
Mennesket skelner mellem godt og ondt. Naturen gør det ikke. Naturen er ikke 
ond, når den tilføjer os skade. Mennesket har dette vilkår, som ingen Gud be-
skytter os imod. Jordskælv sker, tsunamier er. De er ikke onde. 

Evnen til ondskab tilhører alene mennesket. Men ondskaben, menneskets ond-
skab, sker aldrig vilkårligt. Uvidenhed, ubevidsthed er den store synder. Uvi-
denhed om egne emotioner og om vejen til at blive fri. Den uvidenhed, som re-
ducerer 

- evnen til medfølelse og kærlighed, vores største gave, 

- evnen til at overkomme og transformere de sår, naturen giver os, 

- evnen til at forebygge og reducere skader på grund af junglelovens potenserede kræfter i 
os selv, 

- evnen til at sætte os fri af fortiden emotionelle fængsel, som former så meget af livet bag 
vores ryg, 

- evnen til at give os visdom, til at forandre kundskabens træ til visdommens træ. 

Ondskaben hører til hos os selv, er en del af skaberværket, en konsekvens af jeg-
dannelsens møde med uforløste emotioner og naturens stærkeste intellekt. 

De ubevidste, de dybt ubevidste emotioner forfører jeg'et, som ikke er i stand til 
at erkende sin ubevidsthed om disse kræfter. Det er jeg'ets afgørende, næsten 
fatale begrænsning: ubevidstheden om fortidens ophobede emotion, som også 
pave og præst må indse. 

Men menneskets iboende kærlighedsevne, evnen til at se ud over egen næsetip, 
evnen til at give uden at kræve, er også stor. 

Den evne kan langsomt opløse og forvandle de gamle emotioner, fjerne uviden-
hedens sky, så vi ser os selv og næsten klart, ganske som vi gjorde, da vi var små, 
men tilført den voksnes opsamlede erfaring om godt og ondt, og om kærlighe-
dens og medfølelsens vej til os selv i dybere forstand. 

Den dybere forstand, den evighedens bevidsthedsdimension, som altid er der, 
som tålmodigt kalder på jeg'et, det jeg som ser og hører så dårligt på grund af 
fortidens emotion, som det ikke vil vide af. 

Forvandlingens, kærlighedens og medfølelsens vej, er en del af vores natur. Kær-
lighedens store og små apostle har vist dens eksistens gennem årtusinder. Den 
har ikke kunnet udslettes fra vores biologiske og kulturelle arv, selv om mange 
forsøg er gjort. 

Det er på tide, at vi indser jeg'ets begrænsede evne til at se sig selv, til at forstå 

Kærlighedens apostle 



forførelsen og uvidenheden, som truer os alle. Vi må vende os mod de kræfter i 
os og mellem os, som vil noget andet. Vi må lære af kærlighedens apostle, som 
har erfaret og vist os vejen - det langvarige, smertefulde opgør med vores egen 
uforstand. 

Den uforstand som selv det største intellekt står afmægtigt overfor. Den ufor-
stand, som jeg'et må have hjælp til at indse og forløse. Den hjælp, som er i os og 
mellem os, som vil os, som søger os via intuitionens budskaber om natten og 
om dagen. 

Den hjælp, som længe, meget længe er så svær at mærke og forstå, men som al-
ligevel er det, som gør livet værd at leve - glædens, kærlighedens og livets kilde 
i livets tidløse evighedsdimension. Den dimension så mange nærdødoverlevere 
og mystikere fortæller om. 

Den dimension, som kalder de gamle og nyere religiøse symboler frem i be-
vidstheden. Et symbolsprog som italesætter navnløse kræfter langt uden for 
jeg'ets begrænsede horisont. Et sprog, som repræsenterer følelse og oplevelse. 
Et sprog, som ikke kan forstås intellektuelt. 

Det sprog, den bevidsthed viser vejen, ja den er vejen til at møde og slippe ud af 
fortidens emotionelle fængsel og jeg'ets begrænsninger. Intellekt og teologi er 
ikke til megen hjælp på denne vej, snarere tvært imod. 

Når de gamle emotioner er fordøjede og væk, bliver jeg'ets opgaver ganske få og 
små. Jeg'et bliver en tjener for visdommen og intuitionen, for kærlighedens dy-
bere væsen. Det samme gør intellektet. 

Livet bliver lettere, glæden større, friheden naturlig, kærligheden meget dybe-
re. Lysten til at give bliver større end lysten til at kræve og få, og der gives fra 
en følelse af indre overskud, et overskud der vokser jo mere der gives. 


