Kristi Fødsel i os – del 5/8
Hvad er forskellen, når et menneske siger ”Jeg elsker dig” fra sit hjertechakra, når Kristi fødsel i ham er ved
at finde sted?
Tilhørerne: At man vil elske den person, uanset hvordan hans handlinger eller reaktioner vil være?
JJ: Det går lidt dybere end det. Hvad var grundtonen hos Kristus, da Han var her, og hvordan manifesterede
Han kærligheden anderledes end andre mennesker? Han identificerede selv, hvordan Hans kærlighed var
anderledes. Han gjorde det med en ceremoni, hvor Han vaskede apostlenes fødder. Han begyndte at vaske
apostlenes fødder og kom til Peter, og Peter sagde: ”Nej, du skal ikke vaske apostlenes fødder – jeg vil
vaske dine fødder i stedet for og være din tjener”, og Jesus svarede: ”Hvis jeg ikke kan vaske dine fødder, så
kan du ikke have noget med mig at gøre”. Peter svarede: ”Ok, så vask bare mine arme, mit bryst, mit ansigt,
ja, vask bare hele kroppen så”.
Tilhørerne ler!
JJ: Peter ønskede ikke at give slip på sin Mester. Svaret er service eller tjeneste. Med andre ord: den højere
kærlighed forsøger at tjene andre, mens den lavere kærlighed forsøger at tjene selvet. Når personen, som
er centreret i den lavere kærlighed siger ”Jeg elsker dig”, siger han i virkeligheden ”Jeg ønsker dig i mit liv,
fordi jeg tror, du kan gøre noget for mig, og du vil være nyttig for mig. Du kan være mit statussymbol, og jeg
kan vise dig frem, så alle kan se, at jeg er meget succesfuld”.
Den højere kærlighed siger, ”Jeg ønsker at tjene”, og det er den interessante forskel, og det er det, Jesus
forsøgte at lære apostlene. Da Han gik i gang med at vaske deres fødder, forstod Peter det ikke. Han syntes,
at Jesus var højere oppe på rangstigen end han selv, så han skulle tjene Ham. Men Jesus sagde nej, ikke i
min Faders rige. Den, som er den største, er den, som udfører mest service for andre. Jesus sagde, at i
denne verden er den størst, der ligesom Cæsar har flest mennesker under sig og ønsker at blive serviceret,
men sådan er det ikke i Guds himmel. I Himmerige er han den største, som har mest kraft til at udføre
service! Og hvad gjorde Han selv hele dagen lang i Evangelierne? Han helbredte mennesker hele dagen lang
og udførte altid service uden at bede om noget til gengæld.
Curtis har fortalt mig, at han har en lille historie, som han gerne vil dele med os, inden vi fortsætter.
Curtis: Hvor mange af jer føler, at en lille bitte del af jeres hjerteblade åbner sig, når I lytter til JJ’s ord?
De fleste af tilhørerne svarer bekræftende.
Curtis: Som Joe (JJ) siger – og det kender I sikkert godt – man lever sit liv efter en vandret linje, og så dukker
der en eller anden krise op, som kommer helt uventet, vender op og ned på livet og fører os i en retning,
som man aldrig havde troet, at man ville gå. Jeg vil gerne dele en oplevelse med jer, som åbnede mit
hjertechakra – den skete for en del år siden på grund af Mr. J. J. Dewey.
Jeg var lykkelig i Mormonkirken, men jeg følte, at jeg slog hovedet mod loftet, fordi jeg ikke vidste, hvor jeg
skulle gå hen, og hvordan jeg skulle finde en åbning, så jeg kunne opnå mere og højere viden. Vi har alle
været der: hvor er det næste skridt, og hvad kan give mig lykke og glæde? Jeg kan huske, at jeg i en lang
periode havde forberedt mig selv på en ny åbenbaring, og så kom Joe over og underviste mig ud fra

Skrifterne, og noget ved det, han sagde, og måden som han sagde det på, fængede i mig, og jeg tænkte:
”Wauw, hvor får du al den information fra”?
En dag kom han over til mig og sagde, at der var noget, som jeg havde brug for at få at vide. ”Virkelig”,
sagde jeg, ”jeg troede, jeg vidste det hele”. Han svarede: ”Du tror, at der kun er én chance her på jorden, og
derefter fortsætter du ind i den næste verden, som er et eller andet herlighedens rige, for mormonerne
tror ikke på reinkarnation. Jeg vil gerne undervise dig i princippet om reinkarnation”. Og det chokerede
mig! At han overhovedet kunne tro på det, og at han ville indoktrinere mig med denne ide om, at vi kan
have mere end ét liv, for hvis man tror på reinkarnation, går man imod mormonernes teologi, og man
risikerer evig fordømmelse, hvor sjælen vil brænde i Helvede. Hvis man bevæger sig uden for disse
retningslinjer, eller hvis man smadrer loftet, som jeg havde slået hovedet mod, ja så går man imod rådet.
Så på dette tidspunkt i mit liv var jeg nødt til at vide, om reinkarnation var et af Guds sande principper! Jeg
vidste, at hvis det var sandt, ville det være en katalysator, som ville slynge mig i en retning, som jeg ikke
ville kunne vende tilbage fra, for når disse kronblade begynder at åbne sig, ønsker man ikke at lukke dem –
man ønsker bare at åbne det næste og det næste og det næste. Jeg husker al den modstand, der var i mit
liv dengang. Jeg havde mange venner i kirken, og en af dem sagde: ”Curtis, hvis du lytter til ham Joe Dewey
én gang til, så ryger du direkte i Helvede”. JJ’s kone kom over til mig og hamrede på døren og sagde, at jeg
ikke skulle lytte til ham, ellers ville jeg komme i Helvede og brænde der i al evighed. Puh, jeg var på vej til
Helvede, næsten uanset hvad jeg gjorde!
Tilhørerne ler.
Curtis: Så i det øjeblik besluttede jeg, at jeg måtte finde fred, en indre fred, så jeg gik ind på mit værelse, og
knælede ned, og for første gang i lang tid bad jeg virkelig inderligt – om at måtte kende sandheden om ”R”
ordet, reinkarnation. Mens jeg lå der i bøn, fyldte en energi mig med en sådan kraft og styrke, at jeg næsten
blev genfødt.
Tilhørerne ler.
Curtis: I det øjeblik oplevede jeg et åndeligt vidnesbyrd, som gik ind i min krop, men ikke fra de lavere
chakraer – det gik direkte ind i mit hjerte og fortalte mig uden skyggen af tvivl, at ja, reinkarnation findes.
Jeg sagde: ”Ok, det her kan være en illusion eller bare mine egne tanker”. Og Tilstedeværelsen sagde: ”Nej,
jeg bliver hos dig i et par dage, og inden jeg forlader dig igen, vil du vide med sikkerhed, at der findes
reinkarnation og flere liv.
Senere fandt jeg ud af, at mange tidlige medlemmer af Mormonkirken troede på reinkarnation, og at de
kaldte det for evige liv og de mange prøvelser. Så jeg modtog et vidnesbyrd, der varede i tre dage, og det
sendte mig ud på en vej, som jeg ikke kunne vende om på. Så hvis I har et spørgsmål, eller hvis I slår
hovedet mod loftet, så fortsæt og gå så langt, som I kan. Bevæbnet med min nye viden begyndte jeg at
undervise mine tolvårige elever i Søndagsskolen, og jeg sagde, at de skulle gå hjem og fortælle deres
forældre om reinkarnation!
Tilhørerne ler.

Curtis: Og det gjorde de, og jeg blev kaldt til samtale hos de øverste, og jeg sagde til disse autoriteter: ”Ved
I hvad? I kan ikke ramme mig, for jeg kender sandheden. Jeg mistede mit ægteskab og mit job, for jeg
solgte huse for en ejendomsmægler, som var mormon. Jeg mistede alle mine venner i Mormonkirken – de
skrev breve til mig, hvori der stod, at de ikke længere kunne være en del af mit liv, fordi jeg var en
frafalden. Og ved I hvad? Det gjorde ikke noget. Det, der betød noget, var at dette chakra havde åbnet sig,
og jeg havde den indre fred. Jeg lod mig aldrig forstyrre af nogen eller noget, der modsagde min viden. Tak
Joe!
JJ: Tak til dig, Curtis. Nu er jeg hans eneste ven!
Tilhørerne ler. En af dem siger: ”Og hans søster”!
JJ: Så man lever sit liv, og så opstår der en krise i et eller andet liv, og man mærker en vibration, som man
aldrig før har mærket – det som jeg kalder sjælens berøring. Man har sandsynligvis været ateist eller en
genfødt kristen eller en masse andet, og til sidst når man et punkt, hvor der ikke er noget, der fungerer, og
man føler at man står i en blindgyde. Så er der pludselig noget, der åbner sig, og energien strømmer ind i
os. Det kan ske i dette liv, eller det kan være sket i et tidligere liv eller kommer til at ske i næste liv – før
eller senere sker det for alle, og det kaldes ”Kristi fødsel i hjertet”. Det er det første skridt til at blive som
Mesteren, der gik rundt i Jerusalem for 2000 år siden.
Han oplevede dette første skridt mange liv tidligere – det samme skridt som vi nu står over for at tage. Alle
mennesker – uanset hvor udviklede de er – er et eksempel, som kan efterlignes. Enhver, som er mindre
udviklet end os, er som vi selv har været, og det er det smukke ved det. Det vigtigste er, at vi bevæger os.
Det er ikke så vigtigt, hvor vi befinder os, og det er den store illusion, som hæmmer mange mennesker på
stien. Mange mennesker berører den åndelige energi og tænker: ”Gad vide, hvor udviklet jeg er – jeg er vist
i mit sidste liv, for jeg er meget klogere end de mennesker, jeg ser omkring mig, så jeg er ganske tæt på at
være som Jesus”!
Tilhørerne ler.
JJ: I ler, men jeg har mødt en del mennesker, der tænker sådan! Deres fokus er på, hvor de befinder sig
udviklingsmæssigt, i stedet for hvor de er på vej hen. Hvis den søgende tror, han er længere på stien, end
han egentligt er, betyder det, at han på et tidspunkt vil møde en blindgyde, for han vil overse den virkelige
sti, som er der for at føre ham videre. Så hvis du tror, at du er længere fremme eller længere bagud, end du
virkelig er, og hvis du ikke har en realistisk ide om, hvor du befinder dig og går rundt på må og få, så spilder
du en masse tid og irriterer mange omkring dig, fordi de vil tænke: ”Puh, han tror, han er så smart og klog,
så retfærdig og så udviklet og langt foran resten af os. Det er jo mig, der er den udviklede og næsten en
Mester”!
Tilhørerne ler.
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