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Menneskesønnen, som er Guds Søn, sad i rådssalen sammen med De Store. En af dem rejste 
sig op og talte: ”Dette er den tid på året, som de har valgt til at huske din fødsel og nogle af 
dine budskaber. Ligesom tidligere udgør de lavere tanker og følelser en stor forhindring i 
forhold til at se den levende Kristus i dig og i dem selv. I år virker det, som om vrede er 
nøgleordet for det, der distraherer dem. Gå hen og test sind og hjerte hos menneskene på 
jorden og lad os se deres potentiale. 
 
Sønnen betragtede derefter verden og følte ganske rigtigt vreden fra mange, og ofte var den 
ledsaget af frustrerede begær. Han stillede ind på denne vrede, og en sjæl, der 
repræsenterede et af menneskene, kom til syne. Sønnen lod sin bevidsthed gennemstrømme 
menneskets sind og spurgte: ”Hvorfor er du så utilfreds, min ven?” 
 
Mennesket, der troede, at han hørte Guds stemme eller måske sin fantasi, svarede: ”Jeg 
drømte store drømme om min politiske karriere, men min kandidat tabte valget. Jeg hader alt 
ved vinderen, og jeg er uenig i alt, hvad han har gjort. Jeg er vred på vinderen, vred på dem, 
som stemte på ham og vred på dem, som ikke stemte.” 
Stemmen svarede: ”Min søn, du vil aldrig blive lykkelig, hvis ydre omstændigheder 
kontrollerer din sindstilstand. Da jeg gik på jorden, var både de politiske og religiøse ledere 
langt fra mit ideal, men jeg lod dem ikke forstyrre min fred. De mennesker, som du er uenig 
med, har seriøse og stærke overbevisninger, ligesom du selv har. Betragt dem som dine 
brødre og elsk dem, ellers vil din vrede skabe et helvede for dig selv lige her på jorden.” 
 
Personen overvejede fredens vej, men forpligtede sig ikke. 
 
Dernæst så Sønnen på ødelæggelser fra orkaner, oversvømmelser og brande, og han så, at 
mange var vrede på grund af tabet af deres ejendele. Han kontaktede bevidstheden hos en, 
der havde mistet sit hjem i en brand. ”Fred være med dig,” sagde han. 
 
”Fred! Hvordan kan jeg have fred, når jeg har mistet alting?” svarede manden.  
 
”Men du har ikke mistet alting. Du har stadig alle de ting, som du vil tage med dig, når du 
forlader dette liv. Det er vigtige ting. Tænk over, hvad det er.” 
 
Manden tænkte på sin kone, sine børn, sine venner og den kærlighed, han følte til dem. Han 
tænkte også på den frihed, som han havde til at begynde forfra og få en frisk ny begyndelse. 
Så talte Sønnen igen: ”Fokuser på din kærlighed til andre, for du vil tage kvaliteten af din 
kærlighed og frihed med dig, men ikke dine ejendele.” 
 
Manden skiftede sit fokus fra midlertidige ejendele til de evige og erstattede sin vrede med 
håb. 
 
Dernæst så Sønnen på de mange kvinder, som var blevet chikanerede eller misbrugt af 
mænd. Han så, at megen undertrykkelse fra fortiden havde skabt følelser, som nu blev samlet 



og forløst. Han stillede ind på en vred kvinde, som fik luft på de sociale medier. ”Du kunne 
føle fred i stedet for dette,” sagde han. 
 
”Jeg ønsker ikke fred, men hævn,” lød svaret. 
 
 ”Det er godt at udstille de forkerte gerninger og at kæmpe for det, som er rigtigt, men det 
kan gøres uden at være helt opslugt af vrede. Betragt bevidstheden hos en mand, som 
misbrugte dig.” 
 
I samme øjeblik blev kvindens sind ét med sindet hos manden, der havde misbrugt hende, og 
hun så alt gennem hans øjne og følte hans følelser. Han levede virkelig en ussel tilværelse. Da 
hun blev sig selv igen, spurgte stemmen: ”Hvad føler du nu?” 
 
Jeg har ondt af den stakkels sjæl.” 
 
Alle, som gør skade, er vildledte sjæle, som vil høste det, de selv har sået. Tag ikke del i deres 
fejltagelser; frigør din vrede og lev i glæde fra dette øjeblik.” 
Det var svært, men kvinden fik vendt sin opmærksomhed mod fredens vej.  
 
Sønnen vendte tilbage og rapporterede til de Ældgamle Store: ”Jo, der er virkelig meget vrede 
i verden i dag, men det er en vrede, der har været undertrykt, og som nu bliver frigjort. 
Menneskene må lære at frigøre den på en harmløs måde, mens de bevarer kærlighedens og 
fredens ånd i deres hjerter. Kom og stå her sammen med mig og lad os rette vore tanker mod 
dem, som har brug for fred.” Her er ordene, som de talte: ”I sønner og døtre af Gud, husk på 
hvem I er. Lad jeres vrede flyde tilbage til sin kilde, og lad kærlighed, håb og tro få den største 
plads i jeres hjerter. Lad den gode vilje sprede sig fra den ene til den anden, ligesom flammen 
tændes fra lys til lys. Lad kærligheden sejre.” 
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