Istinita obitelj
vrata do neba

Federacija obitelji za mir u svijetu

Istinita obitelj
vrata do neba

Istinita obitelj vrata do neba

3

Predgovor

Građani mirotvorci globalnog sela!
U ovoj knjizi je predstavljen dio povijesne, i providnosne, posebne poruke
Neba. Ovo su poruke Neba koje je Rev. Moon, koji je primio poziv Neba
u ranoj dobi od 16 godina, postavio kao put spasenja za čovječanstvo, koje
je proglasio i koje je poučavao cjelokupnom čovječanstvu u svijetu, u svih
svojih 90 godina života.
Učenje Rev. Moon-a je već izdano u više od 1000 knjiga govora. Ova knjiga
sadrži treće, četvrto i peto poglavlje knjige ‘’Cheon Seong Gyeong’’, koja je
jedna od njegovih knjiga govora.
Između mnogih učenja koje je dao Rev. Moon u posljednjih nekoliko
desetljeća, sadržaj ove knjižice govori o izvorno stvorenoj ljubavi, a to je
ljubav između istinitog muškarca i žene u središtu s istinitom ljubavlju, kao
standardu istinite obitelji, kao vrijednosti istinitog života i tako dalje. Ovo
je kolekcija riječi koje su dane od 1950-te sve do sada, pod istom zadanom
temom, tako da se nekako ponavljaju i čitatelj može osjećati da se iste riječi
daju ponovno i ponovno.
Međutim, ako čitatelj bude dublje ušao u suštinu riječi, koje su dane na
svakoj od prigoda, i dok ih čita, bit će u stanju razumjeti da su to riječi
duboke istine, i da se iza svake od tih riječi nalazi duboki smisao. To je zbog
toga jer ovo nisu riječi koje su smišljene u glavi čovjeka, već istina Neba
proglašena kroz usta Rev. Moon-a. Ovo se može usporediti sa činjenicom
da iako proljeće dolazi svaku godinu, ne postoje dva proljeća koja bi bila
podjednaka.
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Nadam se da nećete odustati od velike milosti Rev. Moon-a, dopuštajući
da se ova knjižica izda i tako posebno osvijetli tamni izgled budućnosti
čovječanstva. On je primio nebeski pečat kao Istiniti Roditelj čovječanstva,
te daruje ovu knjižicu kao poklon čovječanstvu, s ljubavlju roditelja. Također
se nadam da će čitatelji čitati pažljivo ovu knjižicu sve do kraja, i neka ona
služi kao vodič u vašim budućim životima. Za one koji žele i nadalje studirati
ove riječi, predlažem kupnju i proučavanje ‘’Pyeong Hwa Shin Gyeong’’,
‘’Cheon Seong Gyeong’’ i ‘’Knjige govora Rev. Sun Myung Moon-a’’, da bi
bili prosvijetljeni i o puno veličanstvenijoj istini.
Neka slava Neba bude s vama, vašim obiteljima i vašom nacijom.
Uređivač
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Obitelj je središnji model za
Nebesko kraljevstvo
1. odlomak: Obitelj je središnji model za sva bića
Kad se nađete u ogromnom prostoru, trebate vrh i dno, lijevo i desno,
sprijeda i straga. Samo je tada vaš položaj stabilan. Vaš oblik razlikovat će se
ovisno o poziciji u kojoj se nalazite: na vrhu i dnu, lijevo i desno, sprijeda i
straga. Kad imate posla sa stvarima koja se tiču odnosa na vrhu i dnu, lijevo i
desno, sprijeda i straga ujedno kao i problema u obitelji, naciji i svijetu, samo
je jedno rješenje. Upravo kao što treba postojati vrh i dno, lijevo i desno,
sprijeda i straga u središtu s pojedincem, također trebaju biti roditelji i djeca,
suprug i supruga, braća i sestre.
Isto vrijedi i za naciju. S voditeljem nacije u središtu, sve obitelji trebaju
prigrliti civilizacije istoka i zapada, civilizacije sjevera i juga i sve ljude svijeta
kao svoju braću i sestre i konačno uspostaviti obiteljski model. Taj je model
isti za sve. Vi sami središte ste tog modela. Taj model predstavlja princip koji
traži da od vas nastane vaša obitelj, koja će se širiti na naciju, svijet, nebo
i zemlju pa sve do Boga. Ne želite samo biti središte svemira već uistinu
možete biti središte. Na isti način, obitelj je središte svemira. Ako za nebo
mislite kao da su roditelji, tada zemlja predstavlja djecu. Kad uzmete u obzir
istok i zapad, istok simbolizira muškarca a zapad ženu. Nakon vjenčanja,
žena odlazi u mjesto gdje živi njezin suprug bez obzira gdje je to. To je
slično kao kad zapad odražava sunčevu svjetlost koja sja s istoka.
Isto vrijedi i za odnose između braće i sestara. Kad najstariji brat predvodi
neki zadatak, mlađa braća i sestre će sudjelovati. Stoga, svaka osoba treba
biti u odnosu roditelj-dijete, partnerskom odnosu i odnosu između braće
i sestara. Drugim riječima, ta tri odnosa moraju se susresti u jednoj točki.
Središnja točka je jedna. Središta za vrh i dno, lijevo i desno, sprijeda i straga
ne smiju se razlikovati. Ako su njihova središta različita, tada će odnosi
između vrha i dna, lijevog i desnog, sprijeda i straga biti neuravnoteženi.
Tako vrh i dno, lijevo i desno, sprijeda i straga i zajednička središnja točka
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čine broj sedam. Tvoriti broj sedam na taj način znači biti obitelj koja je
ujedinjena u istinitoj ljubavi s Bogom u središtu i gdje sve te stvari tvore
savršen krug donoseći sklad i ujedinjenje. Često kažemo da je broj sedam
sretan broj. Tako kad čujemo ovo o broju sedam to zvuči vjerojatno. Sve
dok se istinita ljubav nikad ne mijenja, to će se središte zauvijek okretati bez
promjene i ostvariti ideal istinite obitelji.
Također, budući da je sve povezano sa središtem, svaka pozicija, jedan, dva,
tri, četiri, pet, šest i sedam iz te središnje točke je jednaka. Ako djed i njegovi
sinovi i kćeri žele nešto i unuk nije protiv toga, tada će sva tri pokoljenja
poželjeti to isto. Djed i baka, suprug i supruga, sinovi i kćeri slijede središte.
Sa gledišta ljubavi, kažemo da je odnos roditelj-dijete ujedinjen, uzajamni
partnerski odnos je ujedinjen i odnos između braće i sestara je ujedinjen.
Oni su jedno tijelo. Oko čega se ti odnosi okreću? Okreću se oko istinite
ljubavi Boga, koji je središte ljubavi. Na osnovi istinite ljubavi, roditelji i
djeca, suprug i supruga, braća i sestre postaju jedno. Na taj način vrijednost
svega postaje jednaka. (299.-114., 1999.2.7.)
2.	odlomak: Obitelj je udžbenik ljubavi kroz kojeg se možemo povezati
s univerzalnom ljubavi
Što je svemir? Sve u stvorenom svijetu predviđeno je da bude neka vrsta
pomoći da bi Božji ljubljeni sinovi i kćeri pronašli ideal ljubavi. Zbog toga
sve postoji u uzajamnim odnosima. Minerali se zasnivaju na uzajamnom
odnosu između subjekt i objekt partnera, a tako i atomi. Protoni i elektroni
postoje na osnovi uzajamnog odnosa subjekt i objekt partnera. Bez
uzajamnosti ne mogu nastaviti postojati. Bez procesa davanja i primanja ne
mogu vječno postojati. Prema tome, svemir je svijet stvoren na takav način da
se do njegovog središta može doći samo kroz ljude. (137.-59., 1985.12.18.)
Što je svemir? On je proširenje obitelji. Ako pogledate obitelj koja je potpuno
ostvarila ideal obiteljske ljubavi, ona ima vrh, sredinu i dno (roditelji, suprug
i supruga, i djeca), lijevo i desno, sprijeda i straga. To je princip. Tako, kad
govorimo o vrhu i dnu mislimo na roditelje i djecu, kad govorimo o lijevom
i desnom mislimo na supruga i suprugu, a kad govorimo o sprijeda i straga
mislimo na braću i sestre. Kroz što svi oni postaju jedno? To se ne događa
kroz moć, znanje ili novac. Što to može omogućiti? Ljubav. To je apsolutna
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istina. Inače se krug ne može stvoriti. Što je onda vrh, sredina i dno u našoj
obitelji? Oni su udžbenik ljubavi. Oni su udžbenik ljubavi na temelju kojeg
možemo doći do univerzalne ljubavi. Pođite u društvo i primijenite to. Kako
trebamo voljeti? Isus je rekao: «Ljubite svoje bližnje kao samoga sebe.» Kako
ćemo slijediti to učenje? Nismo sigurni. Kad odete u svijet i sretnete djeda,
ponašajte se prema njemu kao da je vaš vlastiti djed. Odnosite se prema
ljudima kao da su vaše majke, očevi ili vlastiti sinovi. Kad odete u svijet svi
trebate tako živjeti. Ljudi na vrhu, sredini i dnu, sprijeda i straga, lijevo i
desno izloženi su u izložbenom prostoru svijeta. Trebate znati da je svijet
izložba ljudi. Ako takvom ljubavlju možete voljeti sve ljude, Bog će prebivati
usred te ljubavi. (128.-22., 1983.5.29.)
Što je Nebesko kraljevstvo? To je mjesto u kojem druge ljude volite kao
svoju vlastitu obitelj i ljudi koji to čine građani su Nebeskog kraljevstva. Vaš
djed i baka, vaša majka i otac, vaša žena, vaša braća i sestre i vaša djeca –
što su ta četiri pokoljenja? Oni su udžbenik uz čiju pomoć možete duboko
iskusiti ljubav, istinitu ljubav svemira kao ljudi Nebeskog kraljevstva. Obitelj
je temelj, vrsta udžbenika koja vas naučava toj ljubavi. (129.-96., 1983.10.1.)
Ne možemo živjeti bez učenja o ljubavi svemira. Bog je pripremio takve
stvari kao udžbenik ili skriptu koja sadrži otvorena obećanja: «Ljubite svoju
baku i djeda. Vaša baka i djed su poslani na zemlju kao predstavnici baka i
djedova iz duhovnog svijeta. Stoga, ako njih volite, prihvatit ću kao da ste
voljeli sve bake i djedove.»
Sljedeće što Bog kaže je: «Budući da vaša majka i otac predstavljaju brojne
majke i očeve svijeta, kao udžbenik i model ljubavi, ako ih volite najviše što
možete, prihvatit ću to kao uvjet da ste voljeli sve majke i očeve. Štoviše,
ako vi kao muškarac, predstavljajući sve muškarce, volite svoju ženu koja
predstavlja sve žene, to će biti uvjet kao da ste voljeli sve žene svijeta. Zatim
On kaže: «Prihvatit ću to što volite svoje sinove i kćeri kao da ste voljeli
sve sinovi i kćeri.» Prema tome, obitelj je škola za primanje takvog treninga.
To je proces vježbanja za ljubav prema svijetu u skladu sa svetim spisima.
Možemo upitati vježbenike hoće li sada izići u svijet i voljeti bake i djedove
svijeta umjesto svojih vlastitih baka i djedova i ako kažu «da», to će spasiti
svijet. (130.-273.,1984.2.5.)
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3. odlomak: Škola ljubavi za ulazak u kraljevstvo ljubavi
Božja volja je ostvariti kraljevstvo ljubavi. Ako je Božja volja razviti i
globalizirati idealni svijet ljubavi, obitelj je eksperimentalno tlo gdje si
pribavljate zasluge, sve od svjedodžbe iz osnovne škole do sveučilišne
diplome i doktorata. Obitelj se proširuje na svijet. Ako pažljivo pogledate
svijet, vidjet ćete da je to svijet gdje žive djedovi i bake, svijet gdje odrasli
kao vaši ujaci i ujne žive, svijet gdje ljudi kao vaša starija braća i sestre žive,
svijet gdje žive mladi i svijet gdje žive djeca. Dakle, ta mjesta gdje žive
stariji, sredovječni i mladi ljudi i djeca veći su produžetci obitelji. (147.281., 1986.10.1.)
Obitelj je najmanja jedinica unutar škole ljubavi i ujedno je udžbenik za
ulazak u Nebesko kraljevstvo. Obitelj ima sve razine: razinu djeda, razinu
majke, razinu bračnog para i razinu braće i sestara. Te razine šire se u veće
grupe baka i djeda, majki i očeva, vaših partnera i vaših sinova i kćeri i
zajedno čine čovječanstvo.
Samo obitelji koje mogu voljeti sve ljude tako puno kao što vole svoje
vlastite supružnike i svoje roditelje, i služe im kao svojim sinovima i kćerima,
mogu naslijediti Nebesko kraljevstvo. To je čudesno. Tu se nalazi pravo
nasljeđivanja cjelokupne moći i autoriteta neba i zemlje koje je stvorio Bog.
(143.-285., 1986.3.20.)
Obitelj je udžbenik ljubavi uz čiju pomoć u vrijeme smrti primate pravo biti
registrirani u Palači mira i Nebeskom kraljevstvu.
Obitelj je škola ljubavi. Proširenje te obitelji je svijet. Svijet je stvoren od
malih svjetova: tu su djedov svijet, bakin svijet, svijet očeva i majki, svijet
muževa i žena i svijet sinova i kćeri.
Kad se kombiniraju imamo cijeli svijet. Dakle, ako volite ljude cijelog svijeta
kao što volite svoju vlastitu obitelj i kao što kroz obitelj volite Boga, to će
stvoriti put koji vodi ravno u Nebesko kraljevstvo. Zato je prva zapovijed:
«Ljubite Gospodina svoga Boga svim srcem svojim, svom dušom svojom i
svim umom svojim.» Druga je zapovijed: «Ljubite svoje bližnje kao samoga
sebe.» Ako volite Boga i čovječanstvo, sve će se ispuniti. Ako to ne možete,
vaš će duhovni trening biti uzaludan. Bez obzira koliko velika može biti
vjerska duhovna disciplina, ako ne zna kako voljeti Boga, čovječanstvo i
čitav svemir neće proći test.
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U obitelji trebate duboko doživjeti ljubav prolazeći javni trening u školi
ljubavi koja je utjelovljenje cijelog svemira i zatim je proširiti i voljeti cijeli
svijet. To ste naslijedili od svoje obitelji, vaše škole u kojoj ste odgajani
s majkom i ocem. Stoga, ako roditelje volite više od svoje supruge, svoje
sinove i kćeri volite više od supruge, čovječanstvo volite više od supruge
i Boga volite više od supruge, sve će se ispuniti. To ne znači da trebate
zanemariti svoju suprugu. Ako na ovakav način volite, svi će primatelji te
ljubavi također zavoljeti vašu suprugu. Postoji li išta slavnije od toga? Ako
želite voljeti svoju suprugu, idite tim putem. (143.-285., 1986.3.20.)

4. odlomak: Obitelj je model za Nebesko kraljevstvo
Kakvu sreću treba primiti osoba u poziciji djeteta? Treba naslijediti sreću
djedova i baka i roditelja. Zašto netko treba djedove i bake? Djedove i bake
trebamo zato jer predstavljaju živu povijest prošlosti. Roditelji predstavljaju
sadašnjost, a djeca simboliziraju budućnost. Djeca sadrže istok i zapad
ujedno kao i sjever i jug. Oni su također središte svijeta. Središte djedova
i baka, središte roditelja, središte djece i središte Boga – sva se ta središta
nalaze u istinitoj ljubavi.
Zato, voljeti svoje djedove i bake i štovati ih znači učiti i naslijediti čitavu
prošlost. Sadašnjost učite od oca, a voleći djecu učite o budućnosti. Što
nasljeđujete od svojeg djeda i bake, majke i oca? Nasljeđujete istinitu ljubav.
Iako su vaš djed i baka stari, sjedinjeni su u istinitoj ljubavi. Također, vaša
majka i otac su ujedinjeni. I vi trebate biti poput njih i naslijediti budućnost.
Budućnost apsolutno ne možemo naslijediti ako ne postanemo istinita
obitelj. Kad promatramo ta tri pokoljenja, to je kao da gledamo svemir.
Ljubav svemira nalazi se u istinitoj obitelji koja predstavlja sadašnjost i
budućnost.
Kad promatramo životinjski svijet, mužjaci i ženke vole jedni druge i to je
udžbenik iz kojeg učimo o ljubavi svemira. Bez bake i djeda osjećamo se
nesigurno. Samo s njima možemo ići ravno u Nebesko kraljevstvo. Djedovi
i bake, majke i očevi, djeca - svi će ući u Nebesko kraljevstvo.
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Oni koji su voljeli istinite djedove i bake, istinite roditelje, istinitu djecu,
istinitu obitelj, istinitu naciju i istiniti svemir ući će u Nebesko kraljevstvo.
Model i udžbenik za sve to je obitelj. (162.-140., 1987.4.5.)
Obitelj je vrsta obrazovnog materijala koja nas naučava kako uspostaviti
Nebesko kraljevstvo. Ona dolazi od neba. Ako osoba voli sve ljude koji
imaju toliko godina koliko i njegov djed kao svojeg vlastitog djeda, otići
će u Nebesko kraljevstvo. Ako voli ljude koji imaju toliko godina koliko
i njegovi roditelji kao svoje vlastite roditelje, moći će slobodno putovati u
sve zemlje. Neće imati ograničenja ni kad ode u duhovni svijet. Ako mlade
ljude iz raznih nacija smatra svojim sinovima i kćerima, moći će slobodno
putovati unutar Nebeskog kraljevstva iako postoji dvanaest bisernih vrata i
smjerova.
Prema tome, obitelj je udžbenik koji nam pokazuje kako se povezati s
Nebeskim kraljevstvom. Kad to primijenite u naciji, postat ćete domoljub,
kad primijenite u svijetu, bit ćete svetac, a kad primijenite na nebu i zemlji,
postat ćete Božja djeca ili sveti sinovi i kćeri. Ljudi imaju takvu želju. (137.77., 1985.12.18.)
Trebate biti mogućnosti zagrliti sinove i kćeri svih rasa ujedno kao i njihove
unuke. Na taj način, trebate postati vlasnici obitelji koji, kao istiniti roditelji,
vole čovječanstvo istinitom ljubavi. Nalazeći se u poziciji da predstavljate
obitelj koja primjenjuje istinitu ljubav i povezana je s prvobitnim roditeljima
kroz Božju ljubav, moći ćete konačno ući u Nebesko kraljevstvo. (176.-209.,
1988.5.9.)

5. odlomak: Obitelj je jezgra koja okuplja zajedno ljubav tri generacije
Obitelj obuhvaća prošlost, sadašnjost i budućnost. Što je onda konačna
točka kojoj je Bog težio šest tisuća godina? To je obitelj – obitelj u kojoj
ljubav sve međusobno povezuje i gdje su svi ujedinjeni u ljubavi. Sve što
postoji nalazi se pod njezinom vlasti.
Ne možemo se odvojiti od odnosa koji su zasnovani na ovom apsolutnom
izvoru ljubavi. Osnivanje takve obitelji bila je prvobitna zadaća koju je Bog
dao Adamu i Evi u vrijeme stvaranja. Bog nije prvenstveno želio da oni
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završe kao muškarac, Adam, i žena, Eva, nego je sanjao o novoj obitelji
u kojoj bi bili sjedinjeni. To je bila prva početna točka u stvaranju pravih
muškaraca i žena. Stoga, da biste mogli sigurno ući u Nebesko kraljevstvo,
trebate naći obitelj i u okviru te obitelji, i u ovom svijetu, ući i živjeti na
mjestu gdje se osjećate zadovoljnima u Božjoj ljubavi. Samo tada možete
preći granice ovoga svijeta. (30.-85., 1970.3.17.)
Da biste stvorili obiteljsko kraljevstvo ljubavi, trebate biti bezuvjetni.
Roditelji predstavljaju prošlost, suprug i supruga predstavljaju sadašnjost, a
djeca budućnost. Voljeti jednog partnera tijekom cijelog života istovjetno je
činjenici da Bog voli svijet. To je mjesto gdje roditelji, bračni par i djeca kao
jedno pružaju svoju ljubav kao primjer i time predstavljaju nebo i zemlju
govoreći svojim potomcima da ih nasljeđuju svojim životom. Prvobitna
domovina srca, mjesto gdje se osjeća nebeska sreća pamtit će se na nebu i
zemlji. (30.-78., 1970.3.17.)
Čemu je Bog težio do sada? Nije tražio subjekt partnera već idealnog objekt
partnera. Tražio je one koji odražavaju Boga i posjeduju unutarnje i vanjske
aspekte svijeta koji je On stvorio. Što je početna točka koja vodi prema
takvom rezultatu? To je obitelj. Nema ničega što može predstavljati svemir
bolje od obitelji. Biti jedno s roditeljima je kao da se susreću prošlost i
sadašnjost. Stoga, prošlost možete voljeti ako volite svoje roditelje, sadašnjost
ako volite svojeg partnera i budućnost ako volite svoju djecu. Prema tome,
možete duboko iskusiti ljubav triju pokoljenja. Obitelj je mjesto gdje su ove
tri vrste ljubavi nalaze. (30.-80., 1970.3.17.)
Gdje onda počinje život u Nebeskom kraljevstvu? To je obitelj. Ne počinje
nigdje drugdje. Nebesko kraljevstvo samo je trodimenzionalno proširenje
obitelji i nije nešto što je iznad obiteljskog područja. Stoga, kad zagrlite svojeg
supruga ili suprugu, trebate misliti da muškarac svijeta postaje jedno sa ženom
svijeta. Mjesto u kojem možete stvoriti uvjet da ste voljeli čovječanstvo nije ništa
drugo nego obitelj. Svoj život trebate tako živjeti. Voljeti svoje roditelje znači
povezati povijest sa sadašnjošću i utrti put da vam Bog može doći. Zato morate
voljeti svoje roditelje. Voljeti svoje roditelje znači povezati ljude iz povijesti s
vama kao stanovnikom sadašnjosti, tj. ujediniti prošlost i sadašnjost. Nadalje,
voljeti svoju djecu u središtu sa sobom znači povezati sadašnjost s budućnosti.
I filozofija koja primjenjuje i pjeva pjesme slave o takvoj ljubavi tisućama i
desetcima tisuća godina je Filozofija ujedinjenja. (30.-82., 1970.3.17.)
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6. odlomak: Obitelj je mjesto za vježbanje srca
Ne možemo živjeti odvojeno od svoga srca. Čak i da ste predsjednik
zemlje ili imate vlast od globalnog značaja, ne biste mogli živjeti ukoliko
nemate mjesto u kojem možete izraziti svoju radost koja proizlazi iz srca.
Ne možete osjetiti to najdublje zadovoljstvo u ljudima kojima zapovijedate,
vašim službenicima ili ljudima koji vas prate. To morate osjetiti u svojoj
obitelji. Trebate biti u mogućnosti vratiti se kući i osjetiti radost kroz svoju
ženu i djecu. Zato trebate biti ponosni na tu radost pred drugima. Ta radost
je primarna radost, ne sekundarna. Isto je i s Bogom. Čak i da obnovi cijeli
svijet, bez obitelji ne bi mogao osjetiti radost. Zato prije svega trebamo naše
obitelji. (25.-85., 1969.9.30.)
Roditelji trebaju biti glava obitelji, a učitelji glava obrazovnih institucija
koje predstavljaju društvo. Roditelji vas odgajaju dajući vam mlijeko i time
pomažući vašem fizičkom razvoju ujedno kao i emocionalnom. Čemu onda
služi škola? Ona vas priprema za budući život u društvu. Ako je obitelj mjesto
vježbanja emocija, tada je škola eksperimentalno mjesto pripreme društva.
No, društvo nije mjesto gdje završavaju pripreme. Gdje one završavaju?
Završavaju s nacijom. Nacija ima predsjednika. Zašto ljudima nedostaje
predsjednik i žele biti blizu njega? Kada judi sve prožive, od obitelji do
društva, tada prelaze na sljedeću razinu. Predsjednik je plod trećeg stupnja,
nakon stupnjeva formiranja i oblikovanja. Sjeme se dijeli, pušta duboko
korijenje i diže se uvis te kroz kružno kretanje počinje rasti. Nakon takve
podjele dolazi do sinteze kad se stvaraju cvjetovi i plod.
Škole odgajaju ljude potrebne naciji tako da educiraju mjerodavnu elitu koja
će služiti naciji. Škole su mjesta za vježbanje i eksperimente. Vježbanje nije
stvaran život već pripremni stupanj. Ne smijete se pogrješno pripremati. Što
je obitelj? To je mjesto za vježbanje srca. To je mjesto na kojem svoje srce
trenirate voljeti. Zbog toga trebate živjeti blisko kao braća i sestre u školi
i ujedno kao braća i sestre u naciji. Roditeljsko obrazovanje potrebno je u
školi, u društvu i u naciji. U kraljevstvu srca roditelji trebaju prenijeti sve na
svoju djecu. Trebaju stvoriti temelj srca za svoju djecu učeći ih slijediti put
svojih roditelja i živjeti na određeni način u obitelji, društvu i naciji. (180.130., 1988.8.22.)
Kad promatrate obitelj, ona nije nužno dobra obitelj samo zato jer ima
dobru kuću i dobro okruženje. Naprotiv, bez obzira koliko loše obiteljsko
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okruženje može biti ili koliko je kuća otrcana, ako vam pruža mir i vi
možete povezati sve stvari u svojem životu s njom, tada je to dobra obitelj.
Ona ima temelj srca na kojem roditelji i djeca žive jedni za druge. To je
prvobitna domovina za naša sjećanja i izvor motivacije za sve što živi. Stoga,
ona postaje temelj koji odlučuje o našoj sreći u životu. (29.-16., 1970.2.15.)

7. odlomak: Obitelj je naša vječna prvobitna domovina
Obitelj, obitelj je dobro mjesto. Zašto je dobro? Ona je dobro mjesto zato
jer su u njoj moja majka i otac. Ona je dobro mjesto zato jer su u njoj moja
starija sestra i stariji brat. Ona je dobro mjesto jer su u njoj moj mlađi brat i
mlađa sestra, i dobro je mjesto jer je tu sva moja rodbina. Zato ljudi osjećaju
nostalgiju za svojim rodnim krajem i zemljom svojeg prvobitnog rodnog
grada. Njihovi osjećaji prema rodnom gradu dublji su od onih prema naciji.
Vaš rodni grad je mjesto za kojim čeznete i sada dok živite u Koreji. Za kojim
mjestom čeznete iako volite Koreju, iako želite živjeti u Koreji te iako sada
živite u Koreji? Za vašim rodnim gradom. Rodni grad, kakvo mjesto je rodni
grad? To je mjesto gdje je vaše srce uzdignuto u četiri smjera i tri dimenzije.
Kakvo je to srce? To je mjesto u kojem ste vezani ljubavlju. Iznad, vaša majka
i otac vas vežu; lijevo i desno veže vas sveza između supruga i supruge; dolje
vaši sinovi i kćeri i rodbina usko vas vežu s trodimenzionalnom ljubavi. To
je prvobitni rodni grad.
Ljudi ne mogu a ne čeznuti za svojim izvornim rodnim gradom zato jer
traže tu početnu točku sreće na temelju ljubavi kao nečega najboljeg. Onda,
što mislite kakvo je mjesto Božji prvobitni grad? Što mislite da je Božja
zemlja prvobitnog rodnog grada na ovoj zemlji? Trebamo razmišljati o tim
pitanjima. Ako je Bog Bog ljubavi, sigurno je pripremio početnu točku za
život na zemlji no gdje je ta početna točka? Da bismo to znali, moramo
shvatiti kako je Bog pripremio tu početnu točku. Kakvo mjesto može
postati početna točka prvobitnog rodnog grada gdje može biti stvorena
Božja obitelj? To nije ništa drugo već mjesto gdje živi sin koji razumije
Boga kao svojeg pravog oca. Drugim riječima, to je mjesto gdje živi sin,
jedinorođeni sin koji može svojatati Božju ljubav. Ujedno je to mjesto gdje
živi takva kćerka. To je mjesto gdje takav sin i kći stupaju u brak i osnivaju
potpunu obitelj. (23.-151., 1969.5.18.)
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Tko onda treba biti u prvobitnom rodnom gradu? Oni koji vam nedostaju
trebaju biti u njemu. Vaši roditelji, i vaša braća i sestre trebaju biti tu. I oni
koje čeznete sresti trebaju biti tu. Kad budete željeli živjeti s njima, hoćete
li biti zadovoljni da ih vidite samo na trenutak? Hoćete li biti zadovoljni
ako ih samo kratko sretnete i vidite? U susretu i životu s njima, ne smijete
se umoriti čak i ako s njima budete vječno živjeli. Trebate otići i pronaći
takvo mjesto. To je Nebesko kraljevstvo kojem teže današnje religije. (23.80., 1969.5.11.)
Danas, razlog zašto čeznemo za zemljom našeg prvobitnog rodnog grada jest
zato što su u njemu roditelji, braća i sestre, rodbina koji su nam bliži od svih
drugih. Oni nas uvijek vode; kad god ih posjetimo srdačno nas prime kao
što su to činili i u prošlosti i suosjećaju s nama, tješe i radosno pomažu kad
god imamo poteškoća. Bez tog srdačnog dočeka i pozdrava, iako čeznete za
svojim prvobitnim rodnim gradom i u njega se vratite, vaše očajno čežnjom
ispunjeno srce propalo bi i vi biste se vratili s osjećajima dubokog žaljenja.
Trebate to znati. U vašem izvornom rodnom mjestu trebaju biti ljudi koji će
vas uvijek rado dočekati. (23.-80., 1969.5.11.)

8.	odlomak: Obitelj je konačan standard za ostvarenje ideologije
u središtu sa svemirom
Sve se dijeli iz jednog u više dijelova, koji se na kraju spajaju u veću cjelinu.
Drugim riječima, jedno se dijeli na više dijelova i zatim se ponovo sjedinjuje
u jedno. Otuda se ponovo dijeli i postaje nešto još veće. Obitelji postoje
unutar tog stvorenog većeg objekta. Sve te obitelji imaju isti oblik. Obitelj
je mjesto gdje je uspostavljen odnos između supruga i supruge i mjesto koje
ujedinjuje supruga i suprugu. Pleme je mjesto koje ujedinjuje obitelji, a rasa
je mjesto koje ujedinjuje klanove. Rase tvore jednu naciju. Ovdje obitelji
igraju središnju ulogu. (26.-189., 1969.10.25.)
Kad se obitelj širi, postaje horizontalni svijet. Zbog toga nijedno društvo
ne može djelovati bez obitelji. Ako se obitelji ne mogu obnoviti, ni svijet
se neće moći obnoviti. Sljedeće, kroz te obitelji moramo ostvariti ideal u
središtu sa svemirom. Riječ svemir združuje nebo i zemlju. Nebo i zemlje
su poput duha i tijela neke osobe. Duh i tijelo moraju postati jedno. Upravo
kao što subjekt partner treba objekt partnera, jedan muškarac treba jednu
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ženu. Jedinstvo muškarca i žene vodi osnivanju obitelji. Božji temelj ljubavi
neće se postaviti ako se ne djeluje kroz obitelj. (26.-189., 1969.10.25.)
Ideologija usmjerena na svemir filozofija je koja ujedinjuje duh i tijelo
tvoreći obitelj kao glavno tijelo ljubavi i povezujući tu ideju s duhovnim i
fizičkim svijetom. Slog ju ( ) u riječi cheon ju (svemir) znači kuću. Zato
koristimo riječ ideologija u središtu sa svemirom. Svemir sadrži duhovni
svijet i fizički svijet. U kakvom je odnosu s nama? Mi trebamo obitelj. Ako
ne uspijemo postati jedno u svojoj obitelji, tada nećete imati ništa zajedničko
s ideologijom u središtu sa svemirom. Obitelj služi kao konačan standard
za ispunjenje ideologije u središtu sa svemirom. Oni koji ne mogu pjevati
pjesme mira i zahvalnosti za sreću postat će jadni ljudi bilo na ovoj zemlji ili
u duhovnom svijetu. (26.-189., 1969.10.25.)
Gdje se ostvaruje Nebesko kraljevstvo? Ostvaruje se u našim obiteljima.
Kakvu onda ideologiju imamo? Imamo ideologiju u središtu s obitelji. Riječ
svemir-izam (ideologija u središtu sa svemirom) sadrži riječ cheon koja
znači nebo i ju koja znači kuća. Dakle, to znači ideologija nebeske kuće.
Samo tada značenje svemira (cheon ju) postaje jasno. Šezdeset šest knjiga
Biblije ispunjene su riječima koje čeznu za idealnom obitelji. Nadalje, što
žele svi muškarci? Imati idealnu ženu. Također, najveća želja žene jest sresti
idealnog supruga. Bez obzira koliko ponosna i poznata žena s doktoratom
može biti, njezina je želja sresti idealnog muškarca, idealnog muškarca kojeg
može voljeti i s kojim će imati voljene sinove i kćeri. To je korijen sreće.
Ideal Crkve ujedinjenja nije nigdje drugdje. Obitelj je početak i obitelj je
završetak. (26.-102., 1969.10.18.)
Kakva ideologija je ideologija u središtu sa svemirom? To je ideologija u
središtu s istinitim roditeljem. Prije svega, te obje ideologije podržavaju
roditelje. To je ideologija naše kuće, ideologija našeg naroda i ideologija
našeg pojedinačnog ja. Da ljudi nisu pali, čija bi ideologija vladala svijetom?
To bi bila ideologija u središtu s Adamom. Ta ideologija nije ništa drugo nego
put istinitih roditelja. To je ideologija majke i oca. Nema ideologije koja je
veća od te. Otuda Crkva ujedinjenja treba povezati pitanja srca s nebeskom
ideologijom kroz put istinitih roditelja unutar granica prvobitnog ideala
obitelji. Sve dok postoje obitelji s takvom ideologijom, Crkva ujedinjenja
neće propasti. (26.-201., 1969.10.25.)
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Drugo Poglavlje

Naš životni put u središtu s ljubavlju
1. odlomak: Zašto su ljudi rođeni?
Ako se zapitamo što je prvo, život ili ljubav, možemo tvrditi da je oboje
prvo. No, što mislite da zbilja dolazi prvo? Ljubav je ta koja dolazi prva.
Povezujući to s jezgrom svemira, da bi nešto imalo vrijednost mora postojati
prvobitni tijek ljubavi. (143.-277., 1986.3.20.)
Kad istražujemo odakle dolazi život, moramo postaviti pitanje što dolazi
prvo, život ili ljubav. Do sada to nismo bili u stanju jasno razlučiti. Ljubav
je prva, zatim dolazi život. Budući da se ono što dolazi drugo mora blago
podčiniti onome što dolazi prvo, prirodno je žrtvovati svoje živote za
dobrobit ljubavi. Tako stoje stvari. To daje odgovor na pitanje što sačinjava
naš istiniti životni put. Kako je naš život rođen u ljubavi, zaključak je da
moramo ići putem ljubavi i umrijeti za ljubav.
Svrha ljudskoga života je pronaći ljubav koju makrokozmos, a ne
mikrokozmos, može prigrliti. To znači biti rođen, voljeti i umrijeti usred
ogromne univerzalne ljubavi koju prepoznaju Bog, tvorevina, naši roditelji i
sav anđeoski svijet. Tako ja to vidim.
(Blagoslovljena Obitelj – 83-164, 1976.2.8)
Ljudi nisu rođeni na osnovi svojeg vlastitog izbora. Jesu li rođeni zato jer su
to željeli njihovi roditelji? Ne. Oni su rođeni jer je to Bog želio. Rođeni su
kroz ljubav svojih roditelja, koja predstavlja Božju ljubav. Ja sam osoba koja
je rođena kao novi život kroz roditeljsku ljubav koja predstavlja Božju ljubav.
Ljubav ima moć i snagu sve stvoriti. Onaj koji je rođen kao središte cijelog
svemira i koji prima svu ljubav svemira nije nitko drugi nego ja. Najuzvišenija
svrha života je biti rođen kroz ljubav, biti odgojen u ljubavi, živjeti po ljubavi
i ostaviti ljubav iza sebe. Najvrednija stvar koju trebamo učiniti jest u obitelji
ispuniti pravila ljubavi koja leže u središtu svemira. (Blagoslovljena Obitelj
– 1063, 1978.9.21)
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Trebate shvatiti zašto su ljudi rođeni. Nisu rođeni radi znanja ili političke
moći. Rođeni su zbog ljubavi i od ljubavi. Što ljubav čini tako velikom?
Činjenica da je ljubav prvobitni izvor života. Rođeni ste usred ljubavi svojih
roditelja.
Niste rođeni zato što su vaši roditelji željeli novac ili znanje. Budući da
ste rođeni u ljubavi, trebate rađati plodovima ljubavi. Zato trebate djecu.
Suprug i supruga postaju potpuni kad postanu jedno i imaju sinove i kćeri
kao svoje objekt partnere. (Blagoslovljene Obitelji – 1062)
Ljudi ne mogu živjeti odvojeni od ljubavi. Stoga, možemo reći da „ja“ živi
na temelju ljubavi. Sve stvari također proizlaze iz Božje ljubavi. Egzistencija
svih stvari započinje na temelju ljubavi. Ne može se poreći da su ljudi, kao
središte stvorenog svemira, morali također započeti u ljubavi. (Blagoslovljena
Obitelj – 1062)
Budući da ljudi započinju život u ljubavi i sazrijevaju kroz ljubav, ne mogu
živjeti odvojeni od standarda ljubavi. (Blagoslovljena Obitelj – 1062,
1986.8.20)

2. odlomak: Život u svom prvobitnom stvorenom obliku,
u središtu sa ljubavi
Što mislite da je razlog ljudskog postojanja? Razlog ljudske egzistencije
je ljubav. Što mislite gdje leži svrha ljudskog postojanja? Svrha ljudskog
postojanja leži u ispunjenju i dovršenju ideala ljubavi. Ljudi su stvoreni
kroz ljubav pa je tako njihova svrha usavršiti ljubav stvarajući temelj ljubavi,
šireći ga i povezujući ga. Drugim riječima, budući da je ljubav početak i
konačna svrha, sve se mora ispuniti kroz ljubav. U tu svrhu, muškarac i žena
u partnerskom odnosu moraju postati jedno u ljubavi i povezati naprijed i
otraga, lijevo i desno, iznad i ispod. (Blagoslovljena Obitelj – 1062)
Bez obzira koliko čvrsto odlučili postati apsolutno biće i ostvariti apsolutnu
svrhu, to će biti beskorisno ukoliko nismo sretni. Naš svakodnevni život
treba biti sretan.
Živimo radi ispunjenja svrhe. Kad ispunimo svrhu, nešto novo će nastati
što će biti veće od same egzistencije. Što je to? Što je najdragocjenije za
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muškarca i ženu? To je ljubav. Ljubav je ključni element potreban da bi se
iskusila sreća.
Bez obzira koliko velika svrha neke osobe mogla biti, ukoliko ne uspije
ostvariti ljubav koja može preuzeti vlast nad njegovom svrhom, morat će
težiti novoj svrsi. Svrha ne može biti iznad ljubavi. (29.-130., 1970.2.26.)
Za što živite? Ima nekih koji će reći da žive zato da bi jeli, neki da bi radili
dok neki žive bez svrhe. Za što žive ljudi? Kako je sjajan odgovor ako kažete
da živite za dobrobit ljubavi! Ljudi su rođeni kao plod ljubavi, žive u ljubavi
i vraćaju se u vječnu ljubav Božjeg okrilja. To je prvobitan život tvorevine.
(Blagoslovljena Obitelj – 1064)
Osoba je rođena kroz ljubav i odrasta u ljubavi. Zatim ostavlja ljubav svojih
roditelja, nalazi i povezuje se s ljubavlju partnera, koja je drugačija vrsta
ljubavi. Roditeljsku ljubav možemo zvati ljubavlju na stupnju formiranja,
a uzajamnu partnersku ljubav ljubavlju na stupnju razvijanja. Bez obzira
koliko par bio zaljubljen, neće moći vidjeti ispunjenje njihove ljubavi dok
ne budu imali djecu. Zbog toga oni žele imati djecu. To je ljubav na stupnju
usavršavanja. Prema tome, proces prolaska kroz roditeljsku ljubav, partnersku
ljubav i dječju ljubav osnovna je suština ljudskog života i prvobitni put
Božjeg ideala ljubavi pri stvaranju. (48.-11., 1971.8.31.)
Život je rođen od ljubavi. Osoba je rođena od ljubavi, odrasta u ljubavi jer je
vole roditelji, susreće voljenu ženu i voli je te umire u toj ljubavi; to nazivamo
ljudskim životom. Stoga, tuga, žalost i bol prvobitno nisu trebali postojati u
ljudskom životu. (Blagoslovljena Obitelj – 1062)
Izvorno, središnja točka svemira mjesto je gdje se sjedinjuju sve vertikalne i
horizontalne kombinacije ljubavi tako da se roditeljska, partnerska (bračna)
i dječja ljubav mogu ujediniti. To postaje točka na koju se usredotočuje cijeli
svemir i na koju su orijentirani smjerovi svih stanica svemira. Svi duhovi
u duhovnom svijetu bit će fokusirani na to. Štoviše, zaštitit će to mjesto
tako da ga nitko neće moći napasti. Ako se to mjesto uništi, to će biti
katastrofa. Dakle, potreban je određeni oblik da bi to ostalo nedirnuto. U
Crkvi ujedinjenja taj se oblik zove četvoropozicijska osnova. (Blagoslovljena
Obitelj – 1062)
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3. odlomak: Vječni element života za ljude je ljubav
Ne smijete zaboraviti da dok ste živjeli kao embrio niste od svoje majke
primili samo hranu nego i njezinu ljubav. Slično, ljudi koji žive na zemlji
ne primaju samo fizičku hranu od svemira nego i Božju ljubav, koja je
esencijalni životni element. (Blagoslovljena Obitelj – 1062)
Upravo kao što sve biljke upijaju svjetlo kao element života, ljubav je element
života za ljude. Naša je nada u tome da se izgradi Nebesko kraljevstvo na
zemlji ili Nebesko kraljevstvo na nebu u kojem ćemo moći vječno živjeti u
ljubavi i divljenju. (Blagoslovljena Obitelj – 1062)
Ljudi su rođeni kroz ljubav, odrastaju i prolaze djetinjstvo primajući
ljubav. Nakon određenog stupnja razvoja, roditeljska ljubav nije dovoljna
pa se njihova ljubav horizontalno širi kroz ljubav između braće i sestara i
ljubavi plemena. Drugim riječima, ljudi odrastaju i sazrijevaju primajući sve
vrste ljubavi od neba i zemlje. Kad dođu u rano mladenaštvo, prvenstveno
čeznu za ljubavlju sa suprotnim spolom. Uključenje u tu ljubav vodi ih
većoj i sveobuhvatnoj ljubavi, kroz koju konačno nalaze središte ljubavi.
(Blagoslovljena Obitelj – 1062)
Putovi kojim idu muškarci i žene postoje zbog ljubavi i za dobrobit ljubavi.
Moj put je put ljubavi. Krećem se da bih zadobio ljubav, sačuvao ljubav
i stvorio okruženje ljubavi. Žene radi ljubavi koriste kozmetiku i idu na
masažu. I sve naše želje i naša djela su za dobrobit ljubavi. Prevladavamo
sve poteškoće i napredujemo kako bismo zadobili dragocjenu ljubav.
(Blagoslovljena Obitelj – 1066)
Od trenutka našeg rođenja primamo roditeljsku ljubav. Sve dok su naši
roditelji živi, oni nas vole u svim razdobljima života, bilo u doba djetinjstva,
mladosti ili srednjeg doba. Kad odrastemo primajući roditeljsku ljubav,
horizontalna ljubav supruga i supruge suđena je dogoditi se svakom od nas.
(Blagoslovljena Obitelj – 1062)
Što mislite da je brak? To je škola, mjesto gdje muškarci uče ono što nisu
znali o ženama, a žene uče ono što nisu znale o muškarcima. Sve njihove
ocjene trebaju biti same petice kako bi i suprug i supruga bili zadovoljni.
Sinove i kćeri imate da biste naučili kako voljeti svijet. Bez njih se ne možete
povezati s budućnosti.
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Vaši sinovi i kćeri su vam dani kao obrazovni materijal uz čiju se pomoć
možete povezati s budućim svijetom. Ispunjati svoje sinovske dužnosti
prema svojim predcima, djedu i baki je poput primanja obrazovanja od
duhovnog svijeta. Sve te stvari povezane su kroz ljubav. Djed i baka, suprug
i supruga, sinovi i kćeri su svi povezani kroz ljubav. Upravo kao što krvna
zrnca u ljudskom tijelu teku gore i dolje i vi možete ići gore i dolje do svojih
predaka sve do 10 milijuna pokoljenja u duhovnom svijetu i isto tako do
svojih dalekih potomaka. Trebate znati da su tako organizirani duhovni
svijet i svemir. Svim će se stvarima upravljati na taj način. Možemo reći da
je najveća sreća postati sluga i rob ljubavi. (Blagoslovljena Obitelj – 1062)

4. odlomak: Što je Božja ljubav?
Pokušajte otkriti Božju ljubav? Kako možemo okarakterizirati Božju ljubav?
Ona se može usporediti s toplim proljetnim danom u kojem bijeli oblaci
nježno plove nebom, toplina se diže iz zemlje, kukci lete naokolo, mravi
puze unutra i van da vide svijet, mace na vrbama pupaju, žabe pjevaju nove
proljetne pjesme, pčele se roje i leptiri lepršaju. Osjećate se opijeni i pospani
u takvom okruženju, no u stvarnosti ste budni i osjećate se tako dobro da
zauvijek želite ostati takvi.
Kad Bog pronađe Svojeg idealnog objekt partnera, On se isto tako osjeća –
kao da se nalazi u predivnom cvjetnom vrtu u kojem naokolo lete leptiri i
pčele. Kad mislite na to osjećate li se dobro ili loše? Neki tupoglavi muškarci
možda nisu toga svjesni, ali to je uistinu dobar osjećaj.
Kad naletite na nekoga koga rado vidite, njegovu ruku čvrsto držite dok se
rukujete. Kad netko radosno kaže: „Dugo se nismo vidjeli!“ i čvrsto vas drži
za ruku, osjećate li se dobro ili loše? Ako netko kaže da se osjeća loše, samo
ga udarite i recite: „Ti, budalo!“ Kad vam je drago da nekoga vidite, uhvatite
li se čvrsto za ruke ili ne? Volite li kad vas netko snažno uhvati za ruke?
Htjeli biste da vam se to sviđa, ali zapravo to ne volite.
Da biste nešto voljeli morate to poznavati a ako to ne znate, kako onda
možete voljeti? Budite iskreni! Ako vas vaš suprug voli, ništa vam drugo
ne treba. Živite čvrsto priljubljeni uz supruga. Uvijek je lijepo vidjeti kad se
muškarac i žena čvrsto drže za ruke, posebno kad je muška ruka gruba kao
kravlji prednji papak. Kad gledamo filmove, uživamo gledati takve scene.
Ako žena kaže muškarcu: „O, imaš lijepe ruke“, muškarac će se uvrijediti.
Tako stoje stvari. Ljubav je vječna. Ljubav ujedinjuje, ne razdvaja. Postajete
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jedno. Kad muškarac i žena postanu par i jedno drugo vole, vezani su zajedno.
Naravno to se ne događa u doslovnom smislu, no u srcu oni zajedno rastu
i penju se na višu razinu. To je Božja ljubav. Ako živite s takvom ljubavi,
ujedinit ćete se ili ne? Razmislite o tome. Sve je predodređeno da postane
jedno. (Blagoslovljena Obitelj – 1062)
Kad se muškarac i žena zaljube, razne se stvari počinju događati, zar ne? No,
ako pronađete način kako spoznati Božju ljubav i uistinu je iskusite, tad se
Njegova ljubav neće moći usporediti s ničim u ovom svijetu. Ako ima netko
tko je iskusio tu ljubav, nijedna ga poteškoća ili žalost neće poraziti. Takva
oblast apsolutnog oslobođenja treba postojati, zar ne? Pitanje je kako ga
pronaći. (39.-240., 1971.1.15.)
Božja ljubav uvelike se može podijeliti na tri velika oblika ljubavi. To su
roditeljska ljubav, partnerska ljubav i dječja ljubav. Središte gdje se ta tri
oblika spajaju u jedno je Božja ljubav. (173.-278., 1975.11.23.)

5. odlomak: Božji blagoslov omogućuje vam naslijediti ljubav i
radost
Slavno novo jutro će osvanuti kad Bog zadobije fizičko tijelo. Ono vrijeme
kad bude mogao voljeti Svoje unuke puno je slavnije od vremena kad bude
mogao voljeti Svoje sinove i kćeri. Što mislite kako je Bog izrazio Svoju
radost prema Adamu nakon što ga je stvorio? Bog je morao učiti Adama o
Svojoj roditeljskoj radosti, no to se može naučiti samo kad djeca imaju svoje
vlastite sinove i kćeri. Djeca ne mogu znati kakva je roditeljska ljubav, no
nakon što dobiju bebu i osnuju obitelj počinju je razumijevati. Shvaćaju da
su ih njihovi roditelji voljeli dok su ih odgajali. Stoga, dan kad vaše dijete
dobije supružnika slavan je dan i dan kad vaše dijete bude imalo svoje dijete
slavan je dan. (Blagoslovljena Obitelj – 934)
Trebate poznavati Božju ljubav. Trebate iskusiti ljubav svojih roditelja
i učiti kako im služiti. Svi trebate doživjeti partnersku ljubav sa svojim
supružnicima i učiti kako im služiti. Trebate poznavati i ljubav svoje djece.
Nemojte im samo davati zapovijedi, nego naučite kako ih razumjeti i služiti
im. Samo tada možete razumjeti Božju ljubav. Bez djece ste nepotpuni.
Ne možete shvatiti Božju ljubav. Ne možete shvatiti koliko je puno Bog
volio ljude, Svoju djecu. Nadalje, ukoliko niste suprug ne možete poznavati
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suprugu i ako niste supruga, ne možete poznavati supruga. Djeca ne znaju
što je roditeljska ljubav sve dok ne postanu roditelji. Dakle, bez sinova i kćeri
ne možete biti istiniti roditelji. (133.-138., 1984.7.10.)
Roditelji žele da se njihova djeca ožene jer na njih žele prenijeti i potpuno
ih učiti roditeljskoj ljubavi. Kad roditelji umru, oni ostave svoje pravo ja
u svojim potomcima. To je razlog zašto su potomci potrebni. Ljubav je
nešto što vječno traje. Budući da je ljubav najuzvišenija ljudska želja, svi
je žele naslijediti široko raširenih ruku. Kad roditelji prenesu svoju ljubav
na potomke, mogu ponosno stajati pred Bogom u duhovnom svijetu. Kroz
obitelj ljubav postaje potpuna. Otići u nebesko kraljevstvo kroz obitelj znači
da je ostvareno jedinstvo ljubavi. (Blagoslovljena Obitelj – 934)
Ljudi trebaju slijediti ovaj princip. Sjeme se sije u proljeće, biljke se potpuno
razvijaju ljeti, a u jesen donose plod. Zimi trebate sve stvari uredno spremiti
i pohraniti duboko u srcu noseći suštinu tog novog sje-mena života. Samo
ćete tada imati sjeme za ponovno sijanje kad se vrati proljeće. To znači da
u budućnosti trebate biti roditelji i odgajati sinove i kćeri poput sebe. (26.158., 1969.10.25.)
Zašto je ljudima žao kad nemaju sinove i kćeri? Žao im je jer ne mogu stvoriti
krug života. Kad vidite ptice kako hrane svoje mlade, možete prepoznati
duboku ljubav majke ptice. Ljudi koji žive u zapadnom svijetu možda to ne
znaju, no na Istoku djeca se više vole od odraslih. Ljudi pokazuju ljubazno
poštovanje za odrasle, no prema djeci pokazuju najveću ljubav. Kad budete
imali svoje vlastite sinove i kćeri i odgajali ih, moći ćete shvatiti koliko su vas
puno voljeli vaši roditelji. (Blagoslovljena Obitelj – 934)
Svi se trebaju vjenčati, imati i odgajati djecu tako da mogu spoznati i dječju
i roditeljsku ljubav. Izgleda da ljudi sa zapada nisu takvi. Oni izbjegavaju
imati i odgajati sinove i kćeri. Oklijevaju imati djecu jer djeca mogu
ograničiti njihovu slobodu da se ožene i razvedu. No ako ljudi ne stvore
četvoropozicijsku osnovu, ne mogu otići u Nebesko kraljevstvo jer ne
poznaju Božje srce koje voli ljude. (Blagoslovljena Obitelj – 934)
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6. odlomak: Ljudi traže središte ljubavi
Ljudi su rođeni kroz ljubav, rastu u roditeljskoj ljubavi i sazrijevaju
horizontalno šireći ljubav. Horizontalna ljubav dostiže ispunjenje na prvom
stupnju kad se muškarac i žena sretnu i zajedno postignu stanja u kojem
mogu predstavljati ljubav neba i zemlje i roditi djecu kao plod te ljubavi.
Djeca su rođena iz same suštine srca kao rezultat ljubavi.
Dijete koje su rodili muškarac i žena koji razmjenjuju ljubav na temelju
povezanosti srca stvara put prema središtu ljubavi. To će ih središte voditi
izravno Bogu. Imajući djecu kao plod ljubavi, ljudi mogu duboko iskusiti
ljubav kojom je Bog stvorio sve stvari i ljude. Voleći svoju djecu, duboko
doživljavaju ljubav koju su primili od svojih roditelja i roditeljskog srca.
Ljubav koju roditelji daju svojoj djeci nije materijalistička ljubav već istinska,
unutarnja ljubav.
Ljubav koju roditelji daju svojoj djeci ne mijenja se čak ni ako se promijene
nebo i zemlja i povijesna doba. Postajući roditelji i voleći svoju djecu shvatit
ćete i duboko iskusiti koliko Bog voli ljude. Postajući roditelj i voleći svoju
djecu, osjetit ćete i shvatiti koliko su vas vaši roditelji voljeli.
Zbog toga još više poštujemo svoje ostarjele roditelje i s ljubavlju ispunjavamo
dužnosti vjerne i odane djece. Ukoliko ne ispunite ovu odgovornost, niste
kvalificirani biti roditelji a vaša ljubav prema djeci može se jedino smatrati
licemjernom.
Ljudi trebaju osjetiti i spoznati koliko ih Bog voli tako da sami postanu
roditelji i vole svoju djecu. Tad će još iskrenije voljeti Boga. Ljudi trebaju
voljeti svoje ostarjele roditelje više nego što vole svoju djecu i trebaju voljeti
Boga više nego svoje roditelje znajući da je to redoslijed i zakon ljubavi.
Zato jer nebo i zemlja imaju kružni oblik, muškarac i žena razmjenjuju
horizontalnu ljubav i rotiraju se tvoreći krug na prvom stupnju. Kad dobiju
partnera suprotnog spola i razmjenjuju ljubav, imaju djecu kao plod i postaju
roditelji. Kad jedno drugo vole i počnu se rotirati, tad se ostvaruje vertikalna
ljubav koja slijedi horizontalnu ljubav. To tvori kružni svijet i u isto vrijeme
postavlja središte ljubavi.
Središte ljubavi koje se javlja kroz pokret stvoren tim odnosima ljubavi
ujedno je srž egzistencije čitavog stvorenog svijeta. Zemlja postoji zato jer
se neprestano okreće oko tog središta ljubavi. Središte ljubavi je tamo gdje
se skuplja beskonačna snaga koja omogućuje vječno kretanje. Središte koje
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se na taj način javlja kroz kruženje ljubavi ujedno je mjesto gdje prebiva Bog.
Prema tome, sva stvorenja koja žive na svijetu rođena su i postoje kroz Božju
ljubav i kreću se u potrazi za središtem Božje ljubavi. Bog je žarište ljubavi.
(126.-245.,1983.4.24.)

7. odlomak: Naš život prolazi kroz tri razdoblja
Ljudi su rođeni nakon što su se razvili u majčinoj utrobi. Određeno vrijeme
žive na zemlji te zatim umru. Prije rođenja, fetus provede deset mjeseci
u majčinoj utrobi gdje ima ograničenu slobodu. Raste primajući hranu
od majke kroz pupčanu vrpcu. Otvara i zatvara ruke, otvara i zatvara usta
i koprca se nogama. To je sve što može raditi. Bez obzira na to, za fetus
majčina utroba predstavlja svijet slobode i čitav svijet. Nakon deset mjeseci
fetus je rođen u suvremeni zemaljski svijet ili ljudsko društvo. (Blagoslovljene
obitelji i idealno nebesko kraljevstvo – 1062)
Zašto su ljudi rođeni? Rođeni su za dobrobit ljubavi. Iz tog razloga
utemeljeni su u istinskoj roditeljskoj ljubavi i rastu u majčinoj utrobi,
koja je krilo roditeljske zaštite i ljubavi. Djeca rastu i sazrijevaju obgrljeni
roditeljskom ljubavi koja radosno i bez pritužbi probavlja sve poteškoće.
Dostigavši zrelost u dobi od oko dvadeset godina, dijete treba sresti svojeg
vječnog partnera ljubavi i biti ucijepljeno u nebesku ljubav u kojoj će vječno
živjeti jedno za drugo. Slijedeći taj životni put, ovaj novi par treba imati
svoje sinove i kćeri i voljeti ih. Samo kad iskuse dubinu Božje ljubavi može
se ostvariti konkretno područje Božje ljubavi objekt partnera. (143.-283.,
1986.3.20.)
Ljudski se život može usporediti s životom fetusa u majčinoj utrobi. Ljudi
će živjeti stotinu godina u utrobi univerzalne majke. Upravo kao što fetus
ništa ne zna o svijetu izvan majčine utrobe, ljudi koji danas žive u fizičkom
svijetu ne znaju stvarnost duhovnog svijeta, koji ih čeka nakon smrti. Oni
mogu samo nagađati. Imaju samo nejasni osjećaj da, upravo kao što ništa
nisu znali o ljudskom svijetu dok su bili u majčinoj utrobi, svijet nakon smrti
mora također postojati. Bez obzira na to što ljudi osjećaju i vjeruju glede
svijeta nakon smrti, duhovni svijet uistinu postoji. Zato što se život nakon
smrti ne može spoznati s naših pet fizičkih osjetila, kroz vjeru moramo
prevladati ono nevjerojatno. (Blagoslovljena Obitelj – 1062)
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Ljudi prolaze kroz tri razdoblja. I životinjski svijet ima vodeno doba,
zemaljsko doba i zračno doba. Sve mora proći kroz ta tri doba.
Da bi ljudi mogli postati gospodari tvorevine i biti mjerodavni vladati svim
stvarima, moraju biti potpuni životni oblik, složeniji od drugih stvorenja, u
vodenom dobu i u njemu živjeti. Sljedeće, moraju egzistirati u zemaljskom
dobu i biti najuzvišenije biće od svih stvorenih bića. Zatim mora postojati
zračno doba. No, ljudi nemaju krila. Kako mogu letjeti bez krila? Trebaju
biti u stanju letjeti više i brže nego bilo koja druga ptica ili kukac. Što onda
trebaju učiniti? To se ne može dogoditi dok su u fizičkom tijelu. Ne mogu
otići daleko bez obzira koliko visoko skakali. Međutim, zato što su ljudi
gospodari tvorevine i imaju vlast i zato jer se nalaze u recipročnoj poziciji
Bogu, duhovnom biću, njihov stupanj djelovanja treba biti isti kao Božji.
Ljudi mogu putovati brže od svjetlosti koja prelazi 300 tisuća kilometara u
sekundi. To nije ništa drugo nego duh. (112.-201., 1981.4.12.)
Živimo u ovom svijetu, ali to nije sve. Postoji i duhovni svijet. U koje ćemo
to mjesto otići i u njemu živjeti? To je vječan duhovni svijet ispunjen zrakom
ljubavi. Naš fizički svijet vrijeme je pripreme za život u vječnom duhovnom
svijetu. (140.-121., 1986.2.9.)

8. odlomak: Zemaljski život je vježbanje da bismo bili u ritmu s
duhovnim svijetom
Imam duboka duhovna iskustva. Duhovni svijet mjesto je okruženo
elementima ljubavi. Na zemlji udišemo zrak, ali u duhovnom svijetu ljudi
žive udišući ljubav. Ljubav koju dijelite u duhovnom svijetu nije svjetovna,
ljudska ljubav nego istinita ljubav. (145.-267., 1986.5.15.)
Kad odete u duhovni svijet, otkrit ćete da oni koji su u potpunosti voljeli svoje
roditelje, braću i sestre, supružnike i djecu, - tj. oni koji su duboko iskusili
ljubav u svom obiteljskom životu – moći će uživati ogromnu slobodu. Mogu
ići bilo kamo bez ograničenja. Obrnuto, one osobe u duhovnom svijetu koje
nisu iskusile ljubav imat će ograničeni duh, naći će se izolirani i usamljeni i
bez ikakve slobode. Ljubav između roditelja i djece je vertikalni odnos, ljubav
između supruga i supruge je horizontalni odnos, a ljubav između braće i
sestara je odnos koji kruži i okružuje. Ta se tri odnosa razlikuju jedan od
drugog. Prema tome, samo kad iskusite duboku ljubav kroz ova tri uzajamno
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različita međuodnosa na zemlji moći ćete se slobodno kretati vertikalno,
horizontalno i kružno. Oni koji nisu iskusili roditeljsku ljubav zato jer su
njihovi roditelji rano umrli nalaze se u tragičnoj poziciji jer im nedostaje
važno iskustvo ljubavi. Slično, oni koji nisu iskusili partnerski odnos ljubavi
supruga i supruge ujedno kao i ljubav u obitelji, bit će siromašni ljudi u
duhovnom svijetu jer im nedostaje bitno iskustvo u životu. Oni koji nemaju
braće i sestara također će biti u siromašnoj poziciji u duhovnom svijetu jer
im nedostaje to iskustvo. (Blagoslovljena Obitelj – 1062)
Razlog za ženidbu je taj da duboko iskusimo roditeljsku ljubav, partnersku
ljubav i dječju ljubav. Trebamo takva iskustva zato jer je duhovni svijet
ispunjen zrakom takve ljubavi. Trebate imati obitelj da biste sebe istrenirali
da budete u ritmu s duhovnim svijetom. Oni koji u duhovni svijet odu bez
tih iskustava ljubavi, tamo neće moći slijediti ritam. Bit će kao da nemaju
nos za udisanje takvog zraka ljubavi. (Blagos-lovljena Obitelj – 1062)
Rođeni ste od oca i majke. Još je važnija činjenica da ste rođeni od Boga
posudivši utrobu svojih roditelja. Istinite roditelje pronalazite kroz
univerzalne roditelje i kroz svoje fizičke roditelje. Vaši fizički roditelji su
privremeni, tako da je trenutak vaše smrti vrijeme slavljenja jer se idete
susresti s Istinitim Roditeljima. Tamo vlada istinita ljubav istinitih roditelja.
To je Nebesko kraljevstvo na nebu gdje je atmosfera sačinjena od ljubavi i
ispunjena roditeljskom ljubavi. Ta ljubav nije za mene; to je ljubav koja ide
ukorak s jednostranim zakonom i principom služenja i požrtvovnosti. U
skladu s tim principom, morate voljeti svemir i čovječanstvo. Vaš život na
zemlji vježbalište je za razvoj takve ljubavi. (105.-108., 1979.9.30.)
Koliko je važan vaš život na zemlji? Samo ga jednom živite. To je kratak
trenutak koji dolazi samo jednom. U usporedbi s vječnim životom, zemaljski
život je samo točka. To je prekratak trenutak. U tom trenutku, moramo
prevladati naš fizički život i činiti pripreme za duhovni svijet. (207.-99.,
1990.11.1.)
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Treće Poglavlje

Ljubav muškarca i žene
u prvobitnoj tvorevini
1. odlomak: Prvobitna ljubav muškarca i žene
Kad su muškarac i žena zaljubljeni, postavlja se pitanje je li njihova ljubav
u skladu s Božjom voljom i standardom koji On od njih traži. Je li njihova
ljubav u skladu s modelom ljubavi koji je u Božjem umu? Došli smo do
zaključka da su prvi muškarac i žena postali jedno u ljubavi na osnovi Božje
ljubavi, njihova bi ljubav postala univerzalnim modelom ljubavi. Mora da je
Bog želio takvu ljubav za ljude. Slično, mora da su muškarac i žena željeli
tu ljubav jedno od drugog. Takva istinita ljubav mora biti srž svemira. Ona
postaje standard po kojem se sve mjeri. (Blagoslovljena Obitelj – 334)
Božja ljubav i ljudska ljubav iste su u suštini. Ljubav dovodi do jedinstva.
Zašto muškarac i žena čeznu jedno za drugim? Zato jer muškarac može
posjedovati Boga samo kroz ženu i žena može posjedovati Boga samo kroz
muškarca. Drugim riječima, oni čeznu jedno za drugim zato jer Bog dolazi
i prebiva tamo gdje muškarac i žena postaju jedno u ljubavi. (Blagoslovljena
Obitelj -334)
S obzirom da je Bog izvor dvojnih karakteristika, trebamo istovremeno
pjevati pjesme zahvale za uzvišenu vrijednost Boga i za dostojanstvo i
vrijednost muškaraca i žena. (Blagoslovljena Obitelj – 334)
Kad Božja ljubljena žena živi u srcu muškarca i Božji voljeni muškarac živi
u srcu žene, oni oboje postaju Njegovi objekt partneri. Kad jedno drugo
vole, Bog će se veseliti vidjeti tu ljubav i sve će se stvari radovati. Nebo i
zemlja radovat će se kad vide muškarca i ženu s takvim vrijednostima. Kad
se muškarac i žena zagrle u uzajamnoj nježnosti, ta ljubav postaje točka na
kojoj se svemir ujedinjuje. Tako se u Božjem idealu razvija prvobitna slika.
(Blagoslovljena Obitelj – 334)
Prvobitno, muškarac treba sresti ženu s kojom će se moći radovati i žena
također treba sresti muškarca s kojim će se moći radovati. Više od toga, to
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treba biti susret koji će obradovati Boga i sve stvorene stvari. Tada će sva
tvorevina biti pokrenuta za taj par i željet će biti u njihovoj vlasti. Ptice
će pjevati a leptiri lepršati i radosno plesati. Bog će se radovati, ljudi će
se radovati, svi će se radovati. Da su prvi ljudski predci započeli povijest
uspostavljajući takvu poziciju, svijet bi bio prvobitan, idealan svijet.
(Blagoslovljena Obitelj – 334)

2. odlomak: Razlog zašto su muškarci i žene rođeni
Što je prvobitna svrha rođenja muškarca? Ne možemo zanijekati činjenicu
da je rođen za dobrobit žene. Slično, ni žena nije rođena radi same sebe.
Trebamo znati da će nastati problem ako žena sama ne shvati da je rođena za
dobrobit muškarca. Zato jer je Bog, vrhunski vlasnik neba i zemlje, postavio
to kao princip stvaranja, u svijet dobrote, istine, sreće, mira ili svijeta ljubavi
i ideala ne možemo ući ukoliko ne slijedimo taj princip. (Blagoslovljena
Obitelj – 337)
Žena je rođena da sretne muškarca i muškarac je rođen da sretne ženu, zar
ne? To je vrhunska istina. Stoga, trebamo naći oblast blagoslova koji se ravna
prema tom principu. Otklanjanje od tog najuzvišenijeg područja istine je
najveće zlo. (21.-201., 1968.11.20.)
Muškarci i žene su fizički suprotni. Dok su žene usmjerene na jednu stvar,
muškarci su usmjereni na tri ili četiri strane. Žene više uživaju boraviti kod
kuće, dok muškarci radije uživaju putovati svijetom. Karakter muškaraca i
žena je suprotan. Kako muškarci i žene mogu postati jedno? Postaju jedno
kroz ljubav. Ljubav sjedinjuje ljude i Boga. (38.-255., 1971.1.8.)
Zašto je muškarac rođen? Nije rođen radi akademskog zvanja, novca ili
političke moći. Rođen je za dobrobit žene. Muškarac je rođen radi žene.
Muškarci su fizički jači, ali ne da bi zarađivali samo za sebe nego da bi radili za
svoju djecu i žene. Muški seksualni organ i ženski seksualni organ se razlikuju.
Radi koga oni postoje? Nisu stvoreni radi samih sebe. Muški seksualni organ
stvoren je radi dobrobiti žene. Slično, ženski seksualni organ je za dobrobit
muškarca. Jeste li ikada razmišljali na ovaj način? To nije nešto smiješno. Što
je simbol ljubavi muškarca i žene? Koje je konačno odredište ljubavi? To je
seksualni organ koji ih čini jednim tijelom. (143.-275., 1986.3.20.)
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Seksualni organ postaje kanal kroz koji se, putem ljubavi, duh i tijelo
potpuno spajaju. To što muškarac ima nije njegovo i ono što žena ima nije
njezino. Muškarac ima ono što pripada ženi, a žena ima ono što pripada
muškarcu. Muškarci i žene nisu rođeni radi samih sebe. Trebaju jasno znati
da su rođeni za dobrobit svojeg partnera. Zašto su muškarci i žene rođeni
na zemlji? Rođeni su da bi jedni druge voljeli. Budući da je Bog veliki kralj
mudrosti, zamijenio je vlasništvo njihovih seksualnih organa. (132.-146.,
1984.5.31.)
Muškarac ima seksualni organ, ali to ne znači da je on njegov vlasnik. Isto
vrijedi i za ženu. Oni koji neodgovorno postupaju, ne mareći za vlasništvo
nad njihovim seksualnim organima, bit će osuđeni. Kad bi muškarci znali
da će biti kažnjeni u skladu s najstrožim zakonom, bi li se usudili misliti na
druge žene umjesto na svoje vlastite supruge? Obrnuto, bi li žene mogle
misliti na druge muškarce umjesto na svoje muževe?
(Blagoslovljena Obitelj – 340)

3. odlomak: Muškarci i žene apsolutno trebaju jedni druge
Ljubav je nešto što apsolutno trebate, zar ne? Je li to točno? Ljudska bića,
muškarac i žena, apsolutno su neophodni element za ljubav. Muškarac treba
ženu i žena treba muškarca. Koliko puno trebaju jedni druge? Jedni druge
trebaju više od Koreje, više od svijeta i čak više od Boga. Također, kad ne bi
bilo žena, cijela ljudska rasa nestala bi za sto godina. Bez obzira koliko se
muškarac hvalio da on ujedinjuje svijet, sve bi nestalo za sto godina kad ne
bi bilo žena. Stoga, žene su apsolutno neophodne. (25.-180., 1969.10.4.)
Kad kažemo „ljudska bića“, mislimo na muškarca i ženu. Kad gledamo
muškarca, on treba biti sa ženom, a kad gledamo ženu, ona treba biti s
muškarcem. Muškarac nije rođen jer je to želio niti je žena rođena jer je to
željela. Oboje trebaju jedno drugo. Nakon svojeg rođenja otkrivaju jesu li
muškarac ili žena. (67:-267., 1973.7.22.)
Kad ste bili rođeni kao muškarac, jeste li rođeni s ili bez znanja da postoje
žene? Kad bi se muškarac rodio i otkrio da postoje samo muškarci, ne bi li
se loše osjećao? Da je žena rođena i otkrila da postoje samo žene, ne bi li
se osjećala loše? Dakle, kad je žena rođena, je li rođena s ili bez znanja da
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postoje muškarci? Iako sam rođen bez tog znanja, onaj koji me rodio - to
je znao. Razlog zašto je netko rođen kao žena je taj što postoji muškarac
koji je treba. Slično, razlog zašto sam rođen kao muškarac je taj što postoji
žena koja me treba. Nije li to u redu? Svi smo tako rođeni, s Bogom koji sve
poznaje i sve zna. (37.-19., 1970.12.22.)
Muškarac apsolutno treba ženu. Muškarac apsolutno treba Boga, no prije
toga treba partnera koji se zove žena. Ljudska je povijest bila jadna jer
muškarci nisu ispravno razumjeli apsolutnu potrebu za ženama. Obrnuto, ni
žene nisu shvatile da apsolutno trebaju muškarce. Da bismo iskusili istinitu
ljubav potrebno je područje ideala i za tu svrhu muškarac treba ženu i žena
treba muškarca. Trebate znati da su apsolutan muškarac i apsolutna žena
koji teže istinitoj ljubavi združeni svojim naporima da postanu jedno u srcu.
Kad se takav muškarac i žena združe u jedno, Bog dolazi i s njima prebiva.
(Blagoslovljena Obitelj – 340)
Bog ne voli vidjeti da se par, koji je sjedinjen istinitom ljubavi, razdvoji.
Zato je ljubav apsolutnog muškarca i apsolutne žene vječna. Iako je Bog
sveznajuć i svemoguć, Božje postojanje apsolutno nema značenja ako je On
sam. Slično, bez obzira koliko zgodan i zdrav muškarac bio, te stvari nemaju
značenja ukoliko nema ženu. Muškarac koji je opčinjen svojim dobrim
izgledom i zdravljem živi jednim ružnim životom koji pred Bogom nema
vrijednost. Problem je što postoji puno muškaraca u svijetu koji su potonuli
u takav narcizam i to je razlog zašto je povijest krenula tragičnim putem.
Trebate znati da Božja providnost radi na promjeni i poboljšanju svijeta koji
je prožet takvom sebičnosti. (Blagoslovljena Obitelj – 340)

4. odlomak: Ljubav dolazi od svojeg
Ljubav se ne može ostvariti ako smo sami. Odakle dolazi ljubav? Ljubav
ne dolazi od mene nego od mog supružnika. Budući da ljubav dolazi od
mojeg bračnog partnera, moram joj se pokloniti i služiti. Odatle proizlazi
nebeski princip življenja za dobrobit drugih. Kad mi nešto izvanredno
časno i plemenito dođe, moram to poštivati i služiti da bih to mogao
primiti. Moramo živjeti filozofiju življenja za dobrobit drugih. (143.-277.,
1986.3.30.)
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Kad smo sami, ljubav se ne može pokazati. Ljubav se ne pojavljuje kad je
muškarac sam već samo kad se pojavi žena kao njegov objekt ljubavi. Samo
kad se pojavi objekt ljubavi, ljubav konačno počinje nicati. (Blagoslovljena
Obitelj – 342)
Kažemo da su roditeljska i partnerska ljubav dobre jer prava ljubav nije
nešto što je usmjereno samo na sebe. Ljubav nije nešto što počinje od mene
već od mojeg partnera. To trebate znati. Ljubav dolazi od vašeg supruga i
supruge, vaših sinova i kćeri i vaše braće i sestara. Ljubav ne počinje od vas
već od vašeg bračnog partnera.
Prema tome, tko je vlasnik ljubavi? Vaš supružnik je vlasnik ljubavi. (34.331., 1970.9.20.)
Odakle dolazi ljubav? Dolazi od vašeg partnera. Ako je vaš partner neugledan
ili ružan, ljubav se povlači; ako vaš partner lijepo i ljubazno izgleda, ljubav
se brže širi. Način na koji djeluje ljubav određuje se u skladu sa osobinama
vaše partnerice: njezinim govorom, njezinim mirisom i njezinim okusom.
(Blagoslovljena Obitelj – 342)
Gdje se nalazi baza ljubavi? Baza ljubavi nisam ja. Riječ ljubav mora se
koristiti u uzajamnim pojmovima. Bez obzira koliko zgodan muškarac
mogao biti, ako nema partnera, spriječen je napredovati jer sam ne može
voljeti.
Baza ljubavi nisam ja. „Ljubav dolazi od mene“, riječi su koje koristi Sotona.
Ja nisam baza ljubavi. Možete misliti da ste baza ljubavi, no u budućnosti
neće biti napretka sve dok takav način razmišljanja totalno ne nestane i
promijeni se.
Do sada su i supruge i supruzi sebe postavljali u središte oboje želeći da im
drugi služi. To su bili uništavajući odnosi. Budući da se temelji ljubavi ne
nalaze u meni nego u mojoj supruzi, ukoliko želim posjedovati tu ljubav,
moram se za nju žrtvovati. Ljubav zahtijeva strpljivost i apsolutno traži
požrtvovnost. S takvim gledištem, nema ni jednog drugog mjesta u svemiru
–osim zemlje - u kojem možemo pobijediti Sotonu.
Bog se čvrsto drži ljubavi jer se ona može pronaći samo u skladu s principom
ljubavi koji je usmjeren na Boga. Riječ suosjećanje (jabi) ne može se izraziti
ukoliko nema ljubavi. Riječ dobrohotnost (in) također ne može postojati
sama. Riječi jabi i in upotrebljavaju se samo u recipročnim pojmovima. (46.35., 1971.7.18.)
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5. odlomak: Muškarci i žene harmoniziraju se u ljubavi
Muškarac simbolizira nebo a žena zemlju. Oni se moraju sjediniti i stvoriti
sklad. Muškarci i žene su različiti. Mišići muškaraca su hrapavi dok su
kod žena mekani. Muškarci imaju bradu, žene nemaju. I njihovi se glasovi
razlikuju. Ako usporedimo muškarce i žene, primijetit ćemo da njihove
suprotstavljajuće osobine dobro pristaju jedno drugom. Sklad nastaje među
njima. Kad gledamo fizičku strukturu ljudi, njihova lijeva i desna strana čine
odgovarajući par. Te dvije polovice zajedno su čvrsto povezane.
Dame i gospodo, volite li samo visoke ili samo niske stvari? Volite one stvari
koje tvore sklad. Sudeći po crti stvorenoj na horizontu, ribe žive ispod, a
sisavci, ptice i druga stvorenja žive iznad. Žene imaju jednom mjesečno
menstruaciju, poput plimnih promjena na osnovi mjeseca. Disanje je slično.
Muškarac i žena uspostavljaju crtu ravnoteže i tvore sklad. U Disneylandu
ljudi vole vožnju kojom se penju visoko gore i zatim spuštaju dolje jer
Disneyland oponaša kretanje svemira.
Što mislite da je ljepše - muškarac koji je u skladnom odnosu s drugim
muškarcem ili muškarac koji je u skladu sa ženom? Muškarac koji je u
skladu sa ženom bolji je jer to odražava harmoniju svemira. Trebamo živjeti
ukorak s otkucajima svemira, svemira koji promovira sklad kroz harmoniju
yina i yanga. (Blagoslovljena Obitelj – 344)
Kad muškarac i žena stvore skladan odnos, oni pokrenu kružno kretanje.
Kad muškarac i žena postanu jedno tijelo kroz ljubav i urode plodovima
ljubavi, Bog silazi a oni se penju tako da se susreću u sredini. Bog postaje
središte tog kruga i počinje kružno gibanje. Središte kruga je mjesto gdje
je postignut sklad ljubavi. To je mjesto gdje se život javlja i pokreće i to
je početna točka ljudske jednakosti i zajedničke filozofije. To je tako jer
se tu nalazi snaga ljubavi. Stoga, ljubav je snaga koja grli sva međusobna
djelovanja svemira. (Blagoslovljena Obitelj – 344)
Ljubav je za ljude vječna. Ona je jedna i nikad se ne dijeli. Kad se jednom
muškarac i žena sjedine u ljubavi, trebaju cijeli život živjeti zajedno i zatim
vječno nakon smrti. Oni su dva tijela koja postaju jedno sjedinjujući se i
okrećući se zajedno. Kad dva tijela postanu jedno tijelo, okreću se kao što
to Bog čini i tvore četveropozicijsku osnovu ljubavi, izraz idealnog svijeta
ljubavi. Tu prebiva samo istinita ljubav i lažna ljubav ne može nikako upasti.
Kad Bog blagoslovi muškarca i ženu i oni postignu savršenstvo, Bog im
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slobodno prilazi kad kod poželi. Kad stvore četveropozicijsku osnovu
ljubavi, oni će zavoljeti duh jedan drugoga kroz tijelo jedan drugoga, a kad
zavole duh i um, njihova će ih tijela slijediti. (Blagoslovljena Obitelj – 344)

6. odlomak: Prvobitni ljudi ushićeni su istinitom ljubavi
Što je najsvetija stvar na svijetu? Istinita ljubav je najsvetija stvar na svijetu.
Istinita ljubav dolazi od Boga. Ako Bog postoji, nema drugog puta osim puta
istinite ljubavi. Bog uistinu čezne za putem istinite ljubavi i bez prolaska
putem istinite ljubavi, ne možemo izaći pred Boga. To trebamo znati.
Bog kroz ljubav želi vidjeti, čuti, jesti i dodirivati. Što se tiče ljudi, ako od
Boga prime poljubac ljubavi, njihova radost će učiniti da osjećaju kao da će
iznutra eksplodirati. To je ono što Bog želi. Bog se ne raduje tome da ima
dijamante ili nakit. (Blagoslovljena Obitelj – 380)
Ljudsko tijelo ima pet osjetila i svako ljudsko biće osjeća i potvrđuje istinitu
ljubav kroz podražaje pet osjetila. Ako su oči usmjerene prema istinitoj
ljubavi, pune su boja i opijene istinitom ljubavi. Kako će predivno sjati te
opijene oči pune boja! Pomislite samo kako su očaravajuće nasmiješene
usne osobe koja je prožeta istinitom ljubavi. Pokušajte zamisliti intenzivnu
ljepotu i slad svih pet osjetila koji su opijeni istinitom ljubavi i kreću se
prema Bogu.
Bog sam ne može iskusiti radost takve ljepote. On može iskusiti takvu ljepotu
samo ako ima partnera i to je razlog zašto je Bog stvorio ljude. Kako bi se Bog
osjećao promatrajući predivnog muškarca i ženu koji se gledaju zaljubljenim
očima punim istinite ljubavi ili koji se ljube zaljubljenim usnama punim
istinite ljubavi i sviraju glazbu srca istinite ljubavi? Ako postoji Eva s istinitom
ljubavi, Bog bi želio potpuno proputovati njezinim svijetom srca. Bog bi imao
nezadrživu želju istražiti širinu i dubinu tog predivnog Evinog svijeta srca.
Bog bi želio proputovati i Adamovim i Evinim svijetom srca, svijetom ljepšim
od stvorenog neba i zemlje. Sigurno je da bi Bog radije putovao svijetom
srca osobe koja ima istinitu ljubav nego svemirom. Bog nikada ne bi želio
napustiti Adamov i Evin svijet srca i istinite ljubavi. Da se, nakon što je
stvorio Adama i Evu, Bog zaljubio u njihovu istinitu ljubav i postao dijete
izgubljeno u toj ljubavi, kakav bismo svijet imali? Budući da bi Bog prebivao
u njihovoj sredini, svijet koji bi stvorili Bog i ljudi koji su postali jedno bio bi
svijet ispunjen radošću i ljepotom. (Blagoslovljena Obitelj – 380)
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Da je Božja istinita ljubav bila usavršena, Bog - koji na takvu ljubav uzvraća
- ne bi se žalio što je potpuno apsorbiran istinitom ljubavi. Božja je priroda
takva da bi bio potpuno sretan sa svim što se događa unutar kraljevstva
istinite ljubavi. Da su ljudi živjeli u tom svijetu istinite ljubavi, živjeli bi
sretnim životom i bez ikakvog žaljenja. Štoviše, ovaj svijet bio bi svijet bez
rata, pritužbi i nesreće. (Blagoslovljena Obitelj – 380)

7. odlomak: Ljubav se ostvaruje u sasvim prirodnom okruženju
Ovo je priča iz moje mladosti. Jednog dana uhvatio sam par ptica i pokušao
ih natjerati da jedna drugoj poljubi kljun. Da bih vidio kako se ljube stavio
sam ih u krletku, hranio ih i gledao. To sam učinio zato jer sam još kao
dijete imao želju vidjeti ih kako se vole i sretno zajedno pjevaju. To je
bio eksperiment koji je proistekao iz moje znatiželje da bolje razumijem
principe prirode. Nastavio sam s tim eksperimentom za kojeg sada shvaćam
da je bio prilično zločest. Samo nakon dugo vremena konačno sam shvatio
da se ljubav ostvaruje samo u prirodnom okruženju. Iskrena ljubav ostvaruje
se prirodno, u atmosferi koja je najprirodnija. Kroz dugo putovanje
mog eksperimentiranja došao sam do ispravnog razumijevanja ljubavi.
(Blagoslovljena Obitelj – 353)
Kad netko izgubi ljubav, hoće li mu sveučilišno obrazovanje pomoći da
tu ljubav vrati? On će samo akumulirati znanje, postati veći individualist
i početi štovati materijalizam. Upravo kao što je korejska juha od graha
ukusna samo ako se posluži u debeloj korejskoj posudi, vježbanje karaktera
ima smisla samo ako je zasnovano na ljubavi.
Cvijet ljudske civilizacije treba cvjetati na temelju umjetničkog sklada. U
tom smislu, pečena rebarca trebaju se poslužiti na velikoj tacni, a korejska
gusta juha od graha mora se poslužiti u debeloj, korejskoj zemljanoj posudi
kako bi njezin pravi okus došao do izražaja. Kad se jednom naviknete na
opori, intenzivan i osvježavajući okus korejske juhe od graha, kamo god
otišli nikada je nećete zaboraviti.
Slično tomu, kad se jednom ljudi naviknu na zemaljski, dubok i osvježavajući
okus ljubavi, neće se mijenjati. Upravo kao što se lako umorimo od gotove
i brze hrane koja je obično jako zaslađena, ako bi se ljubav mogla ostvariti
lako i posvuda kao brza hrana, ne bismo je mogli zvati istinitom ljubavi.
(Blagoslovljena Obitelj – 353)
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Danas ima ljudi koji posvuda kušaju ljubav kao da jedu brzu hranu. To je
problem.
Ljubav ne postaje dublja samo zato jer se kupate u mirisnoj kupelji. Rekao
bih da je ljubav bračnog para koji živi na selu i pere se u hladnoj vodi prije
odlaska u krevet čišća, duže traje i čak je dublja. Par koji mora oprati zube
prije ljubljenja ne doživljava prirodnu ljubav. Miris zubne paste sprječava ih
da kušaju jedinstven miris drugog bića. Kad promatram ljude koji peru svoje
zube prije ljubljenja, ne znam pokušavaju li okusiti ljubav ili zubnu pastu.
(Blagoslovljena Obitelj -353)
Kad sretnete nekoga tko vam se sviđa ili koga volite, želite ga zagrliti i
poljubiti. To je prirodni nagon između spolova. Trebate razmišljati da
svojeg partnera morate sresti zato da biste mogli voljeti svoju okolinu svemir. Pronaći partnera i uspostaviti međusobni odnos je prirodno ljudsko
ponašanje.
Kad se muškarac prema ženi i žena prema muškarcu ponaša u skladu
s idealom partnerstva, nema ni jednog čina ili incidenta koji bi narušio
redoslijed ljubavi. Pravi redoslijed ljubavi javlja se samo kad se muškarac i
žena sretnu na osnovi idealnog partnerstva. (Blagoslovljena Obitelj – 353)
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