Religiøs Gatheka nr. 6
”Skje Din vilje, som i himmelen, så og på jorden”
I den kristne kirkes bønn er der denne setningen: ”Skje Din vilje, som i himmelen, så og på
jorden.” Dette er en viktig nøkkel til metafysikken. Den gir et klart hint til seeren om at Hans
vilje, som med letthet gjennomføres i himmelen, har problemer med å bli utført på jorden. Og
hvem står i opposisjon til denne viljen? Mennesket. Og hvor ligger Guds vilje? I menneskets
innerste vesen. Og hva består hindringen i? Overflaten av menneskets hjerte, og dette betyr
kamp i mennesket selv. I mennesket er både Gud og hindringen til stede. I det indre rom
finner vi Guds vilje, slik som i himmelen, og der hvor det er hindringer i veien for Guds vilje,
der er jorden.
Med denne bønnen er mennesket rede til å fjerne hindringen som står i veien for Guds vilje.
Hvordan klarer vi å skille mellom disse to aspekter av vilje, Guds vilje og hindringen, som er
menneskets vilje? Det er lett for en person med en klart sinn og et åpent hjerte å skille, hvis
han bare kjente hemmeligheten. For det som er Guds vilje, gir gjenklang i hele menneskets
vesen, og ved å gjøre Hans vilje, blir hele vesenet tilfredsstilt. Når det er menneskets egen
vilje som rår, blir kanskje bare en del av vesenet tilfreds en viss tid, og det oppstår en konflikt
i ham/henne selv. Man finner feil med ideen eller handlingen og føler seg misfornøyd med sitt
eget vesen. Jo videre perspektiv man ser ideen eller handlingen i, jo mer misfornøyd blir man.
Når man på denne måten, gjennom intelligensens lys, ser liv, begynner man å skille mellom
sin egen vilje og Guds vilje. Guds rike, som er i himmelen, kommer til jorden. Det betyr ikke
at det forsvinner fra himmelen, det betyr bare at ikke himmelen alene forblir Guds rike, men
selv jorden blir et himmerike. Hensikten bak hele denne skapelsen, er at himmelen kan bli
virkeliggjort på jorden. Og hvis man ikke opplevde dette på jorden, kan man heller ikke
oppleve det i himmelen.
Man kan spørre: ”Hva mener jeg med himmelen?” Himmelen er det sted der alt er menneskets
valg og alt lyder menneskets befaling. Himmelen er livets naturlige tilstand. Når livet på
jorden blir så floket at det mister sin opprinnelige harmoni, opphører himmelen å eksistere, og
sjelens motiv blir å vinne igjen i livet Himmelens rike, som sjelen har mistet. Ingenting som
man oppnår i livet, vil gi den tilfredsstillelse som man oppnår ved å bringe Himmelen til
jorden.

