Illusionen om det perfekte 2
Lad mig kommentere på nogle af Gabrielles kommentarer.
Det vigtigste, jeg forsøger at udtrykke her, er at perfektion er en illusion. Perfektion opfattes
forskelligt fra menneske til menneske. For jøderne, der korsfæstede Jesus, var han et af de mest
uperfekte mennesker, der nogensinde havde levet. For de nyreligiøse kristne i dag er han
fuldstændig perfekt.
Det er interessant, at de tidlige apostle forstod dette, og INTET STED i Biblen kalder de Jesus
perfekt (AKRIBELA). Ja, faktisk kalder de ikke engang Gud perfekt.
Gabrielle citerer Johannes Evangeliet 17:23 ”…. At være ét, som vi er det; at have den samme
fuldkomne enhed som vi, jeg i dem, og du i mig! Da vil verden forstå, at du sendte mig, og at du
elsker dem, ligesom du elsker mig.” Her har vi også en fejloversættelse, som bruges af alle dem,
som argumenterer for det ortodokse syn på Jesus.
Ordene ”fuldkomne enhed” er her oversat fra det græske TELEIDOO, som betyder ”at fuldende, at
afslutte et arbejde eller færdiggøre.”
Således er den korrekte oversættelse: ”…. At være ét, som vi er det; for at de skal blive
FULDENDTE (eller HELE) som vi, jeg i dem, og du i mig! Da vil verden forstå, at du sendte mig,
og at du elsker dem, ligesom du elsker mig.”
Det græske ord, der svarer til det moderne ord ”perfekt”, er AKRIBELA, og hvis man tjekker en
Bibel Konkordans, finder man aldrig dette ord i forbindelse med Gud eller Jesus.
De tidlige lærere forstod hebræisk og kendte til Moses’ åbenbaring, og de vidste, at Jehova, Jesus,
Peter, du og jeg alle befinder os i en tilstand af ”at blive”, og at hvis et væsen bliver perfekt, så
ophører hans formål med eksistensen her.
Her er nogle interessante spørgsmål, man kan stille til én, som tror på perfektion:
ER GUD PERFEKT
Spørgsmål: Er Gud perfekt?
Svar: Ja
Spørgsmål: Så du tror altså på, at Gud ikke begår fejl?
Svar: Ja, Han begår ingen fejl.
Spørgsmål: Har Gud skabt dig?
Svar: Ja.
Spørgsmål: Er du perfekt?
Svar: Nej.

Spørgsmål: Men hvis Gud skabte uperfekte væsner som os, så må Gud være uperfekt, ikke sandt?
Svar: Nej, Gud er perfekt og skabte os perfekte, men Han gav os fri vilje og ved at bruge denne, gør
vi os selv uperfekte.
Spørgsmål: Men hvem skabte din frie vilje?
Svar: Gud.
Spørgsmål: Så vi er tilbage ved den samme konklusion. Gud skabte dig uperfekt. Hvorfor tror du så,
at Gud er perfekt?
Svar: Du fordrejer tingene. (Dette svar giver et menneske ofte, når han ikke ønsker at se sandheden
eller indrømme, at han tog fejl).
Spørgsmål: Skabte Gud jorden, mineralerne, planterne og dyrene?
Svar: Ja.
Spørgsmål: Jeg har bemærket, at dyrene heller ikke er perfekte. Nogle bliver syge, andre er farlige
og bider mennesker. Gjorde Gud dem uperfekte?
Svar: Det er jeg ikke sikker på.
Spørgsmål: Hvad med planter og mineraler? Det er kun ganske få krystaller, som er næsten
perfekte, og mange planter er misdannede og misfarvede. Hvis Gud er perfekt, og Han skabte alle
ting, hvorfor er alting så ikke perfekt?
Svar: Det er på grund af menneskets arvesynd, at alle disse uperfekte ting kom ind i verden.
Spørgsmål: Men tilsyneladende var det uperfekte allerede på jorden, for den uperfekte slange var
her, da mennesket ankom. Var mennesket ansvarligt for skabelsen af den uperfekte slange?
Svar: Nej.
Spørgsmål: Så man må konkludere, at mennesket ikke er ansvarligt for alt, hvad der er uperfekt på
jorden. Er det rigtigt?
Svar: Det er det vel.
Spørgsmål: Så hvem er ansvarlig for de uperfekte skabninger?
Svar: Djævelen. Gud skaber alting perfekt, men mennesket og Djævelen fordærver dem.
Spørgsmål: Så hvornår var du et perfekt væsen skabt af Gud?
Svar: Da jeg blev født.

Spørgsmål: Siger du, at alle babyer er perfekte, når de bliver født?
Svar: Ok, jeg ved, at nogle bliver født uden arme eller ben og med andre defekter. Jeg må have
været perfekt, da jeg blev undfanget.
Spørgsmål: Men du blev ikke skabt, da du blev undfanget, og vi ved, at naturen sørger for at
abortere mange fostre, fordi de er ikke perfekte. Hvis Gud er perfekt, og du bliver skabt af Ham ved
fødslen, hvorfor er alle babyer så ikke perfekte?
Svar: Du fordrejer tingene.
Spørgsmål: Tror du virkelig på, at Gud er perfekt, eller er det blot noget, du er blevet programmeret
til at tænke?
Svar: Nu er jeg forvirret. Hvad er dit eget svar?
Svar: Perfektion i formens verden er en illusion – det tætteste vi kommer på det perfekte kan kaldes
”relativ perfektion”.
Biblen fortæller os, at der findes et hierarki inden for alle ting, selv hos Guderne:
”Når du ser undertrykkelse af fattige og brud på ret og retfærdighed i landet, skal du ikke undre dig
over, at det sker, for på den mægtige vogter en mægtigere, OG ENDNU MÆGTIGERE STÅR
OVER DEM.” (Prædikerens Bog 5:7)
Biblen fortæller os faktisk om en Gud, som skabte alle himlene, og som må være mægtigere end
den Gud, som skabte jorden. Den fortæller os også, at Han skabte verdenerne gennem kraften fra
Guds Søn. (Hebræerbrevet 1:1-3) Det lyder, som om det var Jesus, manden fra Nasaret, som skabte
milliarder af verdener derude, og som måske er den, Gud elsker mere end noget andet.
Denne tro forstærkes yderligere, fordi Jesus af den kristne verden identificeres som Ordet i det
første kapitel i Johannes Evangeliet: ”I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet
VAR GUD. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det,
som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys.” (Johannes Evangeliet 1:1-4)
Det lyder forvirrende. Gud identificeres med mennesket, Gud for denne jord, skaberen af alle
himlene og nu som manden, Jesus, som skabte alt. Hvad eller hvem skabte i virkeligheden alt? En
mere korrekt oversættelse vil hjælpe her. I en konkordans (engelsk version) gengives den græske
tekst fra Johannes Evangeliet 1:1-4 således: ”I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og
Gud var ordet. DET (ikke Han) var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til gennem DET, og uden DET
blev intet til af det, som er. I DET var liv, og livet var menneskers lys.”
Der sker en åbenbaring her i denne mere korrekte oversættelse. Ordet er ”det” og ikke ”han”. De
oprindelige oversættere af Biblen ønskede at glorificere Jesus og ophøje ham til skaberen af alle
himlene, så de ændrede ”det” til ”han”. Nogle af de moderne oversættelser gengiver ærligt og
korrekt, men de fleste viser deres partiskhed ved at beholde ”han”.
Det oprindelige ord ”det” er meget betydningsfuldt. Det fortæller, at ”det” er en energi (ord er

vibrationer, og vibration er energi) og ikke en enkelt person. Det samme gælder for Guds Søn. Det
er ikke blot manden , Jesus, men alle, som opnår Kristusbevidsthed, der er Guds Sønner. Jesus
repræsenterede dette princip om kraften af Guds Ord eller Sønnens energi på jorden (han var ikke
ophavsmanden).
Der findes et hierarki af væsner med forskellige bevidsthedsgrader, som harmonerer med energierne
fra Faderen, Sønnen og Helligånden. Der findes milliarder af væsner i hver kategori gennem hele
universet, og selv om Jesus er den største lærer for menneskeheden, findes der mange andre i andre
verdener, som er mægtigere end ham.
Efter cirka et tusind år med relativ fred, vil han, som udfylder embedet som Kristus, forlade dette
system og blive elev i et andet. På denne måde ”bliver den første den sidste og den sidste den
første”.
Jesus selv er et individuelt væsen som du og jeg, men Kristusprincippet er samspillet mellem Ånd
og materie, som vores bevidsthed må tune ind på og harmonere med for at opdage Guds mysterier.
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