondt. For at et ondt åndeligt
selv kan blive et åndeligt selv af godhed, må vedkommende angre, mens hans åndelige selv stadig er i hans fysiske selv, fordi en
persons onde åndelige selv helbredes ved at modtage gode vitalitetselementer, som opstår ved anger og troen på Guds ord.
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Det mest betydningsfulde aspekt ved det åndelige selv, som
skal vokse til fuldkommenhed gennem det fysiske selv, er en
persons evne til at føle Guds kærlighed. Det er blevet forklaret i
det foregående, at Guds formål med skabelsen opfyldes gennem
den ideelle familie (fundamentet med de 4 positioner, som udgør
det fundamentale grundlag, hvorpå Guds kærlighedsideal kan
virkeliggøres). Følgelig er det kun muligt for et åndeligt selv at
gå ind i himmeriget i den åndelige verden, når det har fuldkommengjort sin evne til at elske som et barn, som en ægtefælle og
endelig som forældre med Gud i centrum. Himmeriget beherskes og harmoniseres af Guds kærlighed; det er det sted, hvor
alle finder fuldbyrdelse gennem Guds kærlighed.
Alle skabte væsner når sin fuldkommenhed gennem de 3
vækststadier. Det åndelige selv vokser også gennem 3 vækststadier på basis af sit gi-og-ta med det fysiske selv. Det åndelige
selv kaldes i formstadiet en form-ånd; i vækststadiet kaldes det
en livsånd, og i fuldendelsesstadiet kaldes det en guddommelig
ånd.
Forholdet mellem det fysiske selv og det åndelige selv svarer
til forholdet mellem et træ og dets frugt. En modnet frugt høstes,
men dets stængel visner og vender tilbage til jorden. På tilsvarende måde med det åndelige selv. Det er skabt til at leve evigt i
den åndelige verden, når det adskilles fra den fysiske krop, mens
kroppen vender tilbage til jorden. Mange tror, at menneskets fysiske krop dør, fordi mennesket faldt. Det er forkert. Gud advarede i 1.Mos. 2,17 Adam og Eva om, at „..den dag, du spiser
deraf, skal du visselig dø!“. Adam og Eva „døde“ som følge af
at de spiste frugten af træet til kundskab om godt og ondt. Adam
og Eva levede ikke desto mindre mange hundrede år efter deres
fald, og de fødte børn. Dette betyder, at den død, der var forårsaget af faldet, ikke er den død, der resulterer i, at den fysiske krop
vender tilbage til jorden. Da de første forfædre var ulydige mod
Guds ord og faldt, „døde“ deres evige ånd - dvs. at deres åndelige selv, som kunne samtale med Gud, ophørte med at fungere.
Prædikerens bog 12,7 siger: „..og støvet vender tilbage til jorden
som før og ånden til Gud, som gav den“. Dette viser, at det fysi-

54

SKABELSESPRINCIPPET

ske selv vender tilbage til jorden som følge af skabelsens naturlige lov. Senere i kapitlet om „Opstandelse“ skal der gives en
mere udførlig forklaring af dette.
Når en person lever sit liv i sin fysiske krop i overensstemmelse med Guds skaberideal, lever han i himmeriget på jorden,
og når hans jordiske liv ophører, vil hans fuldkommengjorte åndelige selv gå over i himmeriget i den åndelige verden.
Da Guds formål med skabelsen skal opfyldes på jorden, er
Guds første mål i sit frelsesforsyn rettet mod det jordiske menneske. Derfor har Gud gang på gang sendt profeter til denne troløse verden og endog Messias selv. Det er på grund af den afgørende rolle det fysiske liv (og det fysiske selv) indtager, at Bibelen lærer os, at „hvad I binder på jorden, det skal være bundet i
Himmelen og hvad I løser på jorden, det skal være løst i Himmelen“ (fremhævelsen tilføjet, Matt.18,18) og fremdeles lærer
os at bede for, at Guds skaberideal må opfyldes på jorden
(Matt.6,10).
Det er ikke Gud, der bestemmer om et menneskes åndelige
selv kommer i Himmeriget eller helvedet. Hver enkel person
bestemmer selv gennem sit daglige liv på jorden, hvor han går
hen. Enhver går til det område i den åndelige verden, der svarer
til det udviklingstrin, som hans åndelige selv har nået i det jordiske liv. Gud, Messias og religion kan kun fortælle mennesker,
hvorledes man undgår helvede og vise vejen til himmeriget. Om
man tager imod Guds og kirkens budskab, er den enkeltes eget
ansvar.
I den verden, hvor formålet med skabelsen er virkeliggjort,
kan Satan, synd og helvede ikke eksistere. I Guds skaberideal
eksisterede kun Himmeriget; men pga. synd mistede mennesket
sin oprindelige værdi og blev som affald. Stedet, hvor dette affald opbevares, kaldes helvede.

SKABELSESPRINCIPPET

2.

55

Det menneskelige sind betragtet ud fra forholdet mellem det åndelige sind og det fysiske
sind.

Forholdet mellem det åndelige sind og det fysiske sind er et
sông sang (indre karakter) og hyông sang (ydre form) forhold.
Når det åndelige sind, som er subjekt, og det fysiske sind, som
er objekt, bliver ét gennem gi-og-ta- handlingen, formes det
menneskelige sind.

I et fuldkomment menneske er Gud centrum for gi-og-ta
mellem det åndelige sind og det fysiske sind, hvorved disse
forenes og danner, hvad der kaldes det oprindelige sind. Menneskets oprindelige sind søger altid at være i overensstemmelse
med Guds vilje og hensigt. Når den fysiske krop vender tilbage
til jorden, ophører det fysiske sind med at eksistere, mens det
oprindelige sind, som er opstået gennem forholdet mellem det
åndelige sind og det fysiske sind, forbliver i det åndelige selv.
Det åndelige sind og det fysiske sind indgår i et gi-og-taforhold og forenes centreret på, hvad mennesket anser for sandt.
Vi benævner denne enhed for menneskets samvittighed. Et fuldkomment menneske er altid rodfæstet i fuldkommen sandhed.
Derfor burde det oprindelige sind og samvittigheden ikke gå i to
forskellige retninger, men danne en enhed. Det vil sige, at det
oprindelige sind og samvittigheden, skulle forholde sig til hinan-
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den som indre og ydre aspekter og altid være rettet mod Guds
hensigt og godhed. Det faldne menneske har stadig det oprindelige sind i sig, som dirigerer ham i retning af det gode. Imidlertid har det faldne menneske mistet den absolutte standard for
godhed, og som følge heraf befinder menneskers samvittighed
sig på forskellige niveauer afhængig af, hvad deres forståelse af
sandheden er. Når som helst en anderledes forståelse eller teologisk opfattelse bliver accepteret, resulterer det i en anderledes
retning for samvittigheden.
Endvidere, fordi mennesket kom under Satans indflydelse
som følge af faldet, kan menneskets åndelige sind ikke på tilstrækkelig vis modtage livselementer fra Gud og forbliver derfor
umodent. Et sådant åndeligt sind er ude af stand til at stå i subjekt positionen over for det fysiske sind og bliver i stedet domineret af det fysiske sind. Når dette umodne åndelige sind har giog-ta med det fysiske sind, som er under Satans herredømme,
skabes et andet sind, der er rettet mod det onde. Vi kalder dette
sind for det onde sind. Det oprindelige sind og menneskets samvittighed kæmper mod dette onde sind og søger at lede mennesket til at gøre det gode.
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