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אנתרופוסופים אמיתיים יתייחסו אל אוונגליון חמישי זה "

דברו , קחו אותו עמכם. כפי שיש להתייחס אליו, בכוונה טובה

! אך ִאמרו גם כיצד יש להתייחס אליו, עליו בקבוצות לימוד

 ... כבוד-ו שאין משוחחים עליו בחוסר יראתודא

לא תתאפשר , עם דרך החשיבה השלטת כיום באנושות...

, לכן. התקדמות כלשהי בשלב הבא של האבולוציה הרוחית

 מוכרחה, טרנספורמציהלעבור  מוכרחהדרך זו של חשיבה 

אלה האוהבים להתפשר ואינם מוכנים ! לקבל כיוון אחר

יהיו ובהווה ברים כפי שהם ליצור תמונה ברורה של הד

לא יהיו מסוגלים לתרום הרבה , בעתיד לעשות זאת מוכרחים

 "... לתורות הרוחיות ולשירות הרוחי הנחוצים למין האנושי

 (5רצאה ה, Iחלק , וונגליון החמישיהא: מתוך) 
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 1הרצאה 

 1113באוקטובר  1

 

לי בעל חשיבות מיוחדת לאור התנאים לדבר עליו בהרצאות אלה נראה  מבקשהנושא שאני 

אין שום יסוד של  'האוונגליון החמישי' שבבחירת הכותרתהרשו לי להדגיש , בתחילת דבריי. הנוכחיים

אני מקווה להראות שבמובן מוגדר וכזה שהינו בעל חשיבות  ,כי. הזהסוג הן רדיפת סנסציות או משהו מ

וונגליון חמישי כזה ולמעשה אין כותרת מתאימה יותר למה אפשר לדבר על א, מיוחדת עבורנו בעידן הנוכחי

 .שהוא נועד להיות

, הרי שבזמנים עתידיים של האנושות, שאוונגליון חמישי זה עדיין לא נכתבעל פי אף , כפי שתשמעו

יהיה נכון לומר שהוא עתיק כמו ארבעת האוונגליונים , במובן מסוים, ברם. הוא בהחלט יקבל צורה מוגדרת

 .םהאחרי

לחקור נושאים , כסוג של הקדמה, יהיה עלינו, כדי שאוכל לדבר על אודות אוונגליון חמישי זה

ספר -אומר שאיננו רחוקים מהזמן שבו בבתי ,בהתחלה. מסוימים שהינם חיוניים להבנה ממשית כלשהי שלו

 –זה ודאי . ה למדייוצג בצורה שונ, ענף הידע המכונה היסטוריה, יסודיים ובשיטות החינוך היסודיות יותר

המושג או הרעיון של הכריסטוס , שבזמנים שיבואו –והרצאות אלה צריכות להיות סוג של אישור לכך 

אני יודע . מאשר היה קודם, אפילו בסיסי ביותר, ימלא חלק שונה וחשוב הרבה יותר בלימוד ההיסטוריה

שבהם אינספור לבבות , לל לא רחוקיםכשהיו זמנים הבה נזכור אבל , שהצהרה כזו נראית פרדוכסלית מאוד

גם בקרב הנוצרים , אל הכריסטוס ברגשות גדולים מאוד של התלהבות הרבה יותר מאשר כיום פנו ושאנ

מי . רגשות אלה של התמסרות היו עזים יותר לאין ערוך, בזמנים קדומים יותר. המלומדים ביותר במערב

 יקבל את הרושם, אדם כיום-עיקריות של בנישחוקר כתבים מודרניים וחושב על ההתעניינויות ה

במיוחד אצל אלה הדורשים חינוך , שהתלהבות ורגש של חום לאידיאה של הכריסטוס נמצאים בדעיכה

בחקר ההיסטוריה האידיאה של הכריסטוס תמלא , האבולוציהאמרתי שבעידן זה של , כן-פי-על-אף. עדכני

 ?האם לא נראה שזו סתירה מוחלטת. העד כמילאה חלק חשוב הרבה יותר מאשר האנושית 

בעיר זו על אודות היה באפשרותי לדבר בהזדמנויות ספורות . ניגש לנושא מכיוון אחר, ועתה

אפשר , ובספרים וסדרות של הרצאות אשר זמינים כאן; המשמעות והתוכן של האידיאה של הכריסטוס

הכריסטוס והאידיאה של -ישותשל  יהמדע הרוח הנוגעות בסודותלמצוא תורות עמוקות רבות של 

ייווכח , בסדרות של הרצאות ואכן בכל הספרות שלנו, נאמר בהרצאות אשרטמיע את ימי ש. הכריסטוס

מחשבות יצטרך להחזיק במושגים ובש, הכריסטוס מצריכה הכנה נרחבת-שכל הבנה ממשית של ישות לדעת

הכריסטוס הפועל לאורך -ושל אימפולסה כלשהי של הכריסטוס להגיע להבנ קים ביותר אם הוא ישאףהעמו

חזרה 
לתוכן 
 עניינים
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ידיעה של התיאוסופיה או שאפשר לחשוב , אם אין משהו אשר מצביע על ההיפך. מאות השנים

אם נסיט את , אבל. איזושהי תפיסה אמיתית של הכריסטוס שתיתכןלפני כולה נחוצה האנתרופוסופיה 

בקיומה של ידיעה ניתקל , ם האחרונותבהתפתחותם של החיים הרוחיים של מאות השני ונתבונןמבטנו מזה 

אדם -בני, במשך מאות רבות של שנים. עמוקה ומפורטת מאוד השואפת להגיע להבנת הכריסטוס והתגלותו

עשוי , גם כאן. יישמו את המחשבות האצילות והעמוקות ביותר בניסיונות להגיע להבנה של הכריסטוס

, אבל. אדם יספיקו להבנה כזאת-יים ביותר של בנילהיראות כאילו רק ההישגים האינטלקטואליים העילא

 .זה המקרהאין התבוננות פשוטה תוכיח ש? האם זהו המקרה

מדע ואפילו , ידי למדנות-נתרם עד כה על אשרכל , בצד אחד של מאזניים רוחיים, כביכול, נשיםהבה 

את כל הרגשות  נשים הבה, בצד השני של המאזניים הרוחיים. הכריסטוס הבנת למעןתפיסות תיאוסופיות 

שלאורך מאות שנים גרמו לנפשותיהם לפנות אל הישות  האדם-כל האימפולסים בתוך בניאת , העמוקים

אפילו את , כולה את הלמדנות, כולו התוצאה תהיה שהצד שעליו שמנו את המדע. המכונה הכריסטוס

מהר כלפי מעלה והצד שעליו  יעלה, התיאוסופיה כולה שאפשר ליישמם כדי להבין את דמותו של הכריסטוס

אין  .ישקע מטה, האדם לפנות אל הכריסטוס-שמנו את כל הרגשות והאימפולסים העמוקים אשר גרמו לבני

ומחקר מלומד עליו תרם הכי פחות זו הגזמה לומר שכוח בעל עוצמה וגדולה עצומות יצא מהכריסטוס 

היו אדם -בני, כריסטוסה לאכדי להגיע , אםזה היה מבשר רעות עבור הכריסטיאניות , אמת. לאימפולס זה

או אפילו למה  אבות הכנסייהשל , המוריםשל , הביניים-נזקקים לכל עבודות המחקר המלומדות של ימי

אינני חושב שמי . גוף הידיעה הזה כולו יעזור מעט מאוד. הכריסטוס יאוסופיה תורמת כיום למען הבנתשהת

יוכל להעלות איזושהי , משוחדת-רך מאות שנים בתודעה בלתילאו הכריסטיאניותשיחקור את התקדמות 

 .אפשר לגשת לנושא מכיוון נוסף, אבל; טענה רצינית נגד קו חשיבה זה

להזכיר רק דבר אחד  עליי. הבה נפנה את חשיבתנו אל הזמנים שלפני התהוות הכריסטיאניות

במיוחד בצורתן , ווניות העתיקותרק להזכיר לכם את הדרמות היעליי . שהנוכחים כאן ודאי מודעים לו

הופכות את דרמות אלה , כאשר הן תיארו אל נלחם או ישות אנושית שבתוך נפשה פעל אל. הקדומה

חישבו על הומר ועל . הריבונות והפעילות של האלים לממשיות באופן מוחשי ובאופן שניתן להבחין בו

, ו על הדמויות הגדולות של סוקרטסחישב; הדרך שבה האפוס הגדול שלו ארוג בפעילויות של הרוח

אם . שמות אלה מעוררים בפני עין הרוח שלנו חיים רוחיים שבתחום מסוים הם עילאיים. אריסטו, אפלטון

אנו מגלים , נשים הכול בצד ונסתכל רק בדמותו של אריסטו אשר חי מאות שנים לפני ייסוד הכריסטיאניות

הדייקנות המדעית של חשיבתו של אריסטו היא . היום הזהאין שני לו עד עצם מסוים שבמובן שם הישג 

החשיבה האנושית : שאומרים, פי התקנים בימינו-גם כאשר שופטים אותה על, רגיל-משהו כה בלתי

 .הועלתה על ידו למעמד רם שאין דומה לו עד היום
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נדמיין . להייאמר בהרצאות א אשראך כזו שתעזור לנו להבין את , נניח לרגע היפותזה מוזרה, ועתה

שהרישומים , לעצמנו שכלל לא היו שום אוונגליונים שיספרו לנו דבר כלשהו על דמותו של הכריסטוס

בהשאירנו בצד . פשוט לא היו קיימים, המוקדמים ביותר המוצגים כיום לאדם בצורה של הברית החדשה

תוך , ובדה היסטוריתהבה נחקור את התקדמותה כע, מה שנאמר על אודות ייסוד הכריסטיאניות אחד את

בלי , במילים אחרות. האדם לאורך מאות שנים של העידן הכריסטיאני-התבוננות במה שקרה בקרב בני

. נתייחס למה שקרה הלכה למעשה, בלי האיגרות של יוחנן, בלי סיפור מעשי השליחים, האוונגליונים

 ?אך מה באמת קרה, היפותזה טהורה היזו, כמובן

אנו מוצאים , בנו קודם לכול לדרום אירופה בתקופה מסוימת בהיסטוריהל-את תשומתבהפנותנו 

אלה היו חיים רוחיים נשגבים אשר התפתחו לאורך ; כפי שמוצג באריסטו, תרבות רוחית מפותחת מאוד

, בזמן שבו הכריסטיאניות החלה לפלס את דרכה בעולם. ערוצים מיוחדים במאות השנים שבאו לאחר מכן

אם נעקוב אחר האבולוציה . חיו בדרום אירופה, הטמיעו את התרבות הרוחית של יוון אדם רבים אשר-בני

 –כריסטיאניות לחריף  מתנגדאותו אינדיבידואל מוזר שהיה  – פה של קלסוסשל הכריסטיאניות עד לתקו

אדם רבים -אנו מוצאים ביוון ובאיטליה בני, ואפילו עד למאה השנייה והשלישית לאחר הכריסטוס

אדם שדקות המחשבה שלהם נראתה -בני, ים מאוד אשר ספגו את האידיאות הנשגבות של אפלטוןמתורבת

שם היו רומאים אשר ; בקיאות בהשכלה היוונית, שם היו רוחות של זיכוך ועוצמה. כהמשך לזו של אריסטו

לתרבות אישיות אגרסיבית האופיינית הוסיפו את הרוחניות המעודנת של החשיבה היוונית דרך היסוד של 

ביחס לאינטלקטואליות , באמת. כזה היה העולם שלתוכו האימפולס הכריסטיאני פילס את דרכו. הרומית

בהשוואה  משכילים-מתורבתים ולא-הנציגים של אימפולס כריסטיאני זה נראו לא, והידיעה של העולם

לם של תרבות פילסו את דרכם בעו-אדם חסרי-בני. של רומאים ויוונים מלומדים למספר הרב

שהיו , אדם פשוטים ופרימיטיביים אלה-בנידרך . ה מרהיבראאנו עדים למ, ועתה. עשירהאינטלקטואליות 

הבנת טבעה עם ואם . דרום אירופה ברחביהכריסטיאניות מתפשטת מהר באופן יחסי , נושאיה הראשונים

ים ופרימיטיביים אלה אדם פשוט-נחשוב על בני, מהתיאוסופיה, הבה נאמר, נרכשהר שאשל הכריסטיאניות 

אל לנו לחשוב כאן על . נבין שהם לא ידעו דבר על דברים אלה, המפיצים את הכריסטיאניות באותם זמנים

אלא על תפיסות הרבה יותר פשוטות של , איזושהי תפיסה של הכריסטוס בסביבה הקוסמית העצומה שלו

עולם של ר מצאו את דרכם אל אש, כריסטיאנילאותם נושאים ראשונים של האימפולס ה. הכריסטוס

יווניים -לא היה דבר שהיו יכולים להביא אל תוך זירה זו של החיים הרומיים, למדנות יוונית מפותחת מאוד

, כי; כך-אותו הם אהבו אהבה עמוקה כל, מלבד הקשר האישי שלהם לכריסטוס, מלבד פנימיותם שלהם

אלה אשר הכניסו לתוך . דידיהם וקרוביהםקשר זה היה יקר להם באותה מידה כמו הקשר שלהם עם י

, בקיאיםלא היו תיאוסופים , רומי באותם ימים את הכריסטיאניות אשר המשיכה עד לזמננו-העולם היווני

הגנוסטיקנים אשר היו התיאוסופים המלומדים באותם זמנים , אמת. אדם משכילים-לא היו בשום אופן בני
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להיות מונח בצד  שמוכרחשהם תרמו רק את מה על פי  אף, סהתעלו אל אידיאות נשגבות ביחס לכריסטו

עורכת את מסע הניצחון הכריסטיאניות לא הייתה , אילו הכול היה תלוי בגנוסטיקנים. העולה של המאזניים

בגרמה לירידה מהירה , המזרחן זו לא הייתה אינטלקטואליות מפותחת מאוד אשר הגיעה מ. בעולם שלה

 .יש לנו צד אחד של התמונה, שם. יוונית והרומית הקדומהבאופן יחסי של התרבות ה

החל בקלסוס , אדם בעלי הבחנה אינטלקטואלית-בניב מתבונניםכאשר אנו אנו רואים את הצד השני 

, מרקוס אורליוסעד  –כיום  הטענות שעדיין תקפותכריסטיאניות שאפילו אז הציג את כל להמתנגד  –

 גורמותשהאידיאות שלה , אופלטונים עם הלמדנות המעודנת שלהםינ חושבים על אנו. הפילוסוף אשר שלט

. רוחב ראייהבשהן עולות עליהן בנשגבות ו, בלבד אלה של הפילוסופיה כיום להיראות כמשחק ילדיםל

ידי -המבט של הפילוסופיה היוונית על-הועלו מנקודתר שאבחשבנו על כל הטענות נגד הכריסטיאניות 

לים הוא הרושם שאנו מקב, רומית-אינטלקטואלי רם בעולם התרבות היוונית אדם אלה בעלי מעמד-בני

אדם שלא הבינו דבר מטבעה -ידי בני-עלהכריסטיאניות הופצה . הכריסטוס-שהם לא הבינו את אימפולס

הכריסטיאניות , אמת. התנגדה לה תרבות מפותחת מאוד שלא הייתה יכולה לתפוס את משמעותה; הממשי

. עם חסידים ומתנגדים כאחד שאינם מבינים דבר על טבעה הממשי –רה אל תוך העולם נכנסת בצורה מוז

 . הכריסטוס את צעדת הניצחון שלו בעולם-נפשם את הכוח לשמור עבור אימפולסאדם נשאו ב-בני, עם זאת

עם שעם גדולה ועוצמה מסוימות נכנס לרשימות מט טרטוליאנוסאדם כמו -הבה נחשוב על בני, ועתה

לומר עליו שהוא יצר אפשר כמעט , היה רומאי וככל שהדבר נוגע לשפתו טרטוליאנוס. יאניותהכריסט

מאפשר לנו , עצם הביטחון במטרה שעמו הוא החזיר משמעות חיה למילים; מחדש את השפה הלטינית

שם יש סיפור שונה , שלו האידיאותאם נשאל על אודות , אבל. לראות בו אישיות בעלת משמעות ממשית

תומכים . הוא נותן עדות מועטה מאוד למעמד אינטלקטואלי או רוחי, שלובאידיאות ובמחשבות . רילגמ

, עם זאת. אינם מגשימים דבר כלשהו משמעותי בשיעור קומתו של טרטוליאנוסבכריסטיאניות ואפילו 

היה יכול א לשלטענותיהם יווני משכיל , אדם אלה כמו טרטוליאנוס-בני –עוצמה -כאישיויות הם אנשים רבי

זוהי הנקודה ? הדבר בדיוק אך מהו –לב -המושך תשומת נוסיש משהו בטרטוליא. לייחס משקל רב

 .החשובה

ישגיהם של נושאים אלה של מהו הכוח האחראי לה. ממשית שאלההבה נכיר בכך שכאן ישנה 

ידי אבות -עלמהו הכוח האחראי להשפעה המופעלת ? הכריסטוס שבעצם אינם מבינים אותו באמת-אימפולס

הלמדנות לא מסוגלת מדוע ? על אף השלומיאליות הגלויה שלהם, כולל אפילו אוריגן, הכנסייה

 ?הללומהי הסיבה לכל הדברים ? הכריסטוס-להבין את הטבע היסודי של אימפולסרומית עצמה -היוונית

בחלוף מאות . בולט אף יותר כאשר אנו חוקרים את מהלך ההיסטוריה מראהאותו . הבה נתקדם, אבל

עם אידיאות שונות למדי על , בקרב עמים כמו הגרמנים, הכריסטיאניות מתפשטת ברחבי אירופה, השנים

כן קיבלו את -פי-על-להפרדה מאידיאות אלה ואף בלתי ניתנות, או לפחות נראות, ינןשה, דת ופולחן
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אנו חושבים על אלה  וכאשר .נפרד מחייהם-הכריסטוס בלבבות פתוחים כאילו היה חלק בלתי-לסאימפו

בדרך ! לא? האם הם היו תיאולוגים מלומדים, המיסיונרים המשפיעים ביותר בקרב העמים הגרמנייםשהיו 

בדברם אליהם בשפה פשוטה , האדם-הם היו נפשות פשוטות ופרימיטיביות שיצאו אל בני, של השוואה

דבריהם בדרך כזו שתיגע בנימי לבם  הם ידעו כיצד לנסח את. אך מרגשת עד עומקי לבם, יומיומית, ביותר

אדם פשוטים יצאו אל אזורים מרוחקים ועבודתם היא -בני. העמוקים ביותר של אלה שאליהם הם דיברו

ות מתפשטת לאורך מאות את הכריסטיאניאנו רואים , כך. הפיקה את התוצאות המשמעותיות ביותר אשר

מדע ופילוסופיה , כוח המניע של למדנותה נעשיתת את אותה כריסטיאניו לגלותאז אנו נדהמים  אבל. שנים

הראויה לציון לבנו בעובדה -אבל היום נמקד את תשומת, איננו מפחיתים מערכה של פילוסופיה זו. עמוקים

, חלק מנפשם נעשתההביניים העמים שבקרבם הכריסטיאניות התפשטה בדרך כזו שמהר מאוד -שעד ימי

תכונות רבות נוספות , כך רחוק-ובעתיד הלא כל. ואמונה חשיבהעם צורות שונות למדי של  כהחיו עד 

ידי התפשטות זו של -נוצרה עלר שאככל שהדבר נוגע להשפעה . יודגשו בהקשר להתפשטות הכריסטיאניות

מקור  ושבה תורות כריסטיאניות אלה היו לא יהיה קשה לקבל את הטענה שהייתה תקופה, הכריסטיאניות

 נראה שהלהט אשר ליווה את התפשטות הכריסטיאניות, ים המודרנייםבזמנ, אך. עזהלהתלהבות 

 .נחלש, הביניים-בימי

מדעי טבע . עשרה-עד למאה התשע על ההתפתחות כולה של מדעי הטבע, חישבו על קופרניקוס, ועתה

עשויים להיראות כפועלים נגד , חלק אינטגרלי של התרבות המערבית נעשושמאז זמנו של קופרניקוס , אלה

עד שנות , למשל. זאת ותאמתמ, מבחינה חיצונית, שויות להיראותעובדות ההיסטוריה ע. כריסטיאניותה

 במה שמכונה אינדקס הכנסייה הרומית הופיעוכתביו של קופרניקוס , עשרה-העשרים של המאה התשע

יורדנו 'ג. ייהמעלה של הכנס-אישיות רמתאך זוהי עדיין עובדה שקופרניקוס היה , זהו פרט חיצוני. הקתולית

. יהדומיניקאנהיה חבר במסדר בסך הכול אבל הוא , ידי הכנסייה הרומית-ברונו הועלה על המוקד על

ועבודתם הייתה תוצאה של האימפולס הכריסטיאניות  מאדמתהאידיאות של שני הוגים אלה נבטו 

דלה מאוד מצדם של  הבנה יצביע על, לחשוב שתורות אלה לא היו פירות של הכריסטיאניות. הכריסטיאני

עובדות אלה רק מוכיחות שהכנסייה לא הבינה את פירות . כנסייהידי ה-שהם נתמכים עלאלה הטוענים 

האדם -יבינו שמה שבני, אלה אשר חודרים עמוק יותר אל תוך שורשי הדברים הללו. הכריסטיאניות

כמו גם דרך חוקי , טיאניותשדרך הכריס, הינו תוצאה של הכריסטיאניות, גם במאות האחרונות, הגשימו

שינוי כזה התאפשר רק . האדמה אל המרחבים השמימייםן מ הוסטמבטה של הרוח האנושית , קופרניקוס

אלה המתבוננים במעמקים ולא רק בפני השטח . ודרך האימפולס הכריסטיאניבתוך התרבות הכריסטיאנית 

כן -פי-על-הוא אף, באמרי אותו עכשיו יבינו משהו שלמרות שהוא ייראה מאוד פרדוכסלי, של חיי הרוח

היה יכול לצמוח רק מאדמתה , בשל התנגדותו כולה לכריסטיאניות, ארנסט הקל, להתבוננות עמוקה זו. נכון

וכמה . ניתן לתפיסה בלי בסיסה של התרבות הכריסטיאנית-ארנסט הקל בלתי. של כריסטיאניות זו עצמה
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מדעי טבע אלה הם בעצמם תולדה של , לכריסטיאניות שמדעי הטבע המודרניים ינסו לקדם התנגדות

כאשר מדעי הטבע המודרניים יתגברו על . התפתחות ישירה של האימפולס הכריסטיאני, הכריסטיאניות

הרי שהם מובילים אל מדע , הלוגיות ו בבירור שאם עוקבים אחר מסקנותיהםאדם יקלט-בני, מחלות הילדות

יובן גם שהקל כריסטיאני לפניי , כאשר דבר זה ייתפס. ל אל מדע הרוחשישנו נתיב עקבי לגמרי מהק, הרוח

הולידו לא רק מה שמתיימר להיות האימפולסים הכריסטיאניים . גם אם הוא אינו יודע זאת, ולפנים

אם נחקור את , במהרה יובן. פני השטח כמתנגד לכריסטיאניות-אלא גם מה שמופיע על, כריסטיאני

כפי שאפשר . לא רק את המושגים והאידיאות המובעים באמצעות מילים, דבריםהממשות המונחת ביסוד ה

קו ישיר מוביל מתורת האבולוציה , התגשמות חוזרת וחוק הגורלהמאמר הקצר שלי על ן לראות מ

 .ונשניםהחוזרים ארציים החיים ה תורת לאהדרוויניסטית 

לקלוט את השפעת סוגלים עלינו להיות מ, כדי להבין את הדברים האלה בצורה נכונה, אך

של דרווין והקל  התורות מי שמבין את. משוחדות לחלוטין-האימפולסים הכריסטיאניים בעיניים בלתי

שהקל לא היה על פי אף )עצמו משוכנע שרק כתנועה כריסטיאנית התאפשרה התנועה הדרוויניסטית וב

חלוטין אל רעיון ידי נתיב עקבי ל-מי שמבין זאת מובל על–( דרווין היה מודע לדברים רבים, מודע לכך

נתיב יוביל אותו אותו , ואם ביכולתו לזמן אליו כוח מסוים של ראייה רוחית. ונשנית-ההתגשמות החוזרת

אבל בעזרתה של ראייה רוחית זהו נתיב רצוף , זהו עיקוף, אמת. של הגזע האנושי הרוחיהמקור אל ידיעת 

מתקבל על הדעת שמישהו יקבל את , כמובן. י של האדמההחשיבה של הקל אל התפיסה של מקור רוחן מ

במילים . בלי לתפוס את עקרונות החיים שבמציאות כלולים בו, הדרוויניזם בצורה שבה הוא מוצג כיום

אם חשיבה דרוויניסטית הופכת לאימפולס אצל מישהו אשר חסרה לו הבנה עמוקה כלשהי של , אחרות

להבנה גדולה יותר של , בסופו של דבר, לא יגיע –וויניזם שבכל זאת קיימת בדר –הכריסטיאניות 

 כאחתהרוח הטובה של הכריסטיאניות והרוח הטובה של הדרוויניזם . הדרוויניזם מאשר של הכריסטיאניות

לא חשוב עד כמה הוא  –אז , אם הוא תפס את הרוח הטובה של הדרוויניזם, אבל. עשויות לנטוש אותו

אל הנקודה שבה הוא יזהה שהאדם  פני ההיסטוריה של האדמה-אותו חזרה עלחשיבתו תישא  –מטריאליסט 

הוא מובל אל הנקודה שבה . להיות לו מקור רוחי מוכרחאלא , חיים-צורות נחותות של בעליהתפתח מ לא

אם הוא מפותח עד למסקנתו , הדרוויניזם. עולם הארציחפת כביכול מעל למר, האדם נתפס כישות רוחית

וא מאמין ידי הרוח הטובה של הדרוויניזם ויוצא שה-אם מישהו ננטש על, אך. ל אל הכרה זומובי, הלוגית

הוא עשוי לדמיין לעצמו שהוא עצמו חי פעם כקוף באיזושהי התגשמות , ונשנית-ברעיון ההתגשמות החוזרת

ובהכרח  חסר כל הבנה ממשית של דרוויניזם וכריסטיאניות, מי שיכול להאמין בזה. הלכת אדמה-כוכבשל 

מקרה ב. לא היה מוביל לאמונה כזו, המטופח בהתמדה, כי דרוויניזם! ידי הרוח הטובה של שניהם-ננטש על

שיסודותיו יתכן , כמובן. ונשנית היה נשתל בקרקע המטריאליזם-רעיון ההתגשמות החוזרת, כזה

נים שלנו האימפולסים נמצא שבזמ, קורה לאאם זה . יישללו ממנושל הדרוויניזם המודרני הכריסטיאניים 
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שהאימפולסים של הכריסטיאניות פועלים גם היכן שהם , הכריסטוס-ל הדרוויניזם נולדו מתוך אימפולסש

תלוי במחקר או בלמדנות -הכריסטיאניות התפשטה באופן בלתי, אנו מגלים שבמאות המוקדמות, כך. נדחים

לתרום לה  יכלו, עם כל הלימוד שלהם, שהתלמידיםבדרך כזו  התפשטההיא , הביניים-בימי; אצל חסידיה

כל דבר שהוא . יש לנו את פרדוכס הכריסטיאניות המופיע בדרוויניזם כתמונה מהופכת, ולבסוף; מעט מאוד

האימפולסים . האימפולסים הכריסטיאנייםן מפיק את הכוח המניע שלו מ, סה הדרוויניסטיתיעצום בתפ

 .ומעבר לו מחוץ למטריאליזםאל יובילו את המדע הזה , הכריסטיאניים שבתוכו

של , כך נראה, בהעדרם –האימפולסים הכריסטיאניים התפשטו דרך ערוצים משונים 

מתחשב בהשקפות חסידיה או -ת התפשטה באופן בלתיוהכריסטיאני. למדנות, לימוד, אינטלקטואליות

הו בדיוק הדבר אשר מ, אך. אפילו בהופעתה בצורה מהופכת בתחומו של המטריאליזם המודרני –יריביה 

איננו יכולים לומר שזו המוסריות אשר , כמוכן; אלה לא האידיאות ואף לא מדע הכריסטיאניות? מתפשט

לזעם שהופנה ונמצא הצדקה רבה חישבו רק על חיי המוסר באותם זמנים . ידי הכריסטיאניות-נשתלה על

אפילו . יה הממשיים או אויביה לכאורהאלה שהיו אויב כלפיאדם אשר ייצגו את הכריסטיאניות -ידי בני-על

, אם כן, מהו. כך-לא ירשים אותנו כל, שהיה ברשותן של נפשות בלי חינוך אינטלקטואלי רבהכוח המוסרי 

אל תודעה , הבה נפנה אל מדע הרוח, כאן? אימפולס מסתורי זה אשר עורך את מסע הניצחון שלו בעולם

, המזרחן שבבואם מ, מלומדים-לאאדם -ה אצל אותם בנימהו הכוח אשר נמצא בפעול. של ראייה רוחית

המביאים את אדם -מהו הכוח אשר נמצא בפעולה אצל בני? רומית-הסתננו אל תוך עולם התרבות היוונית

מה באמת נמצא בפעולה במדעי הטבע ? הכריסטיאניות אל תוך העולם הזר של השבטים הגרמניים

? מהו הכוח הזה? דוקטרינות שלו מסתירות את טבעו הממשישה –המטריאליסטיים של הזמנים המודרניים 

 תלוי בזה-באופן בלתי, מלב אל לב, עושה דרכו מנפש לנפש, זהו הכריסטוס עצמו שלאורך מאות השנים –

להשאיר , זה מאלץ אותנו לשים בצד את המושגים שהושתלו בנו. נפשות מבינות או לא מבינות אותוהש

בהראותנו באיזו דרך מסתורית הכריסטוס עצמו נוכח , ולהצביע על הממשות בצד את כל הציונים המדעיים

במלאו אותם בכוחו , בנפשות של אלפי ועשרות אלפי ישויות אנושבלבשו צורה , רבים מאודבאימפולסים 

זהו ; רומית-המתפשט מעל עולם התרבות היוונית, אדם פשוטים-הפועל בבני, זהו הכריסטוס עצמו. שלו

את הכריסטיאניות אל העמים  הביאוו הניצב לצדם של אלה שבזמנים מאוחרים יותר הכריסטוס עצמ

בחדרו , מנפש לנפש ,העושה את דרכו ממקום למקום –הכריסטוס עצמו בכל ממשותו  –זה הוא ; הגרמניים

 .אידיאות שיש להם עליואת ה לקחת בחשבוןאת הנפשות האלה בלי 

מבינים בכלל משהו על אודות ההרכב של מוצרי אדם -ניכמה ב. תנו לי לערוך השוואה טריוויאלית

אילו ידע מדעי על מוצרי מזון היה , משמעות הדבר הייתה בוודאי רעב? ומי מהם ניזונים היטב וכהלכה מזון

להתפשטות , באופן דומה. טבעם של מוצרי המזון לתזונה אין שום קשר להבנת. תזונה חיוני לשם

והי עובדה ז. האדם-בניידי -לעבנה והמידה שבה היא להיה שום קשר  פני האדמה לא-הכריסטיאניות על
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הכריסטוס שולט ד כיצ :סבירו רק כאשר תימצא תשובה לשאלהלהיהיה שאפשר  יש כאן מסתורין. מוזרה

 ?אדםה-ובלבם של בני עצמו בנפשם

פשר אשאל מאורע , בהתחלה, הוא מובל, מציב לעצמו שאלה זו, מחקר רוחיעם , כאשר מדע הרוח

מאורע שעולה לגמרי בקנה אחד עם מה שאמרתי  –רק באמצעות ראייה רוחית מעליו את הלוט להסיר 

והגיע הזמן , עבר, חלף, יארתיהזמן שבו הכריסטוס פעל בדרך שת: יתברר לנו, מעל לכול, דבר הבאה. היום

 .סלרכוש ידיעה ממשית על הכריסטו מוכרחים, את הכריסטוס להבין מוכרחיםהאדם -בניש

הכריסטוס היה יכול -עידן שלנו אותו עידן שבו אימפולסמדוע קדם ל: חיוני גם לענות על השאלה, לכן

הוא חג  חושית-המאורע שעליו מצביעה תודעה על? האדם-תלוי בהבנה של בני-להתפשט באופן בלתי

הכריסטוס -ידי כוחו של אימפולס-בהיותה מומרצת על, ראייה רוחית, לכן. מתת רוח הקודש, השבועות

מתייצב ר שאמאורע זה הוא . מתת רוח הקודש, אל מאורע זה של חג השבועות, כדבר ראשון, הוכוונה

 .מבט מסוימת-מנקודת מחקר רוחי המבוצעבפני  בראש ובראשונה

, מובן-בהתחלה איכשהו לא, הדבר אשר קרה ברגע של אבולוציית האדמה המתואר בפנינו ומה

, למעשה קרה שם אשרכאשר חוקרים באמצעות ראייה רוחית את ? יחיםכירידה של רוח הקודש על השל

שליחים עצמם הכי  –אדם פשוטים -מגיעה תשובה ממדע הרוח ביחס למה שהתכוונו לו כאשר נאמר שבני

, ייםאמיתות שהגיעו אליהם מתוך מעמקי החיים הרוח, לבטא בשפות שונותהחלו  –אדם פשוטים -היו בני

 פולסים הכריסטיאניים החלו להתפשטהיה זה אז שהאימ. מסוגל לבטאן וב שהואשאיש לא היה יכול לחש

מתוך המאורע של חג . תלוי בהבנה של אותן ישויות אנוש שאליהם הם פלסו את דרכם-באופן בלתי

בפני מדע  הוצגהשאלה זו ? מהו אם כן מאורע זה של חג השבועות. תואר לעילר שאנמזג הזרם , השבועות

 .האוונגליון החמישי –רוחית שלה מתחיל -בה המדעיתהרוח ועם התשו
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 2הרצאה 

 1113באוקטובר  2

 

בהרצאה הראשונה אמרתי . כחג השבועות המוכרבהפניית מחשבותינו אל המאורע  נפתחהיום 

, כי בעודנו מסתכלים לאחור אל העבר, אל מאורע זה, בראש ובראשונה, מחקר רוחי יכול להיות מוכווןש

ידועים ידי אלה ה-על, ה ביום אשר מצוין בחג השבועותתכסוג של התעוררות אשר נחוושם  מתייצבא הו

אין זה קל ליצור תמונות ברורות ומדויקות של כל . באופן כללי כשליחיו או תלמידיו של כריסטוס ישוע

תוך מיהיה עלינו לעורר , ואם ברצוננו לחשוב באמת על הנושא הזה. האלה, ספק ללא, התופעות המוזרות

לשליחים היה נדמה שהם היו כמו . דברים רבים שלמדנו ממחקרים קודמים של התיאוסופיה, מעמקי נפשנו

. רגיל של תודעה-במצב לאבהרגישם ברגע ההתעוררות שהם חיו במשך זמן רב , אדם אשר התעוררו-בני

 בה היאשעל הדרך  מדברזִכרו שאני ... חלומות-רווית, זה היה סוג של התעוררות משינה מופלאה, באמת

חיי היומיום זמן אדם מבצע את כל העניינים של שינה מסוג כזה שבאותו ... ידי השליחים עצמם-ה עלתנחוו

כך שאלה שעמם הוא בא במגע אינם מבחינים כלל שהוא נמצא במצב שונה , אדם רגילומסתובב בדיוק כ

בסוג , במשך ימים רבים מאוד, ן רבהרגע הגיע כאשר נראה לשליחים כאילו הם חיו במשך זמ. של תודעה

השליחים חשו . וההתעוררות עצמה הייתה התנסות מוזרה; של חלום שממנו הם התעוררו בחג השבועות

הם חשו כאילו . כל-מהות האהבה החובקתלכנותו  יכולים היומשהו שהם  הקוסמוסן מירד עליהם כאילו 

נראה להם כאילו . ב החלום שבו היו שרוייםכל והתעוררו ממצ-ידי האהבה החובקת-הומרצו מלמעלה על

כאילו כוח בראשיתי , הממלא ומחמם את הקוסמוס, אהבההידי הכוח הבראשיתי של -הם ניעורו לחיים על

אותם בדרך ולשמוע  ולאחרים אשר יכלו לראות. ל תוך הנפש של כל אחד ואחד מהםזה של אהבה ירד א

שעד עתה חיו בפשטות יוצאת אדם -ים ידעו שהם היו בניהאחר. לגמרי הם נראו מוזרים, שבה דיברו עתה

את זה . כאילו אבודים בתוך חלום, באופן מוזר במהלך הימים האחרונים, זה נכון, אחדים מהם התנהגו, דופן

נראה ; כאילו נפשם עוצבה מחדש, אדם אלה עברו טרנספורמציה-אילו בניכאלא שעתה נראה . הם ידעו

כל והבנה -סובלנות חובקת, לב-ורכשו רוחב, מכל אנוכיות בחיים, קיםאופ-שהם השתחררו מכל צרות

שכל הם היו מסוגלים לבטא את עצמם בדרך כזו , יתר על כן. פני האדמה-עמוקה ביחס לכל דבר אנושי על

היו יכולים לקרוא את הסודות , הורגש שהם היו יכולים להסתכל בכל לב ולב. מי שנכח היה יכול להבינם

לומר לו בדיוק את , נימיים ביותר של הנפש וכך היו יכולים להביא נחמה לכל אינדיבידואלהעמוקים והפ

 אדם-היה מדהים שטרנספורמציה כזו הייתה יכולה להתרחש במספר בני, כמובן. הוא היה זקוק לו אשר

חשו , שרוח האהבה הקוסמית עוררה אותם, אדם אלה שבהם התרחשה הטרנספורמציה-בני, אבל. במקביל

חזרה 
לתוכן 
 עניינים
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, ברגע זה, עתה. אך לא תפסו קודם לכן, קשר אינטימי עם נפשםקרה ב אשרתה בתוכם הבנה חדשה על ע

 . על גולגתא למעשה התרחש אשרהבנה של  התחילה להאיר בנפשם

 מכונההאל תוך נפשו של , הללוהשליחים ן ביותר של אחד מ וכאשר אנו מסתכלים בנפש הפנימית

שתודעתו הארצית , אחור אל העברללראייה רוחית בעודה מסתכלת  מתגלה, באוונגליונים האחרים כיפא

את הוא ראה . כהכחשהאליו הרגע שהאוונגליונים האחרים מתייחסים ן הרגילה הפסיקה לתפקד לחלוטין מ

הוא ידע שבאותו רגע הוא התכחש , ועתה; כיצד הוא נשאל אם הכיר את הגלילי, הסצנה הזאת של ההכחשה

סוג של מצב חלימה המציין  –רגיל -ודעתו הרגילה התחילה לדעוך והתחיל מצב לאלכל קשר כזה מפני שת

הייתה כמו זו של אדם שבהתעוררותו בבוקר זוכר כיפא התנסותו של . נסיגה אל תוך עולם שונה לחלוטין

, כלל כהכחשה-את הסצנה המוכרת בדרךכיפא כך זכר  .את המאורעות האחרונים של הערב הקודם

. מצב הביניים הופיע בתודעתו, מתפשטשכמו לילה , ואז. ת לפני שהתרנגול קרא פעמייםההכחשה המשולש

בתמונות המייצגות סוג של תודעה עילאית גם אלא , חלום-בתמונותרק לא , מצב ביניים זה היה מלא, אך

ול ישן בו כביכשכיפא כל מה , קרה אשרוכל . התנסות של דברים המשתייכים לעולם של רוח טהורה, יותר

הוא היה מסוגל עתה להסתכל באותו מאורע שעליו , מעל לכול. עלה בפני נפשו כמו חיזיון, מאז אותו זמן

ידי -הייתה דרושה המרצה על, כי עבור הבנה מלאה של מאורע זה, אפשר באמת לומר שהוא ישן במהלכו

, כפי שאנו, יית גולגתאהתמונות של מיסטרכיפא הופיעו בפני עיניו של , עתה. כל-האהבה הקוסמית החובקת

 .יכולים לעוררן שוב אם התנאים הנחוצים לראייה זו מומרצים, בהסתכלנו לאחור עם תודעה רוחית

זה עם רגש שאין דומה לו שאדם מחליט לבטא במילים את מה שמתגלה כאשר מפנים את , בכנות

בר על הדברים האלה ההחלטה לד. האחרים אשר התאספו באותו חג שבועותוכיפא המבט אל תודעתו של 

ידי התודעה של דריכה על האדמה -אדם כמעט מוכנע על. כבוד של קדושה-יכולה להיות מלאה רק ביראת

. מתגלה כאן לעיני הנפש אשרהוא מבטא במילים את כאשר , הקדושה ביותר של ראייה אנושית

בעודנו , בתקופתנונראה שיש צורך לדבר על הדברים האלה מסיבות פנימיות מסוימות , כן-פי-על-אף

כדי להבין דבר , כי. אדם יגלו יותר הבנה מאשר אפשרי כיום-בני, מבינים שבעידנים אחרים העומדים לבוא

הושתלו על הנפש האנושית יהיה להשתחרר מדברים רבים אשר , אחד מני רבים שיש לאמרם בהזדמנות זו

 . ידי תרבות התקופה-על, נמנע-באופן בלתי, היושתלו בועוד 

. עלבון נגד תפיסות המדעים המודרנייםעולה בפני מבט הראייה הרוחית משהו הנראה כמו , התחלהב

עד כמה שביכולתי לעשות  –מתייצב בפני עיני הנפש  אשראני חש כורח לבטא במילים את , כן-פי-על-אף

ם כהלכה מוכני-מה שצריך להיאמר ימצא את דרכו אל לבבות ונפשות לאאיני יכול לעשות דבר אם . זאת

ואם הדבר כולו יועלה לדיון כמשהו שאפשר להפריכו אל מול ההשקפות המדעיות שעל ידן נשלט העידן 

התרחשות , מבט הראייה הרוחית מאיר על תמונה אשר מייצגת התרחשות ממשית, בהתחלה. הנוכחי כולו

אותו עולה מתוך  אך מהווה מחזה מהמם במיוחד כאשר רואים, אשר נרמז עליה גם באוונגליונים אחרים
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רואה למעשה מבט זה של ראייה רוחית . המתייצבות בפני עין הראייה המופנית לאחוראינספור התמונות 

כמו , את אותו רגע משמעותי מאוד שבו, כתוצאה קשה כביכול, ומרגישים. סוג של החשכה של האדמה

שראייה מאומנת במובן  הרושם וישנו. מעל גולגתא, לשתינהפני פ-השמש הפיסית הוחשכה על, בליקוי חמה

, שלעיני הנפש: פיסי של השמש מטיל צל על האדמה-כאשר ליקוי ממשי ,של מדע הרוח יכולה לאשר

של ליקוי חמה  בחיזיוןעליי להימנע מלעסוק  .מאורות הסביבה כולה של האדם נראית שונה במהלך ליקוי

של  החיזיוןכדי להיות מסוגל לעמוד בפני . ובכל אותם דברים שהינם יצירות של שיטות וטכניקות אנושיות

מתוך היצירות של מדע טכני אשר זנח את  ת דמוניים שבמהלך ליקוי חמה עוליםאותם כוחות ומהויו

להתקדם ולהמשיך אינני מציע , ברם. נמנעים-בלתידורש אומץ רב והבנה שכל הדברים האלה היו , האמנות

שאפשר יהיה לרוכשה בזמנים אחרים , הלב לעובדה שראייה-אלא רק להסב את תשומת, עם נושא מיוחד זה

כל , החיים-כל חיי בעלי, מאירה ומגלה שבמהלך ליקוי חמה כל חיי הצמחים, לאחר מדיטציה קשה מאוד

מובילה אל ההכרה ביחס לדרך זוהי התנסות שבמובן העמוק ביותר . מופיעים בצורה שונה למדי, פרפר

ובעלת גוף פיסי בשמש רוחיים המשתייכת לשמש -החיים הקוסמייםהאינטימית שבה צורה מסוימת של 

שונה , ידי הירח המפריע-וכאשר הקרינה הפיסית מוחשכת על. פני האדמה-קשורה לחיים על, לעין-הנראית

של האדמה סביבנו שונה למדי במהלך ליקוי  החיזיון. הדבר מכך שבמהלך הלילה השמש לא נראית קורנת

מרגישים את הנפשות הקבוצתיות של , במהלך ליקוי חמה. מהלכו של לילה רגילחמה ממה שהוא מהווה ב

, החיים והצמחים נראות מוצללות-כל ההתגשמויות הפיסיות של בעלי... החיים והצמחים מאירות-בעלי

כאשר המבט המופנה לאחור של , כל זה מציג את עצמו באופן חי מאוד. בעוד שהנפשות הקבוצתיות קורנות

ואז מופיעה  .וחית מתבונן באותו רגע באבולוציית האדמה שבו התרחשה המיסטריה של גולגתאהראייה הר

את מה שבאמת מסמלת תופעת טבע יוצאת דופן זו אשר לומדים לקרוא : שאפשר לתארה כךהתנסות 

אני מחויב  –תוך התעלמות מהמטריאליזם המודרני כולו  –אם , אין ביכולתי לעשות דבר. נתפסת בקוסמוס

כזה אשר גם , מאורע טבעי לחלוטין, קרוא בכתב האוקולטי בנקודה מסוימת זו באבולוציית האדמהל

... ומה לפתיחת ספר וקריאה בוהדבר ד. ולדבר על הרושם הישיר שהוא עושה, לפני ומאז, כמובן, התרחש

קוסמי זה כתב . הכתב עצמון שמה שאדם צריך לקרוא יוצא מ ,וכאשר מאורע זה קיים שם לפני ,חשאדם 

הוא מופיע בפניו כמו . להתוודע לו מוכרחמאלץ את האדם לסוג של כורח לקרוא משהו שהמין האנושי 

 ?מהו הדבר שהוא קורא, פותחים את הנפש בפניווכאשר . כמו סימן בקוסמוס, מילה חקוקה בקוסמוס

לנקודה  המין האנושי התפתח, בתקופת התרבות היוונית, דיברתי על הדרך שבהבהרצאה אתמול 

רמה גבוהה מאוד של , שבה הושגה אצל אפלטון ואריסטו התפתחות גבוהה מאוד של הנפש האנושית

, בהיבטים רבים ,הגיעה ידי אפלטון ואריסטו-אשר הושגה עלהידיעה האינטלקטואלית . אינטלקטואליות

. צומה של ידענרכשה כמות ע. האינטלקטואליות במין האנושי הגיעה לשיא מסוים. לשיא שלא הושג מאז

שבזמנה של מיסטריית גולגתא , הזאת שהאנושות הגיעה אליהואם מדמים את הידיעה האינטלקטואלית 



 

17 

אם מדמים כיצד ידיעה זו התפשטה בדרך שאינה מובנת , ידי מטיפים נודדים ברחבי יוון ואיטליה-הופצה על

וכאשר תודעה . ולטי בקוסמוסכמו קריאה של אותו כתב אוקאז אפשר לקבל את הרושם אשר נראה  –כיום 

ידי האנושות בזמנים -אשר נאספה ונצברה על, כל הידיעה הזאת: מבינים כי, מגויסת רוחית

הירח . היא עוברת דרך הקוסמוס, בעוד שעבור ראייה ארצית, ירחהסמל שלה נמצא ב, כריסטיאניים-קדם

אור או -דיעה זו פעלה לא כמביאהי, כי עבור כל השלבים העילאיים יותר של ההכרה האנושית, הוא הסמל

. בדיוק כפי שהירח מאפיל על השמש במהלכו של ליקוי חמה, להיאלא דווקא כמביאה אפ, חידות-מפענחת

, וכרואה רוחי. על חידת היקום, לא הארה, להיכל הידיעה הקיימת באותו זמן מטילה אפ. זה מה שקוראים

ידי ההישגים האינטלקטואליים מימי קדם -על אדם חש שהתחומים הרוחיים באמת של העולם מוחשכים

. כפי שהירח מסתיר את השמש במהלכו של ליקוי חמה, אשר התייצבו כמסך מסתיר לפני הידיעה הממשית

והמאורע החיצוני הופך לביטוי סמלי של העובדה שהאבולוציה האנושית הגיעה אל שלב שבו הידיעה 

כמו הירח אל מול השמש במהלכו של , הידיעה העילאיתהנולדת מרוחו של האדם מיקמה את עצמה אל מול 

חקוקה , האדם חש את החשכת השמש של האנושות באבולוציה הארצית, באותו ליקוי חמה. ליקוי חמה

אמרתי שהתודעה המדעית המודרנית עשויה להתייחס לזה . בקוסמוס עם סימן מדהים של הכתב האוקולטי

אינני רוצה לדבר על ניסים במובן . של הרוח ביקוםח העליון משום שאין לה שום הבנה של הכו, כעלבון

לכם כיצד אדם  לומרני יכול לפעול אחרת מלבד אך אי, איזושהי הפרה של חוקי טבעעל , הרגיל של המילה

. התרחשות זו של הטבעמבטאת  אשרלקרוא עם עיני הנפש את  –יכול לקרוא את אותה החשכה של השמש 

 .תחילה להשתלט על המסר העילאי של השמשהחשיכה ה, ירח-עם ידיעת

גופו של עליו תלוי , בגולגתא שהוצבהצלב  תתמונשם למעשה לפני התודעה הרוחית  מתייצבת, ואז

וכאן אוסיף שככל שמנסים להימנע ... הצלב והונח בקברן תמונת הגוף שהורד מ; בין שני הגנבים ,ישוע

ובזה נרשם שם בקוסמוס , מופיע סימן עצום שני, ועתה. ויותר כך היא כופה את עצמה יותר, זו נהומתמ

אדם מתבונן . משהו שיש לקראו כדי לתפסו כסמל של מה שהתגלה למעשה באבולוציה של האנושות

האדם חווה שהוא , בעוד שמבטה של הנפש מוכוון כך, ואז, הצלב ומונח בקברן בתמונה של ישוע המורד מ

 .באותו אזור המה שהתפשטאד מרעידתמזדעזע לפני ולפנים כתוצאה 

הקשר בין אותה החשכה של השמש  את –גם במובן מדעי  –יותר אדם אולי יבינו -בני, יום אחד

מציינות שיש קשר בין , אבל איכשהו באקראי, כי תיאוריות מסוימות הקיימות כבר בעולם, ורעידת האדמה

היא . אחר ליקוי החמהל התרחשהדמה אותה רעידת א. ואפילו שריפות במכרות, אדמה ליקויי חמה ורעידות

נפער באדמה  בור; והאבן אשר כיסתה אותו נעקרה ממקומה גופו של ישועהונח הרעידה את הקבר שבו 

הקבר היה , האדם באו בבוקר-וכאשר בני. להיסגר מעל לגווייה לבוררעד נוסף גרם . והגווייה נפלה לתוכו

הבה נעקוב , שוב –. האבן עדיין נחה היכן שהושלכה, ברם. מפני שהגוף המת של ישוע נקבר באדמה, ריק

גווייתו של ישוע מונחת . חשיכה משתלטת על האדמה. ישוע מת על הצלב בגולגתא! אחר סדרת התמונות
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; נאטם, כתוצאה מרעידת האדמה שנוצר הבור. מתרחשת רעידת אדמה והגווייה נקלטת בתוך האדמה. בקבר

הבה ניתן לאלה . איני יכול לתאר אותן בדרך אחרת. חשויות ממשיותכל אלה הן התר. האבן מושלכת הצדה

את דעתם ולהעלות טענות סותרות מסוגים  לגבששל מדעי הטבע מהבסיס  הללוהרוצים לגשת אל הדברים 

אפשרי -בלתי: מישהו היה אומרואם . מה שמבט הראייה הרוחית קולט הוא כפי שתיארתיו: שונים

תוך סמל של משהו חדש אשר נכנס אל , סימניםעוצמה של -פה רבתבשכביכול , שמהקוסמוס יוצב

כותבים באדמה בסימנים כאלה  לאהכוחות האלוהיים : מישהו היה אומר אם; האבולוציה של המין האנושי

אתה מאמין בכל הכנות שדברים כאלה : אז הייתי יכול לומר... על התרחשות כמו ליקוי חמה ורעידת אדמה

המחבר של , אני יכול לדמיין לעצמי אדם כמו ארנסט רנאן. הם אכן התרחשו, כן-פי-לע-אף. אפשריים-בלתי

כי מאמינים רק במה , אפשרי להאמין בדברים כאלה-באמרי שבלתי, חייו של ישוע, אותה יצירה מוזרה

האם אדם כמו רנאן לא , כי... מחשבה זו אינה סבירה, אבל. באמצעות ניסוי, בכל עת, שאפשר לאשרר

מחדש  ליצוראפשרי -בלתי? אפשרי לאשרו באמצעות ניסוי-גם אם בלתי, בעידן הקרח, הבה נאמר, יאמין

אפשרי שסימן -בלתי, באותה מידה. את התנאים אשר שלטו בעידן הקרח ועם זאת שכל המדענים יאמינו בו

 .הסימן היה שם, עם זאת –האדם -קוסמי ייחודי זה יופיע שוב בפני בני

אנו מוצאים את דרכנו אליהם , כרואים רוחיים, ובלים אל המאורעות האלה כאשראנו יכולים להיות מ

, השליחים האחריםוקה ביותר בנפשו של כיפא או אחד כאשר אנו משתקעים בהתבוננות עמ, כפי שציינתי

רק כאשר אנו . כל-ידי האהבה הקוסמית החובקת-שבזמן חג השבועות חשו את עצמם מומרצים על

לראות את , בדרך עקיפה זו, אפשר, הםיהתנסויותותופסים את טבע אדם -בניאותם של מתבוננים בנפשות 

לא . באה בעקבותיהאשר לראות את החשכת האדמה באותו זמן ואת רעידת האדמה , הצלב שהורם בגולגתא

כניס אך אדם אשר ה, שבמובן חיצוני החשכה ורעידת אדמה אלה היו התרחשויות רגילות של הטבעמוכחש 

יעמוד על כך שהם , רא אותם עם ראייה רוחיתעקב אחר המאורעות האלה וק, נאים הנדרשים בנפשואת הת

התנסות אשר , למען האמת ,היה, מה שתיארתי עתה, בתודעתו של כיפא, כי. היו כפי שתיארתי אותם

אלה של הצלב , בין התמונות הרבגוניות אשר חלפו בתודעתו של כיפא. התגבשה מתוך שינה ארוכה

התנסויות אלה היו עבור כיפא התוצאה . בצורה חיהבלטו , למשל, ההחשכה ורעידת האדמה, ולגתאבג

: לא ידעשקודם לכן באמת והוא ידע משהו . ידי האהבה הקוסמית בחג השבועות-הראשונה של ההמרצה על

. יםהיה אותו גוף שעמו הוא הסתובב לעתים קרובות בחיהתרחש והגוף על הצלב שהמאורע של גולגתא 

ר שאלידתה של אותה רוח : לידה הממשית שמוות זה היה במציאות, הוא ידע שישוע מת על הצלב, עתה

כיפא חש . התאספו בחג השבועותר שאנפשות התלמידים כל אל תוך -כאהבה הקוסמית החובקת נמזגה

דהימה זו ואמת מ. אשר נולדה כאשר ישוע מת על הצלב... אהבת עידנים, אותה כקרן של אהבה בראשיתית

, היה, לו קדם סבל אינסופי, מוות זה. זוהי רק אשליה שעל הצלב התרחש מוות: נפשו של כיפאקעה בתשה

כל אשר הייתה נוכחת קודם בכל -האהבה הקוסמית החובקת. לידתה של הקרן החודרת את הנפש, באמת
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דברים אלה נראים קלים , באופן מופשט. על האדמה, עם מותו של ישוע, נולדה, מקום מחוץ ומסביב לאדמה

הוא חווה אז בפעם  אשראבל צריך להיות מועבר לרגע אל תוך נפשו של כיפא כדי להבין את , מאוד

שאפשר היה למצאו , עבור האדמהמשהו נולד באותו רגע , כאשר ישוע מנצרת מת על הצלב: הראשונה

 .תוך ספירת האדמהמותו של ישוע מנצרת היה לידתה של האהבה הקוסמית ב. קודם רק בקוסמוס

מתחיל  מה שתיארתי עתה. שאנו יכולים לקרוא באוונגליון החמישי, כביכול, זוהי הידיעה הראשונה

הטבע והאופי של נפשות השליחים באותה . של הרוח, הביאה או המזיגה, מה שמכונה בברית החדשהב

אחר מלבד באופן , צרתוע מנובן ממשי במאורע זה של מותו של ישתקופה לא אפשרו להם לקחת חלק במ

 .רגיל של תודעה-במצב לא

הרגע , נמנע הזיכרון של רגע אחר בחייהם-ה באופן בלתיעל, זבדי-יעקב בןביוחנן וב כמו גם, בכיפא

, עמו הם הסתובבו על האדמהמי ש. היכול להתגלות לנו בכל תפארתו רק באמצעות האוונגליון החמישי

, המצב אשר התפשט בעוצמה הולכת וגדלה בנפשם. והם נרדמו !התבוננו: הובילם אל ההר וציווה עליהם

ומתוך שינה ; הם שקעו בשינה אשר נמשכה מעבר לזמן של גולגתא, תודעתם הרגילה דעכה. כבר התבסס

זבדי כיצד הם נכנסו -יוחנן ויעקב בן, הוזכר לכיפא. קרנו ההתנסויות שניסיתי לתאר במילים הססניות, זו

העוצמה אשר התגלו מסביב -עלה החיזיון של המאורעות רבי, בהסתכלם לאחור ,ועתהלמצב זה של שינה 

השליחים ... האדם-כפי שחלומות עולים בתודעה של בני... ובהדרגה. עמו הם הסתובבו יחד, הארצי לגופו

הם לא חוו את המאורעות הללו , במהלך אותם ימים. נעשו מודעים למה שהתגלה במהלך הימים שעברו

שקוע כביכול במשך התקופה , נפשםלתחום הידיעה שלהם שכן עמוק בנכנס עתה מה ש. ילהבתודעתם הרג

 –תקופה זו נראתה להם כתקופה של שינה עמוקה ביותר . כולה שבין המאורע על גולגתא וחג השבועות

התקופה , בהסתכלם לאחור. וחג השבועות השמיימהמעל לכול במהלך הימים שבין המאורע המוכר כעלייה 

. ניצבה בפני נפשם, בין המיסטריה של גולגתא והעלייה של כריסטוס ישוע לשמים –יום אחר יום  –ה כול

ִסלחו לי על . ובדרך מוזרה ומסתורית –אלא שרק עתה הם נעשו מודעים לה , הם חיו לאורך התקופה כולה

נעשיתי מודע  עליי להתוודות שאני עצמי נדהמתי בעוצמה רבה כאשר. כך שאני מעיר כאן הערה אישית

 עלו, ייה השמיימהו בתקופה שבין המסיטריה של גולגתא והעלהשליחים חוש הדבריםלאופן שבו כל 

 .זה אכן יוצא מן הכלל. תודעתםב

הייתם , הייתם יחד עם הישות אשר נולדה על הצלב: תמונות כאלה התייצבו בפני נפשם של השליחים

במהלך הלילה שהית עם : בחלום עשויה למסור לאדם ההיזכרות, כפי שבהתעוררות בבוקר... באמת העמ

המאורעות המסוימים עלו בתודעתם של  שבההדרך כך ראוי לציון הוא -אבל מה שכל!... אדם זה או אחר

ופעם אחר פעם הם ? מיהי אותה ישות שבמחיצתה שהינו: שוב ושוב הם נאלצו לשאול את עצמם. השליחים

לא זיהו אותה בצורה שהיא הופיעה אבל הם , דאות שהם הסתובבו עמההם ידעו בוו. לא ידעו מי היא הייתה

הם . הופיעה בפניהם בתמונה, כל-ידי האהבה הקוסמית החובקת-לאחר שהם הומרצו על, פניהם ואשר עתהב
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והם גם ראו . מסתובבים עם הישות שאותה אנו מכנים הכריסטוס, לאחר מיסטריית גולגתא, ראו את עצמם

הם הגיעו להבנה שבמשך ארבעים יום הם הסתובבו . אותם מתוך תחומה של הרוחנחה הוא לימד והכיצד 

כל עצמה אשר נולדה מתוך הקוסמוס ובאה -האהבה החובקת –שישות זו , עם ישות זו אשר נולדה על הצלב

אלצו הם הבינו שהם נ; אך הם לא התפתחו מספיק כדי להבין את דבריו, הייתה המורה שלהם –לעולם 

לא , שהם הסתובבו עם הכריסטוס כמו סהרורים, של נפשם מודעים-תתכוחות תורותיו עם  לקבל את

הם , במהלך ארבעים ימים אלה. מסרה להם הישות הזאת אשרמסוגלים להבין עם תודעתם הרגילה את 

בתוכם ניעור לחיים , בחג השבועות, הקשיבו לו עם סוג של תודעה אשר לא היה מוכר להם ואשר עתה

ישות זו באה אליהם כמורה הרוחי שלהם והיא לימדה אותם . סהרוריםהם הקשיבו לו כ .אשונהבפעם הר

רק , לכן. מפני שהוא העביר אותם למצב שונה של תודעה, עם מיסטריות שרק אותן הם היו יכולים להבין

 שרארק עתה הם הבינו את . עם הכריסטוס אשר קם לתחייה, הבינו שהם הסתובבו עם הכריסטוסהם  אז

לפני המיסטריה של , וכיצד הם זיהו שזו הייתה אותה ישות שעמה הם הסתובבו בתוך גוף. קרה להם באמת

 –:את זה אפשר לתאר בדרך הבאה? גולגתא

התייצבה תמונה מסוג זה בפני נפשו של אחד , לאחר המאורע של חג השבועות, הבה נניח שעתה

, כך-אחר. הוא לא זיהה את הישות הזאת, אבל. חייההוא ראה כיצד הוא הסתובב עם מי שקם לת. השליחים

ייצגה התנסות שהשליחים חוו , תמונה שבהתערבבה עם התמונה הרוחית הטהורה, תמונה נוספת הופיעה

הייתה סצנה שבה הם חשו שכריסטוס . לפני המיסטריה של גולגתא, למעשה בנוכחותו של כריסטוס ישוע

הם רק ראו את עצמם בנוכחותה של , אך הם לא זיהו אותו. הרוח ישוע לימד אותם על אודות המיסטריה של

 –הסעודה האחרונה  התמזגה עם תמונת, בעודה שלמה, מונה זות, ווכדי שיוכלו לזהות. רוחית זו ישות

נסו לדמות לעצמכם בכל הממשות האפשרית שכאשר ההתנסות . התנסות שהייתה להם עם כריסטוס ישוע

 הייתה תמונת –בפועלה כביכול ברקע  –שם , של שליח יה עלתה בתודעתושית עם מי שקם לתחיחו-העל

היה אותה ישות אשר לימדה אותם , עמו הם הסתובבו בגוף, השליחים ידעו שהוא, אז. הסעודה האחרונה

היזכרויות ממצב התודעה שהיה כמו  .גולגתא השונה למדי שבה הוא הופיע לאחר מיסטריית בצורה –עתה 

השליחים חוו זאת כאילו . הזיכרון של מאורעות אשר קדמו לתחילתה של שינה זו-ם תמונותהתמזגו ע, שינה

תמונה אחת הייתה התמונה של ההתנסויות שלהם לאחר מיסטריית גולגתא והתמונה : שתי תמונות השתלבו

ת הם הבינו ששתי ישויות אלה היו קשורו, אז. םתתודעה של התקופה אשר קדמה להתערפלות השנייה היית

: הם אמרו לעצמם, ועתה. הם הסתובבו בגוף, פרק זמן קצר יחסית לפני כן, מי שקם לתחייה ומי שעמו: יחד

מי שקם , והכריסטוס. הרגילה תנותודעכאילו הוגלינו מ, כל העירה אותנו-לפני שהאהבה הקוסמית החובקת

גילה לנו את , ובב עמנוהוא הסת; שלו תוממלכנלקחנו מעלה אל תוך , בלי שידענו. היה עמנו, לתחייה

: זהו הדבר המדהים –. כאילו חווינו אותן פעם בחלום להן אנו נעשים עתה מודעים, המיסטריות של ממלכתו

שנייה צירוף של תמונה אחת של התנסות השליחים עם הכריסטוס לאחר המיסטריה של גולגתא עם תמונה ה
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בעודם שוהים בגוף  ,ה בתודעתם הרגילההם חיו למעשבה  ,לפני המיסטריה של גולגתא, של התרחשות

 .עם כריסטוס ישוע ,פיסי

ולקראת . כדי למסור את מה שאפשר לקרוא במה שמכונה האוונגליון החמישיצעד ראשון נעשה , כך

אני חש שחובתי , במובן אוקולטי. אולי יורשה לי להוסיף דברים ספורים נחוצים, סיומה של הרצאה זו היום

אני בהחלט יודע שאנו חיים בתקופה . ברצוני לומר את הדברים הבאים. דברים האלהלדבר עתה על אודות ה

ובתוך החברה , פני האדמה-שבה דברים רבים נמצאים בהכנה עבור העתיד הקרוב של המין האנושי על

שבהם עולה רמז שיש להכין אלה כעלינו לחוש את עצמנו כ –כפי שקורה עכשיו  –האנתרופוסופית שלנו 

אני יודע שיבואו זמנים שבהם אפשר יהיה לדבר על . האדם-ני עבור העתיד בנפשותיהם של בנימשהו חיו

, אבל. כולנו ילדים קטנים של עידן זה, כי. הנושאים האלה בדרך שונה מזו שהתנאים הנוכחיים מאפשרים

תה רק כאשר הרבה ממה שיכול להיות ע, שבו אפשר יהיה לדבר בדיוק רב יותריבוא זמן בעתיד הקרוב 

סביר -גם אם זה נראה לא. עולם-עם דיוק גדול הרבה יותר בכרוניקה הרוחית של התהוות אולי ייתפס, ציון

חובה לדבר היום על אודות דברים אלה בדרך של לכך שסיבה זוהי ה. בוא יבואזמן כזה , לתודעה המודרנית

עלתה בחשיבותה החובה להכין  ,רצון מסוים לדבר כפי שעשיתי-ולמרות שהיה עליי להתגבר על אי. הכנה

שהיה באמרי . בפניכם כאן, הוביל אותי לדבר על נושא זהזהו הדבר אשר . את מה שחובה להכין בתקופתנו

שמה שעליי לומר אני מבקש במפורש . פי כוונת הדברים-נא התייחסו לזה עלא, רצון-עליי להתגבר על אי

שר יהיה לבטאו בעתיד בצורה הולמת יותר ובדיוק רב כמשהו שאפ, יילקח רק כסוג של גירוי, בהזדמנות זו

אם תאפשרו לי לא להימנע מהערה " רצון-להתגבר על אי"תבינו טוב יותר למה אני מתכוון באמרי . יותר

דברים רבים יכולים להיות מופקים מהרישום הרוחי , אני בהחלט יודע שבמחקר הרוחי לו התמסרתי. אישית

ואני עצמי לא צריך להיות ! במיוחד דברים מטבע זה – ובמאמצים רביםשל התרחשויות העולם בקשיים 

אמורה להראות שיש משמעויות בעלות משקל רב , בה השתמשתי בהקשר עמם', ציון'מופתע אם המילה 

שאני כבר נמצא בעמדה לומר במדויק  –בהחלט אינני אומר  –אינני אומר . יותר מאלו שיש לייחס לה עתה

אני מודע לסוגים רבים של קשיים ולעבודה הדרושה , במיוחד במקרה שלי, כי. הרוחימוצג בכתב  אשראת 

עליי להשקיע מאמץ רב כדי . כאשר מדובר בהפקת תמונות הקשורות לכריסטיאניות מהכרוניקה האקאשית

להפוך את התמונות האלה למוחשיות מספיק כדי להיות מסוגל לתקנן ואני מתייחס לזה כקארמה שלי 

אין ספק שהיה עליי להשקיע פחות מאמצים , כי. קבעתי לעצמי לומר אשרליי החובה לומר את שמוטלת ע

נסיבות ילדותי המוקדמת היו מאפשרות לי לרכוש חינוך , דורנו-כמו במקרה של רבים מבני, אילו

עי לחינוך שלי היה אופי מד. גדלתי בסביבה של חשיבה חופשית. לא קיבלתי חינוך כזה. כריסטיאני אמיתי

. שחובתי לדבר עליהםוזוהי הסיבה לכך שעליי להשקיע מאמצים רבים כדי לגלות את הדברים האלה . טהור
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הופץ בעולם , הראשונה היא שבחוסר יושר –. התייחסות אישית זו יכולה להיות מוצדקת משתי סיבות

.סיפור אבסורדי על כך שהייתי קשור להשפעות קתוליות מסוימות
1
. ה אחת של אמתאין מילבסיפור זה  

את הקושי שאליו הדברים הגיעו במה שמכונה בימינו תיאוסופיה כאשר טענות ושמועות וקל לשפוט 

אלא חובה עלינו להתמודד אתן עם , היות שאיננו יכולים להתעלם מהן, ברם. מפוקפקות עולות מתוכה

אני חש חופשי , תי צעיררק בגלל הריחוק שלי מהכריסטיאניות בהיו. התייחסות אישית זו מוצדקת, האמת

, בתחום זה במיוחד. אני מאמין שהרוח הובילה אותי אל הכריסטיאניות ואל הכריסטוס; מהטיות ביחס אליה

בתקופה מסוימת זו של  –אולי . ני חופשי מהטיות ודעות קדומותאאני חושב שיש לי זכות מסוימת לטעון ש

ן שבצעירותו ניצב רחוק מ, שקיבל חינוך מדעיאפשר לבטוח יותר בדבריו של אדם  –היסטוריית העולם 

אם . מאשר בדברים של מישהו שהיה קשור לכריסטיאניות מאז ימי ילדותו המוקדמת, הכריסטיאניות

תיווכחו לדעת שהם מציינים משהו ממה שחי בתוכי בדברי על המיסטריות שאותן , תהרהרו בדברים האלה

 .אכנה המיסטריות של האוונגליון החמישי

 

                                                      
1

 .ידי הישועים-אני בזאנט טענה שרודולף שטיינר חונך על 
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 3צאה הר

 1113באוקטובר  3

 

, כלל השליחים של כריסטוס ישוע-אישיויות המכונות בדרך צאה אתמול שאותןרכאשר אמרתי בה

אין בזה שום רמז לכך שהשליחים , ידי מה שמכונה חג השבועות-המוזכר עלחוו סוג של התעוררות בזמן 

כאשר  ,נכון. ליו אני מתייחס עתהא, מלא לתוכנו של האוונגליון החמישי באופןהיו באותו זמן מודעים 

בלבם וברוחם , אבל; התמונות שעליהן דיברתינתפסות , תודעה רוחית חודרת עמוק בנפשם של השליחים

כחיים  –אם יכול אני להתנסח כך  –דברים אלה חיו פחות כתמונות ויותר , באותו זמן ,של השליחים עצמם

אשר הקסימו הדברים , שהשליחים היו מסוגלים לומרוהדברים ! ככוח נפשי, כרגש, כהתנסות חיה, עצמם

 –מה שהם נשאו בתוכם ככוח נפשי ורגש  –גם את היוונים ונתנו את הדחף להתפתחותה של הכריסטיאניות 

לפעול כפי , הם היו מסוגלים לדבר כפי שהם דיברו. החי של האוונגליון החמישי וכוחמתוך  כל זה פרח

אם כי הם לא  – את אותם דברים שאנו מפענחים כאוונגליון החמישי משום שהם נשאו בנפשם, שהם פעלו

 ,ניעורו כביכול, הם הומרצו. יש לתאר עתה את האוונגליון החמישי מילים שבהן דיברו עליהם באותן

מה שחי בתוכם היה הכוח . תחת השפעתה של המרצה זווהם פעלו כל -ידי האהבה הקוסמית החובקת-על

פי -על דבר על חייו הארציים של הכריסטוסוכאן הגענו לנקודה שבה עלינו ל. יותשהכריסטוס עצמו הפך לה

 .האוונגליון החמישי

. קל לבטא את הדברים הללו במילים אשר מבטאות מושגים ואידיאות של התודעה המודרניתאין זה 

הכבירה תסייענה לנו לגשת אל המיסטריה , המחקר התיאוסופי שלנון אידיאות רבות אשר נרכשו מ, אך

עלינו ליישם את המושגים של  ,אם ברצוננו להבין את הכריסטיאניות. כל מיסטריות האדמהבין מביותר 

 .במידה מסוימת אלא רק בצורה שונה –מוכרים לנו מהתיאוסופיה שכבר הכריסטוס -ישות

כלל מוכר כטבילה -נתחיל בהתייחסות למאורע אשר בדרך, כדי להשיג מידה מסוימת של בהירות

האוונגליון החמישי מגלה שמאורע זה היה משהו , ביחס לחייו הארציים של הכריסטוס. ידי יוחנן-רדן עלבי

אם נשווה , גולגתאועד למיסטריית את חייו של הכריסטוס מאז  ןבינו. כמו תפיסה במקרה של ישות אנושית

, גולגתא יתיסטריידי יוחנן ועד למ-מהטבילה על, לכן. אותם לחייו של עובר אנושי בתוך גוף האם

גולגתא עצמה יש להבין כלידה  יתמיסטריאת . קיום עוברית-דרך סוג של הוויית עברההכריסטוס -ישות

חייו הארציים במובן . את מותו של ישוע יש להבין כלידה הארצית של הכריסטוס, כלומר –הארצית 

רגיל -עודם שוהים במצב לאתייחד עם השליחים בכאשר הוא מ, מיסטריית גולגתא לאחרהממשי מתקיימים 

עלינו , הכריסטוס-וביחס לישות. הכריסטוס-שקרה לאחר הלידה הממשית של ישות זה מה. של תודעה

, ם הרוחכמעבר אל תוך עוללחשוב על המאורע המתואר כעלייה השמיימה ומזיגת הרוח שבאה בעקבותיה 

חזרה 
לתוכן 
 עניינים
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כריסטוס בספירת האדמה לאחר את המשך חייו של ה. אנושיתהישות המות מתרחש לאחר , שכידוע לנו

. הרוח-בארץ, יש להשוות לחיים שישות אנושית עוברת בדווכאן, העלייה השמיימה או לאחר חג השבועות

נרכשו ר שאשהכריסטוס הוא ישות שביחס אליה כל האידיאות והמושגים , ידידיי היקרים, וכך אנו רואים

לאחר . לעבור טרנספורמציה מלאה כרחיםמו, תנאים העוקבים של החיים האנושייםלביחס לשלבים ו

הישות האנושית עוברת אל תוך עולם , תקופת ההיטהרות, תקופת הביניים הקצרה המוכרת כקמאלוקה

הישות האנושית חיה חיים , לאחר מות האדם, לכן. כדי להתכונן לחיים הארציים הבאים, הרוח הטהור

 אשראת , עבורה, וברת התנסויות אשר סימלוע הכריסטוס-ישות, ממאורע חג השבועות והלאה. רוחיים

זו הייתה כניסתו אל תוך ספירת , עבור הכריסטוס; ישות אנושיתהרוח עבור -המעבר אל ארץמסמל 

, לאחר המוות, ם הרוחעול, אל תוך עולם הדווכאן, כמו שעושה ישות אנושית, ובמקום לעבור. האדמה

קבע את השמים שלו על , האדמה לשמים שלוהכריסטוס הקריבה היה שהוא הפך את -הקרבן שישות

את , דיבורכפי שאנו אומרים באופן רגיל של , להעתיק הישות האנושית עוזבת את האדמה כדי. האדמה

, הנני מבקש מכם. אדמהלאת מקום משכנו  כריסטוס עזב את השמים כדי להעתיקה. שמיםל מקום משכנה

לקשור זאת עם הרגש של מה הדברים ולאחר מכן להבין זאת במשמעות האמיתית של , ידידיי היקרים

. הרגש של מה שבאמת מסמל הקרבן של הכריסטוס –הכריסטוס -דרך ישות, שהתרחש במיסטריית גולגתא

הוא יוכל , האדם על האדמה-החיים יחד עם האדמה ועם בניבמהלך ספירת הרוח כדי ש את בועזעליו להיה 

 .שהביא עמוהאדמה אל שלבים נוספים באמצעות האימפולס על להוביל את האבולוציה , להובילם קדימה

מעולמות . לספירה הארציתהכריסטוס לא השתייכה -ישות, מציין שלפני הטבילה בירדן דבר זה כבר

וההתנסויות בין הטבילה בירדן וחג השבועות . הוא ירד אל האדמה, ארציות-מספירות על, עבר לאדמהשמ

. הישות הארצית, יוכל לעבור טרנספורמציה לכריסטוס, השמימית הישות, היו נחוצות כדי שהכריסטוס

הכריסטוס -ישות, מאז חג השבועות: יסטריה זועומקים אינסופיים באו לידי ביטוי כאשר נאמר על מ

 !עם נפשות אנוש על האדמה הא לא התייחדהי, לפני כן; נפשות אנוש על האדמההתייחדה עם 

התרחשו כדי שמשכנו , ן הטבילה בירדן ומאורע חג השבועותהכריסטוס עברה בי-ההתנסויות שישות

, רוחית-הישות האלוהית, הן התרחשו כדי שהכריסטוס. במשכן בספירת האדמה להתחלףבעולם הרוח יוכל 

לאיזו . אדםה-יחד עם נפשות בני, מעתה ואילך, יוכל לקחת על עצמו את הצורה שרק בה יתאפשר לו לחיות

וכל לקבל י, רוחית-הישות האלוהית, למטרה שהכריסטוס? ורעות בפלשתינההתרחשו המא, אם כן, מטרה

 .לו להתייחד עם נפשות אנוש על האדמה תאפשראת הצורה ש

כפי שציינתי לעתים קרובות  –אין דומה לו ן ישיר שהמאורע בפלשתינה ייחודי וכאן יש לנו ציו

ספירת , תחת השפעתה של ישות זועד ש –ירדה אל ספירת האדמה , ארצית-לא, ישות עילאית. כך-כל

 .כוח באדמה עצמה הינההכריסטוס -ישות, מאז ימי פלשתינה, לכן. מלאההאדמה תעבור טרנספורמציה 
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יש צורך , פי האוונגליון החמישי-כדי ליצור תפיסה ברורה באמת של מאורע חג השבועות על

, היו מיסטריות זמנים קדומים יותראנו יודעים שב .להשתמש במושגים מסוימים אשר מפותחים בתיאוסופיה

התמונה הציורית ביותר של . כדי לקחת חלק בחיים הרוחיים ידן-שהנפש האנושית הורמה על, התקדשויות

. המיתרסיותמה שמכונה המיסטריות הפרסיות או ידי -כריסטיאנית נמסרת על-ההתקדשות הקדם

.למיסטריות אלה היו שבעה שלבים
2
אל תוך הרמות הגבוהות של התנסות  מי שהיה אמור להיות מובל 

', סודי'-ל השתנההוא , לאחר מכן. 'עורב שחור'את הדרגה המכונה באופן סמלי , קודם לכל, רוחית השיג

הוענק לו שם , בדרגה החמישית; 'אריה'-ל –ברביעית '; לוחם'-ל השתנההוא , בדרגה השלישית. 'נסתר'

ביחס לארבע . 'אב'-ל –ובשביעית ' שמש-גיבור'-ל השתנההוא , בדרגה השישית. העם שאליו השתייך

. שהאדם הובל בהם בשלבים להתנסויות רוחיות עמוקות יותר ויותרמר נסתפק בכך שנאהדרגות הראשונות 

שומר הרוחי להיות האת הכוח  העניק לור שאדבר , ן להתרחבות התודעההוא היה מוכ, בדרגה החמישית

מתקדש בדרגה החמישית לקח חלק בחיי הרוח בדרך , ם זמניםבאות. שם העם ולכן הוענק לו, של עמו

 .מיוחדת מאוד

,הרצאות שניתנה כאןמסדרת 
3

ידי אותן -אנו יודעים שהעמים שעל האדמה מובלים ומונחים על 

מתקדש בדרגה החמישית הועלה אל תוך הספירה . ישויות של ההיררכיות הרוחיות הידועות כארכאנגלוי

זוהי ; מהדרגה החמישית היו נחוצים בקוסמוסאלה מתקדשים כ. ארכאנגלויח חלק בחיי השבה הוא לק

כאשר אישיות כזו עברה התקדשות . הסיבה לכך שעל האדמה הייתה התקדשות אל דרגה חמישית זו

, ה בצורה ההולמת לדרגה החמישיתכאשר היא עברה התנסויות עמוקות והעשירה את נפש, במיסטריות

בה כפי שאנו קוראים ספר המספר לנו דברים  בעודם קוראים, אל נפש זושל הארכאנגלוי הופנה  םמבט

, חמישיתהשל מישהו אשר עבר התקדשות בדרגה  בנפש. מתמסוי פעולהמסוימים שעלינו לדעת כדי לבצע 

, כדי לאפשר לארכאנגלוי להוביל את העם בצורה נכונה. את מה שהיה נחוץ עבור עם זה קראוהארכאנגלוי 

מתקדשים אלה הם המתווכים בין אלה שהינם . חמישיתהלהיות מתקדשים בדרגה  חיםמוכרעל האדמה 

אל תוך ספירת , כביכול, הם נושאים כלפי מעלה. עם ובני העם עצמםההמנהיגים הממשיים של 

 .חיוני למען הנהגה נכונה של עם מסויםהאת , הארכאנגלוי

היא לא הייתה ? ריסטיאניים הקדומיםכ-כיצד הייתה יכולה להירכש דרגה חמישית זו בזמנים הקדם

להינשא אל  מוכרחההייתה הנפש . בתוך הגוף שהתההנפש של הישות האנושית  כאשריכולה להירכש 

הנפש עברה , ומחוץ לגוף. ההתקדשות הייתה כרוכה בדיוק בנשיאה זו של הנפש אל מחוץ לגוף. מחוץ לגוף

                                                      
2

 .GA-8, מאת רודולף שטיינר והמיסטריות העתיקותכעובדה מיסטית הכריסטיאניות ראה  
3

 .אוסלו, 1111ביוני  GA-121 ,17-7, מאת רודולף שטיינר של נפשות העמים המשימהראה  
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לעזוב את האדמה ולהתרומם אל  מוכרחההייתה  הנפש. התנסויות אשר מסרו לה את התוכן שתיארתי עתה

 .לפניה שהוצבהתוך עולם הרוח כדי להגשים את המטרה 

החל להיות פעיל בנפש , שמש-דרגת גיבור, לאחר שהדרגה השישית של ההתקדשות הקדומה הושגה

רות אלא גם עבור מט, העםשל  ההכוונה, ההנחיה, נדרש לא רק עבור ההנהגהר שאשמש זה כוח -של גיבור

, ִחקרו את האבולוציה של המין האנושי על האדמה ותראו כיצד עמים ואומות מופיעים ונעלמים. נעלות יותר

מה שעם , אך. נדיבידואליותכמו ישויות אנושיות אי –כחדים עמים נולדים ועמים נ. ד הם משתניםכיצ

מוכרח להיות ק שהעם לא ר. להישמר בהתקדמות כולה של האבולוציה מוכרחגשים עבור האדמה מסוים ה

כדי  .להיות מובלות אל מעבר לו מוכרחותתוצאות העבודות הארציות של עם זה אלא , מוכוון ומונחה

מה , כי .שמש היו נחוצים-גיבורי, ידי הרוחות המופקדות לעשות זאת-שההישגים של עם יובלו קדימה על

זה היה אמצעי . בעולמות העילאיים יותרידי ישויות -שמש יכול להיקרא על-שניעור לחיים בנפשו של גיבור

של המין  יובעבודות להשתלבלרכישת אותם כוחות שבאמצעותם התוצאות של עבודות העם תוכלנה 

וכפי שאדם אשר עמד להיות . שמש רומם את הפעילות של עם יחיד-הכוח אשר חי בגיבור. האנושי ככוליות

, מתוך גופו כדי לעבור את ההתנסויות הנחוצות לצאת מוכרחמתקדש בדרגה חמישית במיסטריות העתיקות 

לקבוע את השמש כמקום , לצאת מתוך גופו ובמהלך ההיעדרותמוכרח שמש -גיבור להיותכך מי שאמור 

גם , אבל. ת של ממש עבור התודעה המודרניתיושטויתכן , יםסביר-דברים אלה נראים כמעט לא. משכנו

 .הוא לרוב שטות בעיני האדם, יות חכמה בעיני האלמה שיכול לה: תופסת פאולוסשל כאן האמירה 

, ם משכנו בשמשכאשר מקו, עם מערכת השמש כולה מאוחדהשמש חי -גיבור, ובמהלך התקדשות

כך , כפי שהרים ונהרות קיימים סביבנו כאן. הלכת שלה-רגילה חיה על האדמה ככוכבכפי שישות אנושית 

במהלך תקופת . שמש במהלך תקופת התקדשותוה-הלכת של מערכת השמש היו סביב גיבור-כוכבי

השגה רק -דבר זה היה בר, במיסטריות העתיקות. השמש הועבר בתודעה אל השמש-גיבור, והתקדשות

התנסה בו והוא היה מסוגל להשתמש בהתנסויות  אשרהוא זכר את , וכאשר הוא שב אל גופו. מחוץ לגוף

הגוף ן השמש הוצאו מ-גיבורי. ורווחתה ושות כולהעוצמה למען קידום האבולוציה של האנ-ככוח רב אלה

של עם באבולוציה של  כאשר ברשותם הכוח לשלב את הישגיו, אליובמהלך תהליך ההתקדשות ושבו 

שמש אלה חוו במהלך שלושה ימים וחצי מהתקדשותם כאשר מקום -ומהו הדבר שגיבורי. האנושות ככוליות

לפני , לגמרי שלא היה, חוו איחוד עם הכריסטוסהם ? ל השמשהיה ע –כי כך עלינו לכנותו באמת  –משכנם 

, השמש מהזמנים העתיקים הועברו אל העולמות העילאיים יותר-כל גיבורי! על האדמה, מיסטריית גולגתא

מעולם זה שאליו . כי בזמנים העתיקים אפשר היה לחוות איחוד עם הכריסטוס רק באותם עולמות

, וכך. ירד הכריסטוס אל האדמה, םם להתעלות במהלך התקדשותמוכרחיהמתקדשים הקדמונים היו 

, התקדשות ידי-עלידי אינדיבידואלים ספורים בזמנים העתיקים -מה שיכול היה להירכש על: ביכולתנו לומר

. ידי אלה שהיו שליחיו של כריסטוס ישוע-על חשות טבעית במהלך ימי חג השבועותשל התרהושג כתוצאה 
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. הרי שעתה הכריסטוס ירד אל השליחים, האדם היו צריכים להתעלות אל הכריסטוס-בעוד שלפני כן בני

השתייך לנפשות של ר שאאדם אשר נשאו בתוכם את המהות והתוכן -לבני היו, במובן מסוים, והשליחים

קידום מען בפעלו ל, האדם-הכוח הרוחי של השמש נמזג אל תוך נפשות בני. השמש הקדמונים-גיבורי

 .המאורעות בפלשתינה היו נחוצים, כדי שדבר זה יקרה. ל האנושותהאבולוציה ש

העולה בעוצמתו על כל דבר  –הוא נבע מסבל אינסופי ? ממה נבע מצב ההוויה הארצי של הכריסטוס

עלינו , אם ברצוננו לחשוב בצורה נכונה על אודות נושאים אלה. שהתודעה האנושית יכולה לחשוב עליו

ב להוסיף ובנקודה זו אני מחוי, ת של התודעההגישה המודרנין ים הנובעים מלשים בצד מכשולים מסוימ

 .משהו לתיאורים של האוונגליון החמישי

ידי אדם בעל גאוניות מסוימת -על כי הוא כתוב, אני ממליץ מאוד לקרוא ספר שיצא לאור לאחרונה

אדם בעלי שיעור -ידי בני-תיות שאפשר לטעון ביחס לדברים רוחיים עלוהוא מהווה עדות לטענות השטו

, משמעות רבים בספר זה-בין קטעים חסרי. המוות –אני מתכוון לספרו של מוריס מאטרלינק . קומה כזה

הוא מהווה רוח והוא אינו יכול עוד לסבול משום שהוא השיל את הגוף , ישנה גם הטענה שכאשר אדם מת

, ת האשליה שרק הפיסי יכול לסבול ומסיבה זופועל תח, אדם בעל גאוניות מסוימת, מאטרלינק, לכן. הפיסי

, המרומזת כאן, כמעט שלא תיאמן, רגילה-לשטות הבלתימודע -הוא לגמרי לא. אדם מת אינו יכול לסבול

הגוף . כאילו אבן יכולה לסבול... שרק הגוף הפיסי המורכב מכוחות פיסיים וחומרים כימיים יכול לסבול

הדברים הגיעו למצב כזה שבנושאים . הנפשתמיד בתחומה של  הסבל נמצא; הפיסי אינו יכול לסבול

אלמלא היה סבל , לא היה שום סבל בקמאלוקה. האדם חושבים את ההיפך של האמת-הפשוטים ביותר בני

מי שדוגל בהשקפה שרוח . הסבל בקמאלוקה נגרם בדיוק כתוצאה מחסרונו של הגוף הפיסי. בחיים הרוחיים

מסוגל לתפוס באמת את הסבל האינסופי שרוחו של הכריסטוס חוותה  לא יהיה, אינה יכולה לסבול

 .בפלשתינה

, יש לזכור שבטבילה בירדן. לבכם לנושא נוסף-עליי להסב את תשומת, לפני שאדבר על סבל זה, אך

, רוח –ה במשך שלוש שנים בגוף הפיסי שעבר דרך המוות על גולגתא יתחיהיא רוח ירדה אל האדמה ו

שרוח  –מה משמעות הדבר . חייתה בתנאי קיום שונים לחלוטין מאלה שעל האדמה, ירדןשלפני הטבילה ב

משמעות הדבר היא , ר תיאוסופיובאופן דיב? זו חייתה בתנאי קיום שונים לחלוטין מאלה שעל האדמה

שכנה בגופו של ישוע , במשך שלוש שנים. אנא שימו לב לזה. שרוח זו לא הייתה כפופה לקארמה ארצית

כל , בשל כך. ת רוח אשר חייתה במשך תקופה זו על האדמה בלי שום קארמה ארצית בנפשהמנצר

אם התנסות , כאשר אנו סובלים. ההתנסויות שהכריסטוס עבר שונות מיסודן מאלה שישות אנושית עוברת

הדבר לא היה כך במקרה של . מהאנו יודעים שבסיסו של הסבל בקאר, אחרת מופיעה בפנינואו זו 

מה . ל האדמה בלי להיות מעורב בקארמהבמשך שלוש שנים הוא חווה התנסויות ע. ריסטוסהכ-רוח

! אשמה-סבל של חוסר, סבל שממש לא מגיע לו, סבל בלי שום סיבה קארמתית? משמעות הדבר עבורו
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חיים ארציים שלוש שנים של  התיאוסופי והוא מגלה לנו את אותן האוונגליון החמישי הוא האוונגליון

 .שעליהם מושג הקארמה אינו ישים, יים לגמריייחוד

. חקירה נוספת של אוונגליון זה מגלה לנו דברים אחרים אשר גם עוסקים בשלוש שנים אלה ,אבל

לא הביאו על , לא הפיקו שום קארמה, שאותם תפסנו כחיים עוברייםחיים אלה על האדמה שלוש שנות 

אם . התנהלו על האדמה, בהולא היו מותנים מה קארחיים שלא הולידו שלוש שנות . עצמם שום אשמה

הרבה מאוד יירכש לשם הבנת , המושגים והאידיאות העולים מדברים אלה נלקחים במובן עמוק באמת

חישבו על , כי. מובנים-לא, כך-בהיבטים רבים כל, הדופן בפלשתינה שאחרת נשארים-המאורעות יוצאי

איזה , עם זאת! ו על הדרך שבה היא לא הובנה כהלכהחישב, ההשלכה כולה על האבולוציה של האנושות

כאשר הם יילקחו . אלא שדברים אלה לא תמיד נלקחים במשמעותם העמוקה והיסודית! אימפולס הוענק

נושאים שבמציאות הינם . אדם יחשבו בצורה שונה בהיבטים רבים-בני, במשמעותם העמוקה והיסודית

רבים מכם שמעתם על ש קרוב לוודאי. לב-נם זוכים לתשומתלעתים קרובות אי, משמעותיים באופן עמוק

כלל בלי -ספר זה נקרא בדרך. מאת ארנסט רנאן חייו של ישוע – 3681הספר אשר יצא לאור בשנת 

קראו אדם -העולם יוכה תדהמה מכך שאינספור בני, אולי בזמנים שיבואו. עיקרי הדברים שבוים לב למשש

אותו לראוי לציון זה שהוא מהווה  שעושהמה . ביותר שבוהראוי לציון לגלות את הדבר את הספר הזה בלי 

בב בספר זה נפש מעור-העובדה שתיאור מאוד יפה ויפה. תערובת של כתיבה יפה ואצילה וסיפור בדוי זול

מאת  חייו של ישועִקראו את הספר . דופן-ייתפס ביום מן הימים כיוצא, סיפור זול עם כתיבה הדומה לכתיבת

. ישועכריסטוס , עבורו, כמובן, שהינו –הכריסטוס ן ִקראו את מה שהוא עושה מ, רנאן בזכרכם זאתארנסט 

 אבל, למיטיב גדול עבור האנושות, טובות, בהתחלה, לדמות הרואית שכוונותיו את הכריסטוס משנהרנאן 

לשמוע ובמה  האדם ונופל יותר ויותר במה שהם אוהבים-ידי התאהבות עד לשיגעון של בני-נסחף אז על

כלל מוצאים מיושם ברמה -ארנסט רנאן מיישם על הכריסטוס את מה שבדרך, בסגנון מרשים. שנאמר להם

הם , כמו התיאוסופיה למשל, אדם רואים משהו מתפשט-קורה שכאשר בני, ככלות הכול, כי. נמוכה יותר

ו חסידים זדוניים רק כדי אך לאחר מכן בא, לשבחכוונותיך היו ראויות , בהתחלה: באמרם מבקרים אותו

יש . כך מדבר רנאן על כריסטוס ישוע... ונסחפת משלב אחד לאחר, לשמוע את מה שכל אחד אוהב לשמוע

שכריסטוס ישוע מתייחס אליו כאמצעי , כמעשה הונאהאת החוצפה לתאר את הקימה לתחייה של לזרוס לו 

יסטוס ישוע מתוך התפרצות זעם של הוא מרחיק עד כדי תיאור כר! יעיל לעורר התרגשות בקרב העם

יסוד של בדיון זול מתערבב עם החיבורים , בדרך זו. טירוף ומתוך היכנעות גדלה והולכת ליצרי העם

מתיאורים של ישות  –מתון בניסוח  –להירתע  מוכרחכל רגש בריא . האציליים הכלולים בספר זה

דבר ליצרי העם ומאפשרת לסוגים שונים של בסופו של  אך נכנעת, ות נעלות ביותרשבהתחלה מלאה בכוונ

אלא כותב בדרך יפה ומעוררת ביותר על , רנאן לא נדחה מכך, באופן מוזר למדי, ברם. להתממשהונאות 

גם כאשר הם אינם , האדם אל הכריסטוס-זה מוכיח באיזו עוצמה נמשכים בני, אבל? לא, מוזר. ישות זו
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את חייו של הכריסטוס לבדיון זול מאוד ועם זאת לא מוצא  משנהיתכן שאדם כזה . מבינים דבר אודותיו

דברים . האדם אל אישיות זאת-מילות הערצה חזקות מספיק כדי להסב את תשומת לבם ותודעתם של בני

קארמה הייתה איזו , הו. ו הנסיבות של כריסטוס ישועכאלה אפשריים רק בהקשר עם ישות שנסיבותיה הי

אילו אותם חיים היו כפי שרנאן מתאר , של חיי הכריסטוס על האדמה נערמת במהלך אותן שלוש שנים

הופך למשהו ריק ואפסי לאור הידיעה שפעם התנהלו יבינו שתיאור כזה הם , בזמנים שיבואו, אך! אותם

 .זהו המסר של האוונגליון החמישי. חיים על האדמה בלי ליצור קארמה

האוונגליון החמישי מספר לנו . יוחנן בירדןידי -הבה נפנה שוב אל המאורע המוכר כטבילה על

ידי -שהמילים הכלולות באוונגליון לוקס מהוות תיאור נכון של מה שהיה יכול להישמע באותו זמן על

ה: ת ביותרתודעה רוחית מפותח ִתי, יבִ הּוא  י נִ ב   ַאתָּ ַפצ  .ב ָך חָּ
4
: התרחש למעשה אשרוזהו פירוש אמיתי של  

היות שבשתי ההרצאות . זה מה שקרה בטבילה בירדן. יסטוס בספירת האדמההתפיסה של הכר, ההולדה

, רק לעובדה ששם בא אחד נתייחס בהתחלה, רדה אל תוך גופו של ישועהבאות נדבר על הישות אשר י

וזה מה שאנו קוראים  –האוונגליון החמישי מגלה . אשר ויתר על גופו למען כריסטוס ישוע, ישוע מנצרת

הכריסטוס  –הוא , שבתחילת העלייה לרגל הארצית של הכריסטוס –רוחי המופנה לאחור באמצעות המבט ה

של  פוגווהכריסטוס -רופף בלבד בין ישות שהיה קשר, של ישוע מנצרת פולא התאחד באופן מלא עם גו –

אלא מסוג כזה , הקשר בין הצורה הגופנית והנפש לא היה כפי שהוא בישות אנושית רגילה. ישוע מנצרת

. של ישוע מנצרת הכריסטוס הייתה יכולה לעזוב את גופו-ישות –למשל כאשר זה היה נחוץ  –בכל רגע ש

בכל מקום , נדדה הנה והנההכריסטוס -ישות, שהוא כאילו בשינה-ובעוד שגופו של ישוע מנצרת שכב היכן

נוכח תמיד כאשר נצרת לא היה האוונגליון החמישי מגלה לנו שגופו של ישוע מ. הייתה נחוצה שנוכחותה

בעוד , ר באיזשהו מקוםאלא לעתים קרובות גופו של ישוע מנצרת נשא, הכריסטוס התגלתה לשליחים-ישות

הופעה זאת הייתה כזו שהם היו יכולים לבלבלה עם , אבל –הכריסטוס הופיעה בפני השליחים -רוח, שהרוח

אפשר תך ההבדל היה קטן מדי כדי שיא, הם היו מודעים להבדל מסוים, אמת. הגוף הממשי של ישוע מנצרת

, אך זה מופיע, ארבעת האוונגליונים האחרים מדברים על זה מעט מאוד. להם לקלוט אותו תמיד בבהירות

סטוס כרי, עתה: השליחים לא היו מסוגלים תמיד להבחין בצורה ברורה. באוונגליון החמישי, למען האמת

תמיד ידעו  ההבחנה לא הייתה תמיד ברורה והם לא. לפנינוהכריסטוס ניצבת -ישוע ניצב לפנינו או רק רוח

 ,הכריסטוס-כלומר רוח, היא של כריסטוס ישוע הם סברו שההופעה, לרוב. השני אם זהו המצב הראשון או

מה שארע באותם חיים ארציים היה שבמהלך אותן  ,אבל. בגופו של ישוע מנצרת זיהו אותהבה במידה שהם 

 –כישות אתרית  –הכריסטוס -ישות; ויותר לגופו של ישוע מנצרתעצמה יותר  שלוש שנים הרוח קשרה את

של אדם  גופו הכריסטוס מהמצב עם-לב שוב כמה זה היה שונה עם ישות שימו. לגוף פיסי זה הלכה ודמתה

                                                      
4

 .22פסוק  ',פרק ג, לוקס 
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כזה הוא גופה . הוא תמונה של המקרוקוסמוס כולו, אדם רגיל הוא מיקרוקוסמוס ביחס למקרוקוסמוס. רגיל

על  נעשהמה שהאדם . כלומר מה שמתגלה בגוף הפיסי של האדם –שות אנושית אינדיבידואלית של י

מקרוקוסמית מתעצבת לכדי ישות השמש ה. זהו ההיפך, עם כריסטוס ישוע. האדמה משקף את היקום הגדול

ק בדיו. מצטמצמת ומתכווצת יותר ויותר במיקרוקוסמוס האנושי, המיקרוקוסמוס האנושי תצורדמות עם 

 !ההיפך

ע מנצרת הקשר עם גופו של ישו, מיד לאחר הטבילה בירדן, בתחילת חייו של הכריסטוס על האדמה

הכוח אשר פעל . הכריסטוס הייתה עדיין מחוץ לגופו של ישוע מנצרת-ישות. היה קשר רופף מאוד

היה לא אנושי  בוצעו ריפויים ששום כוח. ארצי-היה עדיין כוח על, על האדמה ההסתובבבהכריסטוס -בישות

בכבלו כאילו . של אל רושם-רובהכריסטוס דיברה עם -ישות, אדם-עם בני בשיחה שקיימה. יכול לבצע

, אך. ארצית-הכריסטוס העל-כישות הכריסטוס פעל, עצמו אל גופו של ישוע מנצרת רק כאשר רצה בכך

התנאים הארציים של כיווץ עצמו אל תוך , לגופו של ישוע מנצרת, במידה הולכת וגוברת, הוא דמה

הכריסטוס בעודה מזדהה יותר -את כל זה עברה ישות. הכוח האלוהי ו שלהקיום וחווה את היחלשות-הוויית

זה היה חלקה של . זה היה תהליך נסוג של אבולוציה ,במובן מסוים... ויותר עם גופו של ישוע מנצרת

עצמית בגופו של ישוע -טמעההשל  הכריסטוס לחוש כיצד הכוח האלוהי דעך בהתמדה בתהליך זה-ישות

לכך דע פוסק נעשה מו-כמו מישהו שבעיצומו של כאב בלתי. האל הפך לאדם, שלב אחר שלב. מנצרת

להיחלשותו של כוחה הרוחי בעוד שכישות  תמודעה יתהכריסטוס הי-כך ישות, שהגוף מתדרדר בהתמדה

הייתה שד שהזהות הייתה מלאה כך ע... צרתה בהדרגה עם הגוף הארצי של ישוע מנתא הזדהיאתרית ה

זה מתואר גם באוונגליון האחר כאשר נאמר שכריסטוס ישוע יצא עם . אדם-לחוש ייסורים כמו בן הלוכי

, שלב אחר שלב. זיעה של ייסורים ,ומצחעל  –הכריסטוס -ישותל –הייתה לו שם , שליחיו אל הר הזיתים

כריסטוס -באותה מידה שבה ישות. ישוע מנצרתשל הזדהה עם גופו , אנושי נעשה, אדם נעשההכריסטוס 

הכוח הפלאי . אדם נעשהבאותה מידה הכריסטוס , אתרית זו נעשתה זהה יותר ויותר לגופו של ישוע מנצרת

החל מימים ספורים  – כולההייסורים והמוות דרך שם ניצבת בפנינו . הלך ונטש אותוהאל ן אשר נולד מ

פלאים כאלה לא : צעקו, ממעשיו בהיותם נדהמים, האדם-כאשר בני, ידי יוחנן-לאחר הטבילה בירדן על

. היה מעט דמיון לגופו של ישוע מנצרת הכריסטוס-ישותל פרק הזמן שבוה זה הי! בוצעו מעולם על האדמה

הקיפו אותו אל הנקודה שבה ר שא האדם-המבט הנדהם של בנין הנתיב הוביל מ, תוך שלוש שנים

, ף חולני זה שעמו התאחדכך לגופו של ישוע מנצרת שגו-ה כלדומ נעשתההכריסטוס -ישות

. קיפאשל , הורדוסשל , פילאטוסשל  יהםשאלותוס לא הייתה יכולה עוד להשיב על הכריסט-ישות

שכאשר , הלך ונחלש בהתמדהר שאלגוף זה , כך לגופו של ישוע מנצרת-כלזהה  נעשתההכריסטוס -ישות
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נִי יָּ , 'זֶה ָאַמר: להנשאלה השא נֹותת אֶ  סר  ה  כֹול לַ א  ה יִָּמים ִלב  לֹושָּ ֱאֹלִהים ּוִבש  '?אֹותֹו ֵהיַכל הָּ
5

 – 

, אילם בפני הכוהנים של היהודים גוף השברירי של ישוע מנצרת ונשארהן עוד מ הכריסטוס לא דיבר-ישות

?יםדִ הּוי  הַ  ְךלֶ ה מֶ תָּ אַ : שאלר שאטוס אפילבפני  אילם
6
בילה בירדן עד הטן מ –זו הייתה דרך הייסורים  

ומיד ההמון שפעם התבונן בהשתאות בהתגלויות של הכוחות . לנקודה שבה כל הכוחות נטשו אותו

, לא עמד עוד בהשתאות סביבו אלא ניצב בפני הצלב, הכריסטוס-של ישות ,מחוללי הניסים, ארציים-העל

ָך :במילים, אדם נעשהים של האל אשר האונ-לחוסר לועג מ  ן ד מִ רֵ ו  , התָּ ים אַ הִ ֹלאֱ הַ -ןם בַ אִ , הֹוַשע ֶאת ַעצ 

!בלָּ צ  הַ 
7
מֹו ֵאינֶּנּו יָּכֹול ל הֹוִשיעַ  ;עַ ישִ ים הֹורִ חֵ א    !?ֶאת ַעצ 

8
לו , נתיב של סבל אינסופי –זה היה נתיב הייסורים  

 .מה שהיא הייתה בתקופת המיסטריה של גולגתאל על כך שהאנושות השתנתההתווסף הצער 

מתוך סבל זה נולדה האהבה . בחג השבועות הרוח אשר נמזגה על השליחים סבל זה הוליד את, אבל

, אל תוך ספירת האדמה, ארציות-העל, הספירות השמימיותן כל בטבילה בירדן וירדה מ-הקוסמית החודרת

ת האימפולס אונים אלוהי מרבי כדי להביא א-ועמדה באותו רגע של חוסר, לגוף האנושי, זהה לאדם נעשתה

 .הכריסטוס בהמשך האבולוציה של המין האנושי-ם כאימפולסשאנו מכירי

הממשית של  ומשמעותין את אם ברצוננו להב, אלה דברים שעלינו להיות מודעים להם

אדם של העתיד יזדקקו -בני. הכריסטוס במובן שבו תהיה חובה להבינו בזמנים העומדים לבוא-אימפולס

 .של אבולוציה ותרבותלהתקדם לאורך הנתיב שלהם  ירצואם , זולהבנה 

 

                                                      
5

 .21פסוק , ו"פרק ט, מרקוס ; 61פסוק , ו"פרק כ, מתי 
6

 .37פסוק , ג"פרק כ, לוקס ; 2פסוק , ו"פרק ט, מרקוס ; 63פסוק , ו"פרק כ, מתי 
7

 .31פסוק , ג"פרק כ, לוקס ; 32פסוק , ו"פרק ט, מרקוס ; 41פסוק , ז"פרק כ, מתי 
8

 .35פסוק , ג"פרק כ, לוקס ; 31ק פסו, ו"פרק ט, מרקוס  42פסוק , ז"פרק כ, מתי 
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 4הרצאה 

 1113באוקטובר  5

 

מילות הסיכום , כאשר לקחתי על עצמי את המשימה לדבר היום בפניכם על תכני האוונגליון החמישי

במשמעות שהמאורעות אשר  מופיעקטע מסכם זה , כידוע לכם. לי נחמה מסוימת העניקושל אוונגליון יוחנן 

תם ימים היו נעשים ניסיונות כי אם באו, מתועדים כולם באוונגליונים התרחשו סביב כריסטוס ישוע אינם

שום  איןבנקודה אחת , לכן. העולם עצמו לא היה יכול להפיק כמות מספיקה של ספרים, כולם לתעד את

יובנו  שדברייכדי . היו יכולים לקרות, תועד למעשה אשרכל נוסף על כלומר , שדברים רבים אחרים ספק

אתחיל היום , של האוונגליון החמישי ר בהרצאות מסוימות אלה על אודות תכניושברצוני לדבהיות , כהלכה

כאשר , חייו של ישוע מנצרת בערך מאותו זמן בחייו שעליהם ניתנו ציונים בהזדמנויות אחרות תיאורב

 .חלקים קצרים של האוונגליון החמישי נמסרו

עשרה -מאז היותו בן שתים ,של ישוע מנצרתברצוני לדבר על התרחשויות מסוימות בחייו , היום

זו הייתה השנה שבה האגו של זרתוסטרא אשר התגשם באחד משני הילדים ששמם , כידוע לכם. והלאה

הילד אשר  – ישועהשני ששמו הילד אל תוך , באמצעות מעשה מיסטי, עבר, באותו זמן ונולדאשר ישוע 

כאשר ישוע , מאותה שנה בחיי ישוע מנצרת, אם כן, ילהתיאור שלנו מתח. מתואר בתחילת אוונגליון לוקס

וין בסיפור מצרגע זה בחייו של ישוע מנצרת , באוונגליון. מאוונגליון לוקס קלט את האגו של זרתוסטרא

רופאים  שב בקרבוי בעודו הוא נמצאישוע מאוונגליון לוקס אבד ו הילד, לרגל החג ירושליםלשבמסע 

אנו יודעים מדוע התאפשר לו לתת תשובות , ברם. ובותיו הנשגבותבהדהימו אותם עם תש, וסופרים

הרוח אל תוך האגו של זרתוסטרא כמו היזכרויות ן נמזג כביכול מ אשרהיה זה משום שכל . אלהמדהימות 

אנו . פעל בדרך כזו שישוע מנצרת היה מסוגל באותו זמן לתת את התשובות המדהימות הללו, חבויות בנפש

התאחדו למשפחה שתי המשפחות , מות האם במשפחה אחת ומות האב במשפחה השנייה גם יודעים שלאחר

 .המאוחדתגדל במשפחה , שהוענק לו האגו של זרתוסטרא, אחת והילד ישוע

היו אלה ש. הייתה התפתחות מרשימה באמתבמהלך השנים העוקבות , כפי שהאוונגליון החמישי מגלה

בגלל התשובות המדהימות שהוא נתן  מושאת  ארופימנצרת הצעיר הקרובה של ישוע  בסביבתו

אלה . אחד שיגיע למעמד בולט בקרב הסופרים המלומדים, כללהם ראו בו רופא עתידי של ה. המקדש-בבית

, אך. בצמא כל מילה שהוציא מפיו לגמועהם החלו . שהיו סביב ישוע מנצרת תלו בו תקוות נעלות ביותר

לאלה  נוחות-שהוא גרם לעתים קרובות אי, כך שקט-כל, אכן –ר שקט יותר ויות נעשההוא , למרות זאת

היה זה . עוצמה-עשרה לחייו התקיים בתוכו מאבק רב-עשרה והשמונה-בין השנה השתים, ברם. סביבוהיו ש

כאילו השמש הקורנת של חכמת זרתוסטרא , החלו להתעורר לחייםבתוך נפשו ק כאילו אוצרות טמונים עמו

חזרה 
לתוכן 
 עניינים
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כושר הבחנה וריכוז גדולים הילד הקשיב עם , בהתחלה. של לימוד השפה העברית הבזיקה בתוכו בצורה

ידי הרופאים והסופרים המלומדים הרבים שבאו -נאמר עלר שאביותר ונתן תשובות מדהימות לכל דבר 

שבאו לשם ואשר התייחסו אליו  הוא הדהים את הרופאים המלומדים, גם בבית בנצרת, בהתחלה. לביתו

. בלי להוציא הגה מפיו, בהקשיבו למה שאחרים אמרו, שקט יותר ויותר נעשהאז הוא , םבר. פלא-כילד

אמיתות אתיות ומעל לכל אימפולסים מוסריים , מחשבות נעלות ונשגבות, בעוד זה מתרחש, אבל

התאספו ר שאמהסופרים המלומדים  שמעמה שהוא . התעוררו לחיים בנפשו במהלך אותן שנים ,עוצמה-רבי

גם באותן שנים , שימו לב –כי הוא חש , רושם כזה שגרם לו צער –עליו רושם מסוים  הבביתו עש

אשר נטתה לטעות הייתה כלולה במה שהם אמרו על אודות המסורות , ודאות רבה-שאי –מוקדמות 

כאשר שמע שבזמנים קדומים הרוח  כבדות העיקה על נפשו. הישנה-הערוכים בבריתהעתיקות והכתבים 

את הדור  נטשהשדבר האל עצמו נתן השראה לאותם נביאים קדומים ועתה ההשראה , םיאיירדה אל הנב

. כי הוא סבר שיום אחד זה יקרה לו, לב עמוקה-לדבר אחד הוא תמיד הקשיב בתשומת, אבל. המאוחר יותר

, עוצמה אשר ירדה פעם-אותה רוח נשגבה ורבת: "הרופאים והסופרים המלומדים אמרו פעמים רבות

עם זאת קול , מה שעדיין דובר הוא קול חלש""... אך מה שעדיין דובר; אינה דוברת עוד, אליהועל  ,למשל

 ."שרבים מתייחסים אליו כיוצא מרוחו של יהוה עצמו

חלש יותר ומשמעותי פחות מאשר קול  –היה השם שניתן לאותו קול מסתורי של השראה  קול-בת

רבים מאלה שהיו . קול זה ייצג משהו דומה, כן-פי-על-אף .נתן השראה לנביאים הקדמוניםר שאהרוח -קול

. הקול והרבה ממה שקשור אליה נמסר בכתבים יהודיים מאוחרים יותר-סביב ישוע דיברו בדרך זו של בת

אני מכניס אל תוך תיאור זה של תכני האוונגליון החמישי משהו שלמעשה אינו משתייך לאוונגליון , עתה

. פרצה יריבות בין שני זרמים רבניים, בתאריך מאוחר יותר. הקול-בעה של בתרק כדי להסביר את ט, זה

זה )בתמיכתה שהוא היה מסוגל לעשות ניסים  וטעןתורה מסוימת  פיתחרבי אליעזר בן הורקנוס המפורסם 

הוא גרם ; אמותהאדמה ולהשריש שורשים במרחק מאה ן הוא גרם לעץ חרוב לצמוח מ(. מתואר בתלמוד

, כן-פי-על-אף. השמים שיכריז על אמיתות תורתוהוא ביקש מקול , ודבר שלישי; ניתזרום אחורלזרם מים ל

גם אם רבי אליעזר גורם לעצי חרוב להעתיק את : "הספר השני של רבי יהושע השיבו-אלה שהיו בבית

... ולהק-גם אם הוא פונה אל בת, גם אם הוא גורם לזרם מים לזרום אחורנית, מקומם מנקודה אחת לאחרת

ואם רבי ; להתבסס דרך פיו ולבו של האדם מוכרחיםהקיום -עומד בעינו שהחוקים הנצחיים של הוויית

." אלא למה שהלב האנושי יכול להבין, הקול-אז אין הוא צריך לקרוא לבת, אליעזר היה רוצה לשכנע אותנו

הקול -הכבוד כלפי בת, יותאני מספר את הסיפור הזה משום שהוא מציין שזמן קצר לאחר עליית הכריסטיאנ

גם אם היא המשיכה בדרך מסוימת להיות קול של , ספר רבניים מסוימים-הצטמצם במידה רבה מאוד בבתי

 .השראה בקרב רבנים וסופרים
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מודע להשראה של  נעשההוא עצמו , והגה בהם הללוהקשיב לכל הדברים כאשר הילד ישוע 

 ישוע מנצרת היה מסוגל, בתוכו את האגו של זרתוסטראשנשא  הדבר הראוי לציון היה שהיות. הקול-בת

לא רק שהוא היה מסוגל בהיותו . את כל הידיעה שהייתה ברשות האחרים שמסביבו, במהירות רבה, לספוג

הקול בתוך החזה שלו -אלא הוא שמע את בת, עשרה לתת תשובות מדהימות לרופאים המלומדים-בן שתים

של מאבקים פנימיים מרים אצל ישוע מנצרת בהיותו  להופעתםגרמה הקול -השראה זו דרך בת, אך. עצמו

הבחין בזה בוודאות והוא היה משוכנע בכך שהוא  –הקול גילתה לו -כי בת. עשרה-עשרה ושבע-בן שש

השראה למורים העבריים הקדומים לא  של אותה רוח אשר נתנה הקולשבזמנים העומדים לבוא  –מלאה 

זו הייתה באמת התנסות  –ויום אחד . הישנה-תועדים בהיסטוריה של הבריתתדבר עוד בזרם המאורעות המ

אינני מגיעה עוד אל : "הקול יידעה אותו בדבר הבא-הוא האמין שבת –נוראה בנפשו של ישוע מנצרת 

זה היה !" אותם גבהים שבהם הרוח יכולה לגלות לי את האמת על אודות המשך התקדמותו של העם היהודי

הקול עמדה להודיע לו שהיא לא תוכל להמשיך את -א עבור ישוע מנצרת כאשר נראה שבתרגע מרגש ונור

נצרת חש כאילו ישוע מ. שהיא לא תוכל עוד להנציח את החכמה העברית הקדומה, ההתגלויות הקדומות

הובילו רק , שהאמנתי שניתנו ליכל כוחות הנפש : רגליו ולימים אמר לעצמוהאדמה כולה נשמטה תחת 

 .שבאבולוציה של העם היהודי אין עוד את הכושר לטפס אל הגבהים של ההתגלויות האלוהיותלהכרה 

הופיעו הבה ננסה לרגע להיכנס אל תוך נפשו של ישוע הצעיר מנצרת בזמנים שבהם התנסויות אלה 

מסיבות , בחלקו, כאשר, עשרה-עשרה ושמונה-שבע, עשרה-בהיותו בן שש קרהזה . בפניו בהמוניהן

במסעות . הארץ ברחביהוא ערך מסעות רבים , למלאכת היד שלו ובחלקו בשל נסיבות אחרות הקשורות

חושית דבר זה -ולראייה על –באותם זמנים . אלה הוא התוודע לדתות רבות בפלשתינה ומחוצה לה

אזורים ייתה נפוצה מאוד באסיה המערבית ובכת אסיאתית מסוימת ה –תפיסה בכרוניקה האקאשית -בר

אבל היא ייצגה , תערובת של טקסים ספורים שוניםזו הייתה . אפילו בחלקים מסוימים באירופה ,שמסביב

. מיתרס באזורים מפוזרים רביםהשהוקדשו לפולחן של  יםמקדשאפשר היה למצוא . בעיקר את כת המיתרס

דשים מק. אך ביסודם היו צורה של פולחן מיתרסי, טקסים כללו יסודות של כת האטיס, לעתים קרובות

זו הייתה צורה של דת קדומה של . ומרכזים שהוקדשו לפולחן של מיתרס ואטיס היו רבים ומפוזרים

, למשל. כללה מנהגים וטקסים רבים שהיו נפוצים בפולחן של מיתרס ואטיסהיא אך , אלילים-עובדי

כת זו המקומות הקדמונים האלה מראה שהקדוש ברומא ניצבת באתר של אחד  שכנסיית פטרוסהעובדה 

האמת מחייבת , כחילול הקודששעבור קתולים רבים הדבר עשוי להישמע על פי אף . התפשטה למרחקים

אינם בשום , נגזר ממנו אשרלומר שבצורתו החיצונית הטקס שהיה נהוג בכנסיית פטרוס הקדוש ברומא וכל 

שמרכזה בכנסיית  והכת. אופן חסרי דמיון לכת האטיס הקדומה באתר שבו ניצבת כנסיית פטרוס הקדוש

עשרה -שבע, עשרה-בהיותו בן שש. המשכיות של כת המיתרס, בהיבטים רבים, פטרוס הקדוש מהווה

הוא התוודע למרכזים אלה של טקסים של , כאשר ישוע מנצרת החל לערוך מסעות בארץ, עשרה-ושמונה
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נפשות העמים ד להבין את הוא למ, בדרך זו. ותםדברים נוספים אודהוא גילה , מאוחר יותר. אלילים-עובדי

ן כתוצאה מ, באותם זמנים. אם רוצים לנסח זאת כך – ממשית-התבוננות פיסית ידי-עלהאלילים -עובדי

כביכול דרך , היה ברשות ישוע מנצרת, העוצמה שבו האגו של זרתוסטרא עבר אל תוך נפשו-המעשה רב

מאמצים  ידי-עליכולים להשיג רק  כוח כזה של ראייה רוחית שאחרים היו, תהליך של התפתחות טבעית

 – הוא חווה דברים רבים שנשארו נסתרים עבור אחרים, בהיותו עד לפולחנים אלה, לכן. ומאבקים עזים

עליי להעיד שכאשר הכהן ביצע את טקסי הפולחן , אגדי ככל שזה עשוי להיראות. דברים איומים רבים

הוא ראה שישויות דמוניות ספורות , הפולחן כולואלילים וישוע מנצרת היה עד למעשה -של עובדי במזבח

תמונות לא של הישויות , במציאות, היו, האדם סגדו להם-הוא גילה שאלילים רבים שבני. למקוםנמשכו 

הוא גם קלט שפעמים רבות כוחות . אלא של כוחות דמוניים, הרוחיות הטובות של ההיררכיות העילאיות

דברים אלה לא , מסיבות שקל להבינן. אלהההשתתפו בטקסים דמוניים אלה חדרו את המאמינים אשר 

, שדברים כאלה יכולים להיחשף, הרוחית תנובתוך תנוע, רק עתה, ואכן. הגיעו אל האוונגליונים האחרים

ר שאוהמהממות משום שרק בתקופתנו שהנפש האנושית בשלה מספיק להבין את ההתנסויות העמוקות 

 .צעיר בחור בהיותואירעו לישוע מנצרת 

צער מר  של תמיד עם רגשות. עשרים ושתיים ועשרים וארבע, נמשכו בשנותיו העשרים מסעות אלה

שהוא היה  –הדמונים שנבעו כביכול מלוציפר ואהרימן  –ידי הדמונים -הופעל עלר שאשהוא היה עד לכוח 

, נים כאליםהאלילים הגיעו בהיבטים רבים לנקודה שבה התייחסו לדמו-עד לדרך שבה העמים עובדי

ידי תמונות וטקסים -עלמשכם בהי, שאפילו החזיקו בפסליהם תמונות של כוחות דמוניים פראיים אשר חדרו

התנסויות מרות רבות נפלו בחלקו של ישוע . האדם בעודם מתפללים ואחזו בהם כדיבוק-אל תוך בני, אלה

 .והתנסויות אלה הובילו לשיא מסוים. מנצרת

ידי -משקל התווספה לזו אשר נגרמה על-התנסות חדשה וכבדת, עבסביבות גיל עשרים וארב

שאינני מצוי עדיין בעמדה עליי לומר , בתיאור התנסות זו של ישוע מנצרת. הקול-ההתפכחות בהקשר לבת

התאפשר לי לפענח את הסצנה במידה רבה של . לציין בדייקנות את המקום במסעותיו שבו היא התרחשה

. נראה לי שהמאורע התרחש במסע מחוץ לפלשתינה. לתי לציין את המקום המדויקאך היום אין ביכו, ודאות

ישוע , בשנה העשרים וארבע לחייו .עליי לתאר את הסצנה, שאינני יכול לומר זאת בוודאותעל פי אף , אבל

היו במצב , סביבוהאדם שהיו -בני, אך. סגדו לאל מסוים, אלילים-בכת של עובדי, מנצרת הגיע למקום שבו

הכוהנים נטשו , לפני זמן רב. נגועים בסוגים שונים של מחלות נוראות של נפש וגוף, של אומללות איומה

הברכות של מנחות הקרבן , הכוהנים נטשו אותנו: האדם בוכים-וישוע שמע את בני. את מקום הפולחן הזה

רת הצטער מאוד בשל כך ישוע מנצ –. לא יורדות אלינו ואנו מצורעים וחולים משום שהכוהנים נטשו אותנו

להבחין במשהו מאהבה אינסופית זו  מוכרחיםסביבו היו האדם -בני. אהבה אינסופית אליהםובנפשו להבה 

, ידי כוהניהם וכפי שהם האמינו-אשר ננטשו על האדם העצובים-עמוק נעשה על בנירושם ; אשר נבעה ממנו
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גרם להם לומר בזהותם ר שאב האנשים משהו עלה בלב רו, כאילו במכה אחת, ועתה. ידי האל שלהם-גם על

 והם דחפו אותו! אתה הכוהן החדש אשר נשלח אלינו: את ביטויה של אהבה אינסופית במבע פניו של ישוע

הפצירו בו האדם -בני. האלילים-במזבח עובדי –ושם הוא עמד . מזבחהציבו אותו על ה, לכיוון מזבח הקרבן

, האדם הרימו אותו על המזבח-בעוד בני, בעוד זה מתרחש. תן להםלהקריב את הקרבן כדי שברכת האל תינ

היו , אשר האמינו שהאל שלהם שב אליהםהאדם שמסביב -נפשו כאילו יצאה ממנו ובני. מת כאילוהוא נפל 

נפשו , אבל. מת כאילונפל , שמיםן הו הם תפסו ככוהן החדש אשר נשלח מאותשעדים למחזה נורא שהאחד 

, ועתה. הקיום שמש-אל ספירת הוויית, הועברה אל תחומים רוחייםהיא עת לכך ששל ישוע הייתה מוד

. הקול-נפש זו שמעה מילים כאלה שהיא שמעה לעתים קרובות דרך בת, כאילו מהדהד מספירות השמש

הקול הגיע אל ישוע מנצרת מכיוון שונה , יתר על כן; הקול עברה טרנספורמציה מלאה-בת, עתה, אלא

יימסר במילים שהיה ביכולתי למסור  –אם מתרגמים זאת לשפתנו  –וא נעשה מודע לו עתה ומה שה. למדי

קיימות חובות אוקולטיות . היסוד של המבנה שלנו בדורנאך-בפעם הראשונה כאשר לאחרונה הנחנו את אבן

ר שאהגיע אל ישוע מנצרת דרך הקול  אשרמסרתי אז את , ובצייתי לחובה אוקולטית אחת כזו! מסוימות

 :ישוע מנצרת שמע את המילים הבאות. אירוע שעליו דיברתי, הקול-עבר טרנספורמציה של בת

 אמן ,מ או א

 ,שולט הרוע

 ,עדות לאניות משתחררת

 ,אחרים על עצמםהביאו אנוכיות -אשמת

 ,נחווית בלחם חוק

 ,ים אינו שולטשמרצון הבו 

 ,מאז שהאדם עזב את מלכותכם

 ,ושכח את שמותיכם

 .שמיםהאבות ב, כן

ישוע מנצרת באותו זמן כקול  אשר שמע אין שום דרך אחרת שבה אוכל למסור בשפה הגרמנית את

זה מה שנפשו הביאה חזרה  !אין שום דרך אחרת מלבד זאת, באמת. הקול אשר עבר טרנספורמציה-בת

אשר כ. הכרה שבו הועבר אל תוך עולמות הרוח במאורע שתיארתי-המצב של חוסרן כאשר הוא התעורר מ

, אומללים שהביאו אותו אל המזבחהעלובים והאנשים ההמון רת חזר לעצמו והפנה את עיניו אל ישוע מנצ

הוא הבחין בקבוצה של ישויות , חושית שלו להתפשט למרחקים-ובנתנו לראייה העל. כולם נסו בבהלה

השיא המשמעותי  ,זה היה המאורע המשמעותי השני. האדם-כאשר כולם קשורים אל בני, וכוחות דמוניים

לא , ידידיי היקרים, באמת. עשרה-הזמן השונים בחייו של ישוע מנצרת מאז היותו בן שתים יבפרק, השני

, ניתן לומר שהמאורעות אשר השפיעו באופן עמוק ביותר על נפשו של ישוע מנצרת בשנותיו הבוגרות
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לדעת את היה פני הטבילה בירדן חלקה של נפש זו ל! לאושר פנימי, רוח פנימית-שהובילו רק להתרוממות

 .הטבע האנושי במעמקיו האפלים ביותר

זה קרה כאשר  –אביו מת בערך באותו זמן . היכן שאביו נשאר, ישוע מנצרת שב לביתו, ממסע זה

נפשו הייתה עדיין שרויה תחת הרושם , כאשר ישוע שב לביתו. ישוע מנצרת היה בערך בן עשרים וארבע

ה הכוחות הדמוניים שלטו במידה רבה במה שהיה כלול בדת הקדומה של של הדרך שב העוצמה-רב

ידי השתקעות בתהומות -כפי ששלבים מסוימים של ידיעה עילאית יכולים להירכש על, אך. האלילים-עובדי

בהיותו בערך , ידוע לי במקום שאינו. גם לישוע מנצרת, מסויםבמובן , כך קרה, החשוכים ביותר של החיים

בנפשות שבהן הצער  הוא התבונן, הוא התבונן במעמקים האינסופיים של הנפש האנושית, ארבעבן עשרים ו

מו אשר חדרה את נפשו כ הוא גם היה מלא בחכמה. ת באותם זמנים היה כביכול מרוכזכולו של האנושו

, וכך. אך גם ניתן לו כושר ראייה רוחית חזק מספיק כדי להתבונן בעולמות הקורנים של הרוח, מגהץ לוהט

. הייתה מסוגלת לקרוא את הדברים של הרוח בראייה בהירה בעלת כושר הבחנה נפש צעירה באופן יחסי זו

עמוק יותר מכל אדם שחי על האדמה עד , ישוע מנצרת הפך לאחד אשר התבונן עמוקות במיסטריות החיים

הוא ראה . יע אליהאיש לא היה מסוגל להיות עד לעוצמה שאומללות אנושית יכולה להג, לפניו. כה

הוא ראה כיצד פולחנים מקודשים יכולים לעורר סוגים שונים ... אומללות בצורה האיומה והמרוכזת ביותר

כך בכל -התבוננה אי פעם בחדירה עמוקה כלאשר שום ישות אנושית על האדמה אין , באמת! של דמונים

ד עם עומק אינסופי כזה של רגשות איש לא היה מסוגל להתמוד; האומללות הזאת כפי שישוע מנצרת עשה

, לא הייתה שום ישות אחרת על האדמה שהייתה מוכנה, וכן. ידי דמונים-נשלטו עלר שאבהתייצבו מול אלה 

 ?כיצד אפשר לשים קץ לאומללות זו, כיצד: להתמודד עם השאלה, כמוהו

מתקדש דרך מסוים נעשה במובן אלא , שהיא חכמה ,ידיעהב, ראייהבישוע מנצרת החזיק לא רק , וכך

, אדם מסוימים שבאותם ימים התאספו יחדיו במסדר-זה הסתכם בידיעה של בני. התנסויות החיים עצמם

אדם אשר יישמו סוג של כת סודית ועקרונות סודיים במקומות -היו בניאיסיים ה. האיסייםהמוכר כמסדר 

של  שנהלפחות נדרש לעבור , רףצה להצטאדם אשר ר. הוא היה מסדר מחמיר וקפדני. מסוימים בפלשתינה

בצייתנותו בסגידה לכוחות , בעקרונותיו המוסריים, בהתנהגותובמהלך תקופה זו כדי להראות , מבחן קפדני

שהוא , בהתעלמותו ממוצרים ארציים וכדומה, האדם-בחוש הצדק והשוויון בקרב בני, הנעלים של הרוח

 של האיסייםלאותם חיים  ואשר הוביל, עליו לעבורהיה רצף של שלבים שדרכם היה . היה ראוי להתקדשות

עת נזירית משמדרך , שאפו להתקרב אל עולם הרוח בהפרדה והתבדלות מסוימות מיתר האנושותר שא

עקרונות אלה בוטאו בכללים . בנפשהן בגוף והן  ,טומאהכל כדי לטהר , היגיינהמחמירה וכללים לשמירת 

', אסין' המילה העבריתן נגזר מ' ייאיס'ה האקאשית הראה שהשם פענוח הכרוניק. סמליים רבים של המסדר

כי האיסיים תמיד , חפירה קטנה-את, טייחים-כףהיא משהו כמו  המילהמשמעות . או קשור אליה לכל הפחות

ומנהגים סמליים . אשר נשמר במסדרים רבים עד עצם היום הזה סמל –חפירה קטנה -את, ענדו כתליון
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שער כלשהו שהיה  הם לא הורשו לשאת מטבעות וגם לא לעבור דרך פתח: ותיהםמסוימים ביטאו את מטר

של העולם להכרתו היות שמסדר האיסיים באותו זמן זכה במידה מסוימת . ו תמונותעליאו שהיו  מצויר

אם איסיי היה מגיע . הותקנו בירושלים כדי שגם האיסיים יוכלו להיכנס לעיר מצוירים-שערים לא, החיצוני

נשתמרו ידע קדום ומסורות , במסדר עצמו. לחזור על עקבותיו מוכרחהוא היה , בתמונות מצוירלשער 

אך רק מה שהם למדו , הם היה רשאים ללמד. וביחס אליהם החברים שמרו על שתיקה קפדנית, עתיקות

ו האיסיים מנ, באותו זמן. לו את כל רכושו למסור מוכרחמי שהצטרף למסדר היה . בעצמם בתוך המסדר

באו להקדיש עצמם לחיים , אדם מכל חלקי העולם שהיה ידוע אז-ובני, אלף אישלחמש בין ארבע 

הם תמיד , אם היה ברשותם בית במקום מרוחק באסיה הקטנה או אף רחוק יותר. המחמירים של המסדר

דות אפילו ש, גינות, בתים, בעלים של נכסים קטניםה נעשהשכתוצאה מכך , הציגו זאת למסדר האיסיים

הכול היה . לא התקבל למסדר, מי שלא הציג את כל מה שברשותו לקהילה. הארץוזרים ברחבי פמ, גדולים

חוק שבתנאי החיים היום נראה . אינדיבידואל לא החזיק בדבר כלשהו לעצמו; במשותף, שייך לכל האיסיים

ם של המסדר כדי לעזור ש בנכסיהיה שאיסיי רשאי להשתמ, אך מובן לכל הפחות, מחמיר באופן יוצא דופן

 .שלו מלבד חברי משפחתו, מי שהזדקק לעזרהל

מסדר האיסיים היה בתחום הפעילות של , לכן. התשורות הללון שהיה אחד מ בנצרת היה ישוב איסיי

, בשורות על החכמה העמוקה אשר השתקעה בתוך נפשו של ישוע מנצרת בדרך שתוארה. ישוע מנצרת

עם סוג של רמז . נפש מסוימת-שלטה גישת, המעלה-האיסיים רמי ד בקרבבמיוח. הגיעו אל מרכז המסדר

, לכן! נפש שתהיה משיח, להופיע נפש חדשה מוכרחה, האדם החיים בעולם זה-בקרב בני: הם אמרו, נבואי

ר שאלהם על החכמה  סופרוהם התרגשו מאוד כאשר . דופן-הם חיפשו אחר נפשות בעלות חכמה יוצאת

אין פלא שבלי לכפות על ישוע מנצרת לעבור את המבחנים של הדרגות , לכן. מנצרת פרחה בנפשו של ישוע

ואפילו האיסיים  כסוג של חבר חיצוני –לא אומר במסדר עצמו  –האיסיים קיבלו אותו בקהילתם , הנמוכות

רת ישוע מנצ, האיסייםבמסדר . המלומדים דיברו על אודות הסודות בפני האיש הצעיר והחכם בלי הסתייגות

עמוקות יותר ממה שהוא אי פעם שמע מהסופרים , שמע על תורות עמוקות מאוד על מסורת סודית

, בקיצור. ם שהוא כבר טיפח כהארה בתוך נפשודברים רביהקול -מבתהוא גם שמע . הרופאים של הכללמו

ו בן עשרים ובמהלך היחסים עמם מאז היות. חילופים חיים של מחשבות התקיימו בין ישוע מנצרת והאיסיים

הוא התוודע כמעט לכל דבר שמסדר האיסיים היה יכול , וחמש ועד היותו בן עשרים ושמונה ואף מעבר לכך

. מה שלא נמסר לו באמצעות מילים התגלה בפניו בכל הסוגים של התרשמויות של ראייה רוחית, כי. למסור

בין אם בתוך קהילת האיסיים עצמה  ,הופיעו בפני ישוע מנצרת, של ראייה רוחית גדולים ומרשימיםרשמים 

הגיע אליו הוא התמסר למה ש, היכן שבחיים של השתקעות, ובין אם זמן קצר לאחר מכן בביתו בנצרת

 .אך נחוו בנפשו, מכוחות שלאיסיים לא היה מושג עליהם
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כי היא , להבהיר מוכרחים, אלההההתרשמויות הפנימיות ן אחת מ, הללוההתנסויות ן אחת מאת 

עצום ומשמעותי  חיזיוןזה היה . לשפוך אור על המהלך כולו של האבולוציה הרוחית של המין האנושי יכולה

זה אכן היה . שבו הבודהא הופיע בפניו כמו בנוכחות ממשית חיזיון, שבו ישוע מנצרת כאילו הועתק ממקומו

באמת לומר שבאותו  ואפשר. חילופי מחשבות עם האיסייםישוע מנצרת כתוצאה מהבודהא הופיע בפני : כך

לגעת במיסטריות עמוקות , ויתירה מכך הכרחי כיום, אפשר. שיח ברוח בין ישוע ובודהא-התקיים דו, זמן

מילים שבאו ישוע מנצרת נעשה מודע ל, ה עם בודהא ברוחביחסים האל. אלה של אבולוציית האנושות

האדם יצטרכו לחיות חיים -אז כל בני, תובל לפריחה מלאה, כפי שהיא, אם תורתי –: איכשהו כך, מהבודהא

רק גם האיסיים יכולים להתקדם . זו הייתה הטעות בתורה שלי. אפשרי-דבר זה בלתי, אבל. של איסיים

אפשרית בלי קיומן של נפשות אנושיות -בלתידרך החיים שלהם הייתה ; ידי התבדלותם מיתר האנושות-על

 –. אפשרי-דבר זה בלתי, אך. איסיים להיותיצטרכו  האדם-בני, אם תורתי תתגשם במלואה. שונות משלהם

 .הקשר שלו עם האיסייםן חשיבות שהייתה לישוע מנצרת כתוצאה מ-בתר זו הייתה התנסות

הקשר של . כמעט בן גילו, התנסות נוספת הייתה שישוע מנצרת התוודע לאדם שהיה צעיר באותו זמן

, אדם זה. הוא לא היה איסיי במובן הקפדני של המילהאבל גם , אדם זה עם מסדר האיסיים נוצר בדרך שונה

לבש , כמו האיסיים, הוא, במהלך החורף. היה יוחנן המטביל, עם קהילת האיסיים קונברסישחי כסוג של 

. הוא לא היה מסוגל להחליף באופן פנימי ומלא את תורות היהדות באלה של האיסיים, אך. בגדי פרוות גמל

, ידי האיסיים ודרך החיים שלהם בכללותה עשו עליו רושם עמוק-קוימו על רשאהיות שהעקרונות , ברם

החיבור שלו עמם ן באפשרו לעצמו להיות מומרץ ולקבל השראה מ, הוא חי את חיי האיסיים כקונברסי

התקיימו בין ישוע שיחות רבות . ובהדרגה התפתח והיה כל מה שהאוונגליונים מספרים על יוחנן המטביל

אך , אני יודע מה משמעות הדבר לספר את הדברים האלה בפשטות... יום אחד קרה. המטביל מנצרת ויוחנן

יום אחד קרה שבעוד שישוע מנצרת שוחח עם יוחנן ... דבר לא ירתיעני משום שאני יודע שחובה לספרם

ייתה זו ה. ופיעה בפניומ אליהוהוא ראה את הצורה הפיסית של יוחנן המטביל נעלמת ודמותו של , המטביל

 .נוספות התנסויותאך היו . ההתנסות המדהימה השנייה בקהילת האיסיים

שישוע מנצרת היה עד למחזה מוזר כאשר הגיע אל מקומות שבהם הותקנו שערים עבור מזה זמן מה 

ישוע מנצרת לא היה יכול לעבור דרך שערים כאלה בלי . כלומר שערים בלי תמונות או ציורים, האיסיים

; סביבםאך הוא קלט צורות רוחיות , האלה הוא ראה את השערים החשופים. נימיים גדוליםמרירות וצער פ

 ,המחקרים התיאוסופיים שלנון הישויות שאנו מכירים מבפניו  שערים האלה תמיד הופיעוהשל בכל צד 

קיבלו אישור בנפשו שהתנגדות האיסיים , הרושם, המחזה, ובהדרגה. המכונות אהרימן ולוציפראלה 

אותן תמונות על ; ישויות רוחיות בזיכרון ן שללהיות קשורה להעלאת מוכרחהונות על שעריהם הייתה לתמ

 .מודע לזה פעמים רבות ישוע מנצרת היה. ל לוציפר ואהרימןתמונות ש, באמת, השערים היו
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. כי הם מדהימים מאוד; על המידהתר להרהר בהם יטוב  לאש ייווכח תנסה בדברים כאלהמכל מי ש

 שמחשבות אנושיות אינן, ן את עומקםשמחשבות אנושיות אינן יכולות להבירגיש מאוד הוא גם י מהר

חלק מחיי הנפש  נעשיםהם  –הרשמים לא רק נחקקים עמוק בתוך הנפש , אבל. מסוגלות לגשת אליהם

ול להתנסויות עצמן כב –הוא חש כבול כביכול לאותו חלק בנפש שבו התנסויות כאלה התאספו . עצמם

 .לאורך החייםהוא נושא אותן ו

ישוע מנצרת נשא עמו לאורך החיים את שתי התמונות של אהרימן ולוציפר שהוא ראה בשערים  ,כך

התוצאה היחידה שהתקבלה הייתה שזה גרם לו להיווכח שהייתה מיסטריה בין , בהתחלה. של האיסיים

הבנה הדדית עם , הגיעו אל ישוע מנצרתהיות שהתנסויות אלה , יתר על כן. ישויות רוחיות אלה והאיסיים

 היה משהו בנפשו שעליו הוא לא היה יכול לומר מילה, כי. האיסיים לא הייתה קלה כפי שהייתה קודם

תמיד הופיע מה שהוא התנסה בו בשערי , כי. משהו נראה חסר בעודם משוחחים ביניהם –לאיסיים 

כאשר ישוע מנצרת עבר דרך , רוחיים נשגבים לאחר שיחה בלתי נשכחת על נושאים, יום אחד. האיסיים

והוא ראה . התייצבו בפניו הדמויות שהוא זיהה כלוציפר ואהרימן, השער של המבנה המרכזי של האיסיים

אלא , לא כאילו הוא עצמו שאל... ושאלה השתקעה בתוך נפשו. את לוציפר ואהרימן בורחים משער המנזר

לאן בורחים , לאן ישויות אלה בורחות: עוצמה-י כוח אלמנטרי רביד-כאילו היא הוכוונה אל תוך נפשו על

: אבל השאלה; סתםוכי הוא ידע שהקדושה עצמה של מנזר האיסיים הייתה אחראית למנ? לוציפר ואהרימן

בעודו מסתובב . לרגעו אף לא ל הניחהבערה כמו אש בנפשו ולא , נחקקה בתוך נפשו –? לאן הם בורחים

זו ? לאן בורחים לוציפר ואהרימן. בכל דקה, השאלה ליוותה אותו בכל שעה, במהלך השבועות הבאים

בערה כמו אש בנפשו כאשר לאחר אותה שיחה עמוקה הוא עבר דרך השער המרכזי ר שאהייתה השאלה 

עבר ר שאהקול -בתמה שהוא שמע כקול , מה שהוא עשה תחת רושם השאלה הזאת. של מבנה האיסיים

והמשמעות של ההתרחשות , האלילים-כאילו מת לרגלי המזבח של כת עובדיכאשר נפל  טרנספורמציה

 .על הדברים האלה נדבר בהרצאה מחר –שסיפרתי לכם עליה עתה 
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 5הרצאה 

 1113באוקטובר  6

 

עד סוף ועשרה -לבנו אל חייו של ישוע מנצרת משנתו השתים-הפנינו את תשומת, בהרצאה אתמול

שבמהלך תקופה זו התרחשו דברים , בנתם מתוך מה שיכולתי לומר לכםלבטח ה. שנות העשרים שלו בערך

עבור האבולוציה כולה של המין גם אלא , לא רק עבור נפשו של ישוע מנצרת, רבים בעלי משמעות עמוקה

באבולוציית האנושות  יםדברההלימודים התיאוסופיים שלכם הביאו לכם את הידיעה שכל  ,כי. האנושי

חשיבות כזו בחייה של נפש אנושית המחוברת עמוקות לגורלו של המין האנושי הוא  ומאורע בעלמשתלבים 

אשר סימל מבט רבות ושונות אנו לומדים להבין את -מנקודות. עבור האבולוציה כולהגם בעל חשיבות 

ידי חקירת -אנו לומדים להבינו על, בסדרת הרצאות מסוימת זו. מאורע גולגתא עבור אבולוציית האנושות

, תוארהר שאתקופה ה לאאת תודעתנו אתמול  לאחר שהפנינו, וכך. ים הממשיים של כריסטוס ישועהחי

נפנה שוב אל נפשו של ישוע מנצרת ונתעמק במה שחי בנפש זו לאחר התרחשות המאורעות החשובים אשר 

 .הובילו לשנותיו העשרים ושמונה ועשרים ותשע

תיאור סצנה אשר התרחשה כאשר ישוע מנצרת וך מת, חי בנפש זובמשהו ה שנציץבכך אולי נתחיל 

התקיימה בין ישוע מנצרת ר שאקשורה לשיחה , שעליי לספרה ,סצנה זו. התקרב לסוף שנות העשרים שלו

שררה , במשך כל השנים הללו. הייתה אמו במשך שנים ארוכותהיא שמאז איחוד שתי המשפחות  –ואמו 

המשפחה  בניהבנה קרובה יותר מזו שהייתה בינו ובין שאר , הבנה עמוקה ואינטימית מאוד בין ישוע ואמו

אפילו בשנותיו . לא ידעו איך לפרשו, לעומת זאת, אך הם, ישוע עצמו היה מסוגל להבינם. שבבית

בתקופה מסוימת זו , אבל. התעצבו בו בהדרגהר שאהרשמים ן המוקדמות הוא דיבר עם אמו על רבים מ

ההתנסויות שהוא . המאפשרת לנו להתבונן עמוק בנפשושיחה , כירהלהזשיחה שראוי  התקיימה, בחייו

כפי שקורה לעתים , אך. מבע פניוחכמה אינסופית הוטבעה ב; הביאו לו חכמה במידה הולכת וגוברת, עבר

הפרי הראשון של חכמה זו היה . עצבות פנימית מסוימת השתלטה עליו, מידה קטן יותר-קרובות בקנה

, נוסף על כך. גרמה לו צער עמוק, הוא היה יכול לראות את אלה שמסביבושהתובנה החודרת שעמה 

מחשבותיו פנו יותר ויותר אל מאורע אחד מסוים בחייו , בשעות של שתיקה לקראת סוף שנות העשרים שלו

טבעית של העברת האגו עשרה כתוצאה -המהפך אשר התרחש בהיותו בן שתים, לוהשינוי הפנימי הגד –

נדלה של -הוא היה מודע רק לעושר הבלתי, במהלך השנים העוקבות. תוך נפשו שלו של זרתוסטרא אל

הוא עדיין לא ידע שהאגו של זרתוסטרא התגשם , בסוף שנות העשרים שלו. האגו של זרתוסטרא שבתוכו

: לעתים קרובות הוא חש, ועתה. עשרה חל בו שינוי עצום-אך הוא בהחלט ידע שבהיותו בן שתים, בתוכו

מחשבותיו חזרו לאחור לעתים קרובות לשנים הקודמות ולחום ! ה שונים היו חיי לפני אותו שינויכמ! אה

חזרה 
לתוכן 
 עניינים
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הוא היה רגיש מאוד לכל ; עניינים גשמייםהוא חי לגמרי מרוחק מ, כנער. הלב האינסופי אשר אפיין את חייו

ישרון לאוצרות מעט כהיה לו , אבל. של הטבע וולפאר לגדולתו, מדבר אל האדם מעולם הטבעדבר אשר 

תהיה זו טעות . מעט מה עניינה אותולמדנות לכשעצ. למידה אנושית, ידי חכמה אנושית-אשר נערמו על

ה בו יתהי. מחונן במיוחד, במובן חיצוני, הילד ישוע הזה היה, עשרה-גדולה לדמיין שעד היותו בן שתים

בהיותו בן , אז. הוויה של מלאך, כותר, רגשות עמוקים ועדינים, הבנה עמוקה לחיי אנוש, תפנימי עדינות

לעתים הוא נתן דעתו , עשרה-לפני שנתו השתים, ועתה. נראה כאילו כל זה הוצא מתוך נפשו, עשרה-שתים

לדרך שבה נפשו , לדרך שבה הוא חי באיחוד אינטימי ביותר עם הרוח העמוקה ביותר של היקוםקרובות 

, עשרה-פנו אחורה אל מה שחייו היו לפני שנתו השתים מחשבותיו, לאחר מכן. הייתה פתוחה לאינסופיות

, כיצד הוא מצא עצמו מסוגל להטמיע את לימוד השפה העברית שנראה שעלתה בנפשו באופן ספונטני למדי

הוא חשב על ; אלילים-לידיעה ולדת של עובדי, אלילים-לדרך שבה מסעותיו וידעו אותו לכתות של עובדי

ר שאהוא הובא לידי קשר עם האוצרות החיצוניים , ועשרים וארבעעשרה -השמונ הגילאיםבין , הדרך שבה

הוא הצטרף אל קהילת האיסיים , יותו בן עשרים וארבע בערךהב, שבהעל הדרך , ידי האנושות-נצברו על

מחשבותיו פנו אל , פעמים רבות. אדם שחייהם היו מוקדשים לתורה זו-ושם התוודע לתורה סודית ולבני

אשר , אדם מאז ימי קדם-ידי בני-נצבר עלר שאהוא גם ידע שזה היה רק מאגר לימוד , בלא. אותן שנים

ולעתים . של הישגים מוסריים גדולים, של תרבות אנושית, עלה באוצרות הנפש שלו של חכמה אנושית

כאשר הוא חש כאילו היה מאוחד עם , עשרה-קרובות הוא חשב על מה שהוא לפני שנתו השתים

וזורם אל תוך , עולה מתוך לב חם ואוהב, ספונטני, כאשר הכול בתוכו היה טהור, האלוהית הקיום-הוויית

 .הכוחות האחרים של הנפש האנושית

האם אהבה אותו עמוקות . הובילו אל שיחה שראוי לזוכרה בין ישוע מנצרת והאם הללוכל הרגשות 

ות אשר התגלו בו מאז היותו בן של התשור ין וגדולתןיופים קרובות שוחחה עמו על אודות כל ולעתי

כך שהיא , נוצר בתוכור שאהוא הסתיר מאמו בשנותיו המוקדמות את הקרע הפנימי , אך. עשרה-שתים

; ההרבה מאוד היה חדש עבור, ו וידוי מלאבשיחה זו שבאמת הייתה כמ, לכן. יפההמפואר והראתה רק את 

לכמיהותיו לכל , הנפש שלו-ה ואינטימית להלךהייתה לה הבנה עמוק. היא קיבלה זאת בלב חם ועדין, אך

על כל התשורות ידי כך שדיברה -היא ניסתה לנחמו על, וכך. עשרה-מה שהוא היה לפני היותו בן שתים

תורות , את התעוררות התורות היהודיות הגדולותהיא הזכירה לו . האצילות והנהדרות אותן הראה מאז

לבו נעשה כבד כאשר אמו , אך. התגלה דרכו אשרעל כל  היא דיברה. היהודיים המשפטהחכמה וכללי 

אם דרכי או . שיהיה כך: והוא השיב. שהתגבר עליוהוא עצמו חש  אשרבהוקירה מאוד את , דיברה בדרך זו

איזו , היה להביא היום חיים חדשים לכל האוצרות הרוחיים של החכמה העברית הקדומהיאפשר , דרך אחר

היו , היוםאם בקרב האנושות . כל זה חסר משמעות, במציאות? האנושי משמעות תהיה לזה עבור המין

. אז להתעוררות של אותה חכמה היה ערך, אוזניים שהיו מסוגלות לשמוע את חכמת הנביאים הקדמונים
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והיה מכריז בפני האנושות שלנו על  –כך אמר ישוע מנצרת  –אליהו עצמו היה מגיע היום  אילו, אבל

של הנביאים , איש לא היה מקשיב לחכמה של אליהו –ההתנסות הגדולה ביותר שלו בממלכות השמים 

היה נופל על , כל מה שנביאים אלה היו עשויים להכריז עליו היום. עד אברהם, גם לא של משה, הקדומים

ערך עבור -כל מה שהאמנתי שהוענק לי הינו חסר. מופנים אל משבי הרוחדבריהם היו . אוזניים חירשות

  –. העולם היום

הוא גם דיבר על אדם שהיה מורה גדול ודבריו חדלו להיות . זה היה המובן שבו ישוע מנצרת דיבר

שהלל הזקן והטוב לא היה יכול להשתוות בדרגתו על פי אף –כך אמר ישוע מנצרת  –כי . יעילים לאחרונה

היטב את המשמעות שהייתה להלל הזקן עבור ישוע ידע . א היה מורה גדול ומעמיקהו, לנביאים הקדומים

הוא ידע כמה . גם בימיו של הורדוס כאשר היה קשה לכל מורה להפעיל סמכות, נפשות רבות בעולם היהודי

העם היהודי והלל ביסס אותה מהתורה נעלמה : על הלל נאמר. ידי הלל-נאמרו עלר שאעמוקים היו הדברים 

, הלל נראה כמי שהחיה והשיב לחיים את החכמה העברית המקורית, לאלה שהבינו אותו. חדשמ

הוא הגיע אל העם . ברחבי הארץ, כמו מורים אחרים של חכמה, הלל היה מורה שערך מסעות. הבראשיתית

כו האדם הערי-בני. כל זה מסופר בתלמוד ויכול לקבל אישור ממחקר חיצוני. היהודי כסוג של משיח חדש

ביכולתי לבחור רק סיפור אחד כדי להצביע על . מאוד את הלל והיו להם דברים רבים וטובים לומר עליו

, הלל מתואר כאדם בעל מזג טוב ומתון... על הלללאמו הרוח שבהם ישוע מנצרת סיפר -הנפש ומצב-הלך

 .לב אלה-רים עצומים בשל מתינות וטובדבאשר הגשים 

מציין באופן עמוק שהוא היה אדם בעל סבלנות אינסופית לכל אדם , סיפור אחד עליו אשר נשתמר

היה ידוע שאיש לא , כי; שני אנשים התערבו על האפשרות לעורר את כעסו של הלל, פעם. שהגיע אליו

בדרך . לא אבחל בשום אמצעי כדי להרגיז את הלל: אחד משני האנשים אמר, בהתערבות. הצליח להרגיזו

כאשר היה שקוע עמוקות בהכנות , בדיוק בזמן שבו הלל היה עסוק מאוד. ערבותהוא שאף לזכות בהת, זו

על פי אף  –יחס של כבוד  לגלותבלי , אדם זה דפק על דלתו של הלל וצעק בצורה בוטה, לקראת שבת

הלל ! צא מהר, צא, הלל –הלל היה רגיל שפנו אליו ביחס של כבוד , העליוןהמשפט -שבהיותו נשיא בית

הלל ! יש משהו שברצוני לשאול אותך: רוח-אותו אדם אמר בקוצר. לו ויצא בסבלנות החוצהלבש את מעי

: הלל השיב ברכות? כך-לבבלים יש ראש צר כלברצוני לשאול מדוע ? בני היקר, מהי שאלתך: השיב

לאחר . הלל נשאר שליו. האיש הלך לדרכו. לבבלים יש ראש צר משום שהמיילדות שלהם אינן מוכשרות

מהי : יצא ואמר, עטה את גלימתוהלל ! יש לי שאלה אליך ;צא, הלל: האיש חזר וצעק בגסות, תספורודקות 

מרחבי המדבר : הלל השיב ברוך? כך-ברצוני לשאול מדוע לערבים יש עיניים קטנות כל? בן יקר, שאלתך

. דבר העצוםהעיניים נעשות קטנות מפני שמבטיהם מופנים תמיד אל המ; גורמים לעיניהם להיות קטנות

צעק האיש שב ו, לאחר דקות ספורות, אך. הלל שב אל משימותיו. נוחות-נע עתה באי, האיש שהתערב

כמו בפעם , יצא ושאל ברוך, הלל עטה את גלימתו! יש לי שאלה אליך ;צא, הלל: בגסות בפעם השלישית
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משום ? כך-שטוחות כלברצוני לשאול מדוע למצרים יש כפות רגליים ? מה ברצונך לשאול אותי: הקודמת

חזר האיש ואמר , ייםשתאו אחת לאחר דקה . ונכנס שוב לביתו, השיב הלל, שהקרקע שם ביצתית מאוד

הלל . אפשרי-אבל הוא נוכח לדעת שזה בלתי, והוא התערב שהוא יוכל להרגיז –להלל שאין לו מה לשאול 

 ...ליועדיף שתפסיד בהתערבות מאשר שהלל יצא מכ, בן יקר: השיב במתינות

כה אמר  –אדם כזה . כל אדם שהפציר בו ללא הרף כלפי מסופר כעדות לסבלנותו של הללסיפור זה 

אמירות רבות של הלל נשמעות כמו ; הוא בהיבטים רבים כאחד מהנביאים הקדומים –ישוע מנצרת לאמו 

האדם -בני :הוא ציטט אמירות רבות ויפות של הלל ואז אמר. התעוררות החכמה הקדומה של הנביאים

עולה בי המחשבה שהידיעה שיש ברשותי אינה , יתר על כן. אומרים על הלל שהוא כמו נביא קדום שחזר

הלל היה צאצא , אך. הלל נולד בבבל ורק מאוחר יותר מצא את דרכו ליהדות, ואכן. מגיעה רק מהיהדות

וישוע  .ובי משפחתו ירדודוד שממנו ישוע מנצרת וקר-יה קשור מזמנים קדומים מאוד לביתה, דוד-מבית

תורות ; כיום אין מי שיקשיב... הייתי יכול לדבר כפי שהלל הגדול דיבר, דוד-כבן לבית, גם אם אני: אמר

תועלת -זה חסר. אך אין עוד מי שיקשיב, אדם היו מקשיבים להן-בני, בימי קדם. כאלה אינן בעיתן

ישוע מנצרת אמר , נושא זהבה שהיה לו לומר ובסכמו כביכול את מ. הללומשמעות לדבר על הדברים -וחסר

ההתגלות ; כי זמנם של היהודים הקדומים חלף, התגלות היהדות הקדומה אינה מתאימה עוד לאדמה: לאמו

האם הקשיבה למה שהיה , עם רגשות מוזרים בלבה. ערך עבור האדמה-חסרת, כפי שהיא עכשיו, הקדומה

היא אהבה אותו ברכות והייתה , אבל. ה כקדוש ביותרלישוע לומר על אפסות הערך של מה שהיא ראת

בהובילו את , אז. הצטברה בלבההלכה ו, למה שהוא אמרהבנה עמוקה , לכן. ה האינסופיתתמודעת לאהב

אלילים ועל מה -הוא דיבר על הדרך שבה הוא נדד אל מקומות שבהם בוצעו טקסים של עובדי, השיחה

כיצד שמע את , האלילים-על הקרקע בעודו עומד על מזבח עובדי הוא נזכר כיצד נפל. שהוא התנסה בו שם

הבזיק בתוכו משהו שהיה כמו חידוש התורות הקדומות , ואז. עברה טרנספורמציהר שאהקול בצורה -בת

, אלא שתורת זרתוסטרא, הוא עדיין לא ידע בוודאות שהוא נשא את נפש זרתוסטרא בתוכו. של זרתוסטרא

חווה את ממשותו של הוא , עם אמוו –עלו בתוכו במהלך השיחה , זרתוסטרא אימפולס, חכמת זרתוסטרא

והוא נזכר במילים של . נפשושמש הקדומה עלו ב-של חכמת הוהדר יהכל יופי. עוצמה זה-אימפולס רב

 .וחזר עליהן בפני אמו, מסרתי אתמולאותן , הקול-בת

 אמן, א או מ

 ,שולט הרוע

 ,עדות לאניות משתחררת

 ,ת הביאו אחרים על עצמםאנוכיו-אשמת

 ,נחווית בלחם חוק

 ,ים אינו שולטשמבו רצון ה
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 ,מאז שהאדם עזב את מלכותכם

 ,ושכח את שמותיכם

 .האבות בשמים, כן

בר אל אמו בהרחבה על הוא די. של פולחן המיתרס ההבנה של כל גדולתוהופיעה  ועם מילים אלה

השתלב בכתות  הואהשונים ועל המידה שבה המיסטריות הקדומות של העמים  תוכןשל  והדרו תוגדול

באותו זמן נפשו זכרה כיצד פולחן זה , אך. דרום אירופהבהמיסטריות שהיו מפוזרות באסיה הקטנה ו

כל מה . התדרדר בהדרגה ונפל טרף לכוחות דמוניים שאותם הוא חווה בעצמו בהיותו בן עשרים וארבע

האדם בימיו -הקדומה עצמה נראתה לו כמשהו שבניסטרא חכמת זרתו. שהוא התנסה בו באותו זמן חזר אליו

גם אם כל פולחני המיסטריות : ואז הוא אמר את האמירה המשמעותית השנייה. לא יכלו עוד להטמיע

לאותם . מי שיענה אין, הקדומות היו מתאחדים לפולחן אחד ואפשר היה להחיות את כל אותה גדולה קודמת

עבר ר שאהקול -שמעתי כקול בת אשרהאדם את -א ומכריז בפני בניואילו הייתי ב! דברים אין תועלת

אינם מסוגלים עוד לחיות , בחייהם הפיסיים, האדם-אילו הייתי מגלה את סוד הסיבה שבני, טרנספורמציה

הכול היה מתעוות לכדי תורה , היום. אדם שהיו מבינים זאת-הרי שלא היו בני, באיחוד עם המיסטריות

האדם הפסיקו להיות מסוגלים -בני. מובןהיה זה לא היה נשמע ולא , תי מכריז על כךגם אם היי. דמונית

עבר ר שאהקול -בתידע שמה שהוא שמע כקול ישוע מנצרת , כי –. לשמוע את מה שפעם נשמע והתקבל

תפילה אשר , עוצמה במיסטריות בכל מקום-ביטא תורה מקודשת וקדומה והיה תפילה רבת, טרנספורמציה

תפילה זו נתגלתה לו כאשר הוא נפל על . עתה אך נשכחה, אדם במרכזי המיסטריות-ידי בני-ם עלהוצעה פע

באותו זמן הוא הבין והדגיש באותה שיחה שלא הייתה שום , אבל. האלילים-הקרקע ליד מזבח עובדי

. האיסייםן למד מם האם הוא המשיך לדבר על מה שבשיחה זו ע, ואז. האדם-זאת לבני להבהיראפשרות 

, ברם. של האיסיים עצמם םרכותם ועדינותעל , ה של תורת האיסייםתפארתתה וגדול, יהיופיהוא דיבר על 

 :אשר עלתה במהלך שיחתו עם בודהא בחיזיון, העוצמה-לאחר מכן הוא אמר את האמירה השלישית רבת

: וקה כאשר לימדהלל אמר דברים של אמת עמ. איסיים יהיוהאדם -אפשרי ואף לא יתכן שכל בני-בלתיזה ש

זה מה , אך! מה אני, כי בעמדי לבדי: אלא התאמץ ועבוד קשה בקהילה, הקהילהן אל תנתק את עצמך מ

ואז ישוע אמר לאמו  –. האדם וכתוצאה מכך חווים אומללות-הם מבדלים את עצמם מבני; שהאיסיים עושים

לאחר שקיימתי  ,פעם: וא אמרה. בספרו לה על ההתנסות שתיארתי בהרצאה אתמול, נשכחים-דברים בלתי

מאז הבנתי . השערן ראיתי את לוציפר ואהרימן בורחים מ, שיחה אינטימית וחשובה ביותר עם האיסיים

האיסיים מגנים על עצמם בדרך כזו שלוציפר ואהרימן , שמעצם אורח החיים והתורה הסודית שלהם

את לוציפר ואהרימן אל ישויות אנוש  ידי כך האיסיים שולחים-על, אבל; לברוח מהשערים שלהם מוכרחים

. דברים אלה הכו בעוצמה רבה בלבה הרך והאוהב של האם. באושרכדי שהם עצמם יוכלו לחיות , אחרות

וישוע מנצרת . היא חשה שעצם ישותה שלה התאחד עם שלו, והיא חשה שהיא עצמה עברה טרנספורמציה
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ככל שהוא . היה מודע לכך וגם האם קלטה זאתהוא . נעלם, נשא בקרבוכל מה שחש כאילו עם שיחה זו 

כך היא תפסה באופן עמוק יותר את כל החכמה שחייתה בתוכו מאז , הרבה לדבר וככל שהאם הקשיבה

חי  אשרהוא הניח כביכול בלב האם את . עבורו נראה שהיא כולה נעלמה ממנו, אך. עשרה-היותו בן שתים

 .התנסהובו בתוכו 

שהאחים החורגים ובני עבר שינוי גדול עד כדי כך  –עבר טרנספורמציה גם הוא , לאחר אותה שיחה

כי הידיעה שלו הייתה גדולה , הם אמרו, עצוב מאוד. משפחה אחרים סביבו החלו לחשוב שהוא יצא מדעתו

, ואכן. תקנה ול שאיןחשבו . אבל עכשיו הוא לגמרי יצא מדעתו, הוא תמיד היה שקט מאוד, אמת. כך-כל

האגו של זרתוסטרא היה בנקודת העזיבה את הגוף . וא הסתובב בבית כאילו אבוד בתוך חלוםבמשך ימים ה

והחלטתו האחרונה הייתה שהוא נאלץ לעזוב את הבית כאילו באופן מכני ולעשות את . הזה של ישוע מנצרת

 .אליו כבר התוודע, דרכו אל יוחנן המטביל

באותה שיחה עם . ידי יוחנן-עלבירדן טבילה ה –אותו תיארתי לעתים קרובות  ושם התרחש המאורע

, עשרה הייתה נוכחת שוב-הישות שישוע מנצרת היה עד היותו בן שתים. האגו של זרתוסטרא נסוג, האם

ברגע הטבילה . הכריסטוס השתקעה בתוך גוף זה-ישות, ובטבילה בירדן. אלא שעתה עם גדולה נוספת

בגיל היא הייתה , אז. התרחש בתוכהר שאשיאו של השינוי גם האם הייתה מודעת למשהו שהיה כמו , בירדן

האם של הילד ישוע  –היא חשה כאילו חדורה בנפש של אותה אם אשר מתה . ארבעים ושש, ארבעים וחמש

ם השנייה ירדה אל האם שעמה רוח הא, כך. אגו של זרתוסטראקלט את ה, עשרה-בהיותו בן שתים, אשר

 .שה עצמה כאם הצעירה אשר ילדה את הילד ישוע של אוונגליון לוקסוהיא ח. ניהל ישוע את אותה שיחה

הבה ננסה לחוש אותו באופן ! לדמיין לעצמנו את המשמעות האינסופית של מאורע זההבה ננסה 

ישות שעד , הכריסטוס בתוך גוף אנושי-ישות: ית לחלוטין חייתה על האדמהעמוק וכן להבין שישות ייחוד

שלהם , שכנה אך ורק בתחומים רוחיים, לא היו לה חיים ארציים, ף אנושיעתה מעולם לא חייתה בגו

כביכול  שנאסףעל עולם ארצי זה ישות זו ידעה רק מה ! אך לא עולם האדמה, עולמות הרוח היו ידועים

הכריסטוס השתקעה -ישות. גוף האסטרלי של ישוע מנצרתהגוף האתרי וה, הגוף הפיסי: בשלושת הגופים

של אותם חיים  ושת הגופים האלה הפכו להיות תחת השפעתםבתוך מה ששל, הללוופים בתוך שלושת הג

הוא עבר דרך ההתנסויות הארציות הראשונות שלו כישות חופשית לגמרי , לכן. נמשכו שלושים שנהר שא

 .לו מוקדש האירועיםמכל 

אל , ובראשונה בראש, הובלהכריסטוס -וונגליון החמישי מגלים לנו שישותהכרוניקה האקאשית והא

. לכן ליתר העולם נטש כל מה שקשר אותו קודם, הכריסטוס-ישות שבגופו שכן, ישוע מנצרת. 'שממה'

אשר , החקוקים בגוף האסטרלי, הוא נמשך לרשמים, חלהתבה. אל האדמה הכריסטוס בדיוק ירד-ישות

זהו הגוף אשר חווה : לעצמו הכריסטוס אמר-היה זה כאילו ישות. יכול בזיכרוןכבנעשו על אותו גוף ונשארו 

דוחפים את אהרימן , מעצם שאיפותיהם, הגוף אשר ראה שהאיסיים, את בריחתם של אהרימן ולוציפר
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, כוחם של אהרימן ולוציפריות אנוש אחרות אלה אשר נמסרו לאל ישו. אל ישויות אנוש אחרותולוציפר 

, וכך. ים להיאבקדם צריכהא-אלה שבניהבכוחות , כי; הכריסטוס חש את עצמו נמשך-שישות

 .לוציפרבמאבק באהרימן ול יצא לבדו, הראשונה בגוף אדםחי בפעם אשר , הכריסטוס-ישות

קשה להבחין בדברים כאלה , אך. בהאני מאמין שהתיאור הבא של סצנת הפיתוי נכון במידה ר

יקרי הדברים ע, אבל, כרוניקה האקאשית ולכן אני מדגיש שנקודה זו או אחרת יכולה קצת להשתנותב

מבט -אך היא מסופרת שם מנקודות, באוונגליונים האחרים מופיעהסצנת הפיתוי , כמובן. נשארים בתוקף

השקעתי מאמצים רבים בחקירת סצנה זו של הפיתוי ואתאר אותה . כפי שהדגשתי לעתים קרובות, שונות

 .כפי שהיא התרחשה למעשה

לוציפר עם כל כוחו  – בשממהבלוציפר  לנתק, כריסטוס בתוך גופו של ישועה-ישות, ראשית

. עצמית-תר על המידה וחסרים ענווה וידיעההאדם המוקירים את העצמיות י-אשר מתקרב אל בני, והשפעתו

הוא התייצב , עתה. באדם, עם הנטייה להאדרה עצמית, מטרתו של לוציפר היא לשחק עם היהירות הכוזבת

הממלכות ! ראה אותי: תועדו באוונגליונים האחריםר שא אל מול כריסטוס ישוע ואמר בערך את הדברים

ממלכות אלה  –ידי האלים והרוחות הבראשיתיים -שיסודותיהן הונחו על, חיי האדםהאחרות שבהן נקבעו 

ן לך את כל היופי והתפארת את, אם ברצונך להיכנס אל תוך ממלכתי. אייסד ממלכה חדשה. התיישנו

ולוציפר תיאר את ! האלים האחרים ולקבל אותין עליך להתנתק מ, אבל. בממלכות ישנות אלה הכלולים

אלא . שקיים שמץ של יהירות מדבר אל נפש האדם בכל פעם אשרכל , התפארת כולה של עולמו

 מוכרחותכיצד נפשות על האדמה  ידע, מיהו לוציפר ידעא הוהעולמות הרוחיים ון מ הכריסטוס בא-שישות

כיצד  הכריסטוס ידע-ישות, פיתוי זה לא נגע בוש היות. יתויו של לוציפרפ לעמוד בפנילפעול אם ברצונן 

לוציפר תקף בפעם , לאחר מכן. הכוח להדוף את התקפתו של לוציפר והיה לו –יש לשרת באמת את האלים 

להמריץ את שאף , לוציפר, האחד. אך קרא לתמיכתו של אהרימן ושניהם פנו אל הכריסטוס, השנייה

אם ברצונך : קרה שהישות הראשונה אמרה לו, לכן. שאף לשחק עם הפחד שלו ,אהרימן, השני; יהירותו

תהיה מסוגל לוותר על מה , באמצעות מה שאני יכול להעניק לך, אז באמצעות הכוח הרוחי שלי, לקבל אותי

מאלץ אותך , גוף זה משעבד אותך. נכנסת אל תוך גוף אנושי, הכריסטוס, שחיוני לך בה במידה שאתה

משום שהגוף האנושי מונע ממך לפרוץ את , אותך לעצבאת הכוח  שלי י, אבל. יית לחוקי הגרביטציהלצ

אשמור עליך : אהרימן אמר! אבטל את השפעות הנפילה ולא תיפגע כלל, אם תקבל אותי. חוק הגרביטציה

ון מפני האחד שמר על איז כפי שבהתקפה שלהם, אך. תקפו אותוושניהם ! השלך עצמך מטה: פני הפחדמ

למצוא על האדמה  מוכרחהוא מצא את העוצמה שהאדם . כך כריסטוס ישוע היה יכול להינצל מהם, השני

אתה רק מפריע , אינני יכול להיעזר בך, לוציפר: ואז אהרימן דיבר. כדי לעמוד איתן נגד לוציפר ואהרימן

ביצע את ההתקפה , פר לעזובהורה ללוציאהרימן , לאחר מכן. אלא החלשת אותו, לא חיזקת את כוחי, לי

ה-ִאם ֶבן: ם מופיע באוונגליון מתישהדהאחרונה כאהרימן לבדו ואמר את הדברים  ֱאֹלִהים ַאתָּ ַצֵּוה , הָּ
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ֶלֶחם יּו ל  ֵאֶלה יִה  נִים הָּ בָּ א  .ֶשהָּ
9
יֶה הָּ , 'כָּתּוב: סטוס אמרהכרי-ישות, אז  ַבּדֹו יִח  ,'םדָּ ָאֹלא ַעל ַהֶלֶחם ל 

10
אלא על  

שכן הוא בדיוק ירד , אף לא אחד ידע זאת טוב יותר ממנו. העולמות הרוחייםן הרוחיים הנובעים מהכוחות 

מור על אחיזה שלע ממני מאבל זה לא יכול למנו, יתכן שאתה צודק: אהרימן אמר, אז. העולמות הרוחייםן מ

לא חיית בעולם  אתה עדיין; הגבהיםן הרוח אשר יורדת מ, אתה יודע רק כיצד הרוח פועלת. בךמסוימת 

שאינם , אדם שבעל כורחם חייבים להפוך אבנים ללחם-ישנם בני, בעולם האנושי, שם למטה. האדם-בני

זה היה הרגע שבו אהרימן מסר לכריסטוס משהו שהיה יכול להיות . הרוח לבדהן יכולים להפיק את מזונם מ

הוא לא ידע  .היה יכול לדעת עדיין לא, ידוע על האדמה אבל שהאל אשר הגיע בפעם הראשונה לאדמה

האדם על האדמה -אהרימן אמר שבני. לחםל, לכסף –מתכת  –צורך להפוך חומר מינרלי  ישששם למטה 

: והוא אמר. זו הייתה הנקודה שבה אהרימן עדיין שמר על כוחו. 'זהב'להזין את עצמם באמצעות  מוכרחים

בסופו של דבר . פתור-דבר אחד נשאר לא, פיתויב, וכך. זהו התיאור האמיתי של הפיתוי. אשתמש בכוח זה

 .דבר נוסף היה נחוץ, לשם כך. לא – של אהרימן; כן –של לוציפר : לא כל השאלות נפתרו

מעל לכל דבר שהוא חווה ולמד משנתו הוא חש שהוא מועבר , השממהן מיצא כאשר כריסטוס ישוע 

. עשרה-חי בתוכו לפני שנתו השתים אשרהכריסטוס התאחדה עם כל -הוא חש שרוח; עשרה והלאה-השתים

הוא היה אדיש גם לשפה שהשתמשו בה . וקמל באנושות תיישןמה שהלהוא לא חש עוד קשר כלשהו 

בבקרו במקומות רבים , נדד סביב נצרת ואף רחוק משםהוא . ובהתחלה הוא שמר על שתיקה –בסביבתו 

שאני מתאר את תכניו של , בבקשה, זִכרו –. ואז דבר יוצא דופן קרה. שאותם הכיר קודם כישוע מנצרת

אני מספר מתוך . האוונגליון החמישי ואין טעם בחיפוש אחר קטעים סותרים בארבעת האוונגליונים האחרים

, כריסטוס ישוע נדד, כאילו לא היה לו דבר במשותף עם הסביבה, בשתקנות –. האוונגליון החמישי

דבריו של אהרימן . ם בכל מקום שאליו הלךאדם ועמ-יבפעלו בקרב בנ, ממקום אחד למשנהו, בהתחלה

הם . עמם פעל בעבר, אדם שכבר הכירו אותו-ובכל מקום הוא מצא בני. ביחס ללחם עשו עליו רושם עמוק

פשוט משום שהיה נחוץ עבורם , גישהאליהם את אלה שלאהרימן הייתה  זיהו אותו והוא מצא בקרבם

נוכחותו לא הייתה חיונית בקרב אלה אשר , ככלות הכול. ללחם, תמתכו, להפוך כסף – להפוך אבנים ללחם

כריסטוס ישוע התרועע עם . ידי מורים אחרים-ידי הלל או על-ניתנו עלר שאבחנו את הרשמים המוסריים 

הוא תמיד  .כי גורלם היה להפוך אבנים ללחם, אלה שהאוונגליונים האחרים מכנים מוכסים וחוטאים

 .האדם אל-התרועע עם בני

כי , יםקדמה לשנתו השלושר שאאדם אלה הכירו אותו בתקופה -רבים מבני. דבר מוזר קרה, אלא

הם התוודעו לחכמה מלאת הרוך והרגש שלו כאשר הוא הסתובב כישוע מנצרת . הוא כבר התרועע עמם

                                                      
9

 .3 פסוק', פרק ד, מתי 
10

 .4פסוק ', פרק ד, מתי 
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ל האדם האדם דיברו רבות ע-בני, בבתים אלה. אהבה זו נשארה. הוא היה מאוד אהוב, בכל משכן, ובכל בית

ידי -כאילו על –והדבר הבא קרה . אשר ביקר בבתיהם ובכפריהם, כך להם-ישוע מנצרת שהיה יקר כל

 מחקראני מתאר את הסצנות שהיו תכופות מאוד ואשר מתגלות שוב ושוב ל. הפעלתו של חוק קוסמי

לאחר  ,םחר סיום עבודתוהם היו יושבים יחד לאישוע מנצרת פעל  ה שבקרבםמשפח-בניהיו . חושי-על

הם דיברו באופן קבוע על אהבתו . כישוע מנצרת םבאהבם לדבר על האדם שהסתובב ביניה, שקיעת השמש

, בתים הללוהן ברבים מ. לבם ונפשם התחממו כאשר הוא חי עמם תחת גג ביתםעל הדרך שבה , ורוך לבו

כחזיון , פניהם בחדרשדמותו של ישוע מנצרת הופיעה בקרה , במשך שעות רבות כאשר הם שוחחו בדרך זו

אתם יכולים לדמיין . העלו תמונה רוחית שלו, מצדם, הם, או, הוא בא אליהם ברוח. שכל בן משפחה ראה

ומה , שכולם היו שותפים לולעצמכם כמה עמוק משפחות אלה התרגשו כאשר הוא הופיע בפניהם בחזיון 

אלא שעתה ... ו את דמותו החיצוניתהייתה משמעותו עבורם כאשר לאחר הטבילה בירדן הוא חזר והם זיה

כך והישות שאותה הם -הם התבוננו בהופעה הקורנת שפעם הייתה יקרה להם כל; אור עיניו היה חזק יותר

נוצרה ר שארגילה -אתם גם יכולים לדמיין לעצמכם את ההתרגשות הבלתי. ראו בקרבם כנוכחות רוחית

שלהם הביאה אותם לתוך סביבה שבה כל  בקרב המוכסים והחוטאים שהקארמה, בקרב משפחות אלה

השינוי בישות זו , דרך נוכחותו של הכריסטוס בישוע מנצרת, ועתה! הישויות הדמוניות שלטו באותו זמן

רוך , את טוב לבו, הם חשו את אהבתו, בשנים קודמות. אדם מסוימים אלה-התגלה באופן ברור מאוד לבני

הרי שעתה הם , ים קודמים הם חשו רק נחמה מעצם נוכחותואם בימ. כוח מאגי נבע ממנו, אך עתה; לבו

היו במצוקה והביאו את כריסטוס ישוע הם הם הלכו אל שכניהם כאשר גם . חשו שהם למעשה נרפאו

אדם תחת שלטונו של -וכך קרה שלאחר שהוא גבר על לוציפר ורק עוקץ של אהרימן נשאר בבני. אליהם

ן רבות מ. הישנה כגירוש השטן-את המעשים המתוארים בברית כריסטוס ישוע היה יכול לבצע, אהרימן

האדם כאשר -עזבו עתה את בני, האלילים-הישויות הדמוניות שהוא ראה בשכבו כאילו מת במזבח של עובדי

התנהגות , וכאשר הוא עבר בדרך זו בארץ. יריבםם זיהו את השדי. הוא ניצב לפניהם ככריסטוס ישוע

כירה לו שוב ושוב כיצד הוא שכב לרגלי אותו מזבח קדום היכן שבמקום האדם הז-השדים בנפשות בני

מחשבותיו פנו , נמנע-באופן בלתי. היכן שהוא לא היה מסוגל לבצע את טקסי הקרבן, התאספו שדים, אלים

ובמיוחד השורה . אשר קראה בפניו את אותה תפילה של המיסטריות שעליה דיברתי בפניכם הקול-אל בת

נאלצו להפוך , אדם אלה שבקרבם שהה-בני". נחווית בלחם חוק: "עלתה בתודעתו, פילההאמצעית של הת

והדברים מאותה תפילה קדומה של . רבים היו תלויים בלחם בלבד לצורך מחייתם; אבנים ללחם

הוא נוכח לדעת והרגיש את התהליך כולו של . נחקקו עמוק בנפשו" נחווית בלחם חוק", אלילים-עובדי

שבגלל שההתגשמות הפיסית הייתה כורח באבולוציה של הוא חש . ם בעולם הפיסיהשתלבות האד

והוא . שמות הרוחות של ההיררכיות העילאיות, "שמות האבות בשמים"אדם נטו לשכוח את -בני, האנושות

את  הוא ידע שמה שניתק, עתה. יאים הקדומיםחש שלא היו עוד אוזניים שתשמענה את קולות הנב



 

51 

ובילם אל האדם לאנוכיות ולה-נמנע את בני-לדחוף באופן בלתי מוכרחמה שהיה , מיםהשן האדם מ-בני

 ".לחם חוק"החיים הקשורים ל היו, ציפורניו של אהרימן

בישוע מנצרת  שחלאלה שהיו מודעים מאוד לשינוי , עם המחשבות הללו הוא הסתובב בארץ כאשר

הלכו  –הלכו בעקבותיו , חד או שניים הלכו עמוא, הרבים הבתיםמכל . לתלמידיו והם הלכו בעקבותיו היו

בקרב . מהר מאוד התגבשה קבוצה של תלמידים כאלה, וכך. בעקבותיו בגלל הרגש וההכרה שתיארתי

, נעשואשר , הנפש שלהם היו ישויות חדשות-הנפש וגישת-אדם שבכל הלך-תלמידים אלה היו סביבו בני

נאלץ לומר פעם לאמו שאין להם עוד אוזניים היכולות  אדם שעליהם הוא-שונים למדי מאותם בני, דרכו

 .להקשיב לחכמה הקדומה

האדם אינו כיצד -מה שעליי לומר לבני: זו הייתה ההתנסות הארצית של האל... עלה בתוכו, ואז

, אדם יכולים למצוא את הנתיב המוביל מעלה-אלא כיצד בני, הרוח אל האדמהן האלים הכינו את הנתיב מ

והוא ידע שהתפילות והתחנונים הקדומים , הקול-שב אליו קולה של בת, ועתה. הרוח האדמה אלן מ

לחפש עתה אחר הנתיב המוביל אל העולמות  מוכרחהוא ידע שהאדם ; תחדשלה, להתעצב מחדש מוכרחים

בהתאימו אותה , הוא העביר את השורה האחרונה של התפילה הקדומה. מלמטה כלפי מעלה, הרוחיים

אותה כך שתתייחס לא לישויות הרוחיות הרבות של  ועיצבהאדם החיים בעידן החדש -נים של בהלצרכי

הוא שמע כשורה שואת השורה השנייה . םיִ מָּ שַ בָּ שֶ  ָאִבינּו: היחידהואלא לרוח העליונה ביותר , ההיררכיות

ַקֵּדש שִ  -הוא שינה ל, 'ושכח את שמותיכם': לפני אחרונה של תפילת המיסטריהה  המוכרחותכמילים  ָךמ  יִת 

מאז שהאדם עזב ': ה השלישית מהסוף בתפילה הקדומהואת השור. האדם של העידן החדש-לבני שמעלהי

הוא שינה לצורה , 'בו רצון השמים אינו שולט': ואת השורה. ָךת  כּול  א מַ בֹותָּ  -הוא שינה ל, 'את מלכותכם

ים היכולות לשמוע את הסידור הישן של משום שלא היו להם אוזני, האדם-ם של בניהמתאימה לאוזניה

: לגמריהוא שינה אותן מפני שכיוון הנתיב המוביל אל העולמות הרוחיים היה צריך להתהפך  –המילים 

העוקץ את מסתורין , של התגשמות בגוף פיסי, תורין של הלחםואת המס .ץרֶ ָאן בָּ ם כֵ יִ מַ שָּ בַ כ   ָךנ  צֹוה ר  שֶ עָּ יֵ 

האדם יבחינו באמת שגם העולם הפיסי נובע -הוא שינה כך שבני, ו עתה במלואושל אהרימן אשר נתגלה ל

ת אֶ : השורה הזאת על לחם החוק לתחינהאת  שינההוא . מעולם הרוח גם אם אמת זו אינה בהישג יד עבורם

 ַעל נּוח לָּ לַ ס  ּו -הוא שינה ל, 'אנוכיות הביאו אחרים על עצמם-אשמת'ואת המילים . םֹויהַ  נּון לָּ תֵ  נּוקֵ ם ח  חֶ לֶ 

ֵאינּו טָּ ִחים כ מֹו ח  נּו נּוח  נַ ם א  גַ ֶשּסֹול  ִאים לָּ עדות ': השורה שהייתה שנייה בתפילת המיסטריה הקדומה. ַלחֹוט 

ע -הוא שינה ל, 'שולט הרוע': ואת השורה הראשונה, נּוצֵ ל  ם חַ י אִ כִ  -הוא שינה ל, 'לאניות משתחררת רָּ . ִמן הָּ

ידי ישוע מנצרת כאשר נפל על מזבח -על שהושמע, הקול אשר עבר שינוי-תהקול של ב וכך. ָאֵמן

יִם ָאִבינּות ילַ פִ ת   -הפך ל ,האלילים-עובדי ַשמָּ ֶשבָּ
11
המיסטריות  זו הייתה תפילת... מוכרת לכריסטיאניותה 

                                                      
11

 .13-1פסוקים ', פרק ו, מתי 
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ִפיַלת ָאִבינּוזו הייתה , החדשות שכריסטוס ישוע לימד יִם ת  ַשמָּ ויש עוד הרבה  –מה באופן דו. החדשה ֶשבָּ

 .הופיעו הדרשה על ההר ותורות נוספות שישוע כריסטוס מסר לתלמידיו –על כך  לומר

את מה שאפשר  מוסרזִכרו שאני רק , אנא. פעל על תלמידיו בדרך מוזרה ומופלאהכריסטוס ישוע 

הוא היה . זרהסביבתו הושפעה בדרך מו, כאשר כריסטוס ישוע הסתובב פה ושם. לקרוא באוונגליון החמישי

לא כאילו היה נוכח שם  –הכריסטוס -משום שהוא היה ישות –אבל , עם השליחים והתלמידים ובאיחוד עמם

, שלט בתוך נפשו שלו, כריסטוס ישוע, אפשר היה לחוש כאילו הוא, כאשר הוא הסתובב בארץ. רק בגוף

ציאות רק כריסטוס ישוע היה יכול שבמ, והוא היה מתחיל לומר מילים, כאילו ישות זו הייתה למעשה בתוכו

ומי שדיבר לא היה בשום אופן תמיד ... קבוצה זו של תלמידים הסתובבה בארץ ובאה במגע עם העם. לומר

 –אפילו חכמתו שלו  –את הכול הוא חלק כי , אחד התלמידיםזה אלא לעתים קרובות היה , כריסטוס ישוע

כאשר גיליתי שהמילים בשיחה עם הצדוקים המתוארת  עליי להודות שנדהמתי בעוצמה רבה. עם התלמידים

שפתיו של אחד בין אלא מ, ידי כריסטוס ישוע מתוך גופו של ישוע-באוונגליון מרקוס לא נאמרו על

הוא עדיין נכח , כאשר כריסטוס ישוע עזב את קבוצת התלמידיםזו הייתה תופעה תכופה ש. התלמידים

האתר שלו בעוד שלמעשה הוא -י או שהוא הופיע בפניהם בגוףאו שהוא הסתובב עמם באופן רוח. ביניהם

אפשרי היה -בלתי ,ולעתים קרובות; האתר שלו היה ביניהם ואף הסתובב בארץ-גוף. היה רחוק מהם

כזה היה הקשר עם התלמידים ועם . לעין-נעשה גלויהאתר -להבחין אם הוא היה נוכח בגוף הפיסי או שגוף

 .לכריסטוס ישוע היהר ישוע מנצרת אינדיבידואלים מבני העם כאש

הכריסטוס הייתה -בעוד שבתקופות הראשונות ישות. תיההתנסות שהוא עצמו עבר הייתה כפי שציינ

כך הוא , וככל שחייו נמשכו. היה עליו להתאחד עמו יותר ויותר, תלויה יחסית בגופו של ישוע מנצרת-בלתי

חלש אשר נ –האיחוד עם גופו של ישוע מנצרת , נותבשנים האחרו. גופו של ישוע מנצרתעם יותר  התאחד

המון רב ליווה עתה את כריסטוס ישוע כאשר , כן-פי-על-אף. גרם לו סבל עמוק –במידה גדלה והולכת 

האדם -ובני –שליח אחר , פה ושם –אחד מקבוצת השליחים היה מדבר , פה ושם. הסתובב ברחבי הארץ

את הסופרים אומרים אפשר לשמוע . כי הוא דיבר דרך כולם, בקלות שהדובר היה כריסטוס ישוע האמינו

; להפחיד את בני העם החסידים הללו ולהוציאו להורג כדין לבחור אחד מ, ככלות הכול, אפשר יהיה: יחד

כי , עבורנו מועילהפעולה כזו לא תהיה . טעות בבחירה משום שכולם נשמעים אותו דבר אבל יתכן שתהיה

, רק התלמידים עצמם יכלו לזהותו –. עלינו לגלות מיהו באמת. עשוי עדיין לחיותכריסטוס ישוע האמיתי 

השאלה , פתורה-נשארה לאר שאבגלל השאלה , אבל. אך קרוב לוודאי שהם לא גילו לאויב מיהו האמיתי

ן כתוצאה מ. אהרימן צבר כוח רב, שהכריסטוס לא היה יכול לפתור בעולמות הרוחיים אלא רק על האדמה

אהרימן , כי. אבנים ללחםלחוות מה משמעות הדבר להפוך  מוכרחהיה הכריסטוס , הנורא מכל המעשה

מבין  ,שיגלולא היו שום אמצעים רוחיים , הדרך שבה הכריסטוס פעל בגלל. השתמש ביהודה איש קריות

פילו בכל פעם שא, בכל פעם שהרוח פעלה ,כי. הכריסטוס מי היה באמת, ר רחשו לו כבוד רבהאדם אש-בני
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רק היכן שהיה אחד אשר הפעיל את האמצעי . היה לזהותו יאפשר-בלתי, סימן של כוח משכנע פעל

המעשה הנורא ביותר שהתרחש על ן שהוא היה יכול ללמוד לדעתו כתוצאה מ, שהכריסטוס לא הכיר

יו היה לזיהוהאמצעי היחיד . שאפשר היה לזהות את הכריסטוס, רק היכן שיהודה איש קריות פעל –האדמה 

כריסטוס ישוע היה קשור . שלמעשה בגד בו עבור כסף בלבד, דרך אחד שהציב את עצמו לשירות אהרימן

 בשבילהוא לא ידע שרק בשמים אבנים אינן נחוצות  –ליהודה כי בפיתוי נשאר משהו שבאל הינו מובן 

, בעל כורחו, בחייהיה ואז הכריסטוס . שהבגידה התרחשה, בגלל שאהרימן שמר על העוקץ הזה. לחם

ור הפיתוי ומיסטריית זהו הקשר בין סיפ. ואהרימן הוא שליט המוות –להיות תחת שליטתו של שליט המוות 

 .הבגידה של יהודהגולגתא ו

היות , אך. על אודות תכניו של האוונגליון החמישי אפשר היה לומר הרבה יותר ממה שנאמר כאן

מה שניסיתי . יצאו בוודאי לאורים של אוונגליון זה חלקים נוספ, שהאבולוציה של האנושות מתקדמת

עולה , עם סיומן של הרצאות אלה. נבחרו הוא לתת לכם מושג על אופיור שאלעשות באמצעות הסיפורים 

. כלומר שזהו כורח התקופה לדבר עתה על אוונגליון חמישי זה, בי מה שאמרתי בסוף ההרצאה הראשונה

די יש לנו כבר , כיום. להתייחס למה שנאמר כפי שיש להתייחס אליו, ידידיי היקרים, ואני מבקש מכם

כי קרוב לוודאי , איני מציע להרחיב על כך. היא באמת מוזרה מאודאויבים והדרך שבה הם פועלים  והותר

אדם אשר -בני ישנם. מודעים לעובדה מוזרה נוספתאתם בוודאי . שאתם יודעים על כך מעלון החדשות

, סובלניות-שהתורה שאני מוסר מוכתמת בכל הסוגים של דוגמות כריסטיאניות לא אמרו במשך זמן רב

'התיאוסופיה מאדייר'האשמה זדונית זו באה בעיקר מחובבים נלהבים מסוימים של . ישועיותאפילו 
12
כפי  

גם סולפו באופן בל יתואר  התורות שלנו, אך. מצפון-שהיא מכונה והם אומרים שטויות מוחלטות חסרות

אדם מאמריקה אשר בילה שבועות . העיוותים וההאשמות, הסובלנות-ום אשר תקף בחריפות את איממק

היכן שהוא הפיץ , רשם אותן בצורה מדולדלת ונשא אותן לאמריקה, וחודשים בהתוודעות לתורות שלנו

הוא ל אב, ןהוא אומר שהוא למד הרבה מאוד מאתנו בהיותו כא, אמת. נגנבהש' תיאוסופיה רוזנקרויצרית'

מידע העמוק המקור הוא אינו אומר דבר על אודות , רםב. נקרא לאחר מכן אל המאסטרים ולמד מהם עוד

אפשר כמובן , כאשר דבר מסוג זה קורה באמריקה. יותר הכלול בסדרות ההרצאות שעדיין לא פורסמו אז

אשר דברים אלה מגיעים אין להפסיק להיות מקל ורחמן כ, כן-כמו; לחקות את הלל הזקן ולהיות מקל ורחמן

תורגם מה שחוגים אלה באמריקה לקחו מאתנו , ההתקפות החריפות ביותרממקום שממנו יצאו . לאירופה

אבל בצורה , תפיסה רוזנקרויצרית של העולם הופיעה גם באירופה, אמת: ונאמר בהקדמה לתרגום זה

אעצור ... ובכן. ח של קליפורניהסוג של חשיבה יכול באמת להתפתח רק באוויר הצ; סובלנית-ישועית לא

אנו יכולים להתייחס לדברים האלה בצורה מקלה ורחמנית ואפילו . כאלה הן השיטות של יריבינו! כאן

                                                      
12

 Adyar ,אזור בהודו. 
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מאלץ גם את אלה שבמשך שנים  הדבר, כאשר דברים כאלה קורים. אל לנו לעצום את עינינואבל  –בחמלה 

יום אחד , אולי. להיות זהירים, נקיפות מצפון בלילו אדם אשר פע-עם בניהיו סובלניים באופן ראוי לציון 

, לא לדבר על אודות נושאים אלהשעדיף ני מא, רש זאתוד אינואם שירות האמת . כולם יפקחו את עיניהם

 .מולם ביושר ובהגינות להתייצבאך יש 

ל המאבק המנוהמ, מצד שני, איננו מוגנים, ידי אחרים-גם אם מצד אחד האשמות אלה מופצות על

לא אטריד . נכונותאשר מוצאים את הדברים האלה מרגיזים מסיבות  –כאלה ישנם ו –אדם -ידי בני-על

, שאלק, הכתבים המוזרים של פריימארקן אפשר להתעלם מ. אתכם בכל השטויות ששני צדדים אלה כתבו

ים לסבול את שאינם יכולאדם -ישנם בני, אבל. 'כי הם סוג ב, מאק ואחרים היוצאים לאור עתה בגרמניה

כנה כמו זו שנאה הייתה  לא ואולי. עצם המחשבה על דבר כלשהו הדומה לטבעו של אוונגליון חמישי זה

המיסטריה של שני הנערים ן נעמדו על רגליהם מיד כאשר משהו משידי המבקרים -הושמעה עלר שא

סופים אמיתיים יתייחסו אנתרופו. הגיע אל העולם החיצוני –המשתייכת לאוונגליון החמישי  –ששמם ישוע 

דברו עליו , קחו אותו עמכם. כפי שיש להתייחס אליו, כוונה טובהבאל אוונגליון חמישי זה אשר נמסר 

 בקרבמשוחחים עליו בחוסר יראת כבוד  שאיןודאו ! אך ִאמרו גם כיצד יש להתייחס אליו, בקבוצות לימוד

 !אלה העלולים ללגלג עליו

אנו עומדים מול העידן הנוכחי , בתקופתנו שי הנחוץחו-על מחקרעל  המבוססים, עם דברים מסוג זה

אלה מבינינו אשר נכחו . גם לזה ניסינו לתת את דעתנו. מעל לכול מול סוג הלמידה השולט בעידן זה, כולו

ניסו לתאר לעצמם את הצורך הדחוף בתורות רוחיות אשר תוכרזנה , היסוד למבנה שלנו-במעמד הנחת אבן

ניסינו לדמיין לעצמנו את המרחק הרב אשר מפריד בין תרבות תקופתנו . אמנה על האמתעם שמירה נ

האדם יהירים -אבל בני, זה עידןשהקריאה לרוח מהדהדת לאורך אפשר באמת לומר . וחיפוש זה אחר האמת

במידה החיונית החוש לאמת . מדי או מוגבלים מדי כדי לרצות לדעת את האמיתות הממשיות של הרוח

חוש זה לאמת אינו , בתרבות הרוחית כפי שהיא כיום, כי. צריך עוד להתפתח, של הרוח הבשורהת להבנ

התייחסו למה שנמסר כאן בהקשר עם . חסרונו אינו מורגש –וגרוע יותר  –קיים במידה הנדרשת 

תוך לא מ, עלינו לבקש זאת. כבוד-יתייחסו אליו ביראתשבקבוצות הלימוד האוונגליון החמישי בדרך כזו 

להתייצב בפנינו  מוכרחהלשכון בתוכנו והרוח  מוכרחהרוח האמת , כי. אלא מסיבות אחרות, אגואיזם

אין להם מושג כלשהו על , אבל גם כאשר הם עושים זאת, אדם מדברים על הרוח-בני, כיום. באמת

וא כל אשר זכה לכבוד רב פשוט משום שה –ולמה שלא נזכיר שמות  –ישנו אדם . הממשויות של הרוח

אבל כאשר קוראים את , הוא כל הזמן מדבר על רוח. וקןאני מתכוון לרודולף א. אודות הרוחהזמן מדבר על 

התאחדו עם , עלינו לחוות את הרוח, הרוח קיימת: על עצמולעד מוטיב החוזר מגלים , (זאת נסו)ספריו כל 

, רוח, רוח. אלההספרים הבכל אחד מבמשפטים אינסופיים המופיעים , וכן הלאה... היו מודעים לרוח, הרוח

אדם מדברים כיום על הרוח משום שהם עצלנים מדי או יהירים מדי כדי לגשת אל המעיינות -כך בני! רוח
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בעידן המודרני יהיה קשה להתקדם , עם כל זה. אדם כאלה זוכים לכבוד רב בימינו-ובני. הנובעים של הרוח

. ו זו שהייתה נחוצה לתיאור תכניו של האוונגליון החמישיהרוח בצורה מוחשית כמן עם כל דבר המופק מ

את הנושא  הוא כרךהאחרונים של אוקן  הכתביםן מאחד . רצינות וחוש פנימי לאמת נחוצים לשם כך

?להיות כריסטיאנייםאנו האם עדיין יכולים : הכותרת
13
, עמודים אחר עמודים רק חוזרים ומזכירים נפש ורוח 

אדם רוכש שם טוב וסמכות גדולה כאשר הוא מכריז בפני , כי. ך בכרכים רביםוכך זה ממשי, רוח ונפש

את השקריות קולטים  אינםאדם -בני, בקריאה שלהם, ברם. אדם שהוא יודע משהו על אודות הרוח-בני

, באחד העמודים... אדם ילמדו לקרוא-שבסופו של דבר בניאדם היה רוצה לחשוב ... הפנימית של הדברים

עוד לצפות  אפשרי-בלתי; עברה את שלב האמונה בשדים בימינוהאנושות ": את המשפט הבא אנו מוצאים

הדמוני מופיע ": מופיע המשפט הראוי לציון הבא, במקום אחר באותו ספר, אך "!אדם יאמינו בשדים-שבני

את  ,בעמוד אחר באותו ספר, לאחר שאמר, האדם מדבר ברצינות על שדים, כאן ".בנפשכאשר הרוח נוגעת 

יגיע הזמן שבו תופרכנה , בסופו של דבר? האם אין זו השקריות הפנימית העמוקה ביותר. הדברים שציטטתי

דורנו מודעים -מעולם לא הבחנתי בכך שרבים מבני, אך. תורות שקריות כאלה על אודות הרוחבאופן פנימי 

 .לשקריות פנימית זו

יש לזכור . רוח התקופהבעצם ניצבים נגד אנו , כאשר אנו משרתים כיום את האמת של הרוח, וכך

שותפים של -עלינו לעשות בתוך לבנו אם ברצוננו להיות נושאים אשרזאת כדי שנוכל לראות בבירור את 

כאשר נעשים . אשר נחוצים למין האנושי שותפים של החיים החדשים של הרוח-נושאים, הרוח בשורת

כיצד אפשר לקוות , הכריסטוס-אל ישותהאדם -ימאמצים באמצעות תורה רוחית להוביל את נפשות בנ

ידי כל הפילוסופים -לתגובות רבות לנוכח החשיבה המודרנית אשר מסופקת באמיתות המועלות כיום על

מופקת עדות כדי להראות שהפולחן ! שכריסטיאניות הייתה קיימת לפני הכריסטוס: והתיאולוגים הפיקחים

התיאולוגים הפיקחים  ,ואז. כריסטיאניים-בזמנים קדם, ימים במזרחוסיפורים טיפוסיים מסוימים כבר היו קי

האלה מסבירים לכל מי שרק יאזין להם שהכריסטיאניות מהווה פשוט המשכיות של מה שכבר היה קיים 

ואין להם את המושג דורנו -באמת כבוד עצום בקרב בני, סוג זה של ספרות מצווה רחישת כבוד גדול. קודם

, מאוחר יותר, כאשר נאמר שהכריסטוס ירד אל האדמה כישות רוחית ואז. ר הממשיהקש עלהקל ביותר 

וכאשר נעשה שימוש  –נמצא שסוגדים לו בצורות של פולחן דומות לאלה הקשורות לעבודת אלילים 

. זהו סוג של היגיון המודגם בתיאור הבא... הכריסטוס-לכפור בישותכדי , כפי שנעשה כיום, בטענות כאלה

זמן קצר . שהבגדים שייכים לאדם מסוים זהידוע . או אחר נכנס לתוך בית ומשאיר את בגדיו מאחוראדם זה 

אדם כמו שילר או גיתה מגיע לבית הזה וכתוצאה מנסיבות מסוימות נאלץ ללבוש את הבגדים , לאחר מכן

יוצא , האלה מישהו שראה את גיתה בבגדים, ועתה. ואז הוא יוצא עם הבגדים השייכים לאדם האחר. האלה

                                                      
13
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בחנתי את הבגדים ? מדוע הוא אמור להיות אדם בעל חשיבות מיוחדת? האדם מדברים-על מה בני: ואומר

, הכריסטוס השתמשה במלבושים-בגלל שישות. ו אדם חשובוני שאינבמדוקדק ואני יודע שהם שייכים לפל

הכריסטוס עטתה -שישותאדם פיקחים אלה שאינם מבינים -באים בני, של הפולחנים העתיקים, כביכול

היא , רות טקסיות קדומות אלהוהממשות הרוחית הנוכחת בצו, עצמה בצורות אלה כמלבוש בלבד

 .ההכריסטוס עצמ-ישות

סוג זה . הסתכלו באינסוף עבודות המחקר של המוניזם המדעי בימינו, בכל הספריותהסתכלו  –ועתה 

! נכונה, לכשעצמה, העדות, ויתר על כן –ריסטוס הכ-מביא עדות ביחס למלבוש סביב ישותשל ספרות כולו 

זוהי . לחובבנים בתחום האבולוציה של התרבות יש שם טוב כיום והמדע שלהם מתקבל כחכמה עמוקה

את , אלא גם ברגש שלנו, להבין לא רק באופן אינטלקטואלישעלינו להציב בפנינו אם ברצוננו התמונה 

עלינו להיות , היא שיחד עם האמת הידועה לנומשמעות ה. רמשמעות הדברים שאוונגליון חמישי זה מוס

את הבשורות  להבהיראפשרי -בהביננו כמה בלתי, ערניים לדרך ולאופן שבהם אנו ניצבים בעולם כיום

נתייחס לדברים , כאשר עלינו להיפרד שוב, וכך. חיי החשיבה של העבר עבורהחדשות של הרוח 

התקדמות כלשהי בשלב הבא של לא תתאפשר , יום באנושותעם דרך החשיבה השלטת כ. מהאוונגליון

אלה ! לקבל כיוון אחר מוכרחה, טרנספורמציהלעבור  מוכרחהדרך זו של חשיבה , לכן. האבולוציה הרוחית

לעשות  מוכרחיםיהיו ובהווה ה ברורה של הדברים כפי שהם האוהבים להתפשר ואינם מוכנים ליצור תמונ

 .ם לתרום הרבה לתורות הרוחיות ולשירות הרוחי הנחוצים למין האנושילא יהיו מסוגלי, בעתיד זאת

ואני נפרד מלבכם ונפשכם . זו הייתה חובתי לדבר על האוונגליון החמישי שהינו קדוש מאוד עבורי

של  מחקר רוחי זהידי -חוזק על, ידי דברים רבים אחרים-שהקשר אשר נוצר בינינו על המשאלהעם 

המחשבה שגם אם אנו נפרדים במרחב ן לבכם יתחמם מאולי . לי מחקר זה יקרי כ –האוונגליון החמישי 

החובה ן נדרש מ אשראת עלינו להטמיע באופן פנימי ו אשרכן נישאר יחד ונחוש יחד את -פי-על-אף, ובזמן

 דות של כל נפש אינדיבידואלית תקדמנהמי ייתן שהעבו. ידי הרוח-האדם כיום על-המוטלת על נפשות בני

 .טרותינו בדרך הנכונהאת מ

במיוחד בסיום סדרה , אני חושב שמשאלה זו היא הצורה הטובה ביותר לברכת הפרידה שברצוני לתת

 .זו של הרצאות
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 1הרצאה 

 1113 ברדצמב 17

 גרמניה, קלן

 

אבל אנסה , חובה לדבר בפניכם על מה שהתרגלנו לכנות מיסטריית גולגתאאני חש , ערב ומחרה

היה , גם אם באופן אזוטרי, למה שנאמר קודם. מזו שהייתה נהוגה עד כהמה -במידתלדבר עליה בדרך שונה 

, שזו. עבור האנושותומשמעותה של מיסטריית גולגתא  המהותדיברתי על . תיאורטי יותר-תוכן אזוטרי

ו מידה זו התופעה התופעה המרכזית עבור האבולוציה כולה של האנושות על האדמה ובאיז, במידה מסוימת

נפתחו מקורות המחשבות הזורמות . מחקר אוקולטיכל זה הופק ממקורות של . נלקח בחשבון, המרכזית

אם בוחנים את האבולוציה . מתוך מיסטריית גולגתא ואשר מתפתחות וחיות באבולוציה הארצית שלנו

 .ה של מיסטריית גולגתאאפשר לתפוס את משמעות, האנושית על האדמה מנקודת תצפית של ראייה רוחית

אני מחויב לדבר באופן מוחשי יותר על אודות המאורעות אשר התרחשו בתחילת העידן , עתה, ברם

באופן  האדמה ואפשר לראות ים בהילתאשר מתקיימ, על הכוחות, אדבר על המאורעות. הכריסטיאני שלנו

התגלות בתוך החוגים ל מוכרחיםדברים אלה  דבר על הסיבות לכך שבתקופתנוא, מחר. אזוטרי

. דברים מסוימים אשר התרחשו בפלשתינה בתחילת העידן שלנואנסה לציין , היום. האנתרופוסופיים שלנו

לא יאבד דבר , שאופיין עד כה בצורה מושגית יותר, מאורע גולגתא, בנפשכם, ואני מקווה שבלבכם

 .ממשמעותו אם נתבונן באופן ישיר ומוחשי במה שקרה באותו זמן

לדבר על אודות כבר הייתה לי ההזדמנות , הרצאות על אודות האוונגליונים של לוקס ומתיהרות בסד

ציינתי ששני . בערך באותו זמן, ששמם ישוע נולדו בתחילת העידן שלנו זוהי עובדה ששני ילדים. נושא זה

באוונגליון  ישוע המתואר היטב. כישוריהםלוים הילדים האלה ששמם ישוע היו שונים מאוד ביחס לאופי

 שאנו מכיריםשל האדם  'אני'בו חייתה הנפש או ה. דוד-של שלמה מביתהתורשה  דרך זרםמתי ירד 

 .זרתוסטראכ

גם כאשר : עלינו להיות ברורים במיוחד ביחס לדבר אחד, התגשמות כזאתל מתייחסיםכאשר אנו 

 –בתקופה שבה ישוע נולד  כלומר –מתגשם שוב , כפי שזרתוסטרא בוודאי היה, אינדיבידואל מתקדם כזה

להיות מסוגל  צורךאין . שהוא אותו אינדיבידואל נעוריואו בתקופת  והוא אינו יודע בשום אופן בילדות

זה נכון שבמקרים כאלה היכולות המשופרות הנרכשות  ,ברם. אין זה המקרה. אני אדם זה או אחר: לומר

כך קרה שהילד . מגדירות את אופיו של הילד מתבררות מוקדם ובכך, כתוצאה ממעבר דרך התגשמות כזאת

היה מלא ביכולות משופרות , של זרתוסטרא חי' אני'שבו ה –כפי שברצוני לכנותו  –שלמה -ישוע מבית

בסביבתו של אותו . דורו הארציים הגיעו-אשר אפשרו לו לספוג בקלות את התרבות והידיעה שאליהן בני

חזרה 
לתוכן 
 עניינים
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כל , בקיצור –מחוות ומעשים , כולה הייתה קיימת במיליםשות האנותרבות  –במיוחד באותם זמנים  –ילד 

ילד זה ספג בקלות , ברם .ילד רגיל היה סופג מעט ממה שהוא ראה ושמע. מה שאפשר היה לראות ולשמוע

התברר שהוא , בקיצור. היה קיים, רבה את כל הציונים הדלילים שבהם כל מה שהאנושות הגשימה עד אז

עד . 'מחונן מאוד'היינו מכנים ילד כזה , היום. שהייתה נגישה תכל הידיעה המדעיהיה מחונן מאוד בספיגת 

 .סביבתואת כל מה שאפשר היה ללמוד מהוא למד מהר מאוד , עשרה-שנתו השתים

קו זרם הוא ירד ב. משתקף היטב באוונגליון לוקסאופיו . היה שונה לחלוטיןששמו ישוע הילד השני 

עניין עד שנתו בהם והוא גם לא גילה  ים המדעייםא לא היה מוכשר בלימודהו. דוד-התורשה של נתן מבית

 חמלה לכל, מה שביכולתנו לכנות כושר של הלבהוא הראה במידה רבה , לעומת זאת. עשרה-השתים

לו יכולות במיוחד בכך שהוא התרכז פחות בעצמו והיה מסוגל  התברר שהיו. האושר והסבל האנושיים

מילדותו המוקדמת והלאה הוא חש את הסבל והשמחה של אחרים כסבל , אבל. וניתפחות לרכוש ידיעה חיצ

היכולת הזאת שלו הייתה ; הוא היה יכול להעביר את עצמו אל תוך הנפשות של אחרים. והשמחה שלו עצמו

הרישום האקאשי מציין שההבדלים בין שני הילדים ששמם ישוע לא היה . מפותחת בדרגה גבוהה ביותר

 .ת גדול יותריכול להיו

כאשר : התרחש מאורע שלעתים קרובות אפיינתי כך, עשרה-לאחר ששני הנערים הגיעו לגיל שתים

עזב , שלמה-ישוע מבית, שהיה בילד השני, של זרתוסטרא' אני'ה, לירושליםעם הוריו נתן נסע -ישוע מבית

התוצאה הייתה , לכן. נתן-יתהגוף האתרי והגוף האסטרלי של ישוע מב, את גופו ותפס חזקה על הגוף הפיסי

, וגוף זה. נתן-ישוע מבית, של הילד השני והיה פעיל עתה בנפש, זה היה מסוגל לו מפואר' אני'שכל דבר ש

גרם לתדהמה אצל המלומדים שבקרבם החל , בלי לדעת זאת, שהחזיק עתה בכוחו כולו של זרתוסטרא

דעך , עזב' אני'שאותו ה, שלמה-ישוע מבית, ציינתי גם כיצד הילד השני. החדשה-מתואר בבריתכ –ללמד 

 .מהר מאוד ומת לאחר זמן קצר יחסית

הוא  – שלמה-עם הילד ישוע מביתכפי שהיה המקרה –של אדם עוזב אותו ' אני'יש להבין שכאשר ה

כך אדם ממשיך , שפעת כוח ההתמדהכפי שכדור ממשיך להתגלגל לזמן מה תחת ה. לא בהכרח מת מיד

יבחין , אדם שאינו יכול לראות נפשות אנושיות בדרך מדויקת, עתה. כוח אשר חי בולחיות באמצעות ה

באדם ' אני'ה בחיים הרגילים, כי. יין מחזיק בושלו ואדם שעד' אני'בהבדל קטן בין אדם אשר איבד את ה

ות תר התגלמה שאנו חווים באדם אחר הוא במידה מועטה ביו .בולטאינו ממלא תפקיד , שאנו מתבוננים בו

הילד ישוע השני שמר , ברם. שלו דרך הגוף האסטרלי' אני'דווקא התגלות של האלא , שלו' אני'ישירה של ה

אם מחשבות והרגלים ישנים ממשיכים  –ואין זה קל  –על גופו האסטרלי ורק מי שמסוגל להבחין בזהירות 

, אבל. עדיין נוכח או לא' יאנ'ידי כך אם ה-יכול להגדיר על, לפעול באדם או אם קיימים יסודות חדשים

 .זה היה המקרה עם הילד ישוע הזה. קמילה, סוג של היכחדות, מתחילה דעיכה
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שלמה מתו -נתן וכן האב של ישוע מבית-האם הביולוגית של ישוע מבית, כתוצאה ממכת גורל, ואז

של ישוע  נתן והאם-והאב של ישוע מבית. של זרתוסטרא עבר מילד אחד לשני' אני'זמן קצר לאחר שה

, והאחאים החורגים שהוא רכש עתה, לא היו אחאים פיסייםנתן -לישוע מבית. שלמה היו לזוג נשוי-מבית

שמעתה ואילך שכנה בעיר , משתי המשפחות נוצרה משפחה אחת. שלמה-היו האחאים של ישוע מבית

אנו  ,תוסטראשל זר' אני'נתן שבו חי ה-כך שכאשר אנו מתייחסים לישוע מבית – המכונה עתה נצרת

 .ישוע מנצרת: משתמשים בשם

 –מתוך מחקר ברישום האקאשי  –ברצוני לתאר משהו על אודות חייו של ישוע מנצרת כנער , היום

 .בדרך שתאפשר לכם להבין רגע חשוב מסוים באבולוציית האדמה שאותו מיסטריית גולגתא הכינה

השיחה עם המלומדים . לושה שלביםחייו של ישוע יכולים להתחלק באופן ברור לש, לרואה רוחי

שעמד , של זרתוסטרא' אני'מעבר הידי -על נרכשר שא, עשרה הראתה שהיה לו כושר פנימי-בשנתו השתים

הוצג שכוח עצום של התנסות . לקבל הארה ולחברה לכשרים אשר חיו בנפשו של זרתוסטרא, להיות מואר

עשרה -שנתו השבעעשרה עד -שתיםכך שכאשר הוא התפתח משנתו ה, פנימית היה קיים בנפשו

עשירה יותר ויותר ובמיוחד הארה הקשורה  נעשתהעשרה אפשר לראות כיצד הארה פנימית -והשמונה

 .לאבולוציה של העברים הקדומים והעם העברי באופן כללי

של מה שהיה קיים כסודות של הקוסמוס במהלך  לההגדּו, בתקופה שבה ישוע חי בקרב העם העברי

ההתגלויות הקדומות של הנביאים המשיכו ן רבות מ. לא הייתה נוכחת עוד, הנביאים הקדומיםהזמנים של 

הם נלמדו מתוך . נמוג לפני זמן רב, סודות רוחיים ישירות מעולם הרוח תאבל הכושר המקורי לקבל, לחיות

יבידואלית שבגלל התפתחותו האינד, כמו רבי הלל המפורסם, עדיין היו אחדים. כתבי הקודש אשר נשתמרו

שהיה קיים במהלך  אותו כוח, אך. היה עדיין מסוגל לקלוט משהו ממה שהנביאים הקדומים העידו עליו

באותם , מזה זמן רב ,לא הייתה נוכחת עוד, תקופת ההתגלויות הנבואיות, התקופה העתיקה של העם העברי

עלה מתוך מעמקי נפשו של , מה שהתגלה פעם במהלך תקופת הנביאים, עתה, ברם. אינדיבידואלים ספורים

 .ישוע מנצרת כהארה פנימית

לבכם פחות לעובדה ההיסטורית שמה שהתגלה במהלך תקופת -להסב את תשומתברצוני , אבל

מה שנפש צעירה  דווקא ברצוני להדגיש בפניכם את. ידי הארה פנימית-הופיע שוב על, הנביאים באדם אחד

 הוא חש –עשרה -בעעשרה ועד היותו בן אר-יותו בן שלושהנפש של ישוע מנצרת מה –יחסית כזאת חשה 

לטובים שביניהם היה , לכל היותר. התגלות שאיש בסביבתו לא חש, התגלות אשר באה אליו בבידוד מוחלט

 .אולי זיק שלה

ולהבין שמיסטריית , בתוך נפשו של מישהו בעל ידיעה עצומה, נסו לדמיין את עצמכם במצב כזה

רגשות כאלה של בדידות ובידוד יאחזו בנפשו של ישוע כך שידי -לעבור הכנה על המוכרחגולגתא הייתה 

שמתקופת ילדותו חש סולידריות כזו עם כל , כאשר אתם עומדים לבדכם באי נפשי כפי שהוא עשה. מנצרת
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אך לא חש שביכולתו לחלוק את הידיעה שלו עמם משום שהם שקעו לרמה שבה הם לא יכלו , האדם-בני

אך גם , הוא סבל רבות מכך שהוא ידע משהו שהאחרים לא היו יכולים להבין. ט את ההתגלותעוד לקלו

 .בקוותו בעוצמה רבה שהיה יכול להופיע בנפשם ששליחות מסוימת הייתה בהכנה

האדם היו יכולים -אילו בני. יקול מעולם הרוח מהדהד בתוכ": כל זה נתן לו את הדחף היסודי לומר

אדם אשר יכלו לשמוע -בזמנים קדומים היו בני ".ה מעניק להם ברכה אינסופיתהדבר הי, לשמוע אותו

 .אותו כאב של בדידות לחץ עמוקות בנפשו. אין להם אוזניים שעמן יוכלו לשמוע, עתה, ברם. אותו

מסיבה זו . עשרה-עשרה עד שנתו השמונה-כאלה היו חייו הפנימיים של ישוע מנצרת משנתו השתים

שלעתים , ידי האחאים החורגים שלו-ועוד פחות על, די אביו הביולוגי ואמו החורגתי-הוא לא הובן על

, בעודו עובד, אך. הוא עבד קשה בנגרייה של אביו. למחצה -קרובות לעגו לו והתייחסו אליו כמשוגע

 .בתוך נפשו התקיימוהרגשות שתיארתי עתה 

הוא עבר דרך פלשתינה . רך מסעותהוא עזב את ביתו וע, עשרה בערך-בהיותו בן שמונה, לאחר מכן

כאשר הוא הסתובב  .ידי הקארמה שלו-הוא הובל על. עובד במקצועו, מסביב םהפגאנייוהאזורים 

בערב הוא ישב עם , היום הוא עבד במהלך. האדם שפגש-ידי כל בני-אופיו יוצא הדופן נראה על, בפלשתינה

גם אם לא תמיד , עשרים וארבע בערך חשועד שנתו הועשרה -והאנשים שעמם ישב משנתו התשע. אנשים

הם לא היו יכולים לדמיין ; לא נתקלו בו קודםכזה ש, אינדיבידואל יוצא דופן שהוא היה, כךהיו מודעים ל

 .הם לא ידעו כיצד להתייחס אליו. קייםבכלל לעצמם שאינדיבידואל כזה 

שלחוות לקחת בחשבון  ריךצ, לחדור אל תוך סודות האבולוציה האנושית, אם ברצונכם להבין זאת

. פך לאהבהאלא שצער זה הו. גורם צער עמוק בנפש –כפי שתיארתי  –ישוע הצעיר מנצרת חווה את מה ש

 .מסוג זה טרנספורמציהעבר ר שאצער היא  ואהבה עמוקה רבה בחיים

, שאינה פועלת רק כאהבה רגילה, יש את הכושר לשנות את עצמו לכדי אהבה, לכאב, לצער עמוק

אדם שהיו יחד -אותם בני, כך. עצם הקיום של הישות האוהבת זורם החוצה כמו הילות מרחיקות לכת אלא

וכאשר הוא עזב מקום אחד . עם ישוע האמינו שהם היו בנוכחותה של ישות גדולה הרבה יותר מאדם גרידא

קרה יותר ויותר . הם חשו כאילו הוא עדיין היה שם. הם חשו את נוכחותו הממשית, והם ישבו יחד בערבים

כל . רוח-הם ראו אותו נכנס כדמות. היו חזיונות משותפים, כאשר ישבו יחד, האדם שעמם נשאר-שלבני

סיפר להם דברים כפי , שהוא שוחח עמם, שישוע היה שוב עמם, באותו זמןהזה  החיזיוןאחד ואחד ראה את 

זאת היו כאב הה שגרם לתוצאה מ. זמן רב לאחר שעזב בקרבםהוא נראה . שהוא עשה פעם בצורה פיסית

הם חשו שהם לא היו עוד . האדם שעמם ישב היו מאוחדים עמו בדרך מיוחדת-בני. וצער שהפכו לאהבה

 .הם חשו שהוא נשאר עמם והוא תמיד חזר. נפרדים ממנו

ייקח זמן רב )הובילה אותו גם למקומות פגאניים  הקארמה שלו .הוא לא הסתובב רק בפלשתינה, אבל

. זה קרה לאחר שהוא זיהה את מגמת הדעיכה ביהדות(. אן את הסיבות לכך שהקארמה עשתה זאתלתאר כ
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, כך. גם נכחד, מה שהיה התגלות במקורו, כמו ביהדות, והוא למד כיצד בטקסים הדתיים של הפגאנים

יזם הוא קלט כיצד הפגאנ, אבל. התדרדרות האנושות מרמה רוחית קודמתהיה עליו לחוות את , בשלב השני

 .דעך בצורה שונה מהיהדות

הוא ראה כיצד . ידי הארה-אשר נרכשה על היהדות הייתה התנסות פנימית יותרתפיסתו את דעיכת 

פסקו משום שלא היו עוד אוזניים שיקשיבו , ידי הנביאים-ההתגלויות מעולם הרוח אשר הוכרזו פעם על

פלו למצב ם הדתיים הפגאניים הקדומים נהשירותיבמקום שבו הוא למד כיצד היה זה עם הפגאניזם . להם

תושבי המקום נפלו קרבן לצרעת . המחייב תיקון ובמקום שבו נפילת הפגאניזם הייתה ברורה באופן פיסי

כאשר ישוע . הכוהנים נטשו אותם וברחו. אחרות לא, אחדות הפכו ממאירות. ולמחלות מחרידות נוספות

גם בהופעתו , עתה, כי. קוצים שמישהו מיוחד מאוד הגיעהחדשות התפשטו כמו אש בשדה , נראה לראשונה

הם ראו שהגיעה ישות שלא . כלומר אהבה, טרנספורמציהעבר ר שאאת הסבל  הגשיםהחיצונית הוא 

כי הם חשבו שנשלח , מהר מאוד החדשות התפשטו ורבים נהרו אליו. מתהלכת על האדמהאי פעם נראתה 

הרישום האקאשי . רו אליוולכן הם נה –הכוהנים שלהם ברחו  .אליהם כוהן אשר ינהל את טקסי הקרבנות

 .בדיוק כפי שאני מתאר ,מציג זאת

הוא ראה עתה באימגינציות חיות את , ברם. לא הייתה לו שום כוונה לנהל את טקס הקרבן הפגאני

טריות זרם אל תוך סודות המיס אשרהוא היה יכול לקלוט ישירות את . סוד דעיכתה של הרוחניות הפגאנית

אלא . המזבח שבהם הוקרבו קרבנות אתרישל ישויות אלוהיות נעלות זרמו מטה אל שהכוחות : הפגאניות

זרמו , שליחים של לוציפר ואהרימן, סוגים שונים של דמונים, שעתה במקום שהכוחות הטובים יזרמו מטה

כמו עם , הארה פנימית ידי-הוא קלט את החיים הרוחיים הפגאניים לא על. המזבח הקדושים אתרימטה אל 

 .חזיונות חיצוניים דרךאלא , היהדות

רוחיים זרמו -להתוודע לדברים באופן תיאורטי שונה מאוד מאשר לדמיין כיצד פעם כוחות אלוהיים

דימוי רוחי . מחלות וכן הלאה, ר מצבים מנטליים חריגיםדבר אשר יצ, מטה אל מזבח ועתה דמונים עשו זאת

לראות , ישוע מנצרת היה אמור לראות זאת בדימוי רוחי ישיר, אבל. טית כלשהיכזה שונה מידיעה תיאור

 .האדם-הוא היה אמור לראות כיצד הם פגעו בבני. כיצד שליחיהם של לוציפר ואהרימן פעלו

, בעודו שוכב וכאילו נישא אל עולם רוחי, אך. האדם ברחו-בני, מבוהלים. הוא נפל כאילו מת, לפתע

כפי שהוא קלט את הסודות אשר , לכן. ל ההתגלויות הקדומות שנמסרו פעם לפגאניםהוא קלט רושם של כ

דרך אינספירציה רוחית הוא היה , ועתה לא היו אפילו צללית בתרבות היהודיתנמסרו לנביאים הקדומים 

 .מסוגל לשמוע כיצד הם נמסרו לפגאנים

תי עליו בפעם הראשונה לרגל שנעשה עליו היה מה שניסיתי לחקור ומה שדיברהרושם החזק ביותר 

כי זה ההיפוך של התוכן , ההיפוך של אבינואפשר לכנותו . היסוד של המבנה שלנו בדורנאך-הנחת אבן

, אבינו ישוע מנצרת קלט משהו כמו היפוך של. המהותי של התפילה שתלמידיו של כריסטוס ישוע ייחסו לו
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ה האנושית והשתלבויות בהתגשמויות ארציות כך שהוא היה מסוגל לחוש במילים אלה את סוד האבולוצי

 .בצורה מרוכזת

 ,אמן

 ,שולט הרוע

 ,עדות לאניות משתחררת

 ,אנוכיות הביאו אחרים על עצמם-אשמת

 ,נחווית בלחם חוק

 ,ים אינו שולטשמבו רצון ה

 ,מאז שהאדם עזב את מלכותכם

 ,ושכח את שמותיכם

 .האבות בשמים, אתם

משהו כמו החוקים הקובעים כיצד ישויות אנוש מתגשמות  – במילים מגומגמות –זה מה שמבטא 

צורה של  מצאתי שהן מהוות, שהתוודעתי למילים אלה מאז. מהמקרוקוסמוס אל תוך מיקרוקוסמוס

ואז כאשר מנסים  .כך השפעתן גדולה יותר, וככל שחוקרים אותן, משמעות ויוצאת דופן-מדיטציה רבת

הסוד והגורל של האנושות וכיצד היפוך המילים מגלה כיצד בהן זים מרוכנוכחים לדעת ש, ןנולהבי ןחלפענ

 .להופיע הה יכוליתהי, בפני חסידיו ת שהכריסטוס הכריז עליההמיקרוקוסמי 'אבינותפילת '

כאשר הוא התעורר . ישוע קלט לא רק את הסוד הזה של ההתגלויות הפגאניות המקוריות, אבל

העצום השני אשר זה היה הכאב . השדים את כל סודות הפגאניזםמהאדם שברחו ו-הוא למד מבני, מהחיזיון

 אשרידי כך שהוא זיהה את -הוא למד בהחלטיות על אודות נפילת היהדות על, בהתחלה. בתוך נפשו התבסס

הוא חווה באופן , בדרך זו. עתה הוא למד את אותו הדבר על אודות הפגאניזם. התגלה ליהדות לפני נפילתה

אבל הם  ,יש להם אוזניים: "האדם היו צריכים לחיות במובנן של המילים-שבסביבתו בנימודע את העובדה 

מוגבלת שהוא תמיד חש כלפי האנושות -הוא הגיע לחמלה הבלתי, כך." אינם שומעים את סודות הקוסמוס

האנושות צריכה לקבל את , הוא יכול לראות דברים כאלהר שאכ, עתה: ויכולה להיות מבוטאת כדלקמן

 .היכן הישויות שתמסורנה אותו לאנושות, אך –ן חזיונותיו תוכ

הקארמה שלו הובילה אותו , אז. הוא חווה את ההתנסויות האלה עד היותו בן עשרים וארבע בערך

שקודם בעוד . הוא חי שם עם האחאים החורגים שלו ועם אמו החורגת. אביו מתבה ש בתקופהחזרה לביתו 

היו , לאחר מכן. גילתה יותר הבנה לכאב העצום שהוא נשא בתוכותה היא ע, הבינה אותו מעטאמו החורגת 

שבמהלכן הוא זכה להרבה יותר הבנה , לו התנסויות נוספות משנתו העשרים וארבע ועד שנתו השלושים

אלו היו השנים שבהן הוא הכיר טוב יותר את . שהדברים היו עדיין קשיםעל פי אף , מאמו החורגת

זה היה . םמסדר האיסייישוע למד על ין רק את הנקודות העיקריות של הדרך שבה אצי, היום. האיסיים
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של גוף ונפש כדי אדם אשר הפרידו את עצמם מיתר האנושות ופיתחו חיים מיוחדים -מסדר של בני

עם תרגילים קפדניים ודרכי חיים . אותן האנושות איבדה, הקדומות של הרוח יההתגלויותלהתעלות שוב אל 

הנפשות השואפות היו אמורות להגיע לשלב שבו הן תוכלנה להתאחד מחדש עם התחום הרוחי  ,מחמירות

 .שממנו נבעו ההתגלויות הקדומות

הרישום . אף על פי ששניהם לא היו איסיים, ישוע מנצרת פגש גם את יוחנן המטביל, בקבוצה זו

עשה ם יוצא מן הכלל אשר אדשהיה נוכח רור ב, מתוך מה שהסברתי, אבל. האקאשי מראה זאת בבירור

שלמרות שהם שמרו על פעילויותיהם הרוחיות כך הרשים את האיסיים -הוא כל. רושם יוצא דופן על כולם

הם שוחחו ברצון עם ישוע על סודות חשובים , לאנשים מחוץ למסדראותם הם לא גילו ש, כסודות קדושים

היו עדיין דרכים  וע למד שבאותם זמניםיש, כך. למה שהם השיגו עבור נפשם בהתייחס של המסדר שלהם

 .אדם יכלו להתעלות אל הגבהים שבהם האנושות שכנה פעם ומהם היא ירדה מאז-שבאמצעותן בני

היה , אם רצה להתעלות אל אותם גבהים, היה שאיסיי עמוקותמטריד מה שעשה עליו רושם , אבל

זו לא הייתה הדרך של אהבה אנושית  .האנושות ולחיות חיים מחוץ לחברתם של אחריםן צריך להתנתק מ

, הוא לא היה יכול לקבל שקיים עושר רוחי שאינו נגיש לכלל. כפי שישוע מנצרת חש אותה, אוניברסלית

 .אלא רק לנבחרים מסוימים עד כדי פגיעה באנושות ככוליות

 אתישנם אינדיבידואלים ספורים ותמיד יהיו אחדים שימצאו : אפשר לבטא כדלקמן, חש אשראת 

 מוכרחיםאך זה בדיוק כאשר אחדים אלה מפרידים את עצמם שהיתר , דרכם חזרה אל ההתגלויות הקדומות

 . כי עליהם להגשים את העבודה החומרית עבור אלה שאינם עוד שם, לחיות בהתנוונות

היה לו . הוא ראה ברוח שתי דמויות בורחות מהשער, בצאתו מקהילה של מסדר של איסיים, פעם

, במונחים אנתרופוסופיים ,אותן אנו מכנים, שתי דמויות אלהפני האיסיים הגנו על עצמם מהרושם ש

החיים האסטטית שלהם -דרך, בהבריחם אותם באמצעות התרגילים הרוחיים שלהם, לוציפר ואהרימן

ישוע , לכן. צריך לגעת בנפשם לא היהדבר מלוציפר ואהרימן . הכללים הקפדניים של המסדר שלהםו

לוציפר  אליה, קהילה כזוייסודה של אך הוא גם ידע שבגלל , ראה את לוציפר ואהרימן במנוסתםמנצרת 

זה . הם פנו עוד יותר לאנשים האחרים, האיסיים לא רצו שום קשר עמםבגלל שוואהרימן לא יכלו להיכנס 

 הדבר שונה לחלוטין כאשר יודעים זאת באופן תיאורטי וכאשר רואים מה, שוב. היה ברור לו

אינדיבידואלים עושים למען התקדמותם וכתוצאה מכך לוציפר ואהרימן נשלחים אל אנשים אחרים משום 

אלא אחר נתיב , האיסיים לא עקבו אחר נתיב של גאולההוא נוכח לדעת ש. ידי הקודמים-שהם סולקו על

 .התקדמותם שלהםל שואפיםהם , דרך הפרדה ועל חשבון יתר האנושות, שבו

אדם -כי הוא ידע שבני, הוא לא חש שמחה כלשהי לעלייתם של האיסיים. ה אותוחמלה עצומה אפפ

את אותה הכול התברר לו כאשר הוא ראה . עלו מעלהי לשקוע מטה כדי שמעטים מוכרחיםהיו אחרים 

התמונה של לוציפר ואהרימן ניצבת לפני  –היו עוד קהילות כאלה  –תמונה בשערים אחרים של האיסיים 
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כך הוא נוכח לדעת שהשיטות והכללים של מסדרים . בורחיםהם ו –אינם יכולים להיכנס  הםהשערים אך 

לכאב הקיצוני השלישי וזו הייתה הסיבה  .האדם האחרים-כמו האיסיים דחפו את לוציפר ואהרימן אל בני

 .שהוא חווה ביחס להתנוונות האנושות

מה שקרה היה , לכן. בנפשו כבר הזכרתי שלאמו החורגת הייתה הבנה הולכת וגדלה למה שחי

בין ישוע מנצרת  –פי מחקר ברישום האקאשי -על –התקיימה שיחה : משמעותי כהכנה למיסטריית גולגתא

איברי שהוא סבל -שהוא היה יכול לדבר עמה על אודות הסבל התלת כך-הבנתה התקדמה כל. ואמו החורגת

וכאשר הוא תיאר . גאניזם וכן של האיסייםיהדות והפבגלל התנוונות האנושות שהוא חווה בתחומים של ה

 .הוא ראה שזה השפיע על נפשה, התנסה בו אשרבפניה את הסבל שלו בבדידותו ואת 

שאדם יכול לקלוט בשדה  רשמים המופלאים ביותרמשתייך ל, ללמוד את תוכן השיחה הזאת

כי , ינני אומר גדול יותרא –כי בתחום האבולוציה האנושית אדם אינו יכול לראות משהו דומה . האוקולטי

אלא הן היו כמו , מה שהוא אמר לאמו לא היו מילים במובן הרגיל. כמובן שמיסטריית גולגתא גדולה יותר

כל מה שהוא . ישויות חיות אשר עברו ממנו אל אמו החורגת ונפשו הצמיחה כנפיים למילים בכוחה שלה

מילים של אהבתו  –ך נפשה של אמו החורגת פיים אל תוסבל בכאב רב עבר בשיחה זו כאילו על גבי כנ

הוא היה מסוגל לתאר בפניה את מה שהוא חווה שלוש פעמים כמו , כך. האינסופית וכן סבלו האינסופי

זה התעצם כאשר ישוע מנצרת ניווט את השיחה אל מסקנותיו ביחס להתנוונות . בתמונה חיה ענקית

 .איברית של האנושות-התלת

היות שעברנו , אבל. ם כיצד הוא סיכם את התנסויותיו בפני אמו החורגתבמילי מאוד להביעקשה 

רוחיים כדי לנסות לתאר את -ביכולתנו להשתמש במונחים ובביטויים מדעיים, ידי מדע הרוח-הכנה על

מושג קרוב למה נקבל אך , מה שאני אומר עתה לא בוטא באותן מילים, כמובן. מובנו של סוף השיחה

 :פוסשישוע רצה שאמו תת

י אנוש הדבר לחידומה , האנושות על האדמה כלים לאחור באבולוצייתכאשר אנו מסת

אטלנטיים -חיי האנושות האחר. םמודעים עבור-ולא, בדורות מאוחרים יותר יםפרק מוחל, אינדיבידואליים

 תרבות הודית קדומה שבהראשונה התפתחה , שאחרי אסון הטבע הגדול באטלנטיס – התגלו לישוע מנצרת

, ביסודו של דבר, זו הייתה, במילים אחרות. העצומה לאנושות תםהרישים הקדושים הגדולים מסרו את חכמ

כפי שישות אנושית אינדיבידואלית הינה ילד בתקופה שבין הלידה והשנה , הוא התקדם, כן. תרבות רוחית

רוחיים היו פעילים  כך כוחות, בה כוחות שונים נמצאים בפעולה ולא בחיים המאוחרים יותר, השביעית

אלא , לא היו נוכחים רק עד השנה השביעיתהיות שאותם כוחות , אבל. במהלך אותה תקופה הודית קדומה

במהלך כל . האנושות הייתה אז בשלב שונה של אבולוציה, פני החיים ההודיים בכללותם-התפשטו על

כפי שאנו חושבים בין אנו חושבים , וםכי. הם ידעו את מה שכיום ילד יודע וחווה עד שנתו השביעית, חייהם

ות הילדות אשר חמשום שאיבדנו את כו, עשרה ועשרים ואחת-עשרה והשנים ארבע-השנים שבע וארבע
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, בכללותם החייםפני -היות שכוחות אלה התפשטו על, במהלך אותה תקופה קדומה. נעלמים בשנה השביעית

הם . אטלנטית הראשונה היו רואים רוחיים-ה האחרהאדם בתקופ-בני, שכיום קיימים רק עד השנה השביעית

זה היה תור הזהב של האבולוציה , כן. התעלו באמצעות הכוחות שכיום קיימים רק עד השנה השביעית

שאחרת פעילים רק בין , הכוחות פני החיים בכללותם-שבו התפשטו על, בא עידן חדש, לאחר מכן. האנושית

שבה היו פעילים כוחות שאחרת היו , באה תקופה שלישית ,כך-אחר. עשרה-השנה השביעית והארבע

פעילים כיום בין חיינו בתקופה שבה הכוחות ה, ר מכןלאח. עשרה ועשרים ואחת-פעילים בין השנים ארבע

 .םהיו פעילים במהלך החיים בכללות, השנים עשרים ואחת ועשרים ושמונה

בהן , בשנות השלושים לחייו כשהוא, רתאמר ישוע מנצ, האנושיים םחייה אנו מתקרבים לאמצע ,עתה

אנו חיים בעידן התואם לשנים עשרים ושמונה , עתה. כוחות הנעורים מפסיקים לצמוח ומתחילים לדעוך

בעוד שבמקרה של אינדיבידואלים . כאשר חייו מתחילים לדעוך, ושלושים וחמש של אדם אינדיבידואלי

שהאנושות  זהו הסבל הגדול. לי הם אינם קיימים עודבאנושות באופן כל, מסוימים קיימים כוחות אחרים

בהיותה בתקופה התואמת לשנים עשרים ושמונה , בהשאירה את נעוריה מאחור, לחוות בהזדקנותהצריכה 

 .כוחות הנעורים מוצו? מהיכן צריכים לבוא כוחות חדשים. ושלושים וחמש

אשר , שת ובאה של האנושותשהוא אמר לאמו החורגת על אודות ההתנוונות הממשמ אלה הדברים

כוחות הנעורים מוצו והאנושות . כי היה ברור שמצב האנושות היה חסר תקווה, כך-כלכאב רב הסבה לו 

הוא ידע שהאינדיבידואלים ימשיכו לחיות מהשנה השלושים וחמש עד . התמודדה עתה עם הגיל המבוגר

כך , ושות ככוליות לא עשתה זאתאבל האנ, מפני שהם שמרו שרידים של הכוחות, המוות כמו קודם

האדמה . מה שנחוץ לאינדיבידואל בין השנים עשרים ושמונה ושלושים וחמש: לבוא משהו אחר שמוכרח

להיות מואר מהשנה  מוכרחלהיות מוארת באופן מקרוקוסמי עם הכוחות שעמם האינדיבידואל  צריכה

 .העשרים ושמונה עד השנה השלושים וחמש

 הדבריםזה מה שקוראים ברישום האקאשי ומורגש במהלך , הזדקנהכה הל לכשעצמהשהאנושות 

הוא נוכח לדעת , משמעות האבולוציה האנושיתבדברו בדרך זו עם אמו על אודות  .שישוע מנצרת סיפר

כי דבריו הפכו למה שהוא , שמה שהוא אמר היה חלק ממנו עצמו ומשהו ממנו זרם מתוך דבריובאותו רגע 

 .עצמו היה

שלאחר  –ם הרגע שבו בנפשה של אמו החורגת זרמה הנפש אשר חייתה באמו הביולוגית זה היה ג

מתה וחייתה בתחומים רוחיים מאז שישוע היה בן  –של זרתוסטרא יצא אליו מהילד ישוע השני ' אני'שה

האחרונה חייתה , כך. היא יכלה לבצע ספיריטואליזציה בנפשה של האם החורגת, מאז ואילך. עשרה-שתים

 .נתן-ה עם נפש האם הביולוגית של הילד ישוע מביתעת

, שבהן הוא ביטא את כאבו ביחס לאנושותכך עם המילים -ישוע מנצרת התאחד בעוצמה רבה כל, אבל

כך שעטיפות אלה הפכו להיות , (אתרית ואסטרלית, פיסית)שזה היה כאילו עצמיות זו נעלמה מעטיפות חייו 
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של זרתוסטרא ' אני'ה. עשרה-סבל מאז שנתו השתים אשרק מלא בכל ר –מה שהן היו כאשר היה ילד קטן 

בשלוש העטיפות האלה . נעלם ומה שחי בשלוש העטיפות שלו היה רק מה שנותר באמצעות כוח ההתנסויות

אלא , שלא היה חלום, כסוג של חלום. עלה אימפולס אשר הוביל אותו בנתיב אל יוחנן המטביל בנהר הירדן

הושפעו ממה א עשה את דרכו רק עם שלוש העטיפות אשר עברו ספיריטואליזציה והו, תודעה מחוזקת

שלוש העטיפות הובילוהו הלאה כאשר . של זרתוסטרא נעלם' אני'ה. עשרה-התנסה בו מאז שנתו השתיםש

 .בהיותו מודע לגמרי לגורל האנושות ולצרכיה, שנעלם' אני'עם ה, הוא חי. בקושי הבחין במה שהיה סביבו

' אני'בלי ה. ם שוחח לעתים קרובותמהוא פגש שני איסיים שע, בנהר הירדןהמטביל אל יוחנן  בדרכו

 ,תשובתואת ? ישוע מנצרת ,להיכן אתה הולך: הם הכירו אותו ולכן אמרו לו, אך. הוא לא זיהה אותם, שלו

עם זאת לא , הן באו ממנו. הוא דיבר בדרך שבה הם לא ידעו מהיכן המילים באות. ניסיתי לבטא במילים

היכן שסבל האנושות יכול למצוא את קרני , אינן רוצות לראותנפשות כשלכם היכן ש, שם". ממנובדיוק 

 ."האור אשר נשכח

לכן , הם נוכחו לדעת שהוא לא זיהה אותם; הם לא הבינו אותו. אלו היו המילים שנדמה שבאו ממנו

היה זה כאילו הוא . מרו מילים מוזרות עוד יותרנא, עתה" ?האם אינך מכיר אותנו, ישוע מנצרת: "הם שאלו

, אם זיהיתם אותי. אבל אני הייתי הבן של הרועה שממנו ברחתם, ים אבודיםטלאאתם כמו ": אמר להם

 ".זה היה לפני זמן רב שברחתם ממני אל העולם. עליכם לברוח שוב

נראה . ו היבט מיוחד מאודכי בעודו מדבר אליהם עיניו קיבל, כיצד להתייחס אליוהאיסיים לא ידעו 

תוכחה כלפי האנשים שאליהם הן נראו כמו עיניים המציגות ביטוי של . שהן הסתכלו החוצה ואז גם פנימה

כזו שבאה , אשר הפכה לנזיפה כלפי האיסייםכזו אך אהבה , הן היו עיניים שדרכן זרמה אהבה עדינה. דיבר

אדם -איזה סוג של בני: "כך, ם כאשר הם שמעו אותוהאיסיי אשר חשואנו יכולים לאפיין את . מלבם שלהם

אש אשר לא הוצתה בתוככם מדוע בוערת ? מדוע עוטים אתם גלימות מטעות? היכן העולם שלכם? אתם

 "?במעונו של אבי

אתכם  אשר תפס, המפתהאתם נושאים את חותם : "והוא המשיך לדבר. מילים אלה השתיקו אותם

אתם טלאים . את עיניי הזה עוקציםצמר ה חוטי. רם לצמר שלכם לנצוץהוא ג, עם האש שלו. כאשר ברחתם

 ".ביהירותהוא מילא את נפשכם ! אבודים

 אין לו? האם לא הראינו למפתה את הדלת: "אחד האיסיים השיב, הללוכאשר הוא אמר את הדברים 

הוא תקף . םהוא ברח אל אנשים אחרי, כאשר הראיתם לו את הדלת: "ישוע אמר." עוד שום קשר עמנו

אתם רק חושבים שאתם . אינכם מורמים כאשר אתם מפחיתים את ערכם של אחרים. אותם מכל הכיוונים

אתם נשארים גבוה כפי שהינכם רק משום שאתם הופכים את . מורמים כי אתם נותנים לאחרים לשקוע

סיים שבה האי כזוישוע מנצרת דיבר בדרך ." ולכן אתם חושבים שאתם גדולים, האחרים לקטנים יותר

נעלם ישוע מנצרת עיניהם התעמעמו ו. כך שהם לא יכלו עוד לראות-זה הרשים אותם כל. ישימו לב
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דה עצומה מוגדלים במי, הם ראו את פניו במרחקים, כאשר נראה שהוא נעלם לחלוטין, אלא שאז. עיניהםמ

הם חשו . נה זופטה מורגידי -כאילו נאמרו על ,נשמעור שאמילים הו. קים מאודוחכמו פטה מורגנה ור

מילאתם ברוח המסתירה יהירות במסווה של  הריקלבכם את  כיסרק -כם שאיפתתשאיפ: "שמילים אלה היו

 ."ענווה

הם ראו שישוע , כאשר הם יכלו לראות שוב. עמדו שם מיואשים ומדוכאיםגם החיזיון נעלם והם , אז

ות דבר מלבד היות מודעים לכך שהוא המשיך והם לא יכלו לעש. התרחק עוד יותר בעודם מסתכלים בפניו

אלא , התנסו בו אשראל האכסניה של האיסיים והם אף לא פעם סיפרו את הם המשיכו , אומללים. להתרחק

אך שמרו על שתיקה ודיברו רק , איסיים העמוקים ביותרל היווהם . שמרו על שתיקה לאורך כל חייהם

הם לא , עד מותם. כך-איסיים לא ידעו מדוע הם השתנו כלאחיהם ה. כאשר הבנה יומיומית הייתה נחוצה

מה , עבור האחרים, אם כי. הם חוו את מיסטריית גולגתא בדרך מיוחדת, לכן. ראו ושמעו אשרגילו את 

 .חישה-שהם חוו לא היה בר

ישוע היה , כפי שאמרתי, אך. ייאוש עמוקהוא פגש אדם שהיה שרוי ב, שוע צעד זמן מהלאחר שי

כך על אותו -והייתה לו השפעה חזקה כל. וחק מתנאים ארציים שהוא לא הבין שאדם התקרב אליוכך מר-כל

? להיכן הובילה אותך נפשך: "שישוע מנצרת אמר משהו שאפשר לתאר כך, בייאוש עמוקשרוי אדם שהיה 

 !"היית שונה, אז; ראיתי אותך לפני אלפי שנים

. ידי הדמות המתקרבת של ישוע מנצרת-על נאמרוהמיואש שמע את הדברים האלה כאילו  האיש

, הוא חש צורך לדבר ומצד שני, מצד אחד. האדם חש דחף לומר את הדברים הבאים, בגלל הדברים האלה

תמיד למדתי וכתוצאה מלימוד זה . הייתי אדם מוצלח מאוד, במהלך חיי: "למצוא את התשובה לגורלו

יהיר יותר ולעתים קרובות  נעשיתי, וכבוד שזכיתי בעם כל . םאדם אחרי-התעליתי יותר ויותר מעל בני

חשתי שנפשי שווה יותר מנפשם . כך מעל חבריך-מתעלה גבוה כל, איזה אדם מיוחד אתה: אמרתי לעצמי

איזה חלום נוראי זה . חלמתי חלום, ואז. יהירותי הלכה והתעצמה עם כל כבוד חדש שזכיתי בו. של אחרים

כך -הייתי גאה כל. התביישתי שחלמתי דבר כזה. מלאה ברגש של בושהנפשי הייתה , בעודי חולם! היה

מי : חלמתי ששאלתי את עצמי את השאלה הבאה. בחיי ועתה חלמתי משהו שלא הייתי רוצה לחלום כלל

ולכן אתה , אני רוממתי אותך, אני עשיתי אותך גדול: ואז ישות ניצבה בפניי ואמרה? כך-עשה אותי גדול כל

אלא שישות אחרת הייתה אחראית , פגוע לנוכח ההתגלות שלא התעליתי בזכות מאמציי שליחשתי . שייך לי

י לא ידעתי מה אנ. בנוטשי את כל הישגיי באמת ברחתי, כאשר התעוררתי. רחתיב, בעודי חולם. להצלחתי

 .כך-ויש מכל הדברים שפעם גרמו לי גאווה רבה כלמב, מחפש ולכן נדדתי הרבה בעולם

בינו ובין ישוע , ניצבה שוב לפניו, הישות אשר הופיעה בחלומו, יואש אמר זאתהמ שהאישלאחר 

בהתפוגגה , החלום עזבהן וכאשר הדמות מ. דמות זו של החלום הסתירה את דמותו של ישוע מנצרת. מנצרת
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. הוא ראה שישוע נמצא במרחק רב, המיואש הסתכל מסביבו האישכאשר . גם ישוע המשיך בדרכו, בערפל

 .ייאושהיותו שרוי ביה עליו להמשיך בדרכו בה, וכך

מה שאותה נפש ובגלל . אחד שמחלתו וסבלו היו בשלב מתקדם מאוד, מצורע התקרב אל ישוע, ואז

הכרתי אותך לפני אלפי ? להיכן הובילה אותך נפשך: "הוא אמר, שוב. ישוע היה מחויב שוב לדבר, חשה

 ."ואז היית שונה, שנים

: המצורע אמר. המיואש האישמצורע לדבר באותה דרך שבה הם השפיעו על דברים אלה עודדו את ה

לא אפשרו לי אדם אחרים -ובני. היא פשוט הופיעה בהדרגה, כיצד קיבלתי את המחלה הזאתאינני יודע "

לילה . האדם זרקו לעברי-היה עליי לנדוד לשממה ויכולתי רק להתחנן עבור מה שבני. עוד להישאר עמם

. שלוהוא נצנץ לעברי עם אורו . יער-ראיתי עץ מתקרב אליי מתוך קרחת. ל יער עבותאחד התקרבתי א

שלד הופיע בפניי , וכאשר התקרבתי אליו. הוא הניע אותי לעשות זאת. חשתי חובה להתקרב אל אותו עץ

תקיים אני מ. אני הנני אתה: "והמוות אמר לי. זה היה המוות אשר ניצב לפניי באותה צורה. העץן כמו אור מ

ים רבים על האם לא אהבת אותי במהלך מחזורי חי? מדוע פוחד אתה: "והוא המשיך!" אל תפחד. ממך

, ואז." אותי מפני שהופעתי בפניך כארכאנגלוס יפה שאותו חשבת שאתה אוהב לא ידעת שאהבת? האדמה

ייתה התמונה זו ה: אלא הארכאנגלוס שראיתי לעתים קרובות ועליו ידעתי, המוות לא ניצב שם לפניי

וידעתי . אומלל יותר מאשר קודם, התעוררתי בהיותי קרוב לעץ, בבוקר הבא. היא נעלמה, ואז. שאהבתי

הופיעה לפניי כמוות ר שאקשורים לישות , אשר חיו בתוכי כאנוכיות, התענוגות המהנים שאהבתישכל 

." לפנייך ואינני יודע מי את אני ניצב, ועתה. ה והיא הייתה אני עצמיואשר טענה שאהבתי, כארכאנגלוסו

. הסתיר את ישוע מנצרת מהמצורע, בעמדו בין המצורע וישוע, ואז המוות, הארכאנגלוס הופיע שוב, ועתה

המצורע היה . הארכאנגלוס נעלמווישוע נעלם ולאחר מכן המוות , כאשר המצורע ראה רק את הארכאנגלוס

 .דם כברת דרךצריך להמשיך לצעוד והוא ראה שישוע מנצרת כבר התק

אלה היו המאורעות אשר התרחשו בנתיב שעליו ישוע עלה בין השיחה עם אמו החורגת והטבילה 

 .ידי יוחנן בירדן-על

 –המיואש ועם המצורע  האישעם , המפגש עם שני האיסיים –נראה כיצד המאורעות האלה , מחר

מנצרת כאשר הוא בקושי הבין את  הגוף האתרי והגוף האסטרלי של ישוע, המשיכו להשפיע על הגוף הפיסי

 .ידי מה שהוא קיבל עם יוחנן בטבילה בירדן-ואשר ניעורו על, כך-העולם שממנו היה מנותק כל

נראים , מתרחשים בין השיחה עם אמו החורגת והטבילה בירדןכתיארתי ש, אם המאורעות האלה

הם באמת מתגלים , אות מוזריםגם אם הם עשויים להיר: אז אני יכול רק לומר, סבירים או מוזרים-לא

 היוכי הם , הם מתארים מאורעות שהינם ייחודיים כפי שעליהם להיות. ידי מחקר ברישום האקאשי-על

מי שאינו . מה שאנו מכנים מיסטריית גולגתא –בהכנה לקראת מאורע אשר יכול לקרות פעם אחת בלבד 
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ימצא , באבולוציה של האנושותכך התרחש באותו רגע -חפץ להתייחס לרעיון שמשהו מיוחד כל

 .שהאבולוציה האנושית קשה להבנה
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 2הרצאה 

 1113 ברדצמב 18

 גרמניה, קלן

 

מסוימים על אודות הדרך שבה  דבריםברצוני להזכיר , בחקר חייו של כריסטוס ישועבטרם נמשיך 

 שתקבלוברצוני , אך. כזהשאפשר רק לאפיין נושא מקיף  במילים ספורות, כמובן. דברים כאלהמתגלים 

אלה , למשל, בשלב שבו אפשר לחדור עובדות ממשיות כמו, מושג על מה שביכולתנו לכנות מחקר אוקולטי

 .שהתייחסנו אליהן אתמול

תיארתי במונחים כלליים . הכרוניקה האקאשית חקרביכולתנו לומר שמחקר זה מתבסס על , תחילה

אשר הופיעו תחת , גנוסיס-לוציפרהעת -אמרים בכתבבמ, כיצד יש להבין קריאה כזו בכרוניקה האקאשית

עובדות שונות ביחס שיש לחקור בדרכים שונות  צריך להיות ברור. מתוך הכרוניקה האקאשיתהכותרת 

 .יותר ביחס למה שכבר נאמר מפורשלהיות עתה ברצוני  ,לכן ;מאורעות קוסמיים ולהוויה קוסמיתל

כל דבר אחר משתייך לתחום , מלבד התודעה. ביקום לא קיים דברמלבד תודעה , ביסודו של דבר

, אך –גם באחרים  –בשני מקומות  הללוביכולתכם למצוא את העובדות . המאיה או האשליה הגדולה

בו מתוארת , כללייםמדע הנסתר בקווים קדום עד וולקן בספרי -ה מסטורןבמיוחד בתיאור אבולוציית האדמ

, קדום עד אדמה וכן הלאה-מירח, קדום-ירחעד קדומה -משמש ,קדומה-קדום עד שמש-האבולוציה מסטורן

עליו , משמעות הדבר היא שאם מישהו רוצה להגיע אל עובדות חשובות אלו. כשלבים שונים של תודעה

כאשר אנו מתארים , לכן. להתעלות לשלב של מאורעות קוסמיים שבו הם מורכבים משלבים של תודעה

תיאורים אלה כלולים בספר אחר אשר יצא לאור . שונים של תודעה ביכולתנו לתאר רק שלבים, ממשויות

.סף עולם הרוח: בקיץ הזה
14
היא מתקדמת , מוצג כיצד דרך התעלות הדרגתית של ראיית הרואה הרוחישם  

ולבסוף מגיעה לתחום , כביכול מתמוססים, אשר נעלמים לכדי אינות, טים והתהליכים מסביבנוהאובייקן מ

הממשויות האמיתיות של העולם הן ישויות , כך. ישויות בשלבים שונים של תודעהקיימות רק מתשבו 

ובשלב זה של תודעה אין , בשל העובדה שאנו חיים בשלב האנושי של תודעה. בשלבים שונים של תודעה

 .מופיע בפנינו כממשי, ממשי-התוצאה היא שמה שהינו לא, לנו ראייה שלמה של הממשויות המעורבות

גם אם , האם גדיל שיער אנושי מהווה ממשות :שאול את עצמכם את השאלה הבאהרק לעליכם 

תהיה זו שטות לומר שלגדיל שיער אנושי יש ? קיום עצמאית-האם יש לו הוויית? במובן הצר של הדברים

                                                      
14

 GA-17 .הוצאת בדולח. 

חזרה 
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שיתקיים בפני  יאפשר-אחרת בלתי, ן הגוף האנושיהגיוני להתייחס אליו כצומח מ. קיום עצמאית-הוויית

נראה לרוב כישות צמח . קיום עצמאית-ל אחד יסכים שזו שטות לדבר על גדיל שיער כבעל הווייתכ. עצמו

הצמח הוא לאורגניזם , כי מה שגדיל השיער הוא לראש. אך לא יותר מאשר גדיל שיער, אינדיבידואלית

הצמחים עלינו לחשוב על האדמה כמקבילה לאדם ולכל . ואין שום היגיון להתייחס לצמח במבודד, האדמה

בלתי אפשרי שצמח יתקיים כישות  .כפי ששיער משתייך לראש האדם, על האדמה כמשתייכים לאדמה

חשוב לדעת . עצמאית מחוץ לאורגניזם האדמה כפי שבלתי אפשרי ששיער יתקיים בלי ראש שעליו יצמח

מקורו אינו כל דבר שהישות האנושית יכולה להשיג ש, אבל. מתי להפסיק להתייחס למשהו כישות עצמאית

 .אבל בדרכים שונות, הכול מושרש בתודעה. אינו ישות עצמאית, בתודעה

מחשבות אלה קיימות , בהתחלה. אדם חושבים-כלומר מה שאנו כבני, הבה ניקח את המחשבה

של ישויות ההיררכיה העילאית  מתקיימות בתודעתןהן , באותו זמן. אך לא רק בתודעה שלנו, בתודעה שלנו

מחשבותינו הן מחשבות של  כלהרי ש, בעוד שיכולה להיות לנו מחשבה אחת, אבל. מלאכים, אנגלוי, הבאה

ביכולתכם לראות שכאשר אנו מתעלים אל ראייה , כך. המלאכים חושבים את התודעה שלנו. המלאכים

. במקרה של מציאות רגילה עלינו לפתח רגש שונה ביחס לקליטת ישויות העולמות העילאיים מאשר, רוחית

ראייה רוחית  לרכושלא נוכל , חושית-הקיום הארצית הפיסית-בהווייתכפי שאנו חושבים  ם נחשובא

ולהיות מודע לכך שחושבים  להיות מושא לחשיבה מוכרחהוא , לא רק לחשוב מוכרחהאדם . עילאית יותר

. קליטה זואת הרגש הכרוך ב היכולות לתארמשום שעדיין לא הומצאו מילים אנושיות  –אין זה קל . אותו

אלא  ,מתבוננים בתנועות האלה בעינינו איננוואם אנו עושים סוגים שונים של תנועות : לשם השוואה, אך

בהתבוננות בדרך זו אנו : נוכל לומר לעצמנו, את השתקפות תנועותינו בעיניו של אדם אחר ורואים שם

לאדם יש את הרגש הזה בשלב . לנויודעים שאנו עושים תנועה זו או אחרת עם ידינו או עם הבעות הפנים ש

רואים את עצמנו עושים זאת  אך אנו, אנו יודעים באופן כללי שאנו חושבים. הבא של ראייה רוחית

עלינו להבין . אנו נותנים למלאכים לחשוב את מחשבותינו. של ישויות ההיררכיה העילאית הבאה בתודעתן

עלינו . הן המנהלות אותןיררכיה העילאית הבאה אלא ישויות הה, מנהלים את המחשבות שלנו שלא אנחנו

שך של נקבל מידע על אודות האימפולס המתמ, אז. האורגת והזורמת של המלאכים לחוש את תודעתם

. כיצד הוא ממשיך להיות פעיל עתה, הכריסטוס-של אימפולס ותותיאמלמשל על אודות , האבולוציה

אם נקדיש את , נוכל לחשוב אותו ולתארו, האדם-בני, גם אנו; המלאכים יכולים לחשוב את האימפולס הזה

כפי שתיארתי בספרי , מתמידידי תרגול -נוכל להשיג זאת על. הם יחשבו בתוכנושמחשבותינו למלאכים כך 

.איים והדרכים לרכישתהליהעולמות הע ידיעת
15
: למילים, תחושה, אנו מחברים רגש, מרגע מסוים והלאה 

לאמת עבור  מילים אלה הופכותוכאשר ." מחשבה שהמלאכים חושבים זוהי, נפשך אינה חושבת עוד"

                                                      
15

 GA-10 .הוצאת בדולח. 
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של  ואמיתותעל אודות אנו חווים את המחשבות הרי ש, ההתנסות האנושית האינדיבידואלית

 .וכן מחשבות אחרות על אודות ההנחיה החכמה של אבולוציית האדמה הכריסטוס-אימפולס

התקופה , הקדומה-התקופה ההודית –ה אותם דברים הקשורים לתקופות של אבולוציית האדמ

נהיה מסוגלים לא רק , תרגול נוסף ידי-על. מלאכים-הם מחשבות של הארכי –הקדומה וכן הלאה -הפרסית

להגיע לנקודה שבה יהיה עליכם , אז. מלאכים-ידי הארכי-להיחוות עלאלא , להיות מושא לחשיבת המלאכים

כיצד יש לכם את : אני מפרט, סף עולם הרוחבספרי . יםמלאכ-שאתם מוסרים את חייכם לחיי הארכיתדעו 

כאילו  –בהשתמשי בדוגמה מוזרה , דיברתי על כך גם במינכן –כאשר אתם ממשיכים בתרגול  הרגש

בעוד שבחיים הרגילים נדמה לנו שאנו . נמלים והנמלים הן המחשבות בתנועה-שתקעתם את ראשכם בתל

מפני שהמלאכים , ו נוכחים לדעת שהמחשבות חושבות בנותרגול אנ ידי-על, חושבים את מחשבותינו

אל תחומים מלאכים -ידי הארכי-עלמגיעים לתחושה שאנו מובאים , וכאשר ממשיכים בתרגול. חושבים בנו

כדי לתאר בצורה נכונה את התרבות ההודית או . שונים של העולם וכך אנו לומדים על אודות תחומים אלה

." מלאך-ידי ארכי-נפשך הובאה אל תקופה זו או אחרת על: "ת האמירהיש להבין את משמעו, המצרית

שהם תומכים בתהליך החיים והם נישאים דרך האורגניזם  יודעיםהחיים שלנו -הדבר הוא כאילו שנוזלי גוף

ידי -רוחי יודע שהוא מובל דרך תהליך החיים של העולם עלרואה , כך. כפי שקורה עם הדם

הרי שהן יכולות להיחקר רק , שמדובר בהתנסויות אינדיבידואליות של הנפש היכן, אבל. מלאכים-הארכי

 ".רוחות האישיות, הנפש מתמסרת כמזון עבור הארכאי": אם הנפש נתנה משמעות למילים

זו אמת שאדם אינו יכול לחקור עובדות ממשיות , כן-פי-על-אף, אבל, מה שאמרתי עתה נשמע מוזר

אדם נאכל כמזון רוחי ובכך משרת את רוחות ": שהעניק משמעות למיליםכמו חייו של ישוע מנצרת לפני 

! כמובן שזה נשמע כך. זה נשמע כמו טירוףאדם החיים בעולם החיצוני -לבני, כמובן" .האישיות

, חתיכת לחם הנכנסת לתוך הקיבה שלנו הופכת למזון עבורנובה מידה ש אותהזה נכון ב, כן-פי-על-אף

הופכים  שאנוה יש משמעות ותכלית בכך מקיו-הווייתלהיא הייתה יודעת ש, ובואילו הייתה יכולה לחש

. היא לעמוד לשרות הארכאי כמזון, האדם-בני, לנושזה נכון באותה מידה שהתכלית . אותה למזון שלנו

. ידי הארכאי-אנו מהווים באותו זמן ישויות אשר נאכלות ללא הרף על, בעודנו מסתובבים כאן על האדמה

מישהו היה מספר  אילווהם היו מכנים זאת טירוף , בחיים הרגילים אינם יודעים זאתאדם -ישו שבנילא תכח

אל . תות פיסיות אנושייוהאדם מהווה עבור הארכאי מה שגרגר חיטה מהווה עבורכם כישו. כזה דברלהם 

ו היה נטחן לכדי איל עושהחיו ביחס לארכאי כפי שגרגר חיטה היה תאלא , תתייחסו לזה רק באופן תיאורטי

, לכן ".אני מהווה מזון אנושי": ידי השיניים שלנו ועובר דרך החיך והקיבה שלנו עם המודעות-דייסה על

שאחיה , אלו הם החיים שלהם: הארכאי מעכלים אותי, אני מהווה מזון עבור הארכאי: דעו את הדבר הבא

כפי שמשמעו . הארכאי, וחות האישיותשל ר אל תוך תודעתן משמעו לחדור, לדעת זאת באופן חי. בתוכם

ידי -נפשך מובאת אל תקופה זו או אחרת על": מלאכים כאשר יודעים-לחדור את תודעת הארכי
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ידי -מחשבותיי נחשבות על": המלאכים כאשר יודעים תתודעלחדור את  ומשמעו" ;מלאכים-הארכי

אם . להיות שונים מוכרחיםנסות תנאי ההת, העילאיים אם ברצוננו להיכנס אל תוך העולמות ".המלאכים

להיאכל תוך ידיעה  יש, רוצים לחקור עובדות ממשיות כמו חייו של ישוע מנצרת באבולוציה האנושית

 .,ידי רוחות האישיות-על

אם . מה שאמרתי ישמש להראות שמחקר אוקולטי זה שונה לחלוטין ממחקר בעולם החיצוני אולי

אתם יכולים לדמיין את עצמכם כגרגרי : קנה את הרמזים הנכוניםהן תספ, תוכלו לבחון היטב את ההקבלות

שהינה הקבלה לקריאה בתודעת , ידי שיניכם כדי לבנות תמונה מנטלית-חיטה אשר נטחנים לכדי דייסה על

משמעות הדבר היא שמחקר עילאי יותר . לבסס את עצמו מבחינה מנטלית ולחוש זאת מוכרחאדם . הארכאי

, כמו מחקר בעולם הפיסי, אם הוא מופשט עד כדי כך שזה לא מכאיב. וסבל פנימייםאינו אפשרי בלי כאב 

 .אז מחקר בעולמות העילאיים לא יוכל להתבצע אם הוא מהווה רק פרי של דמיון

זכרו את . ממושגים ותיאורים מופשטים םקירחהתאמצתי לה, חייו של ישוע אתאתמול בתארי , לכן

אלו היו חייו של ישוע מנצרת משנתו : אמרתי. דבר החשובאמרתי בניסיון להדגיש את ה אשר

מה שתיארתי חשוב פחות מאשר ליצור . עשרה ועד שנתו השלושים-דרך שנתו השמונה, עשרה-השתים

לבדו  את הכאב האינסופי בהתייצבו, תלחוש את כאב הבדידו, רגש חי של מה שנפשו של ישוע התנסתה בו

את החמלה , רציתי להדגיש את רגשותיו של ישוע מנצרת. לשמוע אל מול השקרים שאוזניים רבות שאפו

ידי תיאור -לא על. עשרה ועד שנתו השלושים-איברית העצומה שלו כלפי האנושות משנתו השתים-התלת

כהכנה למיסטריית המאורעות לעצמכם או לאחרים שתדעו משהו על אודות משמעות התנסותו של ישוע 

אשר תערער ותדהים את  –תמונה מנטלית  –מקות בחשיבה על אידיאה ידי התע-אלא דווקא על, גולגתא

מיסטריית גולגתא כדי היה צריך לסבול לפני , ישוע מנצרת, תמונה של מה שאותו אדם, נפשכם

 .הכריסטוס יוכל לזרום אל תוך אבולוציית האדמה-שאימפולס

 שמוכרחיםכך , מחדשלה בכך שהסבל מתעורר ועהכריסטוס -של אימפולסאידיאה חיה , בדרך זו

תוכלו לראות  .ידי כך שמנסים לעורר רגשות בתודעה-לתאר את העובדות הקשורות אל דברים כאלה על

ל שתוכלו לחוש ככ. ות את מה שהמחקר האקאשי מהווהזאת בדרך שבה ניסיתי לאפיין במילים ספור

הסוג ן נח יותר מיסטריות מכך תוכלו לפע, בתוככם את הרגשות הזורמים והגואים בישות כמו ישוע מנצרת

 .הזה

לאחר ששלושת הגופים של , שדרך הטבילה בירדן –התרחש אז  אשרלעתים קרובות דיברתי על 

, הכריסטוס חדרה אותם-ישות, שבתוכם של זרתוסטרא' אני'ידי ה-ישוע מנצרת עברו ספיריטואליזציה על

חשוב להבין . אנושי במשך שלוש שנים כלומר מתחום עולם הרוח ירדה ישות שגורלה היה לחיות בתוך גוף

. מפני שעובדה זו שונה מיסודה מכל העובדות האחרות באבולוציה של האדמה. את משמעותה של עובדה זו

 .להיות ברור מוכרחדבר זה . אנו נכנסים לתוך משהו שאינו מאורע אנושי גרידא באבולוציית האדמה, כאן
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הוא . פעם היה אדם כפי שתיארנו אותו: "נאמר, אז. תמבט אנושי-אנו יכולים להתייחס לזה מנקודת

גם אם , אנו גם יכולים להתייחס לזה בצורה שונה, אך." הכריסטוס-אימפולס, הכריסטוס-קלט את ישות

נוכל לעשות מהן , רוחית שלנו-באמצעות ההכנה המדעית. אין זה משנה, תיאורים הן מועטותלההתייחסויות 

 .משהו

אלא במועצה של , אדם-לא כבני ים במועצה אשר דנה במיסטריית גולגתאדמיינו את עצמכם יושב

שינוי זה , במובן רוחי. ההיררכיות העילאיות כישויות ההיררכיות העילאיות המתייחסות למיסטריית גולגתא

אנו יכולים . יש הר לפנינו ובאמצע הדרך למעלה ישנה עיירה: לשם השוואה. בנקודת התצפית אפשרי

לרוב אנו בוחנים את מיסטריית גולגתא , כמובן. אך אפשר לראותה מפסגת ההר, ירה מלמטהלראות את העי

כיצד היינו מדברים אז . היינו יכולים גם לטפס אל תחום ההיררכיות העילאיות, אך. מבט אנושית-מנקודת

לאיות לישויות ההיררכיות העי, אבולוציית האדמההחלה כאשר : היה עלינו לומר? על מיסטריית גולגתא

לוציפר , אבל. הן רצו להנחות את אבולוציית האדמה בדרך מסוימת. היו כוונות מסוימות ביחס לאנושות

אם נסתכל מטה , לכן. הכניס את עצמו אל תוך הנחיה מכוונת זו של העניינים הארציים של האנושות

ל אבולוציה זו נראה שלוציפר שינה את כיוונה ש, אבולוציית האדמה כישות ההיררכיות העילאיותב

 .מהכוונה המקורית שלנו

בגלל . לוציפר מתערב ללא הרף. קורה דרכנו, מתרחש למטהר שאלא כל דבר : ואנו אומרים

אפשר לבטא זאת . יסוד זר נוכח באבולוציה האנושית, ומאוחר יותר של אהרימן, התערבותו של לוציפר

ישנם , שם. ספירת האדמה אבדה לנו, וימתבמידה מס: "בדרך כזו שישויות ההיררכיות העילאיות אומרות

 ."את האדמה עם האנושות שלהמאתנו כוחות המרחיקים 

פי הכוחות -כל היררכיה משתתפת על; ידי ההיררכיות העילאיות היא הדרגתית-ההנחיה על

עד , כל ההיררכיות לוקחות חלק באבולוציית האדמה. הראשונה היא הנמוכה מביניהןר שאכ, שברשותה

, מלאכיםהיררכיות ה –להן  ת משאירות משימות מסוימות לכפופותאבל אלה האחרונו, ביותר לעילאיות

 .הן הראשונות להיות פעילות בתהליך האבולוציוני, לכן. ארכאיהמלאכים ו-ארכיה

מועצת לא , ל מועצת ההיררכיות העילאיותא –כמובן , בכל הענווה –אנו מעבירים את עצמנו 

הם היו ; נמצאים שם ,מלאכים והארכאי-הארכי, המלאכים, השליחים שלנו: "לומר אנו יכולים, אז. אדם-בני

, כך." יכולים להוציא אל הפועל את הוראותינו היטב אלמלא כוחות זרים היו נוכחים בתחום האדמה

היות שלא עלה בידינו למנוע מלוציפר ואהרימן מלהתערב ": המועצה הגדולה מחליטה משהו כדלקמן

מנקודה , איבדו את היכולת, מלאכים והארכאי-הארכי, המלאכים, הכפופים לנו, דמהבאבולוציית הא

ונקודה זו בזמן הייתה ." פי כוונותינו-היה צריך להיעשות על אשר לעשות עבור האנושות את, וימת בזמןמס

 .התרחשותה של מיסטריית גולגתא מועד
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אנו מאבדים : "לומר מוכרחיםת היו האלים של ההיררכיות העילאיו, נקודה זו בזמן התקרבהש היות

יכולנו , היות שלא יכולנו להרתיע את לוציפר ואהרימן. את האפשרות שהכפופים לנו יתערבו בנפשות אנוש

יכולים עוד  שאינם, בנפשות אנושיות מופיעים כוחות, כך. לפעול רק דרך הכפופים לנו עד לנקודה זו בזמן

הכוחות  ידי-עלרחקות מאתנו ת אנוש מויוישו. אכים והארכאימל-הארכי, ידי המלאכים-להיות מנוהלים על

 ."של לוציפר ואהרימן

, הנקודה בזמן התקרבה כאשר –כך  אם רשאי אני לבטא זאת –הנפש בשמים -הלך זה היה באמתכ

היות שהכפופים להם לא יכלו עוד לדאוג לאנושות במידה . נתפסה כתחילת העידן החדשר שאהנקודה 

משום שעברתם הכנה של  תבינו זאת כהלכה. של האלים 'חרדה'זה הפך ל, ימת בזמןמסומספקת מנקודה 

 .מדע הרוח כדי להבין שלביטויים יש מובן ורגש שונים כאשר משתמשים בהם לאפיון העולמות העילאיים

בצורה  –אם רשאי אני לבטא זאת כך  – עד כדי תסכול בתקוות שווא חרדה אלוהית זו גברה, בשמים

מעתה : "להקריבו מעצם ההחלטה, השמש למטה-התקבלה החלטה לשלוח את רוח, לכן .ביותר מדאיגה

. עליו להיכנס לזירה שבה נפשות אנוש חיות: עליו לבחור מקום אחר במקום לשבת במועצת האלים, ואילך

, עתהמ; בספירות של ההיררכיות העילאיות, הוא חי בקרבנו, עד עתה. הבן-אנו מקריבים עבורן את רוח

 ."הוא יחדור את הילת האדמה דרך השער של ישוע

זה היה עניין . כך נראו הדברים מלמעלה במועצת האלים כאשר מיסטריית גולגתא הלכה והתקרבה

מה יש לעשות כדי : אפשר להבינו לא כאשר שואלים. לא רק עניין אנושי, המנחים את האדמהשל האלים 

לעשות כדי ליצור , האלים, מה עלינו: לשאולווקא אלא ד? שהאנושות לא תאבד בנתיב התלול שלה

התערבותם של לוציפר ואהרימן באבולוציית את נגד למה שקרה משום שהיה עלינו לאפשר -משקל

 ?האדמה

, אלא עניין של האלים, ואז אפשר ליצור את הרגש שמיסטריית גולגתא איננה עניין ארצי בלבד

בה עבור האלים שהיה עליהם לוותר על הכריסטוס עבור היא הייתה חשו, באמת. מאורע של עולם האלים

 .מאשר שהאנושות תקבל את הכריסטוסיותר האדמה 

שכאשר ? כמאורע מרכזי של האדמה להכיר בהומהי ידיעה של מיסטריית גולגתא יותר מאשר 

פו שהאלים חש, שהאלים פתחו חלון לשמים, כעניין של האלים נראיתהיא , בוחנים את מיסטריית גולגתא

יש ללמוד ! האדם יוכלו לראות את העניינים האלוהיים האלה-בנייניהם לעיניים אנושיות לזמן מה ואת עני

פני המעון הסגור של -ידי כך שמדמים שאילו אדם היה חולף על-לחוש בחינה זו של מיסטריית גולגתא על

חורי החומות של משכן מבעד לחלון ולראות את מה שאחרת נשאר סמוי מא להציץהוא היה יכול , השמים

 .האלים

כבוד כלפי הטבע האוקולטי של מיסטריית גולגתא הוא כמו אדם -אדם בעל רגשות מלאים של יראת

בנקודה אחת ישנו חלון שדרכו הוא . ורק חושד שבפנים קורה משהו, הצועד בשקט סביב בית שתמיד סגור
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יית גולגתא היא חלון כזה אל עולם מיסטר, עבור האנושות. שם בפנים מהמתרחשיכול לראות חלק קטן 

או דווקא אל תוך  –גוף ההכריסטוס ירדה אל תוך -כאשר ישות התרחש אשרעלינו לחוש את , לכן. הרוח

שדרך מיסטריית , את האידיאה הזאת עמוק ככל האפשר להטמיעעלינו . של ישוע מנצרת –שלושת הגופים 

 .עדים לעניין של האליםנעשים אנו גולגתא 

יש . חיים הרגיליםש להשתמש במילים בדרך שונה מאשר בי, ו מדברים על דברים מסוג זהכאשר אנ

יש להשתמש במילים על . של האלים לפני מיסטריית גולגתא' הפחד'-ו' החרדה'דברים כאלה כמו לדבר על 

נים במה שמתכוובקלות זלזל מוכנים להקל מאוד לאלה . אודות העניינים הרוחיים של האנושות בדרך שונה

כל שעליהם . יהירות או סיבות אחרות, דעת-קלות, כתוצאה מטיפשות זה יהא –לו במובן המקודש ביותר 

אפשר להפוך , בדרך זו. למה שמשתמשים בהן בחיים האקזוטרייםלעשות הוא לעוות את משמעות המילים 

, ות עולם הרוחאמיתהצורך להכריז על ן מ נובעותגם אם הן , מה שמתכוונים לומלגמרי את משמעותן 

 .הן נשמעות מגוחכות או שטניותוכתוצאה מכך משמעותן הפוכות . הנפשן כך לחלצן מ-שקשה כל

נחוצות ה, ואלה האמורים לשמור על אוצר האמיתות הרוחיות המקודשות. כל זה נפוץ מאוד בזמננו

 .אינם ערניים מספיק, כך לנפשות אנוש בדיוק בזמנים אלה-כל

באיזו תדירות עלינו לראות דברים ! אנו אוהבים להזין את הרוח שלנו כמה גדולה הנוחות שבה

אדם אומרים שהם -בני, אפילו מעט מעבר למטריאליזם ,על הרוחמדברים כאשר  ,עוברים אם! מצערים

במיוחד הם אינם צריכים לאמץ את הרגשות ו שבדרך זו הם אינם צריכים להתאמץ רצון משום-שבעי

היות שאנו לוקחים חלק בהתייחסות להתפתחויות המקודשות ביותר : הואמה שעלינו להרגיש . שלהם

ישנה , בתקופתנו. יש לנו אחריות כלפי אוצרות הידיעה הקשורים לעולם הרוח, באבולוציה הארצית

, תבחינו בזה מבצבץ פה ושם. אדם נוטים להתייחס לזה בקלות-דעת גדולה ביחס לדברים כאלה ובני-קלות

טבעו המחפיר רק אם תהיו ערניים מספיק ולבכם מוצת מספיק עבור האמיתות  את תוכלו לזהותאך 

לשומרים  ולהיותאולי אז תוכלו להעריך את ערכם של האוצרות הרוחיים . הרוחיות המקודשות ביותר

 .נקראים לשמור עליהםיחד כי כולנו , הטובים שלהם

ריית גולגתא איננה רק עניין של שמיסט: כך היא-הדרך הקלה ביותר לדבר על משהו חשוב כל, אולי

הדרך שבה זה , אך. אנו יכולים לבחון את העניין הזה של האליםו, אלא גם עניין של האלים, האדם-בני

אולי עוד יגיע הזמן שבו יובן שעלינו לנסח . מתואר תהיה מעוותת בצורה כזו שאני מהסס אפילו להזכירה

ושיהיה קל להכניס , חושי-עבור העולם העל משים בהןהעולם החושי כאשר אנו משתמחדש את המילים של 

 .בהן משמעויות נוספות

מילים ." האב הקריב את בנו למען האנושות: "ציינתי במילים אשר הכריסטיאניות הרווחת אומרת את

מיסטריית : אם כי המשמעות האמיתית היא, אלה מתארות את מה שלבבות אנושיים חשים במובן המקובל

 .ין של האליםגולגתא היא עני
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יכול להיות לנו מושג על מה שקרה במהלך המאורע שאנו , אמרתי אשרכל את  אם ניקח בחשבוןו

של  המבט-מנקודת. הופיע לאחר מכן, המתואר גם באוונגליונים ,הפיתוי. ידי יוחנן בירדן-מכנים הטבילה על

היה עליו ללכת אל , סהכריסטו-לאחר שישוע מנצרת קלט לתוכו את ישות: הכרוניקה האקאשית נאמר

. ידי המילים של מחברי האוונגליון הרוחי-המתוארים באופן מדויק למדי על, היו לו חזיונות, שם. השממה

היא משמעות הדבר . הכריסטוס הייתה כבולה באמת אל שלושת הגופים של ישוע-אפשר גם לומר שישות

תהיה זו טעות , לכן. שלושת הגופיםם של המוגבלת לכשרי ונעשתהירדה מעולם הרוח  הכריסטוס-שישות

היה יכול מיד לראות את אותו עולם , ממנו ירדשבשל השתייכותו לעולם עילאי יותר , לחשוב שהכריסטוס

להיות רואה הדבר משמעות צריך לחשוב שוב על , מובן-מי שמוצא זאת לא. אין זה המקרה. עילאי יותר

מדוע לא כולכם רואים באופן , אם כך. שאינו רואה רוחי אין כאן איש! כולכם! כולכם רואים רוחיים. רוחי

בכך אין מדובר . האדם-מפני שלא פיתחתם את האיברים המשמשים לניצול הכוחות הקיימים בכל בני? רוחי

 .יכולת להשתמש בהםבאלא דווקא , כשרים שישנם

היו רק , אבל בשלושת הגופים של ישוע מנצרת, הכריסטוס היו כל הכשרים האפשריים-לישות

זוהי הסיבה לכך שהם היו צריכים לעבור הכנה באופן מורכב . תאמו לאותם שלושה גופיםר שאהכשרים 

הכשרים התואמים של ן נעלים יותר מ, ם של שלושה גופים אלה היו אכן כשרים נעליםהכשריכי , כך-כל

ים הרוחיים שלכם הכריסטוס היה כבול אליהם בדיוק כפי שהכשר, אך. האדם האחרים על האדמה-כל בני

באמצעות הכשרים , התאפשר. אלא שאינכם יכולים עדיין להשתמש בהם, כבולים לאיברים שיש לכם

שימשו עתה את  םששרידיה, שנפש זרתוסטרא השאירה מאחור בשלושת הגופים של ישוע מנצרת

. כולה לעוררעם ישות שהייתה יכולה לעורר את כל הגאווה והיהירות שנפש אנושית י להתעמת, הכריסטוס

 .התעמתה עם כריסטוס ישועישות זו 

החדשה -מה שהברית –מחזות  מה שאותה ישות ניסתה להגשים בשפה של ברגע בו הוא חש את

יכולות להיות שלך אם " –ממלכות של עולם הרוח  –" כל הממלכות שאתה רואה לפניך: "מתארת במילים

הוא יוכל לזכות , רות ומביא אותן אל תוך עולם הרוחאם אדם מלא גאווה ויהי." הזהתכיר בי כאדון העולם 

מושאר , מלבד היהירות, אם הכול מפני שהיהירות מעלימה כל דבר אחר ,בממלכת העולם הזה של לוציפר

 .להתמודד עם גורל נוראי היאמשמעות הדבר ; האדם לא עבר הכנה לכך, אבל. רמאחו

הראשונה הייתה של . מונות הופיעו בפני נפשושתי ת, אז. כריסטוס ישוע ניצב בפני האפשרות הזאת

הדמות אשר הופיעה , ושוב. המיואש האישאותה תיארתי אתמול כמפגש עם , התנסותו בדרך אל נהר הירדן

." הכר בי כאדון העולם: "עתה השאמר, ניצבה בפני נפשו של ישוע מנצרת, מיואש בחלום אישבפני אותו 

הוא ידע שלוציפר דיבר אליו , לכן! לוציפר: אה בשערי האיסייםרכדמות שהוא זיהה את אותה דמות , אז

 . הוא הביס את לוציפר. א הדף את ההתקפהווה
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. פחות או יותר, החדשה מתארת-שהבריתשתי ישויות עמדו לתקוף אותו והיה לו הרושם , לאחר מכן

 ָךמ  צ  עַ  ְךלֵ ש  הַ  ,מה שביכולתך לעשות כאדם הראה את, את כוחך, הלב שלך-הראה את אומץ: הן אמרו לו

.'ָךלֶ ג  ן רַ בֶ אֶ ף בָּ ג  ן תִ פֶ , ָךנ  אּושָּ ם יִ יִ פַ ל כַ עַ , ְךה לָּ ּוֶ צַ יו י  כָּ ָאל  י מַ כִ 'ב תּוי כָּ רֵ ה  שֶ , הטָּ מַ ל  
16
תודעה של , במקרה כזה 

. אך היא יכולה גם להפוך אותו לאדם בעל תאווה חושנית, לב צריכה להתעורר בנפש האנושית-כוח ואומץ

, היות שלישוע היה הרושם שלוציפר ואהרימן ברחו מהשערים של האיסיים. תי דמויות התייצבו לפניוש

ן מ כתוצאה. צמה כמוותהמצורע פגש ואשר הציגה את עשבאחד מהם הייתה אותה ישות ש הוא חשב

. רדןהתנסה בו בדרך אל הי אשרהוא חי מחדש את , כך. הוא זיהה את לוציפר ואהרימן, הללוההתנסויות 

 .לוציפר ואהרימן, הוא הביס את שניהם. הוא הדף את ההתקפה

יסטוס ישוע משהו דומה הוא אמר לכר. בא בעקבותיוסוג של פיתוי . אהרימן הופיע שוב, לאחר מכן

ה-ִאם ֶבן: החדשה מתארת-למה שהברית ֱאֹלִהים ַאתָּ ֶלֶחם, הָּ יּו ל  ֵאֶלה יִה  נִים הָּ בָּ א  .ַצֵּוה ֶשהָּ
17
וע אלא שעתה יש 

: הוא היה מסוגל להדוף את ההתקפה הראשונה והשנייה. לא היה יכול לתת מענה מלא למה שאהרימן דרש

היה מסוגל להדוף לא עתה הוא , אך. זו של אהרימן לבדו וההתקפה של שניהם, ההתקפה של לוציפר לבדו

ימן הייתה לעובדה שהוא לא היה מסוגל להדוף לגמרי את התקפתו של אהר. את התקפתו של אהרימן

 .הכריסטוס על האדמה-של אימפולס פעילותומשמעות עבור 

כך , הפוך את האבנים האלה ללחם: רצינית-כמעט לא, עליי לאפיין את משמעות הדבר בדרך עממית

ההיררכיות העילאיות לא היו מסוגלות לסלק לגמרי את אהרימן . ן תהפוכנה למזון עבור האנושותהש

, אפשרי יהיה להביס-בלתי ,לעד. תוכלנה לעשות זאת עד תקופת וולקן מתחום אבולוציית האדמה ולא

יהות והתאוות הכמ, התשוקות: את הפיתויים הפנימיים של אהרימן, באמצעות מאמצים רוחיים טהורים

הוא יכול להיות מובס , אדם-רק בניתוקף כאשר לוציפר . מה שעולה כיהירות וחושניותו, העולות מבפנים

ידי -הם יכולים להיות מובסים על, כאשר לוציפר ואהרימן תוקפים יחד מבפניםגם , כן-כמו .ידי רוחניות-על

במאורעות החומריים של אבולוציית  פעילותוהוא מחדיר את , כאשר אהרימן תוקף לבדו, אך. רוחניות

 .להדוף זאת לגמרי אפשרי-בלתי. האדמה

 .בכל דבר הקשור לאנוכיות אנושיתהם שקועים בכסף ו. משמעותם זהה –ממון , מפיסטו, אהרימן

 מוכרחההיא שהאנושות , עם דברים מטריאליסטייםלהתמזג העובדה שהחיים האנושיים צריכים משמעות 

היה עליו לאפשר , לאנושות הארצית בדרך הנכונה יוכל לעזורכדי שהכריסטוס . בחשבון את אהרימן לקחת

 מוכרחהה תעבודתו היי. עד קץ אבולוציית האדמה להיות פעיל מוכרח, החומרי, אהרימן. לאהרימן לפעול

                                                      
16

 .6פסוק ', פרק ד, מתי 
17

 .3פסוק , שם 
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המאבק  עם להשלים מוכרחהכריסטוס . לא מוכרעת לחלוטין, הכריסטוסידי -מובסת על-להישאר בלתי

 .להישאר מוכרחאהרימן היה . אהרימן עד קץ אבולוציית האדמהב

. ואהרימן יחד אנוש יכולים להתגבר על התקפותיו של לוציפר ועל ההתקפות של לוציפר-אנו כבני

היה צריך הכריסטוס , לכן. להתקיים עד קץ אבולוציית האדמה מוכרחהמאבק בעולם החיצוני החומרי 

אהרימן נשאר פעיל במהלך שלוש , מסיבה זו. אך לאפשר לו לעמוד לצדו, להחזיק את אהרימן תחת שליטה

הודה והיה החלטי בבגידה הוא חדר את נפשו של י. השנים שבהן הכריסטוס פעל בגופו של ישוע מנצרת

 .מה שקרה דרך יהודה קשור לפיתוי במדבר לאחר הטבילה בירדן. בישוע

, בהתחלה. לקח שלוש שנים. הכריסטוס התאחדה עם שלושת הגופים של ישוע-לאט ובהדרגה ישות

רק כאשר המוות היה קרוב ששלושת . הקשר היה רופף ולאחר מכן הוא חדר בהדרגה את שלושת הגופים

וכל הסבל והכאב אשר נחוו במהלך שלושת השלבים של . הכריסטוס-ים היו חדורים באמת בישותהגופ

גברו במידה עצומה היות שבהדרגה הוא היה מסוגל להשתקע לגמרי בשלושת הגופים  ,התפתחותו

 .ואהבה –ואהבה  –אך כאב אשר עבר טרנספורמציה לכדי אהבה , זה היה כאב מתמשך. האנושיים

, במהלך השנה הראשונהכאשר אנו מתייחסים לדרך שבה כריסטוס ישוע חי . א קרההדבר הב, ואז

. לשנה שנהמשונה היה אנו מגלים שזה , השנייה והשלישית שהוא בילה במחיצת תלמידיו הקרובים ביותר

היו רגעים , כך. קשור קשר רופף לגופו של ישוע מנצרת, כפי שאמרתי, הכריסטוס היה, בשנה הראשונה

האוונגליונים האחרים מדווחים . הכריסטוס הייתה במקום אחר-וישות אחדוף הפיסי היה במקום שבהם הג

 .כלומר הכריסטוס נדד בארץ ברוח –כאשר גופו הפיסי שהה במקום אחר  שהאדון הופיע לפני תלמידיו

. גופו של ישוע מנצרת לאהכריסטוס הייתה כבולה יותר ויותר -ישות, לאחר מכן. היה בהתחלה כך

הם היו מאוחדים עמו באופן כה , כאשר הכריסטוס שהה בחוג תלמידיו הקרובים ביותר, מאוחר יותר

כך הוא חי יותר בישות הפנימית , ככל שהוא חי בתוך גופו. אף לא פעםלא היה מופרד מהם אינטימי שהוא 

מיד אחר דרך תל ךכ-ואחר, היה מדבר דרך אחד מהםהוא . תלמידיו הוא נדד בארץ עם. יושל תלמיד

אלא אחד , לא היה זה עוד רק כריסטוס ישוע אשר דיבר, כך שבעודם מסתובבים בארץ ,מהקבוצה הפנימית

הפנים של תלמיד -הוא חי בתוך התלמידים בעוצמה כזו שהבעות. הכריסטוס דיבר דרכם, אך; התלמידים

 אם. שהוא היה האדוןהאדם אשר שמעו אותו הייתה תחושה -שלבניכך -השתנו כל, דיברהכריסטוס שדרכו 

בדרך זו הוא דיבר דרך אחד התלמידים ואז . כה צנוע שהוא נראה רגילהיה , כי אחר שהיה באמת הכריסטוס

 .זה היה סוד פעילותו במהלך השנה השלישית האחרונה. דרך אחר ברחבי הארץ

כולים אנו כיצד י: "הם תהו, ולאויביו הוא נראה מסוכן ביותרכאשר הסתובב עם תלמידיו בדרך זו 

אם הוא  נדעלא , כאשר נתפוס את זה שמדבר, כי. איננו יכולים לעצור את החבורה כולה? ללכוד אותו

. זה היה הפחד הגדול שלהם." הרי שהאדם הנכון יברח, אם לא נתפוס את האדם הנכון. האדם הנכון או לא
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כי הוא לבש את , יה לזהותה יאפשר-בלתיואת האדם הנכון . הם ידעו שאחד דיבר ולאחר מכן אחר דיבר

 .רה הרגילה של אדם אחרוהצ

מה . שגויה, תמתואר היאהדרך שבה . בגידה הייתה נחוצה, לכן. היה משהו מופלא באותה קבוצה

לא היה צריך להיות , פי התיאורים הרגילים-על? משמעות הדבר שיהודה היה צריך לנשק את האדם הנכון

לא הייתה שום משמעות אם מי שידע מיהו האדם הנכון היה  כך שלנשיקה. קושי בלכידת ישוע מנצרת

האויבים לא ידעו , ות שתיארתיבגלל הסיב, אך. מצביע עליו עבור אלה שכבר היו יכולים לדעת בכל מקרה

 .האדם הנכון מי

התגשם האיחוד המוחלט של , לפניו ניצב –מיסטריית גולגתא  –רק כאשר הסבל העצום 

. מה שקרה לאחר מכן מתואר בצורה יפה באוונגליונים האחרים. של ישוע מנצרת הכריסטוס עם גופיו-ישות

זוהי עובדה שכאשר הכריסטוס היה תלוי , התרחש אשרעבור רואה רוחי הקורא בכרוניקה האקאשית על 

ם זה היה ליקוי אינני יכול לומר א .על הצלב משהו הדומה לליקוי חמה התרחש באזור שמסביב לגולגתא

התרחשה באזור , כולים להבחין בה במהלך ליקוי חמהאך החשכה כמו זו שי, ענניםכה של חמה או החש

 .שמסביב למאורע של מיסטריית גולגתא

כל הדברים החיים נראים , כאשר רואה אוקולטי בוחן את החיים על האדמה במהלכה של החשכה כזו

וכן ; משתנההאתרי והגוף הפיסי הקשר בין הגוף , בצמחים. לו שונים מאשר במצב שבו אין החשכה כזאת

המצב על האדמה , במהלכו של ליקוי חמה. הגוף האסטרלי והגוף האתרי נראים שונים לגמריהחיים -בבעלי

רק ; ל השמים מכוסים ענניםאין זה המקרה כאשר במובן הרגי, כמובן. בלילההשמש איננה שונה מזה שבו 

אינני יכול לומר אם זה , כפי שאמרתי. רחשה אזוהחשכה כזאת הת. כאשר החשכה כבדה במיוחד מתרחשת

בעוד שטרנספורמציה זו של האדמה . אך מה שאפשר היה לראות דומה לליקוי חמה, היה ליקוי חמה

. הכריסטוס עבר אל תוך ההילה החיה של האדמה-לכנות ישות שאנו יכוליםמי , יגם במובן הפיס, התרחשה

 .הכריסטוס-ת אימפולסהאדמה א קלטה, עם המוות של כריסטוס ישוע

להיות מתואר במילים פשוטות ומגומגמות  מוכרחהמאורע הכביר ביותר היכול להתרחש על האדמה 

 .אפשרי אפילו להתקרב לגדולתו עם מילים אנושיות-מפני שבלתי, כאלה

מערבולת נוצרה . התרחש מאורע בטבע, קברתוך ה לאהצלב והוכנס ן כאשר גופו של ישוע הורד מ

מעורר יראה . הגוףן אחר מכן האדמה נפערה וגופו של ישוע נפל לתוכה כאשר התכריכים הועפו מולאוויר 

 .זה לחיזיוןלראות שסידור התכריכים המתואר באוונגליון יוחנן תואם 

רעידת האדמה ומערבולת האוויר החזקה מראים בנקודה אחת , החשכת האדמה: שני המאורעות האלה

דברים כאלה מתרחשים רק עם , אחרת. למאורעות רוחיים חופפיםעות טבע באבולוציית האדמה כיצד מאור

אנו , בחיים הרגילים. כאשר חשיבה והחלטה של הרצון קודמות לתנועת יד, למשל, כמו, ישויות חיות
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רק ברגע מיוחד מאוד שתופעה רוחית ושתי תופעות פיסיות . הסוג הזהן עסוקים רק בתופעות מכניות מ

 .תופעה זובאך במיוחד , אחרות ת ארציותגם בתופעו –חפפו 

אדם כסוג -שאפשר לתאר לקבוצה קטנה של בני, אינני חושב שההתייחסות לעובדות הממשיות האלה

עברנו באופן תיאורטי יותר על אודות שעליהן האידיאות הגדולות ן יכולה לגרוע מ, של אוונגליון חמישי

לתת לעובדות ממשיות אלה לפעול עלינו עמוק יותר אני מאמין שאם ננסה , להיפך. מיסטריית גולגתא

ניווכח לדעת שבאמצעות . מופשט יותר, נחוש בהתחזקות מה שהוצג קודם באופן תיאורטי יותר, ויותר

 .הנוכחיתבתקופתנו באבולוציה הארצית יתרחשו מאורעות חשובים , העובדות הללו

על  והגוון הנפשיים הנכוניםת הרגשות אולי תהיו מסוגלים לרכוש א, באמצעות עובדות ממשיות אלה

עם מה שתיארתי מהאוונגליון  רציתי להציג בפני נפשכם, ואת הגוון הזה של רגש, אודות מיסטריית גולגתא

להגיע להרצאות אחרות על מיסטריית גולגתא או שנוכל להמשיך כאן  יוכלואולי אחדים מכם . החמישי

אדם בימינו מראים עניין כה מועט בשמיעת העובדות -ניבלי קשר לעובדה שב: עלינו לומר, כי. בקלן

במיוחד בתקופה , קיים צורך גדול שעובדות כאלה יזרמו אל תוך האבולוציה האנושית, שדיברנו עליהן היום

גם אם יש לי נטייה לא , כן-פי-על-אף. גם אם קשה למדי לדבר על הדברים האלה, לכן הן נמסרו. הנוכחית

. אדם שירצו לשמוע אותם-כל עוד יהיו בני, זאת מתוך תחושה של אחריות פנימית אני עושה, לדבר עליהם

עבור העבודה , לבטח, יצטרכו אותם, השומעים אותם עתהאלה . הם יהיו נחוצים באבולוציית האנושות

 .הרוחית שהם עושים למען המשך התפתחות האנושות

מה שצריך לעלות בנפשנו כדי להיות  אתאנו לומדים בהדרגה דרך ההתייחסויות שלנו , אתם רואים

שנפשות  –של התפתחות אנושית על האדמה  המשמעותזוהי . לקידום האבולוציה האנושיתחברים מועילים 

 .אנוש תהיינה מודעות יותר למשימותיהן

, לאחר מכן; מודע-הוא היה יכול לפעול רק בלא, במשך זמן רב. האימפולס שלו פועל. הכריסטוס בא

את , ושהאדם ילמד להבינ ,במידה גוברת והולכת, נחוץ יהיה, אבל. עול דרך מה שהובן אזהיה עליו לפ

 .האנושותשל  התפתחותהצרת חדר אל תוך ההילה של האדמה ושל ישוע מנ שדרך גופיו, הכריסטוס
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