Tre Andliga
Högtider

DE TRE STORA ANDLIGA HÖGTIDERNA

I det årliga kretsloppet finns tre andliga höjdpunkter:
påsken (vid fullmånen i Väduren), wesak (vid fullmånen i Oxen),
och Den goda viljans högtid (vid fullmånen i Tvillingarna).
Genom att många individer och grupper över hela jorden hela
tiden ihärdigt mediterar håller dessa högtider på att anbringas
i mänsklighetens medvetande. De är symboler för ett grundläggande gudomligt syfte som kommer att få förankring när
olika religiösa traditioner, var och en på sitt sätt, både bejakar och tar hänsyn till detta mänsklighetens och Guds unika,
årliga ömsesidiga närmande. Detta samtidiga erkännande är
något som är grundläggande för den nya världsreligionen.
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DE TOLV HÖGTIDERNA
Vi ska också titta närmare på syftet med och effekten av
varje fullmåneperiod under året. De nio mindre högtiderna
arbetar in de gudomliga attributen i det mänskliga medvetandet, medan de tre större högtiderna arbetar in de gudomliga
aspekterna. Aspekterna är grundläggande energikvaliteter som
reflekterar gudomens bakomliggande treenighet, nämligen
vilja eller syfte, kärlek/visdom och ljus eller intelligent aktivitet.
Attributen är: harmoni genom konflikt, konkret vetenskap, idealism och hängivenhet samt ordning och organisation. Dessa
kvaliteter är potentiellt lika gudomligt perfekta som de tre stora
aspekterna. Alla tolv högtiderna kan användas för att stimulera
det evolutionära andliga växandet i alla naturrikena.
De tolv fullmånehögtiderna används alltmer som ett sätt
att tjäna genom meditation. Meditationen öppnar en kanal i
medvetandet. Genom denna åkallas, mottas och vidarebefordras energierna på ett medvetet sätt. Energi, som modifierats
av varje fullmånes karaktär och influens, rinner till oss på livets
ström från vårt solsystems centrum, solen. Vi mediterar därför i
grupp vid fullmånehögtiderna, ty när vi säger att månen är “full”,
är kommunikationsleden för energierna fri, klar och ogrumlad.
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DE TRE HÖGTIDERNA
I framtiden kommer alla människor med andlig läggning att fira
samma helgdagar. Det kommer att medföra en koncentration av andliga
krafter och en gemensam andlig strävan, plus en åkallan. Kraften i detta
ligger i öppen dager. De tre årliga stora högtiderna är koncentrerade till
tre månader i följd och leder till en förlängd andlig strävan som påverkar
resten av året. De tre är:

 Påsken. Detta är den återuppståndne levande Kristus högtid.
Han är mänsklighetens lärare och den andliga hierarkins överhuvud. Han är uttrycket för Guds kärlek. Under påskens fullmåne
uppmärksammas den andliga hierarkin, som han leder, och man
betonar Guds kärleksnatur. Denna högtid bestäms alltid av datum
för vårens fullmåne och det är västerlandets och kristenhetens
stora högtid.

 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. Wesak firas vid fullmånen i maj, och det är österlandets stora högtid.

 Den goda viljans högtid eller världsböndagen. Detta är högtiden för den mänskliga andens längtan efter Gud, när den söker
anpassa sig efter Guds vilja och försöker uttrycka riktiga mänskliga relationer. Högtiden infaller vid tiden för fullmånen i juni. Det
är en dag då mänsklighetens andliga och gudomliga natur uppmärksammas. 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 gudsmänniskan, som ledaren för sitt folk och “som den förstfödde bland
många bröder” (Rom. 8:29). Varje år vid det här tillfället har han
förkunnat 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
utgör exempel på effekten av Buddhas och Kristus arbete i det
mänskliga medvetandet.
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Dessa tre högtider är en del av en för mänskligheten gemensam
andlig metod, 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.
ENERGIER FÖR ATT BYGGA EN NY VÄRLDSORDNING
Restaurationskrafterna är särskilt aktiva vid påskhögtiden. De
strömmar ut från Guds sinne. De är förbundna med intelligensprincipen
i den gudomliga naturen och de stimulerar det mänskliga intellektet.
Denna typ av energi är synnerligen kreativ i naturen och bär med sig
“livet som leder till formernas födelse”. Det är det stora allmänhetens
energi, och den hänger ihop med stimulering av folkmassornas intelligens. Den får människor att tänka, planera och vidta åtgärder. Den
skapar varken goda eller dåliga resultat, utan väcker helt enkelt människornas sinnen till intelligent verksamhet. Verksamheten i sig bestäms av
sinnets typ hos dem som reagerar på restaurationskrafterna och präglas
av deras utvecklingsnivå, ras och nationstillhörighet, av traditioner, religiösa och kulturbetonade reaktioner. Krafterna är nu aktiva i alla länder.
Ofta skapar de till en början större svårigheter, men leder så småningom
till en slutgiltig omgestaltning av det nationella livet. Effekterna är först
och främst fysiska och målet är skapandet av en ny jord och alla yttre
tecken på att ett nytt liv strömmar in.
Upplysningskrafterna är aktiva vid wesak. De strömmar ut från
Guds hjärta. De är relaterade till gudomlig förståelse och kan nå fram till
och stärka dem som älskar och tjänar mänskligheten. Den här energin
överför gudomens andra princip, kärlekvisdom, som Buddha och Kristus
är de två främsta exponenterna för. Upplysningskrafterna initierar den
nya världsutbildningen. De första att påverkas av dem är de stora bildningsrörelserna, redskap för människor i alla länder och de värderingar
som sprids genom massmedia. Pressen, bokförläggare, talare, skribenter,
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mediaverksamma och samhällsarbetare påverkas alla av dessa
krafter som strömmar in i det mänskliga sinnet. Effekterna är ännu
inte påvisbara, men de tar alla emot upplysningskrafterna. När de
urskiljer de nya inströmmande idéerna kan de kanalisera och styra
energin, så att den påverkar allmänheten överallt.
Rekonstruktionskrafterna är aktiva under Den goda viljans
högtid, som är Kristus och mänsklighetens högtid. De är relaterade till gudomens viljeaspekt, och förblir än så länge den minst
kraftfulla av de tre energiströmmar som släpptes fria under de tre
högtiderna 1945. Rekonstruktionskrafterna verkar framför allt på
nationer. Hur dessa opersonliga energier används beror på mottagarnationens natur och kvaliteten på dess grad av verklig upplysning och dess utvecklingsnivå. Nationer uttrycker idag ett folks
ackumulerade självcentrering och självbevarelsedrift. Energierna
kan därför antingen stärka denna aspekt av nationens liv eller stimulera till enhet, fred och framsteg i världen, målsättningar som
Förenta nationerna håller fram för mänskligheten som en sann
vision av planen. Dessa konstruktiva, syntesskapande energier bör
transformera enhetens teori till praktisk upplevelse, så att ordet
förenta kan få en verklig mening och innebörd för alla nationer.
Idag växer viljan-till-syntes långsamt fram i FN:s generalförsamling, inspirerad därtill av rekonstruktionskrafterna och syntesens
avatar, med Kristus bistånd.
Den nya värld som restaurations, upplysnings och rekonstruktionskrafterna bidrar till, kommer att uttrycka Guds ljus, kärlek och
kunskap i ett crescendo av uppenbarelse, som ger följande resultat:
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 Världens lärjungar och invigda kommer att få kraft till att effektivt
och klokt styra återbyggnadsprocessen.

 Viljan-till-kärlek kommer att stimulera människor med god vilja
överallt till att gradvis övervinna hatet. Den inre drivkraften hos
människor att leva och verka tillsammans finns redan och får hela
tiden ny stimulans.

 Viljan-till-aktivitet kommer att leda intelligenta människor över
hela världen till att sätta igång aktiviteter som lägger grunden till
en ny, bättre och lyckligare värld.

 Viljan-till-samarbete kommer att bli starkare. Människor kommer
att önska sig och kräva riktiga mänskliga relationer som ett naturligt sätt att leva.

 Viljan-att-veta och att tänka korrekt och kreativt blir en framträdande egenskap hos allmänheten. Kunskap är det första steget
mot visdom.

 Viljan-att-framhärda kommer att bli ett mänskligt kännemärke, en
förfining av den naturliga självbevarelsedriften. Den kommer att
leda till en orubblig tro på de ideal som hierarkin lägger fram och
till att odödligheten bevisas.

 Viljan-att-organisera främjar en uppbyggnadsprocess som
kommer att gå framåt under hierarkins direkta inspiration. Hjälpmedlen är kraften i viljan-till-det-goda hos den nya gruppen
världstjänare och gensvaret hos mänsklighetens goda vilja.
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DEN STORA INVOKATIONEN
Från Ljusets punkt i Guds Sinne,
Låt ljus strömma in i människornas sinnen.
Låt Ljus stråla ned över jorden.
Från Kärlekens punkt i Guds Hjärta,
Låt kärlek strömma in i människornas hjärtan.
Må Kristus återvända till jorden.
Från det centrum där Guds Vilja är känd,
Låt människornas små viljor ledas av ett högre syfte Det syfte som Mästarna känner och tjänar.
Från det centrum som vi kallar mänskligheten
Låt Kärlekens och Ljusets Plan ta form
Och må den försegla dörren till det onda.
Låt Ljus, Kärlek och Kraft återupprätta Planen på jorden.
Denna invokation eller bön tillhör inte någon enskild person eller grupp utan
tillhör hela mänskligheten. Dess skönhet och styrka ligger i dess enkelhet och i att
den uttrycker vissa centrala sanningar som alla normalt erkänner sanningen att det
finns ett grundläggande förnuftigt väsen som vi vagt gett namnet Gud; sanningen
att det bakom allt yttre sken är kärlek som är universums drivkraft; sanningen att
en upphöjd personlighet, av de kristna kallad Kristus, kom till jorden och förkroppsligade denna kärlek för att vi skulle kunna förstå; sanningen att både kärlek och
intelligens är effekter av det som kallas Guds Vilja och slutligen den självklara sanningen att det endast är genom mänskligheten själv som den gudomliga planen
kan förverkligas.
I några översättningar av Den stora invokationen används det namn som olika
religioner har gett den som ska komma: herren Maitreya, Krishna, imamen Mahdi
och Messias.
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