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Vivemos no mundo físico, mas sabemos que este não é o único mundo que existe. Há também
o mundo espiritual. O mundo espiritual é uma realidade definitiva. Também sabemos que
estes dois mundos – o mundo físico e o mundo espiritual – não devem estar desconectados um
do outro. Eles devem estar ligados como um único mundo.
Nós, seres humanos, que nascemos a partir do mundo espiritual, certamente retornaremos para
esse mundo. Na Coreia, normalmente utilizamos uma expressão interessante em referência à
morte. Quando alguém morre, dizemos, “ele retornou para casa.” Para onde ele retorna? Não
é para um cemitério. Queremos dizer que retornamos para o ponto de origem da vida.
Retornamos através de vastas extensões de história. No processo, mudamos nossa
nacionalidade. Retornamos para o mundo que gerou os antepassados humanos. Se existe um
Criador, então estamos retornando para o mundo do Criador. Esse é o lugar que nos
originamos, por isso é para lá que finalmente retornamos.
O universo está envolvido em movimento circular em todos os lugares. Por exemplo, quando
a neve derrete na montanha, ela forma um pequeno riacho. À medida que desce, seu volume
aumenta até se tornar um rio. Certamente ele alcança o oceano. A partir do oceano a água
evapora, concluindo o ciclo ao retornar para a atmosfera.
A Escola da Vida
Todos os seres desejam alcançar um nível mais elevado, um lugar melhor, através do
movimento circular. Então, onde é o melhor lugar para onde vamos viver eternamente?
Enquanto no mundo físico, vivemos em nosso corpo físico. Nossa mente, porém, está voltada
na direção do mundo eterno.
Nascemos neste mundo, e passamos através dos anos de nossa adolescência, nossos vinte e
trinta anos, idade média, e certamente alcançamos a velhice. Definitivamente, chegamos ao
fim de nossas vidas, tal como o sol finalmente se põe no horizonte. Entretanto, aqueles que
sabem que o mundo espiritual existe, sabem muito bem que o tempo utilizado em nosso corpo
físico é relativamente curto, e que o mundo que encaramos após nossa morte é eterno. Eles
sabem que nossa vida na terra é um período de preparação para o mundo eterno.
Somos como estudantes que devem obter créditos em todas as nossas aulas para que
possamos cumprir as exigências de nossa escola. A escola determina até que ponto seus
estudantes atendem seu padrão e decide se pode reconhecê-los. Quanto mais os créditos de
um estudante ficam aquém do padrão, mais distante esse estudante está do padrão de valor da
escola.
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De uma forma semelhante, o valor de todos os seres humanos é avaliado em relação a um
padrão. Nossa vida no mundo físico é um período de preparação comparável com o tempo
que um estudante utiliza tentando obter boas notas na escola. Em outras palavras, passamos
nossa vida inteira na terra preparando e nos esforçando para obter boas notas. Vivemos cada
dia de nossas vidas centrando em uma avaliação. Essa mensuração está de acordo com um
padrão específico. Somos responsáveis por esse padrão por toda a nossa vida na terra.
A Unidade do Mundo Espiritual
A maioria das pessoas na sociedade não sabe com certeza sobre o mundo original para onde
iremos após a vida neste mundo. Elas não sabem se existe vida após a morte, ou mesmo se
Deus existe. Certamente, todos irão para o mundo espiritual. Acontece que o mundo espiritual
é uma única realidade. Ele não está dividido em muitos países, como é o mundo físico. Então,
como é no mundo espiritual? Podemos compará-lo com a água que serve como o ambiente
para os peixes. A água é uma condição absoluta para os peixes viverem. Entretanto, isso não
significa que um peixe passará sua vida inteira em um único lugar. Um peixe que vive na
água doce não pode desovar se permanecer em seu rio. Ele tem que deixar a água doce, e
entrar em contato com a água salgada a fim de colocar seus ovos. Dessa forma, ele passa
através de dois mundos. Da mesma forma, nossa mente, parte do mundo espiritual, e o corpo,
parte do mundo físico, devem estar interconectados.
No início da história humana, uma realidade de unidade global deveria ter se formado em
honra ao aniversário de nascimento de Adão, ao aniversário de seu casamento sagrado e ao
aniversário de sua morte. Então a humanidade poderia ter se unido como um único povo
compartilhando na comemoração desses dias. Ao invés de se dividir, a humanidade poderia
ter vivido em uma única realidade. Se isto tivesse acontecido, então a forma de vida de Adão
e Eva teria sido transmitida através da história humana. A cultura formada teria durado
enquanto os seres humanos continuassem a existir.
O Valor da Esperança
Cada um de nós segue através da vida ignorante sobre quando morreremos. Não sabemos se
não morreremos em um acidente de trânsito. Acho que algumas pessoas morrerão dizendo,
“Oh, o Reverendo Moon estava certo,” expressando arrependimento somente naquele
momento. Precisamos saber que estamos percorrendo um caminho muito sério na vida.
Precisamos utilizar cada segundo de nossas vidas para nos prepararmos para o mundo eterno.
Devemos estar cientes que estamos trilhando esse caminho fatal.
Quando as pessoas vão para o mundo espiritual, elas podem ser divididas em dois tipos gerais.
O primeiro tipo compreende aqueles que deixam sua vida de uma forma natural neste mundo,
e o segundo tipo compreende aqueles que experimentam uma morte prematura. Entre este
último tipo, alguns morrem como resultado de punição, e outros morrem a fim de pagar
indenização pela nação ou o mundo. Suponham que Deus estabeleceu uma pessoa em uma
posição central com o valor de mil pessoas. E se Deus fez essa pessoa seguir o caminho da
morte no lugar dessas mil pessoas? Nesse exemplo, a graça e virtude daquela pessoa que
morreu no seu lugar moveria os corações daquelas mil pessoas. Elas se determinariam a viver
para o benefício daquela pessoa, modelar suas vidas de acordo com essa pessoa, e viver como
ela viveu.
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Se elas fazem isto, as mil pessoas entrariam na mesma realidade de graça como aquela pessoa
que morreu por elas. A razão que tentamos seguir a filosofia de patriotas e modelar nossas
vidas de acordo com os homens sábios é que desejamos entrar na mesma realidade de graça
como estas pessoas.
Algumas pessoas vivem com esperança, enquanto outras vivem sem esperança. Podemos
dividir a esperança e aspiração das pessoas em dois tipos gerais; aquele centrado nos seres
humanos e aquele centrado no Céu. Um recém-nascido pensa que o seio de sua mãe é o lugar
mais maravilhoso do mundo. Porém, em determinado ponto de seu desenvolvimento, a
criança deixa o seio de sua mãe. Enquanto cresce, ele ou ela forma amizades, sentindo-se
mais feliz quando está com seus amigos. Porém, certamente o jovem deixará seus amigos para
trás. Durante o nosso curso de vida, descobrimos que nem os pais amorosos, nem um cônjuge
amoroso, e nem mesmo filhos amorosos podem satisfazer completamente nossas esperanças.
As pessoas têm muitos tipos de esperanças. Certamente, todas estas esperanças desaparecem.
Temos esperanças para nossa família, esperanças para nosso país, e esperanças para o mundo.
Mas a realidade é que, à medida que envelhecemos, nossa esperança fica mais fraca. Algumas
pessoas se vangloriam que sua esperança representa a esperança de toda a humanidade, mas
logo descobrem que não têm a convicção para persegui-la ao sacrifício de sua vida. As
pessoas nutrem fervorosamente muitas esperanças durante o curso de suas vidas. Mas quando
encaram a morte, elas abandonam todas as suas esperanças. Elas desejam ficar vivas mais um
dia. Dia após dia elas vagam em busca de algo novo no qual coloquem sua esperança. Quando
finalmente enfrentam a morte, porém, toda a sua esperança se esvai e elas caem em desespero
enquanto iniciam seu caminho final. Sabemos muito bem que tudo isso é verdade.
Visto como um indivíduo, pode parecer que uma pessoa possui aspirações dignas. Mas
nenhum indivíduo espera viver além da morte. Em minha visão, é importante que todas as
pessoas na terra atualmente considerem seriamente uma questão. Como podemos encontrar
esperança que não declinará diante da morte, mas que a transcenderá? Todas as coisas deste
mundo passarão. Nossas famílias, nações e até mesmo o próprio mundo passarão. Ideologias e
filosofias passarão. O que é que permanecerá? O que permanece, é a esperança que pode
derrotar a morte.
Podemos considerar que uma pessoa que não possui essa esperança ou aspiração será
derrotada na vida. Há pessoas que, desde o momento do nascimento, rejeitam todas as
esperanças e aspirações do mundo secular. Estas pessoas abraçam aspirações não do mundo
humano, mas do Céu, esperanças que são eternas. O Céu auxilia estas pessoas. Uma vida de
fé não abraça qualquer aspiração que existe na terra. Ao invés, ela abraça as esperanças que
ultrapassam até mesmo os portões da morte. Ela sonha com o mundo de esperança eterna.
Superando o Medo da Morte
Algum dia eu também morrerei. Quando somos jovens, não pensamos muito sobre morte.
Mas à medida que envelhecemos, nos tornamos cada vez mais sérios sobre a morte. Isto é
porque a morte é um portão através do qual estamos destinados a passar inevitavelmente. Mas
o que acontece a nós depois que morremos? Vocês sabem por que estou falando sobre morte?
Estou falando sobre morte a fim de ensinar o significado da vida. Quem realmente conhece o
valor da vida? Não é a pessoa que está fazendo tudo para preservar sua vida.
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A única pessoa que realmente conhece sobre a vida é aquela que segue pelo vale da morte.
Ela confirma o significado da vida quando clama desesperadamente para o Céu na
encruzilhada de vida e morte.
Por que as pessoas temem a morte? É porque elas não conhecem o propósito pelo qual
nascemos. Aqueles que não sabem por que nascemos, não sabem por que morremos. Portanto,
as primeiras perguntas que os filósofos fazem é “O que é a vida? Por que nascemos?” Se
pensarmos sobre isto, compreendemos que, quando morremos, renascemos no meio do amor
de Deus. Mas no mundo humano, as pessoas clamam, “Oh não, eu vou morrer! O que eu vou
fazer?” Elas criam um grande alarido. Vocês acham que Deus ri, “Ho ho ho,” quando
morremos? Ou vocês acham que Deus chora, “Oh não,” e fica dominado com tristeza? A
verdade é, Ele fica feliz. Isto é porque o momento da morte do corpo físico é o momento que
experimentamos a alegria de deixar a realidade finita de amor a fim de entrar na realidade
infinita de amor. Este é o momento de nosso segundo nascimento.
Então Deus fica mais feliz no dia que nascemos no mundo físico, ou naquele momento que
deixamos para trás nosso corpo físico? Naquele momento, nascemos uma segunda vez na
realidade da expansão infinita de amor. Nos tornamos Seus novos filhos através da morte.
Naturalmente, Deus fica mais feliz no segundo nascimento. Estou contando isto para vocês
porque vocês precisam saber que não podem ter um relacionamento com Deus a menos que
sejam liberados do medo da morte.
Nossos Dois Nascimentos
Deus fica feliz ao assistir e tomar parte diretamente em nossa vida. Considerem como um
bebê nasce e faz xixi em suas fraldas enquanto começa o processo de crescimento. Deus está
feliz porque enquanto a criança cresce, o pulsar de amor que está no coração de Deus também
aumenta. Quando Deus faz alguma cara, os bebês o imitam e fazem a mesma cara. Quando
Deus sorri, os bebês também sorriem, e quando Ele fica triste, eles também ficam tristes. É
assim como os bebês crescem gradualmente para se assemelharem a Deus. Enquanto os bebês
crescem, eles também começam a se assemelhar a seus pais. A partir de seus pais, eles
aprendem o idioma e as regras para a vida cotidiana. Naturalmente, todas estas coisas têm sua
origem em Deus.
Então, depois que Deus viveu conosco na terra e segue para o outro lado, o que estamos
destinados a fazer? Se dizemos, “Espere, Deus, eu quero ir com o Senhor,” Ele responderá,
“Quem é você? Eu não conheço você”? É provável que Ele nos deixe para trás assim? Ou Ele
vai querer nos levar com Ele? Naturalmente, Ele vai querer nos levar com Ele. Mas quando
Deus diz, “Eu não posso levar você comigo agora. Eu levarei você comigo depois que você
crescer um pouco mais em sua perfeição,” podemos responder, “Bem, não podemos ir agora,
mas estamos certos que chegará um tempo quando seremos capazes de ir.” Então podemos
esperar por esse dia.
Em nosso corpo físico, somos incapazes de seguir Deus onde quer que Ele vá. É natural que
aspiremos nos assemelhar a Deus. Por Sua parte, Deus também quer que Seus filhos e filhas
se assemelhem a Ele. Então, devemos concluir que Deus nos desenhou para nascermos de
novo em um corpo que nos permita nos assemelharmos a Ele. Deus e os seres humanos
anseiam por aquele dia eterno quando possamos voar juntos através dos céus.
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O dia que nascemos como seres que podem ter asas com Deus, o dia que nascemos nesse
corpo, esse é o dia de nossa morte física. Nesse dia, abandonamos o corpo físico como um
casaco velho. Então, deveríamos dar as boas-vindas para a morte ou temer a morte?
Naturalmente a resposta é que devemos dar as boas-vindas para a morte.
Então, para que propósito devemos morrer? Devemos morrer para o benefício do amor
verdadeiro de Deus. Esse é o amor onde buscamos sacrificar a nós mesmos para o benefício
dos outros. Podemos concluir que a razão pela qual abandonamos nosso corpo físico é para
que possamos participar na realidade da obra de amor de Deus. Morremos para o benefício do
mundo de amor de Deus.
Vocês não gostariam de nascer como verdadeiros filhos e filhas de Deus, que podem receber e
praticar amor verdadeiro? Se pudéssemos mensurar a riqueza de Deus, quão rico vocês acham
que Ele seria? Vocês já pensaram sobre isso? Com todas essas estrelas no universo, não é
provável que exista uma estrela que seja um diamante sólido? E que tal uma estrela de ouro
puro? Deus é realmente onisciente e onipotente. Ele não iria querer que Seus filhos tivessem
tudo? O que vocês acham? Deus pode ir de um extremo ao outro do vasto universo em um
instante. Isto é algo que vocês achariam interessante para fazer?
Para obter essa capacidade, o que precisamos fazer? Devemos manter as leis que Deus
estabeleceu para nós. Somente quando fazemos isso, é possível que estejamos com Ele. É
impossível se apenas nos comportamos de qualquer forma que desejamos. Vocês estão
confiantes que podem se abster de fazer o que Deus diz para vocês não fazerem? Os seres
humanos têm uma estrutura dual. A mente é o parceiro sujeito e o corpo é o parceiro objeto. É
necessário que os dois se tornem unidos, com o corpo se subordinando à mente.
Três Estágios da Vida
Seguimos através de três realidades que correspondem aos estágios de formação, crescimento
e aperfeiçoamento. Seguimos através da realidade de água no útero de nossa mãe, então a
realidade do planeta terra, e finalmente a realidade celeste de flutuar no ar. Seguimos através
do período na água do útero e nascemos no mundo. Vivemos em nosso corpo físico neste
mundo por cerca de cem anos, até entrarmos no mundo no qual voamos através do ar.
Passamos através destas três realidades.
Quando um feto está no útero, ele resiste em deixar o útero para o mundo exterior. Ele luta
tanto quanto pode para ficar no útero. A razão é que quando o feto deixa o útero, seu lar é
destruído. Toda sua nutrição e tudo mais que ele tinha se parte e vai embora. Além disso, sua
cabeça e o corpo aumentam em tamanho durante o processo de nascimento. Quem gostaria de
passar por algo assim? Todo feto chora, “Não,” no momento do nascimento. Certamente a
bolsa estoura e o bebê vem logo depois.
Ao observar uma mulher dar à luz a um filho, você realmente tem que sentir pena dela. As
mulheres que deram nascimento sabem sobre o que estou falando. Quando a mãe está
empurrando, não faz nenhuma diferença quão bela ela possa ser. Seu rosto se contorce em
todos os tipos de formas estranhas. Ela faz caretas tão terríveis que nem mesmo o esposo pode
suportar assistir, e sai da sala. Ela faz quase todas as caras possíveis. Por isso, a mãe também
segue através de enorme dor até o último momento a fim de que o bebê possa nascer.
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Após o nascimento, é necessário deixar o cordão umbilical conectado ao umbigo do bebê? Ou
o cordão umbilical é cortado sem pensar duas vezes? Talvez alguém devesse se opor, dizendo,
“Esse cordão é a linha de vida de alguém. Como você pode cortar a linha de vida que conecta
uma ser humano a outro?” O bebê recém-nascido também chora ao máximo de seus pulmões,
porque pensa que está prestes a morrer. Enquanto Deus observa, Ele não pode evitar um
sorriso feliz. A partir do ponto de vista da nova vida que acaba de nascer, um mundo
simplesmente desapareceu completamente. Agora ele deve respirar o ar de seu novo mundo.
Uma criança é concebida nas profundezas da água. O período no útero é um período de
existência na água. Enquanto o feto estiver no útero da mãe, ele estará flutuando na água. À
primeira vista você poderia pensar que o tempo no útero seria difícil porque o feto não pode
respirar. Você pensaria que seria necessário um processo de entrada e saída de água. Esta
função é cumprida por algo como uma mangueira conectada com a barriga do bebê. Como um
feto recebe nutrição no útero? Ele recebe nutrição através de seu umbigo.
Para a criança no útero, o umbigo funciona como uma boca. Assim, não devemos desdenhar
de nossos umbigos. Esfregue um pouco o seu umbigo e diga, “Ei, umbigo. Obrigado por
trabalhar tão duro naquela época.” Se você esfregar seu umbigo com frequência, é bom para
sua saúde. Não, isto é sério. Esta é uma boa forma para se exercitar. É bom para sua saúde
exercitar seu umbigo. Por exemplo, uma pessoa que dorme em um quarto frio pode evitar ter
diarreia, desde que mantenha seu umbigo bem coberto.
A Respiração do Amor
Podemos nos referir ao nosso umbigo como nossa boca anterior. Alguém poderia dizer, “Que
tolice. Quem já ouviu falar de uma antiga boca?” Não há como negar o fato que seu umbigo já
funcionou como sua boca. O umbigo também funcionou como um aparato respiratório. Sua
boca atual cumpre essa função aqui na terra. A função mudou para cima em seu corpo. A
mesma função é uma necessidade para o ser espiritual como é para o feto no útero.
O ser espiritual está ligado ao corpo físico que vive na terra pela respiração do ar. Ele vive
fora do corpo físico até que o corpo envelheça. Então o ser espiritual chuta o corpo para longe
e tenta se separar. Se nesse momento, o corpo grita, “Não, eu não quero morrer! Eu não vou
morrer,” como Deus reagirá? Ele sentirá pena do corpo físico, por causa da dor que está
suportando? Ou Ele vai sorrir silenciosamente?
A criança que experimenta dor a fim de emergir do útero de sua mãe cresce para se tornar o
objeto do amor de seus pais. Da mesma forma, nosso ser espiritual deixa para trás nosso corpo
físico chorando a fim de nascer renovado como o objeto eterno do Deus que é um ser
espiritual. Esta é a conclusão baseada no Princípio. Na terra também o bebê pode se tornar o
amigo de seu pai e de sua mãe após nascer. Isto é porque ele nasce no mundo físico onde pode
compartilhar amor com seu pai e sua mãe. Da mesma forma que o feto nada no útero da mãe,
a vida na terra está respirando e vivendo nas faixas de ar. Somente quando o bebê compartilha
amor com seus pais, enquanto respira o ar, podemos dizer que ele está vivo. Da mesma forma,
podemos compartilhar amor com Deus, nossos Pais, que existe como um ser espiritual eterno,
depois de nascermos novamente no mundo espiritual.
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Que tipo de lugar é o mundo espiritual? Quando entramos no mundo espiritual, começamos a
respirar através de um buraco no topo de nossa cabeça e através de nossas células. O ar no
mundo espiritual não é o ar que temos na terra. Ao invés, ele é amor. Quando uma pessoa
espiritual respira, ele ou ela inala e exala os elementos nutritivos de amor. Na terra, somente
comer não sustenta nossa vida. Quando comemos e bebemos, tudo que estamos fazendo é
encher nosso saco com comida e água. Certamente, morreremos. A forma que assumimos
durante nossa vida na terra é nossa segunda existência. Enquanto na terra, precisamos
desenvolver nosso caráter de amor. Portanto, na terra, a coisa que mais precisamos é amor. O
que é um órfão? Por que chamamos uma criança que não pode receber amor de um pai ou
uma mãe de órfão? É porque essa criança carece do amor pelo qual ele ou ela pode se
conectar eternamente com o mundo espiritual. Ausentes de amor, somos solitários. Esse é o
motivo pelo qual sentimos pena de uma pessoa que vive sem um cônjuge.
A morte destrói nossa capacidade de respirar no segundo estágio e nos conecta com o
alimento de amor. Certamente não temos escolha a não ser deixar para trás o corpo físico.
Não podemos ver o amor, mas nossa estrutura interna se desenvolve centrando no amor dos
pais, de esposo e esposa, e de filhos. Tal como existe um desenvolvimento normal para uma
criança no útero de sua mãe, existe um curso normal de desenvolvimento na terra. Seguimos
este curso vivendo de acordo com as leis de Deus. Não podemos fazer isto vivendo apenas da
forma que queremos.
Voo Humano
Se examinamos o mundo da natureza, vemos que insetos insignificantes, sementes de árvores,
e até mesmo filhotes de pássaros podem voar. Faz sentido que o ser humano, o maior de todas
as criações, não possa voar? Olhem para o dente-de-leão. Ele é feito de forma que suas
sementes voem quando o vento sopra. Os pássaros voam, insetos voam e as sementes de
plantas voam. Seguramente, os seres humanos também devem ter sido criados com uma
forma para voar. Alguém pode ficar tentado a reivindicar, “Deus, por que o Senhor nos criou
sem a capacidade para voar, quanto todas as outras coisas na criação podem voar?” A resposta
de Deus provavelmente seria, “Espere algumas décadas até que você alcance a perfeição, e
então vou deixá-lo voar.” Assim, o que devemos estar fazendo até então? Precisamos nos
treinar para sermos capazes de nos adaptarmos ao mundo espiritual. Precisamos treinar para
amar nossos pais, amar nosso cônjuge e amar nossos filhos. Então, quando chegar o
momento, entraremos no mundo eterno e viveremos em atendimento a Deus. Para isso
acontecer, devemos colocar de lado este corpo físico e morrer.
Olhem para o ciclo de vida da cigarra. Antes da cigarra poder voar, ela segue através de um
estágio larval. O que aconteceria se a cigarra dissesse, “Eu quero seguir vivendo como uma
larva. Eu não quero deixar minha pele. Eu não me importo com terra e ar?” Mesmo se
estivesse resistindo à sua transformação, uma vez que ela troca sua pele, ela voaria para longe.
Uma situação semelhante ocorre com a libélula. Primeiro ela existe como uma larva, nadando
pela água. Em seguida ela rasteja pela terra por algum tempo. Depois disso, ela troca sua pele
e voa para longe. Ela começa a comer insetos que nunca imaginaria comer enquanto estava
vivendo na terra. Enquanto ela voa, o mundo inteiro se torna seu lar. Muitos insetos passam
através de três estágios assim. Esse é o motivo pelo qual insetos têm asas. Eles desenvolvem
asas através de sua vida na água, na terra, e finalmente no ar.
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Os seres humanos são os seres mais elevados na criação, mas nós temos asas? Viver somente
na terra nos satisfaz? Os seres humanos têm asas, mas elas são asas de uma ordem mais
elevada. Você pode dizer que não quer deixar de lado seu corpo físico e morrer. Mas uma vez
que morremos e deixamos para trás nosso corpo físico, nosso ser espiritual passa através de
portões abençoados do nosso segundo nascimento e, uau, voamos para longe.
Cruzando a Linha de Chegada
Como já disse, não podemos evitar a morte. Devemos estar preparados para sofrer a fim de
estabelecer o bem que está em nós como nosso segundo ser no mundo eterno. Um feto no
útero da mãe deve receber adequados cuidados pré-natais, se deve nascer saudável e forte. Da
mesma forma, precisamos nos preparar adequadamente enquanto estamos na terra.
Precisamos crescer nos modelando à imagem de Deus, do coração de Deus e da divindade de
Deus.
Uma vez que crescemos, precisamos investir nossas vidas para ultrapassar a linha entre vida e
morte. Devemos ultrapassar, mesmo que tenhamos que enfrentar a tempestade mais feroz.
Não é suficiente se fizermos bem na maior parte do caminho, e então, ficarmos aquém da
linha de chegada. O que devemos fazer quando nos encontramos nos aproximando da linha de
chegada da vida? Mesmo se corremos com nossa mente focada totalmente no objetivo, não
podemos estar confiantes que conseguiremos chegar ao fim. Se perambulamos sem destino no
final, seremos arruinados. Obtemos vitória somente quando cruzamos a linha de chegada.
É um esforço que vale a pena para todos os nascidos como um ser humano. Não importa
quanta oposição possa haver por trás, não importa quanta perseguição venha do lado, você
apenas tem que avançar um passo de cada vez. Não há tempo para se envolver com a
oposição. Você deve se manter seguindo tão rapidamente quanto puder, mesmo dando um
passo por vez, a fim de percorrer seu caminho de destino para seu final, e finalmente cruzar a
linha de chegada. Todos devemos seguir este caminho.
O Valor da Justiça
Frequentemente dizemos que o coração de uma pessoa é reto. O que isto significa? Quando
um coração é firmemente vertical, dizemos que ele é reto. Se uma árvore está deitada no chão,
não dizemos que ela é reta. O mesmo é verdade quando nos referimos a um coração como
reto. A expressão significa que o coração está colocado verticalmente. Esse é o motivo pelo
qual os seres humanos caminham eretos. Um objeto deve ser vertical a fim se estar reto.
Devemos estabelecer nossos corações em uma posição completamente vertical. Então o corpo
será horizontal em relação a isto. Quando o vertical e o horizontal estão estabelecidos
conosco, o poder de atração do vertical e o poder de repulsão do horizontal estarão em
equilíbrio. Então surgirá as forças centrípetas e centrífugas. Por isso, precisamos encontrar a
nós mesmos. Quando nos afirmamos, devemos dizer que Deus e os verdadeiros pais também
são desta forma. Neste fundamento, podemos expandir nossa esfera de vida através dos
familiares, de um clã e uma nação. Os médicos colocam em quarentena pacientes que têm
doenças perigosas transmissíveis. Pela mesma razão, não está distante o tempo quando
enviaremos pessoas que conhecem a Vontade de Deus, mas que continuam a pecar a despeito
deste conhecimento, para o isolamento perto do Polo Norte ou outra região ártica.
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Pessoas atiradas nesse lugar podem não ter um lugar para dormir ou comida para comer. Elas
podem seguir através de imenso sofrimento até que possam se arrepender genuinamente.
Existe uma coisa que me deixa triste. Deus me deu a responsabilidade para cumprir Sua
vontade, por isso, durante o tempo da minha vida, eu preciso cumprir Sua vontade até um
nível que Ele considere aceitável. Até que tenha feito isso, eu não posso morrer. Por essa
razão, quando estou no vale da sombra da morte, Deus me tira do perigo. Embora esteja
comendo ou jejuando, dormindo ou acordado, estou sempre orando pelo mundo e a
humanidade. Meu sofrimento não é para o benefício de um país ou povo específico. Meu
objetivo é a salvação do mundo. Tenho trabalhado até este dia e estou pronto para morrer, se
necessário. Tenho sacrificado minha vida para que este objetivo possa ser alcançado. Vocês
também devem viver e morrer para o benefício do mundo. Se é para o benefício da salvação
mundial, vocês devem até mesmo estar preparados para morrer com sua esposa, família, seu
clã, e até mesmo seu povo inteiro.
Face a Face com a Morte
Algum dia no futuro, vocês morrerão. Quando se colocam face a face com a morte, vocês
olharão para trás sobre sua vida. Vocês precisam pensar quais palavras finais deixarão para
trás nesse momento.
No caminho da morte, seus amigos não estarão com você. Seus pais amorosos não estarão lá,
nem seus amados irmãos e irmãs. Seu cônjuge e filhos a quem você amou tanto não estarão
com você. Este é um caminho que você seguirá sozinho.
Ninguém pode seguir esse caminho duas vezes. Uma vez que você tenha seguido, não há
volta. Uma vez que você toma esse caminho, não pode retornar em toda a eternidade. O
coração que você tem ao trilhar esse caminho é importante. Quando chega esse momento,
face a face com a morte, se você não possui a esperança que pode transcender a morte, esse
será o fim para você.
Na história houve muitas pessoas que exaltaram e estabeleceram a vontade de Deus. Elas não
recuaram quando enfrentaram a morte. Ao invés, elas riram diante da morte e transcenderam
corajosamente a morte. Sabemos bem que estas pessoas pavimentaram nosso caminho para o
Céu. Que tipo de pessoa é aquela que fica alegre mesmo quando passa através da colina da
morte, o momento que leva a maioria de nós para a mais profunda tristeza? Este é o tipo de
pessoa que tem esperanças e aspirações sinceras pelo Céu. Por esta razão, não devemos
reprovar o mundo e lamentar quando encaramos a morte. Ao invés, devemos sentir alegria ao
estarmos diante do Céu com orgulho sobre o valor de nossa morte. O que acontece conosco
quando morremos? Até o momento que morremos, pertencemos a nós mesmos. Mas logo que
morremos, pertencemos a Deus. Isto é porque nascemos de uma linhagem decaída. Até nossa
morte, carecemos da capacidade de cortar nossos laços com Satanás. Porém, após a morte,
estabelecemos laços com Deus. Não há nenhuma ressurreição sem morte. É impossível entrar
no próximo período sem primeiramente passar através do período anterior.
A que tipo de morte a Bíblia se refere quando ela diz que aqueles que procuram morrer
viverão, e aqueles que buscam viver morrerão? (Lucas 17: 33, João 12: 25). Isto não significa
que devemos perder a vida eterna concedida a nós pelo Céu. Isto significa que devemos
perder a vida que está conectada com o mundo satânico, herdada através da linhagem decaída.
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Esse é o motivo pelo qual aqueles que buscam morrer para o benefício de Deus viverão. Isto
parece paradoxal. Mas a partir da perspectiva da queda, esta é a única forma que a restauração
pode acontecer. Este é o padrão para discutir a possibilidade de restauração.
Sabedoria e Tolice
Sucesso ou fracasso na vida não é determinado ao longo de um período de décadas. Ao invés,
isto é determinado em um instante. Se você olhar para todo o curso da vida, não exige muito
tempo para um bebê nascer. Naturalmente, há um período conduzindo ao nascimento, quando
o feto está no útero. Aqueles dez meses no útero são um tempo de preparação. O nascimento
leva apenas um instante. A preparação pode seguir bem por todos os dez meses, mas se algo
der errado no momento decisivo do nascimento, a criança encontrará um fim trágico.
Após vivermos nossa vida na terra, chegamos face a face diante de nosso momento de
destino. Veremos toda a nossa vida passar diante de nossos olhos. Aquele que pode dizer,
“Havia verdade na minha vida” e “Estou deixando para trás algo mais valioso do que minha
vida,” é uma pessoa que passou sua vida de uma maneira digna. Por outro lado, a pessoa que
começa a lembrar do passado e começa a balançar a cabeça por coisas que preferiria não
lembrar, é uma pessoa trágica.
Para algumas pessoas, quanto mais se lembram, maior é a expressão de alegria em seu rosto.
Se todos os seus problemas podem ser enterrados no ideal, a morte realmente será um
conforto. O momento de lembrar do passado não será preenchido com medo. Se elas estão
deixando algo para trás, então esse registro do passado não morrerá, e sua realidade não
morrerá. Ao invés, estas coisas se manifestarão. As pessoas cujo passado permite que elas
façam isso são, sem nenhuma dúvida, pessoas a quem a nação pode seguir. Elas são aquelas
que as pessoas do mundo podem seguir.
Precisamos considerar se podemos nos colocar sozinhos diante de Deus. Verdade e bondade
começam com um indivíduo específico, mas elas não terminam com esse indivíduo. Uma vez
que verdade e bondade tenham começado em uma pessoa particular, elas devem dar fruto em
outra pessoa. Ou elas podem começar em outra pessoa e dar fruto em mim.
Se uma pessoa passa sua vida dando aos outros, então ela não terá nenhum medo no caminho
da morte. Ela deu tudo e sacrificou pelos outros. Ela conduziu uma vida que está próxima da
verdade; ela tem derramado lágrimas pelos outros e investido sua vida pelos outros. Se as
aspirações de um homem são pelos outros, toda a força vital proveniente de seu pulso está
focada e investida para o benefício dos outros. Se este é o caso, então o passado desta pessoa
é um de glória.
O caminho dos sábios é diferente daquele dos tolos. Uma pessoa sábia tentar viver em
parceria com a história, em parceria com o mundo presente e em parceria com o futuro. Uma
pessoa tola vive para si mesma, e tenta fazer o mundo existir para seu próprio benefício. Há
um ambiente global característico do mundo espiritual, e dentro dele estão nações, clãs,
famílias e indivíduos. Um indivíduo não pode entrar no Céu sem um caráter auto motivador
pelo qual ele ou ela seja absolutamente indispensável como um indivíduo. A família ou clã
não pode entrar no Céu a menos que possam dizer que possuem um caráter motivador que os
tornam indispensáveis no nível de família ou clã.
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Como ir para o Céu
Comparada com o mundo espiritual, a Terra é um grão de poeira. O mundo espiritual é um
mundo eterno, transcendendo tempo e espaço. Se uma pessoa espiritual ordena, “A pessoa
que viveu nessa e naquela época e que tem esse coração, por favor venha à frente,” então essa
pessoa aparecerá em um instante. Este é um mundo no qual sentimentos e a intuição se
tornam realidade. Não há nenhuma fábrica para produzir comida. Não há nenhuma fábrica de
automóveis. Não há nada assim.
Para se registrar no mundo espiritual, você precisa de um certificado baseado em sua vida na
terra. Como você irá obtê-lo? Estou falando sobre um certificado de vida que permitirá que
você diga: “Isto é o que eu me tornei. Isto é o que eu fiz.” Você não pode apenas fazer seu
próprio certificado. Primeiro, Satanás tem que escrever um para você. Depois que você recebe
esse certificado, é preciso receber um de Jesus. Finalmente, você deve receber um certificado
de Deus. Você precisará destes três certificados. Quando vai para o mundo espiritual, você
descobrirá que ele é feito de três realidades muito grandes. Aqueles que viveram para os
outros irão para o nível mais elevado. Entretanto, aqueles que viveram para si mesmos se
encontrarão no nível mais baixo. Eles descobrirão que todos estão se opondo a eles, enquanto
todos darão boas-vindas para aqueles que viveram para os outros.
Uma vez que esteja no mundo espiritual, seus pais e cônjuge não podem ajudá-lo. As pessoas
nos níveis mais elevados são aquelas que viveram para o benefício dos outros. Nas camadas
superiores estão aqueles que viajaram pelo mundo vivendo para os outros com um coração
que expandiu seu amor para sua mãe e família. Com um coração santo, eles sempre estão
buscando formas para salvar as pessoas do mundo do mal. Aquele que vive para si mesmo vai
para o Inferno, e aquele que vive para os outros vai para o Céu. As pessoas se separam nestes
dois mundos na morte.
Assim, devemos viver para o benefício do todo, para o benefício do bem maior. Viver para o
benefício do mundo, para o benefício de Deus e para o benefício da liberação humana. Algum
dia acontecerão competições para ver quem pode viver para o benefício dos outros em maior
grau. No mundo celeste, a pessoa que viveu para o benefício dos outros irá para a posição
mais elevada. Assim, você pode saltar para uma posição mais elevada vivendo pela pessoa
que é mais elevada do que você. Viver para essa pessoa é o mesmo ato como Deus trazendo
Seu próprio objeto através de Seu ato criativo. Assim, essa pessoa virá a se colocar como seu
parceiro objeto de amor.
O Valor de Viver para os Outros
No mundo espiritual, vivemos pelos outros, centrando no amor verdadeiro. Se você encontrar
uma pessoa que dedicou 100 por cento de sua vida para o benefício dos outros, então você
deve dizer, “Por favor, passe na minha frente.” Não importa quão grande os Estados Unidos
possam parecer. Uma pessoa que dedica mais sua vida para o povo da América do que seu
presidente, pode colocar o presidente para trás e ser benvinda.
Quando uma pessoa somente cuida de seus próprios interesses, ela é inimiga de todos. É a
mesma coisa no mundo espiritual. Quando uma pessoa diz que viverá por algo maior, então
ela naturalmente passará na frente das outras.
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Alguém que vive para o benefício do mundo não precisa se preocupar sobre viver pela
América, porque a América está incluída no mundo. Todos os países estão incluídos no
mundo. A conclusão somente pode ser que o amor verdadeiro, pelo qual uma pessoa vive para
o benefício dos outros, é o único conteúdo e direção que todos podem acolher.
Quando morrer, você deve levar três realizações. Um, que você amou Deus. Dois, que você se
amou e trabalhou duro para estabelecer seu ser essencial. E três, que você trabalhou duro para
expandir o amor que compartilhou com seu cônjuge e sua família até o mundo inteiro. Este
amor pela humanidade e por Deus permanecerá para sempre. Ele definirá seu direito de
propriedade no próximo mundo.
Quando você entra no mundo espiritual, o número de pessoas que você evangelizou
determinará seu direito de propriedade. No mundo espiritual, o orgulho se estende ao quanto
você desejou viver pelas pessoas com sua vida. Você não precisa de nada mais no próximo
mundo. A única coisa que você precisa é o registro que amou Deus mais do que o mundo,
mais do que seu país, mais do que seu cônjuge, e mais do que seus filhos. Se uma esposa quer
que seu esposo a ame com amor divino de uma ordem mais elevada, então ela deve dizer,
“Por favor, ame Deus mais do que você me ama, e então me ame.”
A Família e o Mundo Espiritual
Eu frequentemente prego sobre a realidade do coração. O fundamento para a realidade do
coração é o amor de verdadeiros pais, o amor de verdadeiros irmãos e irmãs, e o amor de
verdadeiros filhos. O mundo do coração é aquele no qual universalizamos estes tipos de amor.
Neste mundo original, uma pessoa pode viver pelo padrão de amor de esposo e esposa, mas o
amor deles deve ser um amor de esposo e esposa que dá primazia ao céu e terra, e para o
cosmos. Assim, onde devemos ir a fim de estabelecer um fundamento para nos qualificar para
esse mundo? Devemos estabelecer este fundamento no mundo físico.
Não devemos gastar nosso tempo aqui para o propósito de todas essas coisas valorizadas por
este mundo. Estamos aqui para nos qualificarmos para o próximo mundo. Essa é a base para o
princípio que vivemos como famílias no mundo espiritual. Por que devemos ter filhos? O
amor vertical de Deus e o amor horizontal dos pais trazem descendentes a este mundo. Esta é
uma mistura vertical e horizontal do sangue de Deus e dos pais. Assim, as pessoas que foram
incapazes de ter filhos na terra não serão capazes de harmonizar Céu e Terra no mundo
espiritual. Elas serão incapazes de se manter em sintonia com o ritmo de norte, sul, leste e
oeste. Uma pessoa que não tem descendentes não terá nenhum lugar para repousar ou brincar
no próximo mundo.
Religiões e Nações no Mundo Espiritual
No mundo espiritual, não há nenhuma necessidade de religião, muito menos de
denominações. Não há nenhuma necessidade de entidades tais como a Igreja Presbiteriana ou
a Igreja Católica. Lá as pessoas estão na realidade de vida juntamente com Deus. Nessa
realidade estão pessoas que amaram o mundo, patriotas e súditos leais, mulheres de virtude e
santos. Entretanto, até onde estou ciente, ainda não há ninguém que viveu sua vida no amor
original de Deus, centrando na tradição da realidade de coração.
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Sempre que começar uma tarefa, você deve começá-la centrando em Deus. Se você vai para o
Inferno, o mundo espiritual intermediário, o Paraíso ou o Reino do Céu, isto é determinado
pela extensão com a qual você se harmoniza com este princípio. O caminho mais precioso na
terra é aquele que suporta a maior quantia de sofrimento e derrama mais lágrimas para o
benefício do Céu. Esse é o caminho que concederá a liberdade para entrar no próximo mundo.
No próximo mundo, pessoas de diferentes nacionalidades não podem viver juntas, mas
verdadeiros seguidores de todas as religiões podem viver juntos. A esfera religiosa é aquela
que deseja um único mundo e acredita em um único Deus. Assim, pessoas de verdadeira
piedade estarão juntas. A singularidade das pessoas de fé está em sua forma de viver sua vida
inteira baseada no padrão do mundo espiritual. A religião nos ensina como nos relacionarmos
uns com os outros centrando no mundo eterno, o mundo transcendente, o lugar de moradia do
Ser Divino, quer o chamemos de Deus ou por algum outro nome.
Chamado de Deus para os Líderes Mundiais
Há um motivo para eu falar aos participantes desta reunião sobre o valor da vida em relação
às questões que têm a ver com vida e morte. Vocês representam religiões ativas por todo o
mundo. Eu quero enfatizar que é responsabilidade dos líderes religiosos ensinar corretamente
sobre vida e morte.
Atualmente, líderes políticos do mundo estão buscando realizar paz e prosperidade através das
Nações Unidas. Entretanto, no meu julgamento, o caminho para a paz mundial será
incompleto se simplesmente o construirmos sobre as funções políticas, econômicas e militares
das Nações Unidas. Os poderes político, econômico e militar podem somente lidar com aquilo
que é externo, físico e material. Podemos alcançar os aspectos internos e espirituais da vida
somente através do ensinamento religioso e através da unidade e ações unidas das religiões do
mundo. Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade hoje para complementar as Nações
Unidas existente com uma estrutura na qual a ONU e os líderes das maiores religiões do
mundo possam trabalhar juntos. Eu espero que os participantes aqui hoje e todas as nações do
mundo, considerem seriamente esta proposta para estabelecer uma estrutura abrangendo as
religiões do mundo e as Nações Unidas.
Tradução: Prof. Marcos Alonso
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