Hvorfor er Den Guddommelige Moder blevet skjult i Jødisk & Kristen tradition?

Billedet er malet af Peter Fich Christiansen

I århundreder har kirken og synagogerne afskåret ærligt søgende fra at kende sandheden om
den Guddommelige Moders eksistens selvom hun er omtalt hele vejen gennem Biblen fra
Skabelsen til Åbenbaringen.

Eloah: Israels skjulte Gudinde.
Igennem tiderne har behovet for at tilbede en Gudinde været stort. Kvinder og mænd med
forskellig religiøs baggrund har forgæves søgt Hende inden for Kristendommen og
Jødedommen. Men da disse religioner har fornægtet eksistensen af en Gudinde, har mange
forladt de traditionelle trosretninger og flere har følt sig tiltrukket af alternative og spirituelle
retninger.
I de hebraiske skrifter finder vi den Gudinde, som er nævnt i den Bibel, som er kendt af både
jøder og kristne. Den Gudinde som var kendt af Abraham, Isak of Jakob. Gudinden som har
været skjult i den almindelige opfattelse i mange, mange århundreder.
Det handler ikke om en gudinde fra de gamle egyptere eller romere, men om en gudinde der
er omtalt i de hellige skrifter og som israelere og kristne tilbad, da de troede på en Gud som
Faderen og en Gudinde som Moderen.
Elohim Biblens Gud er i virkeligheden både Gud og Gudinde. Det oprindelige hebraiske ord
Eloah er det feminine navn for Gud. Eloah betyder bogstaveligt gudinde.
Nogle af de hebraiske ord for Gud har et feminint køn, men oversættere har været uvillige eller
ude af stand til at bruge det feminine ord ”gudinde”.
Derfor har de konsekvent anvendt maskuline pronominer, når der skulle henvises til Gud - selv
når feminine pronominer ville have været mere korrekte.
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Resultatet er, at de fleste kristne og jøder har været narret til at tro, at Gud i Det Gamle
Testamente udelukkende var en mand, og kristne er blevet vildledt til at tro, at Helligånden er
uden køn.
Det hebræiske Ruach ha Kodesh oversættes med Helligånden. Ruach er feminint og den
aramæiske ekvivalent Rukha er også et femininum. Helligånden er feminin, og det er en anden
betegnelse for Eloah.
Helligånden bliver omtalt som trøsteren. ”Som en moder trøster et barn, sådan skal jeg trøste
dig”.
Den ”visdom” som Solomon skrev om i Det Gamle Testamente er identisk med den Helligånd
som ofte nævnes i Det Nye Testamente.
Helligånden løfter sløret for de åndelige sandheder, og hun fortolker vore hjerters inderste
bønner.
Hun giver spirituelle ”gaver” til den søgende så som healing, forudsigelser, kontakt med engle
og visdomsord. Et andet almindeligt benyttet ord for Helligånden er Shekinah.
Det er almindeligt anvendt inden for den moderne jødedom. Shekinah betyder egentlig
guddommelig tilstedeværelse. Guddommelig feminin tilstedeværelse.

Visdom
Visdom er et andet navn for gudinde. Visdom er oversat fra det hebraiske ord Hochmah. Det
tilsvarende navn på græsk er Sophia.
I esoteriske bibelske skrifter er der flere referencer til ”Visdom” som en person. ”Visdom”
deklarerede, at hun blev frembragt før skabelsen. Hun medvirkede i den kreative proces på
lige fod med Yahweh.
”Yahweh formgav mig som den første i skaberværket før Jordens tilblivelse. Havets dyb
fandtes ikke, da jeg blev født; før bjergene tog form blev jeg født. Da Han skabte Himlen og
satte skyer på, var jeg ved siden af Skaberen og opmuntrede og inspirerede ham dag efter
dag”.
Ud fra oversættelsen af de overlevende manuskripter på græsk kan vi i Septuaginta se, at Den
Feminine Guddom er ganske tydeligt omtalt. ”Visdom” (Sophia) fremsætter sine egne
forkyndelser blandt folket. Hun taler i forsamlingen omkring ”den Højeste”.
”Jeg kom billedligt fra den Højestes mund og dækkede Jorden med et slør af tåge. Jeg havde
mit Tabernakel i det høje og min trone på en pude af skyer”.
Fra Visdommens Bog: ”Jeg bad og visdommens ånd kom til mig. Jeg værdsætter Hende mere
end scepter og trone; sammenlignet med Hende betød rigdomme intet. Jeg regnede ingen
ædelsten for at være Hendes jævnbyrdige, for sammenlignet med Hende er alt guld som et
par sandskorn, sølv som dynd. Jeg elskede Hende mere end sundhed eller skønhed, foretrak
Hende frem for Lyset, da Hendes udstråling aldrig sover”.
”I Hendes selskab kom alt godt til mig og det henrykkede mig fordi ”Visdom” bringer det, og
dog vidste jeg ikke, at Hun var Moderen. Og nu forstår jeg alt, det skjulte som det synlige for
”Visdom”, arkitekten bag alt har oplyst mig. For i Hende bor der en intelligent, hellig, unik,
subtil ånd”.

Den Himmelske Moder/Himmeldronningen
Eloah er den Himmelske Moder. Hun er Faderens partner og Universets sande Dronning.
I de Gnostiske skrifter læser vi: ”Sophia er Faderens hustru, hun er Universets Moder”. Dette
skal ikke forstås som et ægteskab mellem mennesker. Men en refleksion af hieros gamos –
den hellige kosmiske forening af El og Eloah.
Gnostiske dokumenter, som blev fundet i Nag Hammadi i Egypten ved en udgravning i 1945,
identificerer Helligånden som feminin, som Moderfiguren i Guddommen.
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I Philip Evangeliet som blev skrevet i slutningen af 2. eller begyndelsen 3. århundrede, er det
også helt klart, at Helligånden blev forstået af de tidligste kristne for at være et guddommeligt
hunkønsvæsen.
”Kom medfølende Moder, du der afslører de skjulte mysterier. Kom skjulte Moder, vi priser dig
Messias og din usynlige Fader og din Helligånd, Moderen til al skabelse”.
Det er ikke blasfemisk at tro på en Guddommelig Moder. Det fremgår tydeligt af de originale
Hellige Skrifter, at dette er sandt. De der tror på den Højeste Guds moder, tilbeder og ærer
den kvindelige Gud, som blev skjult i den moderne Bibel. Hun er den kvinde, som tonede frem
på Himlen. I Johannes Åbenbaringen 12:1: ”Og et stort Tegn blev set på Himlen: En kvinde,
iklædt Solen og med Månen under sine Fødder og en krans af tolv stjerner på sit Hoved”.
Vi hilser Himmeldronningen med ærbødighed, den feminine energiform som vil manifesteres
stærkt i dette århundrede. Slørene som har skjult Moderen i Helligånden (Rukha d’koodsha)
bliver nu trukket til side og indvarsler en tid, hvor det maskuline og det feminine aspekt vil
komme i større balance, hvor det enkelte individ vil blive et helt menneske.
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