Filosofi

D

et metafysiska tankesystem som kommer fram i Edgar Cayces
readingar är en till kristendomen anpassad version av de hemlighetsfulla religionerna i det forntida Egypten, Kaldéen, Persien, Indien
och Grekland. Det fogar in Kristusgestalten i traditionen om en Gud
för alla människor och placerar Honom på Hans rätta plats, på toppen
av den filosofiska strukturen. Han är pyramidens översta sten.
Den komplexa symbolik som använts av de hemlighetsfulla religionerna har fragmentariskt överlevt i kristendomen, särskilt i den kyrkliga
arkitekturen och mässoffret med dess nattvardskalk. Men traditionens
kontinuitet om den ende Guden har gått förlorad. Hedendom fördöms
på samma sätt av religiösa auktoriteter, arkeologer och historiker som
en avgudadyrkande fantasi ägnad åt dyrkan av falska gudar.
Sådan var inte uppfattningen hos de tidiga kristna. Esséerna, som
förberedde Maria, valde Josef och undervisade Jesus, var säkerligen invigda i mysterierna. Jesus sa att Han kom för att fullfölja lagen och en
del av denna lag var kabbalan, judarnas hemliga lära – deras version av
mysterierna. De som var omvända till Jesus lära, som Nikodemus och
Josef av Arimatea, vara utan tvivel lärda i kabbalan, liksom även Paulus.
Mysterierna handlade om människans problem att frigöra sin själ
från världen. I mysteriesymboliken var jorden alltid representerad som
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underjorden och själen var förlorad i denna underjord tills den befriades från den genom visdom, tro och förståelse. Till exempel bortfördes
Persefone av Pluto, underjordens härskare. Persefone är människans själ,
vars verkliga hem är i himlarna.
Mysteriereligionerna utgjorde då en förberedelse för Jesus ankomst.
Han var frukten av deras ansträngningar och Hans budskap blev en
djupare uppenbarelse för den stora allmänheten om själva mysterierna.
I det virrvarr som kristendomen skapade för att etablera sig som den
dominerande religionen i det sönderfallande romerska väldet, förvägrades mysterierna sin rätta plats, eftersom själva medgivandet att det låg
någon sanning i dem, skulle rättfärdiga deras fortsatta existens.
”De tidigt kristna använde alla möjliga medel för att dölja det hedniska ursprunget i sina symboler, lärosatser och ritualer”, säger Manly
Hall* ”Antingen förstörde de andra folks heliga böcker när de bosatte
sig bland dem eller gjorde de dem oåtkomliga för dem som studerade
jämförande filosofi. De trodde uppenbarligen att de på detta sätt kunde
utrota alla vittnesbörd om det förkristna ursprunget i sina lärosatser.
Det är intressant att spekulera över det faktum att Edgar Cayce
uppfostrades i 1800–talets strikta Bibeltradition och fick sitt livs största
mentala och känslomässiga chock, när han upptäckte att han i sina
mediala readingar förklarade sanningen om hemligheterna och hyllade
Jesus som deras krona på verket.
Fram till denna stund hade Cayce aldrig hört talas om mysteriereligionerna. Ändå stämmer hans readingar med allting i dem som är känt
att vara äkta. Mycket som han har sagt har inte hittats i bevarade arkiv.
Om det är nytt material eller var känt av de invigda i mysterierna kan
inte kontrolleras förutom av själva readingarna. De säger att alla invigda,
från tidens begynnelse, har känt till hela sanningen.
Att beskriva readingarnas system i sin helhet, med dess jämförelser
och paralleller med mysterierna, skulle kräva en egen bok.
För läsare av denna skrift har följande översikt ställts samman.
*An Encyclopedic Outline of Masonic, Qabbalistic and Rosacrucian Symbolical Philosophy, av Manly P. Hall. The Philosophical Research Society Press; Los Angeles,
Calif., 6:e upplagan år 1936.

20

