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Vilken laglig behörighet har Kristus?
Tidevarv kommer och tidevarv går. De är en inneboende del av det liv som utvecklas
i mänskligheten. Perioder av aktivitet växlar med perioder av, till synes, inaktivitet.
Livets ebb och ﬂod märks överallt omkring oss. Genom människans hela utveckling
har större eller mindre avatarer framträtt. De har levt mönstergilla liv i tjänande och
har avslöjat sådana inre sanningar som passar tidsåldern i fråga. Och enligt den tidlösa visdomsläran är avsikten att ett upphöjt väsen kommer att framträda igen.
Den tankedigra Bhagavad gita skrevs för mer än tvåtusen år sedan, men den
är lika relevant idag. Här säger Krishna att ”när lagen undergrävs och laglösheten
breder ut sig då manifesterar jag mig. För att frälsa den rättfärdige och förgöra sådana som gör det onda, för att fast etablera lagen, manifesterar jag mig från tidsålder
till tidsålder.” Är inte situationen i någon mån sådan i världen idag?
I slutet av en tidsålder (som varar i tvåtusen år) och i början av en ny (som
nu är vattumannens tidsålder) räknar allt ﬂer med och hoppas på ankomsten av en
stor avatar, en världslärare som kan visa vägen, ta ut färdriktningen och avslöja sådana inre sanningar som ska föra mänskligheten in i ett klarare ljus. Många väntar
på Kristi återkomst, andra på Herren Maitreya, Messias eller imamen Mahdi, men
det spelar ingen roll vilket namn vi använder, för samma stora andliga individualitet älskar och tjänar alla människor, oavsett ras, religion eller samhällsställning. I
somliga andliga kretsar förstås med namnet Kristus ett ämbete eller en befattning
med genomgripande ansvar för det liv som utvecklas på vår planet. Och vi har blivit
upplysta om att det har förekommit mer än en upphöjd individualitet, som haft denna
ädla befattning under människans utveckling.
För mer än sjuttio år sedan tog Alice Bailey initiativ till en ”sammanlänkad
världsgrupp, som skulle ägna sig åt samstämmig och samtidig meditation som förberedelse för den nya världsordningen och för Kristi jurisdiktion.” Man tänkte sig
att denna grupp på ett meningsfullt sätt skulle reﬂektera över de lagar och principer
som kommer att ligga bakom vattumannens lärosystem. De tre lagarna och de tre
principerna är:
Lagen om goda relationer. Den goda viljans princip. Gruppsträvans lag. Principen om enhällighet, lagen om andligt närmande, principen om grundläggande gudomlighet.
Dessa sex teman återspeglar i allt väsentligt Guds rikes natur. Fokuserad och outtröttlig meditation över dessa tankar kommer att hjälpa till att magnetisera tankeformen och måla upp en klarare fantasibild och mänsklighetens kollektiva psyke om
denna enorma och högtidliga tilldragelse. Man kan hoppas att alla som verkligen
känner betydelsen av detta arbete kommer att spela sin roll i att få till stånd ett renare
och sannare perspektiv på Kristusrollen i världen idag och framöver.
Kristus, den högste andlige verkställaren, står ”uppmärksam till mänsklighetens förfogande.” Herrens befallning har gått ut och ”i den stund ni minst anar det
kommer Han.”

Tankar om Kristus
Det ﬁnns en sak som det är särdeles nödvändigt
att hålla i minnet. Det är inte vår uppgift att
bestämma tidpunkten för Kristi framträdande
eller att förvänta oss någon sensationell hjälp
eller några märkvärdiga fenomen. Om vi utför
vårt arbete på ett riktigt sätt kommer Han vid
den bestämda och fastställda tidpunkten. Hur,
var och när Han kommer är inte vår angelägenhet. Vår uppgift är att i så stor skala som möjligt göra vårt yttersta för att få till stånd riktiga
mänskliga relationer, ty Hans ankomst är beroende av vårt arbete.
Alice Bailey, Kristi återkomst, p. 159.

kommit då Han ”av den vedermöda hans själ
har utstått skall se frukt och så bliva mättad.”
Alice Bailey, Kristi återkomst, p. 38
Ingen kan läsa evangelierna utan att känna den
faktiska närvaron av Jesus. Hans personlighet
pulserar i vartenda ord. Ingen myt är fylld med
sådant liv. Jesus är alltför kolossal för frasmakarnas penna. Det spelar ingen roll hur skicklig denne är. Ingen människa kan förfoga över
kristendomen med en kvick formulering.
Albert Einstein
Till den breda massan, som inte kan föreställa
sig något högre än en personlig Gud sade han
”Be till er Fader i himlen.” Till andra, som
kan fatta en högre tanke, sade han ”Jag är
vinstocken, ni är grenarna.” Men till sina lärjungar, för vilka han röjde sig mera fullödigt,
proklamerade han den högsta sanningen, ”Jag
och Fadern är ett.”
Vivekananda

Hela den andliga uppenbarelsens ordning baseras (och har alltid baserats) på denna lära om ett
ömsesidigt beroende, om en planerad, ordnad
och medveten sammanlänkning och om energiöverföringen från en aspekt av den gudomliga manifestationen till en annan – från Gud
”i den allra Högstes hemliga boning” till den
oansenligaste människa som lever, kämpar och
sörjer på denna jord. Denna överföring påträffas överallt. ”Jag har kommit för att de skall få
liv”, säger Kristus, och världens heliga skrifter är fulla av ingripanden från något Väsen
som har sitt ursprung i någon högre källa än
den i egentlig mening mänskliga. Det går
alltid att ﬁnna den lämpliga mekanism genom
vilken gudomen kan nå och kommunicera med
mänskligheten, och läran om Avatarerna eller
de gudomliga ”kommande” har att göra med
denna kommunikation och dessa Instrument
för gudomlig energi.
Alice Bailey, Kristi återkomst, p.12

Ända från min ungdom har jag i Jesus funnit
min store broder. Att kristendomen har betraktat och faktiskt betraktar honom som Gud
och Frälsare har alltid för mig verkat vara ett
faktum av största betydelse, vilket för hans
skull och för min egen jag måste bemöda mig
att förstå.
Martin Buber
Skälet till att Han inte har kommit åter är att
det arbete som behöver göras inte har utförts
av Hans anhängare i alla länder. Som vi senare
skall se är Hans ankomst till stor del beroende
av upprättandet av riktiga mänskliga relationer.
Alice Bailey, Kristi återkomst, p. 17

Eftersom Kristus är omega, är universum
fysiskt impregnerat in i det allra innersta av sin
materia av inﬂytandet från dess övermänskliga
natur
Pierre Teilhard de Chardin

Kristi arketypiska drama beskriver i symboliska bilder händelserna i det medvetna livet
– likväl som i det liv som är bortom det medvetna livet – om en människa som har transformerats av sin högre bestämmelse.
Carl Jung

Det stora ögonblick som Han så tålmodigt
inväntat är snart inne. Den ”tidens ände”, som
Han omnämnde då Han talade till sin lilla
grupp av lärjungar – ”Se, jag är med eder alla
dagar intill tidens ände” – har kommit. Idag
står Han och väntar och vet att den stund har
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Planetens nätverk
Planetens nätverk av ljus, kärlek och tjänande
förvandlar det mentala klimatet på vår jord.
Det omorienterar mänskligheten mot andliga
attityder och värderingar. De grupper och aktiviteter som vi rapporterar om i Bulletinen
återspeglar olika aspekter av nätverket.

vill åstadkomma det på fyra olika sätt: personligt
engagemang, samarbete med myndigheter, etiskt
företagande och med systemförändringar. Dessa
fyra pelare utgör grunden för OHO att engagera
enskilda i arbete i samhället, stödja andra målinriktade sociala satsningar, slussa över företag
och korporationer mot ett mer socialt inriktat företagande och förespråka en jämlik, hållbar och
konsoliderande hälsovårdspolitik på nationell
och internationell nivå.

Center for Inter-Religious & Communal Leadership Education (CIRCLE)
CIRCLE startade 2008 på initiativ av Andover
Newton Theological School och Hebrew College.
CIRCLE ser som sin uppgift och kallelse att förbereda religiösa och andra andliga ledare, som
vill tjäna i ett religiöst mångskiftande samhälle.
CIRCLE påpekar att det är vår övertygelse att man
genom studier, dialog och gemensamt handlande
kan hjälpa till att läka och förvandla världen.
Varje år inspirerar och stödjer CIRCLE
mång-religiösa kamratgrupper på initiativ av
collegestudenter. Kamratgrupperna fokuserar på
judiska, kristna och muslimska texter, gemensamma studier och reﬂektioner, men även att man
ﬁrar gemensamt och knyter vänskapsband.

PO Box 1605
Bondi Junction, NSW
Australien 1355
www.onehealthorganisation.org
Institute for New Economic Thinking
Institutet skapades för att bredda och snabba på
utvecklingen av ett nytt ekonomiskt tänkande,
vilket kan leda till att man kommer tillrätta med
det tjugoförsta århundradets stora utmaningar.
Institutet vill ge stöd åt en grundläggande
förändring i det ekonomiska tänkandet genom
sådana initiativ som att ﬁnansiera forskning,
samhällsbyggande, informera om att förändring
är nödvändig. Det är en global tusenhövdad community som tänker nytt i ekonomiska frågor, från
ekonomer som vunnit ekonomipriset till Alfred
Nobels minne till lärare och studenter.
Institutet skriver: Detta nya ekonomiska
tänkande har potentialen att på djupet påverka
samhället på många områden, från regeringspolitik och förändring av ekonomiska system, till att
lösa frågan om klimatförändringarna, fattigdom
och ojämlikhet, och att driva på en hållbar, långsiktig tillväxt. Med andra ord kan ett nytt ekonomiskt tänkande göra så att vi får en bättre värld
för alla.

210 Herrick Road
Newton Centre,
MA 02459, USA
www.interreligiousleadership.org
admissions@ants.edu
tel: (1) 617-964-1100
The Journal of Interreligious Dialogue
Tidskriften är en plattform för Center for InterReligious & Community Leadership Education.
Den är ett forum för akademiska, sociala och
dagsaktuella ämnen som berör och påverkar religiösa samhällen över hela jorden. Den är nätbaserad, och meningen är att öka kontakterna mellan och höja kvaliteten i utbytet mellan religiösa
grupper och deras ledare och studenter.

Eric J. Weiner
Redaktör/utgivare och kommunikationsansvarig

http://irdialogue.org/
www.ineteconomics.org
ejw@ineteconomics.org
tel: (1) 212-493-3327

One Health Organisation (OHO)
OHO vill förbättra världens hälsotillstånd. Man
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Tre andliga högtider
I det årliga kretsloppet ﬁnns tre andliga höjdpunkter: påsken, wesak och Den goda viljans högtid.
Genom att många individer och grupper över hela
jorden då tålmodigt och utan avbrott mediterar,
håller dessa högtider på att få en individuell förankring i mänsklighetens medvetande.
I framtiden kommer alla människor med
andlig läggning att ﬁra samma helgdagar. Det
kommer att leda till en koncentration av andliga
krafter och en gemensam andlig strävan, plus en
samtidig åkallan. Kraften i detta ligger i öppen
dager. De tre årliga stora högtiderna är koncentrerade till de tre vårmånaderna, och de leder till en
stegrad andlig insats som påverkar resten av året.
De är:
Påsken. Detta är den återuppståndne
levande Kristus högtid. Han är mänsklighetens
lärare och den andliga hierarkins överhuvud. Han
är uttrycket för Guds kärlek. Vid påskfullmånen
uppmärksammas den andliga hierarkin, som han
leder, och betoningen ligger på Guds kärleksnatur.
Wesak. Detta är Buddhas högtid. Buddha är
den andliga länken mellan planetens högsta andliga
center, Shamballa, och hierarkin. Han är uttrycket
för Guds vishet, förkroppsligandet av ljus och det
gudomliga syftets vägvisare.
Den goda viljans högtid. Detta är högtiden
för den mänskliga andens längtan efter Gud, när
den söker anpassa sig efter Guds vilja och försöker

uttrycka riktiga mänskliga relationer. Varje världsböndag de senaste tvåtusen åren har Kristus stått
inför hierarkin och inom synhåll för Shamballa.
Han har stått där som representant för mänskligheten, som gudamänniskan, som ledaren för sitt
folk och ”som den förstfödde bland många bröder”
(Rom. 8:29). Varje år vid detta tillfälle har han predikat Buddhas sista predikan för den församlade
hierarkin. Det är därför en högtid av innerlig åkallan och av en naturlig längtan efter broderskap,
efter mänsklig och andlig enighet. Den kallas också
för världsböndagen.
Dessa tre högtider är en del av ett för
mänskligheten gemensamt andligt system, även om
de ännu inte fungerar hundraprocentigt ihop. Men
stunden närmar sig, då alla tre högtiderna kommer
att ﬁras över hela världen, och genom dem kommer
vi att få en stor andlig enighet. Dessutom kommer
effekterna av det stora närmande, som är på gång,
att bli starkare över hela planeten genom mänsklighetens förenade åkallan.
(Utdrag ur broschyren Tre andliga högtider)
Påsk
Wesak
Kristushögtiden/världsböndagen

14 april
14 maj
12 juni
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