Hvad er kærlighed? Del 5
Nogle af miraklerne, der fandt sted dengang, var temmelig fantastiske. For eksempel var jøderne ret
oprørte over Peter kort tid efter pinse, så de fangede ham og fik romerne til at sætte ham i fængsel.
De må have tænkt, at han havde udbryder-tendenser, for de lænkede hans arme og ben med
jernkæder og satte ham bag tremmer. Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning placerede de 16 vagter
til at passe på ham både dag og nat. Vagterne faldt dog i søvn, Peter rejste sig op, og kæderne faldt
af ham. Derefter spadserede han ud gennem muren og fandt et sted tæt ved, hvor han kunne prædike
for dem.
Tilhørerne:
Hvorfor var der argumenter og uenigheder og kaos mellem de tolv apostle, når de besad en sådan
magt?
JJ:
For det første var disse tolv blevet trænet. Jesus kaldte Johannes Døberen den største profet, der
nogensinde havde levet, og der var engang, hvor det undrede mig meget, at Jesus kaldte ham sådan,
for vi hører jo næsten ingenting om Johannes Døberen – der findes kun nogle få vers om ham. Men
når man indser, at Johannes Døberen var den, der trænede disciplene, og som overlod dem til Jesus,
da han dukkede op, forstår man hans store betydning. Johannes brugte et helt liv på at forberede
disse tolv disciple, så de var klar til at arbejde sammen med Jesus. De fleste tror, at Jesus
simpelthen var ude at gå en tur en dag og sagde: Hej, kom med mig – følg mig, og så gjorde de det.
Hvorfor fulgte de så let med Jesus? Fordi Johannes havde forberedt dem, han havde lært dem, at
Messias ville komme, og at når der blev kaldt på dem, så skulle de svare.
Og det er derfor, Jesus kaldte Johannes Døberen den største profet, der nogensinde havde levet,
fordi han forberedte folk på at forene deres sjælsenergier. Det skete ikke bare af sig selv, og selv
med al den forberedelse havde de vanskeligheder nogle gange, de skændtes, og de havde svært ved
at tro det, som Jesus belærte dem om, men de udførte også forbløffende mirakler. Der er for
eksempel også den historie, hvor Filip belærer en eunuk, eunukken vender sig om, og Filip
forsvinder, og derefter finder eunukken ud af, at Filip befinder sig i en by ca. 75 km væk. Han
bliver dybt forbavset og forstår ikke, hvordan Filip var i stand til at komme dertil så hurtigt. Det
viser, at når disse mennesker forenede sig gennem sjælen og var forbundet med en Mester, som fx
Kristus, så blev de til noget, der var større end mennesket.
Tilhørerne:
Fungerer det også den modsatte vej? Arbejder de mørke brødre også med grupper med tolv
personer?
JJ:
De arbejder med personlighedsenergien og med grupper – hvis du fx er i en forretning, og der
befinder sig tolv mennesker i den, så vil det ikke frembringe det spirituelle molekyle, fordi der ikke
er ren sjælsenergi, og fordi gruppen ikke er forbundet med en Mester. Men når en gruppe
mennesker er sammen, så vil der altid fremkomme en energi, som er fælles, men den nedkalder ikke
en højere livsform. Det er sådan, de mørke brødre ofte arbejder – de arbejder i grupper, men det er
kun for at gavne fyren på toppen. Fyren på toppen er kun villig til at velsigne alle under ham selv,
hvis det gavner ham selv.

De er blevet i stand til at suge energi ud af mennesker. Historierne om vampyrer kunne i
virkeligheden handle om de mørke brødre, fordi det mørke broderskab forstår sig på vampyrisme –
at de kan tage livsenergi fra andre kilder. Det er derfor, de godt kan lide at arbejde med frisk blod så
at sige, fordi de får friske mennesker ind og udsuger deres livskraft, for det er sådan, de arbejder.
Lysets Broderskab arbejder gennem at skabe nyt liv, og de mørke brødre arbejder ved at ødelægge
liv, og ved at ødelægge liv får de selv energi.
Tilhørerne:
Der er nogle mennesker, der påstår, at de taler i tunger. Er det et tegn på åndelighed?
JJ:
Overnaturlige manifestationer er i sig selv ikke tilstrækkeligt bevis på et molekylært forhold med en
højere livsform. Man kan komme i kontakt med dele af sig selv, der kan tale i tunger, eller et astralt
væsen kan overtage din krop og tale i tunger, men det er helt anderledes end det molekylære
forhold.
Tilhørerne:
Folk kan jo også lade som om, de taler i tunger.
JJ:
Wayne lod engang som om, han talte i tunger. Jeg ved ikke, om han kan gøre det igen.
Wayne begynder at tale i tunger på en meget sjov måde.
Alle ler.
JJ:
Det lyder godt, Wayne! Måske kan vi finde en måde at tjene penge på det!
Tilhørerne:
Hvis Jesus havde tolv disciple, så ville de altså være tretten i gruppen?
JJ:
Ja.
Tilhørerne:
Så vores molekyle skal bestå af 12 plus en mester.
JJ:
Ja og nej.
Tilhørerne:
Havde Jesus en kvindelig halvdel?
JJ:
Det var Jesu fysiske tilstedeværelse som den trettende, der frembragte den stærke autoritet i fiskens
tidsalder, men nu hvor vi er vokset som menneskerace, skal vi bevæge os ud over den fysiske
autoritet og finde den indre autoritet, så den trettende er den usynlige Kristus i stedet for den synlige
Kristus, og i stedet for at Paven skal være her som stedfortræder for Guds Søn, behøver vi ikke

længere nogen til at erstatte Guds Søn, så vi behøver ikke et fysisk væsen midt i cirklen. Midt i
cirklen er den usynlige Kristus. På denne måde findes den sande Kristus i vort indre. Dengang
havde de brug for en fysisk autoritet, men nu har vi nået et tidspunkt, hvor vi er vokset fra
autoriteten. Så i vore dage vil den trettende være en mester, men det vil være den usynlige Kristus.
Vi er kommet lidt væk fra vores emne om kærlighed, men kærlighed er på mange måder også et
kedeligt emne.
Tilhørerne ler.
JJ:
Jeg ved, at vores ven, Bryan, har haft nogle problemer, så vi vil tage en lille healings-runde for ham
og for alle andre, som har behov for det. Vi vil gerne holde vores gruppemedlemmer i så god stand
som muligt, så lad os slutte med en af de største former for tjeneste, nemlig ved at dele åndelig
energi med vores venner, som vi elsker, respekterer og ønsker det bedste for.
Tilhørerne:
Før du ændrer emnet: Du sagde, at der findes tre aspekter af kærlighed, og indtil videre har du kun
sagt, at kærlighed er en tiltrækkende kraft.
JJ:
Vi talte også om venskab, respekt og tillid, som er en slags under-aspekter. De 3 store aspekter af
kærlighed er kærlighed, visdom og forståelse. Det er de tre hovedaspekter af Guds kærlighed.
Tilhørerne:
Hvordan kan vi skabe et molekyle?
JJ:
Det er hovedformålet med alt, hvad jeg nogensinde har undervist i for at samle mennesker og til
sidst finde tolv mandlige og kvindelige enheder, der er i stand til at få sjælskontakt med hinanden,
og som er fuldt ud i stand til at se gennem fingre med hinandens fejl, og det sidste er det sværeste.
Næsten alle har svært ved at se gennem fingre med andres fejl, og næsten alle når til et punkt, hvor
de siger: ”Se nu på Jim der. Der er noget galt med ham, så hvordan kan vi skabe et molekyle med
sådan en doven person i gruppen?”
At se gennem fingre med fejl er en af de sidste ting en discipel lærer, og også en af de allervigtigste.
Man kan se, at selv Jesus havde problemer med det – Jakob og Johannes, to af de førende disciple,
skændtes om, hvem der skulle sidde ved Guds højre hånd, og Jesus sagde til dem, at det ikke var op
til ham at beslutte, hvem der skulle sidde ved Guds højre hånd, og at de blot burde være glade for at
være, hvor de var.
En anden gang var de sammen med Jesus og blev nægtet adgang til Jerusalem. De sagde: ”Nå, men
I ved nok, at Jesus er en større profet end Elias, og han fik ild til at komme ned fra himlen og
ødelægge sine fjender, så lad os lave noget ild og ødelægge byen.” Og Jesus sagde: ”I forstår ikke,
hvilken slags ånd, I kommer fra. Menneskesønnen kom ikke for at ødelægge, men for at frelse.”
Jeg synes, det er en smuk udtalelse. Men hvad er det, alle forventer på den sidste dag? De mener, at
når den ikke-kristne går ude og slår sin græsplæne, og den kristne nabo gør det samme på den sidste
dag, så vil den ikke-kristne blive ødelagt på denne måde. Og alle de onde skal brænde op, fordi

Jesus sagde det. Men da Jesus var sammen med sine apostle, som ønskede at brænde den by, de
blev udelukket fra, svarede han dem, at de ikke forstod, hvilken slags ånd de kom fra. Og ”jeg kom
ikke for at ødelægge, men for at frelse.” Med andre ord – de mennesker, som tror, at når Jesus
kommer igen, vil han ødelægge de fleste og brænde dem op, det er faktisk dem selv, som ikke
forstår, hvilken ånd de kommer fra – ifølge mesterens egne ord.
Tilhørerne:
Er det sådan, at jeg ikke bliver en gud, men bliver ét med Gud?
JJ:
Ja, og det afhænger af, hvordan du definerer Gud. Hvis du definerer Gud som et supermenneske, så
bliver du en gud, og hvis du definerer Gud som det ene liv, der gennemtrænger alle ting, så bliver
du ét med Ham i din bevidsthed.
Tilhørerne:
Hvorfor græd Jesus, da Lazarus døde?
JJ:
Fordi de var venner.
Tilhørerne:
Så han var virkelig ked af det?
JJ:
Sandsynligvis.
Tilhørerne:
Ok, jeg har et problem med det. Jeg læste i en bog, at hvis Jesus vidste, at Han kunne opvække de
døde, så skulle man ikke tro, at Han ville græde.
JJ:
Måske var Han selv lidt i tvivl.
Tilhørerne:
Måske vidste Han ikke selv, at Han havde disse evner.
JJ:
Nej, Han vidste godt, at Han havde dem. Her er, hvad jeg tror. Da Han kom hen til Lazarus, var Han
ikke sikker på, at Han skulle vække ham fra de døde. Han ventede i tre dage, og nogle ville forklare
det med, at Han ventede i tre dage, så Han virkelig kunne udrette et stort mirakel, men måske
ventede Han i tre dage, fordi Han søgte Guds tilladelse om kraft til at gøre det. Han står der foran
Lazarus’ grav, og ved I, hvad Han gør?
Tilhørerne:
Han beder Maria om tilladelse.
JJ:
Han vender sig om mod Martha og siger: ”Tror du på, at jeg kan gøre det?”. Hun svarer: ”Herre, jeg

ved, at hvis du siger, at han skal rejse sig, så vil Gud give dig kraften til, at det sker.” Og derefter
siger Han: ”Lazarus, rejs dig op og kom herud!” Der var med andre ord en blanding af mandlig og
kvindelig energi til stede, og Han havde brug for den kvindelige energi for at kunne vække Lazarus
fra de døde. Han var måske ikke klar over, at der fandtes én med en tro som Marthas, som Han
kunne forbinde sig med, og Han havde brug for mere end blot sin egen mandlige energi eller tro.
Han havde brug for at forbinde sig med en kvinde fra gruppen med denne stærke tro, og Han valgte
den person, Han mente, havde den stærkeste tro. ”Tror du på, at jeg kan gøre det?” Og Martha
svarede, at hun troede, at Han havde magt over liv og død, og at hun troede på, at Han kunne gøre
det. Han ventede ikke, for måske ville troen falme lidt, men Han sagde straks: ”Lazarus, rejs dig op
og kom herud!” Og han kom ud af graven og var helt pakket ind i ligklæder, så han lignede en
mumie.
Jeg tror, at Han græd, fordi Han var bedrøvet på det tidspunkt, og måske var Han ikke helt sikker
på, at Han kunne forbinde sig med én med så stærk en tro, men i rette øjeblik viste Martha den tro,
som Han havde brug for, så Han kunne vække Lazarus fra de døde.
Tilhørerne:
For Gud er der ikke forskel på, hvor svære miraklerne er at udføre, men det tror jeg, der er for
menneskene. Jo større frygten er, der er forbundet med noget, des større er vanskeligheden med at
heale det. For 40 år siden var kræft fx en dødsdom, men nu tror folk ikke længere, at det
nødvendigvis er en dødsdom, og alene den tro gør en stor forskel i healings-processen.
JJ:
Ja, og jeg har altid undret mig over udtalelsen i ”Et Kursus i Mirakler”, for det vil da helt sikkert
kræve mere energi at skille Det Røde Hav end at heale en vorte eller noget lignende eller at
genoplive Lazarus, der havde været død i tre dage.
Tilhørerne:
Jesus har nok ikke været sikker på, at Han kunne vække Lazarus, og derfor græd Han.
JJ:
Problemet er, at de fleste mennesker tror, at Jesus vidste alt, hvad der skulle ske. De tror, at når jeg
knipser med fingrene lige nu, så vidste Han også, at jeg ville gøre det lige nu - for 2000 år siden.
Ingen kender alle detaljerne for fremtiden, ikke engang det højeste liv.
Tilhørerne:
Vi har jo alle sammen vores frie vilje, ikke? Og hvad nu hvis Jesus ikke vidste, om Lazarus ønskede
at komme tilbage?
JJ:
Ja, det er også en mulighed, men Han stillede højst sandsynligt ind på Lazarus, før Han vækkede
ham fra de døde, og fik hans tilladelse til at kalde ham tilbage.
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