Daskalos tanítása a Feltámadásról
- Részlet -

Tehát, mit is tudunk azokról a dolgokról, amik 2000 évvel ezelőtt
történtek? Mit tanított számunkra Krisztus eljövetele? Azt, hogy nem a durva
anyagi test vagyunk, és azt, hogy az Ego-Self, az Igaz Önvaló nem semmisül
meg, és nincs halál.
Az izraeliták azt mondták Joshuának, amikor 20 éves volt. “Azt mondod,
hogy aki benned hisz, nem hal meg..” ami azt jelenti, hogy – “aki tudja, amit Te
tudsz”… annak örök életet ígérsz. Azt mondod, hogy Te vagy a Feltámadás,
és az Élet. Bár a mi őseink Ábrahám, Izsák és Jákob meghaltak, Te mégis az
örök életről beszélsz, és megígéred az örök életet.” Mit válaszolt? “Tévedtek.
Ábrahám, Izsák és Jákob nem haltak meg. A testük halt meg. Allaha,
Ábrahám, Izsák és Jákob Istene nem a holtak Istene, hanem az élőké. “
Természetesen nekik ez nem tetszett, és megpróbálták megkövezni.
Felemelték a köveket, hogy megállítsák Őt, de Ő dematerializálta a testét, és
eltűnt előlük. Ezt megtaláljátok az Új Testamentumban, az Evangéliumban.
Szóval ennek az Istenembernek az élete megtanítja nekünk, hogy mi az
Igazság, az Út és az Élet. Ez azt jelenti, hogy az emberek eltévelyedtek, és
most is rossz irányba mennek, és még így is lesz sok-sok évszázadon keresztül.
És most jön egy égető kérdés. Mi ez az út? Azt mondta: “Én vagyok az
Út”. Milyen út? A saját életén keresztül mutatta meg, a saját imáján,
tanításán, és élete példáján, igen. Azt mondta, hogy le tudja dönteni Isten
Templomát, ami a fizikai testet jelenti, és feltámasztja azt 3 napon belül. Meg
is tette.

Az Igazság Keresőinek ma (de nem csak az Igazság Keresőinek, hanem
minden embernek) megadatott a lehetősége, hogy saját maga megismerhesse
az Igazságot. Azt mondta: “Ismerd meg az Igazságot, és az Igazság fel fog
szabadítani.” Mindenkinek megvan a joga és a lehetősége, hogy megismerje az
Igazságot. Hogyan?
Hogyan ismerhetjük meg az Igazságot? Joshua Emmanuel a Krisztus
nagyon kemény szavakat mondott, “Légy olyan tökéletes, mint amilyen
tökéletes a te Mennyei Atyád.” Ezekben a szavakban benne van a
meggyőződés és annak a lehetősége, hogy ez elérhető.
És újra egy égető kérdés. “Hogyan?” az Atyaisten megadta az
embernek az Elme Szuberszubsztanciáját, hogy használja a saját
gondolkodására, a világ megértésére és a tudás megszerzésére. Ezért aztán
nincs kifogás. Megvan minden eszközünk ahhoz, hogy megismerjük az
Igazságot, és ez benne van a természetünkben: megfigyelés és megismerés.
Az emberi lény több mint az állat. Minden emberi lény forrását, eredetét
tekintve Szellem – Lélek lény (Isten), Egységben van az Abszolút Végtelen
Lét-tel, Istennel. De, mint mondtuk, eltévedt.
Természetesen Joshua Emmanuel megtanította a gondolkodás helyes
módját. Tanítványainak és másoknak a Mennyek Birodalmának
misztériumáról, és a bennünk, mint Szellem-Lélek lényekben lévő Hét
Mennynek a misztériumáról tanított.
Szóval ez az igazi célja az Igazság Keresőjének. És mi az Igazság?
Joshua Emmanuel, az Istenember világosan elmondta, “Én vagyok az Út, az
Igazság és az Élet.” És még többet, “Én vagyok a Feltámadás.” Nincs olyan
dolog, hogy halál. Ezek a tanítások valóságok számotokra, mivel Nektek
több, mint bizonyosság, hogy ezek nem csak feltevések, tanítások és teóriák.
És mit mondtak a megvilágosodottak sok – sok évvel ezelőtt még
Krisztus születése előtt 500 évvel is? Görögországban, az Ősi Egyiptomban,
Indiában? Buddha mondta, hogy az ördög egyik eredője a vágyak téves
ideája, ami megteremti az önző ént a birtoklás ideájával az elméjében.
Birtokolni mit? Azokat a dolgokat, amit nem ő teremtett. Mi teremtettek
vagyunk, és nem teremtők. 2500 évvel ezelőtt, Krisztus születése előtt 500
évvel Buddha a nem kötődésről tanított. Mi a helyzet velünk?

Joshua Emmanuel a Krisztus eljött és világosan tanított ezekről a
dolgokról. Sokkal világosabban, mint Buddha. Nem csak hogy tanított
mindenről (Joshua Emmanuel), de be is bizonyította. A keresztre feszítésén
és Feltámadásán keresztül, a teste feltámadásán keresztül, bebizonyította.
Tehát mi is az Élet? Mit mondott? “Én vagyok az Élet és a
Feltámadás”. Mit jelent az, hogy – Feltámadás? A szó, amit olyan nagyon
félreértenek. Felébredés arra, hogy mi is vagyok valójában – ez a Feltámadás!
A Feltámadás nem azt jelenti, hogy a fizikai testünk meghal, és újra feléled,
azért, hogy újra belépjünk abba a piszkos zsákba, amit a fizikai testünknek
hívunk. Ez nem a Feltámadás! Bár nagyon sok mindent jelent a Feltámadás,
de az biztos, hogy nem a fizikai test feltámadását. A Feltámadás azt jelenti,
hogy ráébredünk saját igaz természetünkre! Ez a Feltámadás – és még azt
mondta Joshua” Én vagyok az Élet és a Feltámadás, és aki bennem hisz
örök élete lesz.
Újra azt tanácsolom, hogy mindenkinek legyen az Új Testamentum a
legjobb barátja és merüljön el annak tanulmányozásába, és értse meg annak
messze mutató jelentését, különösen Joshua a Krisztus tanításait. DASKALOS

