Gæst ved FN'S Rådsmøde
- Referat gengivet i "Heralds of New Age"
Citeret i »Psykisk Forum«, oktober 1966
.. ”Det er vor opfattelse, at sandhedens ånd, som Jesus henviste med så stor vægt til i
Johannesevangeliet, 15: 16, er aktivt til stede imellem os nu!”
I en udsendelse over American Broadcasting System, juleaften 1950, refererede Paul
Harvey en netop stedfunden tildragelse i De forenede nationers lukkede, politiske
eksekutivmøde, hvor en ukendt tilstedeværelse pludselig havde vist sig.
Hans ankomst uden akkreditiver var foregået fuldstændig ubemærket, så vel som
ingen blandt vagten uden for mødelokalet havde noteret ham passere. Ikke en eneste
havde set ham ankomme, men omtrent straks ved mødets begyndelse rejste han sig
for at tale til den tilstedeværende forsamling. Essensen eller hovedtemaet i hans tale
var, at det onde var det fremherskende i menneskeheden – at de brugte deres tunger
til svig og til at tale om hinanden med, og ikke havde fred i deres hjerter. Han sagde, at
hele verdensmønstret som sådant var sygt ved roden. Han sagde endvidere, direkte
henvendt til forsamlingen: ”Der er ikke én retfærdig imellem jer – ikke en eneste!” Og
da han blev stillet spørgsmålet om, hvordan man skulle nå frem til sand fred, svarede
han: ”Lad alle ting blive udført sømmeligt og redeligt og i god orden. Vær rolige og
besindige og omhyggelige. Afstå fra det onde og gør det gode. Udøv retfærdighed og
vis retsindig skelneevne, sæt de underkuede fri fra deres undertrykkere... Tillid til
sandhed har overvundet kongeriger, har bragt retfærdighed, har opnået løfter og
tilsagn, og har stoppet gabet på løver!” Da den fremmede til slut blev spurgt om,
hvorfra han uddrog sin visdom, lynede hans svar tilbage til dem: ”Det står i en bog.
Jeres hellige bibel” – hvorpå han vandrede imod døren, som åbnedes for ham... Men
ingen uden for så ham forlade stedet!

