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Denna bok ger en klar bild av Jesu centrala roll i den mänskliga andliga utvecklingshistorien. Detta är mycket
angeläget eftersom långa tider av kyrklig standardförkunnelse har skapat en mur av teologiska konstruktioner
mellan moderna andliga sökande människor och Jesus-testalten. Många tror därför att Jesus Kristus hör till det
förgångna.
Men han är inte bara lärare för Fiskarnas tidsålder och en teologisk kristendom, utan också för Vattumannens
tidsålder och en ny världsreligion. Därför är hans verkliga budskap brännande aktuellt i vår tid.
Detta blir särskilt tydligt genom att författaren visar att de fem viktigaste händelserna i Jesu livshistoria födelsen i Betleh3em, dopet i Jordanfloden, transfigurationen (förklaringen) på berget Karmel, korsfästelsen
på Golgata samt uppståndelsen och himlafärden - i själva verket är de fem första invigningarna i den uråldriga
mysterietraditionen. Jesus gav alltså mysterierna en yttre gestalt, som förvandlade dem från de invigdas
hemliga kunskap till en kunskap för hela mänskligheten. Detta betyder enligt författaren att Jesus Kristus
uppenbarade vägen till Gudsriket och att detta rike är tillgängligt för alla som i hans efterföljd går den
ovillkorliga kärlekens och tjänandets väg.

Ty som han själv sade: "Sannelrigen sannerligen säger jag eder: Den som tror på mig, hans skall ock själv
göra de gärningar som jag gör; och ännu större än dessa skall han göra."
Låt oss söka i arkiven för att finna ut ursprunget till firandet av Jesus födelse, det vi kallar julen. Pris kr 179.
Pris kr 179. Jesus gav alltså mysterierna en yttre gestalt, som förvandlade dem från de invigdas hemliga
kunskap till en kunskap för hela mänskligheten. Som teolog har han hittat sitt sätt att berätta om Jesus.
Behovet finns av en nättidning som är fristående från personen Torbjörn. Jesu invigningar (Heftet) av forfatter
Alice A Bailey.
ecklesiastik. Värt att nämna är att byggandet av Roms tempel fortgår och att statyer av Jesus Kristus och de
ursprungliga. Jesu invigningar | Alice A Bailey | ISBN: 9789186338145 | Kostenloser Versand für alle Bücher
mit Versand und Verkauf duch Amazon. br: confira as ofertas para livros em inglês e importados Jesus spelad
av Jim Caviezel i filmen: ”Passion of the Christ” – Bild: Icon Productions (omgjord i Photoshop) Kristus
nedstigande – människans uppstigande. Att ta sig upp när man är nere : självhjälp vid depressioner. Esoterisk
astrologi av Alice A Bailey. Så detta måste ha en balans mellan döden och födelsen, om det är så att man
verkligen vill göra framsteg på vägen, för att denna energin, den heliga elden, stiger enligt hjärtats meriter.
Jesu invigningar Författare Alice A Bailey Förlag Stiftelsen Tibetanens Bokfond Utgivningsdatum 19940301
Omfång 279 sidor Bandtyp Häftad Mått 135.
Romarna själva ansåg att de stammade. Undervisning av den esoteriska kunskapen – förmedlade böcker
Denna text är hämtad ur 'Introduktioner till esoteriken del 1B', men är här utökad. I Jesu Invigningar (Bailey)
s.

