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Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit 
navn, han skal lære jer alle ting og minde jer om alt, hvad 
jeg har sagt”. Joh. Kap.14 v.26.

Påskens og pinsens hemmelighed ligger i forståelsen af 
begreberne Fader, Søn og Helligånd. Over for denne trefol-
dighed står menneskets firfold: fysisk legeme, æterlegeme, 
astrallegeme og jeg. Ved arbejdet på os selv ud fra vort jeg 
omdannes astrallegemet, der er bærer af lyst og ulyst, af 
vore lidenskaber, drifter og begær. Det, der således renses og 
forvandles er Helligåndens, eller som den også benævnes, 
åndsselvets arbejde. Jeget, også kaldt bevidsthedslegemet 
kan tillige virke omdannende på æterlegemet, skønt dette 
er vanskeligere. Her er vi i et dybere område af os selv, men 
hvad vi optager i os fra iagttagelsen og oplevelsen af sand 
kunst, og hvad vi optager i vor følelse af sand religiøsitet 
virker forædlende på vort æterlegeme. I sand kunst lyser 
det evige frem og virker i det halvt bevidste stærkere end 
morallove. Allerstærkest virker dog i denne forbindelse i et 
endnu dybere bevidsthedslag de sandt religiøse impulser. 
Skuer man med andagt hen mod det evige, åbner man sig 
for livsånden, hvilket i kristen betydning vil sige Logos eller 
Kristus.

Ligesom Helligåndsbegrebet kan kaldes åndsselvet og 
Logosbegrebet livsånden, er Faderbegrebet at ligestille med 
åndsmennesket. At blive sig bevidst ud fra Faderen vil sige 
at kunne virke fuldt bevidst ind på sit fysiske legeme. Her 
er det ikke længere muligt at tage teori og læresætninger til 
hjælp. Videnskab eller teori virker udelukkende på astral-
legemet, og indvirkningen på æterlegemet opnås gennem 
den træning, der ændrer temperament og vaner, tilbøjelig-
heder m.m. Der, hvor det fysiske skal kunne forvandles, er 
det nødvendigt at forbinde sig med den ånd, der gennem 
åndedrættet strømmer ind i det fysiske legeme. ”Da dan-
nede Gud Herren (Jahve) mennesket af agerjordens muld 
og blæste livsånde i hans næsebor, så at mennesket blev et 
levende væsen”.  1. Mos. Kap. 2 v.7. Forbindelsen til Fa-
deren blev bibeholdt ved mysteriestederne på Atlantis og 
i vor egen efteratlantiske periodes ældgamle tider, ligesom 
også til Kristus, da han var i den åndelige verden, og til 
Helligånden, før en mere fremskreden udvikling af vort jeg 
blev mulig. 

Hvis vi vil nærme os en dybere forståelse af kristendom-
men, må vi dvæle ved det jegbevidste menneskes tilblivelse i 
den tidlige forhistoriske tid, som er Lemurien. Det er tiden 
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før Atlantis og den efteratlantiske periode. Fra den sidst-
nævnte kender vi ud over vor egen tid den græsk-latinske 
kulturperiode med dens vidunderlige kunst, mytologi og 
filosofi, og hvad det romerske angår, var det retsbegreberne, 
som blev til, her blev romerretten til. Forud for denne kul-
tur har vi i den ægyptiske tid mysteriestederne, hvor den 
tids kultur muliggjorde elevens åndssøvn under ledelse af 
hierofanten, efter at den første kim til åndeligt liv var blevet 
lagt i den urpersiske tid, dengang Zarathustra skænkede os 
jordens åndskultur. Og endnu længere tilbage finder vi den 
første tid af vor efteratlantiske periode gennem det urin-
diske folk før Vedaerne, det folk, der blev undervist af de 
hellige rishier.

I Atlantisperioden levede vore forfædre meget forskelligt 
fra os. De havde ingen fællesskabsordninger, ingen bud og 
faste love. Her fandtes ingen logisk tænkning eller regnereg-
ler, først sent i denne periode kom tallenes element til. Den 
højeste sjælskraft var dengang erindringen. Også de fysiske 
forhold var helt anderledes. I skildringen om Niflheim og 
Muspelheim fra nordisk mytologi har vi et indtryk af den 
reelle atlantiske tid. Niflheims tåge var virkelighed. Denne 
iskolde verden var gennemtrængt af en tæt tyk tågemasse, 
hvilket gjorde, at de sjæle, som levede dengang, havde helt 
anderledes sjæleligt-åndelige forhold.

Tilbage i den første tid af Lemurien vil vi finde men-
nesker af en endnu mere anderledes skikkelse end i dag, en 
skikkelse, vi ikke med rette kan kalde menneskelig, da den 
endnu ikke havde kimen til den menneskelige sjælsform, 
der muliggjorde opstigning til et højere udviklingstrin. 
Mennesket havde ganske vist fysisk legeme, æterlegeme og 
astrallegeme, men endnu ikke sit jeg. I astrallegemet fandtes 
der billedligt set et slags indelukke til optagelse af jegbe-
vidstheden, men det at kunne sige jeg om sig selv lå endnu i 
gudernes skød. Menneskelegemet var fra alle sider omhyllet 
af åndelig atmosfære, en slags åndelig luftkreds, hvori lege-
met levede og bevægede sig. Det, som i dag er vort indre, 
var dengang omgivelsen, og dette indre i den åndelige at-
mosfære levede på en måde, så de enkelte sjæle endnu ikke 
var adskilt.

Imidlertid blev det, der således var udenfor i en fælles 
åndelig substans, gradvist trukket ind i det fysiske legeme. 
Samtidigt hermed befandt menneskene sig i en halvt soven-
de tilstand, en tilstand, der var knyttet til en art af klarsyn 
fyldt med levende drømme. Når et menneske dengang nær-
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kelser vil ikke være nødvendige, men bevidstheden vil have 
udviklet sig til et broderskab fra menneske til menneske, et 
bånd mellem alle mennesker. De små folkelige samfund vil 
vige for livsåndens fællesskab, for fællesskabet i Kristus. I 
takt hermed vil man mere og mere skulle søge det, der før 
var i omgivelsen, i det enkelte menneskes indre, hvilket vil 
sige Kristi tilsynekomst i mennesket. Det er hans kosmiske 
betydning. 

Jahves og de andre folkeguddommes indgydelse af ånd 
i mennesker havde til følge, at kærligheden var bundet til 
blodet. Derfor havde det familiemæssige så overordentlig 
stor betydning, og derfor var mennesker bundet sammen i 
snævre fællesskaber. Under denne udvikling blev vi menne-
sker mere og mere selviske, men tillige har vi fået mulighed 
for at kunne optage Kristus i os. Vi har på den ene side 
individualiseringen og på den anden side fællesskabets en-
hed gennem Kristusånden. Blodskærligheden har bevirket, 
at vi blev tiltagende egoistiske, og denne egoisme må vi nu 
uden tab af vor sande individualitet og væsen overvinde. 
Bogstavelig talt og mystisk set flød det overskydende fra vor 
udvikling, det egoistisk-individuelle ud af Kristi sår på kor-
set. Mulighed for renselse af blodets selviskhed blev bevir-
ket gennem Mysteriet på Golgata. Kristi død på korset var 
bestemt af Faderen, og det var en kosmisk nødvendig kær-
lighedsgerning, hvorved menneskeblodet blev reddet fra sin 
naturbundne jegegoisme. Påskens mysterium hænger såle-
des sammen med en erkendelse af såvel folkeånderne som 
Kristusånden, og menneskets fulde selvforståelse er i denne 
forbindelse nødvendig. 

På Atlantis, før Kristusånden kunne drage ind i de men-
neskelige sjæle, kan vi spore mysteriesteder, hvor de men-
nesker, som ved hjælp af hierofanterne havde renset deres 
sjæl for lidenskaber, velordnet deres tankegang og sat sig 
ud over blodsfællesskabet, kunne blive indviet. En sådan 
indviet kaldes esoterisk set for ’hjemløs’. Fra de ægyptiske 
mysterier ved vi, at den elev, der havde opnået ovenstående, 
kunne blive hensat i en tredages søvn, en somnambul til-
stand, hvor en initieret kunne trække vedkommendes ånd 
ud af det fysiske legeme. Sjælen vandrede da i værende be-
vidsthed gennem den astrale og den devakane verden og 
blev åndeligt set vidende. Indvielsesordene lyder: ’Nu er 
menneskesønnen herliggjort’ Joh. Kap. 13 v. 31. Dette ind-
vielsestrin er ’sønnen’. I førkristen tid blev ’sønnen’ i men-
nesket vakt ikke i det fysiske legeme, men i æterlegemet. 
Den indviedes æterlegeme blev vakt til livsånd (buddhi), og 
som æterisk menneske oplevede den pågældende sin sande 
uforgængelighed. Kun én gang blev Kristusånden vakt i et 
fysisk legeme, og det var i Jesus-Kristus. Det, de mysterie-
indviede oplevede uden for legemet, oplevede Jesus-Kristus 
i sit legeme. Det siges, at disse indviede blev salige, fordi de 
oplevede, at livet kan sejre over døden. På Golgata sejrede 

mede sig et andet, så det ikke det fysiske menneske, men 
der steg en farveform op i dets sjæl, og farveformen viste alt 
efter sin beskaffenhed, om det pågældende menneske var 
sympatisk eller antipatisk stemt.

Jegsjælenes nedsænkning i det fysiske legeme er skildret, 
ved at Gud Herren blæste sin ånd i Adam. Når vi træk-
ker vejret, er det ikke kun luft, vi trækker ind. Det, som er 
materie rundt om os, er ikke blot materie. Vi trækker tillige 
ånd ind! 

På det tidspunkt i Lemurien, som Det gamle Testamen-
tes Skabelsesberetning henviser til, fandtes der endnu ikke 
varmblodsvæsener. Blodet er tæt knyttet til åndedrættet, og 
med den ånd, som Gud blæste ind i Adam, fulgte gradvist, 
at en vis portion varme trak ind i kroppen, en varme, hvis 
temperatur lå over omgivelsens.

Vor egentlige jegtilblivelse begyndte på denne måde i 
Lemurien. Men vi skal tænke os, at samtidigt med det ån-
delige, der var i luften, og som blev trukket ind med ånde-
drættet, begyndte også en højere ånd, der selv indeholdt 
blodvarmen, at sænke sig ned. 

Det førstnævnte, det åndeligt væsensagtige fra luften har 
gjort det menneskelige sprog muligt – det var Gud Herrens 
(Jahves) indgydelse af ånd i mennesket. Hans ånd bevirkede 
vor menneskelige mulighed for at kunne blive et individu-
elt væsen, et jegvæsen, og den proces er knyttet til blodet. 
Men Jahve er ikke en enkeltstående ånd. Her er tale om, 
at mange åndsvæsner sænkede sig ned mod jorden. Når vi 
læser om Jahve, har vi at gøre med mange folkeguddomme, 
sprogguddomme. Jødernes forhold i denne forbindelse til 
blodets proces ser vi i stammeopdelingen, og ud over jorden 
ser vi det i andre samfundsopdelinger, klaner, familiesam-
menhold osv. 

Ud fra folkeguddommenes indgydelse af ånd i men-
nesket er imidlertid et stort jordomspændende enhedens 
broderskab ikke muligt. Hele menneskehedens sammen-
slutning er kun mulig derved, at også noget, som levede 
ikke kun i luften, men også i jordvarmen sænkede sig ned. 

Det, som først begyndte at strømme ind med luften fra 
folkeguddommene forklaret ved Jahve, forbinder man i den 
kristne esoterik med Helligånden. Men den ånd, som har 
hele jordens varme i sig, er en enkelt ånd. Og denne ånd, 
der skal gøre den samlede menneskeheds broderskab mu-
ligt, er Kristus, i den kristne esoterik også kaldt Logos. Det 
er menneskeslægtens fælles ånd på jorden.

Ligesom Jahve i den lemuriske tid indgød sit åndsele-
ment i de enkelte mennesker, ligesådan gyder lidt efter lidt 
Kristusånden sig ind i de individualiteter, som vil efterfølge 
ham. Når Kristusånden har forbundet sig med menneske-
heden på denne måde, vil Kristusimpulsen have erobret jor-
den, alle mennesker vil forstå hinanden og hjælpe hinanden 
i kærlighed. Der vil ikke længere være kliker, og udeluk-
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livet over døden! Helt ind i det fysiske!
Ved påskemåltidet var de tolv udvalgte, disciplene, sam-

let omkring den trettende, Kristus. De oplevede, hvordan 
menneskesønnen havde fuldendt menneskehedsudviklin-
gen. I glimt så de deres fysiske legemes tolv led fra isse til 
fod, og de så, hvordan de selv ud i fremtiden ville kunne 
fuldkommengøre disse led. Kristus var den trettende blandt 
dem, han var jordens ånd, og derfor kunne han sige: ”Dette 
er mit legeme”, ”dette er mit blod”.  Sønnens mysterium vil 
sige at skue til jordens ende, hvor jordens tilstand overgår 
i en stjernetilstand, og hvor mennesker har fuldendt deres 
jordudvikling. Indtil den tid skal alle vore tolv trin overvin-
des og fuldkommengøres. Vejen er lang endnu!

Den nærmest følgende tid fra Påskemåltidet, den tid, 
der fulgte for discipelskaren, er repræsenteret ved Judas 
Iskariot. Judas bygger sit forræderi på en høj moralkodeks 
forbundet med den nederste sanselighed: ”Hvorfor er den-
ne salve ikke blevet solgt for tre hundrede denarer og givet 
til de fattige”. Det sagde han ikke, fordi han brød sig om 
de fattige, men fordi han var en tyv, og da han (på vegne af 
disciplene) stod for pengepungen, stak han jævnligt til sig 
selv, hvad der blev lagt i den”.  Joh. Kap. 12 v. 5-6.

Vi skal gå meget igennem for at nå frem til sønnens, til 
livsåndens tid. Det er en lov, at alt, hvad der skete omkring 
korset ved påsketid, vil ske blandt os mennesker. Det onde 
vil komme til fuld udfoldelse i Anti-Krist - tiden. Judas’ 
forræderi er overskud af lavere drifter, men over tid skal alt 
lavere forvandles, og da vil menneskeheden mere og mere 
kunne blive skabende ved åndsordet. 

Sønnens mysterium er grundlæggelsen af en altomfat-
tende menneskekærlighed. Den kan vi kun nærme os, hvis 
vi stræber efter åndserkendelse. I ånden ligger menneskehe-
dens forening.

Gennem Helligånden kan vi forædle vor individualitet 
og vort jegs arbejde. Gennem Sønnen, Logos kan vi forenes 
i broderskab, og da kommer vi til Faderen: ”Jeg er vejen, 
sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved 
mig”. Joh. Kap. 14 v. 6.

Målet er fjernt, men lader vi os bevæge af idealerne og af 
Rudolf Steiners åndsmeddelelser så stærkt, at det har virk-
ning, vil påskehøjtiden ikke gå os forbi uden at indskrive 
menneskehedens fremtidsperspektiver i vor sjæl. Og vi vil 
huske, vi vil kunne fastholde, at vi ikke blot er et barn af 
tiden, men som ånd også et barn af evigheden.


