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 הקדמה מאת מרי שטיינר
 

 

עם סדרה זו של הרצאות אנו חודרים אל תוך המבנה הפנימי ביותר של פעילויותיו של רודולף 

. ל עבור העולם את הדרך אל הכריסטוסלסלו: מטרה אחת ויחידה הייתהלכל מאמציו , כי. שטיינר

, השתעממו בריקנות שוממתהכנסיות . תקופת הרציונליזם והמטריאליזם הכריסטוס אבד לנו במהלך

. הייתה שוררת ריקנות או סתירה בראש ובלב, ילד-ישב בקרבן כישות אנושית אדישה ודמויתאדם ואלמלא 

השפעתו הייתה . נשא את חותם האמת וההכרה מה שיצא מבין שפתיו של נציג התורה הכריסטיאנית לא

, הכנסייה הפכה להיות שגרתית. במקרה הטוב מנוונת, או לעתים מכנית, מנופחת, לעתים קרובות ריקה

היא , בהדרגה. בלי להיות מסוגלת לאזנו עם משהו מועיל באמת, המקבלת פשרה עם המדע, עניין של צורה

היא לא הייתה יכולה להציג בפני הספקן מספיק עובדות כדי כי , נאלצה להסיג את דרישות האמונה שלה

להסיג את שאלותיהם בפני  אולצומועמדים כבר . שיוכל להחליף את האמונה בהכרה וידיעה ודאיות

ספר מצאו -סיימו ביתר שאילדים . הוודאות וההתחמקות הברורה של האמת מצדו של הכומר הנכבד-חוסר

קתולית -הכנסייה הרומית. וחשו את יסודות נפשם מפנים מקום מתחתםאת עצמם עומדים בפני ִריק רוחי 

 אתידי המלמולים הנבובים של החוגגים -ועל כך ששעבדה את החירותידי -עלאת הפרוטסטנטים  הניסה

הצורות נתנו , עם זאת. טקסי הכנסייה שהתנהגותם כולה הייתה לעתים קרובות לעג למה שהם נועדו לייצג

כי הוא קבע , ודאי לא בכיוון המדע המודרני? היכן היה צריך לחפש זאת, אבל. דעדות למשהו אשר אב

קווים , חיים קוהרנטיים. הגוףן מ תמנותקעיניים חלולות ה תלגולת של שלד בעלגבולות לידיעה ופעל כמו גו

היו שלם לאך , האמנות של החלקים הנפרדיםן אפשר היה להתלהב מ, אכן. מימוש היו חסריםמעצבים ו

הפיק , נושא הכדור הארצי, הצב הקוסמי הגדול של דת הברהמנים. זה היה רק מקטע. סרות ידיים ורגלייםח

של האתר  המעוררקול במוקפים עצמם את אדם חשו -בני. בכוחו האימגינטיבי תוצאות מענגות יותר

ו שהינו משה, בוטא באותה תמונה קוסמיתידעו שהיה משהו שונה למדי ממה ש הם; הזורםהאוניברסלי 

, בהדרגה, שלו ניתנת –האדמה -את גלגללידי תנועה שבעצמו מכניס , יותר ממכניזם הפועל באופן אוטומטי

 לתוךרק כדי ליפול שוב  –באופן אוטומטי , באותה מידה, ידי ישויות אנוש אשר נבראות-משמעות על

 .רגש-חוסר

אפשר להבחין , על הנתיב שלהן אם עולים. עולם מתוך דתות קדומות אלהל הוזרם מעלמשהו מהותי 

תרבויות גדולות עלו מתוך הדתות . תחומים עדינים יותר של חשיבה לאחנוקה ומשותקת בעלייה מתודעה 

בהשאירן , אמנות ומדע התפתחו בהן. תוך התקופה הנוכחית לאאימגינציות כבירות עברו מהן ; הללו

חוט זה אבד שוב . היה כורח רוחיר שאדבר  ,כאן היה חוט שיש לעקוב אחריו. מאחוריהן אתרים נשגבים

הוא הוביל מטה דרך מקדשים שבהם ניצבו שומרים מתרים אשר הציגו . בהירות מסתורית-ושוב באי

חזרה 
לתוכן 
 עניינים
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ו של דבר מסתוריות שבסופאלה היו מילים . נגזר עליהם מוות, שאלות ואלה שלא הצליחו להשיב עליהן

אך כיצד אפשר . יה צריך להתגלות ולהתבהר שובנתיב זה ה !הכר את עצמך: הגיעו לשיא עם האזהרה

 ?למצאו

. העולם החיצוניתוך עקבות של התורות האלה חמקו אל , מהמקדשים השקטים ששעריהם היו נעולים

אשר כללו קבוצות גדולות של ישויות אנוש עד , פתחות בעוצמה רבהתגלויה בתרבויות מ הייתהמשמעותן 

האל והמורה ן לא עוד בצד אחד המנהיג המקבל השראה מ .אישיותשלבסוף הופיע האדם האינדיבידואלי כ

 ההאישיות שדרך כשרי, אלא הישות האנושית הנפרדת –התפיסה -האדם קשי-ובצד השני בני, או השליט

. זה קרה באופן מרהיב ביותר ביוון היכן שהאל והאדם התקרבו זה אל זה. המיוחדים הפכה לאינדיבידואל

, המיסטריות נסוגו, ברם. האישיות האינדיבידואלית הפכה בשלה. ושי באמנותחושי התערבב עם הח-העל

 .תהפכה נסתר, ולכן בטוחה ולא נגועה בספק שקודם הייתה אפופת סודיות, הסתתרו עמוק יותר ומשמעותן

ספקנים הופיעו במדינות . ספר לפילוסופיה-קמו בתי. משלההחשיבה האנושית החלה לעלות על נתיב 

ציא מקרבו את האישיות לה של אותו עם אשר הוההדרגתית של הגדּו להיעלמותהרמו ג ךאחרות וכ

 .'ידוע-אל הלא'ל את העוגן היציב שלו והמתיןוהוא איבד מערכו . העצמאית

אפשר לאישיות האנושית להתפתח מעבר , שלו מעשה ההקרבהידוע היה מי שדרך -האל הלא, אך

לאחר , במאמץ כולהערות אשר נרכשה -עם תודעת, מקורהלעצמה כדי שתוכל למצוא את דרכה חזרה אל 

נרכש ר שאיסוד התווסף לכוחות המקוריים , כך. מעבר עשיר בידיעה דרך עולם התופעות של החושים

 .מורם מתוך הצפיפות החומרית העמוקה, לאחרונה

תה לו והיי, בהתבודדות גזעית עמוקה בתוך אותו עם אשר התפתח במקביל להלניזםונתיב זה הוכן 

 .'אני'ה-אל, את האל האחד, בבשר ובאמת, השליחות להביא למין האנושי

 הזאבהכאשר , קרו קרוב למסעותיו של אלכסנדרר שא, םהשעבוד וההתנוונות של היוונילאחר 

אל , אשר נלכד בשאפתנות מטורפת, קיסרהשלטון הקיסר חגגה את האורגיות שלה ברוממה את הרומית ב

ארע משהו בהתבודדות של עם מרוחק , קדשים עבורו ובאלצה את נתיניה לסגוד לובכך שבנתה מ, האלוהות

כלומר מעשה ההקרבה , הציל את האנושות מאלימות, הציל את המין האנושי, שבאמצעות האימפולס שלו

. רומא שקעה מטה. יצרים וכוחותאותו סמל של חיי , זה ניפץ את עוצמתה של הזאבה הרומית. בגולגתא

עם חדשה ספגה את מה שמאוחר יותר הוביל -מהות. פשטו על האימפריה המתנוונת עמים חדשים

 .נפש חדשה עבור המין האנושי-לתצורת

. מה שמוצה כממלכה של כוח באימפריה הרומיתתוך מ בגושי בטוןשובץ  תרוחימבחינה החדש , אך

ר שאות על הצורות בעל אשר תפס, במהות של עוצמה ותשוקה הרוחי החדש והעדין זורהאזה מילא את 

יחד עם הרוח שכבר התנוונה אשר מילאה אותן , במידה רבה, צורות אלה נשלטו. שלטו שם בסופו של דבר

 .נשאר בעינו, ההתפרקות שעליו היה צריך להתגברונבט 



 

7 

ההיסטוריה של ן בין החדש ובין שרידי הרוחניות הקדומה אשר נלקחו מ מאבק זההשלבים של אחר 

במסדרים של הנזירים , באחוות הסודיות, אפשר לעקוב בהתפתחות הכנסייה ,דן החדשהביניים והעי-ימי

 . ברפורמציה, בזרם ההומניסטי, של כפירה אחוותבמה שמכונה , והאבירים

 גבולות הידיעה, המכניים של היקוםהפירושים , מדעי הטבע, לאחר מכן באו הפילוסופיה של הטבע

חשיבה סובייקטיבית של , הקוסמוס כולון התנתקות מ, קטיביות עקרהסוביי, בפילוסופיה. החדשים בורותוה

עד כדי התכחשות , כן, בלי ידיעת הנפש והרוחפסיכולוגיה ; עולם התופעות העשיר כולו –האינדיבידואל 

 .למחקרים בנפש וברוח המוצא-לנקודת היההחומר , כאן. להן

במשכו את המין , לשיאו בתקופתנו החומר שלט בכל הכיוונים והחל תהו ובוהו רוחי אשר הגיע

הגענו לנקודה הזאת . פי תוצאותיו אנו עדיין חיים-האנושי אל תוך מערבולת עד שאסון עולמי התרחש שעל

 .בהיסטוריה האנושית והרוחות המוארות שלנו מנבאות את נפילת המערב

אדם אשר התעלה  ידי-הוא התגלה לנו על. קורן מקור אחד של אור, כל-בעולם זה של חשיכה חובקת

מקור זה שופך את אורו על אותו מאורע אשר קרה באבולוציה האנושית . דורו-בנילבמידה ניכרת מעל 

מביא לנו  הוא. ההתלהבות הרומית כבלה את העולם בשרשראותלמען גאולת המין האנושי בתקופה שבה 

שאמונה , שוב תובןארציות את מה שאנו זקוקים לו כדי שהנקודה המרכזית של ההתרחשויות האנושיות וה

עם אותם  זה פעיל בקרבנו מאז תחילתה של מאה חשוכה זו. הבנה-אמונה לחוסר-חוסר, תהפוך לידיעה

 .את החשיכה שלנו לאור רוחי להפוךכוחות אשר מסוגלים 

מתקדש  .אשר חיפשו את הנתיב אל המיסטריות האבודותמקור זה של אור התגלה לאלה מבינינו 

לאחר מכן בחכמה , בהתחלה באיפוק, אותנו ללא הרףודרבן הוא הוביל . היה נוכח, מנחהת שהיה יכול להיו

ביודענו , אספנו ורשמנו, אבל הקשבנו, לא בגרנו לקראת מה שקיבלנו. צורך השעהכנדרש לפי , נהותבבו

הכרה  שתהיה לוזמן , כך-שפע עצום כלשיבוא זמן שבו יהיה עלינו למסור לאחרים את שניתן לנו ב

זקוקה לו למען , אשר הבשילה מתוך צער וסבל, זהו הדבר שאנושות. בעבור זהכלפינו תודה -אסירת

 .עוד הגיע הזמן שנגשים את המשימה הזאת ולכן אל לנו להסס. גאולתה והתקדמותה

הוא שם ידיו על גלגל האבולוציה . רודולף שטיינר סלל שוב עבור העולם את הדרך אל הכריסטוס

משך לאחור את הגלגל , לבדו עמד מול כוחות הירידה. יצה אל תוך התהום וריסן אותההאנושית אשר הא

הקיפה אותו הייתה קטנה ר שאכי הקבוצה , היא הייתה איטית. אטיתתו שוב אל עלייה ביד חזקה וניתב או

אילו לאנושות בימינו היו איברים המסוגלים במידה . היממה אותהלה של מה שהיה עליו למסור והגדּו

. נשר הנוסק אל השמששל עידן חדש היה עולה עם כוח מניע אינסופי ומעוף , מסר אשרמספקת לקלוט את 

עבודה  ידי-עלמה שהיה מסוגל לעורר את האיברים האנושיים הרדומים היה צריך להתרחש בהדרגה , אבל

להבנת העובדות  רודולף שטיינר בנה את היסוד, באספו אבן אחר אבן, הפרעות ובלידרך מאמץ רציף . קשה

בכל הרצאה . לבניית מושגים בעלי דקּות גדלה והולכת, יותר שנעשו עדינותעל אודות העולם והאנושות 
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היכן שפגש את הקהל הקבוע , לאחר מכן ובהדרגה. פומבית הוא לא נמנע מלבנות את היסוד הזה מחדש

אף לא פעם הרשה לעצמו לדחות הוא . ידיעה רוחית בריאה לאנתיב המוביל הוא התקדם צעד נוסף ב, שלו

כל הרצאה הייתה . הוא אף לא פעם שאף להשתלט על נפש אנושית; דבר כלשהו שהיה לו דמיון לסנסציוני

בטבלו את , בשאבו את כוחות האדמה, אשר טמן את שורשיו עמוק באדמה, משהו אשר הופיע באופן אורגני

הזוהרת  הפרח-לכותרתאך מאפשר , ות המעוררתברוחני, עצמו בנצנוץ הצבעים של עולמות האתר הזורמים

, ריוצ, כוח מתפתח .בנוי כהלכהגניזם מושגי של המושגים החדשים לעלות מבעד לכורח הפנימי מתוך אור

אך , אדם נדהמו משלמותו של מבנה מחשבתי זה-בני! ויצירה חיה של אמנות –כל מבנה מחשבתי  –פעיל 

כורח ל מה שעלה כך בפני העין הפנימית עם דל העצום והיופי שנדהמים מהגו ,חופשיים ביחס אליונשארו 

 .זוהר

רועשת ושוקקת על התרבות פעילות , לקראת סוף המאה הופיעה פעילות כאוטית במידה ניכרת, ואז

אומץ , זה דרש אומץ. הארצות הגובלות של עולם הרוחן רפאים מ-היוצאת כמו רוח, המטריאליסטית שלנו

להתמודד עם ; וידי כך לעורר שנאה כלפי-הסדר הזה ועל-להכניס סדר בכל אי אינסופי וכורח קארמתי

 .ההאשמה שהוא היה שקוע באופן מיושן בזרמים מזרחיים חדשים

כלומר התגברות על , נמרצת ביותר בדרשו פעולה, הגורל היה מאתגרבתחילת המאה העשרים , אך

מבנה . באיימו למחוץ אותו בחיבוקו, חזקהבצורה  בכתרו אותו ,דרקון המטריאליזם אשר אחז בעולמנו

כאשר מלחמות עולם ומלחמות אזרחים סיפקו עדות , התערער במהרה, שהאמינו במוצקותו, עצמו האדמה

 .מרשימה ומחרידה לכך

ניצב נושא הרוח שנראה שאסף את כל , חודר עמוקעם מבט , לב מועיל-בטּוב, דברים אלהלצד 

הוא ידע שעליו להאיר . של עולם הרוח ופארושיקף בשלווה את כל  ארצייםוהסבל הקשיים ההחידות של 

. עד שתודעה עילאית יותר תתעורר במין האנושי, ולגרום לכך שחשיכה ארצית זו תזהר בחכמה זוהרת

נוכחת כאן בהיותה פעילה , כריסטוס ונמסרה לנו-שמש-אשר הופקה מרוח, חכמה זוהרת. המשימה הושלמה

 .הדחוסוהכבד , המטריאליסטיאת האדמה שלנו ואת עולם החשיבה היא חודרת . בקרב רבים

ידי הפיכתם -על, חושיים אל תוך עולם המושגים והמחשבות שלנו-הורדת ידיעה ורשמים עלידי -על

נבראה , דרך אלכימיה עדינה זו, מסוגלות להמריץ את פעילותנו המודעת שתהיינהמחשבה -לתבניות

עבור הפחה זו של הכוח . חיה על האיברים הרוחיים שלנו אשר קהונפשית חדשה שיש לה השפעה מ-מהות

המבינה כיצד , להיות פעילות אנושית היוצאת לקראתה מוכרחהאבל , ממיסטריית גולגתא חיים חדשים נובע

שימש , חשב, כתב, עשה אשרכל . ינר היה פעיל בקרבנורודולף שטי, שדבר זה יתרחש כדי. להיפתח אליה

בפני , בעוצמה, ייפתח שובעד כדי כך שאת העולם המושגי והתחושתי שלנו  להחיות, למטרה יחידה זו

 .יתחבר אליו הלכה למעשהכך ש, שלנו ידי כך ימריץ את חיי הרצון-הכריסטוס ועל
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של אותן  ,סינתזה, חיים עצומה ניצבת לפנינו ומוקדשת אל מטרה יחידה זו המהווה הבנה-יצירת

שבעבר , אמנות ודת, ההדדית של שלוש הממלכות של מדע חדש והחדירהכלומר האיחוד מ, מטרות נוספות

שוויון , החבויה באידיאלים של חירות המשמעות הרוחית תהבנ; ועתה נפרדות זו מזו, בהרמוניה פעלו

את כל המטרות הללו יש . עצמו והשתייכותו לקוסמוסלהאנושי למודעות מלאה ' אני'התעוררות ה; ואחווה

 .הכריסטוס-חיזוק הישות האנושית באמצעות אימפולס ידי-להגשים רק על

המיסטריות . לפעילות כדי להבין את המיסטריה הכבירה מכולןהחכמה הקוסמית כולה יש להכניס את 

כולן . אל תוך מהותן ומשמעותןורודולף שטיינר הוביל אותנו בהדרגה ובעקביות  כךלהאחרות היוו הכנה 

תולדות , חקר הקוסמוס. הוא קירב אותנו אל הבנה זו, ב אחר שלבשל. התרחש בגולגתא אשרהצביעו אל 

 .בניין-סיפקו אבני, ידע האדם ומדעים שכבר פרחו בחיי החשיבה של המין האנושי, גיאוגרפיה, האלוהות

ישנם גם . ישנן ביקורות מסוגים שונים המכריזות על מה שמתאים לתוכנית הקבוצתית שלהן, אבל

על פי אף ש, משום שמתאים להם לעשות זאת ,המצהירים בהעזה, לי חשיבותאדם בע-בני, אלה שבקרבם

בכל זאת יש להתרחק ממנו מפני שהוא , ותו של רודולף שטיינרישאפשר לזהות בגאונרבים שיש דברים 

אלה אשר טרחו ללמוד את יצירתו של רודולף שטיינר לפני שהעירו עליה את , אך. דוחה את הכריסטוס

 .הם ראו כיצד היא יכולה להועיל להם, במהרה. המצב שונהשגילו , הערותיהם

הסמינריונים שלנו לא ; הכנסיות שלנו נטושות: תיאולוגים ספורים פנו אל רודולף שטיינר ואמרו לו

האם . רק לך יש את הכוח לסייע לנו! ביכולתנו למסור לנפשות מורעבות כלחם החיים אשראת נותנים לנו 

עלינו לוותר , אחרת? לנו לעזור לאחרים במסגרת הפעילויות הקהילתיות שלנו תיתן לנו משהו אשר יאפשר

כלומר הוא נתן להם את המפתח , ביקשו אשררודולף שטיינר נתן להם את . על שליחות הכמורה

 .ההתקדשותהדבר אשר מוביל אל פולחן , הכריסטוס החי, לאוונגליונים

את מדע לה שאינם חזקים מספיק כדי להגשים לתת לא שתוכלוביקשתם ממני משהו ": הוא אמר להם

אתם רוצים להנחותם בנתיב אל המקורות של אותה . ידי המאמצים שלהם עצמם-הרוח ואיחוד רוחי על

. ןהעושה אותם חופשיים ומודעים לגמרי בהתאמה עם דרישות הזמ, אדם-ידיעה אשר מעוררת בני

הכנסייה  למעןאם מחשבתכם ; לתועלת אישית תהיהביכולתכם לסייע בעבודה בדרך זו אם פעילותכם לא 

האנושי כך שיוכל להתאחד ' אני'אם נתיב הכמורה יוביל בהדרגה לחיזוק ה; הרוח למעןעל זו  תשתלטלא 

שאפתם לכך . לבו של הכריסטוס הקורן בשמש ופועם באדמהעם מודעות עם עולם האלוהות ובבחירות ו

 ".דבריכםפעלו בהתאם והישארו נאמנים ל; והבטחתם זאת

עוסקים , בתנועה זו. למען גאולתן של נפשות רבות התנועה לחידוש הכריסטיאניותהם יצאו וייסדו את 

 .לו רודולף שטיינר נתן את המפתח, ברצינות בידע האוונגליונים

ידי כך שתמיד הכניס לתוך -הוא התחיל בזה אפילו בשנים המוקדמות של פעילויותיו במדע הרוח על

ניגשו אליו  מאזיניו, באותו זמן. אשר הוביל אותנו אל עץ הצלב ולמשמעותו כעץ החיים הרצאותיו משהו
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יש לנו  8181את ההרצאות האלה משנת . היא ניתנה להם. פי יוחנן-האוונגליון עלסדרת הרצאות על וביקשו 

בים כך ועותקים סופקו במקומות ר-הן נדרשו לעתים קרובות כל. למרבה הצער, בעותק לא שלם לגמרי

נשימה  .השלמות של ההרצאות-הנושא יגבר על חוסר. שלמותן-שאיננו רוצים עוד לעכבן בגלל אי, כך-כל

 .המין האנושי זקוק לה וזקוק גם לנושא זה. של העולם שממנו הן נובעות עדיין מרחפת מעליהן

של  ההוצאה לאורהוצאה לאור של ההרצאות העוסקות באוונגליונים האחרים תתבצע בקרוב לאחר 

 8181לנו בחג השבועות  הקדמה זו לאוונגליון האזוטרי ניתנהכאשר . אוונגליון זה של יוחנןההרצאות על 

משהו כמו אש חג השבועות  –( GA-100)לאחר שסדרה דומה ניתנה בפעם הראשונה בבאזל  –בהמבורג 

אתה לאור של סדרה הוצבלוותו את , חג השבועות שוב מתקרב. רוח של אביב גלילי עבר דרך נפשנו-ומשב

 .סדרה זומי ייתן שזה יהיה סימן מבשר טובות עבור . זו של הרצאות

מי ייתן שהרוח השולטת . האדם-הקודש אשר פעילה בתוך לבבות בני-חג השבועות הוא החג של רוח

 .לאמת ובעלי רצון טוב המשתוקקיםהאדם -תמצא את דרכה אל נפשות בני בסדרה זו של הרצאות
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ק במושגים עצמם של יהעמל ,האחת. תהיינה שתי מטרות פי יוחנן-האוונגליון עללהרצאות שלנו על 

את המסמך העצום הזה באמצעות המחשבות אשר  להבהיר ,והשנייה, מדע הרוח והרחבתם בכיוונים רבים

י מבקש מכם לזכור בבירור שכוונתן אנ. ונרחיבאותם מושגים בהם נעמיק של  כפועל יוצאתעלנה בנפשנו 

אלא , אין מדובר רק במתן פירושים לאוונגליון זה. הללושל הרצאות אלה היא להתקדם בשני הכיוונים 

באמצעות אוונגליון זה ועלינו לזכור בבירור כיצד הקיום -המיסטריות העמוקות של הוויית בחדירת דווקא

 יםגדולה יםהיסטוריה המסמכיםן מ בכל אחדנו עוסקים פיסה של מדע הרוח כאשר אתיש לפתח את שיטת ה

אנו יכולים לדמיין לעצמנו שאם נציג מדע , למעשה. ידי הדתות השונות של העולם-לנו על ונמסרר שא

כלומר הוא , הוא יעשה זאת כפי שאחרים עשו לעתים קרובות, פי יוחנן-האוונגליון עלהרוח ידבר על אודות 

וונגליון זה כבסיס כדי שיוכל להסיק מהם את האמיתות הנדונות ויציג אותן הסוג של אן ייקח מסמכים מ

מבט -זה לעולם לא יהיה עיסוקה של נקודתמבחינה רוחית , אך .תחת סמכותו של מסמך דתי זה

אם מדע הרוח אמור להגשים את שליחותו האמיתית ביחס . להיות עיסוק אחר מוכרחזה . קוסמית-מדעית

כשרים אדם ילמדו להשתמש בכוחות וב-להצביע על כך שאם בני אזי עליו, יתלרוח האנושית המודרנ

, ידי כך שיפעילו אותם-על, הרי שהם יהיו מסוגלים –כוחות וכשרים של תפיסה רוחית  –הפנימיים שלהם 

העובדה את . מאחורי עולם החושים, בעולמות הרוח שנסתראל תוך מה  ,לחדור אל תוך מיסטריות החיים

שהם מסוגלים להגיע , שימוש בכשרים פנימייםידי -יכולים לחדור אל תוך מיסטריות החיים עלאדם -שבני

ה תתודעיש להביא יותר ויותר אל , ה שלהםההכרכוח  באמצעותאל הכוחות והישויות היוצרים של היקום 

, אדם-ניידי ב-יכולה להירכש עלמתברר שידיעת המיסטריה של אוונגליון זה , כך. זמננו-של האנושות בת

 .כלשהו היסטורי תלוי במסמך-באופן בלתי, תלוי במסורות-באופן בלתי

שבנסיבות הבה נניח . עלינו להתבטא במונחים קיצוניים למדי, כדי להבהיר זאת באופן מוחלט

, כן-פי-על-אף; רים שיש ברשותם כיוםהאדם היו רק אותם כש-ולבנימסוימות אבדו כל המסמכים הדתיים 

הם צריכים . שמרו על אותם כשריםירק  אם, ת מסוגלים לחדור אל תוך מיסטריות החייםהם צריכים להיו

. מאחורי העולם הפיסי הנסתרים, רוחיים היוצרים-להיות מסוגלים להגיע אל הישויות והכוחות האלוהיים

. םבלי להתחשב בכל המסמכי, תלויים אלה של ידיעה-מקורות בלתיבלהיות תלוי לגמרי  מוכרח ומדע הרוח

אנו יכולים להתחיל לעסוק , תלוי-רוחיות של העולם באופן בלתי-לאחר חקירת המיסטריות האלוהיות, ברם

חזרה 
לתוכן 
 עניינים
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חופשיים , במובן מסוים, משום שאנו, רק אז נוכל לזהות את ערכם האמיתי .במסמכים הדתיים עצמם

אתם יכולים ו. עתה במסמכים עצמם מתגלה, תלוי-התגלה קודם באופן בלתיש מה. תלויים בהם-ובלתי

הפחתה בכבוד , הפחתה בערכםכתבים אלה לא יסבלו מ, להיות בטוחים שעבור מי שעלה על נתיב זה

 .הכבוד המגיעים להם-ויראת

, נכון שאוקלידס. את באמצעות השוואה למשהו שונה מאודזהנקודה היטב את ההבה נבהיר 

מסוים ספר כיום לומד בשלב -ביתמסר לנו תחילה את אותה גיאומטריה שכל תלמיד , המתמטיקאי הקדום

אני ? האם רכישת הידע של הגיאומטריה תלויה לגמרי בספר זה של אוקלידס, אבל. הספר-בחייו בבית

כמה תלמידים כיום לומדים גיאומטריה בסיסית בלי לדעת דבר על אודות ספר ראשון זה שבו : שואל אתכם

הם לומדים את העובדות הגיאומטריות האלה ? רביות בסיסיותאוקלידס הציג את העובדות הגיאומטריות ה

אם . מפני שמקורה של הגיאומטריה נמצא בכושרה של הרוח האנושית, בנפרד מספר זה של אוקלידס

תחיל לעסוק ביצירתו הגדולה של הרוחי ולאחר מכן ה וכושרצעות התלמיד למד קודם את הגיאומטריה באמ

לראשונה הוא יגלה בה את מה שהוא כבר הפך לכושר , כי. אז הוא יידע להעריכה באופן הולם, אוקלידס

כיום אפשר , כך. הצורה שבה הידע התואם הוצג בפעם הראשונהאת תודעתו שלו והוא ילמד להעריך 

באמצעות הכוחות הרדומים בתוך  פי יוחנן-אוונגליון עללגלות את העובדות הקוסמיות הגדולות המוצגות ב

כפי שתלמיד רוכש ידע בגיאומטריה בלי לדעת , אודות האוונגליון עצמוהנפש האנושית בלי לדעת דבר על 

 .דבר על ספרו הראשון של אוקלידס

 ונחקורלעסוק באוונגליון זה  נתחיל, אם בהיותנו מצוידים קודם בידיעה על אודות העולמות העילאיים

מוקות ביותר של עולם נגלה שהמיסטריות הע, נמסר בו ביחס להיסטוריה הרוחית של המין האנושי אשראת 

אמיתות העולם ומפני שאנו כבר יודעים את , בספרנמסרות למין האנושי , בתוך ספר נסתרותהרוח 

זוהי הדרך , כי. אוונגליון זה של יוחנן, רוחי של מסמך זה-נוכל לזהות עתה את הטבע האלוהי, רוחי-האלוהי

עמדתו של נציג מדע הרוח ביחס לאותם מהי . הנכונה לגשת אל אותם מסמכים העוסקים בדברים רוחיים

כל דבר , של השפה המבט-מנקודת, חוקרים של מסמכים העוסקים בנושאים רוחיים אשר מבינים היטב

מהי עמדתו ביחס לאלה שהינם , במילים אחרות ?פי יוחנן-האוונגליון עלהמוצג במסמכים מסוגו של 

של  וים כיום רק פילולוגים ביחס לתוכנםמהו גם חוקרים תיאולוגיים מסוג מסוים)? פילולוגים טהורים

האם המרצה הטוב ביותר . הבה נתייחס שוב לדוגמה של הגיאומטריה של אוקלידס.( הסוג הזהן ספרים מ

משהו ? של הגיאומטריה יהיה זה שבדרכו שלו יכול לתת פירוש מילולי טוב בלי התפיסה של ידע גיאומטרי

, לעומת זאת. לתרגם את אוקלידס בלי ידע מוקדם על גיאומטריה היה מתקבל אם אדם כזה היה מנסה מוזר

ערך הולם לספר היה יכול לתת הוא עדיין , אך הבין גיאומטריה, גם אם המתרגם עצמו היה פילולוג חלש

, כיום. פי יוחנן-האוונגליון עלנציג מדע הרוח נמצא בעמדה דומה ביחס לחוקרים רבים אחרים של . זה

. ש לעתים קרובות באותה דרך שבה פילולוג היה מסביר את הגיאומטריה של אוקלידסאוונגליון זה מפור
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. ממדע הרוח עצמו אנו יכולים לרכוש ידיעה על אודות העולמות הרוחיים המתועדים באוונגליון זה, אבל

 הוא הביא. אוקלידסכלפי מדען הרוח ניצב באותו יחס כמו מומחה לגיאומטריה , כלפי מסמך רוחי זה, כך

 .באוונגליון עצמועתה עמו משהו שהוא יכול לגלות 

נראה במהרה שמי . להרהר בהתנגדות שבדרך זו הרבה מיוחס למסמכיםואיננו צריכים להרבות 

משהו שאינו שם ואם הוא מבין את טבעו  לו לייחסאינו צריך  פי יוחנן-האוונגליון עלשמבין את תוכנו של 

אינם מאבדים מערכם כפי שמסמכים אחרים . בתוכחה זו לעסוקך הוא לא יצטר, מדע הרוחשל פירוש השל 

סטריות של מי שחדר אל תוך המיעבור . המקרה עם אוונגליון זהכך , או מכבודם כאשר תוכנם האמיתי ידוע

 .המסמכים המשמעותיים ביותר בחיים הרוחיים של המין האנושילאחד  נעשההוא , העולם

שהינו מסמך חשוב עבור , פי יוחנן-האוונגליון עלמדוע צריך : אולנוכל לש, אם נתייחס לתוכנו המדויק

ידי אותם תיאולוגים מהם יש -להידחף יותר ויותר לרקע ביחס לאוונגליונים האחרים על, החוקר הרוחי

 .ניגע בזה כשאלה מקדימה בטרם נעבור להתייחסות לאוונגליון עצמו ?ו אותופרשלבקש שי

. מבט ודעות יוצאות דופן-בנקודות דגלואדם מסוימים -בני, ן זהשביחס לאוונגליוכולכם יודעים 

במשמורת המין האנושי שהתייחסו אליו כאחד המסמכים החשובים והעמוקים ביותר , בזמנים הקדומים

עולם ל, מוקדמות יותר של הכריסטיאניות ובתקופות; ביחס לישות כריסטוס ישוע ופעילויותיו על האדמה

עוצמה של -עדות היסטורית רבתכאדם כלשהו להתייחס אליו אחרת מאשר לא היה עולה בדעתו של 

הכול השתנה ורק אלה החושבים שהם עומדים בביטחון על  בזמנים האחרונים, אבל. המאורעות בפלשתינה

, במשך זמן מה. את היסוד שעליו מושג כזה מתבסס מערעריםהם אלה שלרוב , יסוד המחקר ההיסטורי

ולאחר היסוסים , אדם החלו להבחין בסתירות הקיימות באוונגליונים-בני, ות שניםואפשר לקחת בחשבון מא

אנו מוצאים סתירות רבות : הדברים הבאים הפכו להשקפה המקובלת במיוחד בקרב תיאולוגים, רבים

המאורעות , מארבעה כיוונים, אפשרי לראות כיצד קורה שבארבעת האוונגליונים-באוונגליונים ובלתי

, י מתייד-כאשר אנו לוקחים את התיאורים אשר נמסרים על. כך-תוארים בצורה שונה כלבפלשתינה מ

אפשרי להאמין -כך של מאורע זה או אחר שבלתי-יש לנו תיאורים שונים רבים כל, לוקס ויוחנן, מרקוס

לדעתם של אלה אשר שאפו לחקור את  הייתהזו , צעד אחר צעד. שכולם תואמים לעובדות ההיסטוריות

 .הללוים הדבר

הרמוניה מסוימת בין התיאורים של  ליצורהמבט שאפשר -התפתחה נקודת, האחרוניםבזמנים 

שונה במידה רבה  פי יוחנן-האוונגליון עלש בלא, המאורעות בפלשתינה בשלושת האוונגליונים הראשונים

גליונים להאמין בשלושת האוונ מוטב, ביחס לעובדות היסטוריות, לכן. בסיפוריו מהשלושה האחרים

בהדרגה הגיע הזמן שבו , כך. פחותה יותר היסטוריתה ומהימנותש פי יוחנן-אוונגליון עלמאשר ב הראשונים

. לא נכתב עם אותה מטרה שהייתה לשלושת האוונגליונים האחרים פי יוחנן-האוונגליון עלצוין כעובדה ש

האוונגליון מחבר לבעוד ש, רחששאפו רק לתאר את אשר הת, נאמר, המחברים של אוונגליונים אחרים אלה
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מביקורות אלה נבעה ההנחה , ומסיבות שונות. אלא מטרה שונה למדי, לא הייתה מטרה כזאת פי יוחנן-על

רוב . על הדברים האלה נדבר שוב, אבל –שהמסמך של יוחנן נכתב בתקופה מאוחרת יותר באופן יחסי 

ואולי אפילו  –ל המאה השנייה לספירה החוקרים מאמינים שהוא נכתב בעשור השלישי או הרביעי ש

נפוצה בצורה ברורה מאוד  הייתההם אומרים שהוא נכתב כאשר הכריסטיאניות כבר , לכן. בעשור השני

עוינות כלפי הכריסטיאניות נבעה ממקורות שונים ואלה אשר דגלו , כי. היו לה כבר מתנגדים, אולי, וכאשר

או משהו כמו  האדרהסוג של , אף להציג ספר הוראותאדם אשר ש לראותבדעה זו אמרו שבמחבר יש 

מעולם לא , ם אומריםה, למחבר זה, אבל. הצדקת הכריסטיאניות לנוכח אותם זרמי התנגדות אשר קמו נגדה

הציג את עמדתו שלו הרעיון שלו היה דווקא ל. רה מדויקת את העובדות ההיסטוריותהייתה כוונה לתאר בצו

אינם רואים באוונגליון זה דבר מלבד סוג של שיר החדור בדת שהמחבר ים רב, כך. ביחס לכריסטוס שלו

במטרה לעורר השראה באחרים ולהביאם , כתב מתוך תחושה פואטית באופן דתי עבור הכריסטוס שלו

אך אם תחקרו את , אולי דעה זו אינה מבוטאת בכל מקום במונחים קיצוניים כאלה. נפש דומה-להלך

 מגיעהאמונה כזו , אכן –; דורנו-שיש לה תגובה בנפשות של רבים מבני, נפוצהתגלו שדעה זו , הספרות

 .דורנו-של בני יהםעם תחושות באופן מדויקהרמוניה ל

של התחלה היסטורית כפי שאנו מוצאים מתוארת במילים כלשהי נכונות מסוימת כלפי אידיאה כזו -אי

האדם אשר נטו יותר -ת שנים ספורות בקרב בניהתפתחה במשך מאו, פי יוחנן-האוונגליון עלהראשונות של 

שפשוט תיזכרו שהמילים הראשונות אינן מאפשרות פירוש  הנני מבקש. ויותר לדרך חשיבה מטריאליסטית

מסדר רוחי נעלה ישות התגשמה , אשר חי בתחילת העידן הכריסטיאני שלנו, אחר מלבד זה שבישוע מנצרת

 מלבדהוא לא היה יכול לעשות אחרת , דיבר על ישוע, ני לובאופן השלם האופיי, כאשר המחבר. ביותר

ר  : ומרול הלוגוסאו  הדברלהתחיל במה שהוא מכנה  .דֹוי  -לה ע  י  הְּ ל נִ כ  ה  . רב  ד  ה ה  י  ית ה  אשִ בְּ
1
אם נתייחס  

, לדבר על הלוגוס כמקור העולם כורחעלינו לומר שמחבר אוונגליון זה חש יהיה , לדבר במלוא משמעותו

, הגורם הראשון, ולומר שדרך הלוגוס, הנעלה ביותר שאליו יכולה ישות אנושית לרומם את רוחה הדבר

ן בְּתֹוכ נּו: המחבר ממשיך, לאחר מכן. התהוו כל הדברים כ  ר וְּש  י ה ב ש   ר נִהְּ ב  ד  .ה 
2
: משמעות הפסוק היא 

כל דבר התהווה וכן בו שדרכו אבל תוכלו להבינו רק אם תזהו את אותו עיקרון ש, ראיתם מי שכן בתוכנו

אז עלינו לומר , אם לא נפרש בשטחיות רבה מדי. החיים והאדם-יבעל, הצמחיםהקשור אליכם בממלכות 

את הקריאה הבה נשווה . עיקרון מסדר גבוה ביותר התגשם בזמן מסוים בגוף אנושי, פי מסמך זה-שעל

את הדברים הבאים . מודרניים רבים יםשמחשבות כאלה מפנות אל הלב האנושי לדבריהם של תיאולוג

איננו קוראים עוד : ביכולתכם לקרוא ביצירות תיאולוגיות של זמננו ולשמוע בדרכים שונות בהרצאות

                                                      
1

 .3, 0פסוקים ', פרק א, פי יוחנן-האוונגליון על 
2

 .04פסוק  ,שם 
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כי זהו האדם , אנו מעדיפים את ישוע המתואר בשלושת האוונגליונים הראשונים. חושי-לאיזשהו עיקרון על

 . האדם-כשאר בניהפשוט מנצרת שהינו 

ן לחלק מ שהיהזה הפך לאידיאל עבור תיאולוגים רבים ונעשה מאמץ להציב כל דבר , ויםבמובן מס

אדם ה-מפריע לבני. באותה רמה כמו מאורעות אנושיים רגילים, במידה רבה ככל האפשר, ההיסטוריה

הם , לכן. כל האחרותלצריכה להיות מעל , פי יוחנן-האוונגליון עלכמו זו של הכריסטוס מ, שישות נעלה

מפני שאז הם  והוא פונה אליהם בדמות זו, האדם הפשוט מנצרת, דברים על הכריסטוס כהאלהה של ישועמ

, האחריםן הם מבדילים אותו מ, לבטח. אדם דגולים אחרים-יש לנו גם את סוקרטס ובני, כן: יכולים לומר

לביטוי זה . 'תהפשוט מנצרהאדם 'משתמשים בתקן מסוים עבור אנושות רגילה בדברם על עדיין אך הם 

אותו תוכלו למצוא כיום באינספור יצירות תיאולוגיות וכן בכתבים  ',האדם הפשוט מנצרת'

יש קשר הדוק לנטייה המטריאליסטית של המין ', תיאולוגיה חופשית'אקדמאיים במה שמכונה -תיאולוגיים

קיים עולם , זו' יתתיאולוגיה חופש'פי -על. בתהליך של התפתחות מזה מאות שנים תהאנושי אשר נמצא

 .ורק לו יש משמעות; פיסי אחד-חושי

שבהן האנושות עדיין הייתה יכולה לרומם את תפיסותיה , באותן תקופות של אבולוציה אנושיתאבל 

אפשר להשוות אישיות היסטורית זו או אחרת מבחינה , כמובן: אפשר היה לומר, נראה-אל העולם הבלתי

, מן העין באישיותו ונסתראך במה שהינו רוחי ', אדם הפשוט מנצרת'ל, תחיצוניההופעה מבחינת ה, חיצונית

האדם איבדו את התובנה שלהם ביחס לעולם -כאשר בני, ברם. ישוע מנצרת ניצב לפנינו כדמות ייחודית

אז התקן לאנושות מעל לממוצע גם אבד ואפשר להבחין בדבר זה במיוחד , נראה-הבלתיחושי -העל

. המטריאליזם פילס את דרכו אל תוך חיי הדת! שלא נחיה באשליות. חייםבתפיסות הדתיות של ה

הרבה פחות להתפתחות הרוחית של מסוכן  ,בקשר שלו לעובדות של מדעי הטבע החיצוניים ,המטריאליזם

 .המין האנושי מאשר בקשר שלו לפירושן של המיסטריות הדתיות

, הפיכת הלחם והיין לבשר ודם, האחרונההבה נתייחס לפירוש הרוחי האמיתי של הסעודה , כדוגמה

אנו עומדים לשמוע . פירוש רוחי זהדרך דבר מערכה וחשיבותה  אינה מאבדתונראה שהסעודה האחרונה 

כאשר עדיין הייתה יותר הבנה רוחית בקרב זו הייתה גם התפיסה הכריסטיאנית המוקדמת . פירוש רוחי

הביניים כאשר רבים היו יכולים להבין -הראשונה של ימיבמחצית  נכחהוהיא עדיין , האדם מאשר כיום-בני

רִ : מיליםהאת  ִמי-יבְּש  . פירוש רוחי זה אבד בהכרח, לאורך מאות שנים, ברם. כפי שנלמד כאן להבינן, ד 

 .נברר את הסיבה לכך

כי , להאמין משניתןהאדם -היה זרם יוצא דופן אשר זרם עמוק יותר דרך נפשם של בני, הביניים-בימי

ההיסטוריה בזמננו על הדרך שבה נפשות אנושיות התפתחו בהדרגה ועל מה שהם ן אנו לומדים מעט מאוד מ

אנו מוצאים זרם חשיבה עמוק הזורם בנפשות , הביניים-במחצית השנייה של ימיבערך . התנסו בו

נה שהפירוש הרוחי המוקדם של תורת הסעודה האחרונה שו באותו זמןכי , הכריסטיאניות באירופה
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ִרי, במילים האלה. בסמכותיות לפירוש מטריאליסטי ִמי-בְּש  האדם היו יכולים לדמיין לעצמם תהליך -בני, ד 

החל לקבל משמעות , מה שנתפס קודם במובן רוחי. של לחם ויין לכדי בשר ודם שינוי פיסי, חומרי בלבד

 .השתלט על מדעי הטבעני שב אל תוך חיי הדת הרבה לפהמטריאליזם התגנ, כאן. בולטת מטריאליסטית

הביניים של -לדמיין לעצמנו שבפירוש סמכותי כלשהו מימיאל לנו . דוגמה נוספת חשובה לא פחות

פירוש זה לא . כפי שהם כיום, שששת ימי הבריאה פורשו כימים של עשרים וארבע שעות, סיפור הבריאה

הוצג במסמכים  אשרהם הבינו את מפני ש, היה מגיע כלל לתודעתם של המורים התיאולוגים המובילים

האם יש איזושהי משמעות בלדון במסמכים אלה . ך"לייחס משמעות לדברי התנהם עדיין ידעו כיצד . אלהה

? מהי משמעותו של יום? בלדבר באופן הנוכחי על ימי בריאה של עשרים וארבע שעות, על אודות הבריאה

אנו יכולים לדבר על ימים במובן שלנו . ירה והשמשהקשר ההדדי בין האדמה המסתובבת על צן יום נובע מ

בספר , אך. כאשר אנו חושבים על הקשר בין השמש והאדמה עם תנועתה כפי שהיא בתקופה הנוכחית

קשר הדדי בין השמש והאדמה בהקשר עם התקופה איזשהו אנו מוצאים את הסיפור הראשון על  בראשית

במובן שלנו לא הייתה יכולה להיות התחלה לפני היום ' ימים'ל, לכן. הרביעי של הבריאה' היום, 'הרביעית

' יום'היות שרק ב. היה טיפשי לדמיין ימים כפי שהם עתה, לפני אותו זמן. הרביעי של היסטוריית הבריאה

. לא ניתן לדבר לפני כן על ימים במובן הנוכחי, הרביעי נוצרו תנאים שאפשרו את קיומם של יום ולילה

בעודם , אדם לא זיהו עוד את המשמעות הרוחית של המילים יום ולילה-הזמן שבו בני הופיע, לאחר מכן

אדם -בניל, כך. דוגלים בדעה שהסוג היחיד האפשרי של זמן היה מה שהם ידעו בהקשר עם ימים פיסיים

ם המפני ש, בימינושל יום בריאה הייתה יום כמו  משמעותו, נטייה מטריאליסטית ואפילו לתיאולוגים יבעל

 .לא ידעו משהו אחר

, תיאולוג כזה היה אומר. התיאולוגים הקדומים יותר דיברו בצורה שונה על אודות הדברים הללו

. מהותיים בקטעים חשובים במסמכים הדתיים הקדומים-אפשרי למצוא דברים לא-שבלתי, בראש ובראשונה

. ספר הראשון של משהבק השני הפרן הבה ניקח פסוק מ. הבה נתייחס לקטע אחד מיוחד, כדי להדגים זאת

ן י פ לו  : שם אנו קוראים ם ו יִיש  ה ע ל ה ָאד  מ  ד  רְּ .יְּה ו ה ֱאֹלִהים ת 
3

הפרשנים המוקדמים ייחסו לפסוק זה חשיבות  

, אלה אשר הבינו מעט את האבולוציה של הכוחות והכשרים הרוחיים של המין האנושי. מיוחדת מאוד

הינו רק מצב רגעי שבעתיד , שמה שאנו מכנים שינה באדם ממוצע, של תודעהיודעים שישנם מצבים שונים 

. תקלוט את העולם הרוחי, לוי בגוףת-באופן בלתי, מצב תודעה כזה שבו הישות האנושיתיתפתח לכדי 

האל אפשר לאדם לישון שינה עמוקה ואז הוא : הפרשנים אמרו, לכן.( עם מתקדשים כבר המצבזהו , כיום)

משמעות הדבר היא שינה של . פיסיים חישהלוט את מה שאחרת לא היה יכול לקלוט עם איברי היה יכול לק

. אדם שקע בשינה עמוקה, כך. ומה שמסופר כאן הוא התנסות במצב עילאי יותר של תודעה –ראייה רוחית 

                                                      
3

 .20פסוק ', פרק ב, בראשית 
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נה ע בשיושקלישות האנושית לזה היה פירוש עתיק ונאמר שמסמך דתי לא היה מדבר על כך שהאל אפשר 

ידי כך מוצג לנו שזוהי השינה -על. הוא כבר עבר דרך התנסות כזאת, בזמן מוקדם יותר, אם, עמוקה

הראשונה ולפני אותו זמן הישות האנושית הייתה במצבי תודעה שבהם היא עדיין הייתה מסוגלת לקלוט 

 .האדם-זה מה שסופר לבני. ללא הרף דברים רוחיים

וכאשר  ך"התנן פירושים רוחיים לגמרי של מסמכים מהיו סוים בזמן משמטרתנו היא להראות , היום

. אדם בעלי דעה חופשית-בני מתנגדים לו עתה אשרך את "היא ייחסה לתנ, הופיעה הנטייה המטריאליסטית

אתם , כך. היא עצמה התנגדה לו מאוחר יותראשר יצרה תחילה את תודעה בעלת נטייה מטריאליסטית 

ההבנה האמיתית , בגללה, ה המטריאליסטית במין האנושי הופיעה וכיצדהנטיי, כיצד למעשה, רואים

צביע על מה שהמיסטריות שומרות יבצע את משימתו ויאם מדע הרוח . והממשית של מסמכים דתיים אבדה

תוארו במסמכים הדתיים אז אפשר יהיה לראות שאותן מיסטריות , מאחורי החיים הפיסיים נסתרעליו 

מהווה רק שלב אחרון של , כך-ריוויאלי החיצוני שכיום מתייחסים אליו כמסוכן כלהמטריאליזם הט. עצמם

הקל לא היה , אלמלא זה נעשה. ך פורש בהתחלה באופן מטריאליסטי"התנ. המטריאליזם שתיארתי בפניכם

מה שנזרע כזרע בתחום הדת במאות . מפרש לעולם את הטבע באופן מטריאליסטי במדע פיסי חיצוני

האפשרות להגיע להבנה כלשהי -זה הביא עמו את אי. עשרה התגשם במדעי הטבע-והחמש עשרה-הארבע

הוא לבטח לא , אם הוא לא יהיה מובן .ידי חדירת יסודותיו הרוחיים-מלבד על פי יוחנן-האוונגליון עלשל 

יע הרי שהוא הופ, המטריאליסטי נו אותו החלו לחלות מאופן החשיבהמפני שאלה שלא הבי. יוערך כראוי

 .בפניהם באור אשר תואר לעיל

הר ועל הבה נדמיין לעצמנו . השוואה פשוטה מאוד תסביר כיצד אוונגליון זה שונה משלושת האחרים

 –הבה נאמר שלושה מהם  –אדם אלה -אדם ובני-עומדים ארבעה בני, ההר ומדרונות ההר בגבהים מסוימים

ן אך כמובן כל אחד מ, פי מיקומו-יור שונה עלכל אחד מהם יצייר צ. הם רואים מתחתםאשר מציירים את 

רואה הוא  אשרבפסגה עצמה ומצייר את , העומד מעל, האדם הרביעי. מבטו-נכון מנקודתיהיה הציורים 

, מתי – של שלושת האוונגליסטים םמבט-כך הדבר עם נקודת. אחרתמבט -יקלוט ויצייר מנקודת, מתחתיו

ועד . מבט אחרת-אשר רק מתאר את העובדות מנקודת, וונגליסטבניגוד לזו של יוחנן הא –מרקוס ולוקס 

 מוכרחאדם , לעתים קרובות! פי יוחנן-האוונגליון עלאת  להבהירכמה לא הרחיקו מפרשים מלומדים כדי 

מסתתר מאחורי שמה כ מובןבקלות מה שהיה על ההסברים המדויקים של חוקרים ן מבאמת להשתאות 

במדע שאינו אמונה . בסמכותהאפשריות אחת האמונות הגדולות ביותר  אלמלא העידן שלנו היה, הדברים

 .לשיאההיום הגיעה , שוגה

התורה . חדורים במטריאליזםההפרולוג לאוונגליון זה הופך למשהו קשה מאוד עבור התיאולוגים , כך

, יה ברורהיינו רוצים מאוד שהכול יה :כי הם אומרים, לקשיים רביםגרמה , או הדבר, על אודות הלוגוס

, על החיים, על הלוגוס, ומדבר על דברים פילוסופיים נשגבים פי יוחנן-האוונגליון עלאך בא , פשוט ותמים
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זה , עם הכתבים של הזמנים האחרונים. פילולוגים תמיד רגילים לשאול על מקורם של דברים! על האור

תמצאו ציון המקור של מניע זה או בכל מקום . מאת גיתה פאוסטִקראו את מה שנכתב על אודות . אותו דבר

שתמש שגיתה ה' תולעת'ה את מקור המיל, למשל, חיפשו ספרים מלפני מאות שנים כדי לגלות, כך. אחר

האוונגליסטים ? הלוגוסמהיכן קיבל יוחנן האוונגליסט את רעיון : נשאלת גם השאלה, באותה דרך. בה

עוד נאמר . לא התבטאו בדרך אישית כזאת ורההאחרים אשר דיברו אל ההבנה האנושית הפשוטה והבר

 ,ליוונים יש סופר שגם מדבר על הלוגוסששמחבר האוונגליון הזה היה אדם שקיבל חינוך יווני ואז צוין 

דיבר על הוא , רצה לדבר על משהו נשגבאדם כאשר , כך חשבו שבחוגי תרבות יווניים. וניאלכסנדרה ןפילו

האוונגליון כך שמחבר התייחסו לזה כהוכחה ל, שוב. הזאת את המילהיוחנן הפיק זה שמן המקור הוהלוגוס 

בהיותו אלא , יונים האחרים הסתמכו עליהןלא הסתמך על אותן מסורות שמחברי האוונגל פי יוחנן-על

המילים הראשונות של , כפי שטוענים, כך. חידש את העובדות בהתאמה עמה, התרבות היווניתן מושפע מ

אשִ , האוונגליון ב רבְּר  ד  י ה ה  ֱאֹלִהים וְּאֹלִהים ה  ֶצל ה  י ה א  ר ה  ב  ד  ר וְּה  ב  ד  י ה ה  ,ית ה 
4
הלוגוס של -שאידיאתמראות  

 .על צורת ההצגה שלו התוך רוחו של מחבר אוונגליון זה והשפיעאל  הנכנס ן האלכסנדרוניפילו

ִבים : פי לוקס-ן עלהאוונגליואדם כאלה יש להפנות למילים הראשונות של -לבם של בני-את תשומת ר 

נּו ב  ִקרְּ יְּמּו בְּ ק  ִרים ֲאֶשר ִהתְּ ב  דְּ ב ר ֶאת ִספּור ה  ח  ם לְּ לְּחּו י ד  ִאי ה , ש  י רְּ ד  יּו ע  ִחל ה ה  ֶלה ֲאֶשר ִמתְּ נּו א  רּום ל  ס  ִפי ֶשמְּ כְּ

ר יְּה ו ה ב  י דְּ ת  רְּ ש  ִפיכ ְך. ּומְּ ִרים ל ל כ  ב ע  יט  י ה  יתִ ק  ח  תְּ הִ ר שֶ ח  ַאלְּ , לְּ ב  דְּ ם ב  תְּ כ  ן לְּ כֹונ  י לְּ נִ ם אֲ י ג  תִ בְּ ש  ח  , םית  אשִ ר  מ  ה 

.דב  כְּ נִ ס ה  ילֹופִ אֹות  , םר  דְּ סִ כְּ  ָךלְּ 
5
 

שהיו עדים ידי אלה -נמסר על אשראנו קוראים שמה שהוא עומד לספר הוא , ממש בהתחלה, כאן

פי השקפה זו -שעל, ת שלו ולוקסהתרבות היוונין מוזר מאוד שיוחנן קיבל זאת מ. הדברומשרתים של 

לבם -את תשומת להפנותדברים כאלה צריכים  .בלי תרבות זו הלוגוסגם דיבר על , השתייך אל פשוטי העם

דעות מהוות אלא , אינן מדויקות, אפילו של מאמינים בסמכות לעובדה שטענות המובילות למסקנות כאלה

הם צריכים .( פי יוחנן-האוונגליון עלון הזה על שהוציאו את הרעיהתצוגות המטריאליסטיות ); קדומות

הלב גם לעובדה שהמסמך של יוחנן צריך להיות ממוקם לצד האוונגליונים האחרים -לעורר את תשומת

עדים הידי -מה שנאמר על. על הלוגוס מסופר פי לוקס-אוונגליון עלמפני שגם ב, בצורה שאופיינה עתה

האדם ידעו אותו ולו הם -יקים דובר על הלוגוס כמשהו שבנישרתים של הלוגוס מראה שבזמנים העתהומ

ואת זה במיוחד עלינו לנצור ברוחנו כדי שנוכל לחדור עמוק יותר אל תוך הפסוקים הראשונים של . התוודעו

אם באותו זמן הוא השתמש במילה לוגוס או דבר , על מה דיבר המחבר. המהווים דגם פי יוחנן-האוונגליון על

 ?למה הוא היה יכול להתכוון? במובן שלנו

                                                      
4

 .0פסוק ', פרק א, פי יוחנן-האוונגליון על 
5

 .3-0ם פסוקי', פרק א, פי לוקס-האוונגליון על 
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, דרך פירושים תיאורטיים ודיונים אינטלקטואליים מופשטים גיעו לתפיסה קדומה זו של הלוגוסלא ת

. דיברו בדרך זו על אודות הלוגוס אלא עליכם לחדור ברוח אל תוך חיי הרגש בכללותם של כל אלה אשר

הדבר , קיים בסביבתנושפשוט נתבונן ב די בכךלא , אך; גם התבוננו בדברים שמסביבםאדם אלה -בני

עלינו לייחס לדבר כלשהו . בו החשוב הוא שהרגשות של לבנו ונפשנו גם ייקחו חלק במה שאנו מתבוננים

, כולנו מתבוננים בממלכות הטבע שמסביבנו. פי מה שביכולתנו להבחין בו-חשיבות רבה או פחותה יותר על

מתייחסים אל ממלכת האדם כבריאה המושלמת ביותר נו א. החיים והאדם-בעלי ,הצמחים, המינרלים

אנו שוב מבדילים , בעהנפרדות של הטבמסגרת הממלכות . מושלמת ביותר-כבלתי –ולממלכת המינרלים 

אלה אשר . האדם חוו זאת בעידנים שונים באופן שונה-בני. דרגות גבוהות או נמוכות יותרבין ישויות מ

מצאו דבר אחד מעל לכל השאר כבעל חשיבות גדולה  פי יוחנן-ן עלהאוונגליוהמבט של -דיברו מנקודת

החיים ונתנו למבטם לבצע סקירה כלפי -ממלכה הנמוכה ביותר של בעליבהם הסתכלו כלפי מטה . מאוד

קיימת תכונה אחת  :הם אמרו. הם עקבו אחר משהו ברור מאוד, מעלה עד לאדם ובסקירה אבולוציונית זו

זהו הכושר . ר את עליונותן של הישויות העילאיות יותר על פני הנמוכות יותרהמראה באופן עמוק ביות

ראו את . למסור מחשבות לעולם המקיף באמצעות מילים, קיים בנפש אשרלבטא במילים ובקול רם את 

הם מצייצים או מפיקים . מבטאים את הכאב והעונג שלהם אינםהם , הם אילמים! החיים הנחותים-בעלי

גירוד ושפשוף חיצוניים של האיברים החיצוניים אשר מפיקים את הצלילים  אלהאבל , צלילים אחרים

כך אנו רואים יותר את , ככל שאנו מטפסים מעלה בסולם האבולוציה. ים-כמו במקרה של סרטן, האלה

, הם אמרו, לכן. יותנפשהתנסויות פנימיים בקול ולמסור בטונים מפותח יותר כדי לבטא רגשות ההכושר 

והכאב שלה  י שהיא לא רק יכולה לבטא את העונגמפנ, ות האנושית ניצבת גבוה מעל ליצורים אחריםהיש

, אישי-הלא, כלומר הרוחי, מה שמתעלה מעל לאישי אתאלא משום שהיא מסוגלת לבטא במילים , במילים

 .ולבטא זאת באמצעות מחשבות

לפני שהאדם פיתח את צורתו  הלוגוס היו אלה שאמרו שהייתה תקופה-ובקרב החסידים של תורת

לאדמה שלו . צורה שבה התאפשר לו לבטא במילים את ההתנסויות האינטימיות ביותר של נפשו, הנוכחית

אם נבחן את , אבל.( מאוחר יותר נשמע כיצד אדמה זו התהוותה). לקח זמן רב להתפתח לצורתה הנוכחית

וגם לא נמצא יצור כלשהו , ורתו הנוכחיתלא נמצא את המין האנושי בצ, המצבים המוקדמים של האדמה

עולמנו התחיל עם יצורים אילמים ורק בהדרגה . התנסה בו בפנימיותו אשרשהיה יכול לבטא בקול רם את 

הפנימיות  יהןהתנסויותאשר היו יכולות לבטא בקול רם את  ישויות על מקום משכן זה שלנולהופיע החלו 

 .ידי כך שהן רכשו שליטה בשפה-ביותר על

בעולם בזמנים  התקייםמה שמופיע אחרון בישות האנושית : החסידים של יוחנן הוסיפו ואמרו

אנו מתארים לעצמנו שהישות האנושית בצורתה הנוכחית לא הייתה קיימת בתנאים . הקדומים ביותר

האדם היה שם ובהדרגה הוא התפתח לכדי ישות , מושלמת ואילמת-בצורה לא ,אך. הקודמים של האדמה
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ופיע בתוכו מאוחר יותר כעיקרון היוצר התאפשר מעצם העובדה שמה שה הדבר. ברוננת בלוגוס או בדהמח

 מה שפילס את דרכו מהנפש היה תחילתו של העיקרון האלוהי. במציאות עילאית יותר, היה שם מן ההתחלה

שבסופו כך  הנחה את האבולוציהוהוא היה שם בהתחלה , הלוגוס, אשר מהדהד מתוך הנפש, הדבר. היוצר

מה שהופיע בזמן ובמרחב היה כבר שם ברוח , לבסוף. ל להתגלותוכשבה הוא גם י, דבר התהוותה ישות של

 .מן ההתחלה

כותרת -עלי, פרח זו-כותרת. עומד לפניי פרח. הבה נשתמש בהקבלה הבאה, מנת שזה יהיה ברור-על

, בלי פוטנציה זו. זה היה קיים בפוטנציהפרח לבן , ובתוך הזרע. זרע קטן? מה הם היו לפני זמן קצר, אלה

הפריחה קודמת לזרע או . הוא יוצא שוב מפרח כזה? ומהיכן מגיע הזרע. פרח זה לא היה יכול להתהוות

 .התפתח לכדי צמח זהה, ממנו נבעה פריחה זו, הזרע, לפרי ושוב באותו אופן

, ם נחזור לאחור באבולוציהא: הלוגוס התבוננו בישות האנושית ואמרו-חסידים אלה של תורת, כך

, כך, הפריחהן כפי שהזרע בא מ, אבל. עדיין לא מסוגלת לדבר, נמצא אותה בתנאים קודמים עדיין אילמת

החבצלת . הדברבהתחלה מקור הזרע האנושי האילם היה באל שהיה מחונן בכוח לומר את , באופן דומה

 –ברא את הזרע האנושי האילם היוצר הי הדבר האלו, באותו אופן; מפיקה את הזרע והזרע את החבצלת

כאשר . הוא הדהד במילים, כדי להופיע שוב בתוכו, וכאשר דבר יוצר קדמוני זה גלש אל תוך הזרע האנושי

מושלמת ומשמעותה של -אנו נתקלים בישות אנושית לא, אנו חוזרים לאחור באבולוציה האנושית

עשוי להופיע , שר מגלה את מעמקי הנפש האנושיתהלוגוס או הדבר א, האבולוציה היא שבסופו של דבר

מצד  אך, ישות אנושית המחוננת בלוגוס מופיעה כזרע של ישות אנושית אילמת זו, בהתחלה. כפרח שלה

: אך, לא מחונן בדיבור, יצור אנושי אילםתוך הישות האנושית עלתה מ. שני נבעה מהאל המחונן בלוגוס

ר ב  ד  י ה ה  אִשית ה  ר   .בְּ

היוצר טוענים בתוקף לדבר האלוהי , הלוגוס במשמעותה המוקדמת-לה המבינים את תורתא, כך

הבה נשמע מה הוא אומר במילותיו . מתייחס פי יוחנן-האוונגליון עלשהינו תחילת הקיום ואליו מחבר 

ד  : הראשונות י ה ה  ֱאֹלִהים וְּאֹלִהים ה  ֶצל ה  י ה א  ר ה  ב  ד  ר וְּה  ב  ד  י ה ה  אִשית ה  ר  רבְּ  .ב 

האדם והדבר -הדבר נמצא כאן גם היום והדבר נמצא אצל בני? כיום' הדבר'היכן נמצא : הם ישאלו

יוצר קשר בין האדם והאל ואכן אנו מוצאים מהדהדת  פי יוחנן-האוונגליון עלמחבר , כך! לאדם נעשה

 . קלה להבנה עבור כל לב אנושיתורה , בתחילת האוונגליון הזה

של רגש  םמבט-יותר מנקודת, אך –רציתי לתאר לכם במילים פשוטות , וםבהרצאה מקדימה זו הי

פי -האוונגליון עלכיצד במקור אדם מאמין בתורת הלוגוס פירש את המילים האלה של  –ותחושה פנימית 

מסוגלים  אנו, הנפש אשר היה קיים כאשר מילים אלה נשמעו לראשונה-ולאחר שנכנסנו אל תוך הלך. יוחנן

 .חדור אל תוך המשמעות העמוקה הטמונה ביסודו של אוונגליון זההרבה יותר ל
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והוא  פי יוחנן-האוונגליון על שחזור שלהוא למעשה , נראה שמה שאנו מכנים מדע הרוח, כך לענוסף 

 .אופן יסודימציב אותנו בעמדה להיות מסוגלים להבינו ב
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 2הרצאה 

  כריסטיאניות אזוטרית

 0918במאי  09

 

במיסטריות העמוקות ביותר של  נוגעות פי יוחנן-האוונגליון עלים הראשונות של המיל, למעשה

ועלינו . פני נפשנומדע הרוח הטמונות ביסודן לעבור ב לאמיתות שלאם נאפשר לראות זאת  נוכל. העולם

. וןכדי שמילים ראשונות אלה של אוונגליון זה יופיעו בפנינו באור הנכ, לרדת עמוק אל תוך הידיעה הרוחית

. בתפיסת העולם האנתרופוסופית ידוע לאלה מכם שבמשך זמן רב עסקועלינו לעורר בזיכרוננו הרבה ה

ידי חדירה נוספת אל תוך המיסטריות הקוסמיות -היום עלינו להרחיב אמיתות בסיסיות מסוימות על, אבל

הערות נינו בין זמן עלינו להעלות בקצרה ברוחנו כיצד הישות האנושית מופיעה בפ. המשמעותיות השונות

גוף אתרי או , אנו יודעים שהאדם מורכב מגוף פיסי. כאשר היא שוקעת שוב בשינה בבוקר ובערב

של הישות האנושית קשורים ביניהם בקשר הדוק אלה ארבעה איברים , ברם. 'אני'גוף אסטרלי ו, חיים-גוף

האנושי שונה לגמרי במציאות מאותו היצור , בעודו ישן, זכור שבמהלך הלילהיש צורך שנ. הערות בזמןרק 

. כי אז ארבעת האיברים שלו מחוברים באופן שונה מאוד, יום ערה-במהלכה של תודעת, יצור במהלך היום

משוחררים , במובן מסוים', אני'ההגוף האסטרלי ו. הגוף הפיסי והגוף האתרי שוכבים במיטה, שןיבעודו 

במובן  חוץמעלינו להבין את המילה  –נמצאים מחוץ להם ם עם הגוף הפיסי והגוף האתרי ולמעשה הקשרימ

: הישות האנושית מהווה יצור המורכב משני חלקים, במהלך הלילה, לכן. רוחי ולא במובן מרחבי טהור

תחילה עלינו להבין , עתה. הגוף האתרין מהגוף הפיסי ון ה והשני אשר נפרד משרוע במיטהאחד נשאר 

הגוף הפיסי והגוף האתרי , עד לרגע ההתעוררות בבוקרוע ההירדמות מרג, בבהירות שאם במהלך הלילה

' אני'הגוף האסטרלי וה, כלומר –ידי מה שממלא אותם לאורך היום -לגמרי על היו נעזביםבמיטה  השרועים

 .הרי שהם לא היו יכולים להתקיים כלל בכוחות עצמם –

כאשר ניצב כאן לפנינו . יות הקוסמיותעלינו לחדור עמוק מעט יותר אל תוך המיסטר בנקודה זו, כאן

 עומד, עלינו להבין בבהירות שמאחורי מה שביכולתנו לראות בעינינו ולגעת בו בידינו, הגוף הפיסי האנושי

הלכת -הוא עבר דרך תהליך זה של אבולוציה במהלך ההתפתחות כולה של כוכב. תהליך אבולוציוני ארוך

כבר ידוע היטב שהאדמה שלנו עברה דרך שלבים , ושא זהמעט בנ ם אשר עסקולאלה מכ. הארצי שלנו

קיום וכפי שהישות האנושית עברה מהתגשמות אחת לאחרת או במילים אחרות עברה -הווייתקודמים של 

הגיעה  בטרםחיים אחרים -כך גם האדמה עברה דרך מצבי, חיים ארצייםונשנים של -מחזורים חוזריםדרך 

כל דבר  .לישות אנושית כמולכת ישנן התגשמויות קודמות -לכוכב .שבו אנו מוצאים אותה כיום למצב

חזרה 
לתוכן 
 עניינים
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בסופו של דבר  הייתהולפני שהאדמה , ונשנות-נתון לחוק ההתגשמויות החוזרות בעולם הגדול ובעולם הקטן

שהירח הנוכחי כולל לכאורה משום , קדום-ירחקיום שאנו מכנים -היא עברה דרך מצב, מה זו שלנולאד

, איננו מתכוונים כלל לירח הנוכחי', קדום-ירח'כאשר אנו מדברים על , אם כך. ת קדוםלכ-חלק מאותו כוכב

כפי שקיימת תקופה בין התגשמות אחת , עתה. המוקדמים לכת דומה לאדמה הנוכחית בשלביה-אלא לכוכב

לכת זה שלנו שאותו -כך קיימת תקופה גם בין ההתגשמות של כוכב, ולידה חדשה במקרה של ישויות אנוש

מצב . שמשהחיים שאנו מכנים -ואותו הדבר נכון לגבי מצב, קדום-שאנו מכנים ירח וזה אדמהאנו מכנים 

, כך. 'סטורן'חיים -שמש זה קדם מצב-הלכת שלנו ושוב למצב-ירח של כוכב-קדם למצב' שמש'שאנו מכנים 

א לא כפי שהו אך, הלכת שלנו-ביכולתנו להסתכל לאחור על שלוש התגשמויות מוקדמות יותר של כוכב

 .כיום

נברא , לכת קדום-על אותו כוכב. קדום-הגוף הפיסי האנושי קיבל את יסודותיו הראשונים על סטורן

מלבד הגוף . נבט שונה מאוד מהגוף האנושי בהווה, כמובן, אבל, פיסיהגוף הבאותו זמן הנבט הראשון של 

רק כאשר סטורן . קדום-נוכח על סטורןשהיה , הישות האנושית בימינון אין משהו המהווה חלק מ, הפיסי

התווסף , הלכת אדמה שלנו-כלומר במהלך ההתגשמות השנייה של כוכב, עבר טרנספורמציה לכדי שמש

הגוף הפיסי האנושי עבר ? ומה הייתה התוצאה. בחדרו ובמלאו אותו, הגוף האתרי לגוף הפיסי

במהלך ההתגשמות שמש של . קיום-יתרכש צורה אחרת והגיע למצב שונה מאוד של הווי, טרנספורמציה

ידי כך -על? כיצד הוא הגיע לשלב שני זה, אבל. הגוף הפיסי עמד בשלב השני של התפתחותו, האדמה שלנו

הגוף . מכונה ואוטומט-בעוד שעל סטורן הוא עדיין היה דמוי, לגוף חי באופן פנימי על שמש היהשהוא 

הגוף האסטרלי חמק פנימה , על ירח, לאחר מכן. ף הפיסיביצע טרנספורמציה בגו, אשר חמק פנימה, האתרי

הגוף הפיסי עבר טרנספורמציה בפעם השלישית והגוף , כך. אל תוך איחוד זה של הגוף הפיסי והגוף האתרי

לגוף האתרי ולגוף האסטרלי , הצטרף לגוף הפיסי' אני'ה, על האדמה, לבסוף. בפעם השנייה –האתרי 

כך שבסופו של , ביצע טרנספורמציה נוספת בגוף פיסי זה' אני'ה, איברי זה-ובהיכנסו אל תוך איחוד תלת

 הינו, מה שניצב לפניכם כיום כגוף פיסי אנושי, לכן. המבנה המורכב שהוא מהווה כיום נעשהדבר הוא 

הופעתו  ,מהות אשר עברה טרנספורמציות רבות ורק משום שהוא עבר דרך ארבעה שלבים של אבולוציה

 .כבתהנוכחית מור

מורכב מאותם מהויות וכוחות פיסיים וכימיים שהוא אם נאמר , הפיסי הנוכחי גופנובדברנו על 

שקיים הבדל עצום בין , כן-פי-על-אף, להיות ברור לנו שמוכרחהרי , שאפשר למצוא במינרלים שבקוסמוס

ל בין הגוף הפיסי אנו מדגישים את ההבד, בדברנו במונחים יסודיים ביותר. גוף פיסי אנושי זה והמינרל

כאשר אנו אומרים שהגביש שומר על צורתו כל עוד  –גביש , למשל –האנושי ובין הגוף הפיסי של מינרל 

 יש לו. הגוף הפיסי האנושי אינו יכול לשמור בכוחות עצמו על צורתו, לעומת זאת. לא מנפצים אותו מבחוץ

הגוף , ברגע בו הגוף האתרי. 'אני'גוף אסטרלי ו, קיימים בתוכו גוף אתריאת הצורה הזאת רק מפני וכל עוד 
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הוא ; למשהו שונה למדי ממה שהוא מהווה בין לידה ומוות נעשההוא , מתנתקים ממנו' אני'האסטרלי וה

בעוד שהגוף הפיסי של המינרל , הכוחות וההתפוררויות הפיסיים והכימיים, עוקב אחר החוקים של המהויות

 .נשאר בלי שינוי

ן מתנתקים מ' אני'הגוף האסטרלי וה, הגוף האתרי ,מיד לאחר המוות. גוף האתריה לקורמשהו דומה 

ומתפרק ' אני'האיחוד הזה של הגוף האסטרלי והן גם הגוף האתרי מתנתק מ, לאחר זמן מה; הגוף הפיסי

נשארת רק אותה , מאחור, שם. כפי שהגוף הפיסי מתפרק וחוזר אל תוך תחום האדמה, באתר הקוסמי

אנו , לכן. היא נשארת מאוחדת עם הישות האנושית. ל הגוף האתרי שעליה דיברנו לעתים קרובותתמצית ש

 .טבע שיש לממלכת המינרלים סביבנו בעל אותו, במובן מסוים, נושי הינושהגוף הפיסי האיכולים לומר 

 .שיקיים בין ממלכת המינרלים והגוף הפיסי האנועלינו לזכור את ההבדל העצום ה, כן-פי-על-אף

אבל לפני רגע טענת שעל סטורן הגוף הפיסי שלנו עדיין לא היה חדור בגוף , אכן –:מישהו עשוי לומר

לגוף ש לטעוןמישהו עשוי  באותו זמן, לכן. ירח ואדמה, כי הם נוספו רק על שמש', אני'גוף אסטרלי ו, אתרי

גוף הפיסי הזה עבר שאחת אחר אבל הזכרנו שלוש מטמורפוזות שה, זה נכון. הפיסי היה מאפיין של מינרל

הניצב לפניכם כמינרל , גם המינרל הנוכחי. חיים ארצי של תקופת סטורן-השנייה התרחשו לאחר אותו מצב

שכל עוד , נכון הוא הבה נבהיר שמה שנאמר וחובה לחזור עליו. אינו יכול להתקיים רק עם גוף פיסי, מת

זה , ברם –בעולם הפיסי למינרל יש רק גוף פיסי , כאן. למינרל יש רק גוף פיסי, הדבר נוגע לעולם הפיסי

' אני'הגוף האסטרלי וה, יש בתוכו את הגוף האתרי, הניצב לפנינו, כפי שלגוף הפיסי האנושי. נכון לא ממש

את , ברם'; אני'גוף אסטרלי ו, אלא גם גוף אתרי, כך גם למינרל יש לא רק גוף פיסי, שלו המשתייכים לו

אך יש למצאו , למינרל יש גוף אתרי. ם של מהותו יש למצוא רק בממלכות עילאיות יותרהאיברים העילאיי

במה שמכונה עולם הדווכאן או  אותו יש למצואאבל , יש לו גם גוף אסטרלי; במה שמכונה העולם האסטרלי

ן שונה מהגוף הפיסי האנושי , כך. אך הוא מתקיים בעולם רוחי עילאי יותר', אני'ויש לו ; העולם השמימי

גוף אסטרלי , גוף אתרי, במצב של ערותו בעולם פיסי זה, בתוכוהגוף הפיסי של מינרל בכך שיש לו כאן 

העולם שאנו . קיימים עולמות נוספים, אנו יודעים שמלבד העולם שלנו. בעוד שאין זה כך עם המינרל', אני'ו

המורכב בעולם הדווכאן חדור וזה קולטים באופן רגיל באמצעות חושינו הפיסיים חדור בעולם אסטרלי 

 .מתחום תחתון ותחום עליון

ערות יש -משום שבמהלך תודעת, הישות האנושית מהווה יצור מועדף במיוחד, בהשוואה עם המינרל

לכן עלינו , המינרל אינו כולל את האיברים האלה בתוכו. לה את שלושת האיברים האחרים שלה בתוכה

להסכים שלא תוכלו  תיאלצו. חישבו על ציפורן אנושית. שור הפיסילחשוב עליו כלא קיים לגמרי במי

עליה להניח , כי אם היא אמורה לצמוח, ום בטבע את הציפורן הזאת קיימת כמהות עצמאיתלמצוא בשום מק

דמיינו לעצמכם , עתה. היא אינה יכולה להתקיים בלעדיו –מראש את קיומו של יתר האורגניזם האנושי 

אך אין לו יכולת לראות את יתר האורגניזם , יים היכול לראות רק את הציפורן שלכםיצור זעיר עם עינ
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, כך. אבל הוא לא היה רואה דבר מלבד הציפורן שלכם, יצור זעיר זה היה מסתכל החוצה במרחב. שלכם

. המינרלים במישור הפיסי הם כמו הציפורן ותקלטו אותם בכללותם אם תתעלו אל ממלכות עילאיות יותר

 זאתאת כל . רק את האיבר הפיסי שלהםשלהם וכאן ' אני'הגוף האסטרלי וה, יש להם את הגוף האתרי, שם

שאין  לא תיתכן שום מהות ה ברור לנו שבמציאות עילאית יותרעלינו להחזיק היטב ברוחנו כדי שיהי

כדי ; התקייםישות פיסית טהורה אינה יכולה ל. 'אני'גוף אסטרלי ו, של גוף אתרי ברשותה איזשהו סוג

 .'אני'גוף אסטרלי ו, להיות לה גוף אתרי מוכרחיםלהתקיים 

בהיותה ישנה , אמרנו שהישות האנושית. קיימת למעשה סתירה מסוימת, נאמר היום אשרבכל , ברם

הוא ניצב ; במהלך היום הוא מובן לנו. היצור שאנו רואים במהלך היום בהיותו ערן שונה לחלוטין מ, בלילה

כאן יש לנו את . הבה נתקרב אליו בשינה ונתבונן בטבעו הפיסי, עתה, אך. איברית-ות ארבעלפנינו כיש

מופיע המצב הסותר שניצבת , כך. בחוץ' אני'הגוף האסטרלי וה – הגוף הפיסי והגוף האתרי שרועים במיטה

גוף האסטרלי הגוף האתרי וה. האבן לא ישנה. שלה' אני'ידי הגוף האסטרלי וה-ננטשה עלר שאישות לפנינו 

הגוף  ,עם הישות האנושית, לעומת זאת. אך נשארים תמיד באותו קשר עמה, שלה אינם חודרים אותה

. אלא עוזבת אותם לעצמם, האתרי צאים בכל לילה והיא לא דואגת לגופה הפיסי ולגופהיו' אני'האסטרלי וה

 פהגועוזבת את , ה הרוחי באמתבחלק, יתהישות האנוש, בכל לילה. במלואהעובדה זו לא תמיד מתייחסים ל

כי , גופים אלה לא היו מסוגלים להתקיים בכוחות עצמם, ברם. עצמה נוטשתבהאתרי שהיא  גופההפיסי ו

להיות חדורה  מוכרחהגם האבן . היכולים להתקיים בעצמם, ובאותו עניין אין שום גוף אתרי, אין גוף פיסי

אפשרי לחלוטין שהגוף הפיסי והגוף האתרי -בקלות שבלתיביכולתכם להבין , לכן. באיבריה העילאיים יותר

הגוף , אכן? מתרחש במהלך הלילה, אם כן, מה. 'אני'שלכם יישארו במיטה בלילה בלי גוף אסטרלי ו

וגוף ' אני'אבל נוכחים במקומם , שלכם אינם נמצאים בתוך הגוף הפיסי והגוף האתרי' אני'האסטרלי וה

רוחית ולכוחות -קיום אלוהית-לבכם להוויית-קולטיזם מפנה את תשומתהאו, בנקודה זו. אסטרלי אחרים

והגוף האסטרלי שלכם נמצאים מחוץ לגוף הפיסי והגוף ' אני'בעוד ה, במהלך הלילה. רוחיים עילאיים יותר

. ותר פעילים למעשה בתוכםירוחיים עילאיים -של כוחות אלוהיים' אני'הגוף האסטרלי וה, האתרי שלכם

 :היא הבאהוהסיבה לכך 

, לאבולוציה האנושית כולה משלב סטורן דרך תקופות שמש וירח עד לאדמהכאשר אנו מתייחסים 

שום גוף , שלא היה שום גוף אתרי אנושי, אכן ביכולתנו לומר שעל סטורן רק הגוף הפיסי האנושי היה קיים

לא היה יכול להתקיים בעצמו  ,באותו זמן, גוף פיסי זה, אך. בתוך גוף פיסי זה' אני'אסטרלי אנושי ושום 

גוף אסטרלי , הגוף הפיסי באותו זמן היה יכול להתקיים כי הוא היה חדור בגוף אתרי. יותר מהאבן בימינו

כאשר הגוף , על שמש, לאחר מכן. רוחיות אשר שכנו בתוכו ועדיין שוכנים כיום-של ישויות אלוהיות' אני'ו

עם הגוף האתרי , כביכול, ף האתרי האנושי הקטן יותר התמזגהגו, האתרי שלנו נכנס אל תוך גוף פיסי זה

 .רוחיות-הגוף הפיסי היה חדור בישויות אלוהיות ,גם על סטורן. רוחיים-המוקדם יותר של כוחות אלוהיים
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להבנה עמוקה יותר של הישות האנושית הנוכחית ואנו עתה אנו מגיעים , אם הבנו זאת כהלכה

. צורה טובה יותר את מה שהכריסטיאניות האזוטרית לימדה מן ההתחלהנמצאים בעמדה לחזור ולהבין ב

, לעתים קובות. ד התורה הכריסטיאנית האקזוטרית החיצוניתטיאניות אזוטרית זו תמיד טופחה לצכריס

הלהבות -העוצמה וחוצב-השתמש בכישרון רב, השליח הגדול של הכריסטיאניות, הצבעתי על כך שפאולוס

, ספר אזוטרי-אך באותו זמן הוא ייסד בית, כריסטיאניותהאדם -את בנילו כדי ללמד של כושר ההתבטאות ש

ספר כריסטיאני אזוטרי זה -בבית. מעשי השליחיםמוזכר בה, חבר באראופגוס, שמנהלו היה דיוניסוס

אחר שריכזנו ל, ועתה. לימדו את מדע הרוח הטהור ביותר, ידי פאולוס עצמו-באתונה אשר נוסד ישירות על

 .נוכל להציב בפני נפשנו את אשר לימדו שם, ת החומר הנדרש בהתבוננויות דלעילא

, שכאשר אנו מתבוננים בישות האנושית הניצבת לפנינו במצב הערות שלהגם ספר זה לימדו -בבית

ישנה חשיבות מועטה לכך שהשמות . 'אני'גוף אסטרלי ו, גוף אתרי, אנו מוצאים אותה מורכבת מגוף פיסי

שלב האבולוציה שבו נמצאת , גם באותו זמן. בהם לא היו בדיוק אלה שמשתמשים בהם כיוםשהשתמשו 

לא הייתה תמיד כפי , המורכבת רק מארבעה איברים אלה, ישות אנושית זו. כבר נקבע, האנושות עתה

אז אל לנו להתבונן בה , מורכבת רק מארבעה איברים אלה לראותהאם נרצה . שהיא מופיעה בפנינו עתה

היה זה . לשחזר את הצעדים האבולוציוניים שלנו לאחור עד לתקופה הלמוריתאלא עלינו , י שהיא כיוםכפ

, כך. גוף אתרי וגוף אסטרלי, התאחד עם הישות האנושית המורכבת מגוף פיסי' אני'באותה תקופה שה

גוף , וף אתריג, שהישות האנושית הייתה מורכבת מגוף פיסי ,במובן הממשי של המילה ,אפשר באמת לומר

 .'אני'אסטרלי ו

 דרךהמשמעות של אבולוציה זו מהי , אם כן. ית עברה דרך התגשמויות רבותכל ישות אנוש, מאז, אך

פועל ומבצע טרנספורמציה על שלושת ' אני'ה, המשמעות היא שמהתגשמות להתגשמות? התגשמויות

, ינובאדם הממוצע בימ. פו האסטרליע טרנספורמציה על גוצהוא מתחיל בכך שהוא מב. האיברים של ישותו

בהתגשמותו . פעל עליו' אני'היה בהתגשמות הארצית הראשונה לפני שההגוף האסטרלי אינו כפי ש

תשוקות ברגשות וב, ביצע טרנספורמציה במחשבות, בפעלו מבפנים כלפי חוץ' אני'ה, הראשונה על האדמה

יותר ויותר דרך פעילותו של , עברו שינויהם  ומהתגשמות להתגשמות, האדם-מסוימים שבמקור ניתנו לבני

גוף , גוף אתרי, גוף פיסי: אפשר לומר שכיום לישות האנושית יש לא רק את ארבעת האיברים, כך. 'אני'ה

יש לה עתה איבר שהינו בריאה ממשית , בתוך הגוף האסטרלי' אני'אלא דרך פעילותו של ה', אני'אסטרלי ו

יש לו חלק אחד שעבר ; איברי-הגוף האסטרלי הינו דו, שית בימינובכל ישות אנו. עצמו' אני'של ה

, עבור כל ישות אנושית ,דבר זה ימשיך ויבוא זמן. וחלק שני שלא עבר שינוי' אני'ידי ה-טרנספורמציה על

נהוג לכנות את אותו חלק  בחכמת המזרח. שלה' אני'לבריאה של ה ייעשהשבו הגוף האסטרלי שלה כולו 

או בתרגום מאנגלית  מאנאסבשם ', אני'ידי ה-אשר כבר עבר טרנספורמציה על, לישל הגוף האסטר

אנו יכולים להבחין עתה , איבריהות האנושית עדיין מורכבת מארבעת שהישעל פי אף . הרוח-עצמיות
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החלק של הגוף האסטרלי אשר , וכאיבר החמישי'; אני'גוף אסטרלי ו, גוף אתרי, גוף פיסי: בחמישה איברים

הגוף האסטרלי כולל , רשאים אנו לומר שבכל ישות אנושית, כך. הרוח-מאנאס או עצמיות, שינויעבר 

 .'אני'תוצר פעילותו של ה', אני'יצירתו של ה, רוח-מאנאס או עצמיותבתוכו 

והאנושות תרכוש  האדמה תעבור דרך התגשמויות נוספות. הישות האנושית תמשיך לעבוד על עצמה

נכון שהאדם . לפעול גם על הגוף האתרי –ידי מתקדש -כיום יכולה להירכש עלש –בהדרגה את היכולת 

' אני'הממוצע בימינו כבר פועל על גופו האתרי ואותו חלק ממנו אשר עובר טרנספורמציה לכדי תוצר של ה

שלו הוא יבצע טרנספורמציה ' אני'באמצעות ה, הוא יגיע לנקודה שבה, לבסוף. חיים-רוחאו  בודהימכונה 

או  אטמאמכונה ' אני'ידי ה-אותו חלק של הגוף הפיסי אשר עובר טרנספורמציה על. בגוף הפיסי שלו גם

 .הרוח-אדם

, הבה ניתן למבטנו לסקור את העתיד הרחוק לאחר שהאדמה תעבור דרך צורות פלנטריות אחרות

, קיום יופיטר-תדרך מצבי הוויי –כפי שהאוקולטיזם מתאר זאת  –לאחר שהיא תעבור  ,התגשמויות אחרות

 יותר לאחר שתבצע טרנספורמציה על גופההישות האנושית תעמוד ברמה גבוהה הרבה , אז. וולקן-ונוס ו

 פהחיים ועל גו-כולו לכדי בודהי או רוחהאתרי  גופהעל , רוחה-האסטרלי כולו לכדי מאנאס או עצמיות

 .הרוח-הפיסי כולו לכדי אטמא או אדם

כפי שהיא תופיע לפנינו בסוף המהלך הארצי שלנו לאותו יצור  השוו את הישות האנושית הזאת

אך ', אני'גוף אסטרלי ו, היה רק גוף פיסי והוא היה חדור בגוף אתרי, בהתחלה .אשר הופיע בהתחלה אנושי

, בסוף המהלך האבולוציוני של האדמה. אלה השתייכו לישויות אלוהיות עילאיות אשר רק שכנו בתוכו

כאשר כמאנאס או , האסטרלי בתוך הגוף ישכוןזה ' אני'ו. שלה' יאנ'ה מלאה כולה בתהיהישות האנושית 

תמלא אשר י, יחדור את הגוף האתרי' אני'ה, לאחר מכן. מלא את הגוף האסטרלי הזההרוח הוא י-עצמיות

. 'אני'הווה תוצר של השגם הוא י, הרוח-כולו חדור באטמא או אדם יהיהחיים והגוף הפיסי -בבודהי או רוח

! איזה הבדל עצום קיים בין היצור בתחילת האבולוציה הזאת ואותה ישות אנושית כפי שהיא תהיה בסופה

. נעשה מובן לנו –מצב השינה  –מה שבכוונה כיניתי סתירה , ידי העלאת הבדל עצום זה בתודעתנו-על, אבל

לפנינו  אשר יתייצב, י זהגוף פיס, אם כן, מהו. זאתלנו  מבהירהצורת ההסבר בכריסטיאניות האזוטרית 

יהיה הגוף לא זה ? האם יהיה זה הגוף הפיסי הנוכחי? אדמה תגשים את מטרת האבולוציה שלהכאשר ה

יהיו , וכן הגוף האתרי והגוף האסטרלי, גוף פיסי זה. יעשה ממנו' אני'אלא מה שה, בשום מובן הפיסי הנוכחי

טרנספורמציה  בהםלפני שהישות האנושית ביצעה  רוח גםבהם היו חדורים , אבל. רוח בכללותםבחדורים 

' אני'גוף אסטרלי ו, חדורה כיום בגוף אתרי, כפי שאמרנו, אפילו האבן. שלה' אני'פעילות הלכדי רוח דרך 

 .אם כי הם מתקיימים בממלכות רוח עילאיות יותר, השייכים לה

ת האנושית אינה יכולה אנו רואים שלכריסטיאניות האזוטרית יש סיבה טובה לטעון שהישו, כך

מפני שהיא עדיין לא הגיעה לסוף האבולוציה שלה לאחר , במה שיש ברשותה כיום כגוף פיסי לשלוט עדיין
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. לא יכולה לשלוט בגוף האתריעדיין היא גם . תוך הגוף הפיסי לאאפילו עד , שלה יפעל כלפי מטה' אני'שה

היא אינה יכולה עדיין לשלוט בגוף הפיסי ובגוף , כך. היא תוכל לשלוט בו לאחר שהאדמה תגיע למצב ונוס

אלא שגוף . היא תהיה מסוגלת לעשות זאת, רק לאחר שהיא תפתח בודהי ואטמא. 'אני'האתרי באמצעות ה

מה שהישות האנושית עצמה תהיה . להיות מבוקרים בדרך רוחית מוכרחיםפיסי וגוף אתרי מסוג זה 

אותם חלקים . נוכח בתוכםלהיות כבר  מוכרח, ולגוף האתרילתת לגוף הפיסי , באיזשהו יום, מסוגלת

הם כבר היו . שם גם עכשיולהיות  מוכרחיםבזמן מסוים לגוף האתרי ולגוף הפיסי ייתן ' אני'רוחיים שה

הם היו בתוכו ; כאשר היצור האנושי היה בשלב האבולוציוני סטורן, קיימים בתוך הגוף הפיסי בהתחלה

הכריסטיאניות האזוטרית דוברת אמת , כך. אז הם המשיכו להתקיים בתוכוכאשר הוא היה על שמש ומ

מה שכבר נמצא עתה בתוך הגוף הפיסי , הלאחר שהישות האנושית תגיע לשיא האבולוציה של: באמרה

גם הבודהי נמצא כבר בתוך הגוף . יהפוך לחלק ממנו, רוחית-אלוהיתישות , האטמא האלוהי, האנושי

: משני חלקים, כפי שכבר אמרנו, הגוף האסטרלי האנושי מורכב. חיים האלוהיתה-אבל הוא רוח, האתרי

קיים שם בתוך אותו חלק שהיא  ,אם כן, מה. ידי הישות האנושית והשני לא נשלט על ידה-האחד נשלט על

החיים הרוחיים הממשיים של . רוח אלוהית-אך עצמיות, הרוח-זוהי עצמיות? ה יכולה לשלוט בו עדייןאינ

היה כבר פעיל מאז ההתגשמות ' אני'האנושי מתקיימים רק באותו חלק של הגוף האסטרלי שבו ה המין

 .ניצבת לפנינו הישות האנושית, כך. הראשונה

כפי שהוא מופיע לפנינו הוא רק  הגוף הפיסי? מה נאמר. ה במצב הערות שלהנבחן אותהבה , עתה

ישויות -וחדור ב -הוא מורכב מ, בפנים. הוא מה שאפשר לכנות ישות מסוג אטמא, בפנים. החוץ

הוא שמחזיק את הגוף , מבחוץ. אותו הדבר נכון גם ביחס לגוף האתרי. רוחיות עילאיות יותר-אלוהיות

. הרוח-עצמיות, וגם הגוף האסטרלי חדור בישות אלוהית. תהחיים האלוהי-הוא רוח, בפנים; הפיסי מלוכד

 .'אני'ידי ה-נשלט על, האסטרלי אשר עבר שינוי רק החלק של הגוף, מתוך שילוב זה כולו, אך

אנו מתקרבים אליה . סתירה זו נעלמת מיד, כאן. הבה נבחן את הישות האנושית בעודה ישנה, עתה

, בשקט. היא נמצאת מחוץ לגוף הפיסי', אני'כאשר היא נמצאת במצב זה ומבחינים בכך שכגוף אסטרלי ו

ידי -אילו היה עליו לנטוש את הגוף הפיסי בלי שיטופל על. ההיא נוטשת אותו ואת הגוף האתרי בכל ליל

רוחי -רוחי ואתר אלוהי-פיסי אלוהי. אבל במצב מרוסק, היא הייתה מוצאת אותו שוב, רוחית-ישות אלוהית

עם הגוף , והם נשארים שם בעוד שהגופים האלה שרועים במיטה ,נוכחים בתוך הגוף הפיסי והגוף האתרי

 .הגוף הפיסי והגוף האתרי חדורים בישויות מטבע אטמא ובודהי. וץבח' אני'האסטרלי וה

כאשר לא היה דבר בישות האנושית אשר , תחילת האבולוציה הארצית שלנואל הסתכלו לאחור , עתה

: עדיין לא היה מאוחד עם שלושת האיברים האחרים' אני'ה, לפני התגשמותו הראשונה. 'אני'ידי ה-נשלט על

לעומת . חדר אותם רק בתקופה אדמה' אני'אך ה, אלה באו מירח .אתרי והגוף האסטרליהגוף ה, הגוף הפיסי

 .אלוהי זה חדר אותם לגמרי' אני'הם לא היו מסוגלים להתקיים אלמלא . אלוהי היה נוכח בתוכם' אני, 'זאת
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מא או חיים אלוהית והגוף הפיסי באט-הגוף האתרי ברוח, רוח אלוהית-הגוף האסטרלי היה חדור בעצמיות

 .רוח אלוהי-אדם

החיים -לרוח, על סטורן. שמש וסטורן, שלבים האבולוציוניים ירחבעוד יותר לאחור  נסתכל הבה

היה הכוח לעצב את הגוף  –שבלילה עדיין שוכנת בתוך הישות האנושית השרועה במיטה  –האלוהית 

החיים -רוח, לוציוני שמשבמהלך השלב האבו. לכדי משהו דמוי מינרל, למעשה את הגוף הפיסי, האנושי

היא הייתה מסוגלת לעצב את הגוף הזה לכדי  לכדי משהו בעל טבע צמחי ועל ירח שינתה את הגוף הפיסי

שלבים נמוכים הגוף הפיסי עבר דרך . 'אני'אך לא היה יכול עדיין לומר לעצמו , משהו אשר חווה עונג וכאב

 .אלה

הגוף , ידי התנסות בטרנספורמציה נוספת-על, כאן. הבה נתקדם להתגשמות אדמה הממשית, עתה

מה היה עדיין זר למדי ? מה הוא לא היה יכול לבצע אז. הפיסי האנושי נעשה מושלם יותר מאשר קודם

זה היה הכוח ? נושיגוף האידי המה היא עדיין לא הפקידה ב? מה שמרה הרוח האלוהית בתוכה? עבורו

. היה אילם, החיים-לאחר מכן בשלב בעלי, גוף אנושי זה, רחעל י. הפנימיים של הנפש לבטא בקול את חייה

היא עדיין לא הופקדה . י האלוהותהיכולת לאפשר לחיי הנפש להתבטא כלפי חוץ בקולות הייתה עדיין ביד

קולות אלה שונים , המסוגלים להשמיע צווחותשכיום ישנם יצורים חייתיים על פי אף . מהותו של הגוףבידי 

הם  –חיים אלה עדיין קיימים תחת תנאים שונים למדי מהיצור האנושי -בעלי. האנושייםהקולות ן מאוד מ

רגשות פנימיים של במילים הכוח לבטא . אשר מהדהדהוא אך האלוהי בתוכם , זה נכון, משמיעים קולות

עם  הכושר הזה של דיבור הופיע, כך; הם היו אילמים, לפני כן. האדם רק כאן על האדמה-הנפש הוענק לבני

 .פני האדמה-החיים על

היה במקור , כלומר הדבר, כוח הדיבור. הבה נתייחס לרגע למה שהצבנו היום לפני נפשנו ככוליות

כלי פיסי שרק , כתנאי מוקדם, והאבולוציה כולה כוונה כך שהאלוהות בראה תחילה, ברשות האלוהות

פרח בתוך כמו  .הונחה וכוון כך הכול. הזה להדהד מתוך עצמומאוחר יותר רכש את הכוח לאפשר לדבר 

. הייתה כבר קיימת כנבט על סטורן, מחוננת בדבר או בלוגוס, הישות האנושית המשמיעה קולות, הזרע שלו

 .הקול היה חבוי בתוך נבט זה והוא התפתח ממנו כפי שהצמח כולו צומח מתוך הזרע שבו היה חבוי

מהיכן בא גוף  –:על סטורן ונשאל את עצמנו ה קייםהבה נסתכל לאחור בגוף הפיסי האנושי כפי שהי

הוא בא  –? מה היה עליו לשאת לאורך האבולוציה כולה? מה היה המקור הבראשיתי שלו? פיסי אנושי זה

גוף פיסי אנושי זה היה מוכוון בדרך כזו שמאוחר יותר , כי אפילו כבר בתקופת סטורן. הלוגוס או הדברן מ

שלגוף אנושי זה יש את , זה שאתם מעוצבים כפי שאתם כיום. גוסלעד של הלו והיההתאפשר לו לדבר 

הגוף האנושי כולו . טמון ביסוד התוכנית כולה של בריאתנו' הדבר'מתבסס על העובדה ש, צורתו הנוכחית

, לכן .פי הדבר ומן ההתחלה הוא היה מחונן כך שבסופו של דבר הדבר היה מסוגל לעלות ממנו-נבנה על

?, אבטיפוס המקורי ומהי דמותוהמהו : שאל, בהסתכלו בגוף פיסי אנושי זה, י אזוטריכאשר אדם כריסטיאנ
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דבר או לוגוס זה היה פעיל מן . מקורו של גוף פיסי אנושי זה הוא בדבר או בלוגוס: התשובה הייתה

ננטש , כאשר הגוף הפיסי שרוע במיטה ,והוא עדיין פעיל בו כיום –ההתחלה בתוך הגוף הפיסי האנושי 

ידי הנפש -אשר ננטשו עלהלוגוס האלוהי פעיל בתוך האיברים , במהלך אותו פרק זמן. 'אני'ידי ה-לע

 . הלוגוס או הדבר –:אז התשובה היא? ה של הגוף הפיסימה הייתה ההתחלה הראשונ: אם נשאל. האנושית

התווסף לגוף הפיסי האנושי , ואז; שמש סטורן עבר אל תוך תקופת. בולוציהנתקדם הלאה בא, עתה

בעודו קיים על ? להיכנס כדי שצעד קדימה כזה יוכל להתגשם מוכרחמה היה , אך. חיים או גוף אתרי-גוף

, על שמש; ידי הלוגוס-חדור ומתוחזק לגמרי על, סוג של אוטומט, הגוף הפיסי היה סוג של מכונה, סטורן

הגוף האנושי היה , סטורןופת במהלכה של תק. ית הייתה פעילההחיים האלוה-החיים שבו רוח-התווסף גוף

לגוף הפיסי התווסף . סטורן נעלם וגוף אנושי זה נולד מחדש על שמש, לאחר מכן; ביטוי של הלוגוס

בעודו מקדם את היצור האנושי לדרגה , לחיים על שמש היההלוגוס . החיים-בהיותו חדור ברוח, החיים-גוף

 !לחיים היההלוגוס , על שמש. עילאית יותר

הוא מופיע בפני ? מהו הגוף האסטרלי. התווסף הגוף האסטרליליצור אנושי זה , על ירח. הבה נתקדם

אלא שלא , זהו גוף של אור. כמו הילה המקיפה את הישות האנושית, גם כיום, חושית-תודעה של ראייה על

, אורהוא מופיע כ, חושית-כאשר הוא נצפה עם ראייה על, אבל. ניתן לראותו במצבה הנוכחי של התודעה

התגלמות האור ואור השמש הפיסי הוא  הוא רק אור רוחי אשר עבר שינויהאור הפיסי שלנו . אור רוחי

. השמשן ישנו אור הזורם מטה אלינו מ, בעולם הנוכחי. שהינו מקורו שלו, רוחי-הקוסמי ההילתי האלוהי

רלי האנושי עדיין קרן עבור הגוף האסט, על ירח. הפנימית תנוקרינישנו אור נוסף הזורם החוצה מתוך , אבל

 .הגוף האסטרלי האנושי היה מאוחד עם הגוף הפיסי והגוף האתרי, על ירח, כך. הישויות שהיו בסביבתו

יש לנו את הגוף הפיסי כביטוי של , על סטורן. הבה נתבונן בהתקדמות האבולוציה ככוליות, עתה

מתווסף , על ירח. לחיים נעשההלוגוס . החיים-הגוף האתרי מתווסף כביטויה של רוח, על שמש; הלוגוס

כאשר הישות האנושית . כאן יש לנו את סיפור האבולוציה של הגוף האנושי! לאור נעשיםהחיים : האור-גוף

היא הייתה קיימת , באותו זמן. הרוחיים-של הכוחות האלוהיים היא הייתה בריאתם, לחיות על האדמה החלה

הלוגוס אשר היה חיים ואשר , הלוגוס חי, והגוף האסטרלי שלההגוף האתרי , מפני שבתוף הגוף הפיסי

ובשל כך הוא ' אני'נכנס אז ה, ולמענהישות האנושית התוך  לא? מה התרחש אז על האדמה. לאור נעשה

מסוגל להתייצב מול , אלא גם מסוגל להתבונן בכול באופן חיצוני, היה מסוגל לא רק לחיות באור ובחיים

 .קיום פיסית חומרית-חומרי עבורו והוא רכש הוויית נעשההכול , לכן. החיים והאור, הלוגוס

הגענו בערך לנקודה שבה אנו יכולים להתחיל , כך-משפיתחנו את קו החשיבה שלנו רחוק כל, עתה

' אני'ה-התפתח לישות, אשר נולד מתוך האלוהות, בה נציג כיצד היצור האנושי, בהרצאה הבאה שלנו

כל אותו חלק אשר . אנושי-יצור אלוהי קדם התקיים, נוכחית זו' אני'-ם שלפני ישותאנו רואי, כי. הנוכחית

שמן ההתחלה היה תמיד  אך החלק, הגוף האתרין הגוף הפיסי ומן מתנתק בכל לילה מ' אני'ידי ה-נשלט על
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רוחית -ישות אלוהית. כאשר הנפש נוטשת אותםנאמנות -בחוסרר ומסתכל בגופים אלה אששם בתוכה נ

 .ית זו נשארת שתולה שם בחוזקהמקור

קיום המוכרות -מיסטריות עמוקות של הוויית, ניסינו להציג בשפת הכריסטיאניות האזוטרית אשרכל 

משמעי בפסוקים ברורים -מוצג באופן חד זאתכל ', משרתים של הלוגוס בזמנים הקדומים'לאלה שהיו 

בהתאמה עם , ת באופן הנכוןם הראשונוהמילי יש לפרש את ,ברם. פי יוחנן-אוונגליון עלונשגבים ב

הבה . מילים אלה מוסרות את העובדות הממשיות אשר הוצגו לעיל, כהלכה בהיותן מפורשות. משמעותן

 .המלא ןכדי שנוכל להבין את ערכ, נציב שוב את העובדות הללו בפני נפשנו

, החיים-כל בעלי .יסוד כל הדברים, האבטיפוס של הגוף הפיסי האנושישהיה בהתחלה היה הלוגוס 

בתקופת שמש התווספה . רק היצור האנושי היה קייםעל סטורן כי , הצמחים והמינרלים הופיעו מאוחר יותר

, על שמש. ממלכת המינרלים –ממלכת הצמחים ובתקופת אדמה  –בתקופת ירח , החיים-ממלכת בעלי

כאשר הלוגוס כאור ניצב ', אני'ונן בהיצור האנושי ח, לאחר מכן; לאור היהלחיים ועל ירח הוא  היההלוגוס 

היה , בהתחלה. היה עליו ללמוד לדעת את טבע הלוגוס וללמוד באיזו צורה הוא יופיע לבסוף, אבל. מולו

, בחשיכה, בישות האנושית הפנימית. חי בגוף האסטרליואור זה אור לאחר מכן ללחיים ו נעשההלוגוס אשר 

האדם יתגברו על חשיכה זו של -שבני –:ל האדמה היא הבאהמשמעות החיים עו. האור קרן, הידיעה-באי

 .ולהכירו הנפש כדי שיוכלו לזהות את אורו של הלוגוס

כפי שרבים , קשות מאוד להבנה, אולי, אם כי, נוקבות פי יוחנן-האוונגליון עלהמילים הראשונות של 

האם ? אות בשפה טריוויאליתהאם המיסטריות העמוקות ביותר של העולם צריכות להיות מבוט, אבל. יטענו

שכדי להבין מנגנון של , למשל, כאשר אומרים, עלבון ממשי למה שהינו קדוש, מבט מוזרה-אין זו נקודת

אבל עבור הבנת האלוהי בעולם תספיק , יש לחדור עמוקות אל תוך טבע הדבר עם הבנה, שעון

עבור האנושות הנוכחית שהיא  זהו דבר רע מאוד? הברורה והתמימה, האינטליגנציה האנושית הפשוטה

מדוע כל ההסברים ! הו": כאשר מתייחסים לעומקם של המסמכים הדתיים, הגיעה לנקודה שבה היא אומרת

ם בעלי כוונה טובה ורצון טוב לשקוע ינרק אלה שה, ברם ".זה צריך להיות ברור ופשוט? המורכבים הללו

תוך המשמעות העמוקה של מילים כמו אלה  יכולים לחדור אל, אל תוך העובדות הקוסמיות הגדולות

מילים המהוות למעשה נוסח אחר של , פי יוחנן-האוונגליון על, המופיעות בתחילת האוונגליון העמוק ביותר

 .מדע הרוח

 :הבה נתרגם את דברי הפתיחה של אוונגליון זה, עתה

. בראשית אצל האלהיה  הוא(. או אלוהי)בראשית היה הדבר והדבר היה עם האל והדבר היה אל "

והאור . האדם-בנישל לאור  היובו היו חיים והחיים . כל הדברים נהיו ומבלעדיו דבר לא נהיה, דרכו

 ".אבל החשיכה לא הבינה אותו, קרן בחשיכה

 .באוונגליונים מאוחר יותרמסופר , גיעה בהדרגה להבנת האורכיצד החשיכה מ
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 3הרצאה 

 שליחות האדמה

 0918במאי  21

 

ועתה נוכל  פי יוחנן-האוונגליון עלשל  חבויים במילים הראשונותהעמוקים הנים תכה אתאינו אתמול ר

בעבר מוקדמת לסכם את התבוננויותינו באמרנו שמחבר האוונגליון הזה הצביע על בריאתה של אנושות 

לוגוס היה ה. שהכול מוביל לאחור אל הדבר או הלוגוס, אזוטריתהכריסטיאניות הפי -על, מאוד וציין הרחוק

 אתלחיים כאשר האדמה שלנו עברה  היההוא , לאחר מכן; קדום-כבר כוח בורא אפילו בתקופת סטורן

, במהלך שלושת השלבים האבולוציוניים, רוחיים-של כוחות אלוהיים תחת השפעתם. קדום-תקופת ירח

 ונעשתההאדמה התפתחה , חדר אותו אנושי' אני'שבה  היצור האנושי הגיע בהתפתחותו לנקודה

בהיותו , קדום-בא לאדמה מירח, כמו סוג של זרע, ביכולתנו לומר שיצור, כך. הלכת הנוכחי שלנו-לכוכב

מקורו בחיים חיים ש-גוף אתרי או גוף; הבראשיתי, הדבר האלוהין פיסי אשר הופק מגוף : -מורכב מ

במהלך החיים , של יצור זהבתוך הישות הפנימית ביותר . האור האלוהין וגוף אסטרלי הנובע מ; האלוהיים

לומר  יכול –אתרי ואסטרלי , פיסי –איברי זה -עצמו הוצת וטבע גופני תלת' אני'האור של ה, פני האדמה-על

', הווה אניה'האבולוציה של , אדמהה תיאבולוציביכולתנו לכנות את , במובן מסוים, כך. ני הווהאלעצמו 

 התפתח, עצמית-של תודעה ההז הכושר, זה' הווה אני' .העצמית של הגזע האנושי-האבולוציה של התודעה

עלינו להבין בבהירות כיצד אבולוציה זו של אנושות  .לאט ובהדרגה במהלך האבולוציה של אנושות האדמה

 .הופיע במסגרתה, עצמית מלאה-כלומר תודעה', אני'כמה לאט ובהדרגה ה, האדמה התקדמה

זוהי התקופה המוקדמת . ם התקופה הלמורית הקדומהשאנו מכניהיה שלב באבולוציה הארצית שלנו 

, אז. בצורה שיש ברשותם כיום, באופן כללי, אדם הופיעו-שבה בני פני האדמה-ביותר של חיינו על

התרחשה , הישות הפנימית האמיתית של האדם', אני'מה שאנו יכולים לכנות התגשמות של ה, לראשונה

באה התקופה האטלנטית , לאחר מכן. ף האתרי והגוף הפיסיהגו, הגוף האסטרלי –בתוך שלושת הגופים 

אשר , מכוסה היום באוקיינוס האטלנטיהאזור , ביבשה הקדומה של אטלנטיסשכנה רוב הזמן האנושות  שבה

. שזיכרון ממנו נשמר בסיפורי המבול של כמעט כל העמים, מים בשיטפון האטלנטי הגדולמתחת לשקעה 

אדם עברו דרך התגשמויות עוקבות במהלך התקופה -בני, הםבהרמוניה עם הטבע הפנימי של

זה היה למעשה במהלך התקופה הלמורית שנפשותינו התגשמו , כפי שכבר נטען. אטלנטית עד לימינו-האחר

. כפי שלמדנו להכירם, גוף אתרי וגוף אסטרלי, המורכבת מגוף פיסי, איברית-בפעם הראשונה בישות תלת

חזרה 
לתוכן 
 עניינים
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עלינו , אם ברצוננו להתייחס למהלך האבולוציה, כך. סות מאוחרת יותרמה שקדם לזה יושאר להתייח

 .ובהדרגה עד למצב הקיום הנוכחי שלהלחזור אל העבר הרחוק כי הישות האנושית התפתחה מאוד לאט 

הוא מכנה אותו  ?שלנו' הקיום הנוכחי'את מכנה האוקולטיזם  כיצד, המבט של מדע הרוח-מנקודת

במהלך . םא נרדהוש שעההוא מתעורר ועד לערב ש שעההבוקר ן מחזיק מ שהאדם הנוכחימצב תודעה 

וא הש שעהמהערב . הוא רואה את האובייקטים שמסביבו, באמצעות חושיו הפיסיים החיצוניים, אותו זמן

אנו  ?מדוע כך הדבר .ייקטים שמסביבורואה את האוב הוא אינו, הוא מתעוררש נרדם ועד לבוקר שעה

הישות האנושית הפנימית , תחת התנאים האבולוציוניים הנוכחיים, במהלך היוםיודעים שזה מפני ש

במילים ; במישור הפיסי קיימת בתוך הגוף הפיסי והגוף האתרי, והגוף האסטרלי' אני'כלומר ה, הממשית

יכולים להשתמש באיברים הפיסיים כדי ' אני'הגוף האסטרלי וה, כך. היא קיימת בעולם הפיסי, אחרות

אנו ש שעהמהערב עם הירדמותנו ועד לבוקר . כדי להתבונן בדברים פיסיים, לראות בעולם הפיסילשמוע ו

הם מנותקים  ,שם. מחוץ לעולם הפיסי, נמצאים במישור האסטרלי והגוף האסטרלי' אני'ה, מתעוררים

 .סביבםם מסוגלים לראות את הקיים מהעיניים והאוזניים הפיסיות ולכן אינ

זה עדיין לא היה המקרה . ערות ביום ושינה בלילה התפתחו לאט ובהדרגה של ים המתחלפיםהמצב

, באותה תקופה. כאשר הישות האנושית עברה לראשונה דרך התגשמות פיסית, בתקופה הלמורית הקדומה

בשום אופן לא בפרק הזמן שיש , והגוף האסטרלי היו רק בחלק קטן מאוד של היום בתוך גוף פיסי' אני'ה

הפיסי במשך פרק זמן ארוך יותר ונכנסה לתוכו רק  שהתה מחוץ לגופהיות שהישות האנושית ה, לכן. כיום

החיים כפי שאנו חווים ן החיים במהלך התקופה הלמורית היו שונים מאוד מ, לפרק זמן קצר במצב הערות

מצב הוא , נו נמצאים רק במצב של חלימהינכאשר א, התודעה שלנו במהלך הלילה-מצב חוסר. כיום אותם

לילה היו מחולקות בצורה שונה -יום ותודעת-תודעת, במהלך התקופה הלמורית. אשר התפתח לאט ובהדרגה

כאשר הם היו מחוץ , ובמהלך הלילה, עמומהרוחית באותה תקופה כל אחד עדיין החזיק בתודעה . מאוד

כך בהירה כפי -כל אם כי בצורה לא, לגוף הפיסי ושהו בעולם הרוח הם קלטו את עולם הרוח הזה מסביבם

אל לנו פשוט להשוות קליטה זו . את האובייקטים הפיסיים שמסביבנובמהלך היום רואים  בהווהאנו ש

, ברם. מצב החלימה הנוכחי הוא רק שריד אחרון של ראייה רוחית קדומה זו .בעולם הרוח לחלימה הנוכחית

הבה . ך הייתה להן משמעות ממשית מאודא, נקלטות כיום בחלומותהן באותו זמן אותן תמונות נקלטו כפי ש

 .נהיה ברורים ביחס למשמעותן של תמונות אלה

חלק קטן מאוד של עשרים וארבע ערות ב-בתודעתכאשר חייתה , הישות האנושית, בזמנים הקדומים

ראתה את האובייקטים הפיסיים החיצוניים בצורה עמומה , (פרק זמן קטן הרבה יותר מאשר בימינו)השעות 

. התפתחה מאוד לאט, כיום רואיםהיכולת לראות אובייקטים פיסיים כפי שאנו . כאילו מכוסים בערפל ,מאוד

 רחוב-היא ראתה את הציון הראשון של גוף פיסי מכוסה בערפל כפי שאנו רואים פנסי, באותה תקופה

זוהי הדרך , אך. זוהי רק אשליה, ברם. בלכתנו ברחוב בערב מעורפל, אור-בסוג של הילת, מוקפים בערפל
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הוא לא שקע לתוך , ישן האדםוכאשר , הופיעו סביבור שאשבה המין האנושי ראה לראשונה גופים פיסיים 

מסביבו היה , באותו זמן. צבע וצורהתמונות , עלו תמונות, השינה שלו-אלא במהלך תודעת, מודעות-חוסר

תמונות אלה . חלש ועמום שלו החלימה התוסס ביותר של היום הוא רק הד-עולם, עולם שבהשוואה אליו

בנדודיו בלילה הוא  כאשר, בתחילת המהלך הארצי שלו, באותו זמן. סימלו משהו נפשי ורוחי בסביבתו

הוא לא ראה , למשל –הוא לא ראה אותו כפי שהיינו רואים אותו עתה , לוזיק שהיה יכול לה התקרב ליצור

עולה תמונה של צבע וצורה והיא מיד מסרה לו  אבל הוא ראה –את האריה מתקרב אליו בצורה של אריה 

 להתרחקמשהו שעליו , אותו לטרוף העלולמשהו , לוזיק לה העלולבאופן אינסטינקטיבי שכאן יש משהו 

השתייך לנפש ולרוח  אשרכל . רוחי אשר התרחש סביבו-אלה היו תמונות אמיתיות של משהו נפשי. ממנו

הפיסי  בהדרגה הישות האנושית השתקעה בגופהו שלאט ונראה בלילה והאבולוציה התקדמה בדרך כז

 וככל שהיא חייתה בתוך גופה ;היום הלך והתארך, ילה הלך והתקצרהל. לפרקי זמן ארוכים יותר ויותר

 .הערות הנוכחית הלכה והתעצמה-כך הלכו ונעלמו התמונות של ראייה רוחית לילית ותודעת, הפיסי

צריכה להירכש במהלך החיים כזו ה, עצמית אמיתית-דעהתו לרכושאל לנו לשכוח שאפשר , ברם

עצמה כישות את הישות האנושית לא חשה , לפני כן. ידי השתקעות בגוף פיסי-רק על, פני האדמה-על

היא חשה , בעודה מחזיקה בראייה רוחית עמומה. שמהן ירדה רוחיות-אלא כחלק מישויות אלוהיות, צמאיתע

האורגניזם ן עצמה כחלק מאת כפי שהיד חשה , אלוהי' אני'חלק מ, רוחית-אלוהיתעצמה כחלק מתודעה 

 .'בתוכו האני'-ו –' האל הווה'אלא הייתה אומרת ', הווה אני'היא לא הייתה יכולה לומר לעצמה . האנושי

במהלך , אשר עברה, שליחות מיוחדת מאוד נשמרה עבור האדמה, יותר ויותר כפי שעוד נראה

אל תחשבו שאפשר להתייחס . שמש וירח, סטורן :ה שלבים קודמיםדרך שלוש, ציה שלההאבולו

בריאה . אחד דומה בדיוק לשנילכת -כאשר כוכב, השונים כקיימים זה לצד זההחיים הפלנטריים -למצבי

. רית יש שליחות ברורה מאודקיום פלנט-לכל הוויית. אלוהית אינה פשוט חזרה על משהו אשר כבר קיים

. יהידי אותן ישויות אשר מתפתחות על-ה הגבוהה ביותר עלתטיפוח האהבה לדרג שליחות האדמה שלנו היא

הבה נבין בבהירות למה . האהבה תחדור אותה לפני ולפנים, האבולוציה שלה לסוףכאשר האדמה תגיע 

 . החיים הפלנטרי למען האבולוציה של האהבה-האדמה היא מצב: הכוונה באמירה

גם , כשלב פלנטרי של אבולוציה, קדום זה-לירח. קדם לאדמה קדום-שירחבמדע הרוח אנו אומרים 

הלכת או הקוסמוס של -אבל הוא היה כוכב, עדיין לא הייתה לו השליחות של פיתוח אהבה. הייתה שליחות

אם תתבוננו בהם לא . בכל יצורי הטבע פשוט הסתכלו סביבכם. התבוננות לוגית פשוטה תדגים זאת. החכמה

. החכמה מה שלאת חותבטבע תגלו בכל מקום , לא עם כוחות הלב והנפש שלכםא, רק עם ההבנה שלכם

התבוננו בכל דבר . החכמה שעליה אנו מדברים כאן מהווה סוג של מהות רוחית הטמונה ביסוד כל הדברים

הוא אלא , הירך ותראו שהוא אינו מורכב מגוש מוצק-חלק מעצם, למשל, קחו. שתרצו ותמצאו אותה בו

, ואם נרצה לגלות את החוק שלפיו עצם זו בנויה. המסודרות במבנה מופלא עדינה של תמיכות מהווה שזירה
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של חומר כדי להיות מזערית צריכה תוך מפתח את הכוח החזק ביותר שהיא עוקבת אחר החוק אשר נגלה 

תוכל כך כדי ש-אמנות ההנדסה שלנו עדיין לא מתקדמת כל. מסוגלת לתמוך בחלק העליון של הגוף האנושי

המין האנושי יחזיק בחכמה כזו רק . לבנות מבנה אמנותי עילאי כזה כפי שעיצבה החכמה השולטת בכול

תגיע לרמה זו  האנושיתהחכמה ; הטבע כולו ממלאת את האלוהיתהחכמה . מאוחר יותר באבולוציה שלו

הסתירה בתוך  החכמה האנושית תרכוש באופן פנימי את מה שהחכמה האלוהית, במהלך הזמן. רק בהדרגה

כך האהבה עוברת עתה , פני האדמה-כפי שהחכמה הוכנה על ירח כך שתוכל להימצא בכל מקום על. האדמה

, קדום עם ראייה רוחית-ירחבאילו הייתם יכולים להסתכל לאחור . הכנה כאן בשלב אבולוציוני זה אדמה

דברים רבים היו חסרים הייתם מגלים ש, הייתם רואים שבאותה תקופה החכמה לא נמצאה בכל מקום

. החכמה הטביעה את חותמה בעולם החיצוני, לאורך השלב האבולוציוני ירח כולו, רק בהדרגה. לחכמה

. הכול התמלא אז בחכמה שאפשר היה למצוא בכל מקום, לאחר שהירח השלים לגמרי את האבולוציה שלו

חכמה אנושית פנימית זו . 'אני'ה עם, פני האדמה עם הישות האנושית-הופיעה לראשונה עלפנימית חכמה 

 .הייתה צריכה להתפתח בהדרגה

כך באותו אופן האהבה , כדי שהיא תימצא עתה בכל הדברים, התפתחה על ירח כפי שהחכמה

אך , במהלך התקופה הלמורית, החושנית ביותר, ה הנמוכה ביותרתהאהבה התגלמה תחילה בצור. מתפתחת

עד שלבסוף כאשר האדמה תגיע לסוף , רוחית יותר ויותר שהתיעהיא , פני האדמה-במהלך החיים על

יתגשם  ודבר זה, חכמהבכפי שכיום היא חדורה , אהבהבהקיום כולה תהיה חדורה -הוויית, האבולוציה שלה

 .אם רק תגשמנה את שליחותן, דרך פעילותן של ישויות אנוש

כפי , ר תסתובבנה על יופיטרהישויות אש. יופיטרהאדמה תעבור למצב פלנטרי עתידי המכונה , אז

, אותה אהבה שהן עצמן, מכל היצורים מוקרנתתמצאנה שאהבה , פני האדמה-שישויות אנוש מסתובבות על

הן תמצאנה אהבה בכל דבר כפי שאנו מוצאים . פני האדמה-השאירו שם במהלך חייהן על, כישויות אנוש

ן ה עצמיותן הפנימית באותה דרך שבה ישויות אנוש תפתחנה אהבה מתוך, אז. היום חכמה בכל מקום

תמלא , קיומה-פני האדמה מתחילה את הוויית-שכאן על, האהבה הקוסמית הגדולה. חכמה בהדרגהמפתחות 

אם . אלא רק בחכמה אנושית, התודעה המטריאליסטית אינה מאמינה בחכמה קוסמית. אז את כל הדברים

הם יהיו מסוגלים לראות שהחכמה הקוסמית , חדתמשו-האדם יתייחסו למהלך האבולוציה בתודעה לא-בני

התקדמה לאותה רמה שבה תהיה החכמה האנושית בסוף אותה , כולה בתחילת האבולוציה של האדמה

החכמה הסובייקטיבית , כאשר שמות נבחרו בקפידה רבה יותר מאשר כיום, באותם זמנים. אבולוציה

האדם -בני. נגדית לחכמה הקוסמית האובייקטיביתבהבדלה , אינטליגנציההפעילה בישות האנושית כונתה 

ידי -הושג כבר במהלך החיים על ירח והושתל על, האדמה-אינם מבחינים בכך שמה שהם מגלים במהלך חיי

 .הבה ניתן דוגמה. רוחיות-ישויות אלוהיות
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! ההתקדמות הגדולה שהאנושות עשתה דרך תגלית הנייר: ספר-וחדר לראשם של תלמידי ביתמכיצד 

כי מה שהצרעות בונות בקן שלהן עשוי מאותו חומר בדיוק , צרעות כבר הפיקו נייר מזה אלפי שנים, בלא

אך רק באמצעות  –ידי הצרעה בדיוק באותה דרך -האדם כיום נייר והוא מופק על-שממנו מפיקים בני

זו  היא, יתרוח-המהות האלוהיתן מחלק  שהינה, של הצרעותהנפש הקבוצתית , הצרעה-רוח. חיים-תהליך

 .האדם גילו אותו-גילתה את הנייר הרבה לפני שבניר שא

כל מה , כעיקרון. הישות האנושית תמיד מגששת את דרכה ועוקבת אחר החכמה הקוסמית, למעשה

מה שהישות האנושית תיתן באמת , אך .כבר קיים בטבע, האדם יגלו במהלך אבולוציית האדמה-שבני

זוהי . רוחית ביותר של אהבהח מצורה חושנית ביותר לצורה אהבה אשר תתפת, אדמה הוא אהבהל

 .האדמה היא קוסמוס האהבה. שליחותה של אבולוציית האדמה

זהו הדבר ? מה חיוני כדי שאדם אחד יאהב אדם אחר? אהבה עבורחיוני , אם כן, מה –:הבה נשאל

יכול לאהוב אדם אחר  איש אינו. שהוא יהיה לגמרי עצמאי, עצמית מלאה-שהוא יחזיק בתודעה –הבא 

ידי אינה אוהבת את  .ו אינה תשורה חופשית מאדם אחד לאחרה זאם אהב, במובן המלא של המילה

הישות האנושית , עד עתה. יכול לאהוב אותו, אדם שאינו כבול לאדם אחר, רק אדם עצמאי. האורגניזם שלי

דרך , כך שהאדמה תוכל, איברי-תתלהיה צריך להישתל בגוף האנושי ה' אני'ה. 'אני'-הייתה צריכה ישות

כפי  –:את הכריסטיאניות האזוטרית אומרתתבינו , לכן. להגשים את שליחות האהבה שלה, המין האנושי

כך עתה האהבה , מטה מישויות אלוהיות במהלך תקופת ירח זרמו, שבהם החכמה אחרונה, ת אחריםשכוחו

עצמאי אשר מתפתח בהדרגה במהלך האבולוציה ' יאנ'זורמת אל תוך האדמה ונושא האהבה יכול להיות רק 

 .של האדמה

. כמו עבור סוג התודעה הנוכחי שלה, הישות האנושית הייתה צריכה לעבור הכנה אטית מאוד, ברם

באותו , אז – הפיסי הישות האנושית הייתה שקועה בגופה, שבתקופה הלמורית הקדומה, למשל, הבה נניח

אך בקצב מהיר כזה שהיא לא הייתה מסוגלת לשתול , ת החיצונית המלאהרואה את המציאוהיא הייתה , זמן

באהבה ההוראה הראשונה . אט אל שליחותה הארצית-היא הייתה צריכה להיות מונחית אט. אהבה בעולם

ק התקדמה רחוק מספילפני ש, עצמית מלאה-תודעה שהייתה להלפני , תודעהניתנה לה במהלך עלייתה של 

אנו רואים שבמהלך אותם עידנים , כך. יום בהירה באובייקטים שמסביבה-ערות-כדי להתבונן בתודעת

כאשר הנפש שהתה בפרקי זמן , חלום-דמויתקדומה שבהם הישות האנושית עדיין החזיקה בתודעה רוחית 

הבה נתאר . עצמית-מודעותבלי עדיין , האהבה הושתלה בתוכה במצבה העמום, ארוכים מחוץ לגוף הפיסי

עצמית -שעדיין לא הגיע לשיאה של תודעה, של יצור אנושי זה מהזמנים העתיקים ונפש בבהירות את

 .מלאה

חלום -תמונות, עלו תמונות. שינהוערות בין אבל לא היה מעבר חד , הישות האנושית נרדמה בלילה

ם משמעות הדבר היא שבמהלך השינה היצור האנושי התוודע לעול –שהיה להן קשר חי לעולם הרוח , חיות
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הרוח האלוהית הטילה את הזרע הראשון של פעילות האהבה , לתוך מצב התודעה העמום שלו, לתוכו. הרוח

זרם בהתחלה אל תוך המין האנושי רק , הכוח אשר מתגלה כאהבה במהלך האבולוציה על האדמה. כולה

התודעה האל אשר הביא את השליחות הארצית האמיתית אל האדמה התגלה תחילה בלילה בפני . בלילה

 .ערות בהירה-יום-בטרם היה יכול להתגלות בפני תודעת, הרוחית הקדומה והעמומה

, הוקדש למצב של תודעה רוחית עמומה הלך והתקצרר שאהזמן , לאט ובהדרגה, לאחר מכן

, בהדרגה ונעלמו הצטמצמוהיום הלכה והתארכה וגבולות ההילה שמסביב לאובייקטים הפיסיים -תודעת

, הילה עצומהירח היו מוקפים בהשמש וה, קודם לכן. קווי מתאר ברורים יותר ויותר לוקיבהאובייקטים 

הישות . רק לאט ההיבט כולו התבהר ואובייקטים קיבלו קווי מתאר ברורים. כאילו שרויים בערפל כבד

, בעוד השמש קרנה על האדמה, מה שהיא ראתה אז באופן חיצוני. בהדרגה האנושית הגיעה למצב הזה

את כל זה  –חיים -צמחים ובעלי, מינרלים: האדמה בכללותם-את חיי לעין-הגלוילה באמצעות האור  מגלה

 .היא חוותה כהתגלויות האלוהי בעולם החיצוני

? ערות-יום-מהו הדבר אשר גלוי לעין במהלך תודעת, מבטה של הכריסטיאניות האזוטרית-מנקודת

היא מהווה התגלות של כוחות ? מורכבת האדמה ממה –:אנו יכולים לשאול, במובן הרחב ביותר של המילה

או השמש  אלאם תפנו את מבטכם כלפי מעלה . התגלות חומרית חיצונית של רוחניות פנימית, אלוהיים

, אלוהית זו-רוחניות. אלוהית-תראו בכל מקום התגלות של רוחניות, כלפי מה שאפשר למצוא על האדמה

במילים אחרות העולם , ערות בהירה-יום-מופיע בפני תודעת שראהטמונה ביסוד כל , ה הנוכחיתתבצור

, כי. הדבראו  הלוגוס, מכונה בכריסטיאניות האזוטריתה, לעין-היום הגלוי-מאחורי עולםשנראה -הבלתי

כך גם , יכול להיות מבוטא מישותו הפנימית, הישות האנושיתן כפי שהדיבור יכול בסופו של דבר לצאת מ

כל דבר מהווה . הלוגוסידי -מתהווה על –ממלכת הצמחים וממלכת המינרלים , החיים-ממלכת בעלי –הכול 

, נראה בתוך ישותכם הפנימית ויוצרת גוף חיצוני-התגשמות של הלוגוס וכפי שנפשכם שולטת באופן בלתי

כך גם כל דבר בעולם מטבע נפשי יוצר לעצמו את הגוף החיצוני המותאם לו ומתגלה דרך סוג מסוים של 

ברצוננו  זאת? פי יוחנן-האוונגליון עלעליו מדבר , נמצא הגוף הפיסי של הלוגוס, אם כן, היכן. רגניזם פיסיאו

גוף פיסי חיצוני זה של הלוגוס מופיע , בצורתו הטהורה ביותר. להכניס היום יותר ויותר אל תוך תודעתנו

הוא הלבוש , ר התפיסה הרוחיתעבו. אור השמש אינו רק אור חומרי, אבל .במיוחד באור השמש החיצוני

 .של הלוגוס באותה מידה שהגוף הפיסי החיצוני שלכם הוא הלבוש של נפשכם

, לישות אנושית באותה דרך שבה רוב האנושות כיום מתייחס לשמש היה עליכם להתייחסאילו 

נפש  נדיבידואל אנושי בעלהקשר שלכם לכל אי. לעולם לא הייתם יכולים לדעת את אותה ישות אנושית

הייתם פשוט , רוחי בתוכו-היה כזה שבמקום להניח מראש קיומו של חלק נפשי, רוצה-חושבת-מרגישה

לחדור את הרוחי באור אם ברצונכם , ברם. מדמיינים שהוא עשוי מעיסת ניירואפילו נוגעים בגוף פיסי 

ללמוד לדעת את עליכם להתייחס אליו כפי שאתם מתייחסים לחלק הגופני של ישות אנושית כדי , השמש



 

38 

משהו רוחי זורם מטה , באור השמש. אור השמש קשור ללוגוס כפי שגופכם קשור לנפשכם. טבעו הפנימי

נגלה שחלק רוחי זה הוא , השמש-אלא גם את רוח, השמש-אם ביכולתנו לתפוס לא רק את גוף. אל האדמה

הם היו נובלים  –לחיים לא רק שאור השמש הפיסי מעורר את הצמחים . האהבה הזורמת מטה אל האדמה

האהבה החמה של , הפיסי מששיחד עם אור ה, אך –וקמלים אלמלא אור השמש הפיסי פעל עליהם 

ישויות אנוש קיימות כדי שתוכלנה להכניס לתוכן את האהבה החמה של . אדמהה לאהאלוהות זורמת 

די כך שיהפכו את עצמן י-לעשות זאת רק על יהיה בידן, אבל. לפתחה ולהחזירה אל האלוהות, האלוהות

 .רק אז שהן תוכלנה להחזיר את האהבה הזאת. מודעות לעצמן' אני'-לישויות

הם לא יכלו  –לפרק זמן קצר מאוד , בהתחלה – ערות-יום-בתודעתהאדם החלו לחיות -כאשר בני

אך החשיכה לא הייתה , האור קרן בחשיכה. אותו אור שבאותו זמן הצית אהבה, האורן לקלוט דבר מ

האנושות לא , היה מתגלה רק בשעות היום הקצרות, שהינו האהבה של הלוגוס, אם אור זה. מסוגלת להבינו

החלום -האהבה זרמה אל תוך ישויות אנוש בתודעת, אבל. הייתה מסוגלת לתפוס את האור הזה של אהבה

יסטריה קוסמית במונתבונן  נביט אל מאחורי הקיוםהבה , עתה. הרוחית העמומה של אותם זמנים קדומים

 .עצומה ומשמעותית

בדרך , של האדמה שלנו הייתה מסוג כזה שבמשך זמן מהההנחיה הקוסמית  –:הבה נבטא זאת כך

במצב של תודעה רוחית עמומה והכינה אותה באופן שהייתה אהבה זרמה אל תוך האנושות , מודעת-לא

בהדרגה  נעשתהשהאדמה שלנו  ראינו. ערות בהירה ומלאה-יום-פנימי לקליטת האהבה הזאת בתודעת

כפי שישויות אנוש . השמש הנוכחית קורנת על האדמה. לקוסמוס האמור להגשים את שליחות האהבה

פני -עילאיות שוכנות עלהרבה יותר כך גם ישויות , ובהדרגה קולטות לתוכן אהבה פני האדמה-שוכנות על

היא האנושית הישות . קיום-הוויית מפני שהשמש הגיעה לשלב עילאי יותר של, השמש ומציתות אהבה

. אדמה משמעו להיות יצור הלוקח לעצמו אהבה במהלך תקופת אדמה-האדמה ולהיות תושב-תושבת

ישות היכולה לאפשר לאהבה לזרום אל תוך , משמעו ישות היכולה להצית אהבה, שמש בתקופתנו-תושב

שמש שלחו מטה -אלמלא תושבי ,האלמלא היה מסוגל לקולט אדמה לא היה מפתח אהבה-תושב. האדמה

זוהי . אהבה מתפתחת שם, היות שאור השמש זורם מטה אל האדמה. חכמה בשלה עם קרני האור אליהן

הפכו את השמש לזירת , כך שביכולתן למזוג אהבה-אותן ישויות שהינן נשגבות כל. אמת ממשית מאוד

 .פעולתן

ות כבירות מסוג זה אשר התקדמו רחוק היו שבע ישוי, קדום השלים את האבולוציה שלו-כאשר ירח

 השלב האבולוציוניבתחילת . כאן אנו נוגעים במיסטריה עמוקה שמדע הרוח מגלה. מספיק כדי למזוג אהבה

 –' אני'ילד שהייתה אמורה לקלוט אהבה ולהיות מוכנה לקליטת ה-הייתה מצד אחד אנושות דמוית, אדמה

שבע רוחות יסודיות של . יותר נעלהקיום -הוויית לא האדמה והתעלתהן מ אשר התנתקהומצד שני שמש 

 קבעורק שש מהן , ברם. היו מסוגלות להתפתח על שמש זו, אהבה שחילקושבאותו זמן היו הרוחות , אור
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ם אלינו באור הפיסי של השמש כולל בתוכו את כוח האהבה הרוחי מקום משכנן ומה שזורכאת השמש 

היתר ועלה על ן אחד מהם נפרד מ. ששת האלוהים, ך"ונות בתנמשש רוחות האור הללו או כפי שהן מכ

שמרצונה , ורוח אור זו. אלא בירח, קום משכנוהוא לא בחר בשמש כמ. נתיב שונה למען גאולת האנושות

רוח אור זו . הו  ה  י  הישנה מכנה -אינה אחרת מלבד זו שהברית, פני השמש ובחרה בירח-ויתרה על חיים על

ם משכנה היא זו שממנה נמזגת חכמה בשלה על האדמה ובכך מכינה את הדרך אשר בחרה בירח כמקו

 .הבה נתייחס לרגע למיסטריה זו הטמונה בעובדות החיצוניות, עתה. לאהבה

 דייןהלילה משתייך לירח והוא השתייך לו במידה רבה יותר באותו זמן קדום שבו הישות האנושית ע

היא קלטה מאור הירח , באותו זמן. הישירות של השמשניים לא הייתה מסוגלת לקלוט את כוח האהבה בקר

חכמה בשלה זו זרמה מטה אליה מאור הירח במהלכה של . את הכוח המשתקף של חכמה בשלה

יהוה מכונה שליט הלילה אשר הכין את האנושות לאהבה שהייתה אמורה להתגלות , לכן. לילה-תודעת

לאחור באותו עבר קדום באבולוציה האנושית שבו  להביטביכולתנו , כך. ערות מלאה-מאוחר יותר בתודעת

 השמש מצד אחד, י הגופים השמימייםיד-מבחינה רוחית התרחש אותו מאורע אשר בא לידי ביטוי סמלי על

 (. ראה תרשים)הירח מצד שני ו

 

 

 

 

 

 

 אך זהו אותו אור, הירח שולח לנו את הכוח המשתקף של השמש, בזמנים מסוימים, במהלך הלילה

 םכוח, של חכמה בשלה הכוחיהוה שיקף את , בזמנים קדומים, ןלכ. השמשן אשר קורן עלינו גם ישירות מ

, להיותבהכינו אותן , של ששת האלוהים ושלח את הכוח הזה מטה אל תוך ישויות אנוש בעודן ישנות

 .ערות-יום-מסוגלות לקלוט את כוח האהבה במהלכה של תודעת, מאוחר יותר ובהדרגה

הפיסי  כאשר גופה, הערות-ים לעיל מנסה להראות בצורה סמלית את הישות האנושית של היוםהתרש

והגוף האסטרלי שלה שורים בתוך הגוף הפיסי והגוף האתרי במישור ' אני'האתרי תלויים באלוהי וה פהוגו

אנושות אנו יודעים שעבור ה, עתה. קולט את קרינת השמש מבחוץהאורגניזם האנושי כולו , כאן. הפיסי

הגוף . רבה יותר מאשר בהווההיה ארוך הרבה יותר ומלא פעילות הלילה , מהעידנים הבראשיתיים

שהה כולו בעולם האסטרלי והגוף האסטרלי ' אני'ה, היו אז מחוץ לגוף הפיסי והגוף האתרי' אני'האסטרלי וה

, לכן. רוחי-ם האלוהיהפנימית כולה הייתה עדיין משובצת בעול וכאשר ישות, שקע בגוף הפיסי מבחוץ
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, לפיכך. השמש לא הייתה יכולה לקרון ישירות על הגוף האסטרלי האנושי ולהצית בו את כוח האהבה

משהו  הירח הוא הסמל של יהוה והשמש איננה. היה פעיל דרך יהוה, אשר משקף את אור השמש, הירח

ר ועליו ושעליכם לחק זהתרשים . והים האחריםשהינו סך כל ששת האל, אחר מלבד הסמל של הלוגוס

המיסטריות המוצגות -תבחינו כמה עמוקות האמיתות, מנסה לציין זאת בדרך סמלית ואם תהגו בו, למודט

כוח האהבה באופן כזה יהוה שתל בישויות אנוש את , שינה-בתודעת, במהלך פרקי זמן ארוכים: כלומר, בו

כיצד  –:אפשר לשאול. לחוש את כוח אהבתו, סלהתנסות בלוגויכלו הן , בדרך זו. שהן לא היו מודעות לו

 .השני של המיסטריה האנו מגיעים עתה לצד? כיצד זה היה יכול להתרחש ?ריהיה זה אפש

, מורה, להיות לה מנהיג מוכרח, לכן. פני האדמה-אמרנו שהישות האנושית נועדה לאהבה מודעת על

היה זה רק במהלך . וכל להיקלט על ידוכך שת, צב לפניהמנהיג הני, ום הבהירה שלההי-במהלך תודעת

, קרה משהו, אט-אט, אבל. שהאהבה הייתה יכולה להישתל בתוך הישות האנושית, בתודעה עמומה, הלילה

כיצד זה  ,אך. פיסי את ישות האהבה עצמהשאפשר לה לראות באופן חיצוני קרה משהו במציאות המלאה 

לאדם בשר  הייתה, ישות הלוגוס, אלוהיתהאהבה הות זה היה יכול להתרחש מפני שיש? היה יכול להתרחש

שהמין האנושי  היות. באמצעות חושיהם הפיסייםפני האדמה -היו יכולים לקלוט עלאדם -שאותו בני, ודם

בעצמו  להיותהיה צריך , הלוגוס, האל ,התפתח לכדי מצב של קליטה באמצעות חושים חיצוניים

 וע וההופעה ההיסטורית של כריסטוסיש זה התגשם בכריסטוס. היה עליו להופיע בגוף פיסי. חישה-לישות

התגשמו בישוע מנצרת בתחילת העידן , ישוע משמעה שהכוחות של ששת האלוהים או של הלוגוס

, הכוח הפנימי של השמש. זהו דבר חשוב. לעין-בעולם הגלויהכריסטיאני שלנו ולמעשה היו נוכחים בו 

כמו , כמו אובייקט חיצוני, כי. סית אנושית בגופו של ישוע מנצרתאהבה קיבל צורה פי-הכוח של הלוגוס

 .חושים ארצית אנושית בצורה גופנית-האל היה צריך להופיע בפני תודעת, ישות חיצונית

היא הייתה  ?ישוע מה הייתה אותה ישות המופיעה בתחילת העידן שלנו ככריסטוס: ודאי תשאלו

. ידי האל יהוה אשר בא לפניהם-שהופעתה הוכנה על, אחריםשל ששת האלוהים ה, ההתגשמות של הלוגוס

אל תוך , הביאה אל תוך החיים האנושיים, כריסטוס או הלוגוס התגשםהשבה , דמות זו של ישוע מנצרת

. מה שהיה קיים רק באור השמש, השמש אל האדמהן זרם קודם מ אשראת , ההיסטוריה האנושית עצמה

ר י ה ב ש   ר נִהְּ ב  ד  היה חשיבות גדולה ביותר ומחבר האוונגליון הזה  פי יוחנן-האוונגליון על חסידה זו מיעובל .ה 

של תלמידים כריסטיאניים מתקדשים ספורים  כי זוהי עובדה שלאחר הופעתם, להדגישה ביתר שאתצריך 

היטב שביסודם של כל  הבינוהם . באו אחרים שלא יכלו להבינו במלואו, אשר הבינו את אשר התרחש

מה , אבל. רוחי-עולם נפשי מתקיים, מופיע לפנינו בצורה חומרית אשרמאחורי כל , רים החומרייםהדב

נעשה , ת אינדיבידואליתידי כך שהתגשם בישות אנושי-על, שהם לא יכלו להבין היה שהלוגוס עצמו

אשר הופיעה אותה תורה , לכן. זאת הם לא יכלו להבין. החושים הפיסי לעין מבחינה פיסית עבור עולם-גלוי

הכריסטיאניות האזוטרית ן מבנקודה זו שונה , 'הנסתר מדע'המכונה  במאות הכריסטיאניות המוקדמות
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אל לך , לא: "כאשר אמר, עוצמה-הצביע על עובדה זו במילים רבות פי יוחנן-האוונגליון עלמחבר . האמיתית

, ד לחיים החומריים בכללותםכמי שהינו היסו, נראית-חושית בלתי-הכריסטוס רק כישות על את לראות

ן בְּתֹוכ נּו: אלא עליך להתייחס לדברים הבאים כחשובים כ  ר וְּש  י ה ב ש   ר נִהְּ ב  ד  זוהי ההבחנה הדקה בין . ה 

, מכיר את הכריסטוס ,כמו גם הכריסטיאניות האזוטרית, מדע הנסתר. ומדע הנסתרכריסטיאניות אזוטרית 

א רואה לכל היותר מבשר ו רק כישות רוחית ובישוע מנצרת היותא המכיר הכריסטיאניות האזוטריתאך 

, לעומת זאת. נראה-דבק בכריסטוס בלתי מדע הנסתר. פחות או יותר כבול אל ישות רוחית זו, אנושי

המתבססת על היסוד המוצק של , פי יוחנן-האוונגליון עלהכריסטיאניות האזוטרית דגלה תמיד באידיאה של 

ן בְּתֹוכ נּוס נִ גֹוהלֹו: המילים כ  ר וְּש  י ה ב ש   הוא התגשמות ממשית של ששת , לעין-ה שם בעולם הגלוישהי מי! הְּ

מה , או במילים אחרות –השליחות הארצית , התגשמות הלוגוסעם ! של הלוגוס, האלוהים שעל שמש

כול ה, לפני כן. החלה באמת לראשונה –המאורע בפלשתינה ן שהאדמה הייתה אמורה להיות כתוצאה מ

 .היווה רק הכנה

אפשר לומר ? להציג את עצמו, אשר שכן בתוך גופו של ישוע מנצרת, היה צריך הכריסטוס כיצד

הבה . המודעת לעצמההגדול של הישות האנושית העצמאית שהיה עליו להציג את עצמו כמביא והמעורר 

עצמאית -די שתודעההאדמה קיימת כ. קצריםספורים והכריסטוס החיה הזאת במשפטים -נבטא את תורת

; זה' הווה אני'ל, עצמית זו-הכול היווה הכנה לתודעה, לפני כן. למין האנושי להינתןתוכל ', הווה אני, 'מלאה

כל אחת  –שאפשר זאת עבור כל ישות אנושית נתנה את האימפולס  אשראותה ישות  הואוהכריסטוס 

אשר נושא את , העוצמה-מסר האימפולס רברק עם המבשר שלו נ. 'הווה אניה'לחוות את  –כאינדיבידואל 

אנו יכולים לעקוב אחר הדבר הזה באמצעות השוואה בין . מאוד חזקבקשר האנושות הארצית קדימה 

הישות האנושית עדיין לא חשה במלואו את , הישנה-בברית. הישנה-הכריסטיאניות ובין תורת הברית

אשר נשמרה באותם זמנים קדומים , חלום-תתודע שלהיא עדיין החזיקה בשריד ממצב . בתוכה' הווה אניה'

עדיין  מהווהחיים בימינו -כפי שבעל, אלא כחלק מישות אלוהית, עצמה כאישיותאת כאשר היא לא חשה 

ולאחר מכן הוא התקדם למצב של  קבוצתית תחילתו של המין האנושי בנפש. קבוצתית חלק מנפש

הבה נתייחס לזה לרגע . 'הווה אניה'את ל חווה שבה כל אינדיבידוא, קיום אישית ועצמאית-הוויית

 .במשמעותו הפנימית והמלאה

כך סגור בתוך אישיותו האינדיבידואלית כפי שחש חסיד -כלעצמו את הישנה לא חש -הברית חסיד

הוא חש את עצמו בתוך העם היהודי הקדום . 'אני הנני אני, 'הוא עדיין לא אמר כאישיות. החדשה-הברית

. הישנה-הבה ניכנס בדרך חיה אל תוך תודעתו של חסיד הברית. הקבוצתי של עמו' אני'ה כולו וחווה את

הישנה לא חש את -אך חסיד הברית, ובהדרגה ילמד לחוש זאת יותר ויותר' אני הווהה'כריסטיאני חש את 

צה ואם ר. הקבוצתית שלו שא מבטו אל הנפשוהעם כולו ונן הוא חש שהוא חלק מ. בדרך זו' אני הווהה'

 – אני ואברהם –אנו ; לאברהם, תודעתי מגיעה עד לאב העם כולו: "היה עליו לומר, לבטא זאת במילים
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כאשר רק המהות הרוחית של העולם משותף חובק את כולנו ואני חש את עצמי מוגן בתוך ' אני'. הננו אחד

: ואמר העםברהם אב הישנה נשא מבטו אל א-חסיד הברית, כך." העם כולה-אני חש את עצמי שרוי במהות

הוא חש את אברהם אב ." זורם אותו דםובעורקיו של אברהם שלי  בעורקים! הננו אחדאני ואברהם "

 .האומה כשורש שממנו כל אינדיבידואל משושלת אברהם יצא כמו גבעול

המין , עד כה: ביותר שלווהאינטימיים מתקדשים הקרובים ישוע ואמר ל בא כריסטוס, לאחר מכן

להיותם מונחים האדם היו מודעים -בני, דם זה-דרך קשר. הדם-פי קשר-על, פי הבשר-פט רק עלהאנושי ש

בכזה המרחיק אל מעבר , עליכם להאמין בקשר רוחי עילאי יותר, אך. נראה-בתוך איחוד עילאי בלתי

ר שאהמהות ן שהינה רוחית יותר מ ,מושרש' אני'אב רוחית שבה ה-עליכם להאמין במהות. הדם-לקשר

ל ישות בתוכי ובתוך כ עליכם להאמין במה שמונח. את בני העם היהודי יחדקבוצתית  כנפשושרת ק

האוונגליון  פי-על, לכן .אלא מאוחד עם היסוד האלוהי של העולם, במה שלא רק מאוחד עם אברהם, אנושית

היה ' אני הווה', לפני שאברהם אב העם היה קיים: "מדגיש את המילים הבאותישוע  כריסטוס, פי יוחנן-על

שלי מאוחד עם כל ' אני'אלא ה, אברהםלהאב המגיע עד -הקדמוני שלי עולה לא רק אל עיקרון' אני'ה." קיים

אלה מילים חשובות ! אנחנו אחדאני והאב . הטבע הרוחי שלימתעלה  ואליו, פועם בקוסמוס כולו אשר

קשר אשר קידם את , די המין האנושיי-נקשר עלר שא העתידיאז הוא יחוש את הקשר ; שהאדם צריך לחוות

הכריסטוס היה המעורר . של הכריסטוס ביאתוידי -האבולוציה האנושית כתוצאה מאותו אימפולס שניתן על

 .'אני הווהה'העוצמה של -רב

 אשרכיצד הם ביטאו את , לשמוע מעט ממה שהמתקדשים הקרובים ביותר שלו אמרוהבה ננסה , עתה

לא הייתה קיימת שום ישות פיסית אנושית אינדיבידואלית שלה אפשר היה , העד כ: הם אמרו. התגלה להם

הם כינו , לכן. במשמעותו המלאה' אני הווה'הוא היה הראשון שהביא לעולם את '; אני הווה'לייחס את השם 

, זה היה השם שעמו המתקדשים הקרובים ביותר חשו את עצמם מאוחדים. 'אני הווה, 'ישוע את כריסטוס

האוונגליון עלינו להתעמק בפרקים המשמעותיים ביותר של , בדרך זו. 'אני הווה'השם , הם הבינוהשם ש

עלינו לפרשן באופן , םל  עֹור ה  י אֹונִ אֲ : אם ניקח את אותו פרק שבו אנו מוצאים את המילים. פי יוחנן-על

ה היה הכוח של הלוגוס ז? בהתגשמות של בשרזה שבפעם הראשונה הופיע ' אני הווה'מה היה , עתה. מילולי

, י שּוע  עשרה שכותרתו -החל בפסוק שתים, לאורך הפרק השמיני כולו. אל האדמהבאור השמש אשר זרם 

עֹול ם בקראכם את הפרק . 'הווה אני'תעתיק של אמת עמוקה זו ביחס למשמעותו של אנו מוצאים , אֹור ה 

היה ' אני הווה'שבכך ו הן מופיעות והיווכחו בכל מקום שב' אני הווה'או ' אני'הדגישו את המילים , הזה

אז תבינו אותו וייראה לכם שאת הפרק הזה יש לקרוא . שעמו המתקדשים חשו את עצמם מאוחדים השם

 :איכשהו באופן הבא

הוא הכוח של אור העולם ומי ' אני הווה'מה שמסוגל לומר לעצמו : אז דיבר ישוע אל תלמידיו ואמר"

 .ערות בהירה את מה שאלה המגששים באפלה אינם רואים-ודעתשילך בעקבותיי יראה בת
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, אלה הדבקים באמונה העתיקה שרק בלילה יכול אור העולם להישתל בתוך הישות האנושית, אבל

. אבל אנו קוראים בשמו של אברהם', אני הווה'אתה קראת לעצמך : השיבו, פרושים כונור שאאלה 

אנו חשים את . עצמית-נו בפועלנו כישויות בעלות מודעותאנו חשים את הכוח המצדיק אות, בדרך זו

 .משותף המגיע עד לאברהם אב העם' אני'עצמנו חזקים כאשר אנו משתקעים במהות של 

כי אני יודע ; אז העדות תהיה אמיתית, כפי שאני מדבר' אני'אם מישהו ידבר על ה –: ישוע אמר

 ".לאן הוא פונהם ואני יודע היסוד הבראשיתי של העולן מ, האבן זה בא מ' אני'ש

אותן יש לתרגם , 86-85 יםפסוק 'חהבה נתייחס אל אותן מילים חשובות המופיעות בפרק , עתה

 :באופן הבא

 .אבל אני שופט לא את המתכלה שהינו בבשר, פי הבשר-אתם שופטים על, כן

א הוא מאוחד עם האב אל, אינו קיים למען עצמו בלבד' אני'כי ה. אז השיפוט שלי אמת, ואם אני שופט

 .שממנו ירד

 להציבביכולתנו , עתה. בכל מקום תמצאו התייחסות לאב משותף, כך. הללומשמעות הפסוקים זוהי 

היה , לפני אברהם אב העם"אז אנו רואים שהמילים . את האידיאה של האב בצורה בהירה יותר בפני נפשנו

 .יאניתכוללות את המהות החיה של התורה הכריסט, "'אני הווה'

עמוק יותר ממה שהיינו יכולים אילו הייתי מפרש , פי יוחנן-האוונגליון עלהתעמקנו במילים של , היום

והתייחסנו למילים חשובות הפקנו את המילים הללו מתוך חכמה רוחית . מבט חיצונית-אותן מנקודת

ידי -נראה שעל. ריסטיאניותהבסיסיים ביותר של הכהמצביעות על היסודות  פי יוחנן-אוונגליון עלמסוימות ב

 .אור ובהירות יוכנסו אל תוך האוונגליון כולו, מפתח יסודיות ונבטיות אלה-הבנת מילות

תורה שמחבר האוונגליון , ספר אזוטריים כריסטיאניים-ניתנה בבתיר שאהבה נתייחס לכל זה כתורה 

מת רוצים לחדור אל תוך יוכל למסרה לדורות הבאים למען אלה שבאכדי ש –בדרך שבה נדון  –תרגם 

 .משמעותה
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 4הרצאה 

 אלעזר תחיית

 0918במאי  22

 

אפשר למצוא את  פי יוחנן-אוונגליון עללהתבהר שבאיכשהו היה צריך , משלוש ההרצאות הקודמות

יהיה צורך לשקול , צריך להיות ברור מאוד שכדי לגלות את האמיתות הללו, ברם. אמיתות מדע הרוח

הדבר החשוב בהתייחסות למסמך דתי זה הוא שהמשמעות המדויקת , למעשה. ומילה כל מילהביסודיות 

כי כפי שעוד נראה במקרים מסוימים לכל דבר בו יש את המשמעות העמוקה , והאמיתית תהיה מובנת לגמרי

אלא דברים אחרים  ,בעל חשיבותהינו לא רק הניסוח של קטעים מסוימים , יתר על כן. ביותר האפשרית

האדם אין עוד את הרגש -לבני, למעשה. המבנה של המסמךו ההרכב, להתייחסות ואלה החלוקה ראויים

הכניסו אל תוך יצירותיהם הרבה  –אם רשאי אני לכנותם כך  –העבר ן סופרים מ. הנכון לדברים מסוג זה

באחד  עליכם רק להיזכר. לדמייןבכלל הרבה מאוד מסידור פנימי מאשר אפשר , ארכיטקטונימאוד ממבנה 

 הקומדיה האלוהיתכאן אנו רואים ש. כדי לקבל אישור לכך, דנטה, משורר מודרני באופן יחסי, מהם

ואין זה חסר משמעות שכל פרק . מורכבת מבחינה ארכיטקטונית מחלקים המבוססים על המספר שלוש

סופרים קדמונים  אני מזכיר זאת רק כדי לציין כיצד. 'כוכבים'מאת דנטה מסתיים במילה  האלוהיתקומדיה ב

בנו את יצירותיהם מבחינה ארכיטקטונית ובמיוחד במסמכים הדתיים הגדולים אל לנו לשכוח לעולם את 

תחילה עלינו לגלות , כמובן. הצורה מסמלת הרבה מאוד, כי במקרים מסוימים, הצורה הארכיטקטונית הזאת

 .את המשמעות הזאת

אותו עלינו , עלינו להיזכר בפסוק הבא, פי יוחנן-האוונגליון עלבסופו של הפרק העשירי של , כאן

 –:אנו קוראים, בפסוק הראשון. בעיני רוחנו בבהירות להציב

יו ל  ִבים ב אּו א  ה שּום נ ס". ר  ש   נ ן ֹלא ע  רּו, "יֹוח  י ה ֱאֶמת" ,ָאמְּ זֶה ה  ִאיש ה  ל ה  נ ן ע  ר יֹוח  ה ֶשָאמ  ."ַאך כ ל מ 
6
 

ידי יוחנן -ציון לכך שהעדות אשר ניתנה על', אים בפסוק זה של פרק ימשמעות הדבר היא שאנו מוצ

לאחר . של העדות הזאת בשפה מיוחדת מאוד ותהתיהוא ביטא את אמ. היא עדות אמת, ישוע על כריסטוס

 –:אנו קוראים, שם. אנו מגיעים לסוף האוונגליון ושם אנו מוצאים פסוק תואם, מכן

ִעי ִמיד ֲאֶשר מ  לְּ ת  םזֶהּו ה  ב אֹות  ֶלה ו ֲאֶשר כ ת  א  ִרים ה  ב  דְּ ל ה  ִעים ֶשע  , ד ע  נּו יֹודְּ .תמֶ אֱ  תֹודּוו ֲאנ חְּ
7
 

                                                      
6

 .40פסוק ', פרק י, פי יוחנן-האוונגליון על 
7

 .24פסוק , א"פרק כ, שם 

חזרה 
לתוכן 
 עניינים
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. היא עדות אמת, יש לנו טענה שהעדות של מי שדיווח על הדברים הללו, בסוף האוונגליון כולו, שם

משמעות בכתבים אינו חסר , באמצעות מילה מסוימת, כאן ושם, צירוף המקרים שמשהו מיוחד מאוד נאמר

נתקדם עם התייחסויותינו . מסתתר משהו בעל חשיבות רבה, עתיקים ודווקא מאחורי צירוף מקרים זה

 .לבנו לסיבה לכך-באופן הנכון אם נפנה את תשומת

לא שהאוונגליון הזה  תגרום לכך, מוצגת עובדה שאם לא תובן, פי יוחנן-האוונגליון עלבאמצעו של 

עומד הפרק , עדותו של יוחנן המטביל לאמיתותכאישור ו מילים אלה מופיעות מיד לאחר הקטע שב. יובן

בסוף החלק הראשון נטען . האוונגליון כולו מתחלק לשני חלקים, בפרק זה. אלעזרהנוגע לתחייתו של 

ישוע ובסוף  נטען וקיבל אישור ביחס לכריסטוס אשרשהעדות של יוחנן המטביל צריכה להתקבל ביחס לכל 

פי עדות התלמיד -צריך להתקבל על אלעזרון נטען שכל מה שבא אחרי הפרק על תחייתו של האוונגלי

תחיית 'המשמעות הממשית של , אם כן, מהי. 'האל אהבהתלמיד ש'שמענו שהוא מכונה  שלעתים קרובות

 '?אלעזר

הבה . לכאורה מסתורימופיע קטע  אלעזרשלאחר הסיפור על תחייתו של  הרשו לי להזכיר לכם

באוונגליון עצמו  –כלל מכונה נס -מבצע מה שבדרךכריסטוס ישוע  –:יין לעצמנו את הסיטואציה כולהנדמ

 ישאִ שה  על כך המעידים אנו מוצאים קטעים רבים , ולאחר מכן. אלעזרכלומר תחיית  –' אות'מכונה  הוא

!יםבִ ת ר  תֹוה אֹוש ֶ ה עֹוזֶ ה  
8
ו קשר עמו בגלל האותות וכל מה שבא לאחר מכן מציין שהמאשימים לא רצ 

הכריסטיאניות לזה התייחסתי כבר בספרי )לא חשוב באיזה תרגום , אם תקראו את המילים האלה. האלה

התחייה של מישהו אשר ? מה באמת מונח ביסוד כל הדברים –:יהיה עליכם לשאול, (כעובדה מיסטית

? של אלעזר מתגרה באויבים האלה מדוע רק התחייה. התגרה באויביו של כריסטוס ישוע כדי שיקומו נגדו

מי שיודע כיצד לקרוא את האוונגליון הזה ? זההמדוע הרדיפה אחר כריסטוס ישוע מתחילה בדיוק בשלב 

המיסטריה החבויה שם עוסקת בזהותו הממשית של , לאמיתו של דבר. יבין שבתוך פרק זה טמונה מיסטריה

לבנו אל מה -תשומת עלינו להפנות את, הבין זאתכדי ל. אנו מוצאים כתוב שם אשרהאדם האומר את כל 

 ?כיצד בוצעו התקדשויות אלה במיסטריות הקדומות. התקדשות ,שמכונה במיסטריות הקדומות

כול להעיד היה יכול לרכוש התנסויות וידיעה אישית על עולמות הרוח וכך היה יאדם שהתקדש 

 –בכל מקום . בלו אל תוך המיסטריותלשם התקדשות הו במידה מספקתאלה שנמצאו מפותחים . עליהם

 המועמדים להתקדשות, שם. מיסטריות אלה היו קיימות –בקרב המצרים וההודים , בקרב הכלדים, ביוון

עברו הכשרה ש לאחר, ואז. במשך זמן רב למדו בערך את אותם דברים שאנו לומדים כיום במדע הרוח

בזמנים הקדומים זה , ברם. לתפיסת עולם הרוח בא אותו חלק באימון אשר פתח בפניהם את הדרך, מספקת

 –לארבעת העיקרים שלו למצב יוצא דופן ביחס  הכנסת המועמד להתקדשותידי -היה יכול להתבצע רק על
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היה  למועמד להתקדשותהדבר הבא אשר קרה . שלו' אני'הגוף האסטרלי וה ,הגוף האתרי, הגוף הפיסי

הכוהן הגדול שהבין את להתקדשות או -המכניס-הןידי הכו-מוות על-שהוא הוכנס למצב של שינה דמוית

שבשלב אפשר להבין מדוע זה קרה אם ניקח בחשבון . וחצי שאר במשך שלושה ימיםהנושא ושם הו

האתרי וגופה הפיסי  גופה, כאשר הישות האנושית ישנה במובן הרגיל של המילה, הנוכחי האבולוציוני

ן היא אינה יכולה להבחין באף לא אחד מ, באותו מצב. נסוגים מהם' אני'שרועים במיטה והגוף האסטרלי וה

הרוחיים  החישה-האסטרלי עדיין לא פיתח את איברי מפני שגופה, וחיים המתרחשים סביבההמאורעות הר

שלה חודרים שוב אל תוך ' אני'רק כאשר הגוף האסטרלי וה. לתפיסת העולם שבו היא מוצאת את עצמה

, שהיא שוב קולטת את העולם הפיסי, אוזניהבוהיא שוב משתמשת בעיניה ו, יהאתר וגופההפיסי  גופה

היה מסוגל לפתח  המועמד להתקדשות, למדשבאמצעות מה . כלומר היא קולטת את העולם שמסביבה

כדי שהגוף האסטרלי יעצב את  התפתח במידה מספקתהאסטרלי וכאשר הוא  גופואיברים רוחיים לתפיסת 

מה שהגוף האסטרלי קלט לתוכו היה צריך להיות מוטבע בגוף האתרי כפי שעיצוב  אז כל, האיברים האלה

כל ההכנות להתקדשות היו תלויות בהתמסרות האדם עצמו . זהו הדבר החשוב. של חותמת מוטבע בשעווה

 .לתהליכים הפנימיים אשר עיצבו מחדש את גופו האסטרלי

אלא איברים , ם בגופה הפיסי כפי שיש לה כיוםבאיזשהו זמן לישות האנושית לא היו עיניים ואוזניי

הקול , ןהאור יוצר את העי. חיים שמעולם לא היו חשופים לאור אין עיניים-כפי שלבעלי –מפותחים -לא

חווה באופן פנימי מצעות מדיטציה והתרכזות ומה שתרגל בא שהמועמד להתקדשותמה . מעצב את האוזן

איברי התפתחו והגוף האסטרלי עבר טרנספורמציה , בדרך זו. ןפעל כמו אור על עין וקול על אוז, דרכן

איברים אלה עדיין לא מקובעים מספיק בגוף , אך. תפיסה לראייה בעולם האסטרלי או בעולם עילאי יותר

כל עוד הגוף , ברם. גוף האתריב יוטבעהם יהיו מקובעים בו כאשר מה שעוצב בגוף האסטרלי . האתרי

הוגשם באמצעות תרגילים רוחיים יוטבע בו שאפשרי שכל מה -בלתי, פיסיהאתרי נשאר כבול לגוף ה

ן כאשר הגוף האתרי יצא מ ,לכן. הגוף הפיסין לצאת מ מוכרחהגוף האתרי , לפני שזה יוכל לקרות. באמת

הוכן בגוף האסטרלי הוטבע בגוף  אשרכל , מוות-הגוף הפיסי במשך שלושה ימים וחצי של שינה דמוית

ידי -כאשר הוא נקרא חזרה על, לאחר מכן. חווה את עולם הרוח ועמד להתקדשותהמ, אז. האתרי

הוא נשא עדות דרך התנסותו שלו על המתרחש בעולמות , להתקדשות אל תוך הגוף הפיסי-המכניס-הכוהן

מוות זו שארכה שלושה -שינה דמוית. נחוץ כתוצאה מהופעתו של כריסטוס ישועהיה  זה לא נוהל. הרוח

פי -אוונגליון עלבמהרה נראה שב, כי. הכריסטוסן ידי הכוח הנובע מ-יכולה להיות מוחלפת עלימים וחצי 

גם אם הגוף האתרי עדיין נמצא בתוך הגוף , נוכחים כוחות חזקים המאפשרים לגוף האסטרלי הנוכחי יוחנן

, יתרחשכדי שדבר זה , אבל. לרכוש את הכוח להטביע בגוף האתרי את מה שקודם הוכן בתוכו, הפיסי

האנושות לא , בלי הנוהל אשר אופיין לעיל, עד לזמנים האלה. תחילה על כריסטוס ישוע להיות נוכח

ידי -גוף האתרי את מה שהוכן בתוכו עלבלהטביע התקדמה רחוק מספיק כדי שהגוף האסטרלי יהיה מסוגל 
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 הוכנס מד להתקדשותמוע; זה היה תהליך שלעתים קרובות התקיים בתוך המיסטריות. מדיטציה והתרכזות

, לאחר מכן. להתקדשות והונחה בעולמות העילאיים יותר-המכניס-ידי הכוהן-מוות על-לתוך שינה דמוית

להתקדשות וכך הוא היה יכול להעיד על -המכניס-ידי הכוהן-הוא נקרא שוב חזרה אל תוך גופו הפיסי על

 .עולם הרוח מתוך התנסותו שלו

ות מרבית והעולם החיצוני לא ידע דבר על ההתרחשויות בתוך תמיד בסודי והתרחש הללודברים ה

התקדשות חדשה הייתה צריכה להופיע כדי להחליף את , דרך כריסטוס ישוע. מיסטריות קדומות אלה

הצורה הישנה של התקדשות . עוד לדברעלינו התקדשות אשר מופקת באמצעות כוחות שעליהם , הישנה

, ך במעבר מהעידן הקדום לעידן החדש וכדי לעשות את המעבר הזהאך היה צור, להסתיים מוכרחההייתה 

רק  זאתאת . אך להתקדש אל תוך האזוטריקה הכריסטיאנית, מישהו היה צריך להתקדש שוב בדרך הישנה

ה ל  חֲ מ  משמעות האמירה ה  . זרהיה מי ששמו אלע והמועמד להתקדשותס ישוע עצמו היה יכול לבצע כריסטו

ז את ,תוֶ מ  לְּ ה נ  ינֶ א   ה 
9
 .בצורה ברורהזה מצוין . מוות האורכת שלושה ימים וחצי-היא שזוהי שינה דמוית 

היא , אך עבור מי שמסוגל לפענח הצגה מסוג זה, מאוד נסתרתיראו שההצגה היא בעלת אופי אתם 

האינדיבידואליות אלעזר הייתה צריכה להתקדש בדרך כזו שהוא היה יכול להעיד על . מסמלת התקדשות

". האל אהב את אלעזר", ביטוי משמעותי מאוד בשפת המיסטריות, נעשה שימוש בביטוי. מות הרוחעול

ל מי שאותו הא". היא מבטאת את הקשר בין התלמיד והמורה'? אהב'למה הכוונה במילה , בשפת המיסטריות

זר האל עצמו קידש את אלעזר ואלע. הוא התלמיד המתקדש בצורה העמוקה והאינטימית ביותר" אהב

נעשה שימוש , "אותו האל אהב", באותו ביטוי. כלומר מהמקום שבו התקדש, כמתקדש עלה מן הקבר

כי לא נעשה , פי יוחנן-האוונגליון עלמאוחר יותר בהקשר ליוחנן או אולי עלינו לומר בהקשר עם מחבר 

ר שאעצמו א אלעזר הו. פי יוחנן-האוונגליון עלשאליו מתייחס " התלמיד האהוב"הוא . 'יוחנן'שימוש בשם 

הוענקה אני אומר מכוח ההתקדשות אשר , מה שיש לי להציע" –:קם לתחייה ומחבר האוונגליון רצה לומר

תחייתו  לאחרומה שהתרחש  לפנימבדיל בין מה שהתרחש מחבר האוונגליון , לכן." ידי האל עצמו-לי על

אחד שעדותו , ע לידיעת הרוחאחד אשר הגי, מצוטט מתקדש מהמסדר הישן, לפני התחייה. של אלעזר

ביחס למיסטריית , מה שיש לומר ביחס לנושאים העמוקים ביותר, ברם. "מוכרזת שוב ושוב כאמיתית

בחלק , וכך!" אוכל לדבר עליהם, שאקום לתחייהלאחר , אך; שקם לתחייה מיאני , אני עצמי אומר, גולגתא

שאותו  החדששל יוחנן  ועדותאת , בחלק השני – הישןהראשון של האוונגליון יש לנו את עדותו של יוחנן 

לתפוס את המשמעות האמיתית של אנו יכולים , רק כך. זהו אלעזר אשר קם לתחייהכי , האל עצמו קידש

, חושיים-אני קורא לעדות של איבריי העל": מילים אלה כתובות שם מפני שיוחנן רצה לומר. פרק זה
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אלא בעולם הרוח שבו שכנתי , לא נצפה בעולם הפיסי הרגיל מה שתיארתי. לכוחות התפיסה הרוחיים שלי

 ".מכוח ההתקדשות שהאל העניק לי

האוונגליון שאנו מוצאים בפרקים הראשונים של  ,לייחס את האפיון של כריסטוס ישועעלינו , כך

עמוק במובן ה, לידיעה שיכולה להיות ברשותו של כל אדם שעדיין לא התקדש', סוף פרק יעד  פי יוחנן-על

 .ידי כריסטוס ישוע עצמו-על, ביותר של המילה

מילים עמוקות על אודות כריסטוס ישוע כלוגוס האלה כבר שמענו אבל בהרצאות , כן: "תאמרו, עתה

ביחס לכריסטוס ישוע אין זה מפתיע עוד שמילים עמוקות אלה ." כאור העולם וכן הלאה, התגשםר שא

שהיה אמור להופיע בעולם בזמן , כריסטוס ישוע, טריות הקדומותכי במיס, נאמרו אפילו בפרקים הראשונים

היה ל מי שע הצביעווכל המיסטריות . מוכרת-אולי לא היה ישות בלתי, הכריסטוס, במילים אחרות, עתידי

מפני שהם התנבאו ביחס למשהו אשר עמד ' נביאים'המתקדשים הקדומים נקראו , מסיבה זו. עתיד לבוא

ובמה , יתגלההכריסטוס התקדשות הייתה שיובן בבהירות שבעתיד המין האנושי תכלית ה, כך. להתרחש

ניצב , מי שדיבר במיסטריות, המטביל גילה את האמת שאפשרה לו לטעון שהוא, שהוא כבר למד באותו זמן

כיצד כל זה קשור ומה היה הקשר בין מי שמכונה המטביל וכריסטוס . לפניו בדמותו של כריסטוס ישוע

מה היה תפקידו של המטביל בעידן : השאלה הראשונה היא. הר לנו יותר אם נשיב על שתי שאלותישוע יתב

 .השאלה השנייה מובילה חזרה אל ההסבר של קטעים שונים שבתחילת האוונגליון? שלו

 –קיבלו ר שאהוא היה אחד מאלה ? המטבילהיה מי בעצם ? מה היה תפקידו של המטביל בעידן שלו

כאחד היחיד שאליו התגלתה  הוצגאך הוא , ציונים על ביאתו של הכריסטוס –שותם כמו אחרים בהתקד

אלה אשר כונו . כלומר שמי שהופיע היה הכריסטוס עצמו, המיסטריה האמיתית ביחס לכריסטוס ישוע

ראו בכריסטוס ישוע מישהו שלמעשה התנגד לעקרונות ההתקדשות הישנים , פרושים או בשמות אחרים

הם , רק בגלל שמרנותם. םקבלבעיניהם עשה דברים שבשמרנותם הם לא היו יכולים למישהו ש, שלהם

פוסק על אודות -העקביות הזה של דיבור בלתי-וחוסר. עלינו לדבוק בעקרונות ההתקדשות הישנים –:אמרו

. היה הסיבה לשמרנותם, עם זאת בלי לקבל שהזמן הגיע כאשר הוא היה נוכח באמת, הכריסטוס העתידי

ִאיש . המיסטריות הקדומותשל מסורות ההם ראו בזה חילול , כאשר כריסטוס ישוע קידש את אלעזר, לכן ה 

ִבים ה אֹותֹות ר  זֶה עֹוש ֶ !ה 
10
הוא , הוא בגד במיסטריות, פי הבנתם-על!" איננו יכולים להיות בקשר עמו" – 

לראות כיצד עבורם זה  ביכולתנו, עתה. את מה שהיה צריך להיות שמור במעמקים הסודיים שלהםחשף 

הרדיפה אחר ; חל שינוי, מאז אותו זמן ובשל כך. היה כמו בגידה ונראה סיבה מוצדקת להתקומם נגדו

 .כריסטוס ישוע החלה
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מי שהיה בקי כ, כדבר ראשון? ם של אוונגליון זההמטביל את עצמו בפרקים הראשוניהציג כיצד 

 פי יוחנן-האוונגליון עלהיטב שמחבר  שידעכמי ; בואעמד לר שאמאוד באמיתות המיסטריות של הכריסטוס 

בהיותו משוכנע באמיתותו דרך מה שאנו עומדים , כבר ידע, המטביל, היה יכול לחזור על כל מה שהוא

 .ללמוד עתה

נתייחס לרגע למה שנאמר שם על , עתה. שמענו את משמעותן של המילים הראשונות של האוונגליון

שמענו רק את המילים , עד כה .ציג זאת שוב בתרגום הטוב ביותר האפשריהבה נ. אודות המטביל עצמו

 :הראשונות

 .והדבר היה האל ת היה הדבר והדבר היה אצל האלבראשי

 .האל אצל בראשיתהיה הוא 

 .לא היה מתהווהממה שהתהווה הכול התהווה דרכו ובלעדיו דבר 

 .האדם-בני לשאור החיים והחיים היו בו היו 

 .אך החשיכה לא הבינה אותו, שיכהוהאור קרן בח

 . יוחנן ושמו מאת האלהוא נשלח ; היה אדם

 .כולם יוכלו להאמין פיו-עלכדי להעיד על האור שכעד בא  הוא

 .אלא עד של האור, הוא לא היה האור

 .עולםבוא אל הל מוכרחאשר מאיר כל אדם האמיתי האור  כי

 .אותודע אך העולם לא י, היה והעולם התהווה על ידובעולם 

האדם -אבל בני ;('אני'אדם בעלי -כלומר בני)האדם האינדיבידואלים -הוא נכנס אל תוך בני

 .לא קיבלו אותו( 'אני'אדם בעלי -כלומר בני)האינדיבידואלים 

 .האלשל  םאלה אשר קיבלו אותו היו יכולים להתגלות כבני, אך

 .אלא מהאל –לא מרצון אנושי  ואף, גם לא מרצון הבשר, הדםאלה שהאמינו בשמו לא נולדו מ

, של האב, אחת-פעם-נולדאשר , הבן תורת, ענו את תורתושמו חנאנוהדבר נהיה בשר ושכן בתוכנו ו

 .ואמת חסד מלא

הוא , כי. מי שהיה לפניי, הוא יבוא אחריי –:הוא שעליו אמרתי: יוחנן היה עד לו והצהיר בבהירות

 .המבשר שלי

אך החסד והאמת באו דרך , משה דרךכי החוק ניתן . בחסד על חסד כולנו זכינו ,מלאותומתוך , כי

 .כריסטוס ישוע
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אשר היה בחיקו של , אחת-פעם-הבן אשר נולד. איש לא ראה בעיניו את האל, כהעד 

 . למנהיג בראייה זו היה, האוניברסלי-האב

, ברם. יוחנן פי-האוונגליון עלאשר מוסרות בערך את משמעותם של אותם פסוקים מ אלו הן המילים

אדם נשלחו לברר -תזכרו שבני? כיצד תיאר יוחנן את עצמו. עלינו להוסיף משהו, פירושןלפני שנדבר על 

, מדוע הוא נתן את התשובה הקודמת. כוהנים ולויים הגיעו אליו כדי לברר מי הוא. מי היה יוחנן המטביל

 .אמרעלינו להתייחס רק למה ש, כרגע. עלינו לגלות זאת

.רב  דְּ מִ א ב  ר  קֹול קֹוי נִ אֲ : הוא אמר
11
ב ר. מופיעות שםאלה המילים אשר   ִמדְּ א ב  ' מדברב' .ֲאנִי קֹול קֹור 

ביכולתכם להבין שנכון , אם כך. 'בודד'משמעה  eremitהמילה , ביוונית. מופיע שם באופן מילולי למדי

ב רֲאנִי קֹול קמאשר " בדידותה מןאני הקול של מי שקורא : "יותר לומר ִמדְּ א ב  נבין טוב יותר את כל . ֹור 

: מדוע מכנה הוא את עצמו. אם ניזכר באפיונו של יוחנן את עצמו, מוצג בדברי הפתיחה של האוונגליון אשר

 ?"בדידותה מןהקול של מי שקורא "

, האמיתית של האדמה היא האבולוציה של האהבה השליחות, שבמהלך האבולוציה האנושיתראינו 

. ידי ישויות אנוש מודעות לעצמן-תפיסה רק כאשר היא ניתנת כמנחה מרצון על-אהבה ברתאבל אותה 

. טבע האנושיב משתקעזה ' אני'שלה ובהדרגה ' אני'אט שליטה על ה-ראינו גם שהישות האנושית רוכשת אט

' אני'גל לומר אילו אריה אינדיבידואלי היה מסו. אינדיבידואלי' אני'אין , לכשעצמו, חיים-בעללאנו יודעים ש

. הקבוצתי בעולם האסטרלי' אני'אלא ל, החיים האינדיבידואלי-הרי שהכוונה לא הייתה לבעל, ביחס לעצמו

' אני'החיים בעלי אותה צורה אומרות -כל קבוצות בעלי, כך. קבוצתי זה' אני'ל' אני'כל האריות היו אומרים 

פני -היתרון הגדול שיש לישויות אנוש על. טרליחושי בעולם האס-הקבוצתי הנתון לתפיסה באופן על' אני'ל

גה כי ישויות אינדיבידואלי זה התפתח רק בהדר' אני, 'ברם. אינדיבידואלי' אני'החיים הוא שיש להן -בעלי

 .המשתייך לקבוצה שלמה של אינדיבידואלים' אני'עם , קבוצתי' אני'ם אנוש החלו את דרכן ע

הייתם מגלים שבמקור ישויות אנוש , אל גזעים קדומים, מיםאילו הייתם חוזרים לאחור אל עמים קדו

בכתבים . לא הייתם צריכים להרחיק הרבה לאחור, עם העמים הגרמניים. הופיעו בכל מקום בקבוצות קטנות

. ואלבידדיטו כולו מאשר על עצמו כאינברור למדי שהגרמני חשב הרבה יותר על שב, טקיטוסשל 

. מאשר כאישיות נפרדת Sigambrianאו  Cheruskianכחבר בשבט  האינדיבידואל חש את עצמו יותר

 משנהזה לא היה , הושפלהיה לו חלק בגורל השבט כולו וכאשר חבר אינדיבידואלי או השבט בכללותו  ,לכן

 .מי היה הנוקם

                                                      
11

 .23פסוק ', פרק א, פי יוחנן-האוונגליון על 
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בשבט וזה הסתיים במהלך הזמנים קרה שאישיויות אינדיבידואליות ויתרו על חברותן , לאחר מכן

אט -ואט קבוצתית זו גם ישויות אנוש התפתחו מתוך נפש. של השבטים שלא החזיקו עוד מעמד בהתפרקותם

נוכל להבין דברים . באישיויות האינדיבידואליות שלהן' אני'הן התפתחו לנקודה שבה הן יכלו לחוות את ה

עבור אותם . קבוצתיותה נפשותהרק כאשר נבין את המיסטריה הזאת של , במיוחד מסמכים דתיים, מסוימים

גדול יותר אשר התפשט ' אני'תמיד היה קיים , האינדיבידואלי' אני'שכבר הגיעו לתפיסה מסוימת של העמים 

הזיכרון האנושי בהווה . מעבר לקבוצות אלה אלא אף, קבוצות שחיו באותו זמן במקום מסויםפני -לא רק על

, תקופה שבה סוג שונה של זיכרון היה קייםהייתה , אבל. הוא מסוג כזה שהאינדיבידואל זוכר רק את נעוריו

ה כאילו היו מעשיה אלא גם את אלה של אביה וסב, עשיהתקופה שבה הישות האנושית זכרה לא רק את מ

הזיכרון של . הדם-עד כמה שאפשר היה לעקוב אחר קשר ,הזיכרון הרחיק אל מעבר ללידה ומוות. שלה

וצאצא או בן של , נשמר במשך מאות שנים באותו דם ,דורותהמטה דרך , כביכול, קדמון שדמו זרם-אב

הוא לא חש את עצמו מוגבל . למעשים ולמחשבות של אבותיו הקדמונים כאילו לעצמו' אני'שבט אמר 

שהנקודה המרכזית שלה היה , סדרה של דורות עוקביםבכאיבר אבל הוא חש את עצמו , ידי לידה ומוות-על

בזמנים . היה העובדה שהאינדיבידואל זכר את מעשי אבותיו וסביו' יאנ'מה שהחזיק את ה, כי. האב הקדמון

אלה של אביו  אלא גם את, הבן זכר לא רק את מעשיו שלו. דבר זה קיבל ביטוי חיצוני במתן שמות, קדומים

נוח , למשל, הזיכרון התפשט רחוק לאחור דרך דורות וכל מה שהזיכרון הקיף נקרא בזמנים הקדומים. וסבו

שבמשך מאות שנים שמר על ' אני'אלא ל, אינדיבידואליותשמות אלה לא נועדו לישויות אנושיות . אדםאו 

כך -מדוע ראשי השבטים חיו כל. שמות ראשי השבטיםסטריה זו הייתה נסתרת גם מאחורי מי. הזיכרון

בשם  הזמנים הקדומים לכנות ישות אנושית אינדיבידואליתן אדם מ-זה לעולם לא היה קורה לבני? הרבה

והמרחב לא לגבולות הזמן  קדם-שבימימפני  אדם נתפס כזיכרון משותף. ה ומוותמיוחד במהלך חייו בין ליד

 .ם חלק במתן שמותהיה שו

הישות . הקבוצתי' אני'מה, הקבוצתית הנפשן האינדיבידואלי האנושי השתחרר לאט ובהדרגה מ' אני'ה

שלה ' אני'היא חשה את ה, קודם. דואלי שלההאינדיבי' אני'האנושית הגיעה בהדרגה לתודעה של ה

או ביחס לזמן או ביחס , דם-ת אנוש שלהן היא הייתה קשורה קשרבקבוצה של ישויו, בחברותה השבטית

האינדיבידואל חש את עצמו . אחד' אני'כלומר , "אנחנו אחדאני והאב אברהם : "האמירה, לפיכך; למרחב

האבולוציה התקדמה והזמן . ם של כל החברים בעם מסוים זההכי דם משותף זרם בעורקי, מוגן בתוך הכלל

זו הייתה משימתו של . הנפרד שלהם' אני'לחוש את ה, בדיוק בתוך הגזע שלהם, הבשיל לאינדיבידואלים

' אני'עצמן בטוחות ויציבות בתוך ה שתחושנההכריסטוס לתת לישויות אנוש את מה שהן היו זקוקות לו כדי 

מי : "כלומר, עלינו לפרש את אותן מילים שאפשר בקלות לא להבין, בדרך זו. שלהן האינדיבידואלי הנפרד

אל לנו להבין זאת !" אינו יכול להיות תלמיד שלי, לאחיו ולאחותו, לאביו ולאמו, לבנו, שלא יתכחש לאשתו

' אני'כל אחד לחוש שהוא על המשמעות היא ש. המשפחהן במובן הטריוויאלי של הוראה להתנתק מ
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, לפני כן. האב הרוחי הממלא את העולם כולואינדיבידואלי זה נמצא באיחוד ישיר עם ' אני'דיבידואלי ואינ

עצמו מצוי בתוך את חש ' אני'המפני ש, "אנחנו אחדאני והאב אברהם : "הישנה אמר-חסיד הברית

; מאיתעצ להיעשותת הייתה צריכה האב הרוחי-תחושה זו של אחדות עם מהות, באותו רגע. הדם-קשר

האב הרוחי הטהור שבו -אלא ידיעה של עיקרון, הדם לא היה צריך להיות עוד עירבון לחברות בכלל-קשר

 .אחדככולם 

האדם -שהכריסטוס הוא המעניק הגדול של האימפולס הנותן לבני פי יוחנן-אוונגליון עלכך נאמר לנו ב

ן מזהו המעבר . ידואלי והנפרד שלהםהאינדיב' אני'נחוץ כדי לגרום להם לחוש את עצמם לעד בתוך האת ה

את אחד חש ' אני'הקבוצתית שבה  ה תמיד משהו מאופי הנפשכי לישנה הי, החדשה-הישנה לברית-הברית

הוא חווה , תחת זאת. האחרים' אני'אך במציאות אף לא פעם חש את עצמו או את ה, עצמו מחובר לאחרים

 .משותףשל העם או השבט שבהם לכולם היה מחסה ' אני'את ה

כך שהוא אינו חש עוד את הקשר עם האישיויות -בשל כל שנעשה' אני'להיות הרגש של  מוכרחמה 

עבר ר שא' אני'להיות הרגשות של ה מוכרחיםמה היו ? הקבוצתית האינדיבידואליות האחרות של הנפש

האיחוד עם , םאדם אחרי-עבר הזמן שבו האיחוד עם בני: "אינדיבידואליזציה בתקופה שבה אפשר היה לומר

לבוא  מוכרחתחילה , ברם; חיים ממשית-מציאותיכול להיות מורגש כקבוצתית  המשתייכים לנפש' אני'כל ה

נפרד זה ' אני'." כל לקבל את מזונווהאינדיבידואלי י' אני'מי שייתן את לחם החיים הרוחי לנפש שממנה ה

אשר חש , התנתקאשר ' אני'אני מהווה " :היה צריך לחוש את עצמו בודד ומבשר הכריסטוס היה נאלץ לומר

מזון רוחי ממשי לו  מספק' אני'אני חש כמו נביא שה, למדתי לחוש בודדשורק משום , את עצמו בודד

האינדיבידואלי ' אני'כלומר ה, בדידותה מןהמבשר היה צריך לתאר את עצמו כמי שקורא , לכן ".בבדידות

, כך." בדידותה מןאני הקול הקורא " :ת לה מהות רוחיתהקבוצתית הקוראת למה שיכול לת מבודד מהנפש

הקול של  יאנ; אנושי אינדיבידואלי תלוי לגמרי בעצמו' אני'כל  –:אנו שומעים שוב את האמת העמוקה

אני ", אנו מבינים את הקטע, עתה –. וכל להתבססא, עצמאי' אני'כ, 'המחפש יסוד שעליו, המשוחרר' אני'ה

 ".בדידותה מןהקול הקורא 

דרך שבה שמות עלינו להתוודע מעט ל, ןאת המילים של האוונגליו במדויקמנת שנוכל להבין -על

 וחסר ממשמעות כמו בימינו ואילומופשט כה מתן שמות באותו זמן לא היה . כלל-ותארים ניתנו בדרך

רבות פרשנויות טריוויאליות , בוטא בדרך זושמה לרק מעט  היו מתייחסים מקראייםהמסמכים ה מפרשי

עֹול םכבר הצבעתי על כך שכאשר הכריסטוס אמר . לעולם לא היו רואות אור יום הוא באמת , ֲאנִי אֹור ה 

, בפרקים הראשונים, לכן. היה האימפולס שלוהוא ו' ני הווהאה'לכך שהוא היה הראשון לבטא את  התכוון

שמות והתארים בזמנים הקדומים ה כל. להיות מודגש במיוחד מוכרחהוא ', ני הווהא'מופיע  בכל מקום שבו

לעתים . אך באותו זמן נעשה בהם שימוש בצורה סמלית באופן עמוק –ממשיים מאוד במובן מסוים  היו

רבים אומרים , מבט שטחית-מנקודת. זהו המקור לטעויות עצומות אשר נעשות בשני כיוונים, קרובות
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שבו לכל דבר יש רק משמעות סבר כזה אבל עם ה, הרבה מאוד מוצג באופן סמלי, פי פירוש כזה-שעל

. נעלמיםהיו היות שאז מאורעות היסטוריים מקראיים , לעשות דבר יהיה עליהםהם רוצים שלא , סמלית

משמעות הדבר היא רק " –:אלה שאינם מבינים כלל את המאורעות ההיסטוריים עשויים לומר, לעומת זאת

הממשות ההיסטורית . ינם מבינים דבר מהאוונגליוןא, הסוג הזהן אלה האומרים דברים מ, ברם." סמלית

פירוש העובדות : אך יש להדגיש שההסבר האזוטרי כולל את שניהם, אינה מוכחשת בגלל הסבר סמלי

אם מסתכלים רק בעובדות החיצוניות , כמובן. ת והמשמעות הסמלית שאנו מייחסים להןוכהיסטורי

 סתםבין שאדם זה הוא משהו יותר מאשר נלא , זשהו מקוםבאי, כלומר שאדם נולד בזמן מסוים, הפרוזאיות

ילמד להבין , מי שיודע את הקשר הרוחי, אלא. אדם בעל שם מסוים שאת הביוגרפיה שלו אפשר לכתוב

 עבור תא מסמלשית זו מהווה גם סמל של העידן שלה ומה שהיישות אנו, שמלבד להיוולד במקום מסוים

לא סתם האחד או , זהו דבר סמלי והיסטורי בעת ובעונה אחת. האבולוציה של האנושות מבוטא בשמה

נראה שליוחנן , כמעט בכל המאורעות והרמיזות ,לכן .זהו הדבר החשוב בפירוש נכון של האוונגליון. השני

הוא רואה את המאורעות החיצוניים ; חושית-יש באמת תפיסה על –או מחבר האוונגליון הנושא את שמו  –

הוא נושא ברוחו את הדמות ההיסטורית של . בעת ובעונה אחת אמיתות רוחיות עמוקות ואת ההתגלויות של

הדמות ההיסטורית האמיתית מהווה עבורו באותו זמן סמל , אבל. הוא מתייחס לדמות ההיסטורית; המטביל

, שלהם' אני'הכריסטוס על ה-הקדומים לקבל את חותמו של אימפולס םהאדם שנקראו בזמני-עבור כל בני

, ברם. ק עלו על הנתיבגם אם הם ר, אור העולם עשוי לקרון, האינדיבידואלי שלהם' אני'מל עבור אלה שבס

מה שהופיע . ל עבור אלה שבחשיכה שלהם עדיין לא היו מסוגלים לתפוס את אור העולםמסזה לא היה 

. לא זיהו אותואך אלה שהיו ראשונים להתפתח , קרן תמיד בעולם, אור ולוגוס, בכריסטוס ישוע כחיים

 .להתהוותלא היה יכול ' אני'הנבט של ה, כי אלמלא היה שם, האור היה תמיד שם

הגוף האתרי והגוף האסטרלי של הישות האנושית הנוכחית היו קיימים בשלב , רק הגוף הפיסי

על  רק מפני שהאור עבר טרנספורמציה לכדי האור אשר קורן עתה. 'אני'לא היה , בתוכם; האבולוציוני ירח

ִאיר . האינדיבידואלים ולהביאם בהדרגה לידי בשלות ים-'אני'שהיה לו הכוח להצית את ה, האדמה ה אֹור מ 

יגֹו ח ֶשְך ֹלא ִהש ִ ח ֶשְך וְּה  .ב 
12
 –האנושי ' אני'אל תוך ה – הוא חדר אל תוך הישות האנושית האינדיבידואלית 

, ברם. ידי הלוגוס-על לתוכה לא האור הוקרןאלמ, להתהוות כלל הה יכוליתלא הי' אני'-של-אנושותכי 

הם רוממו את . מתקדשים, אלא רק אינדיבידואלים מסוימים ,ככוליות לא קיבלה אותו 'אני'-של-אנושות

, כי הייתה ברשותם הידיעה של הלוגוס, 'היםאלל-םבני'למות הרוח והם תמיד נשאו את השם נפשם אל עו

היו בודדים מסוימים שכבר ידעו את עולמות הרוח דרך . םהוהם תמיד יכלו להעיד עלי, החייםוהאור 

הנצחי שחי בתוכם בתודעה  זה היה האנושי? מה היה נוכח שם במתקדשים אלה. המיסטריות הקדומות
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אני והגורם הבראשיתי הגדול הננו , חשו הם למעשה, "אנחנו אני והאב אחד", העוצמה-במילים רבות. מלאה

הם קיבלו לא רק מאב , האינדיבידואלי שלהם' אני'ה, שהם היו מודעים לוהדבר העמוק ביותר את ו! אחד

רצון האב לא מ, הם קיבלו אותו לא מהדם ואף לא מהבשר. אלא דרך התקדשותם אל תוך עולם הרוח, ואם

 .כלומר מעולם הרוח, 'האל'אלא מ, ואף לא מרצון האם

רק למעשה קבל את האור אשר ירד ל יכלוהם לא כאינדיבידואלים כאן יש לנו הסבר לשאלה מדוע 

אלה אשר , ברם .' אני'ה-שרידי ישותשרוב המין האנושי כבר קיבל את על פי ף א, הקבוצתי' אני'עד ל

דרך , אלה אשר בטחו באור נולדו. 'היםאלל-םבנייכלו להפוך ל –הם היו מעטים , ואכן –קיבלו את האור 

עם  האדם יוכלו לקלוט את האל החי-די שכל בניכ, אך. זה נותן לנו תמונה ברורה. מהאל, התקדשות

פני האדמה בדרך כזו שאפשרה לו להיראות -היה צריך להופיע על, הכריסטוס, הוא, חושיהם הארציים

כי רק דמות כזו יכולה להיראות בעיניים , היה עליו לעטות דמות בשר, במילים אחרות; בעיניים פיסיות

אך עתה הוא התעטף בדמות פיסית , קלוט אותו דרך המיסטריותל יכלורק המתקדשים , לפני כן. פיסיות

קושר את  פי יוחנן-האוונגליון עלמחבר , כך." הדבר או הלוגוס נהיה בשר. "למען גאולת כל הנפשות

אשר  התורה של הבן –שמענו את תורתו . "ההופעה ההיסטורית של כריסטוס ישוע לאבולוציה כולה

 ?אדם אחרים-כיצד נולדו בני? רה של תורה היא זואיזו צו!" אחת של האב-פעם-נולד

הם . 'פעמיים-נולדו'ו בבשר ודם כונו אלה אשר נולד, שבהם נכתבו האוונגליונים בזמנים הקדומים

אלה שלא נולדו בבשר ודם . בגלל ההתערבבות של דם האב ודם האם –הבה נאמר  –פעמיים -כונו נולדו

הם כלומר , 'מהאל-נולדו', שית או דרך התערבבות הדםקיום דרך פעולה אנו-ולא נכנסו להוויית

והתורה  'אחת-פעם-נולדו'מיד במובן מסוים אלה שהיו ת 'היםאלל-םבני'אלה שכונו קודם . אחת-פעם-נולדו

האדם הרוחי ', פעמיים-נולד'האדם הפיסי . 'אחת-פעם-שנולד'דות הבן של האל היא התורה של מי על או

הוא אנטיתזה ' אחת-פעם-נולד, 'לא –לתוך -בין זאת כמשהו שמשמעותו נולדאל לכם לה .'אחת-פעם-נולד'

לחוות גם לידה  האדם יכול, מילים אלה מצביעות על העובדה שמלבד הלידה הפיסית. 'פעמיים-נולד'ל

 .ילד או בן של האלוהות, 'אחת-פעם-נולד'לידה שדרכה הוא , איחוד עם הרוחכלומר , רוחית

 נעשתהתורה זו , דרכו. בשר-ברא-להישמע תחילה ממי אשר ייצג את הדברתורה כזו הייתה צריכה 

מסירות היא פירוש טוב ." מלאה במסירות ואמת, אחת של האב-פעם-תורה זו של הבן אשר נולד" –כללית 

וק כל עם סיל, אלא גם באיחוד מתמשך עמה, מפני שאנו עוסקים לא רק בלהיוולד מתוך האלוהות, יותר כאן

זוהי , נהפוך הוא. חושים-האדם בהטעיות-ואשר מקיפות את בני 'פעמיים-נולד'ובעות רק מהיות האשליות הנ

 .האדם כלוגוס שהתגשם-אשר חי ושוכן בקרב בני ידי כריסטוס ישוע עצמו-שאמיתותה מבוססת על תורה

מבשר של כ צועד ראשוןמי ש, המקדים ,המבשר –בפירוש מילולי  –יוחנן המטביל כינה את עצמו 

, לישות עצמאית בכל נפש אינדיבידואלית יותלה מוכרחהזה ' אני'הוא מינה את עצמו כמי שידע שה. 'אני'ה

מה שעומד לבוא : "הוא אמר בצורה ברורה מאוד. כדי שזה יתבצע, שעמד לבוא ך היה עליו להעיד על מיא
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." 'היה קיים 'הווה-אני'-ה, לפני שאברהם היה קיים': שהינו נצחי ויכול לומר על עצמו, 'אני הווהה'הוא 

הוא באותו , שאני המבשר שלועל פי אף . היה קיים לפניי, שעליו מדובר כאן' אני'ה: "יוחנן היה יכול לומר

 ."אחריי יבוא מי שהיה לפניי. אני עד למה שהיה נוכח קודם בכל ישות אנושית .זמן המבשר שלי

נּו –:מופיעות מילים משמעותיות מאוד, בנקודה זו באוונגליון לְּ נּו ִקב  ל  לֹואֹו כֻּ ן ִממְּ ל ֶחֶסד, ה  .וְֶּחֶסד ע 
13
 

לֹואֹו, 'החולפים מעל למילה זו, אדם המכנים את עצמם כריסטיאניים-ישנם בני שאין לה בחשבם ', ִממְּ

אנו מוצאים את המילה הזאת גם . 'מלאּות'ביוונית היא  Pleromaמשמעות המילה . משמעות מיוחדת מאוד

אמרתי שאם ברצוננו להבין באמת ." כולנו קיבלנו חסד על חסד Pleroma-מה, כי: "פי יוחנן-לאוונגליון עב

מי שיכול להבינה הוא מי ? מלאּות, Pleroma, אם כן, מהי. ומילהכל מילה יש לשקול , את האוונגליון הזה

תו זמן כבר באו, כי. מלאּות כמשהו ברור מאודלאו  Pleroma-שיודע שבמיסטריות הקדומות התייחסו ל

כלומר , שבמהלך תקופת ירח התפתחו לשלב של האלוהות, לימדו שכאשר אותן ישויות רוחיות התגלו

עד  את כוח האהבה שיקףהוא נשאר מאחור על ירח ולפיכך . האחריםן אחד מהם נפרד מ, האלוהים

, לכן. ריםשל ששת האלוהים האח הישירשהאנושות הייתה בשלה מספיק להיות מסוגלת לקלוט את האור 

המורכבת , 'Pleroma', ובין המלאּות של האלוהות, המשקף, האל האינדיבידואלי, הם הבדילו בין יהוה

הם כינו אותו , ה עבורם הכריסטוסהיות שהתודעה המלאה של לוגוס השמש היית. מששת האלוהים האחרים

 Pleroma-מתוך ה, כי" –:יםאמת עמוקה זו הייתה חבויה במיל. כאשר רצו להתייחס אליו 'מלאּות האלים'

 ."קיבלנו חסד על חסד

כאשר כל אינדיבידואל , הבה נמשיך ונעתיק את עצמנו חזרה אל תוך עידן הנפשות הקבוצתיות, עתה

מידה בה ב. הבה נתייחס לסוג המבנה החברתי שהיה קיים בקבוצה, עתה .קבוצתי' אני'שלו כ' אני'חש את ה

אך , הקבוצתי' אני'הן חשו באופן פנימי את ה. הן חיו כאינדיבידואלים ,לעין-שהן היו ישויות אנוש גלויות

הן גם לא היו , היות שהן לא חשו עדיין את עצמן כמהויות נפרדות. באופן חיצוני הן היו אינדיבידואלים

. דם-קשרבקשור אליו אדם אחד אהב אדם אחר כי הוא היה . מסוגלות לחוות אהבה פנימית במלוא עוצמתה

בה במידה שהיא , דם אהבו זה את זה וכל האהבה-אלה הקשורים בקשר. היה הבסיס לכל אהבה הדם-קשר

להשתחרר יותר ויותר מאהבה זו  מוכרחיםהאדם -בני. דם זה-נבעה מתוך קשר, לא הייתה אהבה חושנית

, שיועבור המין האנו בסוף אבולוציית האדמה. 'אני'של נפש קבוצתית ולהציע אהבה כתשורה חופשית של ה

את האימפולס לעשות , בהתמסרות מלאה, יקלוט לתוך ישותו הפנימית, עצמאי שנעשה, 'אני'יגיע זמן שבו ה

כאשר האהבה . הוא יעשה את הנכון ואת הטוב, יחזיק באימפולס זה' אני'שההיות . את הנכון ואת הטוב

אז יתגשם , זה מלבדר עוברת ספיריטואליזציה בדרגה כזאת שאיש לא ירצה לעקוב אחר שום אימפולס אח

יסטריות של הכריסטיאניות מלמדת את המחפש מהן אחת מ, כי. מה שכריסטוס ישוע רצה להביא לעולם
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המשוחרר ' אני'ה, אז. לשאוף להיות כמוהו וללכת בעקבותיו, להתמלא בכוח דמותו, לראות את הכריסטוס

. את הטוב ואת הנכון, מעמקיה שלהכישות חופשית ב, הוא יעשה, אז; עוד לשום חוק אחר יזדקקשלו לא 

אלא , של איזשהו חוק לא בגלל כפייתו, החוק שהטוב ייעשהן רות מהכריסטוס הוא מביא אימפולס החי, כך

התפתחותו  להמשך תקופת אדמה למען יזדקקאימפולס זה עדיין . השוכן בתוך הנפשאימפולס של אהבה כ

ילמד את ר שאו של הכריסטוס תהיה תמיד הכוח ידי כריסטוס ישוע ודמות-ההתחלה נעשתה על. המלאה

כל עוד הם היו קיימים כחברי , עצמאי' אני'האדם עדיין לא היו מוכנים לקלוט -כל עוד בני. האנושות על כך

, ואפילו כיום. התגלה באופן חיצוניר שאידי חוק -היה עליהם להיות מווסתים מבחינה חברתית על, קבוצה

האדם אינם -בני, בכמה דברים בהווה. הקבוצתיים ים-'אני'אל מעל ל, בריםבכל הד, האדם לא התעלו-בני

. אך זהו רק אידיאל, הם כבר מנסים להיות חופשיים? אלא ישויות קבוצתיות, ישויות אנוש אינדיבידואליות

האדם שמרצונו שלו מציב את עצמו בתוך .( בית-חסריהם מכונים , חניכה אזוטריתבשלב מסוים של )

הכריסטוס מונח הניצחון על -בעיקרון. ידי חוקים-הוא לא נשלט על; הוא אינדיבידואל, הקוסמיות הפעילויות

נ ה ע ל. החוקים ה נִתְּ תֹור  י מ ֶשה-ִכי ה  שִ , יְּד  מ  ֶאֶמת ב אּו ֶדֶרְך י שּוע  ה  ֶחֶסד וְּה  יח  וְּה 
14
ידי -כי החוקים ניתנו על – 

הכושר של הנפש לעשות את , המילה שלהכריסטיאנית  הקבלהפי -על .אך החסד דרך הכריסטוס, משה

אתם . הכריסטוס ידי-עלחסד והכרה פנימית של האמת התהוו . ה חסדכונ ות הפנימיתיהנכון מתוך העצמ

אלה שהתקדשו , בעידנים קדומים. אבולוציה האנושית כולהרואים כמה עמוק מחשבה זו משתלבת עם ה

הבן אשר . איש לא ראה את האל בעיניים פיסיות, ודם לכןק: פיתחו איברי תפיסה רוחיים עילאיים

הוא הראשון שאפשר לנו לראות אל בדרך שבה אנו רואים ישות , אחת הנמצא בחיק האב-פעם-נולד

הוא התגלה בעולם . נראה-האל נשאר בלתי, לפני כן. פני האדמה עם חושים פיסיים ארציים-אנושית על

דמות , לעובדה היסטורית היההאל , עתה. ות במרכזי התקדשותחושי דרך חלומות או בדרכים אחר-העל

עֹול ם: אנו קוראים זאת במילים. בשר ודם ָאה ִאיש מ  ֱאֹלִהים ֹלא ר  ל; ֶאת ה  א  י ִחיד ה  ן ה  ב  יק ה  , ה  ח  צ א בְּ נִמְּ , בָאה 

.יעֹודִ ר הֹושֶ א אֲ הּו
15
 .בחושים ארציים הוא הביא את המין האנושי לנקודה שבה היה יכול לראות את האל 

על המאורע ההיסטורי  פי יוחנן-האוונגליון עלו חדות ובהירות מצביע אנו יכולים לראות באל, כך

אם ברצוננו להשתמש בהן , בפלשתינה ובאלו מילים מופתיות ותמציתיות שחובה לשקלן בצורה מדויקת

 .להבנת הכריסטיאניות האזוטרית

ובאותו זמן כיצד מוצג שהכריסטוס אינו רק  הלאה בהרצאות הבאות נראה כיצד נושא זה מפותח

תוך כל ישות אנושית  לאאלא כיצד הוא נכנס , לה אשר מאוחדים עם הנפש הקבוצתיתהמנחה של א

אך ההיבט , הדם אכן נשאר-קשר. האינדיבידואלי עצמו את האימפולס שלו' אני'אינדיבידואלית ומעניק ל

                                                      
14

 .07פסוק ', פרק א, פי יוחנן-האוונגליון על 
15

 .08פסוק , שם 
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הוא נותן , אחד לאחרעצמאי ואינדיבידואלי ' אני'אשר עוברת מהרוחי של האהבה מתווסף אליו ולאהבה זו 

 .את האימפולס שלו

אמת . במהלך ההתקדשות שלו למועמד להתקדשות, אחת אחר השנייה, לו אמיתותהתג, מדי יום

אז לומדים להבין באופן מלא שישנה נקודה באבולוציית . ביום השלישי, למשל, חשובה מאוד נמסרת תמיד

נקודת זמן זו היא . עוברת ספיריטואליזציה במידה רבה יותר, הכבולה לדם, ה פיסיתהאדמה שבה אהב

במילים . עברה ספיריטואליזציהר שאדם לאהבה -המאורע אשר הציג את המעבר מאהבה התלויה בקשר

שעה שבה הדברים , תבוא שעה שהינה שעתי שלי": כריסטוס ישוע מתייחס לזה באמרו, משמעות-רבות

ידי אלה העומדים בפני -אלא על, דם-אדם הכבולים בקשר-ידי בני-ר לא יבוצעו עוד עלהחשובים ביות

אומר בהזדמנות , לס הראשוןנתן את האימפור שא ,הכריסטוס עצמו." שעה זו עוד תבוא. ובזכות עצמם

הוא מצביע על כך  ,באופן נבואי. אך שעתו שלו עדיין לא הגיעה, אידיאל זה יתגשם מתי שהואחשובה כי 

שיש לה את הזכות לשדלו ברמזה , המין האנושי למעןכאשר אמו עומדת שם ומבקשת ממנו לעשות משהו 

מה שאנו מסוגלים לעשות היום עדיין קשור : "הוא משיב, אז. המין האנושי למעןלעשות מעשה חשוב 

לעמוד  מוכרחששעה כזו תגיע כאשר כל אחד יהיה ." כי שעתי טרם הגיעה, לקשר בינך לביני, דם-לקשר

ֶהם י יִן: כאשר ההכרזה, מבוטא בסיפור החתונה בקנה, בפני עצמו ין ל  ,א 
16
: ידי ישוע עם המילים-ניתנה על 

ה ִלי ו ל ְך ִתי, מ  ע  .עֹוד ֹלא ִהִגיע ה שְּ
17
ִתי-ו ל ְך ו ִליכאן יש לנו את המילים   ע  מה שמופיע שם . עֹוד ֹלא ִהגִיע ה שְּ

הוא . כלל מתורגם בצורה לא מדויקת-גם קטע זה בדרך, רבים אחרים כמו. בטקסט מתייחס למיסטריה זו

ה ִלי ו ל ְך: אינו צריך להיות מתורגם ה, מ  , הטקסט עדין מאוד." הדם שלי ושלך-זה קשור לקשר"אלא , ִאיש 

כאשר מסמכים דתיים אלה מתורגמים שוב ושוב , בעידן שלנו. אך הוא מובן רק לאלה הרוצים להבינו

לאלה המכנים את עצמם כריסטיאניים שום  איןהאם  :היינו רוצים לשאול, אדם-גים שונים של בניידי סו-על

 "?מה הקשר שלי אלייך, אישה", נכונה-לכריסטוס לבטא מילים שתורגמו בצורה לא בגורמם, רגש לכל זה

 אנו נוטים, כריסטיאניות המתבססת על תורת האוונגליון בדברים רבים שכיום מכנים את עצמם

. הדבר החשוב הוא שתחילה עליהם להחזיק בו? ברשותם את האוונגליוןהם באמת מחזיקים האם : לשאול

 ערכואת  לזהותהישקל כדי שאפשר יהיה ל מוכרחהכל מילה , פי יוחנן-האוונגליון עלועם מסמך עמוק כמו 

 .הנכון

                                                      
16

 .3פסוק ', פרק ב, פי יוחנן-האוונגליון על 
17

 .4פסוק , שם 
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 5הרצאה 

 התקדשות של דרגותשבע 

 0918במאי  23

 

 הראשון האות

לאבד לרגע את אותה נקודה חשובה ביותר אשר הוזכרה אל לנו , פי יוחנן-אוונגליון עלל בהתייחסות

אשר עבר התקדשות ' תלמיד האהוב'כלומר שבמחבר המקורי של האוונגליון אנו עוסקים ב, בהרצאה אתמול

הוכחה קיימת אולי איזושהי , אפשר לשאול אם מלבד ידיעה אוקולטית, כמובן. ידי כריסטוס ישוע עצמו-על

יעה על אודות גבוהה של יד לדרגהחיצונית לטענה זו שבאמצעותה מחבר האוונגליון הזה רמז שהוא הגיע 

אם תקראו באופן . וצגת במה שמכונה נס התחייה של אלעזרדרך ההתקדשות המ, היתחיההכריסטוס דרך 

העוסק בתחיית אלעזר בשום מקום לפני אותו פרק אין תבחינו בכך ש פי יוחנן-האוונגליון עליסודי את 

מה : גליון רוצה לומרהמחבר האמיתי של האוונ, במילים אחרות." האל האהוב שלתלמיד "לכלשהו אזכור 

רק . לכן בהתחלה עליכם להתעלם ממני, התקדשותקורו אינו בידיעה שקיבלתי במהלך מ, שקודם לפרק זה

החלק : מתחלק לשני חלקים חשוביםהאוונגליון , כך '.אהב האלשהתלמיד 'מאוחר יותר הוא מזכיר את 

ואותו חלק הבא , אהב עדיין לא מוזכר מפני שהוא עדיין לא עבר התקדשותשהאל הראשון שבו התלמיד 

בשום מקום במסמך לא תמצאו סתירה כלשהי למה שהצגתי . לאחר תחיית אלעזר שבו תלמיד זה מוזכר

לא יבחין בו ובתקופה , בקלות כךטחי ידלג על מי שמתייחס לאוונגליון באופן ש, כמובן. בהרצאות הקודמות

אנו יכולים לחוות לעתים קרובות , שבה כל צורה של ידיעה נכפית עלינו, עממי נעשההנוכחית שבה הכול 

 . מוטל בספקהרבה  ,יוצאת דופן כמחזה, בידיעה זו

 זולהרות האדם סוגים רבים של ידיעה דרך ספ-מי לא היה רואה ברכה בכך שאפשר היה להביא לבני

. ך"מקור התנאחד על  יצא לאור, בין הכרכים האחרונים. Reclam'sche Universal Bibliothekכמו 

אמין שלאורך כל הפרקים של ההוא ! תיאולוגהיה הוא , אם כן. ר לתיאולוגיה"המחבר קרא לעצמו ד

כאשר ספרון . ו מתייחסיםהוא שאלי, מחבר האוונגליון, יוחנן', פרק אב 15 מפסוק, פי יוחנן-האוונגליון על

במה שנתון להיות משהו יוצא דופן  מוכרח: לא יכולתי להאמין למראה עיניי ואמרתי לעצמי, זה הגיע לידיי

אינו מוזכר לפני המבט האוקולטיות הקודמות שהתלמיד האהוב -כאן להתייחסות אשר דוחה את כל נקודות

פי -האוונגליון עלקחו את , למתוח ביקורת מהר מדיכדי לא ! לדעת מוכרחתיאולוג , עם זאת. תחיית אלעזר

חזרה 
תוכן ל

 עניינים
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יו: מופיע שם אשרוראו בעיניכם את  יוחנן ִמיד  לְּ נ יִם ִמת  נ ן וְִּאתֹו שְּ ד יֹוח  מ  ת שּוב ע  ֳחר  .לְּמ 
18
מדברים על , כאן 

המבט הנדיבה ביותר שאפשר לאמץ כלפי תיאולוג זה היא -נקודת. יוחנן המטביל ושניים מתלמידיו

הוא אחד משני , מחבר האוונגליון, הייתה מלאה במסורת אקזוטרית קדומה הטוענת שיוחנןשתודעתו 

ן ב בֶ ק  עֲ ת י  אֶ , יםרִ ח  ים אֲ חִ י ַאנ  ה שְּ ָאה ר  ָאלְּ ה   ֹותכְּ לֶ בְּ : פי מתי-אוונגליון עלמסורת זו נתמכת ב. הללוהתלמידים 

.יוחִ ן ָאנ  ח  ת יֹואֶ י וְּ ד  בְּ ז  
19

ר באמצעות האוונגליונים באינו יכול להיות מוס ןפי יוחנ-האוונגליון על, אבל 

כיצד דבר  יידעואם אדם . תיאולוג היה אחראי להכנסת ספר מזיק מאוד לספרות העממית, לכן. האחרים

רק  זו. יהיה לאמוד את הנזק הנובע מכךאפשר , ממשיך להתפשט, האדם בדרך זו-המובא אל בני, כזה

מסוים נגד כל סוגי ההתנגדויות שאפשר אולי להעלות נגד כל  כדי שאפשר יהיה להקים קיר מגן, דוגמה

 .נאמר כאן אשר

אך המחבר שמר , משקל-הוא מסר של נושאים כבדי 'תחיית אלעזר'הבה נזכור שמה שקדם ל, עתה

הוא רצה לציין שתוכנו של , כן-פי-על-אף. את הנושאים העמוקים ביותר לפרקים הבאים לאחר אותו מאורע

הוא , לכן. ידי מי שהגיע לדרגה מסוימת של התקדשות-וא משהו אשר יובן ביסודיות רק עלאוונגליון זה ה

אתם . לסוג ודרגה מסוימים של התקדשותמציין בקטעים שונים שמה שנמסר בפרקים הראשונים קשור 

אפשר , בצורה מסוימת של התקדשות מזרחית, למשל. כבר יודעים שישנן דרגות שונות של התקדשות

 הראשונה הדרגה. הללו ניתנו סוגים שונים של שמות סמלייםהדרגות ולשבע  דרגותין שבע להבדיל ב

ים שונים שעדיין בקרב עמ. אריה – תהרביעי, לוחם – תהשלישי, אוקולטיסטה יתהי יההשני, עורבה יתהי

רב בק, כך; ה בשם העם עצמותכונ תהחמישיהדרגה , דם כביטוי לנפש הקבוצתית שלהם-חשו סוג של קרבת

מבינים את מה ששמות אלה  אם. פרסי, כונה במובן אוקולטי תחמישיבדרגה מתקדש , למשל ,הפרסים

 .אז ההצדקה לשמות אלה תתבהר במהרה, מסמלים

נשלח ש מי, מתווך בין החיים הנסתרים והחיים החיצוניים מי שהיווה היה נההראשובדרגה מתקדש 

בהשלמה מלאה לחיים להתמסר  מוכרחהיה  שותהמועמד להתקד, וז נהראשובדרגה . ממקום למקום

', עורב'מדברים על . עליו להביא חזרה אל אתרי המיסטריותהיה , רר כאןיבמה שהוא את אך , החיצוניים

פשוט היזכרו . העולם החיצוני לעולם הפנימי של אתרי המיסטריותן כאשר למילים יש משהו למסור מ

שהיו צריכים לגלות , של ברברוסה הסאגהפילו בעורבים של א, של ווטןאו בעורבים אליאס בעורבים של 

בדרגה מי שהיה . התייצב לגמרי בתוך החיים האוקולטיים יהשניהבדרגה מתקדש . מתי היה הזמן לצאת

אלא מגן על , אין הכוונה למישהו שנלחם 'לוחם' בדרגת. להגן על ידיעה אוקולטיתהיה רשאי , תשלישיה

בתוך הגשים את החיים האוקולטיים ' אריה'מי שהיה . האוקולטיים לתת םחיימה שיש ל, התורה האוקולטית

                                                      
18

 .35פסוק ', פרק א, פי יוחנן-האוונגליון על 
19

 .20פסוק ',פרק ד, פי מתי-האוונגליון על 
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. כלומר במעשים מסוג מאגי, אלא גם במעשים, לא רק במילים, גן על האוקולטיזםעצמו בדרך כזו שהוא ה

 לדרגהנתייחס , עתה. האבשל  היתיה תהשביעיוהדרגה  שמש-גיבורשל  וז היתיה תהשישי הדרגה

 .תהחמישי

, שלו' אני'הקהילה שלו ולכן כאשר הוא היה מודע לן היה במיוחד חלק מקדומים הזמנים ה ןמ האדם

 תהחמישי בדרגהש מתקד, אבל. הוא חש את עצמו יותר כאיבר של נפש קבוצתית מאשר כאינדיבידואל

בעוד . העם אל תוך ישותו שלו-הכניס את נפשוא סילק את אישיותו שלו בכך שה ;הקריב קרבן מסוים

וזה , העם אל תוך ישותו שלו-הוא הכניס את נפש, העם-אדם אחרים חשו את נפשותיהם בתוך נפש-שבני

מתקדש , לכן. העם המשותפת-חשיבות עבורו מלבד רוח-השתייך לאישיותו היה חסר אשרהיה מפני שכל 

 .העם המסוים שלו מסוג זה כונה בשם

התלמידים הראשונים של היה אחד  אלנתננאמר שגם  פי יוחנן-אוונגליון עלאנו יודעים שב, עתה

. היה יכול להבין את הכריסטוסש עד כדי כךהוא לא התפתח . הוא הובא אל הכריסטוס. כריסטוס ישוע

 בדרגהמתקדש  ,נתנאלידי -על שאינה יכולה להיות מובנתרוח הידיעה כולה הכריסטוס הוא , כמובן

 . ידי שתי עובדות-הוצג על זה. נתנאלהכריסטוס היה יכול להבין את , אבל. תחמישיה

ל? כיצד כינה אותו הכריסטוס א  ר  .ִהנ ה ֶבֱאֶמת ֶבן יִשְּ
20
בקרב כפי ש. פי שם העם-כינוי על כאן יש לנו 

הכריסטוס , לכן. כונה ישראלהוא , כך בקרב הישראלים, נה פרסיכו תחמישיה בדרגההפרסים מתקדש 

א לְָּך ִפיִליפֹוס: לוהוא אומר , לאחר מכן. בן ישראל, מכנה את נתנאל ר  נ י ֶשק  ת ע ץ , ִלפְּ ח  יִית  ת  ֲאֶשר ה  כ 

נ ה א  תְּ ָך, ה  ִאיִתי אֹותְּ .ר 
21
עץ התאנה הוא . היושב תחת עץ הבודהי, זהו כינוי סמלי של מתקדש כמו הבודהא 

אני בהחלט יודע שאתה מתקדש בדרגה : במילים אלה כוונתו הייתה. כלדית-סמל ההתקדשות המצרית

ִבי: נתנאל זיהה אותו, אז! כי ראיתי אותך, וימת ויכול לתפוס דברים מסוימיםמס ה ֶבן, ר  ת  ֱאֹלִהים-א  ה , ה  ת  א 

ל א  ר  !ֶמֶלְך יִשְּ
22
אחרת לא היית יכול , אתה נמצא בדרגה גבוהה יותר ממני: מסמלת בהקשר זה' מלך'המילה  

נ ה : בוהכריסטוס השי. 'ראיתי אותך יושב תחת עץ התאנה': לומר א  תְּ ת ע ץ ה  ח  ִאיִתיָך ת  ִתי לְָּך ִכי רְּ רְּ נ י ֶשָאמ  ִמפְּ

נְּת   ֶאה? ֶהֱאמ  ֶלה ִתרְּ א  .גְּדֹולֹות מ 
23
ר : הוא אמר, לאחר מכן. נדבר מאוחר יותר 'אמן אמן'על המילים   ֲאנִי אֹומ 

ֶכם י ֱאֹלהִ , ל  ֲאכ  לְּ יִם פְּתּוִחים ּומ  מ  אּו ֶאת ה ש  ֶתם ִתרְּ ל ֶבןים עֹוא  ִדים ע  ם-ִלים וְּיֹורְּ .ה ָאד 
24
דברים גדולים , עם זאת 

האם : אפשר לשאול, שוב. היו מסוגלים לזהות את הכריסטוסיידי אלה ש-ייראו על, יותר מאלה שכבר נראו

 ?האלהמילים יש משמעות ל

                                                      
20

 .47פסוק ', פרק א, פי יוחנן-האוונגליון על 
21

 .48פסוק , שם 
22

 .49פסוק , שם 
23

 .51פסוק , שם 
24

 .50פסוק , שם 
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אמרנו שהיא יצור שונה ביום . מהווה באמתשישות אנושית ניזכר במה  הבה, מנת להבהיר זאת-על

 –' אני'גוף אסטרלי ו, גוף אתרי, גוף פיסי –ארבעת האיברים האנושיים שלה , במהלך היום. בלילהש מזה

החלקים , ביכולתנו לומר שכאשר הישות האנושית ערה במהלך היום. הם פועלים זה על זה. קשורים יחד

הראינו גם , אבל. 'ניא'ידי החלקים הרוחיים האסטרלי וה-הגופניים הפיסי והאתרי שלה מלאים ונתמכים על

אתרי כדי שהישות האנושית תוכל בכלל הפיסי והלהיות פעיל בחלקים הגופניים  מוכרחשמשהו אחר 

הלב לעובדה שבכל לילה היא מוציאה את -הסבנו את תשומת, כי. להתקיים בשלב הנוכחי של האבולוציה

ובכך משאירה את הגוף ', אני'והכלומר הגוף האסטרלי , ריגוף האתותם איברים הדואגים לגוף הפיסי ולא

ם את הגוף הפיסי והגוף האתרי שלכנוטשים ', אני'כגוף אסטרלי ו, כולכם. הפיסי והגוף האתרי שלה לגורלם

רוחיים זורמים -כוחות אלוהייםעל כך ש מתמסוי בנכונותאתם תראו שמדע הרוח מצביע , לפיכך. בכל לילה

. רוחיים אלה-ך שהם חדורים בכוחות וישויות אלוהייםדרך הגוף הפיסי והגוף האתרי במהלך הלילה כ

גוף האתרי באותן תקופות שאותן היו מחוץ לגוף הפיסי וה' אני'י והשכאשר הגוף האסטרלהצבענו גם על כך 

ת האלוהות או מלאּו, האור האמיתי רק, אך. עורר השראהמי שיהוה היה פעיל כ, ים תקופות יהוהאנו מכנ

שעדיין לא , הישות האנושית, ברם. רן בקביעות דרך הגוף הפיסי והגוף האתריק, Pleroma -ה, האלוהים

לא הייתה , פני האדמה-הכריסטוס לפני הופעתו של עיקרון זה על-קיבלה את האימפולס הנדרש מעיקרון

שוכנים בתחומים הרוחיים , האמורים לבוא לידי ביטוי בגוף הפיסיאותם עקרונות . מסוגלת לזהותו

הישויות והכוחות הרוחיים הפועלים על הגוף הפיסי שוכנים בספירות . תר של הדווכאןהעילאיים יו

מקום משכנם בתחומים , ואותם כוחות הפועלים על הגוף האתרי, בדווכאן עליון, השמימיות העילאיות יותר

חומים התן שבגוף פיסי זה פעילות ללא הרף ישויות מאנו יכולים לומר , אם כך. השמימיים הנמוכים יותר

. התחומים הדווכאניים הנמוכים יותרן העילאיים ביותר של הדווכאן ובגוף האתרי פעילות ישויות מ

אם תבינו באמת את הבן של . "הכריסטוס לתוכם-זהותן רק לאחר שיקלטו את אימפולסאדם יוכלו ל-בני

פועלים על המין , הספירות השמימיות ועולים אליהןן תקלטו כיצד הכוחות הרוחיים היורדים מ, האדם

 ."עניק לאדמהאת תדעו דרך האימפולס שהכריסטוס האת ז. האנושי

 הנס הראשוןבקנה שבגליל מכונה לעתים קרובות החתונה . הוזכר בהרצאה אתמול, מה שמופיע עתה

כדי שנוכל להבין עד כמה מדהימה  ,עתה. שכריסטוס ישוע עשה האות הראשון לכנותההיה  מוטב –

 .כמכלול להרבה מה ששמענו בהרצאות האחרונותעלינו להתייחס , נהונה בקמשמעות החת

נוכל להבין מדוע זו חתונה בגליל אם  ?מדוע חתונה בגליל, אך –יש לנו כאן חתונה , ראשון כדבר

שליחותו הייתה כרוכה בלהביא למין האנושי את הכוח המלא של . ניזכר שוב בשליחות כולה של הכריסטוס

המתקיים , צריך לחוש את עצמו עצמאי לגמרי ונפרדהאינדיבידואלי ' אני'ה. ית בנפשעצמאות פנימ', אני'ה

באופן חופשי , זה לזה אהבה שהם מעניקיםהאדם צריכים להתאחד בחתונה בגלל -לגמרי בתוך עצמו ובני

בתקופות המוקדמות . בהיותה כבולה לחושים ,בצורתה הנמוכה ביותרהיא תחילתה של האהבה  .ומרצונם
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דם אהבו זה את זה והם ייחסו הרבה מאוד -קשרבאלה שהיו קשורים יחד , ר של האבולוציה האנושיתביות

 .דם חומרי זה-לרעיון שהאהבה הייתה מבוססת על קשר

את הקשרים שבהם , מצד אחד, כדי לשחרר; הכריסטוס בא כדי לבצע ספיריטואליזציה על אהבה זו

בין החסידים של . אהבה רוחיתכוח ועוצמה ל, מצד שני, הדם ולתת-האהבה הסתבכה דרך קשר

מבוטא בצורה כמעט שלמה את מה שאנו יכולים לכנות חברות בנפש הישנה אנו עדיין רואים -הברית

אני והאב " שלאמירהראינו . האוניברסלי' אני'האינדיבידואלי בתוך ה' אני'קבוצתית הפועלת כיסוד ה

משמעותה הייתה שהם חשו את . הישנה-סידי הבריתהייתה משמעות ברורה עבור ח" אנחנו אברהם אחד

. המשיך לזרום אפילו עד אליהם, עורקיו של האב אברהםבעצמם בטוחים בתודעה שאותו דם אשר זרם 

הם חשו את עצמם בטוחים בתוך הכוליות ורק אלה נחשבו לאיברים של הכוליות שהתהוו דרך , לכן

חתונה , ני האדמהפ-על יתה של האבולוציה האנושיתבראש. דם זה-ידי קשר-התרבות אנושית הנתמכת על

חתונה )דבקו מאוד באנדוגמיה הם . דם-משפחות הקשורות בקשרב, התקיימה רק בחוגים מצומצמים מאוד

אך , האדם החלו להינשא מחוץ למשפחה-הדם הצר התרחב בהדרגה ובני-חוג, לאחר מכן(. בתוך השבט

הישנה דבקה ברעיון שיש לשמור על -המשפחה של הברית. ותעדיין לא בתוך עמים אחרים או משפחות אחר

 .רק אם דמו יהודי', יהודי'אדם הוא . הדם המשפחתי-קשר

ואת , דם-פנה אל אלה אשר שברו את העיקרון הזה של קשרהוא . כריסטוס ישוע לא תמך בעיקרון זה

ליל היה האזור שבו עמים הג. אלא בחוץ בגליל, הוא הדגים לא ביהודה, הדבר החשוב שהיה עליו להדגים

כריסטוס ישוע הלך אל . 'תערובת-בן'משמעותו של המונח גלילי היא . מכל גזע ושבט התערבבו יחד

עלה , ידי ערבוב הדם-אשר נוצרה על, תרבות אנושית כזומתוך הִ . אל אלה שהיו מעורבים ביותר, הגלילים

מדוע , אך. נאמר בחתונה, רצה לומר מה שהוא ,לכן. משהו שלא היה תלוי עוד בבסיס פיסי של אהבה

, ואת מה שהוא רצה להדגים. מפני שבזמן החתונה אפשר להתייחס להתרבותן של ישויות אנוש? בחתונה

שהיא אלא היכן , הדם-בתוך קשר, הוא לא רצה להראות במקום שבו החתונה התקיימה בגבולות צרים

אם . ובחתונה בגליל –נאמר בחתונה , לומר מה שהיה עליו, לכן. הדם-תלוי בקשר-הוכנסה באופן בלתי

 .לבנו לאבולוציה האנושית בכללותה-עלינו להפנות שוב את תשומת, מבוטא כאן אשרנרצה להבין את 

החומריות . חומרי טהור, חיצוני בלבד שהוא משהושעבור האוקולטיסט אין לעתים קרובות נאמר 

ביטוי של משהו בעל  שהפנים שלכם מהוותוכפי , ירוח-כולה מהווה עבורו ביטוי של משהו בעל טבע נפשי

עין רק בעולם -כל המתרחש למראית. רוחי-כך גם אור השמש מהווה ביטוי של אור נפשי, רוחי-טבע נפשי

. האוקולטיזם לא מתכחש לחומר. חומרי מהווה באותו זמן ביטוי של תהליכים רוחיים עמוקים יותר-הפיסי

עובדות חומריות תואמות , כך. רוחי-ר מהווה ביטוי של משהו נפשיהגולמי ביותאפילו החומר , עבורו

 .המתנהלים תמיד במקביל אליהן, אבולוציוניים של העולם-םלתהליכים הרוחיי
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, באטלנטיס הקדומהאם נסתכל לאחור ברוח באבולוציה האנושית בזמן שבו המין האנושי עדיין חי 

אטלנטית -בעברנו משם אל תוך התקופה האחר, בין אירופה ואמריקה ייתה קיימתיבשת קדומה שה

המבט של גזע -אם נתייחס מנקודת. הוביל עד אלינונוכל לראות כיצד דור אחרי דור , המאוחרת יותר

ת שמתוך אנושו, כביכול, נוכל לראות ,למשמעות כולה של האבולוציה האנושית מהגזע הרביעי לחמישי

האינדיבידואלי של האישיות האנושית ' אני'ה, וצתיתהשקועה במלואה או בשלמותה בנפש הקב, אטלנטית

מה שהכריסטוס הביא באופן רוחי באמצעות . אטלנטית-התפתח בהדרגה והבשיל לאט בתקופה האחר

מה  .היה צריך לעבור הכנה הדרגתית באמצעות אימפולסים אחרים, העוצמה שלו-האימפולס הרוחי רב

הכין אותו , בגוף האסטרלי ובהבשילו בהדרגה צתיתשל הנפש הקבו' אני'את ה הוא שתל, שיהוה עשה

 הזה רק לאחר שגופם' הווה האני'האדם יכלו להבין את -בני, אך. לחלוטיןהעצמאי ' האני הווה'לקליטת 

אתם יכולים לדמיין בקלות שהגוף האסטרלי עשוי להיות מסוגל לקלוט . לקליטתולכלי ראוי היה הפיסי 

אפשרי -אזי בלתי ,ערות-בתודעת' הווה האני'כלי ראוי להבנה אמיתית של  אבל אם הגוף הפיסי אינו', אני'

, לכן. פני האדמה-להיות תמיד כלי מתאים עבור מה שמוטבע בו כאן על מוכרחהגוף הפיסי . לקלוט אותו

וזה מה ' הווה האני'הגוף הפיסי היה צריך לעבור הכנה כדי להפוך לכלי של , לאחר שהגוף האסטרלי הבשיל

 להיותביכולתנו לעקוב אחר התהליכים שבהם הגוף הפיסי עבר הכנה כדי . באבולוציה האנושיתשקרה 

 .לעצמה-המודעת', אני'לנושא הישות האנושית בעלת 

היה , אטלנטית-אבי הגזע שלו בתקופה האחרשבמובן מסוים היה  ,ך מצביעים על כך שנח"אפילו בתנ

אנו מגיעים לפרק שעשוי להיות , לאחר מכן. כוהולאת השפעת האל החוושהראשון , יין ששתההראשון 

הפולחן של  –רבות יוצאת דופן אטלנטית הופיעה ת-בתקופה האחר. אדם רבים-מזעזע מאוד עבור בני

חומר יוצא דופן זה הוצג לראשונה בפני ישויות אנוש . כולכם יודעים שפולחן זה היה קשור ליין. דיוניסוס

אתם יודעים שלכל חומר יש השפעה מסוימת על . עה מסוימת עליהןאטלנטית ויצרה השפ-בתקופה האחר

במהלך האבולוציה , למעשה .היצור האנושי ולאלכוהול הייתה פעולה ברורה מאוד על האורגניזם האנושי

המשימה להכין את הגוף האנושי , כביכול, הייתה לו, מוזר ייראהשהדבר ככל . הייתה לו שליחות, האנושית

ניתוק ל גורםאלכוהול ה. האישי לעלות' אני הווה'כדי לאפשר ל, נתקו מכל קשר לאלוהיכך שאפשר יהיה ל

הייתה . יש לו את ההשפעה הזאת גם כיום .הישות האנושית לעולם הרוח שבו הייתה קיימת קודם ביןהקשר 

 אפשר יהיה לראות במובן, האנושותשל  הבעתיד. סיבה לכך שלאלכוהול היה מקום באבולוציה האנושית

האדם עמוק מאוד אל תוך -המלא ביותר של המילה שזו הייתה משימתו של האלכוהול למשוך את בני

אותו יציבו לא , לעצמם' אני'את ה ידרשוובכך להביאם לנקודה שבה הם , החומריות כדי שיהפכו אנוכיים

מנע הוא . ידי הנפש הקבוצתית-זה שבוצע עלהפוך מ, האלכוהול ביצע שירות. לשירות העם כולו

הפולחן של דיוניסוס , לפיכך. עולם הרוחהאדם את הכושר לחוש את עצמם מאוחדים עם הכוליות ב-מבני

. התמזגות אל תוך הכוליות בלי לראות את הכוליות הזאת, אשר טיפח חיים עם סוג של שכרות חיצונית
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זה היה סמל מפני שפולחן , אטלנטית הייתה קשורה לפולחן של דיוניסוס-האבולוציה בתקופה האחר

כאשר , כאשר המין האנושי שואף שוב למצוא את דרכו חזרה, עתה. לתפקודו ושליחותו של האלכוהול

הגיע , רוחיים -האלוהייםכך שהישות האנושית מסוגלת שוב למצוא איחוד עם הכוחות -התפתח כל' אני'ה

אדם -רחשת עתה ובניתגובה זו מת. שתופעל נגד האלכוהול, מודעת-בהתחלה לא, הזמן לתגובה מסוימת

 .אינו מוצדק לעד, רבים כיום כבר חשים שמשהו שפעם הייתה לו משמעות מיוחדת מאוד

נאמר ביחס לשליחות האלכוהול בתקופת זמן מיוחדת כמצדד  אשראיש אינו רשאי לפרש את 

כו אדם נמש-באותה תקופה שבה בני. אלא יש להבין שדברים שונים מותאמים לתקופות שונות, באלכוהול

לתת להם את  יותר מכל האחרים שהיה יכול שם הופיע כוח חזק, עמוקות אל תוך אנוכיות דרך האלכוהול

האדם היו צריכים -בני, מצד אחד. האימפולס הגדול ביותר כדי למצוא מחדש איחוד עם הכוליות הרוחית

א כוח חזק שיוכל לבו מוכרחנמוכה ביותר כדי שיוכלו להיות עצמאיים ומצד שני היה הלרדת אל הרמה 

הכריסטוס ציין זאת כשליחותו שלו באות . לתת שוב את האימפולס למציאת הנתיב חזרה אל האוניברסלי

שהוא פנה אל , כדבר שני; עצמאי להיעשות מוכרח' אני'היה עליו לציין שה, כדבר ראשון. הראשון שביצע

הפיסיים היו תחת השפעתו של חתונה שבה הגופים ל לפנותהיה עליו . הדם-חררו מקשרתשהאלה אשר 

שליחותו שלו הייתה צריכה להתקדם וכריסטוס ישוע הראה כיצד . משום שבחתונה זו שתו יין, אלכוהול

. באיזו תכיפות אנו שומעים הסברים יוצאי דופן על משמעות הפיכת המים ליין. בתקופות הארציות השונות

הישנה צריכים -מלבד שהמים התפלים של הברית כוונה לשום דבר אחרמבימת המטיף שומעים שאין אפילו 

יין אשר תמיד אהבו את סוג -היו אלה אוהבי, קרוב לוודאי. החדשה-להיות מוחלפים ביין החזק של הברית

שליחותי היא שליחות : יש לזכור תמיד שהכריסטוס אמר. אך סמלים אלה אינם כה פשוטים, ההסבר הזה

כלומר לאהבת  – האדם יובאו לידי איחוד עם האלוהות-בניהמצביעה לעבר העתיד הרחוק מאוד כאשר 

אדם בחירות אל האלוהות בעוד -אהבה זו צריכה לקשור בני. עצמאי' אני'האלוהות כתשורה חופשית של 

 .אותם לחלק ממנה עשהשל הנפש הקבוצתית  כופהשלפני כן אימפולס פנימי 

הבה . אדם התנסו בו אז-בני אשרת הבה נתפוס בהתאמה עם החשיבה השלטת באותה תקופה א, עתה

אדם היו מאוחדים עם הנפש הקבוצתית -הוצהר שבזמן מסוים בני. נבין במיוחד את המחשבות שהיו להם

, נחשב כהסתבכות בחומר והדברהם פיתחו נטייה כלפי מטה , לאחר מכן. וחשו את איחודם עם האלוהות

? ין הגיע מה שהישות האנושית מחזיקה בו עתהמנ: ונשאלה השאלה, סוג של נפילה מהאלוהי, כהתדרדרות

כך נגלה יותר את החומר הארצי המוצק עובר , ככל שנרחיק לאחור באבולוציה הארצית? ממה הוא נפל

אנו יודעים שכאשר האדמה הייתה הרבה יותר , אבל. למצב נוזלי תחת השפעתם של תנאים חמים יותר

ן אך הן היו הרבה פחות מנותקות מ, ת אנוש היו קיימותגם ישויו, מאוחר יותר נעשתהנוזלית ממה שהיא 

בזמן . יותר חומריות נעשוישויות אנוש , בה במידה שהאדמה התקשתה. האלוהות מאשר בתקופה העוקבת

אך היא הייתה יכולה , הישות האנושית הייתה כלולה בתוך היסוד המימי, שבו האדמה הייתה במצב נוזלי
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את אדם חשו -בני, לכן. מסוימים היא כבר החזיקה בחלקים מוצקיםפני האדמה רק לאחר ש-להלך על

הישות האנושית נולדה מתוך האדמה כאשר היא כבר הייתה : היו יכולים לומרהם והתקשות הגוף הפיסי 

כל מה שהביא אותה אל תוך . אבל באותה תקופה היא הייתה עדיין מאוחדת כולה עם האלוהות, במצב נוזלי

זה היה הסמל . הוטבלו במים, אלה האמורים לזכור את הקשר הקדום הזה עם האלוהי .זיהם אותה, החומר

שירדת , מודע לכך שהפכת להיות מזוהם, תן לעצמך להפוך מודע לאיחוד הקדום שלך עם האלוהות: שלהם

 .אל מצבך הנוכחי

וזה מה . ותהמטביל גם הטביל בדרך זו כדי להביא את המין האנושי לידי איחוד קרוב יותר עם האלוה

. אבל כזה שמביא אל תודעתנו את כוונת הדברים, זהו ביטוי קיצוני. שכל טבילה סימלה בזמנים הקדומים

אלא אל , האדם לא אל העבר-היה עליו לכוון את בני. כריסטוס ישוע היה צריך להיטבל במשהו שונה

הרוח , מזוהמתולא  מעומעמת ינהאש', הקודש'דרך רוח . ותם הפנימיתהעתיד דרך פיתוחה של רוחניות ביש

הקודש -זו של רוח, טבילה במים הייתה טבילה של היזכרות. האנושית הייתה יכולה להתאחד עם האלוהות

גם אבד , שהטבילה במים מזכירה אותו קשר אשר אבד לחלוטין. היא טבילה נבואית המצביעה לעבר העתיד

נכנס אל תוך הנפשות ר שאכאל שאיבריו נקרעו דיוניסוס היה ה. יין ההקרבה, בכל מה שבוטא בסמל היין

האנושות התפצלה לחלקים רבים ונזרקה . חלקים נפרדים שאינם יודעים זה על זה דבר, האינדיבידואליות

, בקנהבחתונה . האלכוהול הוא הסמל של דיוניסוסר שאכ, אל תוך החומר דרך מה שהאלכוהול הביא לעולם

אך הן אינן יכולות , ישנן אמיתות מוחלטות, לבטח. האבולוציה של המידעעיקרון , נשמר עיקרון גדול

להיות  ומוכרחות להיות תפקיד מיוחד מוכרחלכל עידן . האדם בלי הכנה-לבני, בכל הזמנים, להתגלות

מדוע יכולים אנו ? וכן הלאה, ונשנית-מדוע יכולים אנו לדבר היום על התגשמות חוזרת. אמיתות מיוחדות

מפני שכל הנפשות הנוכחות אנו יכולים לעשות זאת ? ו זאת ולטפח את מדע הרוחלשבת יחד באספה כמ

הנמצאות בתוככם עתה הנפשות ן רבות מ. במספר גופיםיום התגשמו על האדמה מספר פעמים בתוככם ה

חיו פעם בארצות הגרמניות היכן שהדרואידים התהלכו בקרבכם והביאו לנפשכם חכמה רוחית בצורה של 

היא נמצאת היום בעמדה לקלוט , והיות שנפשכם קיבלה אותה באותה צורה באותו זמן. ותמיתוסים וסאג

 קיימתהיום היא  –צורה של תמונות לה הייתה , באותו זמן. האנתרופוסופיתבצורה , אותה בצורה אחרת

ם אל תדמיינו לעצמכ. אפשרי למסור אמת בצורתה הנוכחית-אז היה בלתי, אבל. אנתרופוסופיההבצורה של 

האנתרופוסופיה היא . דרואיד הקדום היה מסוגל למסור את האמת בצורה שבה היא מוצגת כיוםכוהן השה

האדם -תוכרז ובניהאמת , בהתגשמויות מאוחרות יותר. בעתיד הקרובהצורה המתאימה לאנושות בהווה או 

י שאנו מספרים היום כפ, סופר כזיכרוןדי ומה שמכונה עתה אנתרופוסופיה ישונות למ יפעלו למענה בצורות

אל לאנתרופוסופים להתנהג בטיפשות ולומר שבזמנים קדומים היו רק שטויות . אגדות-על סאגות וסיפורי

אלה המתיימרים להיות , למשל. כך-ורק אנחנו קידמנו את העולם באופן מרהיב כל, ורעיונות ילדותיים

אלמלא התקופה הנוכחית , כי. פה הבאהאנו פועלים במדע הרוח כהכנה לתקו, אבל. מוניסטים עושים זאת
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איש אינו צריך להתייחס לעתיד כסיבה , ברם. הרי שהתקופה הבאה לא תופיע, שלנו הייתה קיימת

אדם -פגשתי בני. ונשנית-מתענגים גם על הרבה שטויות ביחס לתורת ההתגשמות החוזרת. להתנהגות בהווה

מפני שלשם כך יהיה , ת ישויות אנוש מכובדותאשר אמרו שבהתגשמותם הנוכחית הם אינם צריכים להיו

 .מיד בהתגשמות הבאה תופענההתוצאות , אם אדם לא יתחיל בזה היום, ברם. להם מספיק זמן בהמשך

אלא שמה שתואם , עלינו להבין בבהירות שאין משהו קבוע באופן מוחלט בצורות של האמת, אם כך

אותו אימפולס גדול של אבולוציה היה צריך . דועתמיד י נעשה, לתקופה מסוימת של אבולוציה אנושית

הוא היה צריך לעטוף את האמת הנעלה , כי. אפילו אל תוך מנהגי החיים של אותה תקופה, כביכול, לרדת

באמצעות סוג של טקס או קרבן , לכן. התואמים להבנת התקופה המסוימת הנדונה ותפקודיםביותר בשפה 

אדם אינו . יך לספר כיצד המין האנושי היה יכול להתעלות אל האלוהותהיה צרהכריסטוס , יין של דיוניסוס

דרך סוג של טקס . יש לקחת בחשבון את העידן. את המים לייןהפך צריך לשאול בקנאות מדוע הכריסטוס 

 .עמד לבוא אשרהכריסטוס היה צריך להכין את , של דיוניסוס

נים של לאומים שלא היו קשורים אשר התערבבו מתוך סוגים שו הכריסטוס הלך אל הגלילים

כך למנהגי -התאים את עצמו בצורה מלאה כלשליחותו ו דם ושם הוא ביצע את האות הראשון של-בקשר

הבה נחזיק בבהירות בעיני רוחנו את מה שהכריסטוס רצה . שהוא הפך עבורם את המים ליין, החיים שלהם

אוביל לאיחוד , ששתיית יין מסמלת אותו, םגם את אלה אשר ירדו אל שלב המטריאליז: באמת לומר בזה

באמצעות , לא רק עבור אלה היכולים להתעלות באמצעות סמל הטבילה, הוא יהיה שם, כך –. עם הרוח

עוד נחזור . ישנה משמעות גדולה מאוד לכך שמוצג לנו בבת אחת שקיימים שישה כלים להיטהרות. מים

אם באותן תקופות שבהן האוונגליון יצא לאור . בילהידי הט-על תמושג אשרההיטהרות היא . למספר זה

מעולם לא ' טבילה'במילה . כהיטהרות הרי שהוא היה מבטא אותה, אדם רצה לבטא את עובדת הטבילה

פי -אוונגליון עללא תמצאו ב. 'היטהרות'ומה שנבע מהטבילה כונה ' להטביל'אך הם אמרו , נעשה שימוש

הכוונה היא תמיד , עצם-אך כאשר משתמשים בה כשם. ורת פועלמלבד בצ, התואמת ΒαπτιζΩאת  יוחנן

 .הקשר שלה לאלוהות, התהליך שדרכו הישות האנושית נזכרת במצב ההיטהרות שלה, להיטהרות

יצע את האות שדרכו הוא הצביע בכריסטוס ישוע , לכלים הסמליים של טקס ההיטהרותביחס אפילו 

השליחות ן מבוטא משהו מ, בחתונה בקנה שבגליל, כך. ןשליחותו הכי רחוק שאפשר היה באותו זמעל 

מה שעליי להגשים כאן קשור בחלקו . זמני טרם הגיע, זמני יגיע בעתיד: "הוא אמר. העמוקה של הכריסטוס

ידי -בהראותו על, הוא ניצב בהווה ובאותו זמן מצביע לעבר העתיד." למה שיש להתגבר עליו דרך שליחותי

אשר התחננה זוהי האם , לכן. חינוכי, לא במובן מוחלט אלא במובן תרבותי, העידן כך כיצד הוא פועל למען
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ֶהם י יִן: בפניו ואמרה ין ל  .א 
25
בי , מה שעליי להגשים עתה עדיין קשור לזמנים הקדומים: "אך הוא השיב 

מעות כלשהי הייתה יכולה להיות משכיצד ." היין יהפוך חזרה למים הזמן שבו, הגיע טרםכי זמני הנכון , ובך

ה ִלי ו ל ְך: אמירהב ה, מ  ?ִאיש 
26
יש לזה משמעות אם מוצג לנו ! אםהשיב על שאלת ההוא כך -אחרש בעוד 

אשר אות , בהתאמה לשימושים הקדומיםאות בוצע והדם -הנוכחי של האנושות נוצר בגלל קשר המצבש

יש ; הדם-יתעלה אל מעל לקשרהעצמאי ' אני'שבו ה ימוש באלכוהול כדי להצביע על הזמןעדיין זקוק לש

, שאותם מסמל היין, הקדומים להביא בחשבון את הזמניםלזה משמעות רק כאשר מוצג לנו שבהווה עלינו 

 .'זמנו שלו'אך שיגיע זמן שיהיה 

אלה הוא מראה שמה שנמסר היה עבור , ראשית. ריםלנו שני דב גלהמאוונגליון ה, פרק פרק אחר

, מדע רוחי אקזוטרי מוצג בהרצאות, בזמנים שלנו. הבין אמיתות אוקולטיותשבדרך מסוימת היו מסוגלים ל

ידי אלה שבדרך מסוימת -מדעיות היו יכולות להיות מובנות רק על-אבל באותה תקופה אמיתות רוחיות

היו מסוגלים להבין משהו ממה שכריסטוס ישוע אמר ר שאמי היו אלה . עברו התקדשות בדרגה זו או אחרת

ן שהיו מסוגלים לסגת מאלה  –היו מסוגלים לקלוט מחוץ לגוף הפיסי ר שארק אלה ? עמוקותאמיתות  על

הרי שהם , אילו כריסטוס ישוע רצה לדבר אל אלה שהיו יכולים להבינו. הגוף ולהיות מודעים בעולם הרוח

, משלל. אלה שהיו יכולים לראות באופן רוחי, היו צריכים להיות אלה שבדרך מסוימת עברו התקדשות

אנו רואים שהוא , נקדימוןל הנפש בפרק העוסק בשיחה שקיים עם שמחדש -כאשר הוא מדבר על לידה

 –:עליכם רק לקרוא את הדברים הבאים. מגלה את האמיתות האלה למישהו הקולט עם חושים רוחיים

פְּרּוִשים  ד ה  י ה ַאח  יְּהּוִדיםֶשה  נְִּהיג י ה  מֹו, ִממ  ִדימֹון שְּ יְּל ה ב א, נ קְּ ל  .ֶאל י שּוע  ב 
27
 

משמעות ; בלילהנאמר לנו שנקדימון בא אל ישוע . הבה נרגיל את עצמנו לדייק בשימוש במילים

משמעות המילה . שכריסטוס ישוע היה צריך למסור לוהדבר היא שהוא קלט מחוץ לגוף הפיסי את מה 

שבשיחתם על עץ כפי . ו הרוחייםשתמש בחושיהוא ה, הוא ניגש אל כריסטוס ישועהיא שכאשר ' בלילה'

 .כושר הבנהב מדוברגם כאן כך , נתנאל וכריסטוס ישוע הבינו זה את זה כמתקדשים, התאנה

שאינה קשורה  שליחותלבצע תמיד  מוכרחכריסטוס י אשר מוצג לנו באוונגליון הוא שההדבר השנ

הוא נתן לה את . יד הבארלאישה השומרונית ל כאשר הוא ניגשזה מוצג בבהירות רבה . דם-כלל לקשר

 :הדם-שלהם התעלה אל מעל לקשר' אני'ההוראות שהוא נתן לאלה שה

רֹון ִעיר בְּשֹומְּ ּה, הּוא ב א לְּ מ  ֶכם שְּ ל, שְּ נֹו-ע  ף בְּ יֹוס  ן י ֲעק ב לְּ ֶדה ֶשנ ת  ת ה ש   .י ד ֶחלְּק 
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ר י ֲעק ב ה בְּא  יְּת  ם ה  עֹו, י שּוע  . וְּש  ס  י ף ִממ  י ה ע  ר, ֶשה  בְּא  י ד ה  ב לֹו לְּ ִשִשית . י ש  ה ה  ע  ה ה ש  יְּת  ע ה ה  ה ש 

ֶעֶרְך  .בְּ

יִם א ב מ  רֹון ִלשְּ ה ִמשֹומְּ ר ל ּה י שּוע  . וְִּהנ ה ב ָאה ִאש  תֹות: "ָאמ  נִי ִלי ִלשְּ ה " תְּ ִעיר  לְּכּו ה  יו ה  ִמיד  לְּ ֶשכ ן ת 

נֹות א ֶכל  .ִלקְּ

ה ִאש  ה לֹו ה  ר  רֹונִית ָאמְּ ה: "ה שֹומְּ ת  יְך א  ה, א  ת  רֹונִית, ֶשיְּהּוִדי א  ה שֹומְּ תֹות ו ֲאנִי ִאש  ש ִמֶמנִי ִלשְּ ק  ב  ִכי  "?מְּ

רֹונִים ִבים ִעם שֹומְּ רְּ ע  ינ ם ִמתְּ יְּהּוִדים א  .ה 
28
 

, נסוגם שלה' אני'משהו מוזר מאוד שהכריסטוס היה צריך ללכת אל בני עם שהזה שהיה  מצייניםכאן 

 .זהו הדבר החשוב. הנפש הקבוצתיתן מ ,נעקר

אדם -הדם הקושר בני-אנו קוראים שהכריסטוס לא רק מנתק את קשר, אחד מאנשי המלךבסיפור על 

הוא בא אל אלה . מפריד ביניהם בכיתותאשר קשר האלא גם מנתק את , יחד בחתונה בין קרובי משפחה

, לאורך האוונגליון. היה זר לו, פי פירוש היהודים-האיש שעלבנו של הוא ריפא את . שלהם נעקר' אני'שה

 –:הוא היה יכול לומר, לכן. העצמאי הנוכח בכל אינדיבידואל אנושי' אני'שליח הטוס הוא הכריסמצוין ש

, שלי השוכן בתוכי' אני'ל אינני מתייחס כלל', אני הווהה'על , ר על עצמי במובן נעלה יותרכאשר אני מדב"

' אני'הגם אך באופן כללי , שלי מאוחד עם האב' אני'ה. כל אדםל שהנמצא ברשותו משהו ל ,מהותאלא ל

זוהי גם המשמעות העמוקה יותר של ההוראות שהכריסטוס נתן ." מאוחד עם האב בכל אישיות הקיים

 .לאישה השומרונית ליד הבאר

פשר לכם להגיע להבנה יא, ובן באופן הנכוןשאם י, לבכם במיוחד לקטע-ברצוני להפנות את תשומת

שכמובן יש לקראו כך שהקורא יהיה מודע לישותו של ', בפרק ג 14-18כולל פסוקים ההקטע זהו . עמוקה

  –:יוחנן המטביל הדובר את הדברים הבאים

כ ל ל ה  ע  ל ה הּוא מ  עְּ מ  ב א ִמלְּ ב ר. ה  ִענְּיְּנ י ה ָאֶרץ יְּד  יִם הּוא ה  . זֶה ֶשִמן ה ָאֶרץ ִמן ה ָאֶרץ הּוא ּומ  מ  ב א ִמן ה ש 

כ ל ל ה  ע  ִעיד. מ  ע הּוא מ  מ  ָאה וְּש  ה ֶשר  דּותֹו, ֶאת מ  ִלים ֶאת ע  בְּ ק  ין מְּ  . וְּא 

ֱאֹלִהים ֱאֶמת ם ֶשה  ת  דּותֹו ח  ל ֶאת ע  ב  ק  מְּ  ,ה 

י ֱאֹלִהים ר  ב ר ֶאת ִדבְּ ד  ֱאֹלִהים מְּ ל חֹו ה  ה הּו, ִכי ִמי ֶששְּ ִמד  י ֹלא בְּ ן ֶאת ה רּוח  ו ֲהר   .א נֹות 

ל חֹו ! איזו סתירה. פי תרגום זה-הייתי רוצה לפגוש אדם אשר מבין את הדברים האלה על ִמי ֶששְּ

י ֱאֹלִהים ר  ב ר ֶאת ִדבְּ ד  ֱאֹלִהים מְּ ן ֶאת ה רּוח  , ה  ה הּוא נֹות  ִמד  י ֹלא בְּ  ?מה פשרם של דברים אלה .ו ֲהר 

הנצחי ' אני'אני מדבר על ה, שלי' אני'כאשר אני מדבר על ה": כריסטוס אומרה, באינספור אמירות

אני מדבר על , הזה' אני'כאשר אני מדבר על ה. האדם שהינו מאוחד עם היסודות הרוחיים של העולם-בבני
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ועתה הוא מדבר רק )אם מישהו שומע אותי . משהו השוכן במעמקים הפנימיים ביותר של הנפש האנושית

הוא אינו מבין דבר ממה שאני . הוא לא קיבל את עדותיהרי ש, (הנצחין ש דבר מהנמוך שלא ח' אני'על ה

כל אחד . הוא לא היה עצמאי, אחרת. ר זורם ממני אליושכי אינני יכול לדבר על דבר כלשהו א, אומר

אנו , פסוקים ספורים קודם." את האל שעליו אני מכריז, למצוא בתוך עצמו כבסיס הנצחי שלו מוכרח

  –:ת הקטע הבאמוצאים א

ל ינֹון ע  ע  ִביל בְּ טְּ י ה מ  נ ן ה  ל ם-ג ם יֹוח  בְּלּו, י ד ש  ֲאנ ִשים ב אּו וְּנִטְּ ם וְּה  יּו ש  ִבים ה  יִם ר  ן מ  ;ֶשכ 
29
 

הכוונה לצורת )עלתה שאלה בין כמה מתלמידיו של יוחנן והיהודים על אודות ההיטהרות , לאחר מכן

 .(הטבילה

איחוד עם האלוהי ועל שקיעת האנושות הם תמיד דיברו על , חוגים אלהב עלתהכאשר שאלה כזו 

, כך. איחוד עם האלוהי התקיים דרך הנפש הקבוצתית, פי הרעיון הישן של האל-על, בתוך החומר וכיצד

ויוחנן היה צריך להבהיר להם שמה שבא אל תוך העולם דרך !" גם ישוע מטביל: "אחרים באו ואמרו ליוחנן

מסומל ר שאמדבר על אותו איחוד  אינובאמרו שישוע  הו מיוחד מאוד ואת זה הוא עשהישוע היה מש

אדם יהיו המנחים שלהם עצמם באמצעות -אלא מורה על הדרך שבה בני, ידי הצורה הישנה של הטבילה-על

את ', אני הווהה'את בתוך עצמו לגלות  מוכרחוכל אינדיבידואל . העצמאי' אני'התשורה החופשית של ה

, אם מילים אלה נקראות כך. בעמדה למצוא את האלוהי בתוך ישותו הפנימית ניצברק בדרך זו הוא . להא

הוא שנשלח כדי , הוא שנשלח מאת האל. נשלח מאת האל' האני הווה', אז הקורא יהיה מודע לכך שהוא

 .דם-פי קשר-לא עוד על, גם הטיף לאל במובן האמיתי, להצית את האלוהי בדרך זו

, יש לנו עכשיו את הבסיס לתרגום כזהכי , פי משמעותם האמיתית-גם את הקטעים האלה עלהבה נתר

עלינו רק . הן תוארו בצורה פואטית בספרים רבים. אם אנו מבינים כיצד התורות של הקדומים הוצגו

ובר ד, באותו זמן. שבו הוכרז על האלוהי בשפה הבנויה בצורה יפה, הישנה-הבריתן מ תהיליםלהיזכר בספר 

אבל כל מה שנלמד לא היה יותר , זאתאפשר היה ללמוד את כל . הדם הקדום רק כקשר עם האל-על קשר

אזי כל החוקים , אילו הייתה תשוקה להבין את הכריסטוס, אך. מאשר משהו הקשור לאלוהות קדומה זו

ן בה במידה אפשר היה להבי ,את מה שהכריסטוס לימד. לא היה נחוץ, כל מה שהיה מלאכותי, הקדומים

אפשרי לאחוז בידיעה המלאה -היה בלתי באותה תקופה, נכון. הרוחי שבתוכם' אני'אדם הבינו את ה-שבני

התנאים המוקדמים להבנה . נשמע מפיו של כריסטוס ישוע אשראבל אפשר היה להבין את , על האלוהות

כי כל מה שהיה נחוץ היה , טיתהילים לא היו נחוצים ואף לא התורות הבנויות באופן פואמזמורי . היו שם

אפילו במילים מגומגמות . אדם היה צריך רק לדבר בעיצורים כדי להיות עד לאל. צורת ביטוי פשוטה ביותר
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מי שחש . בלי מקצב, אלו היו צריכות להיות מילים בודדות; אפשר היה להיות עד של האל, ופשוטות ביותר

מי . היה יכול להבין את דבריו של הכריסטוס, ת בדיבורוגם אם היו עצירו, שלו שהוא נשלח מהאל' אני'ב

אך המקצב שלו כולו לא , תהיליםדיבר במשקל הפואטי של מזמורי , לשידע רק את הקשר הארצי עם הא

מי שחש את עצמו מושרש עמוק בעולמות הרוח , ברם. הוביל אותו למשהו אחר מלבד האלים הקדומים

אלה אשר קיבלו עדות רק בדרך , אך. ראה ונשמע באותם עולמותנמצא מעל לכל ויכול להעיד על מה שנ

או מעצם קבלתם שהם חשו שהם הם הר, אם אלה היו אלה שקיבלו אותה. לא קיבלו את שלו, הרגילה

ודרך הבנתם הם היו עדים , את מה שהאחר אמר להם הבינוהם , האמינוהם לא רק  .שלחו מהאלעצמם נ

כי הרוח שאליה , זו הכוונה." לה גם במילותיו המגומגמות את דבר האלמג', אני'מי שחש את ה. "לדבריהם

אך היא יכולה , בצורה כלשהי של מקצב בהברות, אינה צריכה לבטא את עצמה במקצב, כאן מתייחסים

נהוג ל כהיתרהסוג הזה יכולים להילקח בקלות ן דברים מ. הפשוט ביותר באופן, להכריז על עצמה בעצירות

מי שדוחה את החכמה רק מפני שלדעתו המיסטריות הנשגבות ביותר צריכות להיות , אבל. טיפשותב

רק , מודע למדי-באופן לא, לעתים קרובות, גם אם, עושה זאת, מבוטאות בצורה הפשוטה ביותר האפשרית

או ' מידה'הכוונה היא שה, (מקצב" )האל לא נתן את הרוח במידה: "כאשר נאמר. מתוך נטייה לנוחות נפשית

ברשותו לא כל מי ש. 'מידה'קיימת גם , היכן שהרוח קיימת באמת, אך. קצב אינו מסייע בשאיפה לרוחהמ

יש דברים , כמובן. או למקצב' מידה'יגיע קרוב לוודאי ל', רוח'מי שיש לו , אבל'; רוח'יש גם ', מידה'

אם למישהו , וכן'; רוח'אין זו עדות לכך שיש לו ', מידה' איןאם למישהו . לשנותםאפשרי -מסוימים שבלתי

וכן חוסר מדע אינו מהווה עדות , המדע אינו מהווה סימן לחכמה. 'רוח'אין זו עדות לכך שיש לו ', מידה'יש 

 .לה

עליכם להתייחס , כאן. העצמאי בכל נפש אנושית' אני'ו כיצד הכריסטוס פונה אל המוצג לנ, כך

', אני הווה'מי שמגלה את האל ב: "ט הבא יאמרהמשפ, אז. דיבור הבנוי באופן פואטי, כמקצב' מידה'ל

 .והוא יגלה את הדרך אל האל – "אפילו במילותיו המגומגמות, שפת האלנושא עדות לדיבור אלוהי או 
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 'הווה אניה'
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שיח בין -עלינו לזהות דו, של כריסטוס ישוע לנקדימון כבר הצבענו על כך שבדבריו בהרצאות אלה

 מחוץ לגוף הפיסי באמצעות איברי הכרה לוט את מה שיכול להיתפסריסטוס ואישיות המסוגלת לקהכ

בהירות ובצורה זה מצוין ב, כאלההמבינים דברים  עבור אלו. אם הם פותחו לדרגה מסוימת, עילאיים יותר

שבו הישות  תודעהכלומר במצב ', בלילה'טוס ישוע שבו נטען שנקדימון בא אל כריס מובהקת באוונגליון

להסברים הטריוויאליים אשר הוצגו לא ניכנס . חיצוניים-משתמשת באיבריה החושיים האנושית אינה

שיח זה הבעיה היא הלידה מחדש של -אתם יודעים שבדו. 'בלילה'אדם שונים ביחס למילה -ידי בני-על

כריסטוס אומר אלו מילים חשובות מאוד ביחס ללידה מחדש שה. 'מתוך מים ורוח'הישות האנושית 

 :'פרק גב 4לנקדימון בפסוק 

ִדימֹון ַאל נ קְּ ן: "ש  יֹותֹו ז ק  ִהּו ל ד ִבהְּ ם לְּ יְך י כֹול ָאד   "?א 

ִשיב י שּוע   ר לְָּך: "ה  ן ֲאנִי אֹומ  ן ָאמ  לְּכּות , ָאמ  נ ס לְּמ  ִהכ  ל לְּ רּוח  ֹלא יּוכ  יִם וְּה  מ  ִאם ֹלא יִּו ל ד ִאיש ִמן ה 

ֱאֹלִהים ".ה 
30
 

של מסמך  ותיוליאלה בזהירות ועלינו לזכור באופן ברור שמ הדבריםר אמרנו שיש לשקול את כב

את קודם עלינו לגלות ולהבין , מצד שני אך, במובן מילולי, מצד אחד, ילקחלה מוכרחותדתי מסוג זה 

ה: מצוטטות לעתים קרובותהמילים הבאות . המשמעות המילולית הזאת ִמית  ל, ה אֹות מְּ י ה ח  רּוה   ֲאב  ח  !מְּ
31
 

היתר  מוצאים בהןהם . משתמשים בהן לעתים קרובות באופן מיוחד מאוד, אלה המצטטים את המילים הללו

ואז הם אומרים למישהו אשר טרח ללמוד את הכתוב ', רוח הדבר'אותו הם מכנים , םנדמיוהן את להכניס ב

מי שמדבר בצורה !" ל הרוח מחיהאב, האות ממיתה? מה עלינו לעשות עם הכתוב: "לפני שפנה אל הרוח

. אך הגוף הוא משהו מת, הרוח היא זו אשר חיה באמת: "ניצב באותו מישור עם אדם שהיה אומר, כזאת

מי שמדבר בדרך זו אינו יודע שהרוח מתעצבת ." כי אז הרוח תתעורר לחיים, הגוףהבה נהרוס את , לכן

לוט את מה שהיא חווה בעולם הפיסי כדי לק גופה להשתמש באיברי מוכרחההאנושית  שהישות, בהדרגה

; כך נוכל לחסלו-אחררק ו תחילה עלינו לדעת את הכתוב. רוח לאחר מכן לכדיהוא מרומם  ואותו הפיסי

                                                      
30

 .5-4פסוקים ', פרק ג, פי יוחנן-האוונגליון על 
31

 .6פסוק ', פרק ג, השנייה אל הקורינתים 

חזרה 
לתוכן 
 עניינים
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גוף זה נושר מהרוח , הגוף האנושין קה את כל מה שביכולתה להפיק מהרוח הפיש לאחר, באופן דומה

 .האנושית

נוכל להיכנס אל תוך . פי יוחנן-האוונגליון עלוקא בפרק זה של יש משהו עמוק באופן יוצא דופן דו

משמעותו רק כאשר נעקוב אחר האבולוציה האנושית עוד יותר לאחור מאשר עשינו בהתייחסותנו 

עלינו לעקוב אחר הישות האנושית אחורה בתקופות מרוחקות יותר של אבולוציית , היום. לאוונגליון עד כה

, ממה שעליי לומר על אודות מצבים אנושיים ארציים אלה, כבר בהתחלה, שלא תזדעזעו כדי .האדמה

לבכם לעובדה שלפני -כבר הסבנו את תשומת. ברצוני להוביל אתכם חזרה אל התקופה האטלנטית הקדומה

האנושיים אבותינו , שזיכרון שלו נשמר בסיפורי המבול, אותו אסון טבע איום אשר ארע לאדמה שלנו

, יבשה זו. אך מהווה את קרקעית האוקיינוס האטלנטי, במערב באזור שאינו קיים עודהקדמונים חיו שם 

כאשר אנו בוחנים את התקופות המאוחרות . היוותה מחסה לאבותינו הקדמונים, המכונה אטלנטיס הקדומה

 הרחוקאפילו בתקופות אלה של העבר , אנו מגלים, זו של האבולוציה האנושית קופת אטלנטיסיותר של ת

לאחור  נרחיקאם , ברם .שלפחות צורת הישות האנושית לא הייתה שונה בהרבה מצורתה הנוכחית, אודמ

אנו . נמצא שהצורה האנושית שונה למדי מזו שבהווה, אל התקופות המוקדמות יותר של יבשת אטלנטיס זו

 .יכולים להרחיק עוד לאחור

גם יבשה זו . ימינו מכונה למוריה שבשפה של, הישות האנושית חייתה בארץ, לפני עידן אטלנטיס

אפריקה , היא תפסה בערך את האזור המשתרע בין אסיה. על אדמתנואבדה דרך שינויים גדולים 

כפי שהן מופיעות בפני , כאשר אנו בוחנים את הצורות האנושיות אשר חיו בלמוריה. ואוסטרליה הדרומיות

לכם אותן ואין צורך שאתאר , אנושות בימינואנו מוצאים אותן שונות מאוד מאלה של ה, ראייה רוחית

במידה רבה  שהיה עליכם כבר לסבולעל פי אף . בפרטים ואף לא את אלה מתקופת אטלנטיס הקדומה

כך מהצורות -שביסודן שונות כל, כן הצורות של למורים קדומים אלה-פי-על-אף, של מדע הרוח מתיאוריו

, גם אם באופן שטחי למדי, לתאר אותן עלינובהיבט מסוים  ,ברם. סבירות-היו נראות לכם בלתי, הנוכחיות

 .אם ברצוננו להבין את אשר קרה לישות האנושית במהלך אבולוציית האדמה

הבה נניח שעם . ההבנה לשםאך נניח זאת , אפשרי-משהו במציאות שהינו בלתי, למשל, הבה נניח

בחלק האחרון של התקופה יכולים להסתכל  הייתם, שכמובן לא היו ברשותכם באותו זמן, חושינו הנוכחיים

ולבחון את פני שטח האדמה , הלמורית ובחלק הראשון של התקופה האטלנטית של האבולוציה האנושית

פני האדמה באמצעות תפיסה חושית -אילו הייתה מצפים למצוא את הישות האנושית על. באזוריה השונים

הישות האנושית לא הייתה קיימת בצורה שהייתם יכולים , באותם זמנים. הייתם מתאכזבים מאוד, פיסית זו

, היה נראה לכם כאילו אזורים מסוימים של פני שטח האדמה. לראות באמצעות חושיכם הפיסיים הנוכחיים

אשר הייתה או מוקפת במי ים או , בלטו ביחס ליתר האדמה שעדיין הייתה נוזלית, שכבר דומים לאיים

לא היו אדמה יבשה כמו האדמה המוצקה הנוכחית , ם אשר בלטו כמו אייםאותם אזורי, אך. אפופה באדים
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ללא הרף כלפי מעלה והורדו  נהדפואזורים אלה של איים . אלא אדמה רכה שבה פעלו כוחות אש, שלנו

הכול היה ; באדמה היה עדיין יסוד פעיל באש, בקיצור. ידי הכוחות הוולקניים של אותם זמנים-שוב על

במידה ואשר התקררו  שכבר היו קיימיםבאזורים מסוימים . של שינוי מתמיד, זרימה פעילהעדיין במצב של 

; הייתם רואים צורות גרוטסקיות, פה ושם. החיים שלנו-הייתם מוצאים מבשרים של עולם בעלי, מסוימת

הישות יכולים לראות דבר מלא הייתם , ברם. חיים-חלוצים של הזוחלים והדו, הייתם רואים צורות מוזרות

היה עליכם . לעין-להיות גלוימפני שבאותם זמנים לא היה לה גוף פיסי דחוס ומוצק מספיק שיוכל  האנושית

אולי היה זה כאילו הייתם שוחים בים של ימינו ולא . במצבורי המים והאדים, כביכול, לחפשה במקום אחר

הייתם . בעלי מרקם רך וריריחיים נחותים מסוימים -הייתם יכולים לראות שם הרבה יותר מאשר בעלי

ככל שנרחיק . באזורים של אדים מימייםמשובצת מוצאים את הצורה הפיסית האנושית של אותה תקופה 

. מימית-חושה יותר ודומה לסביבתה הגזיתכך נמצא את הצורה האנושית של אותה תקופה כ, יותר לאחור

, לים לעקוב בעינינו אחר האבולוציה כולהרק בתקופה האטלנטית שהיא מתחילה להתעבות ואילו היינו יכו

. יורדת בהדרגה אל פני שטח האדמה, ישות אנושית זו מתעבה, מתוך המים, היינו יכולים לראות כיצד

מתוך תחום זה . נכון שהישות האנושית הפיסית דרכה על קרקע האדמה בשלב מאוחר באופן יחסי, למעשה

קיבלנו תמונה בקווים כלליים של הישות , עתה. תוכוהתגבשה מו בהדרגה היא ירדה, של מים ואוויר

כאשר אנו עוקבים רחוק מאוד . המורכבת מאותו יסוד שבו היא חיה, האנושית שאינה נבדלת מסביבתה

 .רופף יותר ויותר נעשהאנו מגלים שגוף אנושי זה , לאחור אחר אבולוציית האדמה

, קדום-אנו יודעים שהוא הופיע מתוך ירח. הלכת הארצי הנוכחי שלנו-הבה נחזור לתחילת כוכב, עתה

קדום זה לא כלל את מה שהיינו מכנים -ירח, בשלב מסוים של האבולוציה שלו. קוסמוס החכמהאותו כינינו 

הלכת -ועלינו להבין בצורה ברורה מאוד שהתנאים הפיסיים היו שונים למדי בהתגלמות כוכב, אדמה מוצקה

אל לכם לדמיין שהוא , קדום-אם תעקבו לאחור עד למצב סטורן. ואשר קדמה לאדמה הנוכחית שלנ, שלנו

סלעים שעליהם הייתם יכולים בו שהייתם מוצאים , היה מופיע בפניכם כפי שהאדמה שלנו מופיעה עתה

אילו הייתם מתקרבים . דבר מכל זה לא היה קיים באותו זמן. ועצים שעליהם הייתם יכולים לטפס לצעוד

אולי לא , הרחוקיםקופה האמצעית של האבולוציה שלו מהמרחבים הקוסמיים קדום במהלך הת-לסטורן

כלומר , אבל הייתם יכולים לגלות משהו מוזר מאוד, הייתם רואים גוף קוסמי מיוחד כלשהו בתנועה

המציאות היחידה של מצב סטורן זה הייתה . שהגעתם לאזור שבו חשתם כאילו זחלתם אל תוך תנור

. אפשרי היה לקלוט אותו בשום דרך אחרת-בלתי. של חום ביחס לסביבתושהייתה לו דרגה שונה 

אלא הוא , רק בין שלושה מצבי צבירה של חומר, כמו הפיסיקה הרגילה בימינו, אינו מבדילהאוקולטיזם 

סטורן לא היה אפילו , ברם. גוף נוזלי וגוף גזי, הפיסיקאי מצהיר שכיום ישנם גוף מוצק. מבחין בנוספים

אנו , באוקולטיזם. המצב הגזי שלנו דחוס הרבה יותר מהמצב הדחוס ביותר שהיה בסטורן. במצב גזי

סטורן היה . אלא מצב רביעי, מצוי בתנודתיותהמבדילים גם את מצב החום שאינו פשוט מצב של חומר 
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שמש הוא . לכת לוהט-נחווה התעבות של אותו כוכב, מורכב אך ורק מחום זה ואם נתקדם מסטורן לשמש

קדום -מצב ירח .זהו הגוף הגזי או האווירי הראשון; הלכת שלנו-ההתגשמות הגזית הראשונה של כוכב

כל מה . יהופך למצב נוזל, ממנו לאחר ששמש מתנתק, וף נוזלי שרק מאוחר יותרזהו ג; מתעבה עוד יותר

ם על מיקיי אלה לא היוכל  –פני שטח האדמה , סלעים, מינרלים – שאנו מכנים כיום אדמה מינרלית

 .מתוכה בהתגבשם, לראשונה על האדמה שלנו ועהופיהם . קדום-ירח

היא התחילה בכך שהיא קודם חזרה שוב על כל המצבים , אדמה החלה את האבולוציה שלהכאשר ה

 ,בתחילתו של כל שלב חדש של אבולוציה, כל מהות וכל ישות בקוסמוס תמיד חוזרים. השונים הקודמים

כאשר היא עברה דרך . שמש וירח, דרך המצבים סטורן מהרהאדמה שלנו עברה , כך. מצבים קודמיםעל 

, אלא מצב נוזלי, לא כמו המים בימינו –היא הייתה מורכבת ממים מהולים באדים , האבולוציוני ירחהשלב 

תחום מימי זה אשר שחה במרחב הקוסמי לא היה . היה במצבו הדחוס ביותרהמצב הנוזלי . חומרשל , מימי

ובתוך , דרו זה את זהמשהו גזי ומשהו נוזלי ח, ובמילים אחרות, אלא מים מהולים באדים, כמו המים בימינו

צורף פני שעדיין לא מ יכולה להתקיים בתחום מימי זה היא הייתה. זה אנו מוצאים את הישות האנושית

וגוף אסטרלי אלה עדיין ' אני'. והגוף האסטרלי שלה היו נוכחים' אני'רק ה, מהישות האנושית. חומר מוצק

הם . רוחיות -אלוהיותוך הגוף של ישויות אלא כאילו משובצות בת, לא חשו את עצמם כמהויות נפרדות

בתוך גופים , לאחר מכן. גזית-עדיין לא חשו את עצמם מנותקים מישות שגופה הוא האדמה המימית

זה מוצג בתרשים . דקיקים מאוד, נבטים אנושיים עדינים, נוצרו קפסולות, אלה' אני'-אסטרליים חדורי

 .הראשון

 

 פה הלמוריתהתקופה ההיפרבואית והתקו. 0תרשים 

ותם חסרי תחושה בהיש', אני'החלק העליון של התרשים נועד להציג את הגוף האסטרלי וה

את הנבט הראשון של הגוף  אלה מפיקים מתוכם; אדמה-היו משובצים בספירת מים להתרשמות חיצונית

. דמה זוא-הוא התעצב מתוך ספירת מים, לאחר מכן. היו במצב דליל מאוד, הפיסי שיחד עם הגוף האתרי

הייתם רואים את הנבט הראשון של הגוף , אילו הייתם עוקבים אחר הדברים האלה באמצעות ראייה רוחית

כלומר  –אותו חלק מעצמכם . כמוצג בתרשים הראשון' אני'הפיסי והגוף האתרי מוקפים בגוף אסטרלי ו

ראשונה במצב אדמה זה עיצב ל, שבהווה שרוע במיטה בהיותכם ישנים –הגוף הפיסי והגוף האתרי שלכם 
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סביבת האדים המימית התעבתה , אז. 'אני'את הנבט האנושי הראשון בהיותו עדיין עטוף כולו בגוף אסטרלי ו

מים קדמוני -נתנו את האימפולס לנבט אנושי ראשון זה להפוך לחלק ממצב אדמה' אני'והגוף האסטרלי עם ה

היה הדבר הבא אשר התרחש .( החיים והצמחים-יאיננו יכולים לעקוב עתה אחר האבולוציה של בעל. )זה

אלא המים , האדים והמים לא היו עוד מעורבבים יחד. אוויר ומים הופיעו, התעבות המים ובמובן מסוים

נעשתה  –הגוף הפיסי והגוף האתרי  –הגופניות האנושית , כתוצאה מכך. והאוויר היו מופרדים זה מזה

. וקלטה לתוכה את יסוד האש אוויריתהיא נעשתה , המיםן רד מאיכשהו מעובה יותר ומשום שהאוויר נפ

; כב מאוויר חדור אשאתרי היה מור-הנבט האנושי הפיסי, כך. לאוויריעתה  היה, מה שקודם היה מימי, כך

 .לחלופין במים ובאווירברטטו , המיםן עטפו אותו וכל זה התנועע במה שנשאר מ' אני'הגוף האסטרלי וה

. 

 אטלנטית-האטלנטית והאחרפה התקו. 2תרשים 

תי הגיע גם לצפיפות האוויר ההתחל המצבש, הישות האנושית של אותה תקופה ניצבת לפנינו, כך

לכל אחת . אותה ישות אנושית השרועה במיטה במהלך השינה בימינו נעשתההיא . האשן חמה מ ונעשתה

כלומר הן , בצות לגמרי בחיק האלוהותאבל הן משו', אני'גוף אסטרלי ו אש אנושיות אלה השתייכו-מישויות

 .עדיין לא חשות את עצמן אינדיבידואליות

התנאים הנוכחיים ן כך מ-אלה שונים כל תנאיםכי , למודט עמוקות על הדברים האלה מוכרחים אתם

האש ? מהו יסוד האש שציינת שם באוויר –:תשאלו, עתה. הם נראים מזעזעים ומדהימיםו של האדמה

זהו חום , זוהי האש אשר פועמת דרך דמכם. עדיין קיימת בתוככם, חזיקו בה באותה עתשישויות אנוש ה

כאשר אתם שואפים . בתוך האורגניזם שלכםגם האוויר הקדום ממשיך לחיות ן מה שנשאר מ. הדם

, כאשר אתם שואפים עמוק. אשר זורם לתוכו ומחוצה לו, אוויר בתוך הגוף המוצק שלכםיש לכם , ונושפים

חודר את הגוף דמיינו את האוויר הזה . חםכך שאוויר הנשימה נלקח אז אל תוך הדם וזוהי הסיבה ל האוויר

נוזלי ודמיינו רק את הצורה הרחיקו ממחשבתכם כל מה שהינו מוצק ו, עתה .חודר אותו בכל חלקיו, כולו

אל תוך בר היא שהיא העבירה חמצן משמעות הד; צורת הישות האנושית שרק שאפה אוויר, שנשארה

אבל מורכבת רק , נשארת צורה אשר דומה מאוד לצורה האנושית. חלקים החיצוניים ביותר של הגוףה

, נשאר סוג של גוף צללי. האוויר הזורם דרך הישות האנושית לובש את הצורה המדויקת של הגוף. מאוויר
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א הייתה לכם הצורה שיש ל, אז; זהו סוג הישות האנושית שהייתם באותם זמנים. חוםחדור המורכב מאוויר 

מצב זה המשיך אל תוך התקופה . 'אני'ואך הגוף הפיסי והגוף האתרי היו עטופים בגוף אסטרלי , לכם עתה

אדם הסתובבו כפי -בני, אלה אשר נכנעים לאשליה שבתקופות המוקדמות ביותר של אטלנטיס. האטלנטית

התחום הדחוס הספירה האווירית אל תוך ן מ היצור האנושי הראשון ירד. שרויים בטעות, שהם עושים כיום

חיים שלא יכלו לעצור את התגשמותם בצורה -על האדמה היו רק בעלי, באותם זמנים. יותר של החומר

עדיין בשלה מספיק כדי למסור את  לא הייתההיות שהאדמה , החיים-כך הם נשארו בשלב בעלי, פיסית

מפני שהם לא יכלו  ,החיים נשארו בתצורות נחותות יותר-בעלי, לכן. מהותה עבור הצורה האנושית הפיסית

 .לעצור את ירידתם אל תוך החומר

. חום ונוזל, לחלקים של אוויר, הפיסי ביחס לגופה, ה חלוקת הישות האנושיתאשר ארע היהדבר הבא 

ביכולתכם לומר שהישות . מים-משמעות הדבר היא שהישות האנושית הפכה להיות אדם, במובן אוקולטי

האדמה הייתה ספירה מימית , קודם לכן. זה לא היה לגמרי נכון, אך. מים-אנושית הייתה כבר קודם אדםה

הם עדיין לא ; הם שחו במים כישויות רוחיות. 'אני'היו גוף אסטרלי ו –רק במצב רוחי על פי אף  –ובתוכה 

ם למצוא את הגוף האנושי לנקודה שבה היינו יכוליהגענו בפעם הראשונה , עתה. עברו אינדיבידואליזציה

הייתם מוצאים , בים בראשיתי זהאילו הייתם שוחים . אך בעיצוב של סוג של מדוזה, הפיסי בתוך מים אלה

זוהי הדרך שבה ישויות אנוש אלה הופיעו . שהיו שקופות עבורכם ,אשר התעבו מתוך המים, צורותבו 

עמוקות  שלהן נשארו משובצים' אני'רלי והסטהיה להן גוף מים ובאותו זמן הגוף הא, בהתחלה. בהתחלה

החלוקה של מצבי , כאשר הישות האנושית החזיקה בגוף מימי זה, באותם זמנים. רוחיות-האלוהיותבישויות 

מודע ויום -לילה לאבין ההפרדה . התודעה שלה הייתה שונה מאוד מזו שהיא הפכה להיות מאוחר יותר

כאשר הישות האנושית הייתה עדיין משובצת , אך אז, יוםלא הייתה קיימת כפי שהיא קיימת כ ,מודע

כאשר היא ירדה אל , במהלך היום. הייתה לה תודעה אסטרלית מעורפלת, רוחי-אלוהיבישויות העולם ה

היא ראתה את , זה היה לילה עבורה וכאשר היא שוב הייתה מחוץ לגופה הפיסי, נוזלי שלה-תוך הגוף הפיסי

סוג התחיל עמום וקודר והכול היה , נכנסה אל תוך הגוף הפיסי בבוקרהיא שר כא. האסטרלי המסנוורהאור 

הפיסי ובעזרתם היא החלה  יסיים הנוכחיים עוצבו בהדרגה בגופההאיברים הפ, ברם. מודע-של מצב לא

רק . החיק האלוהין ידי כך היא נותקה מ-ועל ותר ויותרבהירה י נעשתהיום -תודעת. ללמוד בהדרגה לראות

לאחר . לבשר ועצמות להיותהתקופה האטלנטית שיצור אנושי זה היה דחוס מספיק כדי  אמצעלקראת 

מוצקה יותר ואז הישות  נעשתהגם האדמה , באותו זמן. העצמות החלו להופיע בהדרגה, שהסחוס התמצק

, הלכה ונעלמה, רוחי-אותה תודעה שהייתה לה בעולם האלוהי, כך. אל פני שטח האדמההאנושית ירדה 

בשליש . לתושב אדמה אמיתי להיותבהכינה את עצמה , יותר ויותר מתבוננת בעולם החיצוני נעשתההיא ו

 .נוכחיתיותר ויותר ל דמתההצורה האנושית , האחרון של התקופה האטלנטית
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, אדים-לכנות ספירות מים מוכרחיםהספירות שאנו ן ממש ובאמת מהישות האנושית ירדה , כך

, לתודעה שלה היה כושר של תפיסה אסטרלית ברורה, אוויר-נשארה בספירה מים כל עוד היא. אוויר-מים

ידי התעבות -אך על, למעלה בנוכחות האלים שהתההיא , מפני שבכל פעם שהיא הייתה מחוץ לגוף הפיסי

היא התנתקה לאט , הכמו משהו שנסגר בתוך קונכיי. המהות האלוהיתן מ, כביכול, הגוף הפיסי היא התנתקה

היא , אווירית בצורתה-כל עוד היא הייתה נוזלית. גזית-כאשר היא הפסיקה להיות מימית, םה הקודמימקשרי

ן כי היא עדיין לא השתחררה מ, שלה' אני'היא לא הייתה מסוגלת לפתח את ה. נשארה למעלה עם האלים

ותר ויותר י נעשתההתודעה האסטרלית שלה , היות שהיא ירדה אל תוך החומר הפיסי. התודעה האלוהית

כאשר , אנו יכולים לומר שקודם לכן, את משמעותו של תהליך אבולוציוני זהאם נרצה לאפיין . חשוכה

רק והם התעבו , היו נוזליים וגזיים בצורתם הגוף הפיסי והגוף האתרי שלו, אליםעם ה האדם עדיין חי

אך כפי שהוא השלים , דהזוהי הירי. יתהחומרית הנוכח לצורתם, במקביל עם התמצקות האדמה, בהדרגה

הוא , שהיו צריכות להיות בחומר מוצקההתנסויות  לאחר שיהיו לו. כך הוא גם יעלה שוב, את הירידה הזאת

עליו לשאת בתוכו את התודעה שאם . גזי-יהיה נוזלי שלושבהם הגוף הפיסי טפס אל אותם תחומים שוב י

. א נבעהאמיתית תהיה באותם תחומים שמהם הו ומקיו-הוויית, להתאחד שוב באופן מודע עם האלים ברצונו

לצפות באופן רוחי למצב הזה  הוא רק יכול. מפוזר בהםשוב להיות דחוס מתוך מים ואוויר והוא י נעשההוא 

ידי כך שהוא -רק על, ברם. הפיסי של המצב העתידי של גופו, ו הפנימיטבעתוך ב, ידי רכישת תודעה-על

המטרה , לאחר שנרכוש את התודעה הזאת. ש את הכוח לעשות זאתרכוהוא י, מודע לה היום ייעשה

המשמעות היא שפעם ישויות ? מה משמעות הדבר. השליחות הארצית שלנו תושלם, הארצית שלנו תושג

מאוויר , מאוחר יותר יהיה עליהן להיוולד מחדש ברוחאלא מאוויר ומים ו, א מבשר ואדמהל, אנוש נולדו

 .ומים

; כונו מים' מים, '(שעלינו גם לחקור), ותן תקופות שבהן האוונגליונים נכתבובשימוש הלשוני של א

המילה . הייתה לה בדיוק אותה משמעות, פעם .'אוויר'כונתה אז ', רוח' לציוןהמשמשת היום  'Pneuma'אך 

Pneuma  ם עלינו לפרש את המילי, כך. הבנה-אי נוצרתאחרת ', אדים'או ' אוויר'-כצריכה להיות מתורגמת

לא , לא ייוולד ממים ואווירשאיש , אני אומר לכם, אמן אמן: "שיח עם נקדימון באופן הבא-בדוהמופיעות 

 ."יוכל להיכנס למלכות השמים

שיח זה ניצבת לפנינו -לכן בדו, מצביע לעבר מצב עתידי שבו הישות האנושית תתפתחהכריסטוס 

המילים בצורה נכונה ולהשתמש בהן באופן  עלינו רק להבין את. מיסטריה עמוקה של האבולוציה שלנו

כאשר , יש לנו עדיין שרידים של שימוש קדום זה, בשפת היומיום. שהאנתרופוסופיה יכולה ללמד אותנו

ביכולתכם לראות  .הייתה אוויר Pneumaמילה כוונת ה, במקור. מדברים על חומרים נדיפים כעל רוח

עולה , מתוך משמעות מילולית זו, אז. ולשקול אותן בזהירותשחשוב מאוד להבין מילים במובן נכון ומדויק 

 .פירוש רוחי מופלא ביותר
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הבה  .את המבט הרוחי שלנו לעבר עובדה נוספת של האבולוציה, לזמן קצר ,הבה ננסה לכוון, עתה

היו שקועים בחיקה של מהות אסטרלית ' אני'תקופה שבה הגוף האסטרלי האנושי עם הבנסתכל שוב 

התרחשה התפתחות בדרך כזו שאפשר תמצאו כי , אחר מהלך אבולוציוני זה בעקבכם. ותפתמש אלוהית

ישותכם האסטרלית כולה הייתה משובצת במהות האסטרלית הכללית ודרך , בהתחלה. לתארה באופן סכמתי

ישויות אנוש אינדיבידואליות , כך. הפיסי והאתרי עטפו אותה כמו קונכייה, התהליכים שתיארנו זה עתה

היה זה כאילו הייתה כאן לפניכם מהות נוזלית . המהות האסטרלית הכללית כחלקים נפרדיםן נפרדו מ

התודעה האלוהית מתרחש ן הניתוק של התודעה האנושית האינדיבידואלית מ. והייתם שולפים חלקים ממנה

יותר כיצד  אנו רואים, אנו יכולים לומר שככל שאנו מתקדמים, כך. במקביל לעיצובו של הגוף הפיסי

ן מתפתחות כחלקים המנותקים מ, הישויות האנושיות האינדיבידואליות הכלואות בקונכייה של הגוף הפיסי

ידי החשכת -הישות האנושית הייתה צריכה לשלם עבור עצמאות זו על, אמת. האסטרליות המשותפת

התודעה , ברם. הפיסיהיא הסתכלה מהמעטה של גופה הפיסי וראתה את המישור , לכן. ה האסטרליתתתודע

 .הרוחית הקדומה הלכה ונעלמה

ישות אנושית פנימית עצמאית שהינה , אנו רואים את התהוותה של הישות האנושית הפנימית, כך

ניצב לפניכם בגוף הפיסי ובגוף האתרי אשר נשארו , בהתבוננכם בהווה בישות אנושית ישנה. 'אני'נושאת ה

המהות ן מה שנפרד קודם מ. ידי התעבות-הפיקו על, במהלך עידניםאשר נוצרו , מה שעטיפות אלה, במיטה

כך אל תוך -הוא לא חודר עמוק כל, כמובן. שב אליה בכל לילה כדי לקבל ממנה כוחות, האסטרלית הקדומה

זוהי , אם כך. הוא שומר על עצמאותו. אחרת הוא היה רואה רוחי, מהות אלוהית זו כפי שעשה באותו זמן

 .ת העצמאית אשר התהוותה במהלך האבולוציההאינדיבידואליו

ישות פנימית זו ; קיומה-למה חבה ישות אנושית אינדיבידואלית ועצמאית זו את הוויית: אפשר לשאול

לגוף הפיסי ולגוף האתרי האנושיים אשר היא חבה ? המחפשת את כוחה מחוץ לגוף הפיסי והגוף האתרי

שקע בחושים הפיסיים והסתכל החוצה בעולם  אשראת הם הולידו . עוצבו בהדרגה במהלך האבולוציה

מפני שהוא התנתק מאותו מצב שבו היה קיים , תודעה-של חוסר במצבאך בלילה שקע , הפיסי במהלך היום

ואותו חלק . 'אדם'זה היה . ממשי אדמה-אדםמכונה , החלק אשר נשאר במיטה, בשפה אוקולטית. קודם לכן

או  אדםה-ילדכונה , ך הגוף הפיסי והגוף האתרינולד מתור שאחלק ו אות, נשאר יום ולילה' אני'שבו ה

אשר נולדו מתוך הגוף הפיסי והגוף האתרי במהלך  והגוף האסטרלי' אני'הוא ה' אדםה-בן'. אדםה-בן

 .'אדםה-בן'הוא שלהם הביטוי הטכני . האבולוציה הארצית

מה נמסר לאדמה דרך ? מהמה הייתה התכלית שלשמה כריסטוס ישוע בא לאד: אז עולה השאלה

ובמקומם , קיום בחיקה של האלוהות ומקשריו המוקדמים-אשר התנתק מהוויית' אדםה-בן? 'האימפולס שלו

הוא לא . פני האדמה-דרך הכוח של הכריסטוס אשר הופיע על יתרוח יגיע שוב לתודעה, יתח תודעה פיסיתפ

, מודע עתה-לה הוא לא, כוח ישותו הפנימית באמצעותאלא , רק יקלוט בסביבתו הפיסית עם חושים פיסיים
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, פני האדמה-באמצעות הכוח של הכריסטוס אשר הופיע על .קיומו האלוהית-תודעה של הווייתתבזיק בתוכו 

רק , העתיקהבעקבות צורת התקדשות המיסטריות , לפני כן. יתעלה שוב אל הווייתו האלוהית 'האדם-בן'

. היה לזה ביטוי טכני, הקדומיםבזמנים . רוחי-פוס את העולם האלוהיאינדיבידואלים נבחרים היו יכולים לת

הזמנים ן אדם מ-אותם בני. נחשיםכונו , רוחי ויכלו להעיד עליו-אלה אשר יכלו לראות את העולם האלוהי

היו המבשרים של המעשה של  'הנחשים'. 'נחשים'הקדומים אשר התקדשו בדרך זו לתוך המיסטריות היו 

הרוממות של אלה אשר את סמל , לפני בני עמו, ידי כך שהניף-משה הציג את שליחותו על .כריסטוס ישוע

היה ' אדם-בן'כל ש שעה, אותם מעטים נבחרים נעשולמה . הוא הניף את הנחש; יכלו לקלוט בעולמות הרוח

ם מבטא הכריסטוס בהמשך שיחתו ע זאתאת . הכוח של הכריסטוס הקיים על האדמהזאת דרך יכול להשיג 

ב ר –:באמרו, נקדימון ִמדְּ נ ח ש ב  ם ֶבן, ּוכְּמֹו ֶשִהגְִּביּה  מ ֶשה ֶאת ה  ִריְך ֶשיּור  ם-כ ְך צ  .ה ָאד 
32
כריסטוס ישוע  

יש לגלות את המובן המילולי של הביטויים , תחילה. בביטויים הטכניים של אותו עידן השתמש כל הזמן

בזמנים  ,לכן. תורה האנתרופוסופיתל ביחסזהו אותו מצב ; תיתולאחר מכן אפשר להבין את המשמעות האמי

, רק מהסמכות החיצונית של המתקדש. להתבססהייתה יכולה ' הווה האני'הקדומים רק נבואה של תורת 

יש לנו , אבל. 'אדם-בן'אשר צריך להיות מוצת בכל ', הווה-האני'אדם לשמוע משהו על כוחו של -יכלו בני

 .המספיק מידע בנושא ז

במהלך הזמנים האם : יכולים לשאולאנו ו פי יוחנן-אוונגליון עלב' הווה האני'מסמל מה ראינו 

הישנה מצביעה באופן נבואי ומכינה -האם הברית? האם הוצהר עליו בהדרגה ?נמסר לאנושות זה' הווה אני'

 ?התגשםר שא' הווה האני'לקראת מה שהובא למין האנושי כאימפולס דרך ירידתו של 

כל , כמו ילד ברחם אמו. הוכן לפני כן לאט ובהדרגה, א זכרו שכל אשר התרחש במהלך העידניםאנ

לעומת . הישנה דרך המיסטריות העתיקות-ידי כריסטוס ישוע הבשיל לאט אצל חסידי הברית-מה שהובא על

. דמוניםהבשיל בקרב המצרים הק, הישנה בקרב בני העם היהודי הקדום-מה שהוכן אצל חסידי הברית, זאת

, נלמד כיצד המצרים, עתה. היו מתקדשים מפותחים מאוד אשר ידעו מה היה צריך להגיע לאדמה, ביניהם

' הווה האני'השלם של פיתחו בהדרגה את האימפולס , אטלנטי-הגזע השלישי של הגזע האחר-אשר היו תת

א הרחיקו מספיק כדי להוליד אך ל, זה' הווה אני'את המבנה החיצוני עבור , אםכמו רחם , וכיצד הם סיפקו

 .בני העם העברי הקדום נפרדו מהם, בסופו של דבר, נלמד כיצד, לאחר מכן. הכריסטוס-את עיקרון

ר שא' הווה האני'של , האלשל לנביא  להיות, בקרב העם המצרי, משה מוצג בפנינו כמי שנבחר

אני "המילים הכריז שהוא . ו ממנולאלה אשר יכלו להבין משה' הווה האני'של  בואוהוא ניבא את . התגשם

הננו כלומר אני והיסוד הרוחי של העולם , "אנחנו אחדאני והאב "תוחלפנה במילים " הננו אחדואברהם 

כל  של העם בריבויה ובנפש קבוצתית זוהרימו מבטם אל הנפש הקבוצתית הישנה -חסידי הברית. אחד
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 .04פסוק ', פרק ג, פי יוחנן-האוונגליון על 
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יצאה הנבואה שהכריסטוס , מתקדש ממסדר ישן, דרך משה. אינדיבידואל חש כאילו מוגן בתוך האלוהי

הדם הזורם מטה לאורך -שישנו עיקרון אלוהי שהינו נעלה יותר מאשר עיקרון, במילים אחרות; יבוא

דם זה מהווה התגלות חיצונית בלבד -אבל אב, האל היה פעיל בדם מאז תקופתו של אברהם, אמת. הדורות

 .של האב הרוחי

יִםיא צִ י אֹוכִ וְּ  הע  רְּ פ    לאֶ  ְךל  י א  י כִ כִ נ  י ָאים מִ הִ ֹלאֱ ה   לה אֶ שֶ ר מ  אמֶ י  ו   ר  ל ִמִמצְּ א  ר  נ י יִשְּ  .ֶאת בְּ

יִם ם ע  ה  ֶאת  ָךיאֲ צִ הֹובְּ  יָךתִ חְּ ל  ת ִכי ָאנ ִכי שְּ אֹוה   ָךה לְּ זֶ וְּ  ְךמ  ה עִ יֶ הְּ ו י אֶמר ִכי אֶ  ר  ֱאֹלִהים דּובְּ ע  ת  ִמִמצְּ ן ֶאת ה 

 .הזֶ ר ה  ה  ל ה  ע  

י   ֱאֹלִהיםו  יכֶ נ  הִ  אֶמר מ ֶשה ֶאל ה  י ֲאבֹות  ֶהם ֱאֹלה  ִתי ל  רְּ ל וְָּאמ  א  ר  נ י יִשְּ יֶכם ה ָאנ ִכי ב א ֶאל בְּ נִי ֲאל  ל ח  ם שְּ

רּו ר ֲאל ה ם וְָּאמְּ ה א מ  מֹו מ  ה שְּ .ִלי מ 
 33

 

, אך מי .המתקיים בתוך האל של אברהם האב, היה עליו להכריז באופן נבואי על אל נעלה יותר

 ?מה שמו? מהווה עיקרון נעלה יותר, באותו זמן

יֶה יֶה ֲאֶשר ֶאהְּ .ו י אֶמר ֱאֹלִהים ֶאל מ ֶשה ֶאהְּ
34
 

ופיע מאוחר יותר מתגשם בכריסטוס ימוזכרת באופן נבואי האמת העמוקה על אודות הדבר אשר , כאן

 .ישוע

לבְּ לִ ר אמ  ה ת  ו י אֶמר כ   א  ר  יכֶ  נ י יִשְּ נִי ֲאל  ח  ל  יֶה שְּ .םֶאהְּ
35
 

הוא , הדם-אותו שם שהינו הבסיס לשם', שם'המשמעות היא שה, במילים אחרות. זהו הניסוח המילולי

 . פי יוחנן-האוונגליון עלבכריסטוס של  ומתגשםזה מופיע ' הווה אני'ו –' הווה האני'

ל יְּ  א  ר  נ י יִשְּ ר ֶאל בְּ י ֲאבו  ה  ו י אֶמר עוד ֱאֹלִהים ֶאל מ ֶשה כ ה ת אמ  ק ה ֱאֹלה  ח  י יִצְּ ה ם ֱאֹלה  ר  י ַאבְּ יֶכם ֱאֹלה  ֹות 

נִי ֲאל יֶכם ח  ל  י י ֲעק ב שְּ .ו אֹלה 
36
 

 .'הווה האני, 'במשמעותו העמוקה יותר, מהווה, רק באופן חיצוני זורם דרך הדם מה שנראה

שם אנו שומעים את . רך כריסטוס ישועכך הוכרז על מה שהיה אמור לבוא מאוחר יותר אל העולם ד

יֶהאנו שומעים אותו באותו זמן אומר למשה ֶאהְּ , הלוגוס אותו חלק ממנו , על שמו הלוגוס מכריז. יֶה ֲאֶשר ֶאהְּ

, מה שמוכרז עליו כאן מופיע בבשר כלוגוס. אינטלקטבאמצעות ה, באמצעות כושר הבנהשאפשר להבינו 

 .מתגשם בכריסטוס ישוע

                                                      
33

 .03-00פסוקים ', פרק ג, שמות 
34

 .04פסוק , שם 
35

 .שם 
36

 .05פסוק , שם 
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בה במידה שאפשר , אל תוך עם ישראל נתייחס לסמל החיצוני של הזרימה מטה של הלוגוסהבה , עתה

אלה )' מן'המילה , למעשה. המדברשל  ןמסמל חיצוני זה הוא ה. לתפוס זאת בחשיבה באופן מופשט

אשר  כך זורם אל תוך אותו עם. הרוח-עצמיות', מאנאס'זהה למילה  (זאת המבינים את מדע הרוח יודעים

 מוכרחומופיע במאנאס עצמו מה שחי , ברם. וחהר-הסימן הראשון לעצמיות', אני'-רכש בהדרגה תודעת

. יכול להיות מופנה פנימהאלא זהו כוח ה, וט אפשר לדעת אותואין זה משהו שפש. להיקרא בשם אחר

כאשר , אך. ידי האינטלקט-הוא היה יכול להיות מובן ולהיתפס על, כאשר הלוגוס פשוט הכריז על שמו

אלא , כוח שאינו רק תורה ומושג-לאימפולס נעשהאז הוא , האדם-לבשר והופיע בקרב בני נעשההלוגוס 

', מן'הוא אינו מכנה עוד את עצמו , לאחר מכן. כוח שהאנושות יכולה לקחת בו חלק-קיים בעולם כאימפולס

 .החיים-שהינו הביטוי הטכני לבודהי או רוח, לחם החייםא אל

לחם 'לית לאישה השומרונית ואשר הוצעו בצורה סמ, ידי הרוח-עברו טרנספורמציה עלר שאהמים 

מחר נמשיך . החיים אל תוך המין האנושי-הם המבשרים הראשונים של זרימת הבודהי או רוח' החיים

 .לחקור את הנושא הזה
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 7הרצאה 

 מיסטריית גולגתא
 0918במאי  26

 

סטריית מינו מכנים אמגיע לשיאו באותו מאורע בהיסטוריה האנושית שכולו  פי יוחנן-האוונגליון על

נדרשת גם יכולת לפענח את המשמעות , את המיסטריה הזאת בגולגתאבאופן אזוטרי כדי להבין . גולגתא

במרכזה של מיסטריה זו ונרצה לבטאו  העומדאל לבנו -אם נפנה את תשומת. העמוקה של אוונגליון זה

עלינו יהיה יע ובו בזמן עלינו להתבונן ברגע הצליבה שבו הדם זרם מפצעי המושיהיה , במונחים אוקולטיים

כל , שעבור מי שיודע את עולמות הרוח, לזכור משהו אשר נאמר לעתים קרובות במהלכן של הרצאות אלה

הבה , עתה. רוחי דברהתגלות חיצונית של , מהווה רק ביטוי חיצוני, פיסית, מהותית, אובייקטיביות חומרית

מה מבטאת . הדם זורם מתוך פצעיו, ע על הצלבכריסטוס ישו: נאפשר למאורע הפיסי לעלות בפני נפשנו

 ?פי יוחנן-האוונגליון עלעבור אלה המסוגלים להבין את , שתוכנה מהווה מאורע פיסי, תמונה זו

של מאורע רוחי הניצב במרכז כל , התגלות, הוא ביטוי –ההתרחשות בגולגתא  –מאורע פיסי זה 

לא , העולם המטריאליסטית הנוכחית-פי תפיסת-על הללומי שיפרש את הדברים . ההתרחשויות הארציות

כי הוא לא יהיה מסוגל לדמיין לעצמו שבאותו זמן התרחש משהו במאורע  ,יהיה מסוגל להפיק הרבה מהם

ישנו הבדל גדול מאוד  .מאורע דומה מבחינה פיסיתא השונה מכל מאורע אחר או אפילו בייחודי זה בגולגת

 .מו למאורע זה בגולגתא ואלה שבאו אחריובין כל ההתרחשויות הארציות אשר קד

עלינו לומר שלא רק שלישות האנושית , לדמיין זאת בנפש עם כל הפרטים ברצוננואם 

גוף אתרי וגוף אסטרלי , יש גוף פיסי, או אם כבר מדברים על זה לכל יצור אינדיבידואלי ,האינדיבידואלית

באופן , לא שגם גופים קוסמיים אינם מורכביםא, כפי שתיארנו אותם מהיבטים רבים בהרצאות הקודמות

לגוף קוסמי יש גם גוף . ם ולחוקרים פיסיים אחריםמירק ממהות פיסית כפי שהם נראים לאסטרונו, דומה

, אלמלא לאדמה שלנו היה גוף אתרי משלה. לאדמה שלנו יש כלי אתרי וכלי אסטרלי. אתרי וגוף אסטרלי

היא לא הייתה מסוגלת , מלא היה לה גוף אסטרלי אינדיבידואליאל; היא לא הייתה מסוגלת לטפח צמחים

עלינו לדמיין את , לתאר בעיני רוחנו את הגוף האתרי של האדמה ברצוננואם . החיים-לתת מחסה לבעלי

גוף אדמה  .מרכזו של גוף האדמה הפיסישנמצא גם היכן , נקודת המרכז שלה בדיוק במרכזה של האדמה

אם מישהו היה מתבונן בראייה . משובצים יחד בגוף אסטרלי הםפו האתרי ושניפיסי כולו זה משובץ בגו

 ,הוא היה רואה, במהלכן של תקופות ארוכות, רוחית בגוף האסטרלי של האדמה במהלך האבולוציה שלה

כדי להציג  .שהם עברו שינויים, של האדמה לא היו תמיד אותו דבר האתריהגוף האסטרלי והגוף ש, למעשה

חזרה 
לתוכן 
 עניינים
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לכת אחר -איזשהו כוכב לאאל מעבר לאדמה , ברוח ,את עצמנו הבה נעביר, בצורת תמונה את הנושא

את האדמה רק הוא לא היה רואה . הזה הלכת-כוכבאדמה מב מתבונןעל ראייה רוחית ונדמיין לעצמנו אדם ב

כי , הוא היה רואה את האדמה מוקפת בהילה של אור, סביבהמהילה גם אלא , לכת פיסי-מרחפת שם ככוכב

היה נשאר זמן , בעל ראייה רוחית, אם אדם זה. הוא היה קולט את הגוף האתרי והגוף האסטרלי של האדמה

 כריסטיאניות של האדמה חולפות-זמן רב מספיק כדי להבחין בתקופות הקדם, זה רחוק לכת-רב על כוכב

, האדמה תהיל, בגולגתאלפני המאורע . החיזיון הבא היה מתייצב בפניו, מאורע בגולגתאהתקרבותו של הוב

הוא היה , ומוגדראך לאחר רגע מסוים , הציגו היבט מסוים של צבע וצורה ,הגוף האסטרלי והגוף האתרי

זה היה הרגע שבו הדם זרם מפצעיו של ? מה היה רגע מסוים זה. רואה את צבעה של ההילה כולה משתנה

 .ים השתנורוחי-כל הקשרים הארציים, מאותו רגע. כריסטוס ישוע בגולגתא

מזרימים , צוין קודם שמה שמכונה לוגוס הוא סך כל ששת האלוהים שבהיותם מאוחדים עם השמש

, לכן. השמש הפיסי נופל על האדמה-בעוד שבאופן חיצוני אור, לאדמה את תשורותיהם הרוחיות

רגע המאורע ב. מופיע בפנינו כמו הגוף הפיסי החיצוני של הרוח והנפש של האלוהים או הלוגוסהשמש -אור

החל להתאחד  ,אורמטה אל האדמה כשקודם לכן היה רק יכול לזרום  ,אותו אימפולס, אותו כוח, בגולגתא

 .האדמה השתנתה תהיל, והיות שהלוגוס החל להתאחד עם האדמה. עם האדמה עצמה

כבר סקרנו את האבולוציה של הישות האנושית . מבט נוספת-נתייחס למאורע בגולגתא מנקודת, עתה

עברה דרך שלוש , לאדמה הייתה בטרם, אנו יודעים שהאדמה שלנו. מבט שונות-ושל האדמה מנקודות

ההתגלמות אשר קדמה לזו של האדמה שלנו הייתה זו של , לכן. שמש וירח, ההתגלמויות של סטורן

ת קורה לו משהו הדומה למה שקורה לישו, לכת מגשים את תכלית האבולוציה שלו-כאשר כוכב. קדום-ירח

קיום שונה -הלכת עובר להוויית-כוכב. אנושית שבהתגשמות מסוימת הגשימה את תכלית חייה

בין ההתגשמות הקודמת של , כך. ולאחר זמן מסוים הוא מתגלם מחדש רליהאפמצב המכונה , נראית-ובלתי

סוג וך מת. קיים שלב ביניים, ובין ההתגלמות הנוכחית של האדמה, השלב האבולוציוני ירח, האדמה שלנו

הבהיקה במצבה הקודם ומתוך מצב זה פיתחה האדמה , נראית באופן חיצוני-רוחית ובלתיקיום -הווייתשל 

היא הייתה , באותו עידן מוקדם שבו האדמה שלנו הבהיקה, באותו זמן. את אותם מצבים שתיארנו אתמול

כך שהיא הגיעה -ולה כלהיא הייתה גד, אז. עדיין מאוחדת עם כל מה שמשתייך עתה למערכת השמש שלנו

לכת -כי רק מאוחר יותר שכוכבי, הכול היה אחדות. הלכת המרוחקים ביותר של מערכת שמש זו-לכוכבי

האדמה הנוכחית הייתה מאוחדת עם השמש והירח , זמן מסוימת-עד לנקודת. נבדלים נעשואינדיבידואליים 

היה זה כאילו הייתם . דמה היו גוף אחדהירח והא, אנו רואים שהיה זמן שבו השמש, כך. הנוכחיים שלנו

ידי כך יוצרים גוף קוסמי אחד -לוקחים את הירח והשמש הנוכחיים ומערבבים אותם יחד עם האדמה ועל

 גם. אדים-בתצורה דמוית ריחפושלכם ' אני'זו הייתה האדמה שלנו כאשר הגוף האסטרלי וה, פעם. גדול

הכוחות  –הכוחות הנמצאים עתה בשמש , באותו זמן. הירח והאדמה היו מחוברים, השמש, מוקדם יותר
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לא , אבל; האדמהן מ התנתקההשמש הגיע הזמן שבו , לאחר מכן. היו קשורים לאדמה –הרוחיים והפיסיים 

אלא עם כל הישויות , התנתקו, בעיניים פיסיות והשמש הפיסית עם האור הפיסי שלה שאפשר לראותרק 

מה שנשאר היה ערבוב . תושבי השמש, רוחות האור הממשיות, והיםנפשיות שבראשן ניצבו האל-הרוחיות

הייתה עדיין , השמשן מ שנותקהעל פי אף , האדמה, לאחר מכן ולזמן מה. של הירח והאדמה הנוכחיים

הופיע אותו קשר , כתוצאה מכך, כאשר, האדמהן רק בתקופה הלמורית שהירח התנתק מ. מאוחדת עם הירח

האלוהים היו . להיווצר מוכרחקשר זה היה . הקיים כיום –ירח ואדמה , שמש –בין שלושה גופים אלה 

העוצמה -לאדון הירח ומשם לשקף את הכוח רב להיותהיה הכרחי עבור אחד מהם . החוץן צריכים לפעול מ

אנו חיים על האדמה שלנו כאילו שוכנים על אי במרחב הקוסמי אשר התנתק , בהווה. של האלוהים האחרים

ישויות , אז. יבוא זמן שבו האדמה שלנו תתאחד שוב עם השמש ותיצור גוף אחד, אבל. והירחהשמש ן מ

, שאת את הכוחות החזקים יותר של השמשאנוש תעבורנה ספיריטואליזציה כזו שהן תהיינה מסוגלות שוב ל

 .פעולה זירת יפעלו באותה, יחד עם האלוהים, הן, אז. לקלוט אותם ולהתאחד עמם

האדמה , אלמלא התרחש המאורע בגולגתא? מהו הכוח אשר יגרום לזה להתרחש: ודאי תשאלו

דרך המאורע בגולגתא אשר קשר את הכוח של , כי. והשמש לעולם לא היו מסוגלות להתאחד מחדש

 יכפהניתן האימפולס שבסופו של דבר  –הכוח של הלוגוס , במילים אחרות –האלוהים בשמש לאדמה 

, לאדמה, מאז המאורע בגולגתא. בגוף אחד ,שמש ואדמה ,בסוף יאחד אותן שובהאחר ולעל לוגוס אחד -כוח

אפשר לומר שדרך מאורע גדול , לכן. יש את הכוח למשוך שוב את השמש לאחדות עמה, בהתבוננות רוחית

אפשר . נלקח עתה אל תוך הווייתו הרוחית, שקודם לכן קרן מבחוץ מטה על האדמה, הכוח של הלוגוס, זה

מה , אך מאז. השמשן אליה מהיה זה אותו כוח אשר זרם ? ה היה קיים קודם בתוך גוף האדמהמ: לשאול

 .האדמה-לרוח נעשהמו שדרך המאורע בגולגתא הלוגוס עצ? קיים שם בתוך האדמה

כך גם הנפש והרוח של האדמה שוכנות , כפי שהנפש והרוח שלכם באמת שוכנות בתוך גופכם הפיסי

נפש ורוח . ועליו אתם צועדים, םיחי-צמחים ובעלי, גוף ארצי המורכב מאבניםאותו  –בתוך גוף האדמה 

כאשר הכריסטוס דיבר אל תלמידיו . האדמה-הכריסטוס הוא רוח. הכריסטוס הן, אדמה זו-רוח, אלה

איזו ? מה הוא אמר להם, ביותר המאורעות האינטימייםלהימנות בין  כולהי במאורעהנאמנים ביותר 

הדבר הוא כאילו אתם יכולים להתבונן בנפשכם מתוך : "הוא היה יכול לומר להם? ידםמיסטריה הפקיד ב

אותה . זהו אותו הדבר כאשר אתם מתבוננים בספירת האדמה כולה. נפשכם נמצאת בפנים. גופכם הפיסי

הייתה לו הזדמנות ." תמשיך להיות כזוותמיד האדמה -א גם רוחהניצבת עתה כאן לפניכם בתוך בשר הי רוח

התבואה ולאחר מכן אוכלים -כאשר אתם רואים את שדה: "להצביע על האדמה כגופו הממשי שלו ולשאול

וכאשר . גופי שלי אתם אוכלים את? מה קיים במציאות בלחם זה שאתם אוכלים, את הלחם המזין אתכם

דברים אלה היו ה!". דמי שלי –דם האדמה זהו ; כמו הדם בתוך גופכם זה, אתם שותים את מוהל הצמח

הוא , לאחר מכן. באופן מילולי ימיים ביותר ועלינו להתייחס אליהםשכריסטוס ישוע אמר לתלמידיו האינט
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הוא אמר את . ההתקדשות הכריסטיאניתכינס אותם והרצה בפניהם באופן סמלי על מה שעלינו לכנות 

בו הוא הכריז שאחד , 81וק פס', פרק יג, פי יוחנן-באוונגליון עלהדברים יוצאי הדופן האלה שאנו מוצאים 

 :מהם יסגיר אותו

ב ק  י ע  ל  ִמי ִהגְִּדיל ע  ל ל חְּ  .אֹוכ 

. אדם אוכלים את לחם האדמה וצועדים עליה ברגליהם-בני. למילים האלה יש להתייחס באופן מילולי

האדם צועדים ברגליהם על גוף -אז בני, כלומר של הכריסטוס, האדמה-אם האדמה היא הגוף של רוח

העמקה עצומה של האידיאה של הסעודה האחרונה כפי שהיא מוצגת . הגוף שאת לחמו הם אוכלים, האדמה

ועל אודות הלחם , האדמה-רוח, כאשר אנו לומדים על אודות הכריסטוס, מוענקת לנו, פי יוחנן-אוונגליון עלב

האנושי רירי השכפי שהבשר !" זהו גופי: "הכריסטוס מצביע על האדמה ואומר. אשר נלקח מגוף האדמה

, והמוהל הזורם בצמחים. כלומר לגופו של הכריסטוס, כך הלחם שייך לגוף האדמה, שייך לנפש האנושית

!" זהו דמי: "אומר הכריסטוס, בהצביעו על כך .הוא כמו הדם הפועם בגוף האנושי, בקנה של הצמחהפועם 

 ילך, אשר תמיד יוחסה לה ,הקדושהן שהסבר אמיתי זה של הסעודה האחרונה עשוי לגרום לכך שחלק מ

. ין לו שום רצון או כושר להבנה כזאתיכול להעלות בדמיונו רק מישהו שאין לו הבנה שלה או שא, לאיבוד

 נעשהכולו אדמה  הלכת-אלא שדרכה כוכב, יקבל שזה לא גורם לפגיעה בקדושה, מי שרוצה להבין, אך

נוכל לראות בסעודה האחרונה את המיסטריה  אם, עוצמה יכולים לעלות בנפשנו-לו רגשות רביא. מקודש

אם נוכל ללמוד ; הקשר בין המאורע בגולגתא והאבולוציה כולה של האדמה, הגדולה ביותר של האדמה

אלא גם , לחוש שבסעודה האחרונה לזרימת הדם מפצעיו של המושיע הייתה משמעות לא רק אנושית

 .ה את האבולוציה שלהלאדמה את הכוח לקדם הלא העניקהכלומר היא , קוסמית

מאוחד דרך גופו הפיסי עם יחוש לא רק , פי יוחנן-האוונגליון עלמי שמבין את המשמעות העמוקה של 

רוחית של האדמה -רוחית הוא יחוש מאוחד עם הישות הנפשית-אלא כישות נפשית, הפיסי של האדמה גופה

לאחר שהתנסינו . זורם דרך גופו, ההאדמ-כרוח, הוא יחוש כיצד הכריסטוסואז , שהינה הכריסטוס עצמו

באותו רגע כאשר היה מסוגל  פי יוחנן-האוונגליון עלמה האיר את מחבר : אנו יכולים לשאול, בהתנסות זו

הנוכחים , האימפולסים, הוא ראה את הכוחות? לראות את המיסטריות העמוקות הקשורות לכריסטוס ישוע

אם המין האנושי , להיות פעילים במין האנושי מוכרחיםה והוא קלט כיצד אימפולסים אל, בכריסטוס ישוע

 .רק יקבל אותם

עלינו להביא שוב בפני נפשנו את הדרך שבה האבולוציה האנושית , בבירורמנת להבין זאת -על

כיצד מתרחשת . 'אני'גוף אסטרלי ו, גוף אתרי, הישות האנושית מורכבת מגוף פיסי. מתרחשת הלכה למעשה

' אני'ה. בטהרו ובחזקו אותם, על שלושת האיברים האחריםפועל בהדרגה ' אני'די כך שהי-על? אבולוציה זו

לאחר שהגוף האסטרלי כולו . לנקותו ולרוממו לדרגה גבוהה יותר, נקרא לטהר בהדרגה את הגוף האסטרלי

האתרי  לאחר שהגוף. רוח-למאנאס או עצמיות יהיההוא ', אני'ידי הכוחות המיוחדים של ה-יטוהר ויחוזק על
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לאחר שהגוף . חיים-לבודהי או רוח יהיההוא ', אני'כוח הידי -החיים יופעל ויחוזק באופן יסודי על-או גוף

הישות האנושית תשיג את , אז. הרוח-לאטמא או אדם יהיההוא ', אני'ידי ה-הפיסי יישלט וייכבש לגמרי על

ברצוננו להיות , יתר על כן. ודרחוק מאזו תושג רק בעתיד , ברם. ה עבורהנשמרהמטרה שמעל לכול 

כלומר שהישות האנושית המורכבת ; פועל בתודעה מלאה' אני'ה, במה שתואר עתהברורים ביחס לכך ש

על שלושת ' אני'פועלת באמצעות ה –' אני'גוף אסטרלי ו, גוף אתרי, גוף פיסי –מארבעת האיברים 

אין זה , ברובו. רוח-חיים ואדם-רוח ,רוח-מבצעת בהם טרנספורמציה לכדי עצמיות, האיברים האחרים

המאנאס אל ן להכניס מעט מ, מודעת במלואה, רק מתחילה שלמעשה, עדיין המקרה עם האנושות הנוכחית

, היא כבר פעלה, עזרתן של ישויות עילאיות יותרב. הישות האנושית עושה זאת כיום. תוך גופה האסטרלי

היא , בזמנים קדומים. השלב האבולוציוני אדמה הזה ה במהלךעל שלושת איברי, מודע-אם כי באופן לא

תמצאו  אותו, מודע-מודע על הגוף האתרי וגוף אתרי זה אשר עוצב מחדש באופן לא-פעלה באופן לא

תיאוסופיהבספרי  בצורה סדורהמתואר 
37
פעל עליו ' אני'שכלית ואותו חלק של הגוף הפיסי שה-כנפש 

התודעה התהוותה רק לקראת סוף התקופה -נפש. ודעהת-תמצאו מתואר שם כנפש, מודע-באופן לא

נכנס בהדרגה בשלמותו  –שקודם היה מחוץ לגוף הפיסי באזור הראש  –האטלנטית כאשר הגוף האתרי 

היא עברה , מצוידת באיברים שונים, כך. 'אני'למדה לומר את המילה הישות האנושית , ידי כך-על. לתוכו

לעבוד על המאנאס או  :זוהי משימתו של העידן שלנו. תאטלנטי-בהדרגה אל תוך התקופה האחר

לפתח , כביכול, מוכרחההישות האנושית . מודע-אותו למה שהתקבל קודם באופן לא ולשנותהרוח -עצמיות

, גוף אתרי וגוף אסטרלי, מאנאס בתוכה באמצעות כל הכוחות שהיא רכשה כתוצאה מכך שיש לה גוף פיסי

, באמצעות כל הכוחות שאיברים שונים אלה יכולים לתת לה; תודעה-שכלית ונפש-נפש, תחושתית-נפש

עידן ה לע, לכן. החיים או הבודהי-את הנבט של רוח, אם כי במידה קטנה מאוד, עליה לפתח מאנאס וגם

המשימה החשובה לעזור לישות האנושית לפתח באופן מודע את האיברים מוטלת אטלנטי שלנו -האחר

בעתיד ( רוח-חיים ואטמא או אדם-בודהי או רוח, רוח-מאנאס או עצמיות)העילאיים האלה של ישותה 

את  ,בתוך עצמהו בהדרגה, להעציםעליה , מעתה ואילך. שלה את תכליתהלבסוף הרחוק כאשר היא תגשים 

 .הכוח לפתח את איבריה העילאיים מתוך הנחותים יותר

ה לפתח כבר את האיברים מנע ממנר שאמה היה מצבה של הישות האנושית : הבה נשאל, עתה

 ?במה תהיה שונה האנושות של העתיד מזו הנוכחית? ומה יהיה ההבדל בעתיד, העילאיים האלה

הגוף האסטרלי כולו יהיה לגמרי מטוהר כך , י כולו התפתחלאחר שבסופו של דבר האדם העילא

כך שבמקביל הוא -ת כלהגוף האתרי יהיה מזוכך בצורה יסודי; רוח-למאנאס או עצמיות יהיהשבמקביל הוא 

, רוח-לאדם יהיהכך שבמקביל הוא -והגוף הפיסי יעבור טרנספורמציה גדולה כל; חיים או בודהי-לרוח יהיה

                                                      
37

 GA-9. הוצאת בדולח. 
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לפיכך , יהיה צורך בכוח הגדול ביותר כדי לכבוש את הגוף הפיסי הזה. כפי שעכשיו הוא גוף פיסי, אטמא

לאחר  .ון גדול ביותר עבור הישות האנושיתהמשמעות של הכיבוש והטרנספורמציה של הפיסי היא ניצח

כל זה קיים רק . רוח או אטמא-לאדם יהיהאדם פיסי זה , שכלל לגמרי את הגוף הפיסיישהמין האנושי 

את מבטה  ובהפנותה. יחיה בתוכה במלאותו הואאבל יבוא זמן שבו , בצורה נבטית בתוך הישות האנושית

ידי המרצתה וחיזוקה שלה עצמה באמצעות -על, כריסטוסה-אל אימפולס, לעבר אישיותו של הכריסטוס

 .אל תוכה את הכוח המסוגל להגשים את הטרנספורמציה הזאת תמשוךהיא , כריסטוס זה-אימפולס

. מבהיר זאתמדע הרוח ? מה נובע מכך שהאנושות בהווה עדיין לא שכללה את המטמורפוזה הזאת

כלומר הגוף האסטרלי עדיין לא שינה את עצמו , מההיטהרות של הגוף האסטרלי עדיין לא הושלההיות ש

שקרים ', אני'ידי ה-היות שהגוף האתרי עדיין לא חוזק על. הרי שאנוכיות עדיין אפשרית, רוח-לכדי עצמיות

. חולי ומוות עדיין אפשריים', אני'ידי ה-והיות שהגוף הפיסי עדיין לא חושל על; וטעויות עדיין אפשריים

הרוח -אלא רק בריאות וגאולה באדם, חולי ומוות, לא יהיו עוד אנוכיות, במלואהרוח מפותחת -בעצמיות

מה משמעות הדבר , עבור הישות האנושית. כלומר בגוף הפיסי אשר פותח במלואו, אשר פותח במלואו

, משמעות הדבר היא שהיא למדה להבין את הכוחות הקיימים בכריסטוס? להכניס את הכריסטוס לתוכה

 .שליטה גם על גופה הפיסי להיותתוכה יאפשרו לה שאם יוכנסו ל

כלומר , במלואו לתוכוהכריסטוס -שמישהו היה יכול לקלוט את אימפולס, למשל, דמיינו לעצמכם

הכריסטוס יעבור -הכריסטוס עצמו עשוי להתייצב ישירות בנוכחות אדם זה ואימפולס. עבור לגמרי לתוכול

הוא בכל זאת היה יכול לראות באמצעות השפעתו של , היה עיוור האישאם ? מה זה מציין. אליו

כאשר מחבר . כי המטרה הסופית של האבולוציה היא כיבוש כוחות החולי והמוות, כריסטוס זה-אימפולס

, בהציגו, הוא מדבר מתוך מעמקי המיסטריות, מדבר על ריפוי האדם אשר נולד עיוור פי יוחנן-האוונגליון על

: אפשר לשאול. הכריסטוס הוא כוח מרפא כאשר הוא מופיע במלוא עוצמתו שכוחו של, באמצעות דוגמה

הבה נראה אם מחבר האוונגליון מספר . הכריסטוס או הלוגוס-בגופו של רוח נמצאהוא ? היכן נמצא כוח זה

 ?כיצד מתאר הוא אותו. במשמעות הזאתאת הסיפור 

אותו ברוק שלו ומניח אותו על מרטיב , האדמהן הכריסטוס לוקח עפר מ. עיוורה האישעומד שם 

מחבר , בתיאור זה. העיוור האישעל , מלא ברוחו שלו, האדמה, הוא מניח את גופו. העיוור האישעיניו של 

הבה נדון , בהניחנו בצד כל דעה קדומה, עתה. האוונגליון מצביע על מיסטריה שאותה הוא מבין היטב

כדי שנוכל ללמוד  –לים ביותר שהכריסטוס ביצע האותות הגדון אחד מ –בפירוט רב יותר על אות זה 

דורנו המלומדים מאוד -נוחות בגלל שבני-להכיר בצורה מדויקת יותר את טבעו של דבר כזה ולא לחוש אי

קיימות בעולם מיסטריות עצומות , ברם! שיגעון או טיפשות מוחלטיםיתייחסו למה שנאמר עתה כ

גם אם הן מפותחות במידה , ישויות אנוש בהווה. י לדעת אותןעוצמה שהמין האנושי עדיין אינו רשא-ורבות

, להבינן תוכלנההן , לדעת אותן תוכלנההן . אינן חזקות מספיק כדי לחדור את המיסטריות הגדולות, מספקת
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כך -השקועה עמוק כל, האנושות הנוכחית שלנו, אך; מסוגלות לחוות אותן באופן רוחיתהיינה כאשר הן 

 .לת עדיין לתת להן ביטוי פיסיאינה מסוג, בחומר

עבור המחשבות . חיים ומוות מהווים קצוות כאלה. החיים בכללותם בנויים מהפכים וקצוות, למעשה

גוויה וישות אנושית חיה האחת לצד , למשל, יש משהו יוצא דופן בלראות, והרגשות של האוקולטיסט

ככל שהדבר , אבל. שנפש ורוח שוכנות בתוכהאנו יודעים , כאשר ישות אנושית ערה ניצבת לפנינו .השנייה

. הן אינן יכולות להסתכל בו; מקשר כלשהו עם עולם הרוח, כביכול, נפש ורוח אלה מנותקות, נוגע לתודעה

אל תוך עולמות  עברו, אשר השתייכו לה פעם, יש לנו תחושה שהרוח והנפש, כאשר גוויה מונחת לפנינו

לסמל של המתרחש בעולם  נעשיתהגוויה , כך. מבזיקה בהם, האלה או אור העולמות, הרוח היכן שהתודעה

. אבל הן בעלות מאפיין יוצא דופן, גם בעולם הפיסי ישנן השתקפויות של המתרחש בעולם הרוח, אך. הרוח

מהות חומרית ; להיבנות מחדש מוכרחהחלק הגופני שלה , כאשר ישות אנושית יורדת שוב אל לידה פיסית

איסוף זה של מהות , עבור הרואה הרוחי. להיאסף כדי שגוף ייברא עבורה, להתבטא כךאם אפשר , מוכרחה

באיסוף המהות . כאן היא קמה לתחייה –שם היא מתה . פיסית מייצג את מֹות התודעה בעולם הרוח

, לעומת זאת; את מֹות התודעה הרוחית, במובן מסוים, אפשר לראות, החומרית כדי ליצור גוף אנושי פיסי

מתגלה ההיפך בעולם , כאשר החלקים מתפרקים ומתמוססים, ע ההתפרקות או שריפת הגוף הפיסיגבר

עבור , לכן. התפוררות פיסית מהווה לידה רוחית. כלומר מתרחשת התעוררותה של תודעה רוחית, הרוח

. ותפשוט והתפרקותהתנוונות  מלבדלכל תהליכי ההתנוונות וההתמוססות יש משמעות גדולה , האוקולטיסט

מהווה , היכן שגופים פיסיים נמצאים בתהליך התפרקות, בהתבוננות רוחית, קברות שבחצר הכנסייה-בית

אני מדבר על המתרחש מבחינה רוחית ); ההבזק והריצוד של לידה רוחית, זירה של תהליכים ראויים לציון

 (.הישויות האנושיות שם בליהקברות עצמו -בבית

איש , כמובן –היה אמור להתמסר מבחינה פיסית לאימון מסוים דם שא, למשל, נדמיין לעצמנוהבה 

שבה הוא היה מאמן את גופו לחניכה  –כי הגוף הפיסי הנוכחי לא היה יכול לעמוד בו , לא ימליץ על כך

לשאוף אוויר רע לפרקי זמן מסוימים שנקבעו מראש מתוך כוונה מודעת לקלוט לתוכו את התהליכים 

הדבר אינו יכול  –אז בהתגשמויותיו הבאות , אם הוא יעשה זאת בדרך הנכונה. התוארו עתר שאהרוחיים 

. בריאות-הוא יוכל להתגשם עם אותו כוח המציע אימפולסים מחזקים ומעניקי –להתבצע בהתגשמות אחת 

 להיות, בהיותו מעורבב עם האדמה הרגילה, אוויר רע משתייכת לחניכה המעניקה בהדרגה כוח לרוקנשימת 

אוכל או , שדרכה אדם צורך, מיסטריה זו. העיוור האישר המרפא שהכריסטוס מרח על עיניו של לחומ

היא המיסטריה שאליה מחבר האוונגליון מתייחס כאשר , שדרכה הוא רוכש את הכוח לרפא, שואף מוות

אחר  במקום להכריז ללא הרף שדבר זה או. הוא מתאר אותות כאלה כמו ריפויו של האדם אשר נולד עיוור

 האישאדם היו לומדים שדבר כמו זה המתואר בריפויו של -היה טוב הרבה יותר אילו בני, כך וכךיש לפרש 

ל מחבר האוונגליון ואפשר להתייחס בכבוד לאישיות כמו זו ש, הוא קיים, עיוור הוא נכון מבחינה מילוליתה
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לנסות  מוכרחיםטריה זו שאנו היה אדם כזה אשר התקדש באופן יסודי לתוך מיס: "לומר ולהיות מסוגל

 ."להבינה

הלב לעובדה שאנו נמצאים בקבוצה אנתרופוסופית -את תשומתמראש היה צורך להפנות , יתר על כן

שבה סולקו דעות קדומות רבות ובכך התאפשר לדבר על מיסטריות ממשיות כאלה כמו הרטבת עפר האדמה 

 .מילוליתולומר שלמקרה כזה יש משמעות , עם רוק למטרות ריפוי

אנו מתאחדים עם האידיאה המעסיקה כיצד , תוך ידיעת העובדות האלה, עתה הבה ננסה להבין, ברם

את הכריסטוס ראינו  ,במקרה אחד. האדמה והאדמה היא גופו שלו-כלומר שהכריסטוס הוא רוח, אותנו היום

צע את הנס שאליו אנו מבצע ספיריטואליזציה ביסוד האתרי וראינו אותו מוותר על משהו מעצמו כדי לב

ניקח את מה שהכריסטוס עצמו הבה , מלבד מה שנאמר היום .משהו אחר לאהבה נתייחס , עתה. מתייחסים

' הווה האני'והעוצמה האמיתית והנצחית של ', הווה האני'המיסטריה העמוקה ביותר של הווייתי היא : "אמר

הוא שוכן . יותאנושהישויות הלזרום אל תוך  מוכרח, שיש לו את הכוח למלא גופים אחרים' אני'או של ה

ברצינות וביסודיות לעובדה הבה נחזיק בדברים האלה בעיני רוחנו ונתייחס ." האדמה-בתוך רוח

האל בתוכה את יעורר , האמיתי לכל נפש אנושית' אני'משום שהוא רוצה להעניק את ה, שהכריסטוס

לא פחות ולא , יש לנו כאן? ה משמעות הדבריםמ. ובהדרגה יצית את רוח האדון והמלך בכל אחד ואחד

, כי. החוק הקארמתי, את האידיאה של הקארמה, במובן הנעלה ביותר, את העובדה שהכריסטוס ביטא, יותר

הדבר  משמעות. הוא יבין אותה במובן כריסטיאני זה, כאשר מישהו יבין במלואה את האידיאה של הקארמה

אם האידיאה של . הנפש הפנימית של ישות אנושית אחרת שופט שלהיא שאיש לא ימנה את עצמו ל

כאשר אדם אחד שופט אדם . הרי שהיא לא נתפסה במשמעותה העמוקה ביותר, הקארמה לא הובנה בדרך זו

אם אדם מאמין באמת , ברם. שלו' אני'הרי שהאחד ממקם את עצמו תמיד תחת כפייתו של ה, אחר

אני יודע שהקארמה היא המתקנת : "הוא יאמר. א לא ישפוט אחריםהרי שהו, במובן הכריסטיאני' הווה אני'ב

 !"לא אשפוט, עשית אשראת כל . הגדולה

מה תהיה גישתו כלפי . הכריסטוס-אדם חוטא מובא בפני אדם אשר באמת מבין את דברהבה נניח ש

 .נוראהיו מאשימים אותו בחטא , הבה נניח שכל אלה שהיו רוצים להיות כריסטיאניים? האדם החוטא

. אינו משנה דבר, בין אם מה שאתם חושבים נעשה על ידו ובין אם לאו: "כריסטיאני אמיתי היה אומר להם

. הכריסטוס עצמה-לחוק הגדול שהינו החוק של רוח, יש להשאיר זאת לקארמה'; הווה האני'יש לכבד את 

יה ארצית זו לקבוע את אנו יכולים להשאיר לאבולוצ. הקארמה מתגשמת במהלכה של האבולוציה הארצית

שימו " –:הוא היה פונה לאדמה ואומר למאשימים, אולי." העונש שהקארמה צריכה להטיל על ישות אנוש

היכן שזה , הבה נחקוק זאת על האדמה, יתר על כן. להטיל את העונשזוהי חובתה של האדמה , לב לעצמכם

 ."נרשם כקארמה
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ז יִתים ר ה  ל ְך ֶאל ה   .וְּי שּוע  ה 

יוב   ל  ע ם ב אּו א  ל ה  ש וְּכ  ד  ִמקְּ ית ה  ב  ז ר לְּ כ ם ח  ם. ב ֶקר ה שְּ ד אֹות  ב וְִּלמ   .הּוא י ש 

נִאּוף ה בְּ ס  פְּ ה ֶשנִתְּ פְּרּוִשים ִאש  ִרים וְּה  סֹופְּ ִביאּו ה  ע, ָאז ה  צ  ֶאמְּ ּה ב   .ֶהֱעִמידּו אֹות 

רּו לֹו ִבי: "וְָּאמְּ פְּ , ר  ז את נִתְּ ה ה  ִאש  נִאּוףה  ה בְּ ֲעֶשה, ס  ת מ  ע   . ִבשְּ

ֶלה א  ק ל נ ִשים כ  ה ִלסְּ ר. מ ֶשה ִצּו נּו ב תֹור  ה אֹומ  ת  ה א   "?ּומ 

נ סֹות אֹותֹו י לְּ ד  רּו כְּ ֲאִשימֹו, ז את ָאמְּ ה  ה לְּ מ  ֶהם בְּ יֶה ל  ל ה ָאֶרץ. ֶשיִהְּ ב ע  ב עֹו כ ת  ֶאצְּ ף ּובְּ כֹופ   .אּול ם י שּוע  ִהתְּ

א ל אֹותֹוכְּ  ר, ֶשהֹוִסיפּו ִלשְּ תֹו וְָּאמ  ף קֹומ  א: "ז ק  טְּ ח  ֶליה  ֶאֶבן, ִמי ִמֶכם נ ִקי מ  ִליְך ע  שְּ  !ֶשיְּה א הּוא ִראשֹון לְּה 

ב ע ל ה ָאֶרץ ת  ף וְּכ  כֹופ   .וְּשּוב ִהתְּ

ד ד ֶאח  ע ם ז את י צְּאּו ֶאח  מְּ נִים, כְּש  זְּק  ה  ל מ  ח  דֹו וְּ . ה  ב  ר לְּ ּההּוא נֹות  קֹומ  ה עֹוֶדנ ה ִבמְּ ִאש   .ה 

ר ל ּה ף י שּוע  וְָּאמ  ק  ה: "ִהזְּד  יפ ה ה ם, ִאש  ְך ִאיש? א  ִשיע  אֹות  ִאם ֹלא ִהרְּ  ?ה 

ה ר  ה וְָּאמְּ ִשיב  ד: "ה    ."ֲאדֹונִי, ַאף ֹלא ֶאח 

' עונש'הדבר היחיד שנשאר לה לעשות היה לא לחשוב עוד על , כך. היא נעזבה לקארמה שלה

 .אלא לשנות את חייה, שהקארמה מטילה

ר ל ּה ְך: "ָאמ  ִשיע  אֹות  רְּ ינֶנִי מ  ֲחט א עֹוד; ג ם ֲאנִי א  ִכי וְַּאל תֹוִסיִפי ל  .לְּ
38
 

קשורה , אנו רואים שהאידיאה של הקארמה קשורה לאידיאה של הכריסטוס במובן העמוק ביותר, כך

שאת הווייתו  את מיהרי שהבנתם גם , את הווייתיאם הבנתם " .עבור האדמה הווייתולעצם משמעותה של 

הכריסטוס נתן פנימית ה שלמההוה האימפולס לעצמאותאת ." מביא פיצוי' הווה האני'שיודע אני מבטא ו

 .למין האנושי

כאשר , ברם. האנושות לא השיגה הבנה גדולה של הכריסטיאניות האזוטרית האמיתית, גם כיום

הם יכניסו לתוכם בהדרגה את , פי יוחנן-האוונגליון עלכזה כמו  במסמך הכתובאדם ילמדו להבין את -בני

 .האידיאל הכריסטיאני יוגשם, בעתיד רחוק מאוד, ואז. בו החבויהאימפולס 

זורם אל תוך , אטלנטית האימפולס הראשון לפיתוח אדם עילאי יותר-שבתקופה האחראנו רואים , כך

הכריסטוס כאן בתקופה -האנושית ביחסה לאימפולסנתוודע לאבולוציה של הישות , מחר. האדמה

 .נציג את הכריסטוס של העתיד, בהתקדמנו הלאה, אטלנטית זו ולאחר מכן-אחר

 

                                                      
38

 .00-0פסוקים ', פרק ח,פי יוחנן-ונגליון עלהאו 
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 8הרצאה 

 הכריסטוס-לעיקרון ית ביחסההאבולוציה האנוש

 0918במאי  27

 

 ת אליוכאשר אנו שואפים לגש פי יוחנן-האוונגליון עלראינו שאנו מתקרבים למשמעות העמוקה של 

מבט מסוימת את אחת המיסטריות המשמעותיות ביותר של -מנקודתלציין ואתמול יכולנו  מכיוונים שונים

יהיה צורך , מנת שנוכל לרכוש בהדרגה הבנה מלאה של המיסטריה אשר הוצגה אתמול-על. אוונגליון זה

ונים ביותר ומרים המגוריכזנו את הח. אטלנטית שלנו-להתייחס להופעתו של כריסטוס ישוע בתקופה האחר

, ננסה להבין מדוע, היום. הכריסטוס-הישות האנושית ובתוכה עיקרון כדי שנוכל לעקוב אחר אבולוציית

הופיע הכריסטוס כישות אנושית הצועדת על האדמה ובדרך זו ניצור , זמן זו באבולוציה שלנו-בדיוק בנקודת

האנושות  יתנתייחס במיוחד לאבולוצי, עתה. קשר עם מה שכבר שמענו באופן חלקי בהרצאות הקודמות

 .אטלנטית-שלנו בתקופה האחר

באזור שבו מצוי כיום , שבעבר הרחוק מאוד אבותינו הקדמונים שכנו במערבציינו שוב ושוב 

יכולנו להפנות את , בהרצאה שלשום. אבותינו הקדמונים שכנו באטלנטיס הקדומה. האוקיינוס האטלנטי

, ראינו שהגוף הפיסי. עה הגופנית החיצונית של אבותינו הקדמונים האטלנטייםלבנו במיוחד להופ-תשומת

גה לדחיסות הנוכחית של בשר שיש הגיע רק לאט ובהדר, הגלוי עתה לאיברי החושים האנושיים החיצוניים

 אפילו. האדם דמתה לזו כיום-צורתם של בני, האחרון של התקופה האטלנטית האמרנו שרק בחלק. כיום לו

על אף , האדם כיום-הם עדיין היו יצורים שונים מאוד מבני, ת השליש האחרון של התקופה האטלנטיתלקרא

נוכל להבהיר בצורה הטובה ביותר איזו התקדמות עשתה . שלחושים החיצוניים הם נראו אותו דברפי 

כמה  .החיים העילאיים יותר הקיימים-אם נשווה אותה במצבה הנוכחי לאחד מבעלי, הישות האנושית

להיות ברור מסיבות שונות במה הישות האנושית שונה מיסודה  מוכרח, חיים עשוי להיות מפותח-שבעל

גוף אתרי או , חיים מורכב מגוף פיסי-כל בעל, אנו מוצאים שבמישור הפיסי או בעולם הפיסי. החיים-מבעלי

 .עולם הפיסיהחיים ב-ששלושה חלקים אלה מרכיבים את הוויית בעל; חיים וגוף אסטרלי-גוף

תהיה זו טעות גדולה אם תחפשו אחר כל  .הפיסי םקיים בעולמת פיסיאל לכם לחשוב שרק מה שהינו 

ביכולתכם לראות בעולם , אמת. חושי-מה שהינו אתרי או למעשה כל מה שהינו אסטרלי רק בעולם העל

הגוף , לא. קיים שםמתי אך אין זה משום שרק מה שהינו פיס, הפיסי בחושיכם הפיסיים רק מה שהינו פיסי

חושית יכול -החיים נוכחים בעולם הפיסי ואדם המחונן בראייה על-האתרי והגוף האסטרלי של בעלי

; להישאר עוד בעולם הפיסי אין ביכולתוהחיים -הממשי של בעל' אני'רק כאשר ברצונו להגיע ל. לראותם

חזרה 
לתוכן 
 עניינים
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הקבוצתי של ' אני'ש הקבוצתית או האפשר למצוא את הנפ, שם. עליו לטפס אל תוך התחומים האסטרליים

גם כאן  של הישות האנושית אשר נוכח' אני'החיים כרוך ב-החיים וההבדל בין הישות האנושית ובעל-בעלי

, גוף אתרי, היצור האנושי מורכב מגוף פיסי, משמעות הדבר היא שכאן בעולם הפיסי. למטה בעולם הפיסי

תפיסה רק -ברי, מהגוף האתרי ומעלה, ים העילאיים יותרששלושת האיברעל פי אף ', אני'גוף אסטרלי ו

הבה . מבחינה רוחית בדרך מסוימת החיים מבוטא-הבדל זה בין הישות האנושית ובעל. חושית-לתודעה על

אשר מוארך עד , מעבר לראש הסוס בבלטה. אדם-חושית מתבונן בסוס ובבן-שאדם המחונן בראייה עלנניח 

ראש אתרי זה בולט אל מעבר לראש הפיסי של הסוס והוא בנוי . תריתהוא מוצא תוספת א, לפי הסוס

הראש האתרי תואם , הווהבהוא מוצא שבישות האנושית , אבל. שני אלה אינם חופפים בסוס; בצורה נהדרת

לפיל יש הופעה גרוטסקית ביותר , בהתבוננות בראייה רוחית. כמעט לגמרי בצורתו ובגודלו לראש הפיסי

בישויות . חיים גרוטסקי מאוד-זהו בעל, מבחינה אתרית, אכן; העצום בצורה יוצאת דופןהאתרי  עם ראשו

זה לא , ברם. גודלם הם דומים מאודבבצורתם וו ,פיםהראש הפיסי והראש האתרי חופ, האנושיות בהווה

האדם הראש האתרי של . אנו מגלים שזה היה כך רק בשליש האחרון של התקופה האטלנטית. היה תמיד כך

שליש מאז הולאחר מכן שניהם צמחו יחד וזה היה , האטלנטי הקדום בלט הרבה מעבר לראשו הפיסי

ישנה נקודה , ליד העיניים, במוח. האחרון של התקופה האטלנטית שהראש הפיסי והראש האתרי חופפים

ית הנקודה האתר; נקודות אלה היו נפרדות בזמנים הקדומים. בראש האתרי מסוימתהחופפת עם נקודה 

התקרבו זו אל זו ורק כאשר הן נפגשו שהישות האנושית  שתי נקודות חשובות אלה. הייתה מחוץ למוח

דרך החפיפה בין . התודעה-נפשהופיעה מה שכינינו אתמול , לאחר מכן. 'אני'הייתה מסוגלת לומר לעצמה 

 האטלנטים האדשל  וראשכי , של הראש האנושי השתנתה מאודהופעתו , הראש האתרי והראש הפיסי

אם ברצוננו להבין כיצד האבולוציה . של הישויות האנושיות בהווה ןראשהקדום היה עדיין שונה בהופעתו מ

 .עלינו להתייחס מעט לתנאים הפיסיים באטלנטיס הקדומה, הנוכחית התאפשרה

ת לא הייתם יכולים לחוות א, שם במערב, אטלנטיס הקדומהרחבי אילו הייתם מסוגלים להסתובב ב

ערפל , באותם זמנים. שיש לנו עתה באדמה הנוכחית שלנו, השמש-האוויר ואור, הערפל, צבי הגשםמ

, אותן ישויות אנוש אשר חיו באטלנטיס הקדומה. במערב סקנדינביה, התפשט במיוחד באזורים הצפוניים

דות כפי שמש כתופעות נפר-מעולם לא ראו גשם ואור, רבה יותרמע ואףבאזור שבו אירלנד נמצאת כיום 

ן הערפל נפרד מהם היו תמיד שקועים בערפל ורק לאחר המבול האטלנטי שבא הזמן שבו . שקורה בימינו

את אותו חיזיון המוכר הייתם יכולים לחפש בכל אטלנטיס ולא הייתם מוצאים . באוקיינוס האוויר ושקע

רך בר זה אפשרי רק דד. קשת בשמים לראותאפשרי -היה בלתי; היטב לכולכם כתופעת טבע יוצאת דופן

לא הייתם , לפני המבול, באטלנטיס. שמש כפי שיכול לקרות כיום באטמוספרה-הפרדה בין גשם ואור

אם . כלומר אפשרות פיסית, שתופעה זאת הופיעה, רק לאחר המבול ובהדרגה. מוצאים שום קשת בשמים

לנטי שמור בסאגות לאחר קבלת המסרים האלה ממדע הרוח אתם זוכרים שהזיכרון של המבול האט
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אז , הופיע נח שהיה הראשון לראות את הקשת בשמים לאחר המבולדות שונים על המבול ואג-ובסיפורי

זוהי עובדה . אמיתייםאכן המסמכים הדתיים , באופן מילולי ובצורה עמוקה, תקבלו איזשהו מושג עד כמה

ו הן התנסויות אשר יכולות להיות אל. שישויות אנוש ראו לראשונה קשת בשמים רק לאחר המבול האטלנטי

להיתפס באופן  מוכרחיםאט לומד להבין כיצד המסמכים הדתיים -ואז אט, למי שמתוודע לאוקולטיזם

 .תחילה יש ללמוד להבין את האלפבית, כמובן. מילולי

נמצא שהתנאים האנושיים החיצוניים והפנימיים היו נוחים ביותר , לקראת סוף התקופה האטלנטית

באותם . מכוסה מים, בימינו, אזור זה. מסוים על פני שטח האדמה אשר היה בקרבת אירלנד של ימינובאזור 

שבתחום זה התפתח הגזע המחונן ביותר מבין הגזעים עד כדי כך התנאים שם היו נוחים ביותר , זמנים

המנהיג של  .עצמאיתועצמית אנושית -גזע אשר היה חדור במיוחד בכושר להתעלות אל תודעה, האטלנטיים

היה מתקדש גדול אשר חיפש אחר , עתיקהשמי ההעם כלל -רות של מדע הרוח מכונה בדרךישבספ, עם זה

לאזור המכונה , האינדיבידואלים המפותחים ביותר של עם זה ונדד עמם אל המזרח דרך אירופה עד אסיה

. של העמים האטלנטיים ,אך מפותחת מאוד מבחינה רוחית, לשם נדדה קבוצה קטנה יחסית. בימינו טיבט

. בהדרגה ידי הים-החלקים המערביים של אטלנטיס נעלמו וכוסו על, לקראת סוף התקופה האטלנטית

האזורים הסיביריים העצומים היו עדיין מכוסים , באסיה. אירופה בצורתה הנוכחית החלה להופיע בהדרגה

אם כי מעוצבים , כבר הופיעושיים היו אזורים יבשת, במיוחד בדרום אסיה אך, של מים ותגדול במסות

. מפותחים הצטרפו לקבוצה נבטית זו אשר נדדה מן המערב אל המזרחחלק מההמונים הפחות . בצורה שונה

 כתוצאההאכלוס של אירופה הקדומה נוצר ברובו  ,אך. כך רחוק-אחרים לא כל, רברבים הלכו עמם מרחק 

קבוצות גדולות אחרות אשר יצאו מחלקים . שבו שםאטלנטיס אשר התייאדם מ-הנדידות של המוני בנימן 

ואז הם נתקלו אלה באו לאסיה בתקופה מוקדמת יותר , חלקן אפילו מלמוריה הקדומה, אחרים של אטלנטיס

התיישבו באירופה , עמים מחוננים בצורה שונה ובעלי כשרים רוחיים שונים, כך. באלה במהלך נדידה זו

התיישבו באסיה כדי , מאנו, ידי אותה אינדיבידואליות רוחית גדולה-מהם אשר הובלו על אחדים. ובאסיה

משם זרמי תרבות זרמו החוצה אל תוך האזורים השונים של . לטפח את הרוחניות הגדולה ביותר האפשרית

 .האדמה ובקרב העמים השונים

של  ידי השליחות הרוחית-זרם התרבות הראשון זרם אל תוך הודו ודרך האימפולס אשר ניתן על

איננו . העתיקההתרבות ההודית מה שאנו יכולים לכנות התפתחה , מאנו, אותה אינדיבידואליות גדולה

לא על  ואף שלה באותם ספרים נפלאים של הוודהמדברים עתה על אותה תרבות הודית שיש לנו רק הדים 

תרבות  תקיימהה, לפני כל מה שאפשר לדעת על תרבות חיצונית זו. לדורות הבאים כמסורת מה שנמסר

אותם מורים דגולים שבעבר הרחוק , הקדושים הקדמוניםזו של הרישים , הרבה יותר מרהיבה וקדומה

הבה נעביר את עצמנו אל תוך הנפשות של . אטלנטית הראשונה-העניקו למין האנושי את התרבות האחר

. ת הדתית הראשונהזו הייתה באמת התרבות האנושי. אטלנטי ראשון זה-האדם של זרם תרבות אחר-בני
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. לא היו תקופות תרבות דתיות במובן האמיתי של המילה, אותן תקופות תרבות אטלנטיות אשר קדמו לזו

 ?מדוע זה כך: ודאי תשאלו. אטלנטי-הדת היא מאפיין של העידן האחר, למעשה

, עדיין מחוץ לראש הפיסי נמצאהיות שהראש האתרי . ים חיויהאטלנטהאדם -בניהבה נראה כיצד 

אטלנטי היה מחוץ  אדםכאשר , בלילה, לכן. עדיין לא אבדה לגמריהראייה הרוחית המעורפלת הקדומה 

 –למרות שבמהלך היום . הוא היה יכול לראות את המרחבים המרוחקים ביותר של עולם הרוח, לגופו הפיסי

במידה , וא עדיין ראהבלילה ה, הוא ראה דברים פיסיים כאן בעולם הפיסי –כאשר שקע אל תוך גופו הפיסי 

או השליש הראשון  מחציתהו את עצמכם עתה לרגע אל תוך העתיק. של עולם הרוח את תחומיו, מסוימת

היא התעוררה בבוקר וגופה האסטרלי ? מה היה מצבה של הישות האנושית אז. של התקופה האטלנטית

ולם הפיסי עדיין לא היו לאובייקטים של הע, באותו זמן. התקרב אל הגוף הפיסי והגוף האתרי שלה

כאשר עיר אפופה בערפל ואתם מתבוננים בפנסי הרחוב . מתאר חדים וברורים כפי שיש להם היום-קווי

יש לכם תמונה של , ברורים-עם קצוות וזרמי צבע לאכאילו היו מוקפים בהילה של צבע  בשעות הערב

אך זה היה כמו לראות , א היו ברוריםהמתאר ל-קווי. הדרך שבה דברים הופיעו באותה תקופה על אטלנטיס

היום הבהירה -לא הייתה חלוקה חדה בין תודעת, באופן דומה, לפיכך. את פנסי הרחוב בערפל

הגוף האסטרלי חמק , במהלך הלילה. התודעה של הלילה כפי שהופיעו לאחר התקופה האטלנטית-וחוסר

, נשאר בחלקו מאוחד עם הגוף האסטרליאך היות שהגוף האתרי , החוצה מתוך הגוף האתרי והגוף הפיסי

, לישות האנושית תמיד הייתה יכולה להיות ראייה רוחית מעורפלת; תמיד היו השתקפויות של עולם הרוח

המלומדים השקועים  .לראות סביבה ישויות ופעילויות רוחיותיות בתוך עולם הרוח והיא הייתה יכולה לח

האגדות והסאגות הגרמניים מתוך הדמיון -את סיפורי ,למשל, חיברובמחקריהם אומרים שפשוטי העם 

ישנן תורות מיתולוגיות . ור וכל האלים האחרים היו רק האנשות של כוחות טבע'ווטן ות. העממי שלהם

שאינדיבידואל מלומד  קל להאמין, כאשר שומעים דבר כזה. שלמות העוסקות בדרך זו בדמיון היוצר העממי

אשר נולד מתוך אביק ומעולם לא ראה ישות אנושית  ,מאת גיתה פאוסט כזה דומה להומונקולוס ביצירה

. דמיון יוצר עממיאפשרי לדבר בדרך זו על -בלתי, אדם-עבור מי שבאמת התבונן בבני. ממשית

אדם מזמנים -האגדות של האלים אינם מהווים דבר מלבד מה שנשאר ממאורעות ממשיים שבני-סיפורי

הסתובבו בין  ישויות אנוש, במהלך הלילה. ווטן זה היה קיים באמת. תקדומים באמת ראו בראייה רוחי

מה שראו . אדם בשר ודם כמוהן על האדמה-ור וכן בני'שם את ווטן ות פגשוהאלים בעולם הרוח והן 

האגדות -עתה לתוכן סיפורי היה, במשך זמן רב ובראייה רוחית, אדם פרימיטיביים של אותו עידן-בני

 .ל הגרמניםבמיוחד ש, והסאגות

אל התחומים אשר כונו מאוחר יותר בשם , המערב אל המזרחן שבאותם זמנים נדדו מאדם ה-בני

על מידה מסוימת של ראייה רוחית ועדיין היו מסוגלים לקלוט , פחות או יותר, היו אלה אשר שמרו, גרמניה

למקום שממנו הוא , טיבטובמקביל לנדודים של אותו מתקדש גדול עם חסידיו ל. בזמן מסוים בעולם הרוח
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מתקדשים אשר טיפחו את חיי הרוח במיסטריות הושארו , שלח את קבוצת התרבות הראשונה אל הודו

, מיסטריות הדרואידים, מיסטריות היו קיימות בין העמים האלה. מאחור בכל מקום בקרב עמי אירופה

זוהי עובדה . רק שטויות דמיוניותהוא כי מה שמסופר  –האדם אין עוד שום ידיעה עליהן -אך לבני, למשל

משמעותית שבאותם זמנים כאשר העולמות העילאיים יותר הוזכרו בקרב הדרואידים או בקרב עמי 

תמיד היו רבים , היו קיימותהטרוטים האזורים של רוסיה המערבית וסקנדינביה היכן שהמיסטריות של 

הם , או על התקריות שהיו בין בלדור והודורכאשר הם דיברו על ווטן . אשר ידעו על עולמות רוחיים אלה

היו רבים אשר חוו בעצמם תקריות כאלה במצבים מיוחדים . לא דיברו על משהו שלא היה ידוע להם לגמרי

באירופה בכל מקום . בו בטחושקרוב  שמעו אותן משכן ,ואלה שלא חוו את ההתנסויות בעצמם, של תודעה

משהו ? מה היה שם. כרונות חיים של מה שהיה קיים באטלנטיסהייתם מוצאים זי, שהייתם הולכים אליו

הישות . העולם השמימיעם מה שמכונה כיום , שאפשר לכנות חברות טבעית וחיה עם ישויות עולם הרוח

הישות האנושית לא נזקקה לדת , במילים אחרות. האנושית חדרה ללא הרף את עולם הרוח וחייתה בו

היא מסמלת '? דת'מהי המשמעות של . הרוח-הקיום של ארץ-את הוויית מיוחדת כלשהי כדי לציין בפניה

הישות האנושית לא הייתה זקוקה לשום , באותם זמנים. איחוד העולם הפיסי עם העולם הרוחי, איחוד

כפי שאין שום צורך . כי עבורה הוא היה עולם של התנסות טבעית, אמצעי של איחוד עם עולם הרוח

כך באופן , מפני שאתם רואים אותם בעיניכם, ה בפרחים בשדה או בחיות היערשמישהו ימסור לכם אמונ

בד . אלא משום שהם חוו אותם, לא דרך דת, באלים ובישויות רוחיות' האמינו'האדם האטלנטיים -דומה בני

אטלנטי -היה זה בעידן האחר. יום בהירה-רכש תודעתהמין האנושי , בבד עם התקדמות האבולוציה

 הראייה הרוחיתהזאת והם רכשו אותה תוך כדי ויתור על תודעת  ערות-היום-את תודעת ושאדם רכ-שבני

עבור האבות . היום הבהירה הנוכחית-נוסף על תודעת ,היא תשוב להיות שלהם בעתיד. הקדומה שלהם

זיכרון של העבר -האגדות עוררו לעתים קרובות תמונות-הסאגות וסיפורי, הקדמונים שלנו כאן באירופה

מוזר ככל שהדבר עשוי ? מה היה טבען של הישויות האנושיות המפותחות ביותר: אפשר לשאול. חוקהר

היו ברובם , זרחה אל טיבטידי מנהיגם מ-האינדיבידואלים המפותחים האלה אשר הובלו על, להישמע

י הגזע הרביען מה מסמלת ההתקדמות מ. החלום הקדומה-מפני שהם איבדו את תודעתם דמוית, מפותחים

המתקדש והמנהיג הגדול הוציא . איבוד הראייה הרוחית הקדומה, כלומר; יום-משמעה להיות מודע? לחמישי

האדם -אדם שעדיין היו בשלב של בני-את חברי קבוצתו הקטנה כדי שלא יהיה עליהם לחיות בקרב בני

ת העילאיים יותר רק אלה שיכלו להיות מונחים אל תוך העולמוהיו בין הראשונים . האטלנטיים הקדומים

מה השאירו : אפשר לשאול. באופן מלאכותיחניכה אוקולטית אשר עברו , אשר אומנו באופן מלאכותי

רק כמיהה ? האלוהי, אטלנטית הראשונה מאותו קשר קדום עם העולם הרוחי-האדם של התקופה האחר-בני

 יהםאבותשבו  –להם כי הם שמעו זאת בסאגות ש –שהיה זמן הם חשו . ששערו ננעל אל עולם הרוח

חיו שם בקרב רוחות ואלים ומצאו את עצמם בקרב ממשויות רוחיות , עולם הרוחבנים הביטו הקדמו

, הם אמרו ומתוך כמיהה זו למה שעבר וגרם לתלמיד לאבד!" אילו רק יכולנו גם לחוות זאת, הו". עמוקות
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ודעה אל מצבו את עצמו לחזור בת היום הבהירה שהיה עליו לרכוש כדי שיוכל לאלץ-את תודעת, לזמן מה

 אשרשחזרה את , הטכניקה והתרגילים שלה שבאמצעות עתיקההודית התקדשות  היא שיטת' יוגה'. הקודם

 .רך טבעית למדידאבד ב

. הרבה מעבר לגבולות ראשו הפיסי בלטאדם אטלנטי קדום שראשו האתרי , למשל, דמיינו לעצמכם

הראש האתרי היה עדיין מאוחד עמו ולכן מה שהוא חווה היה יכול ן חלק גדול מ, כאשר הגוף האסטרלי נסוג

, האחרון של התקופה האטלנטית הבחלק. ידי כך הוא נעשה מודע להתנסויותיו-בגוף האתרי ועל להיטבע

את הגוף האתרי כולו  עזבהגוף האסטרלי , כאשר החלק האתרי של הראש נמשך כולו אל תוך הראש הפיסי

המורה היה צריך לנסות להוציא את הגוף האתרי מתלמידו , דשויות העתיקותבהתק, כך. בכל לילה

לסוג , ותאדיששל לסוג של מצב התלמיד היה צריך להוביל את הוא , במילים אחרות; באמצעים מלאכותיים

הגוף הפיסי ן הגוף האתרי בלט מ, במהלך הזמן הזה. אשר ארך כשלושה ימים וחצי, מוות-של שינה דמוית

כאשר הגוף האתרי נמשך , לאחר מכן. מה שהגוף האסטרלי חווה אז הוטבע בגוף האתרי .ממנווהשתחרר 

 .חווה בעולם הרוח אשרהתלמיד ידע את , חזרה אל תוך הגוף הפיסי

העולם שבו הוא ן שבאמצעותה התלמיד הורם מ, התקדשות יוגה, העתיקהזו הייתה שיטת ההתקדשות 

הנפש התרבותי אשר נבע מסוג זה של התקדשות -והלך. ם הרוחמצא את עצמו כדי שיובל חזרה אל עול

, ממשות, אמת: נפש זה הוא שהוביל למילים-הלך. מצא את ההד שלו בתרבות ההודית המאוחרת יותר

רומם את עצמו מתוך עולם עולם שלתוכו אדם נכנס כאשר הוא  באותו, קיימות רק בעולם הרוחה, הוויה

 ,אך. החיים-הצמחים ובעלי, מוקף בממלכות המינרלים, תוך העולם הפיסיהוא נמצא ב, כאן. החושים הפיסי

זמן רב ועתה הוא חי הוא איבד את הממשות לפני ; רק חזות חיצונית היזו, מה שמקיף אותו אינו ממשות

 !של מאיהעולם , של אשליהעולם , בעולם של חזות

כתורה לא , עלינו להבין זאת. העתיקההעולם הפיסי היה עולם המאיה עבור התרבות ההודית , לכן

האדם עצמם באותה -רגשות בניבהתאמה עם  –הרוח התרבותי עצמו -אלא בהתאמה עם הלך, עמומה

עולם . ערך עבורו-חסר נעשהעולם האשליה , כאשר אדם הודי קדום שאף להיות קדוש במיוחד. תקופה

כאשר התאפשר , הפיסין וא נסוג מהעולם האמיתי היה קיים עבורו כאשר ה; עבורו לאשליה נעשהפיסי זה 

 .לחיות שוב בעולם שבו אבותיו הקדמונים עדיין חיו במהלך התקופה האטלנטית, דרך היוגה ,לו

אטלנטית זו מתרגלת -של המשך האבולוציה כרוכה בכך שהישות האנושית של תקופה אחרהמשמעות 

השלב הבא , התקופה השנייה. תופי ערכו ומשמעו-על, עריך את העולם הפיסי אשר מוקצה להבהדרגה לה

האדם אשר חיו -היסטורית הקרויה על שם בני-תרבות קדם היא גם תקופת, העתיקהלאחר התקופה ההודית 

איננו מתכוונים לתרבות , ברם .התרבות הפרסית הפרימיטיביתאנו מכנים אותה ; מאוחר יותר באזור פרס

 .היסטורית-אלא לתרבות קדם, הפרסית המאוחרת יותר
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. העתיקההתקופה ההודית ן מ, בתכני הרגשות שלהוהנפש -קופה השנייה שונה מיסודה בהלךהת

אך זה עדיין היה אפשרי ובדרך מסוימת , נעשה קשה יותר ויותר לשחרר את הגוף האתרי במהלך התקדשות

 אדם אלה מהתרבות הפרסית-היה דבר אחד שבני, אך. זה תמיד נעשה אפילו עד לזמנו של כריסטוס ישוע

האדם ההודי הקדום היה מאושר  .ערך-בעל כדברהם החלו להעריך מאיה או אשליה ; הפרימיטיבית רכשו

האשליה המשיכה , אמת. פעילות היא הפכה לזירת, עבור האדם הפרסי .כאשר היה יכול להימלט מאשליה

אגדה על -פורזה הביא להופעתו של סי, מאוחר יותר. משהו שיש להתגבר עליו, עוין כדברלהופיע בפניו 

שבו הישות האנושית קשרה ברית עם האלים הטובים נגד הכוח של אלי , אהרימןו אורמוזדהקרב בין 

האדם הפרסי עדיין לא אהב את . הנפש של אותו עידן-נוצר הלך, ידי כך-על. הרוע הקיימים בחומר

הוא פעל ; הקדוםברח ממנה עוד כפי שעשה האדם ההודי לא אך הוא , (מאיה) הפיסית הזאת' הממשות'

בשלב  .מקום שבו היה משהו שיש להתגבר עליו, עליה והתייחס אליה כשלב שבו הוא יכול להיות פעיל

 .הושלם שלב אחד בכיבוש העולם הפיסי, התרבות השני

. לזמנים ההיסטורייםאנו מתקרבים יותר ויותר , עתה .באה תקופת התרבות השלישית, לאחר מכן

כל התרבויות הללו . מצרית-אשורית-בבלית-תקופת התרבות הכלדיתדע הרוח תקופת תרבות זו מכונה במ

תרבות בה הראשונה ייסדה את המוש. הנחייתם של מנהיגים דגוליםבידי מושבות אשר נשלחו -עלנוסדו 

וזרם תרבות  ו עתה כמרכז התרבות הפרסית הקדומהתיארנ אשרהשנייה ייסדה את , ההודים הקדומים

נעשה צעד , כך. מצרית-אשורית-כלדית-יסוד התרבות הבבליתבה ושם הניח את פנה יותר מערשלישי 

שהיה  ,בעייתי שקשה לשלוט בו כמשהוהוא עדיין נראה לו , לאדם הפרסי. בכיבוש העולם הפיסיחשוב 

אם רצה לפעול בו עם אותן ישויות שאליהן הוא התייחס כרוחות הטובות של הממשות  ,ו לתמרנועלי

פשוט חישבו על . ממשות הפיסיתלהוא התוודע באינטימיות גדולה יותר , עתה .הרוחית האמיתית

הרוח האנושית של עצומות ויוצאות הדופן של ההיצירות ן זוהי אחת מ. האסטרונומיה הכלדית הקדומה

האדם . כיצד חוקי השמים נבחנו, תהכוכבים נחקר תנועתאתם רואים כיצד , שם. אטלנטי-העידן האחר

האדם -לבני! לחקירה הראוי תנועת הכוכבים עם חוקיה אינה: יה מסתכל בשמים אלה ואומרההודי הקדום ה

לאלה אשר השתייכו . לחדור אל תוך החוקים הללו, אפילו אז, מתקופת התרבות השלישית היה מאוד חשוב

. הייתה חשיבות מיוחדת לבחון את הקשרים הארציים ולפתח את מדע הגיאומטריה, לתרבות המצרית

אדם חקרו את מחשבות האלים והם חשו שעליהם -בני. ה או האשליה נחקרה והמדע הפיסי התהווההמאי

אילו . בחומר ככתב של האלים מוטבעליצור קשר בין הפעילות האינדיבידואלית שלהם ומה שהם מצאו 

על  הייתם מקבלים מושג, הייתם חוקרים באופן רוחי את התנאים הקודמים של החיים הפוליטיים המצריים

האינדיבידואלים אשר כיוונו . אדם בהווה יכולים להעלות על הדעת-אורגניזם פוליטי שונה מאוד ממה שבני

, אדם חכמים אשר ידעו את החוקים השולטים בתנועת הכוכבים-והנחו את אותם מצבים פוליטיים היו בני

הם חקרו את . הדדי בתיאוםת להיו מוכרחובאותו זמן הם ידעו שהכול בקוסמוס , ת הגופים הקוסמייםבתנועו
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. פני האדמה-תרחש בשמים ומה שקורה עלמלהיות הרמוניה בין ה שמוכרחהתנועת הכוכבים והם ידעו 

המוקדם יותר של  הגם בחלק. את מה שבמהלך הזמן יתרחש על האדמה ניבאוהם , פי המאורעות בשמים-על

 מוכרחפני האדמה -מתרחש עלה שההייתה עדיין התודע, (ביעיתתקופת התרבות הר)התקופה הרומית 

במיסטריות העתיקות היה ידוע בתחילתה של תקופה  ,במשך תקופות זמן ארוכות. להתאים למתרחש בשמים

בתחילת , למשל, היה ידוע, המיסטריות-דרך חכמת. חדשה אלו מאורעות יתרחשו בתקופה הבאה

המגוונים ביותר והם יתרחשו ם המאורעות ההיסטוריייתגשמו ההיסטוריה הרומית שתבוא תקופה שבה 

.אלבה לונגה באזור
39
אם , ברור שמוצע כאן ביטוי סמלי עמוק מאוד והייתה זו, מי שיכול לראות זאתעבור  

 הואאלבה לונגה , מילולית. חכמה של כוהן אשר פרשה או תכננה את תרבות רומא העתיקה, אפשר לומר

אם  –עות ההיסטוריים העתידיים תוכננו בדרך זו המאור, באזורים קדומים אלה. הבגד הארוך של הכומר

העתיד חולק לפי . זואחר  בזו, לבוא שבע תקופות שמוכרחותהם ידעו  .כזהיכול אני להשתמש בביטוי טכני 

הייתי יכול להראות לכם בקלות כיצד תוכניות . ושל ההיסטוריה העתידית נובא כלליים ויםהמספר שבע וקו

,ספרי הסיבילותב הוטבעבעת המלכים של רומא אשר כבר יות בסיפור שהיסטוריות נבואיות היו חבו
40
כבר  

אדם ידעו שהיה עליהם לעבור את מה שהיה כתוב שם -בני, יםימ באותם. בתחילת התקופה הרומית

 .ספרי הסיבילותזה מסביר את האופי הקדוש והמסתורי של . הם נועצו בספרים הקדושים יםחשוב ובמקרים

מילאה את העולם החיצוני , התרבות השלישית החדירה רוח אל תוך החומר האנושות של תקופת

 –החבויות בהתפתחות התקופות של זרם תרבות שלישי זה  ,ישנן אינספור עדויות היסטוריות לכך. ברוח

להיות מובן רק לאחר שנדע את הקשרים  יוכלהעידן שלנו . מצרית זו-כלדית-בבלית-תרבות אשורית

הלב לאחד הקשרים בין -ברצוני להפנות את תשומת, עתה. ין אותו עידן והעידן שלנוהקיימים ב החשובים

פן מופלא קשורים הדברים עבור מי שיכול לחדור לתוכם וכדי שתוכלו לראות באיזה א, שתי תקופות אלה

 מעולם לא הייתה תקופת תרבות, לפני כן. תועלתנות הגיע לשיאועמוק יותר ויודע שמה שמכונה אנוכיות ו

אידיאלים -שלנו והיא תהיה אף יותר אנוכית וחסרתזו כך כמו -אידיאלים באופן טהור כל-אנוכית וחסרת

כוחות רוחיים . לגמרי אל תוך תרבות מטריאליסטית הרוח ירדה, בתקופה הנוכחית, כי. בעתיד הקרוב

של המאה כלומר , וההמצאות הגדולות של העידן החדשאדם בתגליות -ידי בני-עצומים הופעלו על

כמה כוח ! רכבת וכן הלאהב, בטלגרף, כמה כוח רוחי קיים בטלפון, למשל, פשוט חישבו. עשרה-התשע

כמה אנרגיה רוחית נדרשת כדי לגרום לתשלום ! התגבש בקשרים המסחריים של האדמה, הפך לחומרירוחי 

אפשר , כך! ום זההמחאה אשר נרשמת כאן במק, באמצעות פיסת נייר, הבה נאמר בטוקיו, סכום של כסף

לקבל את הדברים  מוכרחמי שהינו מציאותי ? האם השימוש בכוח רוחי זה משמעו התקדמות רוחית: לשאול

                                                      
39

 Alba Longa ,עיר במרכז איטליה. 
40

 Sibylline Books. 
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רק את מה שאתם צריכים עבור הקיבה , באופן מעשי, אבל הן נושאות, אתם בונים רכבות, אכן: הבאים

הקשור לצרכים הפיסיים אתם עושים זאת רק בשביל משהו , וכאשר אתם עצמכם נוסעים בהן; שלכם

המבט של מדע הרוח בין אם אנו טוחנים את התירס שלנו עם אבנים -האם משנה בכלל מנקודת. שלכם

, מושקע כוח רוחי עצום? ן הלאהאוניות וכ, ק באמצעות טלגרףותו מרחואספורות ובין אם אנו מקבלים 

? חרים בואדם סו-מה שבנימה אם כן תהיה המשמעות של . אבל משתמשים בו במובן אישי לחלוטין

כאשר משתמשים בטלגרף . לא ממשויות רוחיות, במילים אחרות ;לכאורה לא אנתרופוסופיה

במילים ; מאמריקה לאירופה וכן הלאהכדבר ראשון מדובר בשאלה של כמה כותנה תוזמן , קיטור-ובאוניות

המעמקים העמוקים ביותר של המין האנושי ירד אל . זוהי שאלה של משהו הקשור לצרכים אישיים, אחרות

מפני , רק עיקרון אנוכי ותועלתני כזה היה צריך להופיע מתי שהוא, אך. של אישיות פיסית, צורך אישי

מה גרם לישות האנושית לייחס . שבאמצעותו מתאפשר המהלך העולה של האבולוציה האנושית כולה

יתר על ? כך-כאינדיבידואל נפרד כל כך לאישיותה שלה ובכך לגרום לה לחוש את עצמה-חשיבות רבה כל

 ?בחייה בין לידה ומוות עצמיותמה היה הדבר אשר הכין אותה לרגש חזק זה של , כן

על צורת לאחר המוות בתשוקה לשמור , נערכה הכנה חשובה ביותר לכך, בתקופת התרבות השלישית

אחיזה זו , כך. שחנטו אותוידי כך -בשאיפה למנוע את התפוגגות צורת הגוף על', מומיה'ב הגוף הפיסי

הוטבעה בנפש בדרך כזו שהיא מופיעה שוב בהתגשמות אחרת כתחושת באינדיבידואליות הנפרדת 

, כך. תקופה המצריתהיא תוצאה של חניטת הגוף ב, כך כיום-שתחושה זו של אישיות חזקה כל. האישיות

אדם -גופות המתים כדי שלבניהמצרים חנטו את . אנו רואים שבאבולוציה האנושית הכול קשור ותואם

מיסטריות , כמובן. הגדולה ביותר האפשרית לאישיות שלהם המודעותהחמישית תהיה  תרבותהת מתקופ

 .עמוקות קיימות באבולוציה האנושית

אתם רואים כיצד הישות האנושית ירדה בהדרגה עמוק יותר ויותר אל תוך המאיה ומילאה את , כך

היא הציבה את , לטינית-התקופה היוונית, בתקופת התרבות הרביעית. םהחומר במה שהיא מסוגלת להגשי

היא . את עצמה בחומר וצורה הלבישהאתם רואים ביוון כיצד היא , כך. ישותה הפנימית בעולם החיצוני

תשוקת  ,באופן דרמתי, עדיין מהדהדת, באייסכילוס. ונייםהסתירה את צורתה שלה בדמויות האלים היו

ל המישור הפיסי ויוצרים יוצאים אהם . את האינדיבידואליות שלהם לצורה אמנותיתהאדם להמיר -בני

זהו סימן לחובבנות . אדם יצרו תמונה של עצמם במוסדות המדינה-בני, תקופה הרומיתב. העתק של עצמם

מה שהיה . גדולה ביותר כאשר עוקבים אחר מה שמכונה עתה תורת המשפט אחורה מעבר לתקופה הרומית

כי המושג של הישות האנושית כאישיות ', זכות', 'צדק'משהו שונה למדי מ, באופן מושגי, ודם הינוקיים ק

ביוון העתיקה הייתה רשות מוניציפאלית . אדם לא היה קיים לפני אותה תקופה-המושג של זכויות, חיצונית

. תקופה היווניתהתודעה של האדם להיכנס אל תוך -קשה לבני. אדם חשו את עצמם חלק ממנה-קטנה ובני

 –כך שהאישיות האנושית האינדיבידואלית -הרחיק כלהנתיב אל תוך העולם הפיסי , בתקופה הרומית



 

011 

הכול מתקדם בשלבים ועלינו לעקוב בפרטי פרטים אחר הדרך . מופיעה גם כבעלת זכויות –כתושב רומא 

ותר עם התקדמות ההיסטוריה כיצד באותו זמן העולם הפיסי נכבש יותר וי, שבה האישיות מופיעה בהדרגה

 .וכיצד הישות האנושית שוקעת עמוק יותר ויותר בחומר

 התקופה זוהי, במילים אחרות; לטינית-אחר התקופה היווניתלהופיע להתקופה שלנו היא הראשונה 

התקופה . תבואנה התקופה השישית והתקופה השביעית, לאחר מכן. אטלנטי-החמישית של העידן האחר

. בא לאדמה כריסטוס ישוע, ובמהלך תקופה אמצעית זו האמצעיתהיא התקופה , לטינית-וניתהיו, הרביעית

לעבור הכנה  מוכרחכי כל דבר בעולם , אטלנטית השלישית-עבר הכנה במהלך התקופה האחר מאורע זה

פני -על להתרחשהתקופה השלישית עשתה את ההכנות עבור המאורע הגדול ביותר שהיה אמור . מראש

אדם התקדמו רחוק מספיק בתחושת -בזמן שבו בני, אטלנטית הרביעית-מהלך התקופה האחרב האדמה

מנות של התקופה בא. הםמם וליצור את האלים שלהם בדמותם כדי לצאת מתוך עצהאישיות שלהם 

. בצורת הרשות המוניציפאלית ךהם חזרו על כ. אדם יצרו עולם של אלים בדמותם שלהם-בני, היוונית

זהו הרגע . עם הרוח( חומר, עולם האשליה)הפיסי הושגה אפילו עד לדרגה של איחוד המאיה הבנת החומר 

תבינו שזה היה גם הזמן שבו הם יכלו להבין את האל כהתגלות . אישיותהאדם גם רכשו הבנה של -שבו בני

ם כיצד אנו רואי, כך. הרוח המשתייכת לאדמה גם התקדמה לנקודה שהיא הפכה לאישיותהזמן שבו , אישית

כיצד באמנות כאשר אנו רואים . כאישיות נפרדת, האל עצמו הופיע כאדם, אטלנטית-באמצע התרבות האחר

מה שקרה באמצע התרבות : אנו יכולים לומר, עצמה ית הישות האנושית עיצבה תמונה שלהיוונ

נים את סוגי כאשר אנו עוברים מהתקופה היוונית לרומית ובוח. מופיע בפנינו כתמונה, אטלנטית-האחר

האם זה לא נראה כאילו התמונות היווניות של האלים , הישויות האנושיות של האימפריה הרומית הגדולה

 !אפשר ממש לראות אותם? ירדו מהכנים שלהן והסתובבו בטוגה שלהם

האלוהות לתחושה עצמית של ן היצור האנושי התקדם מהזמן שבו הוא חש את עצמו כחלק מ, כך

ירדה ושכנה בקרב , שבהתגשמה בבשר, יה יכול להבין כאישיות גם את האלוהות עצמההוא ה. אישיותה

 .האדם-בני

לתאר כאן לנפשנו את הסיבה להופעתו של כריסטוס ישוע דווקא בתקופה זו של היה רצוננו 

כיצד בתקופות האבולוציוניות המוקדמות היא , כיצד מיסטריה זו המשיכה להתפתח. האבולוציה האנושית

 .בזה נעסוק בפעם הבאה, העתיד הרחוק לעברבאופן נבואי וכיצד היא פועלת באופן נבואי  קרנה
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 9הרצאה 

 המסמכים הנבואיים ומקור הכריסטיאניות

 0918במאי  29

 

, פי יוחנן-האוונגליון עלמהי עמדתנו ביחס למסמך המכונה ראיתם , במהלך כולו של ההרצאות שלנו

ממסמך זה אמיתות מסוימות על  בכך שנרכושראיתם שאין מדובר . הרוחבהתבססו כמונו על יסודות מדע 

, אחריםמסמכים בתלוי בכל המסמכים האנושיים ו-שבאופן בלתי שנראהכך אלא ב, אודות עולם הרוח

ללמוד מתמטיקה בהווה עושה זאת באופן  הרוצהכפי שכל אחד , אפשר לחדור אל תוך אותו עולם

מתמטיקה הענפים שונים של , במהלך האבולוציה האנושית, מצעותותלוי בכל מסמך מקורי שבא-בלתי

ברכשם אותה , המתחילים ללמוד גיאומטריה בסיסית אותם תלמידים, למשל, יודעים מה. נמסרו לראשונה

על , הם יודעים על הגיאומטריה של אוקלידס מה ?ם שלהםכשריהבאמצעות מתוך הגיאומטריה עצמה 

אם התלמיד למד גיאומטריה  ?זו הוצגה לעולם בפעם הראשונה בסיסית המסמך המקורי שבו גיאומטריה

הוא יוכל לשפוט ולהעריך טוב יותר את הטבע והמשמעות של המסמכים הרי ש, באמצעות כשריו שלו

יכולות להירכש , זה צריך להראות לנו יותר ויותר שאותן אמיתות העוסקות בחיים רוחיים אלה .המקוריים

הוא , אל המסמכים ההיסטוריים פנהגילה את האמיתות האלה ולאחר מכן אם אדם . מתוך חיי הרוח עצמה

במהלך . הערכה אנושית נכונה ואמיתית שלהםל גיעיהוא , בדרך זו. יגלה בהם את מה שהוא כבר יודע

ראינו שהכבוד ; שיטה זוב שימושידי -אינו מאבד מערכו על פי יוחנן-האוונגליון עלראינו ש, ההרצאות האלה

מסמכים והערכתם לא פוחתים עבור מי שעומד על יסודות מדע הרוח לעומת אלה אשר התבססו לגמרי על ל

את התורה העמוקה ביותר על  פי יוחנן-אוונגליון עלראינו שאנו מוצאים ב, אכן. היסודות של מסמכים כאלה

 נושתפסו שרק לאחר ראינ, כן-כמו. תורת החכמה האוניברסליתתורה שאנו יכולים לכנות , הכריסטיאניות

אל להיכנס  מוכרחהיה להבין מדוע הכריסטוס  נוכל, את המשמעות העמוקה הזאת של התורה הכריסטיאנית

 .תוך האבולוציה האנושית בדיוק בזמן מוגדר בתחילת העידן שלנו

צוין שהתרבות ההודית המקורית הייתה תקופת . אטלנטי-האנושות התפתחה בעידן האחרראינו כיצד 

שהמאפיין של תרבות הודית מקורית זו ; אטלנטית הגדולה הראשונה לאחר המבול האטלנטי-ת האחרהתרבו

אפיינו זיכרון וכמיהה באמרנו שהם היו כרוכים . כמיהה וזיכרון האדם היו מלאות-היה שנפשות בני

י ד, באותם זמנים. מבול האטלנטיל קדמהר שאבשימורן של מסורות חיות מתקופת אבולוציה אנושית 

האדם היו קיימים בסוג של מצב מעורפל של ראייה -בני, בהתאמה עם הטבע וההוויה הפנימית שלהם

בדיוק כפי , שבו הם יכלו לראות בעולם הרוח ובכך להתוודע לו דרך התנסות וידיעה אישיות, רוחית

חזרה 
לתוכן 
 עניינים
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ממלכת , ממלכת הצמחים, ממלכת המינרלים: אדם בהווה מכירים את ארבע ממלכות הטבע-שבני

עדיין לא הייתה הבחנה חדה כמו זו שיש לנו , ראינו שלפני המבול האטלנטי. החיים וממלכת האדם-ליבע

כאשר הישות האנושית שקעה לתוך שינה , באותם זמנים. הלילהוהיום בין מצבי התודעה במהלך היום 

, חיי היום שקעו כי כאשר תמונות, מודעות וחשוכות כפי שהן כיום-התנסויותיה הפנימיות לא היו לא, בלילה

כאשר היא שוב , בבוקר. ואז היא הייתה בתוככי הדברים של עולם הרוח, אלה של חיי הרוח צפו ועלו

עלו  רוחי שקעו בחשיכה וסביבה-ההתנסויות והממשויות של העולם האלוהי, תוך גופה הפיסיב התבססה

ההבחנה . חיים-צמחים ובעלי, תמונות של הממלכות הנוכחיות של מינרלים, הנוכחית המציאותתמונות של 

כלומר , הופיעה רק לאחר המבול האטלנטי, ערות של היום-התודעה של הלילה ותודעת-החדה בין חוסר

ן האדם נותקו מ-בני, ככל שהדבר נוגע לתפיסה ישירה, במובן מסוים, אז. אטלנטי שלנו-בעידן האחר

קיומה של מכל שנשאר היה זיכרון . טהורה במציאות פיסית, הממשות הרוחית והם הוצבו יותר ויותר בחוץ

ם שוב באמצעות להתרומהייתה עם זיכרון זה כמיהת הנפש  ויחד, ממלכת הישויות הרוחיות, ממלכה נוספת

אדם נבחרים ספורים -אותם מצבים יוצאי דופן ניתנו רק לבני. אל תוך התחומים שמהם ירדה מצב יוצא דופן

; בעולם הרוח לראותבאפשרם להם , רו באתרי המיסטריותשכשריהם הפנימיים ניעו –מתקדשים  –

מתקדשים אלה יכלו למסור מידע על אודות אותו עולם ולהעיד על , אחרים שלא היו מסוגלים לעשות זאתל

אדם היו מסוגלים לחזור -ה התהליך שדרכו בנייתהיוגה הי, בתקופת התרבות ההודית המקורית. ממשותו

, מים יוצאי דופן עברו התקדשותאדם מסוי-כאשר בני. של ראייה רוחיתלמצב התודעה המעורפל והקדום 

 .עדים של עולם הרוח, למנהיגי המין האנושי, כתוצאה מכך, היו

התפתח , ההודית המקורית ודנטית-תרבות הקדםשל כמיהה וזיכרון אלה בתוך ה תחת השפעתם

אדם הודים פרימיטיביים אלה -בני. האשר התייחס למציאות הפיסית כמאיה או אשלינפש -אותו הלךבמיוחד 

, מצב יוצא דופן דרךאמרו שמציאות ממשית קיימת רק בעולם הרוח שבו אנו יכולים להתייצב מחדש רק 

, ממשי-מה שאנו רואים בעיניים הוא לא. עולם זה של ישויות ותהליכים רוחיים הוא העולם האמיתי. היוגה

ה יתוהיוגה הי אטלנטית-ת הדתית הראשונה של העידן האחרזו הייתה ההתנסות היסודי. מאיה, הוא אשליה

לא הייתה עדיין הבנה של השליחות האמיתית של , למעשה. תקופהאותה בהצורה הראשונה של התקדשות 

קיום -אותה אנו מכנים הוויית, שליחות האנושות לא הייתה להתייחס למציאות, כי. אטלנטי-העידן האחר

זו , אטלנטית הייתה שליחות אחרת-לאנושות האחר. לה ולהתנכרברוח ממנה כמאיה או אשליה ואז ל, פיסית

גם מובן , אבל. של השתלטות על עולם התופעות הפיסיות, של כיבוש גובר והולך של המציאות הפיסית

יצטרכו להתייחס בהתחלה כמאיה או אשליה , אשר הועברו לראשונה אל מישור פיסי זה, האדם-למדי שבני

גישה זו כלפי המציאות  .לקלוט שהם יכלואך היה כל מה , שי עלה בתוך הממשות הרוחיתלמה שקודם בקו

להישאר הנקודה יכולה לא הייתה , הבנה זו של המציאות הפיסית כאשליה. לא הייתה יכולה להימשך
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, בתקופות התרבות השונות אטלנטית-אחראנושות  הוראינו את אות. אטלנטית-החיונית של התקופה האחר

 .הפיסית המציאותאת הקשר עם  צעד אחר צעד תכובש

כתקופה הפרסית התקופות שההיסטוריה מכירה  –פרסית קדומה ות שאנו מכנים באותה תקופת תרב

ראינו את , באותה תקופה שנייה – אחרונים של מה שמתכוונים לו כאןרק הדים הן , וכתקופת זרתוסטרא

מתוך העיקרון ההודי העתיק וכיבוש המציאות  המין האנושי עושה את הצעד הראשון לקראת יציאה

במציאות הפיסית וגם לא משהו כמו מחקר העולם  להשתקעותרצון ה היבשום מקום לא , עם זאת. הפיסית

של  הדאנו מקבלים . היה הרבה מזה בתקופה הפרסית מאשר בתקופה ההודית העתיקה, ברם. הפיסי

רד בתקופות המאוחרות יותר של התרבות ההודית במה שש, הרוח הרואה במציאות הפיסית אשליה-הלך

כל . התרבות הנוכחית שלנו לא הייתה יכולה לעולם לעלות מתוך אותה תרבות הודית, עם זאת. העתיקה

עולמות הרוח  לעבר, העולם הפיסי וכיוונה אותו כלפי מעלהן החכמה של אותה תקופה הסיטה את מבטה מ

ולכן העיקרון ההודי , תועלת-ילהם חסר נראו ת הפיסית וטיפוחומחקר המציאו. אשר היו קיימים כזיכרון

 הוא לא היה יכול לעולם להפיק את; המעשי לעולם לא היה יכול ליצור מדע לשירות העולם הארצי שלנו

זה לא היה יכול לעלות לעולם מהודו . הנוכחית נואת היסוד לתרבות היוצרים, אותה שליטה של חוקי הטבע

אם זה ! שמישהו ישאף ללמוד ולדעת את הכוחות של עולם המתבסס רק על אשליהכי מדוע , העתיקה

אלא כתוצאה מהשפעות זרות , לא היה זה בגלל שמשהו זרם מתוכה, השתנה גם בתקופת התרבות ההודית

 .מאוחרות יותר

ראו בה . פעילות כזירתקיימת הייתה הממשות הפיסית החיצונית , עבור התרבות הפרסית הקדומה

המהותי הזה תחום האת אפשר יהיה לחדור , אבל הייתה תקווה שבעזרת אל האור, י של אלוהות עוינתביטו

חסידי התרבות הפרסית , כך. שיוכל להשתנות לכדי משהו החדור בכוחות רוחיים ואלים טובים, של מציאות

, אל החשיכהל ש כון שהם עדיין התייחסו אליו בתחומונ. כבר חשו איכשהו את ממשותו של העולם הפיסי

 .את הכוחות של האלים הטובים בואך בסך הכול הם תמיד קיוו שהם יוכלו לשלב 

-האנושות עברה אל אותה תקופת תרבות המוצאת את ביטויה ההיסטורי בתרבות הבבלית, לאחר מכן

אדם אלה -הכוכבים לא היו עוד מאיה עבור בני-קרה שהשמים זרועימצרית וראינו כיצד -כלדית-אשורית

בכל מה שעדיין נראה . אלא משהו שאת אותיותיו הכתובות אפשר היה לקרוא, ל התקופה השלישיתש

האדם הפרסי ראה ביטוי של החלטות ומטרות של ישויות , להודים כמאיה בתנועת הכוכבים ובזוהרם

של התגלות , הם התרגלו בהדרגה לרעיון שהמציאות החיצונית אינה אשליה אלא התגלות. רוחיות-אלוהיות

הם קראו בכוכבים אשר ו ליישם את אדם החל-בני, בתרבות המצרית, לאחר מכן. רוחיות-ישויות אלוהיות

שהם האמינו  מפניזה קרה ? לשליטי הגיאומטריה היוקרה שהמצרים מדוע . מדידות על האדמהבשביל 

ידי -ס עלאפשר גם לשלוט בחומר והחומר אשר יכול להיתפ, שבאמצעות המחשבה אשר מחלקת את האדמה

אנושות מאוחרת יותר מילאה בהדרגה את העולם החומרי , כך. עובר בקלות טרנספורמציה, הרוח האנושית
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ברוח ורוח זו גם עלתה בהדרגה בתוך חיי הנפש הפנימיים של הישות  –שבהתחלה נראה רק כמאיה  –הזה 

 .האנושית

לנקודה שבה היא תוכל לחוות האנושות הגיעה , ראינו שרק בעידן האטלנטי המאוחר יותר, למעשה

הם ידעו שהם עצמם משתייכים אל , אדם ראו תמונות רוחיות-כל עוד בני, כי. 'הווה האני'או ' אני'את ה

הבנה של הרוח בתוך מעמקי ההגיעה , לאחר מכן. שהם עצמם היו תמונות בין תמונות אחרות, עולם הרוח

אבולוציה של הטבע ל, נו היום באופן חלקיבהקשר עם מה שסקר, הבה נתייחס עתה. הישות האנושית

 .האדם-הפנימי של בני

החוצה עם סוג של תודעה של ראייה רוחית  האטלנטית הסתכל של התקופה האדםכל עוד 

מוקף ה עולם הפנימיל. הפנימי לבו אל טבעו-את תשומתבמידה רבה ה הוא לא באמת הפנ, חלום-דמוית

כאשר העולם הרוחי החיצוני הלך , בהדרגה. חדיםמתאר -קווי היוא עדיין ל', הווה האני'או ' אני'ידי ה-על

עדיין הייתה , בתרבות ההודית העתיקה. מודעים לעולם הרוחי הפנימי שלהם נעשואדם -בני, ונעלם

אם ברצוננו לחדור אל תוך עולם : אדם אמרו-בני. לאינדיבידואל גישת נפש יוצאת דופן כלפי חייו הרוחיים

עלינו להרוס ככל האפשר את , עלינו לאבד את עצמנו בעולם הרוח, ל לאשליהלהתעלות מע, הרוח

היה מדובר , העתיקהבמיוחד בהתקדשות , כך. בתוך הברהמן, כל-הרוח החובקתולהיספג בתוך ' הווה האני'

עולם הרוח היא זו אשר הבדילה את צורת ההתקדשות ב אישיות-חסרת השתקעות. האישיותבאיבוד 

כי עד לאותו זמן , בתקופת התרבות השלישית, למשל, ה לא היה עוד כךז .העתיקה ביותר

ך החלק מודע יותר ויותר בתו נעשה האדם. יותר ויותר, בהדרגה ,חזקההתהאנושית  העצמית-התודעה

 ידי העמקת הידיעה שלו-על, ידי פיתוח חיבה כלפי החומר הפיסי שמסביבו-על. שלו' אני'הפנימי של ישות ה

נעשה א הו, של חלום צללי אך לא נרכשו באיזשהו מצב, גילתההחוקים שהרוח האנושית עליו באמצעות 

בתרבות המצרית  הגיעה לנקודה גבוהה מסוימת העצמיותעד שתודעה זו של , שלו' אני'מודע יותר ויותר ל

באותו זמן וכאילו כבול לעולם הפיסי נחות  נראהשמשהו אחר  נכח, העצמיותבמודעות זו של . הקדומה

 .משהו שלא הייתה לו אפשרות של רכישת קשר עם מה שהישות האנושית נולדה ממנו, ושקוע בו

נפש יסודיים -לדמיין בנפשנו שני הלכיעלינו , מהלך המאורעות כולואם ברצוננו לתפוס את 

עלינו לזכור כיצד לאנושות של התקופה האטלנטית והתקופה ההודית העתיקה הייתה . באבולוציה האנושית

סלק למובן מאליו היה  ועבורםהאדם האטלנטיים היו מסוגלים להגשים זאת -בני. הה לסלק את האישיותכמי

מפני שעיקרון ההתקדשות , גם ההודים יכלו לעשות זאת. הרוח-בארץ לחיותלילה את האישיות שלהם ו מדי

במהות תשוקתם הייתה לשהות . אישי-אל מה שהיה לא, באמצעות היוגה שלהם, שלהם הוביל אותם

שהייה זו בתוך האוניברסלי הייתה , בענף מאוחר יותר של משפחת האנושות. האלוהית האוניברסלית

נולדו מתוך קו תורשה  נשאר שהםהאדם -בתודעת בני. דורות קודמיםעם  היות מאוחדשמורה בתודעה של 

הקדמון -לאבעד הקודמים דורות הוישות אנושית אינדיבידואלית חשה את עצמה מאוחדת דרך הדם עם 
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את עצמה נפש קדום שישות אנושית חשה -הנפש שהתפתח מתוך אותו הלך-זה היה הלך. הקדום ביותר

כך קרה שאותן ישויות אנוש אשר עברו אבולוציה . רוחית-בתוך המהות האלוהית מוגנת מבחינה רוחית

הן ידעו , אותו זמןבו עם זאת, לחוש את עצמן כאינדיבידואלים, ופת התרבות השלישיתבתק, רגילה החלו

של כולו התורשה הדם לקו -שהן השתייכו דרך קשר, רוחי-בתוך האלוהי, שהן היו מוגנות בתוך הכוליות

ראינו כיצד דרגה מסוימת של . דרך הדורות והאל חי עבורן בדם שזרם מטה אליהן, האבות הקדמונים

, "הננו אחדאני ואברהם . "הישנה-אדם שהיו חסידי הברית-נפש זה פותחה בקרב אותם בני-שלמות של הלך

כך היה , באופן כללי. משמעו שהאינדיבידואל חש את עצמו שמור בתוך קו השושלת כולו עד אברהם

, ברם. הנפש היסודי של כל הגזעים של תקופת התרבות השלישית אשר התפתחו באופן נורמלי-מורכב הלך

תר מבחינה רוחית מאשר האב האלוהי אשר הישנה נצפה ששם היה קיים משהו עמוק יו-רק לחסידי הברית

הלב אל אותו רגע גדול באבולוציה האנושית -כבר הפנינו את תשומת. הקודמיםדורות הזרם דרך הדם של 

נִי : כאשר משה שמע את הקול קורא לו באמרו. זה נובא שבו דבר ל ח  יֶה שְּ ל ֶאהְּ א  ר  נ י יִשְּ ר ִלבְּ ו י אֶמר כ ה ת אמ 

יֶכם ,ֲאל 
41

בפעם , כאן. הכריסטוס, בפעם הראשונה מהדהדות הידיעה וההתגלות של הלוגוס כאןאז  

היה קשור קיים משהו אשר לא רק התנאמר באופן נבואי שבאל , עבור אלה אשר יכלו להבין, הראשונה

היה  מי. היה כמו נבואה הישנה-מה שעבר כחוט שני בברית. אלא שבו היה משהו רוחי טהור, הדם-לקשר

שוב יש לנו , כאן. עלינו להרהר מעט בשאלה זו? בנבואה את שמו למשהגילה באותו זמן ש, למעשה, זה

הם אינם מזהים את העובדה שיש לבחון ר שאכ, שפרשני האוונגליון מתייחסים אליו באופן שטחי מאודקטע 

 .את הרישומים האלה באופן יסודי ככל האפשר

נתפוס אם  נמצא את התשובה? מי זה היה'? ווהה אני'למי ניתן השם , מי הכריז את שמו באופן נבואי

, כאן. 17החל מפסוק , ב"זהו הקטע שאנו מוצאים בפרק י. קטע מסוים באוונגליון, ברצינות ובכבוד, כהלכה

לנבואה עם התייחסותה לעובדה שהיהודים , כריסטוס ישוע מצביע על הגשמת הדברים של הנביא ישעיהו

 :עצמו מתייחס לישעיהוישוע . לא יאמינו בכריסטוס ישוע

ב ם ב  ִמין לְּ ינ יֶהם וְִּהשְּ ע ע  ֶהם, ה ש  פ א ל  בּו וְּר  ב ם י ִבין וְּש  ב  ינ יֶהם ּולְּ ע  אּו בְּ  .ֶפן יִרְּ

אֹותֹו ֶאת כְּבֹודֹו י הּו ִברְּ עְּ ר יְּש  ֶלה ָאמ  א  ִרים ה  ב  דְּ יו ִדב ר, ֶאת ה  ל  .וְּע 
42
 

 :ישעיהן אזכור לקטע בספר יש כא? דיבר ישעיהו מיעם ! דבר עמוישעיהו 

.ליכ  ה  ת ה  ים אֶ אִ ל  יו מְּ ל  ּושא וְּ ש   נִ ם וְּ א ר  ס  ל כִ ב ע  ש  י י  נ  ד  ת אֲ ה אֶ אֶ רְּ אֶ ו   הּוי  זִ עֻּ  ְךלֶ מֶ ת ה  ת מֹונ  שְּ בִ 
43
 

 

                                                      
41

 .04פסוק ', פרק ג, שמות 
42

 .40-41פסוקים , ב"פרק י, פי יוחנן-האוונגליון על 
43

 .0פסוק ', פרק ו, ישעיה 
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הוא תמיד ! הוא ראה את הכריסטוס. פי יוחנן-אוונגליון עלזה נאמר בבירור כאן ב? את מי ראה ישעיהו

, שאת מי שמשה ראהמובן כאשר מדע הרוח יצביע על כך -לא תתייחסו לזה עוד כדבר לא נראה ברוח ועתה

רוח . היה אותה ישות אשר הופיעה על האדמה ככריסטוס, כשמו שלו' הווה אני'הכריז על המילים אשר 

אנו נמצאים בנקודה במסמך דתי זה שקשה , עתה. האל הממשית מימי קדם איננה אחרת מלבד הכריסטוס

, את הקטע הזה יש להבין בבהירות. במיוחד עבור אלה שלא ניגשים אליה בצורה נכונה, להבינה מאוד

זוהי עובדה , מבחינה אקזוטרית. נוצר בלבול יוצא דופן, הקודש-הבן ורוח, במיוחד משום שעם המילים האב

ה ברורה שהשתמשו במילים האלה בדרכים המגוונות ביותר כדי שהמשמעות האזוטרית האמיתית לא תהי

הכוונה הייתה לאב הפיסי שדמו זרם לאורך ', האב'כאשר הוזכר , פי היהדות העתיקה-על. באופן ישיר

ההתייחסות הייתה ללוגוס , כפי שישעיהו דיבר על ֲאד נ י, כאשר דיברו על מי שהתגלה באופן רוחי. הדורות

שתמיד , לאחד, לא פחות ולא יותר, מחבר האוונגליון הזה מתכוון. פי יוחנן-האוונגליון עלשעליו מדבר 

 !לבשר ושכן בתוכנו שהיה, אפשר היה לראותו ברוח

נוכל להבין את המקום , הישנה-לאחר שהתבהר לנו שבמובן מסוים הכריסטוס הוזכר גם בברית

הוא בולט . העברי העתיק צמח מתוך התרבות המצרית העיקרון. שהעברים הקדומים תפסו באבולוציה שלנו

 .העיקרון המצרי מאוד על רקע

תקופת . האבולוציה האנושית התקדם כפי שתואר אתמול שלכך אנו רואים כיצד המהלך הרגיל 

 –השלישית , הפרסית הקדומה –השנייה , אטלנטי היא ההודית העתיקה-התרבות הראשונה של העידן האחר

 –לטינית -ניתהיוו –הרביעית התקופות באות , לאחר מכן; מצרית-כלדית-אשורית-התרבות הבבלית

אותו עם שעם מסורותיו , לפני שהתקופה הרביעית החלה. והחמישית שהינה תקופת התרבות הנוכחית שלנו

כאשר אנו . הופיע מתוך התקופה השלישית כענף מסתורי, סיפק את הקרקע לצמיחת הכריסטיאניות

ופעת הכריסטוס הרבה יותר שה אנו מגלים בצורה מובנת, שמענו בהרצאות אלה אשרמסכמים את כל 

 .להתרחש בעידן הרביעי מוכרחההייתה 

את  הלבישההישות האנושית הגיעה לנקודה שבה היא  הדגשנו כבר את העובדה שבתקופה הרביעית

אנו קולטים כיצד היא מילאה בהדרגה . בחוץ בעולם והציבה אותהבצורה גשמית  שלה( 'אני'ה)הרוחניות 

אנו רואים את היצירות של הפסלים והמחזאים היווניים ורואים . שלה' אני'ה-ברוח, את החומר ברוחה שלה

אנו , בתקופה הרומית, מאוחר יותר. הנפשיות יהםתכונותמה שהם כינו , מגולם בפני הנפש, הם הציגוכיצד 

רואים כיצד הישות האנושית נעשית מודעת למה שהיא מהווה ואנו רואים כיצד היא מבססת זאת בעולם 

עבור תלמידים מעמיקים יותר של תורת . כי תורת משפט מעוותת הסוותה אותו אם', קחו'כהחיצוני 

הופיע לראשונה בתקופת תרבות , המתייחס לישות האנושית כסובייקט שלה, ממשי שחוקברור , המשפט

 כאזרחיםמודעים מספיק לאישיותם כדי לחוש את עצמם לראשונה  נעשוהאדם -בני, באותו זמן. רביעית זו

האינדיבידואל חש את עצמו כאיבר של הרשות המוניציפאלית , גם בתקופה היוונית. המדינה ממשיים של
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אני 'או ' רומאי אני'לומר , אך. היות אינדיבידואלזה היה חשוב יותר מאשר לדבר , לאיש אתונה. כולה

, ואליתינדיבידמשמעו שכישות אנושית א', אני רומאי'לומר , כי. הם שני דברים שונים מאוד', אתונאי

 'צוואה'אפשר היה גם להוכיח שמקור המושג , כך. רצון היה לו, ה לו חשיבותיתהי, כאזרח המדינה

ה נרצוותו זמן שהישות האנושית הפכה את רק בא. מפני שזהו מושג רומי, התאפשר לראשונה בתקופה זו

, ש למדע הרוח לומרהדברים שי. שהיא רצתה להיות פעילה אף מעבר למוות, כך-אינדיבידואלי כל, לאישי

 .עם העובדות הממשיות ,אפילו בפרטים ,בהרמוניה נמצאים

עם  והתגברהישות האנושית הגיעה בהדרגה לנקודה של החדרת רוחה שלה בחומר ודבר זה הלך 

. היה זה בתקופה הרביעית שהיא שילבה באופן יסודי בחומר את מה שהיא הבינה עם רוחה שלה. הזמן

ידי -כיצד מה שנתפס על, ם יכולים לראות כיצד רוח וחומר עדיין נאבקים זה בזהבפירמידות המצריות את

המפנה המלאה של העידן -במקדש היווני מבוטאת נקודת. הרוחי עדיין לא בא לידי ביטוי מלא בחומר

, מושלמת יותר, אין ארכיטקטורה משמעותית יותר, שיש לו הבנה מועטה על כךעבור מי . אטלנטי-האחר

לעמודים מתייחסים כתמיכות ומה . מרחבשהינה הביטוי הטהור ביותר של המאפיין הפנימי של , מהיוונית

העילאי המשוחרר של המושג . המפעיל לחץכמשהו , לקבל תמיכה המוכרחשמונח עליהם מורגש כמשהו 

מושג האדם ספורים חשו את -בני, כתוצאה מכך. מרחב מובא כאן במקדש היווני אל מסקנותיו הסופיות

הבה נבחן . באופן תמונתי אך הם חשו אותו ,עם זאת היו אחרים שהיו יכולים לחוש אותו, מרחב בדרך זו

האחרון  הדין-יוםעימדו ליד הקיר האחורי הנושא את התמונה הגדולה של . הסיסטינית את המרחב בקפלה

כך משום  ופיעמהוא . אתם תראו שהקיר האחורי עולה במלוכסן כלפי מעלה. ושאו עיניכם כלפי מעלה

קיר זה ניצב , לכן. עליו באופן מופשט כפי שאחרים עשו חשבאך לא , 'מרחב'המושג את  חששהארכיטקט 

. כמו היוונים 'מרחב'שהוא לא חווה עוד את המושג שמעות הדבר היא מ .כך-באופן מופלא כל, בזוויתשם 

אין , אותו באופן ארכיטקטונילחוש . ישנו מובן אמנותי אשר חש את המידה המסתורית החבויה במרחב

מאמינים בקלות שימין אדם -בני, כיום. אלא באמצעות משהו אחר, הכוונה לחוש אותו באמצעות העיניים

ישנן תמונות : אילו רק היו מתייחסים לדבר הבא. ולאחור זהיםלפנים , ולמטה זהיםלמעלה , זהים שמאלו

בצורה כזאת שאדם יצדק אפשר לציירם . חפיםארבעה או חמישה מלאכים מר, שבהן אפשר לראות שלושה

ידי אדם -הם יכולים להיות מצוירים עד, באופן דומה. בחשבו שהם נמצאים בסכנת נפילה בכל רגע נתון

הם לא יוכלו ליפול ; שמחשבה כזו תופיע אפשרי-שבלתיבאופן כזה , אשר פיתח את החוש הנכון למרחב

היוונים ראו זאת . נו באופן תמונתי הקשרים הדינמיים במרחבמוצגים בפני, כך. מפני שהם תומכים זה בזה

לחץ והם חוו את העמוד לא רק  אלא ככוח של, כקו רקהם חוו את האופק לא . מבחינה ארכיטקטונית

". בתכנון מבנה הנדסילחוש את הרוח החיה "משמעה  ,המרחבחישה זו עם קווי . אלא ככוח תמיכה, כבלוק

פי כללי -עלללא הרף  פועלהאל : "באמירה העצומהן כאשר השתמש זו הייתה כוונתו של אפלטו

 ".הגיאומטריה
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מה היה למעשה . קווים אלה באמת קיימים במרחב והיוונים בנו את המקדשים שלהם בהתאמה עמם

הכנסייה . הוא היה שונה למדי מהכנסייה בימינו. הוא בהכרח היה משכנו של האל שלהם? מקדש יווני

באופן , האדם היו נוכחים רק כאשר רצו-בני. האל עצמו שכן, במקדש היווני. יםפיטבו משבימינו היא מקום 

חווה קשר מסתורי עם האל השוכן , אדם המבין את צורות המקדש היווני .להתייחד עם האל שלהם, מקרי

לא א, בדמיוןיש לראות לא רק את מה שהישות האנושית עיצבה , בעמודים ובמה שמונח עליהם, שם. בתוכו

 .חומררוח בזה היה השיא של החדרת . ו לברוא משכן לעצמוברצות, עשה משהו שהאל שלה

כי , ערכה של הכנסייה הגותיתאין כוונה להפחית מ. כנסייה גותיתלהבה נשווה מקדש יווני , עתה

בכנסייה גותית אתם . מקדש יווני מזו שלמבט אחרת הכנסייה הגותית ניצבת ברמה גבוהה יותר -מנקודת

אפשרי לחשוב עליו או לחוש אותו בלי נוכחותו של קהל -שמה שמבוטא בצורתה בלתיכולים לראות י

אשר יכול ( עבור מי שיכול לחוות זאת)בצורות הקשתיות של הכנסייה הגותית קיים משהו . אדוקמאמינים 

 ות בצורתהיו מונחהיה בפנים והידיים  האדוקאלמלא קהל המאמינים : להיות מבוטא רק במילים הבאות

מקום  גםאלא היא מהווה באותו זמן , הכנסייה הגותית אינה רק משכן האל. הכוליות לא הייתה שלמה, קשת

. חרג מעבר לשיא האבולוציה שלוהמין האנושי , במובן מסוים, כך .אלים לאדם המתפלל-מפגש עבור בני

הכלל באמצעות חוש המרחב צא מן באופן יועמודים וקורות , היוונים חשו בקוויםאנו רואים כיצד כל מה ש

. ידי היווני כעמוד-לא נתפס כלל על, עמוד שאינו תומך וקיים שם רק כקישוט. התנווןהלך ו, שלהם

תקופת התרבות היוונית הייתה הביטוי היפה ביותר של . באבולוציה האנושית הכול נמצא בהתאמה מושלמת

בתקופה . ומה שהורגש כאלוהי במרחב החיצוניהמתגלה בתוך עצמה החדירה ההדדית של תודעת האנושות 

 .לגמרי בעולם החושים הפיסי התמזגההישות האנושית , זו

. הורגש בעידנים מוקדמים אשר זוהי שטות כאשר מלומדים מודרניים רוצים להחשיך את

אטלנטי תקופה שבה הישות -אנו רואים בתקופה הרביעית של העידן האחר, רוחית-מבט מדעית-מנקודת

עם המציאות  שבו היא נראתה מתמזגת –אותו עידן . שית הייתה בהרמוניה מושלמת עם סביבתההאנו

כל התקופות . להבין שהאלוהי מסוגל להופיע באדם אינדיבידואלי מוכשרא היה הורק  –החיצונית 

די כמהן היו חשות שהאלוהי נשגב ונעלה . היו מבינות כמעט כל דבר בצורה קלה יותר מזוהמוקדמות יותר 

ֲעֶשה לְָּך  ֹלא, לכן. מצורה פיסית זו שהן שאפו לשמור על האלוהיבדיוק . שיופיע בצורה פיסית אנושית ת 

מּונ ה ֶפֶסל וְּכ ל ;תְּ
44
דווקא לאותו עם ששליחותו הייתה לתפוס את האידיאה מילים אלה היו צריכות להיאמר  

ח ומתוך חיקו צמחה האידיאה של ם זה התפתע  , מושגים כמו אלה על יסוד .של האל בצורתו הרוחית

בתקופה , ובולמען שליחות זו שהעם היהודי נבחר . האידיאה שהרוח תופיע בבשר, הכריסטוס

 .להתרחשהיה  מוכרחשמאורע הכריסטוס , אטלנטית הרביעית-האחר
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 .3פסוק ', פרק כ, שמות 
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: הקיום האנושית כולה מתחלקת לשתי תקופות-הוויית, עבור התודעה הכריסטיאנית, כך

. ידי ישות אנושית בזמן מסוים-אדם היה יכול להיות מובן רק על-האל. כריסטיאנית-אחרכריסטיאנית ו-קדם

אם  –למה שבדיוק היה , בתודעה מלאה ובאידיאות שלו, מתחבר פי יוחנן-האוונגליון עלאנו רואים כיצד , כך

, ה מכךכתוצא. עם מה שמקורו היה בתודעה של העידן, בהתאמה עם הזמנים –נשתמש בביטוי טריוויאלי 

שבאמצעותם מחבר האוונגליון ניסה לתפוס את המאורע , שהדימויים המחשבתיים, קרה לגמרי מעצמו

. נראו לו מבוטאים בצורה הטובה ביותר בתבניות החשיבה היוונית, הגדול ביותר בהיסטוריה הקוסמית

י שהכריסטיאניות מפנ ,להופיע במהלך התקדמות האבולוציה מוכרחהכיצד משהו כמו הגוטיקה הייתה נראה 

הכריסטיאניות הייתה יכולה להופיע רק בזמן . להוביל את האבולוציה אל מעבר לחומרי, כביכול, נקראה

בזמן שבו הם ; אותו הם העריכו יתר על המידה, האדם עדיין לא היו שקועים עמוק מדי בחומר-שבו בני

אך עדיין היו מסוגלים לבצע בו , היום בעידן שלנובו שקועים עדיין לא היו שקועים בחומר כפי שהם 

 .ספיריטואליזציה ולחדור אותו

אם . לידת הכריסטיאניות מופיעה כמשהו נחוץ בהחלט במהלך הרוחי כולו של מאורעות אנושיים, כך

להבין את הצורה שנובאה לה , את הצורה שהכריסטיאניות הייתה צריכה לקבל בהדרגהברצוננו להבין 

, בהרצאה הבאה, יהיה עלינו לקחת בחשבון, ו זו של מחבר האוונגליון הזהידי אינדיבידואליות כמ-על

 .מושגים חיוניים וחשובים מסוימים

אין זה . אך תחילה יש להבין באמת את האלפבית, שיש להתייחס לכל באופן מילולי נאמר

ד שאותו האל תלמי'יוחנן מוזכר תמיד כומשמעות ששמו של יוחנן אינו מופיע בשום מקום באוונגליון -חסר

 .מיסטריה בעלת משמעות עמוקה, ראינו את המיסטריה הטמונה מאחורי עובדה זו. 'אהב

המאוחרות כזה המאפשר לנו ליצור קשר עם התקופות האבולוציוניות , נתייחס לביטוי אחר, עתה

אדם  אילו. 'אמו של ישוע'ל עבאוונגליון מתעלמים מאופן הדיבור , כלל-בדרך. של הכריסטיאניות יותר

אמו של ישוע הייתה : "הוא היה משיב" ?מי הייתה אמו של ישוע: "היה נשאל, ממוצע, כריסטיאני רגיל

ששמה של אמו של ישוע היה המצביע על כך  פי יוחנן-אוונגליון עלרבים יאמינו שיש משהו ב, ואכן." מרים

את משמעות הדבר . 'ישועאמו של 'היא בכוונה מכונה פשוט , בכל מקום שבו יש התייחסות אליה. מרים

ם: אנו קוראים, בפרק על החתונה בקנה. נלמד מאוחר יותר, הזה ה ש  יְּת  ;ִאמֹו ֶשל י שּוע  ה 
45
: נאמר, ובהמשך 

ִתים רְּ ש  ה ִאמֹו ל מְּ ר  .ָאמְּ
46
אוונגליון וכאשר אנו נתקלים בה שוב ב. 'מרים'איננו מוצאים בשום מקום את השם  

דּו ִאמֹו ו ֲאחֹות ִאמֹו-ע ל: אנו קוראים, ים את המושיע על הצלבכאשר אנו רוא ,פי יוחנן-על מְּ ל ב י שּוע  ע  , י ד צְּ

ִלית גְּד  מ  י ם ה  ה ּוִמרְּ לֹופ  ֶשת קְּ י ם א  .ִמרְּ
47
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הייתה אשתו של קלופה אחותה ש, האם הייתה שם. נאמר בצורה ברורה ובהירה מי עמד ליד הצלב

נושאות מוזר מאוד ששתי האחיות : לומר לעצמו מוכרח, על כך מי שחושב. המגדליתומרים , מרים ושמה

את  מכנהוהיות שמחבר האוונגליון  .זה לא היה נהוג גם באותם זמנים. זה לא נהוג בימינו. מרים את השם

שם : "בטקסט היווני נאמר בבהירות ובבירור. ברור ששמה של אמו של ישוע לא היה מרים, אחות מריםה

, למען הבנה נכונה." המגדליתומרים , אחות אמו מרים אשר הייתה אשתו של קלופהעמדו אמו של ישוע ו

אוונגליון כאן אנו נוגעים באחת השאלות החשובות ביותר ב" ?מי הייתה אמו של ישוע: "עולה השאלה

 "?מי היה אביו הממשי של ישוע ומי הייתה אמו: "פי יוחנן-על

האוונגליון א רק שהיא יכולה להישאל על סמך ל? יתאפשרשאלה זאת האם בכלל ? מי היה אביו

מחשבה לא לראות שבשעת ההכרזה -יהיה זה חוסר, כי. פי לוקס-האוונגליון עלאלא גם על סמך , פי יוחנן-על

יְִך :נאמר ל  ל ע  צ  יֹון ת  ת ֶעלְּ יְִך ּוגְּבּור  ל  בֹוא ע  ק ֶדש ת  יִלֹוד. רּוח  ה  א ה  ר  דֹוש יִק  ן ק  כ  .יםֱאֹלהִ -ֶבן, ל 
48
  

יש להתייחס לזה באופן . הקודש-שאביו של ישוע הוא רוח מוזכר, פי לוקס-אוונגליון עלאפילו ב

עלינו  ,על כן. אינם יכולים באמת לקרוא את האוונגליון, שאינם מכירים בכךמילולי ואותם תיאולוגים 

אני ", "אנחנו אחדאני והאב "כיצד כל זה משתלב עם מה ששמענו במילים  –: לשאול את השאלה הגדולה

כיצד יכולים אנו להביא לידי ? "היה קיים' אני הווה, 'לפני שאברהם היה קיים", "אנחנו והאב אברהם אחד

ומה ? הקודש-האב ברוח-את העובדה שאין להכחישה שהאוונגליסט רואה את עיקרון, הרמוניה עם כל זה

 ?יוחנןפי -האוונגליון עלהאם על סמך -עלינו לחשוב על אודות עיקרון

לבכם צריכה להיות -תשומת, כדי שתגיעו מחר מוכנים כהלכה מבחינה רוחית לניסוח השאלות האלה

ידי -בה נאמר לנו שישוע הוטבל על; יוחסין-שושלת מוצגת פי לוקס-אוונגליון עלשבמופנית גם לעובדה 

וכן " בנו של עלי, מרים ויוסף"הוא היה בנם של ן שלושים ושהוא החל ללמד בהיותו ב; ן המטביליוחנ

לאחר . נראה שהיא מרחיקה עד אדם, אם נעקוב אחריה. היוחסין כולה-ולאחר מכן מופיעה שושלת, הלאה

.ֱאֹלִהים-ֶבן: אנו מוצאים את המילים; מיוחד במינומופיע משהו , מכן
49

מתוארת רציפות בדיוק כפי ש 

מן ההכרח שנתייחס לקטע . לאלעד ם הרציפות ממשיכה מאד פי לוקס-אוונגליון עלכך ב, הדורות מבן לאב

ריכזנו את השאלות אשר צריכות להובילנו מחר ישירות אל תוך לב לבו של , עתה! כזה במלוא הרצינות

 .פי יוחנן-האוונגליון על
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 01הרצאה 

 האנושי המין בתוךס הכריסטו-אימפולס פעולת

 0918במאי  31

 

אטלנטית וניסינו להבין מדוע ייסוד -של האנושות האחר התייחסנו לחוק האבולוציה כולו

, בסוף ההרצאה אתמול. תקופה של אבולוציהאותה הכריסטיאניות היה צריך להתרחש בדיוק ברגע מסוים ב

 בכך שנזכורתלויה , להובכריסטיאניות כו פי יוחנן-אוונגליון עלהבחנו בכך שהבנה של שאלות חשובות ב

רק בדרך זו שנוכל לרכוש הבנה מלאה של . הכריסטיאני, ריהאזוט היטב את החוק האבולוציוני הזה במובנו

ו לזכור שבמהלך ההרצאות עלינ, מעל לכול. 'ם של ישועאהאב וה', 'הקודש-רוח'משמעות המילים 

, זוהי אותה אנושות, למעשה. משנה-לשבע חלוקותאטלנטית מתחלקת -הובהר שהאנושות האחר האחרונות

נמנעתי מלהשתמש , בכוונה. ואשר התפתחה לאחר המבול האטלנטים אנו עצמנו משתייכישאליה , אם לדייק

אנו מתייחסים . ושג שאליו אנו מתייחסים כאןאינו תואם במלואו למ' גזע'כי המושג ', גזע-תתי'במושג 

, למעשה, תקופות של התפתחות תרבותית ומה שאנו עדיין חווים כחוקי גזע באנושות הנוכחית שלנו מהווהל

אשר התרחש ברובו ביבשת  קדמה למבול האטלנטישהאבולוציה האנושית . ה האטלנטיתהד של האבולוצי

גם יכולה להיות מחולקת לשבע קבוצות , אטלנטיס הקדומה, בין אירופה ואמריקה העכשוויות המשתרעת

אלה של  מפני ששבעה שלבים עוקבים ,גם ישים' אבולוציה גזעית'הביטוי , לשבע הקבוצות האלה. עוקבות

. באופן חיצוניהן באופן פנימי והן , מבחינה גופנית ה היו שונים מאוד זה מזהות על אטלנטיס הקדומהאנוש

לא ניתן לומר , אך. הדם ונוזלים נוספים, אנו כוללים גם את התצורות הפנימיות של המוח, בגוף החיצוני

האנושות ן ממספקת הייתה שונה במידה , ההודית העתיקה, אטלנטי-שהאנושות המוקדמת של העידן האחר

עלינו לדבוק תמיד בהמשכיותה של החכמה . תיאורהשם ל' גזע'כדי שנוכל להשתמש בביטוי  שלנו

רעיונות שגויים יכולים , עם זאת. מושג קדום זה של גזעב להשתמשלכן לעתים קרובות יש צורך , האלוהית

נושות של ההווה היא משהו בעל דרך כישלוננו לראות שהסיבה לחלוקת הא', גזע'להיווצר בקלות מהמילה 

לא ניתן יהיה להשתמש עוד במילה גזע עבור . כלל למילה גזע-אופי פנימי יותר מאשר הרעיון הנלווה בדרך

יסוד -פי חוקי-משום שאז האנושות תתחלק על, החלוקה השביעית-התרבות אשר תחליף את שלנו לאחר תת

 .שונים למדי

ית ההוד (8: )הבאותהתרבות תקופות שבע אטלנטית ל-חלק את התקופה האחרנ, מבט זו-מנקודת

תקופת ( 5); לטינית-היוונית( 4); מצרית-כלדית-אשורית-הבבלית( 1); הפרסית הקדומה( 2); העתיקה

התרבות שלנו תוחלף בתקופת תרבות שישית וזו תוחלף בתקופת  תקופת; שבה אנו חיים עתה התרבות

חזרה 
לתוכן 
 עניינים
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אטלנטית החמישית ואנו אומרים -מצאים בתקופת התרבות האחראנו נ, כיום. אבולוציונית שביעית תרבות

 תרבותהת בכל עומקה ומשמעותה בתקופ הכריסטיאניות נכנסה אל תוך האבולוציה האנושית –: לעצמנו

החמישית במידה ניכרת ועתה נחזה  את השפעתה על האנושות של תקופת התרבות יישמההיא . הרביעית

אתמול ציינו . מתוך החכמה הרוחית ,ככל שהדבר אפשרי, שךבאופן נבואי מה תהיה השפעתה בהמ

 ייכת לתקופת התרבותתשמהמצרית התרבות . השלישית הוכנה בתקופת התרבותששליחות הכריסטיאניות 

הישנה כיוונו את התפתחות התרבות העברית בדרך כזו -השלישית ומתוך חיקה חסידי הברית

בדמותו של , הרביעית עולם בתקופת התרבותתוך ה לאואה בהיכנסה במל, כביכול, נולדה שהכריסטיאניות

השלישית של  חוותה השפעה רוחית מסוימת בתקופת התרבותשהאנושות אנו יכולים לומר . כריסטוס ישוע

בהתרכזה בדמותו של , הרביעית תקופת התרבותהיא המשיכה לפעול אל תוך . אטלנטי-העידן האחר

 שלנו ומכאן ואילך היא תפעל בתקופת התרבותהחמישית  רבותתקופת התעברה אל תוך , כריסטוס ישוע

 .עלינו להבין בבהירות כיצד כל זה התרחש, עתה. שלנוהתרבות  השישית אשר תבוא לאחר תקופת

למרכיבים השונים של הישות האנושית הייתה , הבה ניזכר בכך שבמהלך האבולוציה האנושית

תיארנו כיצד הראש האתרי . האטלנטית המאוחרת יותר הבה ניזכר במה שהיה בתקופה. אבולוציה משלהם

. 'הווה אני'אדם פיתחו את הכושר הבסיסי לומר לעצמם -שקע אל תוך הגוף הפיסי וכיצד באותם זמנים בני

משמעות הדבר היא '; הווה האני'הגוף הפיסי האנושי התמלא בכוחו של , כאשר ארע המבול האטלנטי

. העצמית-או התודעה' אני'ספיק כדי שתכין את הכלי הפיסי עבור הרחוק מ הגיעהשההתקדמות האנושית 

לא היינו מוצאים , מזה אנו מבינים די בבהירות שאילו היינו חוזרים חזרה אל אמצע התקופה האטלנטית

את המילים מתוך עצמה לומר  השבה היה מתאפשר ל עצמית-שום ישות אנושית המסוגלת לפתח תודעה

, שעליו דיברנו, זה היה יכול לקרות רק לאחר שאותו חלק של הראש האתרי. 'הווה אני'או ' אני הנני אני'

הישות האנושית , המבולן עד לזמן שקיעתה של אטלנטיס כתוצאה מ. התאחד עם החלק הפיסי של הראש

הנבטים של ואת  אתזהעצמית ה-תודעההנועד להפוך לנושא ר שא, פיתחה את היסודות של המוח הפיסי

אנו . 'אני'נושא ההיות הגוף הפיסי הוכן ל, עד לזמן המבול האטלנטי. הפיסי רות של גופההתצורות האח

בתוך הישות ' אני'הייתה לשתול את ה שליחותה? מה הייתה שליחותה של אטלנטיס? רשאים לשאול

בתקופה , ברם. ושליחות זו הרחיקה אל מעבר למבול עד לעידן שלנו, להטביעו בה, האנושית

הרוח היה -המאנאס או עצמיות, בהדרגה ובשלבים; להיכנס מוכרחדבר נוסף היה , שלנו אטלנטית-האחר

הרוח מתחילה בעידן -ההשפעה של המאנאס או עצמיות. להיכנס אל תוך הישות האנושית מוכרח

התרבות השישית  דרך התגשמויות שונות בתקופתאנו יודעים שלאחר שנעבור . אטלנטי שלנו-האחר

לישות , אך. ל עלינו במידה מסוימתיצהרוח -המאנאס או עצמיות, ביעית שלנוהש ובתקופת התרבות

יהיה , לפני כן. רוח זו-הכנה ארוכה יותר כדי שתהפוך לכלי הולם עבור מאנאס או עצמיותהאנושית נחוצה 
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לא רק את גופה  לשנותהיא תצטרך . גם אם ייקח הדבר אלפי שנים', אני'לנושא אמיתי של ה להיותעליה 

 .אלא גם את האיברים האחרים של ישותה', אני'סי לכלי עבור ההפי

הישות האנושית הפכה לראשונה את גופה , אטלנטית-בתקופת התרבות הראשונה של התקופה האחר

. זו הייתה תקופת התרבות ההודית העתיקה. כפי שהיא עשתה קודם עם גופה הפיסי', אני'האתרי לנושא ה

אלא גם גוף אתרי ', אני'ה את היכולת לפתח לא רק כלי פיסי עבור ההישות האנושית רכש, בתקופה זו

 .יש גוף אתרי, תקופת התרבות ההודית העתיקה, מצוין שלתקופה הראשונה, בטבלה הבאה, לכן. מתאים

 

אל לנו , לישות האנושית בנוגעאם נרצה להתייחס להמשך האבולוציה של תקופות תרבות אלה , עתה

ורה מדויקת יותר ולקחת כבסיס את אלא עלינו להתקדם בצ, אסטרליהנפש כגוף להתייחס באופן שטחי ל

, באופן כללי, אתם יודעים ששם אנו מבחינים. תיאוסופיהבספרי מתוארים איברי הישות האנושית שתמצאו 

שכלית -נפש, תחושתית-נפש, נפש-את החלק האמצעי לגוףמחלקים שוב אלא , לא בשבעה איברים אנושיים

, כלל-בדרך. רוח-חיים ואדם-רוח, רוח-עצמיות: ואז יש לנו את האיברים העילאיים יותר –עה תוד-ונפש

מפני , עלינו לחלק שוב', אני'את האיבר הרביעי שאנו מכנים . בלבד שבעה איבריםבין מבדילים 

מה שהתפתח במהלך תקופת התרבות הפרסית הקדומה הוא הגוף . שבאבולוציה האנושית הוא מחולק כך

לכן המעבר מתקופת ו כוחות האנושיים הפעילים הממשייםהוא נושא ה. נפש הממשיה-טרלי או גוףהאס

פעילות למצב של פעילות -התרבות ההודית לתקופת התרבות הפרסית היה כרוך במעבר ממצב של אי

 . בעולם החומרי

. ופה הזאתמאפיינים את התק, פעילות לעבודה פיסית-המעבר מאי, וכל הקשור בהןתנועות הידיים 

אך בהתרכזות , ידיהםשלא להניע את , במידה רבה יותר מאשר מניחים ,הייתה נטייה העתיקהלתושבי הודו 

. אל תוך העולמות העילאיים יותר, הקיום החומרית-הם נטו הרבה יותר לרומם את עצמם אל מעל להוויית

, לכן. ם את אותם מצבים קודמיםלהעלות בזיכרונ ברצותםהיה עליהם לחדור עמוק אל תוך ישותם הפנימית 

 .בדאגה מיוחדת לגוף האתרי ובטיפוחו, באופן כללי, יתה כרוכההי, למשל, תהיוגה ההודי

בזו של . הנפש-שקע אל תוך גוף' אני'ה, התקופה הפרסית הקדומהשל בתרבות . הבה נתקדם, עתה

מהי  ,תשאלו. תהתחושתי-אל תוך הנפש טיפס' אני'ה, מצרית-כלדית-בבלית-התקופה האשורית
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ידי כך -החישתית מכווינה את עצמה כלפי חוץ ועלהיא האמצעי שעמו הישות האנושית ? תחושתית-נפש

. נעשית מודעת לרוח השלטת בטבע החיצוני, הישות האנושית הקולטת באמצעות עיניה וחושיה האחרים

אל הכוכבים , רחבהעיניים כוונו אל הדברים החומריים הפזורים במ, באותה תקופה, כתוצאה מכך

-בתקופת התרבות המצרית. התחושתית-פרוש באופן חיצוני במרחב פעל על הנפשמה שהיה . ותנועותיהם

אישית , מעט מאוד התקיים ממה שאפשר לכנות תרבות אנושית פנימית, בבלית-אשורית-כלדית

מה המצרית מאותה איננו יכולים עוד לדמיין לעצמנו את הרכב החכ, אנשי ההווה, אנו. ואינטלקטואלית

, אבל; עניין של העלאת השערות כפי שהיה מאוחר יותר, זה לא היה כלל עניין של חשיבה, למעשה. תקופה

הוא חווה באופן פנימי את החוק שהוא קרא בעולם , כאשר אדם מצרי הפנה את מבטו לעבר העולם החיצוני

לא מדע של , מדע של רגש, תפיסהמדע של , חוקיםזו הייתה קריאה של . שים הפיסייםהפיסי עם החו

נאמר עתה  אשראז כל  – מחמיראני משתמש בביטוי  –הוגים בדברים אילו המלומדים בימינו היו . מושגים

אלמלא האדם המצרי חשב עם הכוחות , כי. עם אצבעות רוחיות, עם אצבעות, כביכול, היה מצביע עליהם

, באותו זמן, אז לא היה יכול להיות שם, לא יותר מזהכלומר לא פחות ו, הפנימיים האמיתיים של האינטלקט

ההיסטוריה מצביעה על כך שהמייסד הממשי של . לא היה כזה, אמת. מדע ממשי של חשיבה או לוגיקה

אפשרי לרשום -היה בלתיהרי ש –מדע של חשיבה  – אילו הייתה קודם לכן לוגיקה. סטוהלוגיקה היה ארי

ומופרדות בתוך שבה אידיאות מאוחדות ', אני'תהליך של הגות ב המהווה בעצמה, לוגיקה. בספר אותה

הופיעה לראשונה , הדברים לכשעצמםן שבה אדם יוצר שיפוטים באופן לוגי ולא אוסף אותם מ', אני'ה

השכלית ואנו עצמנו נמצאים -תקופת הנפש, אנו מכנים את התקופה הזאת, לכן. בתקופת התרבות הרביעית

 באמצעהאנושות נכנסה אל תוך תקופה זו בערך . התודעה-בנפש' אני'עתה בתקופה של הופעת ה

' אני'ה. תהליך זה החל עד כדי כך מאוחר. עשרה-השתיםעד ו המאות העשיריתן החל מ, הביניים-ימי

 .הביניים-ימי אמצעהתודעה סביב -הראשון חדר אל תוך נפש

בכל פינה אילו היה עומד ור לשפוך איכולים  והיינואפשר להוכיח זאת בקלות רבה , היסטורית

חירות המושג  – ושג ברור מאוד הושתל במין האנושימ, באותו זמן. כךכרוך בו הזמן הלרשותנ

עדיין , הביניים-אם תתייחסו לתקופה המוקדמת של ימי. אינדיבידואלי' אני'-של-או כושר אינדיבידואלית

, אדם ירש את מעמדו. במעמדו בקהילה, יםבמובן מסו, היה תלוי תמצאו בכל מקום שערכו של אינדיבידואל

שאינם קשורים באופן , אישיים אלה-ובהתאמה עם דברים לא, דרגתו ותפקידו מאביו ומקרובי משפחתו

המסחר להתפשט והיו המצאות ותגליות החל כאשר , רק מאוחר יותר. הוא פעל ועבד בעולם', אני'מודע ל

בכל מקום בעולם האירופי ההשתקפות עולה ולים לראות ואנו יכ להתפשטהחלה ' אני'ה-תודעת, מודרניות

ן מ. חוק מוניציפאלי וכן הלאה, תודעה זו בצורות מוגדרות מאוד של שלטון מוניציפאלי-החיצונית של נפש

התפתחו מבחינה אפשר להוכיח בקלות כיצד דברים אלה , למשל, המבורג, ההיסטוריה של העיר הזאת

הוא החלק המשלים החיצוני של נשימה זו של נפש ' עיר חופשית'נה הביניים כו-מה שבימי .היסטורית
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אנו עומדים : ביכולתנו לומר, אם נאפשר לראייתנו לסרוק את העתיד, ועתה. דרך האנושות' אני'ל-המודעת

כל הדרישות של העידן המודרני אינן מהוות . התודעה-עתה לפתח את התודעה האישית הזאת בתוך נפש

אם נסתכל רחוק יותר  ,לאב. מודע-שהמין האנושי מבטא באופן לאהתודעה -של נפש דבר מלבד דרישותיה

, בתקופת התרבות הבאה, הישות האנושית תתעלה אז. תרוחי משהו אחר מבחינהנראה , אל תוך העתיד

האדם יחזיקו בחכמה משותפת במידה רבה יותר מאשר -זו תהיה תקופה שבה בני. רוח-למאנאס או עצמיות

זו תהיה תחילת התחושה שהגרעין הפנימי ביותר . בתוך חכמה משותפת, כביכול, יהיו שקועים הם; בהווה

מה שמתייחסים אליו כנכס של . של הישות האנושית מהווה בעת ובעונה אחת יסוד אוניברסלי ביותר

 ישנה אמירה, כיום. כך-אינו נמצא עדיין במישור גבוה כל, במובן הנוכחי של המילה, האינדיבידואל

 מוכרחים, להיאבק זה בזה מוכרחיםאדם -שבני, לאישיות האנושית, הקשורה קשר הדוק לאינדיבידואליות

אדם -לא היינו בני, אלמלא יכולנו להיות בעלי דעות שונות: אדם אומרים-בני. להיות בעלי דעות שונות

מבט -זוהי נקודת, רםב. בדעות שונות לדגול מוכרחיםהם , רק מפני שהם רוצים להיות עצמאיים. עצמאיים

יעברו תהליך שלם של , אדם נפרדים-כבני, שלום והרמוניים מאוד כאשר הם-אדם יהיו שוחרי-בני. שטחית

דעות . יהיו להם דעות שונות, האדם-לגמרי על בני מצלההרוח אינה -כל עוד עצמיות. אינדיבידואליזציה

ם רק חלוצים ספורים של דברים ישנ, כיום .בחלק האמיתי והפנימי ביותר של ישותםאלה עדיין לא נחוות 

אם  .להצבעה אפשרי להעמיד זאת-בלתי. אמיתות מתמטיות וגיאומטריות ואלה הן, במעמקי הנפשנחווים ה

הייתם יודעים , 4ובהווייתכם הפנימית הייתם קולטים שזה  2x2=5 -אדם היו אומרים לכם ש-מיליון בני

ר הוא כאילו מישהו היה חושב שסך כל שלוש הזוויות של הדב. שזה נכון ומן ההכרח שהאחרים שוגים

 .מאה ושמונים מעלותמשולש אינו 

, ת המחוזקתאליות האנושיאינדיבידוקורות האמת ייחוו יותר ויותר במאנאס כאשר מ-זו תהיה תרבות

אדם שונים יחוו כממשות עילאית -תהיה הסכמה ביחס למה שבני, באותו זמן, אישיות האנושית וכאשרב

אדם בכל מקום -בני, כיום. כפי שעתה ישנה הסכמה ביחס למה שהם חווים כאמיתות של מתמטיקה, ותרי

אדם -בני, ביחס לאמיתות אחרות. יסודיות ביותרהאמיתות המסכימים על אמיתות מתמטיות אלה מפני שהן 

י שהם עדיין לא אלא מפנ, אותו נושאבנאבקים זה בזה לא משום שיכולות להיות שתי דעות שונות ונכונות 

אילו דעות אישיות היו . המפרידות ביניהם, הגיעו לנקודה של הכרת ודיכוי הסימפטיה והאנטיפתיה האישיות

עבור . 4ולא  2x2=5 -בית רבות היו אולי מקבלות ש-עקרות, נלקחות בחשבון באמיתות מתמטיות פשוטות

; העילאי יותר לא להסכים ביחס לטבעםאפשרי ש-בלתי, דבריםשל  םאלה החודרים עמוק יותר אל תוך טבע

. לפתח את עצמם כך שיקלטו בצורה עמוקה יותר: קיימת אפשרות אחת בלבד, מסכימים שאינםעבור אלה 

זוהי . ולא יהיו עוד סכסוכים, הממשות תתגלה בנפש והיא תתאים בדיוק לזו המתגלה בנפש אחרת, אז

פשוט  .אחת וממשות זו קשורה לשמש הרוחיתמפני שישנה ממשות , הערובה לשלום ואחווה אמיתיים

, באותה דרך. כל צמח צומח לכיוון השמש וישנה רק שמש אחת; חישבו על השיטתיות שבה צמחים צומחים
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שמש רוחית תהיה נוכחת , האדם-רוח תתקרב אל בני-כאשר במהלך תקופת התרבות השישית אותה עצמיות

זוהי הפרספקטיבה הגדולה שיש לנו . חיו בהרמוניההאדם יפנו ובה הם י-אליה כל בני, הלכה למעשה

החיים או הבודהי -רוח, בתקופת התרבות השביעית, לאחר מכן. כאפשרות עבור תקופת התרבות השישית

שאליו , זהו העתיד הרחוק מאוד שאותו אנו יכולים רק לנבא. אל תוך האבולוציה שלנו ך מסוימתבדר ייכנס

 .אנו יכולים להפנות את ראייתנו

מפני שהיא , חשובה; אשר תהיה חשובה מאוד, השישית, אנו רואים בבירור שתבוא תקופה, עתה, אך

מפני שלא רק שהעצמיות העילאית יותר תשקע , שלום ואחווה. תביא שלום ואחווה דרך חכמה משותפת

 אלא גם, אדם נבחרים מסוימים-רוח או מאנאס אצל בני-מטה אל תוך תצורתה הנמוכה יותר כעצמיות

, הכפי שהתפתח בהדרג, האנושי' אני'איחוד של היתרחש . באותו חלק של האנושות העובר אבולוציה רגילה

האנושי עם המאנאס או ' אני'איחוד הו חתונה רוחיתאנו יכולים לכנות זאת . המאחד, העילאי יותר' אני'עם ה

ם קשורים יחד קשר הדוק דברים של העול, ברם. הרוח תמיד כונה כך בכריסטיאניות האזוטרית-עצמיות

מן ההכרח . הרוח-ולמשוך אליהם את המאנאס או עצמיות, כביכול, אדם אינם יכולים למתוח את ידיהם-ובני

כדי שיוכלו לקדם את עצמם ביחס לדברים  התפתחותשירכשו לעצמם דרגה עילאית גבוהה ביותר של 

 הצטרכוהאדם -בני, העילאי' אני'ה אטלנטי תוכל להתאחד עם-כדי שהישות האנושית בעידן האחר. הללו

למשהו כדי שילד יתפתח . להיות הכנה מוכרחה, כאשר יש להגשים משהו. עזרה באבולוציה שלהם לקבל

, בכל מקום. מן ההכרח שייעשה משהו כבר בשנתו השישית או השביעית, עשרה-מיוחד בגיל חמש

לקרות למין האנושי בתקופת התרבות מה שאמור  .להכין מראש את האימפולסים שלה מוכרחההאבולוציה 

הכוח והעוצמה של העומד להתרחש בתוך המין האנושי בתקופת . מן ההכרח שיוכן לאט ובהדרגה, השישית

 .צריך לבוא מבחוץ, התרבות השישית

משהו שעד כה לא ירד אל , מעולם הרוח בפועלו, לגמריחיצוני משהו הייתה עדיין  ההכנה הראשונה

מיסטריות המתקדש של , השכאשר מ. הגדולה של העם העברי ודבר זה צוין בשליחות. תוך העולם הפיסי

כאשר : "ההנחיה הרוחית של העולם שיכולנו לאפיין במילים הבאותן קיבל את אותן הוראות מ, המצריות

הכן אותם : "הוטל עליו לומר את הדברים הבאים ".'הווה אני'אמור להם ששמי , תאמר להם את חוקיי

, אב עדיין פעיל בדם-הצבע על כך שבעוד שהאל. הצורה-נראה חסר-כך שתצביע על האל הבלתיידי -על

, כביכול, זה הוכן." להבין המסוגליםמוכן לקראת אלה , האמור לרדת אפילו למישור הפיסי' הווה האני'

שר מתוך העם העברי אנו רואים פורצת השליחות למסור לאנושות את האל א. בתקופת התרבות השלישית

בבשר בפני מאוחר יותר הוא הופיע , הוא נובא, בהתחלה. ירד אז עמוק יותר אל תוך החומר והופיע בבשר

 .ידי משה בוטא במובן הנכון-מה שהוכן על, כך. עיניים פיסיות

הנבואה הרוחית דרך משה וסיום הנבואה : בזיכרוננו באופן ברורהבה נשמור , הזמן הזאת-את נקודת

לציין כחלוקה הראשונה  שביכולתנו –זמן זו ואילך -מנקודת. כריסטוסבשנובא  הזאת בהופעת המשיח
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האימפולס הממשי הושתל באבולוציה האנושית למען אחדות ואחווה אשר  –בהיסטוריה של הכריסטיאניות 

ממשיך להיות פעיל , אשר חדר עמוק אל תוך אובייקט זה כמו כוח .בתקופת התרבות השישית תתגשמנה

אותה עלינו , כוח רוחי זה היה פעיל עד לתקופתנו הנוכחית, בדרך דומה. רגה מופיעות תוצאותשם עד שבהד

. לתאר כעידן שבו האנושות ירדה לגמרי אל תוך החומר עם כל הכוחות האינטלקטואליים והרוחיים שלה

מדוע הייתה צריכה הכריסטיאניות לבוא לעולם כמבשרת הישירה של התקופה : אפשר לשאול

 ?ליסטית העמוקה ביותרהמטריא

שהאנושות הייתה נכנסת אל תוך העידן המטריאליסטי העמוק ביותר  דמיינו לעצמכם לרגע, פשוט

אילו הייתם . עבורה למצוא את האימפולס כלפי מעלהאפשרי -היה בלתי, אז. הזה בלי הכריסטיאניות

ושות בכללותה הייתה אז האנ, ידי הכריסטוס-את האימפולס אשר הושתל במין האנושי על מוציאים

ידי כוח -נתפסת על"היא הייתה , כפי שהדבר מבוטא באוקולטיזם. הייתה נכבלת לחומר לעד, מתנוונת

כך עלינו לדמיין לעצמנו שבתקופה . האבולוציה שלהן והיא הייתה מסולקת מ" הכבידה בחומר

 מופיעהיה , ב הנמוך ביותרולפני שהיה מגיע לשל המין האנושי היה נע מטה אל תוך החומר אטלנטית-האחר

אילו . הכריסטוס-זה היה אימפולס. לה בכיוון הנגדיאימפולס אחר שהיה מאלץ אותו לנוע כלפי מע

. האנושות לא הייתה מגיעה כלל להתפתחות מטריאליסטית, הכריסטוס היה פועל מוקדם יותר-אימפולס

ושי היה לבטח מתמלא ביסוד הרוחי של המין האנ, אילו היא הייתה נופלת בתקופת התרבות ההודית העתיקה

אך הוא לעולם לא היה יורד עמוק מספיק אל תוך החומר כדי שיהיה מסוגל להפיק כל מה , הכריסטיאניות

לא היו , זה עשוי להיראות מוזר מאוד לומר שבלי הכריסטיאניות. שאנו מכנים כיום תרבות פיסית חיצונית

תוצרים . זוהי עובדה, עבור מי שיודע דברים בקשריהם ההדדיים אבל, קיטור וכן הלאה-אוניות, שום רכבות

קיים קשר מסתורי בין הכריסטיאניות וכל . אלה של תרבות לא היו מופיעים מתוך התרבות ההודית העתיקה

התאפשרה , היות שהכריסטיאניות המתינה לרגע הנכון כדי להופיע. גאוות המין האנושימה שמכונה כיום 

הכריסטוס -התאפשר לאלה המתאחדים עם עיקרון, יות שהיא נכנסה בדיוק ברגע הנכוןתרבות חיצונית וה

היא לבשה צורה גשמית , היות שהכריסטיאניות התקבלה בלי הבנה, ברם. לצאת ולהתרומם מתוך החומריות

זוהי , בדרך מסוימת, כך. היא פורשה באופן מטריאליסטי, היות שהיא לא הובנה כהלכה. במידה רבה מאוד

ורה מטריאליסטית ומעוותת שהכריסטיאניות לבשה במהלך אותה תקופה שאחריה עקבנו עד לזמננו ואותה צ

ן שהסעודה האחרונה תובן מבמקום , למשל. אנו יכולים לתאר כחלק השני של ההיסטוריה הכריסטיאנית

רו ודמו של אמונה שהלחם והיין הופכים לבשהיא לבשה צורה גשמית והוצגה כ, עילאי שלה-ההיבט הרוחי

והיינו יכולים למנות מאות רבות של דוגמאות לעובדה שהכריסטיאניות . כהתמרה של חומר פיסי גס, ישוע

 .כתופעה רוחית לא הובנה

אדם חייבים מתוך כורח להתחבר -כאשר בני, כמעט הגענו לרגע שבו תקופה שנייה זו מסתיימת, עתה

ות צריכה להיות באמת כדי שאפשר יהיה לתאר את למה שהכריסטיאני, להיבט הרוחי של הכריסטיאניות
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 החלתידי -על. כריסטיאניותבההעמקה האנתרופוסופית  ידי-עלזה יקרה . תוכנה הרוחי האמיתי

אחר הכורח ההיסטורי האוניברסלי של הכנת התקופה אנו עוקבים , האנתרופוסופיה על הכריסטיאניות

, זה יהיה. ניסת המאנאס בתקופת התרבות השישיתהכריסטיאנית השלישית המכווינה את חייה לקראת כ

הפרק הראשון הוא תקופת הנבואה של הכריסטיאניות עד לזמן הופעתו של . הפרק השלישי, כביכול

הפרק השני הוא השקיעה העמוקה ביותר האפשרית של הרוח האנושית . כריסטוס ישוע ומעט מעבר לכך

הפרק השלישי יהיה הבנה רוחית של הכריסטיאניות  .צורה גשמיתהכריסטיאניות עצמה בבחומר והלבשת 

, לא הובן עד לתקופתנו פי יוחנן-האוונגליון עלשמסמך כמו  .ידי הרחבת הנפש באמצעות האנתרופוסופיה-על

לא , תרבות מטריאליסטית כמו זו שהתפתחה בהדרגה. אבולוציה המטריאליסטית שלנו כולההן נובע מ

להתחיל בתנועה  המוכרחההתרבות הרוחית . במלואו ן הזההייתה יכולה להבין את האוונגליו

ותכין את מה שיוביל אל תקופת התרבות  האמיתיתתבין את המסמך הזה בצורתו הרוחית , האנתרופוסופית

 .השישית

 אפילו עבור אלה שרכשו –עבור אלה אשר רכשו התקדשות כריסטיאנית או רוזנקרויצרית 

אחת ; דברים שקורים מקבלים עבורם משמעות כפולה. את דופןמתרחשת תופעה יוצ –כלשהי התקדשות 

לציונים של  נעשיםדברים שהופיעו בעולם הפיסי ושנייה שבאמצעותה , המופיעה בעולם הפיסי החיצוני

האוונגליון של מחבר  תבינו אם אנסה לתאר איכשהו את רשמיו, לכן. התרחשויות רוחיות מקיפות ועצומות

 .חת מסוימתבהזדמנות א פי יוחנן-על

מי שמתאר . התרחש במישור הפיסי והואמאורע יוצא דופן התרחש במהלך חייו של כריסטוס ישוע 

את הרשמים , במקביל, המאורע מייצג עבורו, בהתאם לכך. עושה זאת כמתקדש, פי האוונגליון-על, אותו

 .זה של התקדשות תהליךשל  דמיינו לעצמכם את סיומו. ההתקדשותוהתוצאות המצטברים במהלך תהליך 

, הוצגו כשלושה ימים וחצי, כפי שכבר ציינו, שבזמנים הקדומים, זמן-במהלך שלושה וחצי פרקי

היו לו התנסויות ברורות אשר הציגו לו מאורעות  ביום הראשון. המועמד להתקדשות היה בתרדמה

האדם שאליו אנו , נגליוןבקטע מסוים באוו, עתה. וביומיים הבאים היו לו התנסויות נוספות; בעולמות הרוח

אם נדע . כלומר עתיד המין האנושי, מתייחסים הראה לו מה שמוצג תמיד באופן רוחי לכושר ראייה רוחית

 .ידי כך להוביל את ההווה אל תוך העתיד-נוכל להחדירם להווה ועל, את האימפולסים של העתיד

עות הרוחית של הפרק הראשון הוא חווה את המשמ. ןדדמיינו לעצמכם את הרואה הרוחי באותו עי

נִי ֲאל יֶכם: מבין השלושה שתיארתי מהזמן שבו ההוראה הדהדה ח  ל  יֶה שְּ ל ֶאהְּ א  ר  נ י יִשְּ ר ִלבְּ כ ה ת אמ 
50
עד  

הוא חווה את ירידת הכריסטוס אל תוך החומר וכפרק שלישי הוא חווה את  ,כפרק שני .לירידת המשיח

                                                      
50

 .04פסוק ', פרק ג, שמות 
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 .בתקופת התרבות השישית( מאנאס)הרוח -טת הרוח או עצמיותהדרך שבה המין האנושי עובר הכנה לקלי

בה זוהי התנסות חשו. הוא חווה את חתונת האנושות עם הרוח. את כל אלה הוא חווה בנבואה אסטרלית

אל תוך , שהכריסטוס נכנס אל תוך הזמן כךידי -עלעולם החיצוני רק שהמין האנושי יכול להטביע ב

ידי כך שהרוח מתגלה בתוך -הנוצרת על ושי לא חי בסוג כזה של אחווההאנ המין, לפני כן. ההיסטוריה

הייתה רק האהבה אשר הוכנה באופן , לפני כן. אדם-ישותו הפנימית של האדם שבה שלום שורר בין בני

כתוצאה . אהבה זו התפתחה בהדרגה לכדי אהבה רוחית אשר יורדת אז על האדמה. הדם-פיסי דרך קשר

הרוח -אנו יכולים לומר שהאנושות חוגגת את חתונתה עם עצמיות, זה של התקדשותסופית של פרק שלישי 

בשיל להגשמתו המלאה של כאשר הזמן י, אשר הזמן הנכון יגיעכל לקרות רק כדבר זה יו. או המאנאס

אהבה ימשיך להתקיים וההדם -הקשר המבוסס על קרבת, לא הגיעזה כל עוד זמן . הכריסטוס-אימפולס

 .רוחית של אהבה-תהיה צורה לא

כאשר אנו . הכוונה היא להיבט הנסתר שלהם, בכל מקום שבו מוזכרים מספרים, במסמכים עתיקים

ג ִליל: קוראים נ ה ֲאֶשר ב  ק  נ ה בְּ ה ֲחתֻּ יְּת  ִליִשי ה  שְּ יֹום ה  ,ב 
51
זה הכוונה למשהו ' יום שלישי'כל מתקדש יודע שב 

מצביע על כך שאין מדובר רק בעניין של התנסות  פי יוחנן-יון עלהאוונגלמחבר ? למה הכוונה. מיוחד מאוד

חתונה זו מבטאת את החתונה הגדולה של . עוצמה-רבתגדולה נבואה ב, בעת ובעונה אחת, אלא, ממשית

ביום הראשון קרה מה שהתרחש במעבר מתקופת . האנושות אשר התרחשה ביום השלישי של ההתקדשות

וביום  מה שהתרחש במעבר מתקופת התרבות הרביעית לחמישית, ם השניביו; התרבות השלישית לרביעית

אלו הם שלושת ימי . השלישי מה שיתרחש כאשר המין האנושי יעבור מתקופת התרבות החמישית לשישית

לא הגיע הזמן שבו , לפני כן. הכריסטוס נאלץ להמתין לתקופת התרבות השלישית-אימפולס. ההתקדשות

זה מה שנאמר . 'בין שנינו', 'ִלי ו ל ְך'מצביע על קשר מיוחד בין  פי יוחנן-גליון עלהאוונ. ל לפעולוכיהיה 

ה ִלי ו ל ְךלא האמירה האבסורדית , באמת ה, מ  : הוא משיב, אות שייתןכאשר האם מבקשת מהכריסטוס  ?ִאש 

ִתי ע  מה שמבוסס על . ה טרם הגיעזמן ז. אדם-כלומר לחבר בין בני, להיות פעיל בחתונות עֹוד ֹלא ִהִגיע ה שְּ

 .ההתייחסות לקשר בין האם והבן בחתונה בקנה, לפיכך; דם עדיין פועל וימשיך להיות פעיל-קשר

מה שהינו חיצוני באמת בולט מאוד לנוכח רקע רוחי , כאשר אנו מתייחסים למסמכים בדרך זו

אל תוך מה שהוענק למין  אנו מסתכלים במעמקים התהומיים של חיי הרוח כאשר אנו חודרים. משמעותי

מפני , אל תוך מה שהוא היה מסוגל להעניק, פי יוחנן-האוונגליון עלידי מתקדש כמו מחבר -האנושי על

 .שהכריסטוס שתל את האימפולס שלו בתוך האבולוציה האנושית

לא , ידי הממשות האסטרלית שהמתקדש חווה-להיות מוסברים על מוכרחיםראינו שדברים אלה , לכן

אלא בתיאור התנסויותיו של , איננו עוסקים בפרשנות סמלית בלבד. די משלים או סמלים ריקים מתוכןי-על
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לחוש שאלה העומדים בחוץ צודקים באמרם שמדע הרוח אינו היה אז אפשר , אלמלא זה היה כך. המתקדש

, ו מבינים אותוכפי שאנ, על קטע זהרוחי -את הפירוש המדעיאם נחיל . מציע דבר מלבד פירושים אלגוריים

מתקופת התרבות , הכריסטוס פועל על האנושות-אימפולס, ימים קוסמיים לאורך שלושה, נלמד כיצד

ומהסתכלות באבולוציה זו . מהרביעית לחמישית ומהחמישית לשישית, השלישית אל הרביעית

היה כה כביר הכריסטוס -אימפולס: אנו מסוגלים לומר עתה, פי יוחנן-האוונגליון עלהמבט של -מנקודת

 .שהמין האנושי בהווה הבין רק מעט מאוד ממנו ורק בעידן רחוק יותר שהוא יובן במלואו
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 00הרצאה 

 ההתקדשות הכריסטיאנית

 0918במאי  31

 

כישת הבנה עמוקה יותר של ראם בסדרה זו כולה של הרצאות אנו אמורים לרכז את מאמצינו ל

פי -האוונגליון עלסמך -ך של מהות הכריסטיאניות באופן כללי עלוכתוצאה מכ 'האב והאם של ישוע'המילים 

כפי , במובנם הרוחי, אם ואב, להבנת המושגיםהנחוצים הרי שעלינו לרכוש תחילה את החומרים , יוחנן

בהסבר אלגורי או כאן אין מדובר , כי. שמתכוונים להם באוונגליון זה ובאותו זמן במשמעותם הממשית

 .סמלי

 הכנהשל , את משמעותן של התאחדות עם העולמות הרוחיים העילאייםלהבין  אנו יםמוכרח, תחילה

במיוחד ביחס , מוכרחים אנו להתייחס לטבעה של ההתקדשות, ו זמןאותב. לקליטת העולמות העילאיים

 ?מהו מתקדש: הבה נשאל. פי יוחנן-אוונגליון עלל

היה אדם שהיה יכול לרומם את  מתקדש, אטלנטית-בכל העידנים של האבולוציה האנושית האחר

אדם שהיה יכול , פיסי החיצוני ולחוות את התנסויותיו האישיות בעולמות הרוח-עצמו מעל לעולם החושי

לחוות את העולמות הרוחיים ממש כפי שישות אנושית רגילה חווה את עולם החושים הפיסי באמצעות 

אז לעד של אותם עולמות ושל  נעשהזה מתקדש כ. אוזניים וכן הלאה, עיניים: החושים החיצוניים

יש משהו נוסף חיוני מאוד שכל מתקדש רוכש כמאפיין מיוחד מאוד , אך. זהו היבט אחד .הםיאמיתות

וצדקים אלא נחוצים כלומר הוא מתעלה אל מעל לרגשות ולתחושות שהינם לא רק מ, במהלך התקדשותו

 .ך בעולם הרוחאינם יכולים להתקיים באותה דר אך, מאוד בעולם הפיסי

לחוות את עולם , כמתקדש, מי שמסוגלדמיינו לעצמכם ש ;אל תבינו שלא כהלכה את הנאמר כאן

לוותר על כל הרגשות והתחושות האנושיים האחרים שיש להם ערך כאן  מוכרח, הרוח וכן את העולם הפיסי

אלא הוא , יף אחד בשניהוא אינו מחל. אין זה כך. בעולם הפיסי ולהחליפם באלה של העולמות העילאיים

מוכרח הוא , אז מצד שני, עליו לבצע ספיריטואליזציה לרגשותיו, מצד אחד, אם. רוכש אחד נוסף על השני

אנו לפרש את  מוכרחים, בדרך זו. לחזק הרבה יותר את אותם רגשות המשמשים לפעילות בעולם הפיסי

אדם להיות , במובן מסוים, רחמוככלומר שהוא , אותן מילים אשר משתמשים בהן בהקשר למתקדש

אך , אין הכוונה שבאיזשהו מובן עליו להתרחק מביתו ומשפחתו כל עוד הוא חי בעולם הפיסי. בית-חסר

הרגשות , ידי רכישת הרגשות התואמים בעולם הרוח-למילים האלה יש לפחות את המשמעות הרבה שעל

היא המשמעות ? בית-מעות להיות חסרמה המש. עבור העולם הפיסי יעברו התפתחות עדינה ויפה יותר

חזרה 
לתוכן 
 עניינים
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משמעו , בית-להיות אדם חסר. במובן האמיתי של המילה, להגיע להתקדשות אדם אינו יכול, שבלי תואר זה

סימפטיות מיוחדות זהות לאלה שיש לו כאן בעולם הפיסי כלפי אזורים או בעולם הרוח שאל לו לפתח 

בעולם הפיסי משתייכת לעם מסוים או למשפחה הישות האנושית האינדיבידואלית . קשרים מיוחדים

אם , ברם. הוא זקוק לזה כאן; אל לו לאבד זאת. כל זה מקובל. לקהילה זו או אחרת של המדינה, מסוימת

אין , שם. רעה אל אותו עולםהרי שהוא היה מביא נדוניה , ברצונו להשתמש ברגשות האלה בעולם הרוח

פי ערכו -על, א בלאפשר לכל דבר לפעול עליו באופן אובייקטיביאל, מדובר בפיתוח סימפטיה לדבר כלשהו

מובן מלוא ב, להיות מוכרחשמתקדש , אם דבר זה היה מובן באופן כללי, אפשר היה גם לומר. הטבוע בו

 .ישות אנושית אובייקטיבית, המילה

בית קודם הקשור -פני האדמה שהאנושות עלתה מתוך מצב חסר-רק דרך האבולוציה שלה על

הספירות הרוחיות אל תוך ן ראינו כיצד המין האנושי ירד מ. חלום קדומה-תודעה של ראייה רוחית דמויתל

כאשר . פטריוטיות ודברים מסוג זה לא היו קיימים, בספירות הרוחיות הבראשיתיות. העולם הפיסי

וכך , זור אחראב –חלק אחד אכלס את האדמה באזור אחד וחלק אחר , הספירות הרוחיותן האנושות ירדה מ

אל . של אותם אזוריםלהעתקים טיפוסיים  היוהקבוצות האינדיבידואליות של ישויות אנוש מאזורים שונים 

גם כתוצאה מכך  לשחורהוא הפך ; אך ורק מסיבות פנימיות שחורתדמיינו לעצמכם שכושי הפך להיות 

כפי שההבדלים . הלבניםהאדם -וכך היה עם בני. שהוא התאים את עצמו לאזור האדמה שבו הוא חי

כך נכון הדבר , הגדולים של צבע וגזע התהוו מפני שישויות אנוש רכשו משהו דרך הקשר שלהן לסביבתן

פני -של האהבה על התפתחותהלזה קשור , אך. גם ביחס להבדלים הקטנים יותר באינדיבידואליות של העם

רק בהדרגה שהאנושות . ת קטנותהאהבה התבססה בהתחלה בקהילו, השתנוהאדם -היות שבני. האדמה

ידי -אשר תתפתח באופן מוחשי על, תהיה מסוגלת להתפתח מתוך קהילות קטנות לקהילה גדולה של אהבה

המתקדש היה צריך לחזות לאן פניה של האבולוציה האנושית מועדות כדי . הרוח-עצם שתילתה של עצמיות

 מוכרחהוא , הבית שלו-בחוסר. אחווה גדוליםהרמוניה ו, לגשר על כל המחסומים ולהביא שלוםלהתגבר ו

זה בוטא באופן סמלי בזמנים קדומים . לקבל את אותם שרידים של אהבת אחים גדולה, מן ההתחלה, תמיד

כדי ? מדוע זה תואר. למשל, כמו אלה של פיתגורס, ידי המתקדש-בתיאורי הנדודים אשר נחוו על

זוהי משימתה של . ברגשות שהוא פיתח בלב הקהילהאובייקטיבי כלפי כל דבר  להיותשהמתקדש יוכל 

הכריסטיאניות להביא לאנושות כולה את האימפולס של אחווה זו שהאינדיבידואל החזיק בו תמיד 

 .אינדיבידואליכאימפולס 

שהכריסטוס זו , הבה נחזיק בבהירות בתודעתנו את אותה אידיאה עמוקה ביותר של הכריסטיאניות

אמרנו שעלינו לשקול  שהרי, והבה ניקח זאת באופן מילולי. היא גופו או מלבושוהאדמה והאדמה -הוא רוח

בסוקרנו את ' מלבוש האדמה'מה אנו למדים ביחס ל. פי יוחנן-האוונגליון עלכל מילה ומילה של מסמך כמו 

. וחולק ,המוצקים חלקיהכלומר  ,את העובדה שמלבוש האדמה, בראש ובראשונה, אנו לומדים? האבולוציה
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. לאדם אחר –חלק זה השתייך לאדם אחד וחלק אחר . בחלק אחר –אדם אחר , אדם אחד החזיק בחלק זה

את , במהלך הזמנים, מה שחילקהיא במובן מסוים , קנייןכלומר הרחבת האישיות דרך רכישת , החזקת נכס

זו ; לכלאלא היה שייך , אפשרי היה לחלקו-רק דבר אחד בלתי. האדמה-רוח, הלבוש שהכריסטוס לבש

ומתוך כיסוי אווירי זה שנשימת החיים הוחדרה אל תוך . הייתה המעטפת האווירית המקיפה את האדמה

בגוף ' אני'כאן יש לנו את השרידים הראשונים של ה. עדןה-כפי שמוצג לנו במיתוס גן, הישות האנושית

סטיאניות בצורה עמוקה הבה ננסה לגלות האם מי שתיאר את הכרי. אפשרי לחלק-את האוויר בלתי. הפיסי

 . באיזשהו מקוםזאת ציין  פי יוחנן-אוונגליון עלביותר ב

ִקים ה ֲחל  ע  ב  יו וְִּחלְּקּום לְַּארְּ ג ד  חּו ֶאת בְּ י ל, ל קְּ ל ח  כ  ד לְּ ֶלק ֶאח  כֻּת נֶת. ח  חּו ג ם ֶאת ה  ֶאל א ֶשִהיא , ה ם ל קְּ

ה לְֹּלא ֶתֶפר יְּת  ל  , ה  עְּ ה ִמלְּמ  צּופ  הֲאִריג ה רְּ ט  רּו זֶה ֶאל זֶה. ה לְּמ  ּה: "ָאמְּ ע אֹות  ר  ֶליה  , ַאל נ א נִקְּ ֶאל א נ ִפיל ע 

יֶה ִמי ִתהְּ ל לְּ י ." גֹור  ד  י ה כְּ ל אזֶה ה  כ תּוב ֶשיִמ  לְּקּו : "ה  ל יְּח  ֶהם וְּע  י ל  ג ד  לבְּ ".לְּבּוִשי י ִפילּו גֹור 
52
 

, כולל המעטפת האווירית שלה, דמה בכללותההאש לכךכאן יש לכם את המילים אשר מספקות הסבר 

אך לא ; ארץ-ליבשות וחבליבגדיו של הכריסטוס חולקו . מהווה את הגוף או הלבוש והמעיל של הכריסטוס

זהו הסמל החומרי החיצוני של האהבה אשר . קניין משותף של כולםהוא נשאר ; האוויר לא חולק. מעילה

 .מאוחר יותר תתגשם בשלב רמרחפת מעל לכדור הארץ ואש

חלק מעקרונות לקבלת מין האנושי האת  להביא מוכרחההכריסטיאניות , ובהקשרים רבים אחרים

אם  די, לשם כך. עלינו לאפיין את מהותה של התקדשות, אם ברצוננו להבין זאת. ההתקדשות העתיקים

קדשות ההת, היוגה העתיקההתקדשות ; נתייחס במיוחד לשלושת הסוגים העיקריים של התקדשות

-ההתקדשות הכריסטיאנית, האדם בימינו-לבני המתאימההכריסטיאנית המסוימת ואותה התקדשות 

בכל שלוש הצורות הללו  באופן כלליעוברת ההתקדשות המהלך ש אתבכוונתנו לתאר , עתה. רוזנקרויצרית

 .הוא מייצגשמה את ו

 נעשיתםכיצד : ו לי לשאולהרש, תחילה? ט בעולמות הרוחוישות אנושית מסוגלת לקל נעשיתכיצד 

אם תעקבו אחר האבולוציה . מאפשרים זאתהחישה  יש איברילגוף הפיסי ? מסוגלים להתבונן בעולם הפיסי

עדיין לא היו בעולם הפיסי יצור האנושי ל, תגלו שבזמנים הבראשיתיים, ביותר הרחוקהאנושית עד לעבר 

, כהוכחה לכך .נבדלים-כל האיברים היו בלתי, רה אומכפי שגית, אלא, עיניים לראייה ואוזניים לשמיעה

חיים נחותים -לבעלי. נבדלים-כיום יש עדיין איברים בלתי חיים נחותים מסוימים-בעליהיזכרו כיצד ל

עובדו ועוצבו , נבדלים אלה-מסוימים יש נקודות שתפקידן רק להבחין בין אור וחושך ומתוך איברים בלתי

קיים עבורכם עולם של , מפני שעיניכם עוצבו. ת הפלסטית של הגוף הפיסיהן שולבו במהו. עיניים ואוזניים
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; אין לאיש זכות לומר שעולם אינו קיים באמת. עולם של טוניםנפתח עבורכם , צבע ומפני שאוזניכם התהוו

משמעו שיש לי את , לראות את העולם במובן האמיתי של המלה, כי". אינני קולט אותו: "הוא יכול רק לומר

אך הוא , "אני מכיר רק עולם זה או אחר: "אדם רשאי לומר. ברים שבאמצעותם ביכולתי לקלוט אותוהאי

דורש , אדם המדבר בצורה זאת." אינני מכיר בקיומו של עולם שמישהו אחר קולט: "אינו רשאי לומר

, קולט הוא טוען שרק מה שהוא, בסמכותיות; שאחרים יקלטו רק את מה שהוא עצמו קולט ושום דבר אחר

, מה שהאנתרופוסופים מדברים עליו, כל זה דמיון אנתרופוסופי": כאשר מופיע מישהו ואומר, כיום. אמיתי

מי . אנו מאמצים גישה חיובית. רק מוכיח שהוא וכמותו אינם קולטים את הדברים האלה, "אינו קיים באמת

אלא הוא , ר את מה שהוא מכירדורש לא רק שנאש, קיום רק למה שהוא עצמו קולט-שרוצה לייחס הוויית

סובלנות גדולה יותר -אי אין. רוצה לקבל החלטה סמכותית על אודות משהו שעליו הוא אינו יודע דברגם 

היא ! בעבר פעם-ה אייתיותר ממה שהי הגרוע תהיהעוד  והיא, כלפי מדע הרוח מדע הרשמי מפגיןהשמזו 

ים כלל לכך שהם אומרים משהו שאל להם לאפשר האדם אינם מודע-בני. מופיעה בצורות מגוונות ביותר

רופוסופים מדברים האנת: "אפשר לשמוע, בכנסים רבים של כריסטיאנים טובים מאוד. לעצמם לומר אותו

 יכולאמיתי , כי; אלא שהכריסטיאניות אינה זקוקה לתורה אזוטרית, ל תורה כריסטיאניתעל איזשהו סוג ש

 .כלומר רק מה שהדובר יכול לקלוט ולהבין, "כולה לקלוט ולהביןיופשוטה שתודעה צנועה  רק מהלהיות 

אינדיבידואל יכולתו של ה-אבל לאי, יכולתו של האפיפיור לשגות-מכירים באי, בכנסים כריסטיאניים כאלה

עמדה זו  בגללהאנתרופוסופיה מותקפת . חוגים הרחבים ביותר ואפילו כריסטיאניםלשגות נמשכים רבים ב

 .כסוג של אפיפיור קטן מתייצבכתוצאה ממנה כל אינדיבידואל ש, של האפיפיור

אז , בגוף הפיסי עוצבופיסי קיים עבורנו מפני שהאיברים הנבדלים -אם ניקח בחשבון שהעולם החושי

תפיסה בעולם עילאי מתבססת על העובדה שאיברי חישה עילאיים האמירה ש מוזרה עודלנו יראה תלא 

גוף הפיסי ל, זובדרך  .בגוף האתרי ובגוף האסטרלי, של האורגניזם האנושי עוצבו באיברים העילאיים יותר

, כאשר זה ייעשה. אלה צריכים להתעצב; אך לא לגוף האתרי ולגוף האסטרלי, יש כבר איברי חישה

 .תתקיים מה שמכונה תפיסה בעולמות העילאיים

אמרנו שבכל מי ששואף . יגוף האתרי ובגוף האסטרלבנדבר על הדרך שבה איברים אלה נבנים , עתה

מדובר בהבנת הגוף האסטרלי ? כיצד מושג הדבר. מתפתחים איברים עילאיים, להתקדשות ומגיע אליה

הכוחות , שם. גוף אסטרלי זה שקוע בגוף הפיסי, במהלך היום. האנושי במצב שבו הוא נמצא בצורה טהורה

, לפיכך; את דרישותיו של הגוף הפיסי הוא מבצע. הוא אינו חופשי, אז; של הגוף הפיסי פועלים עליו

כאשר רק הוא יכול להתחיל . אפשרי להתחיל את פיתוחם של איברים עילאיים אלה במהלך היום-בלתי

הגוף האסטרלי . רק אז שהגוף האסטרלי יכול להתעצב; בשינה, הגוף האסטרלי נמצא מחוץ לגוף הפיסי

בעודו שרוי מחוץ לגוף , מתעצבים במהלך השינההאנושי יכול לפתח איברי חישה עילאיים רק כאשר הם 

אפשרי עבור האדם המודרני -יהיה זה בלתי; איננו יכולים לעשות דבר עם אדם השקוע בשינה, אבל. הפיסי
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. אזי הוא לא יוכל להבחין בכך, מודעות-אם הוא נמצא במצב של חוסר. לקלוט את הקורה לו בשעת השינה

. י הגוף האסטרלי אינו מודע לקשר שלו עם הגוף הפיסי במהלך השינהכ, נראה לכאורה שישנה סתירה, כאן

יישארו בתוך , תופעל על הגוף הפיסי פעולה והרשמים שהוא יקלוטיתכן שבמהלך היום , עקיפה בדרך, אך

כפי שהרשמים שהגוף האסטרלי קולט מהעולם . הגוף הפיסי בלילהן הגוף האסטרלי כאשר הוא נסוג מ

כדי שאותו משהו יוטבע , כך מוכרחים אנו לעשות משהו מסוים עם הגוף הפיסי, ים בומוטבע, הפיסי המקיף

לה יזה קורה כאשר הישות האנושית מפסיקה לחיות בדרכה הרג. בגוף האסטרלי ויתעצב באופן הנכון

לרשמים אקראיים לחדור את תודעתה ולוקחת את חייה הפנימיים לידיה  היא מאפשרתר שאכ במהלך היום

תרגילים אלה . התבוננותאו  התרכזות, מדיטציהחניכה זו מכונה . חניכה שיטתית באופן שתואר באמצעות

, בצע את התרגילים הללואם אדם י. מוש במיקרוסקופ במעבדותנעשה שיאשר ניתנים באותה קפדנות שבה 

לך כך שהגוף האסטרלי יתעצב מחדש באופן פלסטי בשעת נסיגתו במה-עליו בעוצמה רבה כלהם יפעלו 

פי -מתעצב מחדש עלהוא ו בובדיוק כפי שספוג זה מתאים את עצמו לצורת ידי כל עוד אני מחזיק . השינה

כאשר הוא ; עם הגוף האסטרלי, ו אופןבאות, הדברכך , מידי הכוחות הטבועים בו ברגע שאני משחרר אותו

במהלך היום מוכרחים אנו  ,כך. ר הכוחות האסטרליים שהושקעו בוהוא עוקב אח, הגופניותן נסוג בשינה מ

יתעצב מחדש , במהלך הלילה, לקחת על עצמנו את אותן פעילויות רוחיות שבאמצעותן הגוף האסטרלי

 .כך שאיברים של תפיסה עילאית יתפתחו בו, באופן פלסטי

 על מה, המחשבה-מהות לחשוב יותר עלאפשר ( 8. )את המדיטציה אפשר לבצע בשלושה אופנים

, זהו אימון היוגה העוסק במיוחד ביסוד החשיבה. היסוד הטהור של החשיבה, כמהיסודות הח שמכונה

( 1); זהו הכיוון הכריסטיאני המיוחד. אפשר לעבוד יותר על הרגש תוך טיפוח מיוחד שלו( 2); ההתבוננות

ה התייחסות לאימון היוג. רוזנקרויצרית-זוהי השיטה הכריסטיאנית. אפשר לעבוד על שילוב של רגש ורצון

נתייחס להתקדשות הכריסטיאנית . פי יוחנן-אוונגליון עלשום קשר ל לוהיה לוקח אותנו רחוק מדי ולא היה 

עליכם לחשוב על צורה זו של התקדשות ככזו שאדם המשתייך לסדר . המיוחדת ונסביר את העומד בבסיסה

השיטה הרוזנקרויצרית  ,ברם. היא דורשת התבודדות זמנית. היה יכול לעבור רק בקושי, החברתי הנוכחי

. בלי לפגוע בחובותינו, עילאיים יותרהעולמות תוך האל להתרומם היא השיטה שבאמצעותה אנו יכולים 

 . אנו יכולים גם להסביר באמצעות ההתקדשות הכריסטיאניתאותו , זה שבעיקרון הינו ישים, ברם

 ,נסויות של חיי הרגשה אמנה שבע התשיטה זו של התקדשות קשורה באופן בלעדי לרגשות ועת

כך שהוא מפתח את איבריו -הגוף האסטרלי מושפע כל, ידי התנסות בהם-שעל, של רגש שלבים השבע

לחיות כדי שהוא יוכל לעבור את  מוכרחהבה נתאר כיצד המועמד להתקדשות כריסטיאנית . במהלך השינה

. התבונן בצמחים: "תלמידהמורה אומר ל, כאן. רחיצת הרגלייםהשלב הראשון מכונה . השלבים האלה

אילו הצמח היה יכול . האדמה המינרלית מהווה ישות נחותה יותר מאשר הצמח; שורשיהם טמונים בקרקע

אבל אלמלא היית , זה נכון שאני ישות עילאית יותר: "הרי שהיה עליו לומר לאדמה, להתבונן בטבעו שלו
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אילו הצמח ." ק את רוב היסודות המזינים שליאני מפי, הו אדמה, ממך, כי; לא הייתי יכול להתקיים, שם

, יותר ישות צנועה, הו אבן, אני קד לפנייך: "אז הוא היה קד בפני האבן ואומר, היה יכול לתרגם זאת לרגש

הרי שיהיה עליו להתנהג , החיים-אם נעלה אל בעל, לאחר מכן!" מפני שאני חב לך את עצם מהות קיומי

 אך לממלכות הנחותות יותר חב אני את, הצמחן נעלה יותר מאני , אמת: "בדרך דומה כלפי הצמח ולומר

אז כל מהות אינדיבידואלית אשר , אם נטפס גבוה יותר ונגיע לישות האנושית, בדרך זו!" קיומי-הוויית

לאלה הנמצאים ברמה : "לקוד בפני הנחותה יותר ולומר מוכרחה, גבוה יותר בסולם החברתי תניצב

, עשר אשר מסביבו-השנים. זה ממשיך עד כריסטוס ישוע !"קיומי-חב אני את הוויית, חברתית נחותה יותר

כך גם הכריסטוס , כפי שהצמח מתפתח מתוך האבן, אבל; נמצאים ברמה נמוכה יותר מזו של כריסטוס ישוע

 ."קיומי-אני חב לכם את הוויית: "עשר ואומר-הוא קד בפני השנים. עשר-מתפתח מתוך השנים

עליך להתמסר במשך שבועות רבים לרגש קוסמי : "הוא אמר לו, רה הסביר זאת לתלמידלאחר שהמו

אז תחווה , את הרגש הזה בתוכךזה שבו העליון צריך לקוד בפני הנחות יותר ולאחר שתפתח ביסודיות 

. הם רק מציינים שהתלמיד התאמן במידה מספקת, חיונייםאלה אינם דברים !" תסמין פנימי ותסמין חיצוני

הדבר צוין בפניו באמצעות תסמין חיצוני שבו הוא חש , במידה מספקתמהנפש לאחר שהגוף הפיסי הושפע 

שבו רחיצת הרגליים , ממשי מאוד, ויש לו רגש נוסף! זהו רגש ממשי מאוד. כאילו מים זרמו על רגליו

העצמיות הנמוכה רכינת העצמיות העילאית יותר בפני , עוצמה בתחום האסטרלי-מופיעה בפניו כחזיון רב

כעובדה  פי יוחנן-אוונגליון עלמתואר ב אשרהתלמיד האוקולטי חווה בעולם האסטרלי את , כך. יותר

 .היסטורית

 אילועליך לדמיין לעצמך מה היה קורה . עליך לפתח בתוכך רגש נוסף: "נאמר לתלמיד, בשלב השני

היית  אילועליך להרגיש מה היה קורה , לאחר מכן; היו נופלים עליך, כל הסבל והצער האפשריים בעולם

גש שעליך לעמוד איתן גם כאשר כל נחשף להצטברותם של כל המכשולים האפשריים ועליך להשתקע בר

שוב , לאחר שהתלמיד חזר על התרגיל הזה במשך פרק זמן ארוך מספיק, ואז!" מצוקות העולם נופלות עליך

. המלקותיש לו חיזיון אסטרלי של , מכל הכיוונים ובשניכאילו מכים אותו , בראשון; מופיעים שני תסמינים

אדם חוו כתוצאה מכך שהם רכשו את היכולת לטפס אל תוך העולמות -אני מתאר את מה שמאות בני

 .העילאיים יותר

עליו הוא שומר עם , על התלמיד היה לדמיין שהדבר הקדוש ביותר שיש ברשותו, בתרגיל השלישי

ולשמור על מה  איתןלעמוד  עליי, מה שיבוא: "עליו לומר לעצמו. לעג ולקלסון לנת, שלו כולה' אני'ה-ישות

כחזיון  כתר הקוציםהוא חש משהו כמו דקירות בראשו והוא חווה את , לאחר שהתרגל לזה." שקדוש עבורי

. הם מופיעים כתוצאה מביצוע התרגילים; מן ההכרח לומר שהדבר החשוב אינו התסמינים, שוב. אסטרלי

 .דאגו לכך שלא היה מדובר כלל בסוגסטיה או אוטוסוגסטיה, כן-כמו
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 –זר לרגשותיו כמו כל אובייקט חיצוני אחר  להיות מוכרחגופו של התלמיד היה , בתרגיל הרביעי

לחלק ניכר מרגשותיו  להיות מוכרחההתנסות זו . לגופו שלו" אני"ומן ההכרח שלא יאמר  –למשל , מוט עץ

. שלו לגופו' אני'הוא אינו קושר עוד את ה." ת גופי עמי כפי שאני נושא את מעיליאני נושא א: "כך שיאמר

.סטיגמטהמתרחש משהו המכונה , אז
53
מהווה במקרה זה , מה שבמקרים רבים עלול להיות מצב של חולי 

, על הרגליים ועל הידיים ובצדו הימני של החזה. מפני שיש לסלק את כל המחלות, תוצאה של מדיטציה

 .בחיזיון אסטרלי הצליבהוכתסמין פנימי הוא רואה את ; דם-ים סימנימופיע

השלב החמישי כרוך במה . אנו יכולים לתאר רק בקיצור, השישי והשביעי, את שלבי הרגש החמישי

מסך שחור  הוא חש כאילו, באמצעות רגשות שהתלמיד רשאי לחוות בשלב זה. המוות המיסטישמכונה 

 מוכרחשמשהו אחר רגע זה חשוב מפני . לעין וכאילו הכול נעלם-הגלוי הפיסיעל העולם , ברגע אחד, יורד

התלמיד חש שהוא , אז. במובן האמיתי של המילה בהתקדשות הכריסטיאניתאם רוצים להתקדם , להיחוות

והוא יכול לסבול את כל הרוע . הסבל והצער, הכאב, יכול לחדור אל תוך הגורמים הבראשיתיים של הרוע

, לאחר שדבר זה נחווה. הירידה אל הגיהינוםזוהי . םבירידתו אל הגיהינו, מקי הנפש האנושיתהקיים במע

 .יכול לראות בעולם הרוח התלמידכאילו המסך השחור נקרע לגזרים ואז 

הו השלב שבו התלמיד חש את עצמו מאוחד ז. תחייה-ו שימה בקברהשלב השישי הוא מה שמכונה 

חייו הורחבו . הלכת אדמה כולו ומשתייך אליו-שרוע בתוך כוכבילו הוא הוא חש כא. האדמה כולו-עם גוף

 .קיום פלנטרית-להוויית

יכול לתאר אותה רק מי שמסוגל לחשוב בלי ; אפשרי לתאר במילים-את ההתנסות השביעית בלתי

 ,לכן. רק עבור המישור הפיסי שמותמשום שלשפה שלנו יש , ולזה אין שום שפה –הכלי של המוח הפיסי 

הוא עולה על כל דבר שהישות האנושית יכולה להעלות . אפשר לציין התייחסות אחת בלבד ביחס לשלב זה

 .מלאה בעולם הרוח היטמעותאו  העלייה השמיימההוא מכונה . דעתהעל 

, יום-ערות-להציב את עצמו במהלכה של תודעת מוכרחכאן מסתיים סולם הרגשות שבהם התלמיד 

הן פועלות על הגוף האסטרלי בצורה , חר שהתלמיד התמסר להתנסויות אלהלא. בשלווה פנימית מלאה

שבעה שלבים אלה של . כך שבלילה מתפתחים ומתעצבים באופן פלסטי איברי חישה פנימיים-חזקה כל

 .אך התוצאה זהה לזו שעליה דיברנו, רוזנקרויצריתהרגשות אינם מתורגלים בהתקדשות 

א להשפיע על הגוף האסטרלי באמצעים העקיפים של שות הותם רואים שהדבר החשוב בהתקדא, כך

לאחר . בדרך כזו שהוא יקבל צורה פלסטית חדשה, בהיותו חופשי לגמרי במהלך הלילה, התנסויות היום
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 .דם-סימני, הדם-מבחן 
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 נעשההרי שהגוף האסטרלי , נתנה לעצמה באופן זה צורה פלסטית, כישות אסטרלית, שהישות האנושית

 .רוח-הוא חדור כולו במאנאס או עצמיות, אז. אנושילמעשה לאיבר חדש של האורגניזם ה

. הגוף האתרי מוכנס אל תוך, אותו חלק אשר עוצב באופן פלסטי, לאחר שהגוף האסטרלי מחולק כך

אלא גם על , על החותם מופיע לא רק על החותםשוהשם , החותם על השעווה וכפי שאתם לוחצים עם

התהליך . יש ברשותו אשרהגוף האתרי ולהטביע בו את  הגוף האסטרלי לשקוע בתוך מוכרחכך , השעווה

לגוף האתרי  ההעברהרק בשיטת . זהים בכל שיטות ההתקדשות, העבודה על הגוף האסטרלי, הפנימי

מחר נדבר על הבדלים אלה ונראה כיצד שלוש שיטות ההתקדשות שהיוו . זו מזו שהשיטות השונות נבדלות

שונות זו מזו ומה המשמעות , אטלנטי-ם ביותר לאורך העידן האחראת האימפולסים האבולוציוניים העמוקי

, פי יוחנן-האוונגליון עלאותם חלקים של , אז. עבור האבולוציה האנושית, באופן כללי, יש להתקדשותש

 .גם יתבהרו, שבהם לא יכולנו לגעת
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 02הרצאה 

 הקודש-הטבע של הבתולה סופיה ורוח

 0918במאי  30

 

 ,מדיטציה ידי-עלמתרחש בגוף האסטרלי האנושי השינוי על ה דיברנושבה נקודה הגענו ל, אתמול

הגוף האסטרלי  כךידי -ראינו שעל. התרכזות ותרגילים אחרים אשר ניתנים בשיטות ההתקדשות השונות

הוא זקוק כדי לקלוט בעולמות העילאיים ואמרנו להם מושפע בדרך כזו שהוא מפתח בתוכו את האיברים 

גם אם צורות התרגול תואמות לגמרי לתקופות  –עיקרון ההתקדשות זהה בכל מקום , ה זושעד לנקוד

כדי . לבוא מוכרחתרחשות הדבר הבא אשר י מופיע עם הההבדל העיקר. התרבות של כל אחת מהן

שהאיברים אשר עוצבו מתוך  מן ההכרח, שהתלמיד יהיה מסוגל לקלוט הלכה למעשה בעולמות העילאיים

 .ביסוד האתרי, עצמם או חותמם בגוף האתריאת יטביעו , יהחלק האסטרל

קדם -ימיכונה ב, ידי מדיטציה והתרכזות-עלבאופן עקיף העיצוב מחדש של הגוף האסטרלי 

 מלהיותמונע בעדו  אשרהגוף האסטרלי כל ן ק מוליס היאתכליתה של ההיטהרות . היטהרותאו  רזיסאטאק

ניתן לו הנבט של . ך לאפשר לו לרכוש איברים עילאיים יותרידי כ-מאורגן באופן הרמוני ומווסת ועל

אמרנו שאפשר להפעיל את השיטות . בו הטמוניםצריך רק להוציא את הכוחות ; איברים עילאיים אלה

אם , רזיסאטאאדם יכול להרחיק מאוד בנושא זה של ק. הזאתהיטהרות את ה לחוללהמגוונות ביותר כדי 

פילוסופיה של  –חשיבה אינטואיטיבית כנתיב רוחי של ספרי כולו מי את תכנו חווה באופן פנייו יחיה, למשל

,חירות
54
את  מסוגל לשחזריהיה גיע לנקודה שבה הוא והוא י אימפולסעבורו  מהווהש שספר זה וחיו 

 הואלו מישהו היה מתייחס אליו כאילו איש, ספר זה כתוב בצורה כזאת. המחשבות כפי שהן מוצגות שם

כלומר משחזר בתוכו את , דבק במלחין היצירה, בצע על פסנתר איזושהי יצירה מוסיקליתהמ וירטואוז

כי  –ודות לרצף קפדני במהלך המחשבות של ספר זה האז  –פי יכולתו לעשות זאת -כמובן על – הדבר כולו

כמו  הנקודה החשובה בדברים כאלה ,כי. יכולים להשיג דרגה גבוהה של קאטארזיס –זה כהוא כתוב באופן 

 התקופהן בעת קריאת ספרים רבים מ. פעילות נעשותשהמחשבות כולן מוצבות בדרך כזו שהן היא , ספר זה

ספר ב. ויותר מאוחר דבר שני, לומר דבר אחד, הספרבשנותנו רק במקצת את מבנה , יכולים, הנוכחית

אפשרי -בלתיהיה שם י. אפשרי-הדבר בלתי פילוסופיה של חירות –חשיבה אינטואיטיבית כנתיב רוחי 

יים האחוריות של להחליף את הרגל יאפשר-בלתיכמו ש, בתוכן, למשל 888בעמוד  858להכניס את עמוד 
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בחינת תרגול בועיבודן של מחשבות הספר הוא , כי הרי ספר זה הוא אורגניזם מורכב. כלב ברגליו הקדמיות

השיג את הקאטארזיס בעברו על ספר ומי שלא . קיימות אפוא שיטות שונות לשם השגת הקאטארזיס. פנימי

אלא מוטב לו להניח שעבודתו על הספר הייתה לא נכונה או שניגש , נכוניםאינם אל לו לחשוב שדבריי , זה

 .מספקת של מרץ ויסודיות-לעיבודו במידה בלתי

 עוצבוהאיברים האסטרליים ש לאחר, כאשר קאטארזיס זה מופיע: יש להתייחס לדבר נוסף, עתה

הדבר נעשה באופן  כריסטיאנית-בהתקדשות הקדם. להיות מוטבע בגוף האתרי מוכרחהכול , טרליבגוף האס

הגיע הזמן : נאמר לו, שניםרך ואלעתים קרובות ש, לאחר שהתלמיד עבר את אימון ההכנה המתאים. הבא

עתה אלה יכולים , רחוק מספיק כדי שיהיו לו איברי קליטה אסטרלייםהגוף האסטרלי התפתח בו ש

 –התלמיד היה נתון לתהליך מסוים שבימינו , לאחר מכן. מודעים למקביל שלהם בגוף האתרי היעשותל

הוא הוכנס למצב של . אלא בכל הרצינות אינו מעשי, נחוץ-רק לא אינו –תקופת התרבות שלנו בלפחות 

וף מודעות למשך שלושה ימים וחצי ובמהלך פרק הזמן הזה הוא טופל בדרך כזו שלא רק הג-חוסר

אלא ברמה מסוימת גם  –דבר המתרחש בשינה בכל לילה  –האסטרלי עזב את הגוף הפיסי ואת הגוף האתרי 

, לאחר מכן. התלמיד לא ימותשהגוף הפיסי יישאר ללא פגע ובאותו זמן דאגו לכך , אך; הגוף האתרי הוצא

אלסטי ופלסטי וכאשר , לכביכו, הוא נעשה. הכוחות של הגוף הפיסי הפועלים עליון הגוף האתרי שוחרר מ

הגוף האסטרלי ן הגוף האתרי קיבל חותם מ, האיברים החושיים אשר עוצבו בגוף האסטרלי שקעו לתוכו

' אני'כאשר הגוף האסטרלי וה, להתקדשות למצב רגיל-המכניס -ידי הכוהן-הוחזר עלכאשר התלמיד . כולו

אז לא רק  –להתקדשות הבין היטב -ניסהמכ-תהליך שהכוהן –התאחדו שוב עם הגוף הפיסי והגוף האתרי 

.הארהאלא גם מה שמכונה , ווה קאטארזיסשהוא ח
55
היה יכול לא רק לקלוט בעולם מסביבו  התלמיד, אז 

, אלא הוא היה יכול להפעיל את איברי החישה הרוחיים, את כל אותם דברים שהיו נתונים לתפיסה פיסית

, משני התהליכים האלהמיסודה ההתקדשות הייתה מורכבת . כלומר הוא היה יכול לראות ולקלוט את הרוחי

 .היטהרות או הזדככות והארה

אפשרי להוציא את הגוף האתרי -האבולוציה האנושית נכנסה לשלב שבו נעשה בלתי, לאחר מכן

מפני שהנטייה כולה של האבולוציה , לכל תפקודיומחוץ לגוף הפיסי בלי לגרום להפרעה גדולה מאוד 

היה צורך , כתוצאה מכך. הייתה לגרום לגוף האתרי להיות קשור יותר ויותר לגוף הפיסיאטלנטית -האחר

, הגוף הפיסי והגוף האתרין המתנהלות באופן כזה שבלי היפרדות מלבצע שיטות אחרות של התקדשות 

ידי קאטארזיס ובהיותו מסוגל לחזור מעצמו אל הגוף הפיסי -בהתפתחו במידה מספקת על, הגוף האסטרלי

מה שהיה . הגורם המפריע של הגוף הפיסי למרותהיה יכול להטביע את איבריו בגוף האתרי , הגוף האתריו

פעילים במדיטציה ובהתרכזות כדי שיופיע  להיעשותצריך לקרות הוא שכוחות חזקים יותר היו צריכים 
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 Photismos. 
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שון הייתה במקום רא. אימפולס חזק בגוף האסטרלי לשם התגברות על כוח ההתנגדות של הגוף הפיסי

ההתקדשות הכריסטיאנית המיוחדת שבה התלמיד היה צריך לעבור את התהליך אשר תואר אתמול כשבעת 

כך שהוא -גופו האסטרלי הושפע במידה רבה כל, לאחר שעבר את הרגשות וההתנסויות הללו. השלבים

ואז הטביע  –תר מוקדם או מאוחר יו, אולי רק לאחר שנים –עיצב את איברי הקליטה שלו באופן פלסטי 

את הסוג הזה של התקדשות שהינה . את התלמיד לאחד המוארים עשהידי כך -ועל, אותם בגוף האתרי

 כולתי לתת הרצאות על אודות היבטיהאפשר היה לתאר במלואה רק אילו י, כריסטיאנית במפורש

נמסרו , אתמול. ובאין זה הדבר החש, אך. בכל יום במשך שבועיים במקום ימים ספורים בלבד, מיוחדיםה

 .ברצוננו רק להתוודע לעקרונותיה. לכם פרטים מסוימים על ההתקדשות הכריסטיאנית

הוא למעשה , פי יוחנן-האוונגליון עלן ידי כך שהתלמיד הכריסטיאני ממודט שוב ושוב על קטעים מ-על

וא יאפשר אם ה. נמצא במצב של רכישת התקדשות בלי השינה העמוקה אשר נמשכה שלושה ימים וחצי

ב ר -מ ,פי יוחנן-האוונגליון עלבכל יום ויום לפסוקים הראשונים של  ד  י ה ה  אִשית ה  ר  ל א ֶחֶסד ֶוֱאֶמתועד  בְּ ,מ 
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כי אוונגליון זה אינו קיים רק , יש בהם את הכוח הזה. למדיטציה משמעותית ביותר יהיוהם , לפעול עליו

במלואו ולהיות מורגש להיחוות  מוכרחאלא הוא , אינטלקטכדי שיקראו ויבינו אותו בכללותו באמצעות ה

המלקות ותהליכים פנימיים , הרגליים-רחיצת, אז. זהו כוח המסייע להתקדשות ופועל למענה. באופן פנימי

 .ג"פרק יהחל מ, י לתיאורי האוונגליון עצמובהיותם תואמים לגמר, נוספים ייחוו כחזיונות אסטרליים

פועלת יותר עם אידיאות , על יסוד כריסטיאני מבוססתגם אם היא , תההתקדשות הרוזנקרויצרי

, זהו שינוי נוסף שהיה צריך לאמץ. תובעיקר עם תמונות אימגינטיבי, קאטארזיס המחוללותסמליות אחרות 

למה מפני שהמין האנושי התקדם שלב נוסף באבולוציה שלו ושיטות ההתקדשות מוכרחות להתאים 

 .שהתפתח בהדרגה

. לפני כןהאדם שהוא היה ן הוא נעשה שונה מיסודו מ, גיע להתקדשות זולהבין שכאשר אדם מ עלינו

עתה הוא רוכש את האפשרות של קשר , בעוד שקודם הוא היה קשור רק לדברים של העולם הפיסי

זה מניח מראש שהישות האנושית רוכשת ידיעה במובן ממשי הרבה . למאורעות ולישויות של עולם הרוח

אדם הרוכש , כי. כלל מדברים על ידיעה-יבש ופרוזאי שבו אנו בדרך, מאשר באותו מובן מופשטיותר 

הדבר , אך. הכר את עצמך, זה מימוש מלא של אותה אמירה יפה. מוצא שהתהליך שונה למדי, ידיעה רוחית

קרובות  המסוכן ביותר בתחום הידיעה הוא לתפוס את המילים האלה בצורה שגויה וכיום זה קורה לעתים

להסתכל עוד בעולם אינם צריכים  םכך שכוונתן היא שה אדם רבים מפרשים את המילים האלה-בני. מדי

, של האמירה זוהי הבנה שגויה. רוחיההפנימית ולחפש שם אחר כל  צריכים להתבונן בישותםאלא , הפיסי

מבט -גם אבולוציה מנקודתעלינו להבין בבהירות שידיעה עילאית אמיתית מהווה . כי אין זו כלל כוונתה
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עצמית -יתרגל ידיעהאם אדם . מבט אחרת שהיא לא רכשה קודם-לנקודת, רכשהאחת שהישות האנושית 

דבר  ירכוש לאהוא , ידי כך-על. הוא יראה רק את מה שכבר נמצא ברשותו, רק בכך שהוא ידגור על עצמו

טבע פנימי זה מהווה רק חלק . מילהל עצמיותו הנמוכה במשמעות העכשווית של האלא רק ידיעה ע, חדש

באמצעות . אין שום ידיעה ממשית, בלי שני החלקים. יש להוסיף את החלק השני הנחוץ. אחד הנחוץ לידיעה

כאיבר חישה , כפי שהעין, אך. הוא יכול לפתח איברים שבאמצעותם הוא יוכל לרכוש ידיעה, טבעו הפנימי

ידי הפניית המבט החוצה אל -אלא רק על, לתוך עצמה לא הייתה קולטת את השמש בהסתכלה, תחיצוני

 ברוחי החיצונילהסתכל , במילים אחרות, איברי הקליטה הפנימיים להסתכל החוצה מוכרחיםכך , השמש

באותם עידנים שבהם דברים רוחיים , ממשית יותר, הייתה משמעות עמוקה יותר' ידיעה'למושג . כדי לקלוט

םך את המילים "ִקראו בתנ. זו בהווההיו מובנים בצורה טובה יותר מ ֹותשְּ ת אִ ע אֶ ד  י   וְּה ָאד 
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תֹואו אחר  ע ֶאת ִאשְּ כאשר . הפריהאדם אינו צריך לחפש רחוק כדי להבין שבאמירה זו הכוונה ל .י ד 

 אלא שתפרה את, אין הכוונה לכך שתבהה בישותך הפנימית, ביוונית הכר את עצמךמתייחסים למילים 

הפרה את עצמך עם תוכנו של עולם : משמעו, הכר את עצמך. עצמך עם מה שזורם אליך מעולם הרוח

 !הרוח

ולאחר והארה  היטהרותכלומר שהישות האנושית תתכונן באמצעות , דרושים שני דברים לשם כך

הפנימי נוכל להשוות את טבעה , בהקשר זה. מית באופן חופשי בפני עולם הרוחיהפנמכן תפתח את ישותה 

לכזו שתאפשר את  להיעשות מוכרחההישות הפנימית . להיבט הנשי ואת הרוחי החיצוני להיבט הזכרי

העצמיות האנושית העילאית תזרום מעולם הרוח אל , לאחר שזה ייעשה. קליטת העצמיות העילאית יותר

. יא איננה שםה, לא? האם באדם האישי? היכן נמצאת עצמיות אנושית עילאית זו: אפשר לשאול. תוכה

הקוסמי היה ' אני'ה, זמניםבאותם . שמש וירח, על סטורן, פני הקוסמוס כולו-העצמיות העילאית התפזרה על

לאפשר  מוכרחיםהם . האדם מוכרחים לאפשר לו לפעול עליהם-אלא שעתה בני, פני המין האנושי-פרוש על

משמעות . טבעם הפנימי שהוכן קודםל זה לפעול ע' אני'לאפשר ל מוכרחיםהם . עליהםהזה לפעול ' אני'ל

לרומם את , להיטהר ,היה צריך להזדכך ,הגוף האסטרלי, במילים אחרות, הדבר היא שהטבע הפנימי האנושי

זה דבר . אדם יכול לצפות לכך שהרוח החיצונית תזרום לתוכו למען ההארה שלו, עצמו ובכפוף להיטהרות

ידי -האסטרלי להיטהרות ועל כך במסרה את גופה-ה כליתרחש לאחר שהישות האנושית תעבור הכנה טוב

שכאשר הוא כך -הגוף האסטרלי התקדם רחוק כל, מכל מקום. תפתח את איברי הקליטה הפנימיים שלהכך 

מה שמתרחש הוא שהגוף האסטרלי , למעשה. נוצרת הארה או פוטיסמוס, משתקע בגוף האתרי ובגוף הפיסי

באפשרו ; רו לישות האנושית לקלוט את עולם הרוח שמסביבהבאפש, מטביע את איבריו בגוף האתרי
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מה שהגוף האתרי מפיק , הגוף האתרי להציע לומסוגל  אשר לקלוט את, הגוף האסטרלי, לישותו הפנימית

 .הקוסמי' אני'מתוך ה, הקוסמוס כולון מ

, ם הפיסיטהורים של העול-בתוכו ברגע ההארה לא רשמים לאהנושא , גוף אסטרלי מזוכך ומטוהר זה

, סופיה הטהורההבתולה מכונה בכריסטיאניות האזוטרית , אלא רק את איברי הקליטה של עולם הרוח

התלמיד מזכך ומטהר את גופו , הוא מקבל במהלך ההיטהרותאשר באמצעות כל . הצנועה והחכמה

' אני'ה סופיה פוגשת אתהבתולה וכאשר . סופיהבתולה ל ונעשההאסטרלי כך שהוא עובר טרנספורמציה 

כוח שני זה המתקרב אל . אור רוחי, הרי שהתלמיד מוקף אור, הגורם להארה, האוניברסלי' אני'ה, הקוסמי

פי -על, לכן. הקודש-רוח –כך הוא מכונה גם כיום  –מכונה בכריסטיאניות האזוטרית , סופיההבתולה 

היטהרות  רוכשן כריסטיאני טריקאזו, נכון לומר שדרך תהליך זה של התקדשות, הכריסטיאניות האזוטרית

אם  –סופיה והוא מקבל הארה מלמעלה בתולה הוא הופך את גופו האסטרלי ל; והזדככות של גופו האסטרלי

ואדם אשר מקבל הארה בדרך . אוניברסלי-הקוסמי' אני'המ, הקודש-רוחמ – תוכלו לכנות זאת מיסוך, תרצו

. בצורה אחרתידבר מיד , הקודש-את רוח, אזוטריתפי הכריסטיאניות ה-על, במילים אחרות קלט לתוכו, זו

על אודות , על אודות האיברים השונים של הישות האנושית, שמש וירח, בדברו על סטורן? כיצד ידבר

. השקפותיו אינן נלקחות כלל בחשבון. שלוהוא לא יבטא את דעתו , התהליכים של האבולוציה הקוסמית

הישות , כאשר הוא ידבר על שמש. טורן עצמו הוא שידבר דרכוס, כאשר אדם כזה ידבר על אודות סטורן

 נעשהברגעים כאלה הוא כלומר , מוסתרהאישי שלו ' אני'ה. הוא הכלי. הרוחית של שמש תדבר דרכו

בתורה אזוטרית , לכן. שלו ככלי שדרכו ידבר' אני'אוניברסלי אשר משתמש ב-הקוסמי' אני'אישי וזהו ה-לא

כי במובן הנעלה ביותר של , דעותאו  השקפותאין לדבר על , ניות אזוטריתאמיתית הנובעת מכריסטיא

הנפש -מי שמדבר על גישת, פי הכריסטיאניות האזוטרית-על. אין דברים כאלה; נכון-המילה זה יהיה לא

הדבר החשוב , אדם שהיו שני סוסים בחוץ-אם אני מספר לבני: למשל ,הנכונה כלפי העולם יאמר לעצמו

הנקודה החשובה היא . ערך-אני חושב שהוא סוס חסרהם מוצא חן בעיניי פחות מהשני ומאינו שאחד 

מה שנצפה בעולמות הרוח , באופן דומה. שאתאר את הסוסים בפני אנשים אחרים ואמסור להם עובדות

יש לתאר , רוחית-חניכה מדעיתשל בכל מערכת . להיות מתואר בלי להתחשב בדעות אישיות כלשהן מוכרח

 .סדרת העובדות ולא צריך להיות לזה שום קשר לדעותיו של האדם המספר אותןרק את 

שהינה הגוף סופיה  ההתוודענו לטבעה של הבתול. כך רכשנו שני מושגים במשמעותם הרוחית

סופיה הבתולה ידי -אשר נקלט על, אוניברסלי-הקוסמי' אני'ה, הקודש-ולטבעה של רוח האסטרלי המטוהר

כלומר היכולת לסייע , שלב גבוה יותר, יש דבר נוסף שיש לרכוש. אסטרלי מטוהר זה ויכול לדבר מתוך גוף

התקופה האבולוציונית ן אדם מ-בני. היכולת להעניק לו את האימפולס להגשים את שני אלה, לאדם אחר

, באופן שתואר( הארה)הקודש -ואת רוח( הגוף האסטרלי המטוהר)סופיה הבתולה שלנו יכולים לקלוט את 
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הוא שתל בחלק הרוחי . רק כריסטוס ישוע היה יכול לתת לאדמה את אשר היה נחוץ כדי להגשים זאת אך

 ?כיצד זה קרה: אתם יכולים לשאול. של האדמה את אותם כוחות המאפשרים לזה בכלל לקרות

לאופן מתן כלומר , עלינו להתוודע למשהו היסטורי לגמרי, תחילה. שני דברים נחוצים כדי להבין זאת

 .הדרך שבה זה נעשה בהווהן שהיה שונה למדי מ, בעידן שבו האוונגליונים נכתבו ,שמות

אלה המפרשים את האוונגליון אינם מבינים כלל את עיקרון מתן השמות בתקופה שבה , בהווה

קשה ביותר לתאר את עיקרון מתן , למעשה. האוונגליונים נכתבו ולכן הם אינם מבטאים את שעליהם לבטא

, הבה נניח. כן אנו יכולים להבהירו גם אם נציין אותו רק בקווים כלליים-פי-על-אף, אותם זמניםהשמות ב

וניתן לו בדרך המופשטת  שבמקום לדבוק בשם שאינו מתאים לו כלל, במקרה של אדם שאנו פוגשים

 הבולטים בקוויםהיינו מבחינים , מקשיבים לו ושמים לב לתכונותיו הבולטות ביותרהיינו , הנהוגה כיום

אז היינו , והיינו יכולים לחקור בראייה רוחית את היסודות העמוקים ביותר של ישותו ביותר של אופיו

 .צריכות להיות מיוחסות לותכונות חשובות ביותר שאנו מאמינים ה עם אותן מעניקים לו את שמו בהתאמ

זהה למה , סיסית נמוכה יותרברמה ב, היינו עושים משהו, אילו היינו נוהגים בשיטה זו של מתן שמות

כדי . עשה זאת פי יוחנן-האוונגליון עלידי אלה אשר נתנו שמות באופן שבו מחבר -שנעשה באותם זמנים על

 :הבה תייחס לדבר הבא, להבהיר את האופן שבו הוא נתן שמות

ם ביותר היסטורית של ישוע על מאפייניה הבולטי-התייחס לאם הפיסית, פי יוחנן-האוונגליון עלמחבר 

והיות ? היכן אמצא עבורה שם אשר יבטא בצורה מושלמת ביותר את ישותה הממשית –:ושאל את עצמו

והיות שהיא הופיעה , אל אותם גבהים רוחיים שבהם ניצבה, דרך התגשמויותיה הקודמות, שהיא הגיעה

הוא , סופיהה הבתול, כהתגלות של מה שכונה בכריסטיאניות האזוטרית, באישיותה החיצונית כמקבילה

סופיה וכך היא תמיד כונתה באתרים האזוטריים שבהם הכריסטיאניות הבתולה , כינה את אמו של ישוע

שם לחלוטין בניגוד לאותם אחרים אשר -הוא משאיר אותה חסרת, מבחינה אקזוטרית. האזוטרית נלמדה

היה עליו לבטא בשם את  ;הוא לא היה יכול להשתמש בשם החיצוני. מרים, החיצוניבחרו עבורה את השם 

היא אינה יכולה להיקרא ידי כך שהוא מציין ש-הוא עושה זאת על. היסטורית העמוקה-האבולוציה העולמית

בזה . 'ישוע אם'של כיפא והוא פשוט מכנה אותה אשתו , מרים ובנוסף הוא מציב לצדה את אחותה מרים

היא תמיד מכונה , בחוגים אזוטריים. ומבישאין לגלותו בפ, הוא מראה שהוא אינו רוצה להזכיר את שמה

 .היסטורית-חיצוניתהיא זו אשר ייצגה את הבתולה סופיה כאישיות . הבתולה סופיה

עלינו לקחת , אם נרצה לחדור עמוק יותר אל תוך טבעה של הכריסטיאניות ושל מייסדה, עתה

שבכריסטיאניות האזוטרית  עלינו להבין בבהירות כיצד להבדיל בין האישיות. בחשבון מיסטריה נוספת

 . שכן בתוך ישוע מנצרתר שאהכריסטוס , כונתה ישוע מנצרת ובין מי שכונה כריסטוס ישוע

אנו עוסקים באדם , המשמעות היא שבאישיות ההיסטורית של ישוע מנצרת? מה משמעות הדבר

אדם ; שוב םהוא התגש, פיתוח עילאישל  מחזורמפותח מאוד אשר עבר דרך התגשמויות רבות ולאחר 
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אנו עוסקים , כך. שבשל כך נמשך לאם כה טהורה שמחבר האוונגליון היה יכול לכנותה הבתולה סופיה

אשר התקדם רחוק באבולוציה שלו בהתגשמויות קודמות , ישוע מנצרת, בישות אנושית מפותחת מאוד

בדרגה גבוהה שכזו  האוונגליסטים האחרים לא היו מוארים. ובהתגשמות זו נכנס לשלב רוחי גבוה מאוד

עולם שבו הם ראו את המאסטר , מציאותי התגלה להם יותר-העולם החושי. כמו מחבר האוונגליון הזה

לכל הפחות אלה של המרומים , הקשרים הרוחיים המסתוריים. והמשיח שלהם מסתובב כישוע מנצרת

הם שמו דגש מיוחד , מסיבה זו .היו נסתרים עבורם, היה יכול להתבונן פי יוחנן-האוונגליון עלשבהם מחבר 

. היה קיים ביהדות והועבר דרך הדורות כאל של היהודיםתמיד ש, האב-האלעל העובדה שבישוע מנצרת חי 

אנו מסוגלים להוכיח , בעקבנו לאחור אחר מוצאו של ישוע מנצרת לאורך הדורות: "באמרםוהם ביטאו זאת 

פיו הם -היוחסין ובדיוק על-גליסטים מספקים את אילןהאוונ." תשזורם בו אותו דם אשר זרם לאורך הדורו

הדבר החשוב הוא להראות , עבור מתי. גם מצביעים על שלבי האבולוציה השונים שבהם הם נמצאים

כך . עד ישועאברהם זרם לאורך הדורות הדם של האב . שבישוע מנצרת יש לנו אדם שבו האב אברהם חי

עבור . מבט מטריאליסטית יותר מאשר ללוקס-למתי יש נקודת .היוחסין עד אברהם-הוא עוקב אחר שושלת

ן לעקוב אלא שנית, היה נוכח בישוע, הדבר החשוב לא היה רק להראות שהאל אשר חי באברהם, לוקס

הוא כלומר , ואדם היה הבן של האלוהותאפילו עד אדם , רחוק יותר, קו הירידה, היוחסין-אחר שושלת

הן מתי והן לוקס רצו . דיוק השלימה את המעבר ממצב רוחי למצב פיסיהשתייך לזמנים שבהם האנושות ב

זה . האב האלוהי-כוחנמצאת רק במה שאפשר לעקוב אחריו עד להראות שישותו של ישוע מנצרת ארצי זה 

החשוב  הדבר .אשר היה יכול לראות בעולם הרוח פי יוחנן-האוונגליון עלעבור מחבר  עניין חשובלא היה 

קיים התבישות האנושית , אלא שבכל רגע ורגע ,"אנחנו והאב אברהם אחד אני"במילים  עבורו לא היה

בראשית היה הדבר המכונה . להראות הוא רצה זאת. קיים בו עוד לפני האב אברהםתמשהו נצחי שה

עבור אלה אשר רצו . בראשית הוא היה. קיים לפני כל הדברים והמהויות החיצונייםהוא הת. 'הווה אני'

היה מדובר בלהראות כיצד הדם זרם לאורך , לתאר את ישוע מנצרת והיו מסוגלים לתאר רק אותו דווקא

 .אביו של ישוע, זרם גם ביוסף, חשוב להראות שאותו דם זרם מטה לאורך הדורותלהם היה . הדורות

, םבתולי-לידת המכונהרעיון הכמובן שהיה צורך לדבר על , אילו היינו יכולים לדבר באופן אזוטרי

משתייך למיסטריות העמוקות ביותר הקיימות  הנושא. אינטימיים ביותררק בחוגים אלא שאפשר לדון בזה 

הביטוי אדם אינם יודעים את הכוונה העומדת מאחורי ה-ההבנה הקשורה לרעיון זה עולה מפני שבני-ואי

דבר עמוק טמון בו ; אלא שאין זה כך. שלא הייתה כלל אבהות היאהם חושבים שהכוונה . 'בתולים-לידת'

. כלומר שיוסף הוא אביו של ישוע, התואם למה שהתלמידים האחרים רצו להראות, מסתורי יותר, יותר

להראות שהאל  רצוהם . ערך-אז כל מאמציהם להראות זאת כעובדה היו חסרי, אילו היו מכחישים זאת

קב אחר שושלת האבות כולה עד לכן הוא ע, מיוחד רצה להבהיר זאתלוקס ב. הקדמון שוכן בישוע מנצרת

יוחסין -אני מראה לכם שאילן: רצה רק לומראם , כיצד יכול היה להגיע למסקנה זו. כך עד האל-אדם ואחר
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אדם היו טורחים להציג את יוסף -היה זה מוזר מאוד אילו בני. אינו קשור אליו, למעשה, אך יוסף, זה קיים

 .אותו מחוץ לעניין כולו כאישיות חשובה מאוד ולאחר מכן היו מוציאים

אשר עבר דרך , ישוע מנצרת, אנו עוסקים לא רק באישיות מפותחת ביותר זו, במאורע בפלשתינה

, צאת דופן כמו הבתולה סופיהכך שהוא היה צריך אם יו-התגשמויות רבות ופיתח את עצמו במידה נעלה כל

לשלב כזה שבו הוא הוא התקדם , שיםישוע מנצרת בן שלו בהיות. מיסטריה שנייהאבל אנו עוסקים גם ב

אנו יודעים . במקרים חריגיםרק  החווה בהתגשמותו הנוכחית שהוא היה יכול לבצע פעולה שאפשר לבצע

איברית זו היא -ישות אנושית ארבע. 'אני'גוף אסטרלי ו, גוף אתרי, שהישות האנושית מורכבת מגוף פיסי

, אפשרי עבורו, מצא בשלב גבוה מסוים של אבולוציהאם אדם נ. הישות האנושית אשר חיה כאן בקרבנו

זה ' אני'. בלי לפגוע בהם ובשלמותם, שלו משלושת הגופים ולנטוש אותם' אני'להוציא את ה, ברגע מסוים

אנו נתקלים בתהליך זה , לפעמים. עובר אז אל תוך עולמות הרוח ושלושת הגופים נשארים מאחור

 –של האדם יוצא לדרכו ונכנס אל תוך עולם הרוח ' אני'ה, ה במיוחדברגע נשגב ונעל. באבולוציה הקוסמית

והיות ששלושת הגופים פותחו ברמה גבוהה  –פני תקופה ארוכה -זה יכול להימשך על, מסוימיםבתנאים 

 הרוכשתהם מהווים כלים מתאימים עבור ישות עילאית עוד יותר , חי בתוכםר שא' אני'ידי ה-כך על-כל

בעלות על  רוכשת, אותה ישות שכינינו הכריסטוס, ה השלושים לחייו של ישוע מנצרתבשנ. עליהם בעלות

ישות הכריסטוס לא הייתה יכולה להתגשם בגוף רגיל של . הגוף האתרי והגוף האסטרלי שלו, הגוף הפיסי

 כריסטוס זו מעולם-מפני שישות, מפותח ברמה גבוהה' אני'ידי -אלא רק בכזה אשר הוכן מראש על, תינוק

 .אנו עוסקים בכריסטוס בתוך ישוע מנצרת, משנתו השלושים והלאה, לכן. לא התגשמה בגוף פיסי

הייתה כה , שאותה השאיר מאחורעובדה היא שהגופניות של ישוע מנצרת ? מה התרחש במציאות

היה , שאותה תיארנו כישות הרוחית של השמש, ישות ששת האלוהים, שלוגוס השמש, כה מושלמת, בשלה

לוגוס השמש . לבשר להיעשות, להתגשם במשך שלוש שנים בגופניות זו היה ביכולתו. ל לחדור לתוכהמסוג

' אני'ה. נכנס, הקודש-רוח, לוגוס השמש עצמו, היכול לקרון אל תוך ישויות אנוש באמצעות הארה

. של ישוע לוגוס השמש דיבר דרך גופו, נכנס ומאז ואילך במשך שלוש שנים, הקוסמי' אני'ה, האוניברסלי

 פי יוחנן-אוונגליון עלב מתוארמאורע זה . הכריסטוס דובר דרך גופו של ישוע במהלך שלוש השנים האלה

בכריסטיאניות האזוטרית . על ישוע מנצרת, הקודש-של רוח, וכן באוונגליונים האחרים כירידה של היונה

דיבר דרכו כדי , ריסטוס היה בתוכושל ישוע מנצרת עזב את גופו ומאז ואילך הכ' אני'נאמר שבאותו רגע ה

שוכן הכריסטוס , עתה. פי יוחנן-האוונגליון עלעל סמך , זהו המאורע הראשון אשר קורה. ללמד ולפעול

שם הוא פעל כפי שתואר עד להתרחשות . הגוף האתרי והגוף הפיסי של ישוע מנצרת, בתוך הגוף האסטרלי

ם זרם מתוך פצעיו של ס אל אותו רגע חשוב שבו הדנתייח הבה? מה קרה בגולגתא. המיסטריה בגולגתא

 .אשווה את אשר התרחש לדבר אחר, מנת שתבינו אותי טוב יותר-על. המשיח הצלוב
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היות . שקופים למדי נעשיםמתמוסס מלח והמים , במים. נניח שיש לנו כאן כלי מלא מיםהבה 

שוקע ואנו רואים כיצד המלח . הבה נקרר את המים, עתה. הרי שהכנו תמיסת מלח, שחיממנו את המים

, אך. זהו התהליך עבור אדם אשר רואה רק בעיניים פיסיות. המלח מתעבה למטה ומצטבר בתחתית הכלי

רוח המלח זורמת , למטה בעוד המלח מתגבש. דבר נוסףמתרחש  ,עבור אדם היכול לראות בעיניים רוחיות

 מתפזרתאותו והיא  עוזבתק כאשר רוח המלח ר להתגבשהמלח יכול . ממלאת אותם ,דרך המים כלפי מעלה

תרחשת גם תמיד מ, ו יודעים שבכל פעם שמתרחשת התגבשותאלה המבינים את הדברים הלל. מיםב

כאשר  בדיוק כמו במקרה של המלח, ברוחי מקבילו נמצא למעלה, מה שמתגבש למטה. ספיריטואליזציה

זה לא היה רק תהליך פיסי אשר , לכן. תרוחו זורמת כלפי מעלה ומתפזר, הוא מתעבה ומתגבש למטה

הקודש -רוח, כלומר; תהליך רוחיבאלא הוא בעצם לווה , התרחש כאשר הדם זרם מתוך פצעיו של המושיע

ומאז . הכריסטוס עצמו זרם אל תוך עצם מהותה של האדמה; התאחדה עם האדמה, אשר נקלטה בטבילה

שאילו אדם היה צופה , בהרצאות מוקדמות יותרשתנתה וזוהי הסיבה לכך שנאמר לכם האדמה ה, ואילך

. הוא היה רואה שהופעתה כולה השתנתה במהלך התרחשותו של המאורע בגולגתא, באדמה מכוכב רחוק

ידי כך -את זה הוא הגשים על. האדמה-לרוח והיהכרת עמה ברית , האדמהן לחלק מ נעשהלוגוס השמש 

הוא נשאר שם פעיל במשך שלוש ידי כך ש-לושים ועלשנכנס אל תוך גופו של ישוע מנצרת בהיותו בן ש

על כריסטיאני  להשפיע מוכרחהדבר החשוב הוא שמאורע זה , עתה. שאחריהן נשאר על האדמה שנים

שיתו של גוף אסטרלי מטוהר את ראבהדרגה  לפתחלתת משהו שבאמצעותו הוא יוכל  מוכרחהוא ; אמיתי

את  לשנותעבור הכריסטיאני שבאמצעותו הוא היה יכול  היה צריך להיות משהו, שם. כריסטיאניבמובן 

את הכוח  אשר נשאהיה צריך להיות משהו . דומה יותר ויותר לבתולה סופיהכך שיהיה גופו האסטרלי 

הוא כרוך בעובדה ? מהו כוח זה. לבצע טרנספורמציה בגוף האסטרלי האנושי לכדי הבתולה סופיה

את  – פי יוחנן-האוונגליון עלמחבר , במילים אחרות –עליו  ובהאהשכריסטוס ישוע הפקיד בידי התלמיד 

. מהם יושפעואדם -את המאורעות בפלשתינה כדי שבני, דרך ההארה שלו, המשימה של תיאור נאמן ואמיתי

גופם האסטרלי יימצא , לפעול עליהם במידה מספקת פי יוחנן-אוונגליון עלהאדם יאפשרו לכתוב ב-אם בני

דרך , בהדרגה. הקודש-מציה לכדי הבתולה סופיה והוא יהיה מסוגל לקלוט את רוחבתהליך של טרנספור

. הוא יוכל לחוש את הרוח האמיתית ומאוחר יותר לקלוט אותה, עוצמתו של האימפולס הנובע מאוונגליון זה

עליכם רק לקרוא את . על מחבר האוונגליוןכריסטוס ישוע  ילטה, האחריות הזאת, אתזהמשימה את ה

עומדת לרגלי הצלב  –הבתולה סופיה במשמעות האזוטרית של הכריסטיאניות  –אמו של ישוע . גליוןהאוונ

ָך :ומהצלב הכריסטוס אומר לתלמידו האהוב יתו .ִהנ ה ִאמְּ ב  ִמיד לְּ לְּ ת  ּה ה  ף אֹות  ע ה ָאס  ּה ש  אֹות  58.ֹמ 
משמעות  

; אותולך הריני מעניק , הקודש-א רוחנוש להיותגופי האסטרלי ואפשר לו בתוך אותו כוח שהיה : "הדבר
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ב יתו." את מה שגוף אסטרלי זה היה מסוגל לרכוש במהלך התפתחותועליך לכתוב  ִמיד לְּ לְּ ת  ּה ה  ף אֹות  , ָֹאס 

שבו  פי יוחנן הוא האוונגליון-ואוונגליון זה על. פי יוחנן-האוונגליון עלמשמעות הדבר היא שהוא כתב את 

הוטלה עליו המשימה לקלוט את אותו הכוח , בצלב. תחים את הבתולה סופיהכוחות אשר מפ הטמיןהמחבר 

משמעות הדבר היא שאם תחיו לגמרי בהתאמה עם . כאמו שלו ולהיות המפרש האמיתי והמקורי של המשיח

יש , יש בו את הכוח להובילכם להיטהרות כריסטיאנית, ותבינו אותו מבחינה רוחית פי יוחנן-האוונגליון על

תעניק לכם , בהיותה מאוחדת עם האדמה, הקודש-רוח, אז. כוח להעניק לכם את הבתולה סופיהבו את ה

שהתלמידים האינטימיים ביותר חוו שם בפלשתינה היה ומה . במשמעותה הכריסטיאניתאו פוטיסמוס הארה 

התלמידים . היה ברשותם לכל הפחות הכושר לקלוט בעולם הרוח, כה עוצמתי שמאותו זמן ואילך

משמעו שהאדם מבצע , במובן כריסטיאני, לקלוט ברוח. קלטו את הכושר הזה נטימיים ביותרהאי

טרנספורמציה לגופו האסטרלי באמצעות הכוח של המאורע בפלשתינה במידה כזו שמה שהוא רואה אינו 

יש ברשותו משהו שבאמצעותו הוא יכול לקלוט . פיסי-צריך להתייצב לפניו באופן חיצוני ובאופן חושי

עניה קלטה -האישה אשר משחה את רגליו של כריסטוס ישוע בבית. היו תלמידים אינטימיים כאלה. ברוח

אחת מאלה שהיו , למשל, העוצמה אשר נדרש לתפיסה רוחית והיא-דרך המאורע בפלשתינה את הכוח רב

. ברשותההכושר הזה היה . כלומר קם לתחייה, ראשונים להבין שמה שחי בתוך ישוע התקיים לאחר מותו

האם זה נאמר . היא באה דרך פיתוח איברי החישה הפנימיים שלה? מהיכן באה אפשרות זו: אפשר לשאול

היא ראתה שתי צורות שהגוף נעלם ו, לית הובלה אל הקברנאמר לנו שמרים המגד; כן, אכן? לנו באוונגליון

בצד . זמן מסוים לאחר המוות שתי הצורות הרוחיות האלה נראות תמיד בנוכחותה של גוויה לפרק. רוחיות

העובר לאחר מכן אל תוך , מה שנפרד ממנו בהדרגה כגוף אתרי –אחד נראה הגוף האסטרלי ובצד שני 

 .נוכחות שתי צורות רוחיות המשתייכות לעולם הרוח, הגוף הפיסין חוץ מ. האתר הקוסמי

היא , ובעודה בוכה; כהמרים עמדה בחוץ ליד הקבר בו, אבל. התלמידים הלכו אל ביתם, לאחר מכן

 .וראתה שני מלאכים בלבן יושבים שם, ירדה והסתכלה בקבר

והיא . לרואה רוחית דרך הכוח והעוצמה של המאורע בפלשתינה הייתההיא ראתה זאת מפני שהיא 

האם היה צורך שתהיה רואה רוחית כדי . היא ראתה את הכריסטוס אשר קם לתחייה: ראתה דבר נוסף

האם אתם , אם ראיתם אדם בצורה פיסית לפני ימים ספורים? אות את הכריסטוסשתהיה מסוגלת לר

 ?לפניכם עחושבים שתוכלו לזהותו שוב אם יופי

ד ה ֶאת י שּוע  עֹומ  ֲאת  ה לְָּאחֹור וְּר  נְּת  ה ז את פ  ר  י ֶשָאמְּ ה ִכי הּוא י שּוע  , ַאֲחר  ע  ְך ֹלא י דְּ ּה י שּוע  . א  ַאל אֹות  : ש 

ה" תְּ בֹוכ הל  , ִאש  ה א  ֶפֶשת? מ  ח  תְּ מְּ ג ן " ?ֶאת ִמי א  ר ה  ב ה ֶשהּוא שֹומ  שְּ ... הֹוִאיל וְּח 
59
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אלא פעם נוספת , הדברים נאמרו לא פעם אחת, שרק ניתןוכדי שהדברים ייאמרו לנו במדויק ככל 

 . כנרתבהופעתו הבאה של הכריסטוס אשר קם לתחייה בים 

ד י שּוע   מ  חֹוף ִעם ב ֶקר ע  ל ה  ִמיִדים ֹלא ִהִכירּו ֶשזֶה י שּוע  , ע  לְּ ת  ְך ה  .א 
60
 

אלה אשר קיבלו את הכוח המלא של המאורע בפלשתינה יכלו . התלמידים האזוטריים מצאו אותו שם

על פי אף . שהיה יכול להיקלט באופן רוחי ,לתחייה הוא שקםהסיטואציה ולראות שישוע  לתפוס את

עדיין היו ביניהם אחדים שהיו פחות מסוגלים לפתח כוח של ראייה , לית ראו אותושהתלמידים ומרים המגד

התלמידים ראו את האל והוא בה נאמר שהוא לא היה נוכח בפעם הראשונה ש. אחד מהם היה תומא. רוחית

 היה עליו לגעת באופן פיסי בגופו של הכריסטוס אשר, אמר שאילו היה רוצה להניח את כפות ידיו על פצעיו

הבה ניקח את ? וכיצד זה נעשה. נעשה מאמץ לעזור לו לפתח תפיסה רוחית? מה קרה: תשאלו. קם לתחייה

 :האוונגליון עצמון התיאור מ

ם א ִאת  יִת וְּת אמ  ב  ִמיִדים ב  לְּ ת  יּו ה  מֹונ ה י ִמים שּוב ה  י שְּ גּורֹות ב א י שּוע  . ַאֲחר  ל תֹות סְּ דְּ יּו ה  ֲאֶשר ה  ד , כ  מ  ע 

ר ינ יֶהם וְָּאמ  ֶכם: "ב  לֹום ל   ".ש 

א ת אמ  ר לְּ י: "ָאז ָאמ  ה ֶאת י ד  א  נ ה ּורְּ ֲעָך ה  ב  ב א ֶאת ֶאצְּ ִצִדי; ה  ּה בְּ ָך וְִּשים אֹות  ט ֶאת י דְּ ר , הֹוש  ה א ֲחס  וְַּאל תְּ

ֲאִמין, ֱאמּונ ה ".ֶאל א מ 
61
  

 .ר בכוח פנימיאלא תהיה חדו, אז תראה משהו אם לא תסתמך על הופעה חיצונית

אלא כוח פנימי , אין זה כוח רגיל. אמונהכוח פנימי זה אשר צריך לנבוע מהמאורע בפלשתינה מכונה 

לא תצטרך עוד להיאחז רק במה שאתה רואה באופן חיצוני אז , התמלא בכוח פנימי. של ראייה רוחית

 !הם אינם רואים באופן חיצוני אשרברוכים אלה המסוגלים לדעת את ; כממשי

מסוגלים להבינה במלואה אלה הכך אנו רואים שאנו עוסקים בממשות ובאמת המלאות של התחייה ו

דברים אלה יבהירו לכם את הפרק האחרון . הם רק אלה שקודם פיתחו את הכוח הפנימי לקלוט בעולם הרוח

יסטוס ישוע הקרובים ביותר של כר שבו מצביעים שוב ושוב על כך שחסידיו, פי יוחנן-האוונגליון עלשל 

היה עליהם  כאשר, אבל. בהיותם נוכחיםמפני שהמאורע בגולגתא התגשם , הגיעו לשלב של הבתולה סופיה

למצוא את  היה עליהםהם עדיין היו עיוורים ותחילה , לראות מאורע רוחייתן בפעם הראשונה ולעמוד א

הו שמוכרחים אנו לתפוס עם כאן יש מש. הם לא ידעו שהוא היה אותו אחד שקודם הסתובב ביניהם. דרכם

את נס !" התחייה מתערערת, אם כך: "האדם המטריאליסטי הגס היה אומר, כי; המושגים הנעלים ביותר

עֹול ם: כי הוא אמר, התחייה יש לקחת באופן מילולי ץ ה  ד ק  י ִמים ע  ֶכם כ ל ה  .ִהנ ה ֲאנִי ִאתְּ
62
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בדמות שבה אלה אשר התפתחו במידה  אלא, גם אם לא בדמות בשר, הוא נמצא שם ויבוא שוב

, כוח לקלוט אותוב ובאחזםיוכלו למעשה לקלוט אותו , פי יוחנן-האוונגליון עלמספקת באמצעות הכוח של 

את אלה שיש בהם הרצון של התנועה למדע הרוח היא להכין  שליחותה. אמונה-הם לא יהיו עוד חסרי

זוהי המשמעות . פני האדמה-ס עללאפשר לעצמם לעבור הכנה לקראת חזרתו של הכריסטו

ולשמור על עיניו פקוחות לקראת התקופה שבה  להכין את המין האנושי, היסטורית של מדע הרוח-הקוסמית

כדי שזה יוכל להתגשם עבור  האדם בתקופת התרבות השישית-הכריסטוס יופיע שוב באופן פעיל בקרב בני

 .לנו בחתונה בקנה שנרמזדבר , חלק ניכר של האנושות

כדי . נראית כהוצאה לפועל של צוואת הכריסטיאניות, העולם המתקבלת ממדע הרוח-תפיסת, לכן

רוחית שמדע האדם של העתיד יצטרכו לקבל את אותה תורה -בני, להיות מובל אל הכריסטיאניות הממשית

מדע הרוח הוא משהו שבאמת סותר את : אדם רבים עדיין אומרים-בני, כיום. הרוח יכול לתת

האפיפיורים הקטנים המגבשים דעות על אודות דברים שעליהם אין להם  הם, אבל. יסטיאניות האמיתיתהכר

 .אינו קיים ,מה שאינני יודע: לדֹוגמה מושג והופכים את הדבר הבא

רק מאותם יתעצם בעתיד והכריסטיאניות תחווה את הסכנה הגדולה ביותר ילך והסובלנות הזה -חוסר

הכריסטיאניות של מדע הרוח תחווה . כריסטיאנים טוביםאפשר לכנותם ש, בהווה, אדם אשר מאמינים-בני

להשתנות כדי שתיווצר הבנה  מוכרחיםכי כל המושגים , התקפות רציניות מאלה המכנים עצמם כריסטיאנים

להיות בקיאה ומבינה יותר ויותר את צוואתו  מוכרחההנפש , מעל לכול. רוחית אמיתית של הכריסטיאניות

רק . עצמו פי יוחנן-האוונגליון על, הספר הגדול של הבתולה סופיה-בית, פי יוחנן-האוונגליון עלחבר של מ

 .מדע הרוח יכול להובילנו עמוק יותר אל תוך אוונגליון זה

אפשר היה למסור רק דוגמאות כדי להראות כיצד מדע הרוח יכול להובילנו אל תוך , בהרצאות אלה

 :באוונגליון עצמו אנו קוראים. אפשרי להסביר אותו כולו-י בלתיכ, פי יוחנן-האוונגליון על

ה י שּוע   ִרים ֶשע ש  ִבים ֲאח  ֲעִשים ר  י ה י כֹול , י ש עֹוד מ  מֹו ֹלא ה  צְּ עֹול ם ע  נִי ֶשה  ב  ט חֹושְּ פ ר  בּו ִבמְּ וְִּאלּו נִכְּתְּ

ִבים ת  נִכְּ ִרים ה  פ  סְּ ִכיל ֶאת ה  ה  .לְּ
63
 

אפשרי -כך בלתי, מו אינו יכול לרדת אל כל הפרטים של המאורע בפלשתינהכפי שהאוונגליון עצ

עלינו , לכן. להציג את תוכנו הרוחי המלא של האוונגליון, אפילו עבור הסדרה הארוכה ביותר של הרצאות

המחשבה שדרך ן מעלינו להיות מרוצים ; מאותם ציונים אשר יכלו להימסר בזמנים אלהרצון -להיות שבעי

הבה . ה האמיתית של הכריסטיאניותתצוואתתממש , ג הזה במהלך האבולוציה האנושיתהסון מציונים 

כאשר , פי יוחנן-אוונגליון עלנאפשר לזה להשפיע עלינו כך שנוכל להחזיק בכוח לדבוק ביסוד שאנו מזהים ב
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ינו ליצור מושגים רבים מדי שעל, מדי סבוכיםאתם נותנים לנו מושגים : אחרים ניגשים אלינו ואומרים

אדם פשוטים ותמימים ואיש לא יעז -האוונגליון נועד לבני: לעצמנו תחילה כדי להבין את האוונגליון הזה

עשויים להתייחס לאמירה אולי הם . רבים יאמרו זאת, כיום. לגשת אליהם עם מושגים ומחשבות רבים

.םיִ מ  ש  ת ה  כּולְּ ם מ  הֶ י ל  כִ , הק  ד  צְּ ל ה  ל  גְּים בִ פִ ד  רְּ נִ י ה  ר  שְּ א  : נוספת
64
אדם יכול לצטט אמירה כזו כל עוד הוא  

פירוש ." ימצאו את מלכות השמיםבתוך תוכם כי , אשרי הקבצנים ברוח: "כי היא אומרת, אינו מבין אותה

ימצאו את עצמם , יותר ויותר מהרוח לקלוטהשואפים , שאלה המתנהגים כמו קבצנים להשגת הרוח הדבר

 !במלכות השמים

אדם -בני. שלטת יתר על המידה הדעה שכל דבר דתי הוא בהכרח פרימיטיבי ופשוט, אלהבזמנים 

אמונה . אך איננו חושבים כך ביחס לאמונה ולדת, אנו מקבלים שלמדע יש רעיונות רבים ומורכבים: אומרים

ורבים . הם דורשים זאת! להיות פשוטות ותמימות מוכרחות –רבים ' כריסטיאנים'כך אומרים  –ודת 

אחד המורים , שוולטר, אדם-אבל מנקרת במוחם של בני, שאולי מצוטטת מעטמסתמכים על תפיסה 

כי מה , למצוא מאמינים מוכרח, מי שרוצה להיות נביא: "ביטא במילים הבאות, הגדולים של המטריאליזם

 ."מאמיניםרק הוא ימצא , מה שתמיד חוזרים עליו בפשטותו, פשוטהורק , להאמין בו מוכרחים, שהוא טוען

הם טורחים לומר משהו . שקר-נביאיהן אמת ו-נביאיהן , עם נביאים, לעתים קרובות, כך הדבר

נציג מדע הרוח אינו . כי חוזרים עליו שוב ושוב, האדם לומדים להאמין בו-ולחזור עליו שוב ושוב ובני

אתה לא , כן: "תים קרובותואף על פי שאומרים לע. הוא אינו רוצה כלל להיות נביא. רוצה להיות נביא כזה

" ;אתה תמיד דן בהם בדרכים שונות, אתה גם תמיד מבהיר דברים מכיוונים שונים, רק חוזר על עצמך

למדע הרוח אין . אדם יאמינו בו-נביא רוצה שבני. הוא מואשם בלי שום סיבה, מדברים אליו כךכאשר הם 

: הוא אומר. יחס לדבריו של וולטר בדרך אחרתהבה נתי, לכן. ידיעה לאאלא , אמונהשום רצון להוביל אל 

הבה ננסה להבין יותר . הכרהנתון ל הרבגוני –מדע הרוח אומר  .והוא עניינו של הנביא מאמינים פשוטב –

אלא נתיב לידיעה וכתוצאה מכך הוא נושא , עקרונות של אמונהלא  –ויותר שמדע הרוח הוא משהו רבגוני 

להירתע מאיסוף דברים רבים כדי שנוכל להבין את אחד המסמכים  אל לנו, לכן. בתוכו את הרבגוני

לאסוף את החומרים המגוונים ביותר ניסינו . פי יוחנן-האוונגליון על, הכריסטיאניים החשובים ביותר

; המציבים אותנו בעמדה של היות מסוגלים להבין יותר ויותר את האמיתות העמוקות של אוונגליון זה

; דמות חיצונית של הבתולה סופיה, האם הפיסית של ישוע הייתה התגלות חיצוניתמסוגלים להבין כיצד 

, ועוד; שאותו הכריסטוס אהב תולה סופיה עבור תלמיד המיסטריותלהבין את החשיבות הרוחית שיש לב

לאב  –אשר התייחסו לירידה הגופנית של ישוע כחשובה  –עבור האוונגליסטים האחרים , להבין כיצד

 להבין את, ועוד; האל בדם-לק משמעותי כאשר היה מדובר בחותם חיצוני של אידיאתהפיסי יש ח

                                                      
64

 .01פסוק ', פרק ה, פי מתי-האוונגליון על 



 

042 

הקודש שדרכה הכריסטוס נולד בגופו של ישוע ושכן בו -רוח, הקודש עבור יוחנן-שהייתה לרוח משמעותה

 .ידי יוחנן-עבורנו בירידת היונה בטבילה על תבמשך שלוש שנים ואשר מסומל

הקודש אשר הולידה את -רוח, ו לכנות את אביו של כריסטוס ישועאם אנו מבינים שמוכרחים אנ

נמצא שקל להבין שאותם , אז אם אנו מסוגלים להבין דבר אחד מכל הכיוונים, הכריסטוס בגופיו של ישוע

תלמידים שהיו מתקדשים ברמה גבוהה פחות לא היו יכולים למסור לנו תמונה כה עמוקה של המאורעות 

 – אדם בהווה מדברים על האוונגליונים הסינופטיים-ואם בני. ן התלמיד שהאל אהבבפלשתינה כמו זו שנת

רק זה מראה שאין להם את הרצון להתרומם  – שעבורם הם האוונגליונים הסמכותייםמרקוס ולוקס , מתי

אם ננסה להפוך . כי כל אחד דומה לאל שהוא מבין. פי יוחנן-האוונגליון עלאל הבנת הצורה האמיתית של 

אז נגלה , פי יוחנן-האוונגליון עלביכולתנו ללמוד ממדע הרוח על אודות  אשראת , להתנסות, רגשל

 .אלא כוח היכול להיות פעיל בתוך נפשנו, שאוונגליון זה אינו ספר לימוד

אלא , אם הרצאות קצרות אלה עוררו בכם את הרגש שאוונגליון זה כולל לא רק את מה שדנו בו כאן

אזי מה , את הכוח היכול לפתח את הנפש עצמה הלאה נושאהוא , ווכן של מיליםתיב, שבאופן עקיף

למען , לא רק שהיה משהו אשר נועד למען ההבנה, כי בהן. שהתכוונו לו בהרצאות אלה הובן כהלכה

צריך ו דרך כושר אינטלקטואלי זה של הבנהעולה על נתיב עוקף אלא , ושר האינטלקטואלי של ההבנההכ

ורגשות והתנסויות אלה צריכים להיות תוצאה של העובדות אשר , רגשות והתנסויות פנימייםלהתגבש לכדי 

הרי שנוכל להבין גם את משמעות האמירה , דברים אלה הובנו כהלכה, במובן מסוים, אם. הוצגו כאן

להבין את הכריסטיאניות , שלתנועה למדע הרוח יש את השליחות לרומם את הכריסטיאניות לכדי חכמה

רק בתחילת פעילותה  נמצאתעלינו להבין שהכריסטיאניות . באופן עקיף באמצעות חכמה רוחית, לכהכה

ככל שהרצאות אלה יובנו בדרך . ושליחותה האמיתית תתגשם כאשר היא תובן בצורתה הרוחית האמיתית

 .כך הן יובנו יותר במובן שאליו התכוונו, זו
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