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 0הרצאה 

 0111 בספטמבר 05

 

 ים העמוקים יותר של הכריסטיאניותדיברנו על הזרמ, כאן לפני זמן מה המפגש שלנו האחרוןבמהלך 

 בהתעמקוועל התמונות והאידיאות הגדולות הנגישות לאדם  פי יוחנן-אוונגליון עללמיוחדת התייחסות עם 

אותו אוונגליון ואחדים  ידי-יותר מפעם אחת הודגש שמעמקי הכריסטיאניות מוארים על. בטקסט ייחודי זה

אם אפשר לכנות את : אותו נושא עשויים לחוש נטייה לשאולבמכם אשר שמעו סדרות של הרצאות 

האם יכולה היא להיות , העמוקה ביותר, פי יוחנן-האוונגליון עלידי חקירת -על הושגהההשקפה אשר 

? מתי ומרקוס, רים של לוקסידי חקירת שלושת האוונגליונים האח-מורחבת או מועשרת בדרך כלשהי על

אם את המעמקים העמוקים ביותר של : אלה הנוטים להיות עצלים מבחינה מנטלית עשויים לשאול, שוב

האם עדיין יש צורך לחקור את הכריסטיאניות כפי , פי יוחנן-אוונגליון עלהכריסטיאניות אפשר למצוא ב

 ?לכאורה, העמוק פחות פי לוקס-עלאוונגליון במיוחד ב, שהיא מוצגת באוונגליונים האחרים

הבנה -יהיה נתון לחוסר, ראויה להתייחסות את השאלה הזאת בהאמינו שגישה כזומי שעשוי לשאול 

יתר . המבט המגוונות ביותר-היקף הכריסטיאניות עצמה אינסופי ואפשר לשפוך עליה אור מנקודות. מוחלט

, בעל עומק עצוםהוא מסמך  פי יוחנן-נגליון עלהאווש על פי אף, כפי שסדרה זו של הרצאות תראה, על כן

האידיאות שהכרנו . פי יוחנן-האוונגליון עלולא מ פי לוקס-האוונגליון עלישנן עובדות שאפשר ללמוד מ

את כל , בשום אופן, כוללותאינן , כעמוקות ביותר בכריסטיאניות פי יוחנן-האוונגליון עלבהרצאות על 

האוונגליון נו על בבססנו את מחקר, מוצא שונה לגמרי-האלה מנקודת אפשר לחדור את המעמקים. מעמקיה

 .לאור האנתרופוסופיה כאשר הוא נבחן פי לוקס-על

גם  פי לוקס-האוונגליון עלן הבה ניזכר שוב בעובדות התומכות בטענה שיש משהו שאפשר לרכוש מ

נתגלתה לתלמיד האנתרופוסופיה ר שאעובדה . נחקרו באופן ממצה פי יוחנן-האוונגליון עלאם המעמקים של 

ידי אינדיבידואלים -כמו האוונגליונים חוברו על שמסמכיםהיא  פי יוחנן-האוונגליון עלדרך כל שורה של 

. הקיום-אדם אחרים בטבע הוויית-החזיקו בתבונה עמוקה יותר מזו של בני, שכמתקדשים ורואים רוחיים

אם מחקרי , אבל. יכולים להיות זהים במשמעותם רואים רוחיים-ו מתקדשיםהמונחים , בשפת היומיום

יל בין מי עלינו להבד, ייםהרוח םחייהם העמוקים יותר של הרבדילהובילנו אל  נועדוהאנתרופוסופיה שלנו 

של ישויות אנוש אשר מצאו  שתי קטגוריות נבדלותכי הם מייצגים , רוחי רואהשהינו מתקדש ומי שהינו 

על פי אף , רוחי קיים הבדל בין מתקדש ורואה. חושית-הקיום העל-ווייתאל תוך הספירות של ה את דרכן

כדי להבדיל . מתקדש בדרגה מסוימת –ורואה רוחי , שמתקדש יכול להיות באותו זמן גם רואה רוחי

כיצד עליכם להיזכר בעובדות המתוארות בספרי , בדייקנות בין שתי הקטגוריות הללו של ישויות אנוש

חזרה 
לתוכן 
 עניינים
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,לאיים והדרכים לרכישתההעיהעולמות  ידיעת
1

כרכם שישנן שלוש דרגות בנתיב המוביל אל מעבר בז 

 .לתפיסה הרגילה של העולם

הוא רואה את העולם באמצעות : אפשר לתאר כך, את הסוג הראשון של ידיעה אשר נגישה לאדם

שלוש ישנן , מעבר לכך. קלט באמצעות האינטלקט שלו ויכולות אחרות של נפשו אשרחושיו ומטמיע את 

השנייה היא ; ההכרה האימגינטיבית, האימגינציההראשונה היא שלב : הכרה, דרגות נוספות של ידיעה

יש להבין במובנו ' אינטואיציה'את המונח  ,אבל – האינטואיציהוהשלישית היא שלב ; האינספירציהשלב 

 .האמיתי

גלה כל הקיים מאחורי ברשותו של אדם שלפני עין הרוח שלו מת נמצאכושר ההכרה האימגינטיבית 

דומות כלל לדבר כלשהו שאנו מכנים  תמונות אלה אינן, אבל – כבירותעולם החושים בתמונות קוסמיות 

תלויות בחוקי -ידי הכרה אימגינטיבית בלתי-מלבד ההבדל שהתמונות המתגלות על. בשם זה בחיי היומיום

 .ותן לדבר כלשהו בעולם החושיםאינם מאפשרים להשו מאפיינים נוספים שלהן, ממדי-המרחב התלת

נניח שמישהו יכול להפיק מצמח העומד מולו . אפשר לרכוש מושג על עולם האימגינציות בדרך הבאה

אם כל מה . לרחף באופן חופשי באוויר שיוכלכך ', צבע'ידי חוש הראייה כ-תפיסה על-ברהינו כל מה ש

, אבל. חיים הייתה מרחפת לפניו-נה חסרתהרי שתמו, הצמחן להפיק את הצבע משהיה עליו לעשות היה 

כי כאשר הוא מפיק , חיים-כל דבר מלבד תמונה חסרת יכולה להיותצבע כזו -תצורת, הרוחי עבור הרואה

צבע זו מתחילה להיות מונעת -תמונת, אז דרך ההכנה שעבר והתרגילים שביצע, האובייקטיםן את הצבע מ

ניצבת לפניו לא , אם כך. לאה במהות החיה של הצמחידי רוח כפי שבעולם הפיסי היא הייתה מ-על

כל צבע הוא ; מלא חיים פנימיים, מנצנץ, בוהק, חיים אלא אור צבעוני הנע בחופשיות-צבע חסרת-תצורת

הצבע בצמח , כלומר. תפיסה בעולם החושים הפיסיים-ביטוי של טבע מיוחד של ישות רוחית שאינה ברת

דמיינו לעצמכם עולם מלא , עתה. של ישויות רוחיות ןטויהפיסי הופך עבור הרואה הרוחי לבי

ראייתכם אינה צריכה להיות ; המשתקפות בדרכים מגוונות ובמטמורפוזה מתמדת, צבע כאלה-בתצורות

אלא עליכם  ,צבע מהבהבות-כפי שעשוי לקרות כאשר עומדים מול ציור של השתקפויות, מוגבלת לצבעים

 כאשר תמונה בצבע ירוק" :כך שתוכלו לומר לעצמכם, ורוח-ת נפששל ישויו יןלדמיין את כולן כביטו

כאשר תמונה בצבע , או; מאחוריה עומדת אינטלקטואליתהיא מוסרת לי את העובדה שישות , מבזיקה

דמיינו לעצמכם את הים , עתה ."אלים, על קיומה של ישות בעלת טבע לוהטהיא מוסרת לי , אדמדם מבזיקה

כי כולן , טעם או ריח, ים של תחושות של קול, באותה מידה, אוכל לומר, יםהזה כולו של צבעים שזור

עולם , האימגינטיבי העולםלפניכם מה שמכונה  והרי –ורוח מאחוריהן -מהוות ביטוי של ישויות נפש

                                                      
1

 GA-10. הוצאת בדולח. 
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הדורש צורת , זהו עולם ממשי; הרגיל במובנה' דמיון'על המילה  להחילאין בזה דבר שאפשר . האימגינציות

 .החושיםן ונה מזו אשר מופקת מהבנה ש

בתוך עולם זה של אימגינציות אתם נתקלים בכל מה שנמצא מאחורי עולם החושים ונתון לתפיסה 

העולם מופקת מתפיסה  שידיעתו עלאדם . הגוף האתרי והגוף האסטרלי, למשל –ידי החושים הפיסיים -על

כפי שאתם מתוודעים להיבט , ישויות עילאיות מתוודע להיבט החיצוני של, של ראייה רוחיתזו  אימגינטיבית

תוכלו ללמוד עליו יותר אם . חולף על פניכם ברחוב, הבה נאמר, הפיסי החיצוני של אדם בעולם הפיסי אשר

דבריו ייתנו לכם רושם שונה מזה שהוא עושה עליכם כאשר אתם רואים . תהיה לכם הזדמנות לדבר עמו

ידי -לא תוכלו להבחין בכך שנפשו מונעת על, חולף על פניכם כאשר אדם, במקרים רבים. אותו ברחוב

ההיבט , במקרה אחד. תוכלו לגלות זאת אם תשוחחו עמו, אבל. פנימיים ,צער או הנאה, שמחה או יגון

הוא מתאר לכם את  ,במקרה שני; ביכולתכם לקלוט בלי עזרתו אשרהחיצוני שלו נמסר לכם דרך כל 

רואה רוחי המצליח לזהות את הישויות האלה . חושי-ויות העולם העלאותו הדבר ישים ליש. עצמיותו

מבטאות את אותן  ישמעהוא , אבל. יודע רק את ההיבט החיצוני שלהן, באמצעות הכרה אימגינטיבית

קיים קשר עם הישויות הוא י, אז. ידיעה אינספירטיביתתעלה מידיעה אימגינטיבית לעצמיותן כאשר י

אינספירציה היא דרגה גבוהה יותר , לכן. הן מי-ו מהך עצמיותן הפנימית ביותר הן מוסרות לו מתו. האלה

ורוח בשלב של -עולם נפששל של ידיעה מאשר אימגינציה ואפשר ללמוד יותר על אודות ישויות 

 .אינספירציה מאשר באמצעות אימגינציה

מדעי ולא -בנה הרוחיאת המילה יש לקחת במו, אך – אינטואיציהדרגה גבוהה עוד יותר היא זו של 

מכונה , ככל שיהיה מטושטש ומעורפל, כאשר כל דבר שקורה למישהו, במובנה של שפת היומיום

אינטואיציה היא צורה של ידיעה שהודות לה אנו לא רק שומעים באופן רוחי את , במובן שלנו. 'אינטואיציה'

כי , י דרגה נשגבה של ידיעה רוחיתזוה. אלא אנו מתאחדים עם הישויות עצמן, מה שהישויות מוסרות לנו

לא שבישות האנושית תהיה אותה תכונה של אהבה אוניברסלית אשר תגרום לו , מן ההתחלה, היא דורשת

הוא אינו , כך; אלא למזוג את עצמיותו אל תוך הסביבה, להבדיל בינו ובין ישויות אחרות בסביבתו הרוחית

היות שדבר זה יכול להתרחש רק בעולם . ש לו איחוד רוחיהישויות שעמן י בתוךאלא חי , נשאר עוד בחוץ

ישנן שלוש דרגות של ידיעה של , כך. בהחלט הולם, לשכון בתוך האלכלומר ', אינטואיציה'הביטוי , חירו

 .אינספירציה ואינטואיציה, אימגינציה: חושיים-העולמות העל

בל יתכן גם שבהתגשמות אחת א, חושית-של ידיעה עלהשלבים  תאפשר להשיג את כל שלוש, כמובן

ידי אינספירציה -ספירות העולם הרוחי אשר נגישות על, אז. האימגינציהשלב רק יושג  מסוימת

יהיה זה חריג שאדם יובל אל , בעידן הנוכחי שלנו .ואינטואיציה תישארנה נסתרות מהרואה הרוחי הנדון

עבור כל , אפשרי-כמעט בלתי; מגינציההשלבים הגבוהים יותר של התנסות רוחית בטרם עבר דרך שלב האי
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מה , אבל. לדלג על שלב האימגינציה ולהיות מובל בבת אחת אל שלבי האינספירציה והאינטואיציה, אדם

 .האנושיתבתקופות מסוימות אחרות באבולוציה  ,ולמעשה אכן קרה ,היה יכול לקרות, שאינו הולם כיום

חולקו בין , ירציה והאינטואיציה מצד שניוהאינספ, היו זמנים שבהם האימגינציה מצד אחד

שעיני הרוח שלהם נפקחו בצורה כזו שהם  אדם-היו בני, במרכזי מיסטריות מסוימים. אינדיבידואלים שונים

עם דרגה זו של . היו רואים רוחיים בספירת האימגינציה ואותו עולם של תמונות סמליות היה נגיש עבורם

אני מוותר על השגת השלבים העילאיים יותר של , התגשמות זוב": אדם אלה אמרו-בני, ראייה רוחית

הם עברו . הם רכשו את הכושר לראות בבהירות ובדייקנות בעולם האימגינציות. "אינספירציה ואינטואיציה

מי שרוצה להגביל את ראייתו . דבר אחד היה חיוני עבורם, אך. אימונים רבים כדי לפתח ראייה באותו עולם

. ודאות-חי בעולם של אי, נציות ומוותר על כל ניסיון להתקדם לאינספירציה ואינטואיציהלעולם האימגי

נה בלי הנה וה היא תנדוד, נעזבת לכוחותיה שלה הנפשגבולות ואם -עולם זה של אימגינציות זורמות חסר

מסוימים אדם -באותם זמנים ובקרב עמים רבים שבהם בני, לכן .להיות באמת מודעת לכיוון או למטרה שלה

היה נחוץ לאלה שראייתם הרוחית הגיעה לשלב האימגינציה , ויתרו על השלבים העילאיים של הידיעה

לקשור עצמם במסירות מוחלטת למנהיגים שיכולות התפיסה הרוחית שלהם היו פתוחות לאינספירציה 

ם הרוח שאדם יודע כי רק אינספירציה ואינטואיציה יכולות להעניק ודאות כזו ביחס לעול. אינטואיציהלו

שם : אפשרי לומר-בלתי ,בלי אינספירציה! לקראת מטרה ברורה –לשם מוביל הנתיב : בביטחון מלא

למסור את עצמו להנחיה  מוכרח, מי שאינו יכול לומר זאת, לכן! עליי לעלות עליו כדי להשיג מטרה; הנתיב

, ובצדק, מודגש ללא הרף, כך-לבמקומות רבים כ, לפיכך. החכמה של אדם האומר לו את הדברים האלה

מנהיג הנותן הן כיוון והן מטרה  –להתחבר באופן פנימי לגורו  מוכרחמי שמתעלה אל שלב האימגינציה ש

לאפשר לאינדיבידואלים אחרים  – כךאין זה עוד כיום אך  – בתקופות מסוימותזה היה רצוי . להתנסויותיו

אדם -בני. לאינטואיציה, אם הדבר אפשרי, ספירציה אולהשמיט את שלב האימגינציה ולהובילם מיד לאינ

הם התמסרו ; ת של העולם הרוחי שמסביבםוכאלה ויתרו על האפשרות של קליטת התמונות האימגינטיבי

הם שמעו באוזני הרוח . שםהחיים הפנימיים של הישויות ן רק לרשמים כאלה מעולם הרוח אשר נובעים מ

הניחו שיש מסך ביניכם ואדם אחר שאותו אינכם רואים . לם הרוחיישויות העושלהם את אמירותיהן של 

אפשר לוותר על ראייה תמונתית של עולם הרוח כדי , כמובן. אלא רק שומעים מדבר מאחורי אותו מסך

אין זה משנה בין אם אדם רואה את . רוחיותותר לשלב של שמיעת אמירותיהן של ישויות להגיע מהר י

אם הוא מסוגל להבין עם אוזניים רוחיות את מה שהישויות  –נציות ובין אם לאו התמונות של עולם האימגי

בניגוד למילה  – המילה הפנימיתנאמר שהוא מחונן בכוח לשמוע את , בעולם הרוחי מוסרות ביחס לעצמן

 .אדם-החיצונית אשר משתמשים בה בעולם הפיסי בין בני

מחוננים בכוח להבין את , את עולם האימגינציות אדם שבלי לראות-אנו יכולים לומר שישנם בני, לכן

היו באבולוציית האנושות . המילה הפנימית ויכולים לשמוע ולמסור את אמירותיהן של ישויות רוחיות
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כל . פעולה-חושית פעלו תוך שיתוף-שתי צורות אלה של הכרה על, בתוך המיסטריות, שבהןתקופות 

גדולות  וחדותהיה יכול לפתח בהירות , ש ברשות אדם אחרשיאינדיבידואל אשר ויתר על כושר התפיסה 

היו רואים . פעולה מופלא בתוך המיסטריות-בכושר שלו ובתקופות מסוימות זה בא לידי ביטוי בשיתוףיותר 

, ברם בעולם האימגינציותוהיו אחרים שבעו, תורוחיים אשר התאמנו בראיית עולם התמונות האימגינטיבי

האחד היה יכול למסור לאחר את , וכך. אינספירציה דרךהפנימית בנפשם התאמנו בקליטת המילה 

הדבר היה אפשרי בתקופות שבהן מידה מסוימת של אמון . ידי אימון מיוחד זה-ההתנסויות שהתאפשרו על

אדם אין אמון חזק ל, בימינו. פשוט בגלל אופי העידן שלנו, זה לא בא בחשבון, כיום; אדם-שררה בין בני

תיאורים הבהאמינו בכנות ש, שיקשיב לתיאורי התמונות של עולם האימגינציות ואז אחר כךכזה באדם 

כל אדם רוצה לראות את , בימינו. אינספירציה דרךהוא עצמו יודע  אשרלהוסיף להם את , אלה מדויקיםה

זו  צדדית של אימגינציה כמו-מעטים יהיו מרוצים בהתפתחות חד. וזה טבעי בעידן שלנו –הכול בעצמו 

בתקופה הנוכחית יש צורך שהאדם יובל דרך שלושת , לכן. שנתפסה כמובנת מאליה בתקופות מסוימות

 .השלבים של ידיעה עילאית בלי להשמיט אף לא אחד מהם

, חושית אנו נתקלים במיסטריות הגדולות הקשורות למאורע הכריסטוס-בכל שלב של ידיעה על

סוף דברים נאייש  –אינספירטיבית ואינטואיטיבית , טיביתאימגינ –אודותיו לכל שלוש צורות ההכרה 

 .לומר

נוכל לומר  ,אל ארבעת האוונגליונים, בתודעתנועם דברים אלה , לבנו-את תשומת אם נפנה

ידען בשלב , במובן המלא ביותרשהיה מתקדש תצפית של אחד -נכתב מנקודת פי יוחנן-האוונגליון עלש

ידי -חושי ולכן מתאר את מאורע הכריסטוס כמתגלה על-לם העלהאינטואיציה של המיסטריות של העו

פי -האוונגליון עללב דקדקנית למאפיינים הייחודיים של -אם מפנים תשומת, אבל. ראייה של אינטואיציה

של אינספירציה המבט -יהיה צורך לקבל שהתכונות הבולטות בצורה בהירה ביותר מוצגות מנקודת, יוחנן

עלם ממה אם נת, כך. ומטושטשנובע מהתמונות של אימגינציה מעורפל  אשרל בעוד שכ, ואינטואיציה

השליח של כל מה שקשור  – פי יוחנן-האוונגליון עלנוכל לכנות את מחבר , אימגינציה דרךשהתגלה לו 

, לפיכך. למאורע הכריסטוס אשר נתון למי שמחונן בכוח ההבנה של המילה הפנימית בשלב האינטואיציה

. המיסטריות של ממלכת הכריסטוס בעודו קולט את אופיין דרך המילה הפנימית או הלוגוס הוא מתאר את

 .פי יוחנן-האוונגליון עלאינספירציה ואינטואיציה היא המקור של  דרךידיעה 

ואף לא אחד ממחבריהם ביטא את המסר שלו , הדבר שונה במקרה של שלושת האוונגליונים האחרים

נאמר , בהקדמה קצרה אך ראויה לציון. פי לוקס-האוונגליון עלמחבר  באותה בהירות שבה עשה זאת

למען , אך; מאורעות בפלשתינהה עללמעשה שרבים אחרים ניסו לקבץ ולהציג את הסיפורים המסופרים 

ועתה מגיעות מילים ... -מחבר האוונגליון הזה לוקח על עצמו להציג את הדברים ש, הדיוק והסדר

 – משרתי הדבר-ו עדי ראייהידי אלה שמן ההתחלה היו -ולים להיות מובנים עלהיו יכ... משמעות-רבות
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טוב יותר  –את מה שהיה לעדי ראייה היא למסור  מטרתו של מחבר אוונגליון זה, לכן. זהו הנוסח הרגיל

שבאמצעות אדם -רואים הם בני, פי לוקס-האוונגליון עלבמובנו של . ולמשרתי הדבר לומר – רואיםלומר 

אדם אשר -בני; אימגינטיבית יכולים לחדור אל תוך עולם התמונות ושם לראות את מאורע הכריסטוס הכרה

 זמנית משרתי הדבר-בעלי ראייה מדויקת וברורה ובו וחד לקליטת האימגינציות האלה הם רואיםאומנו במי

ינו אומר הוא א. משתמש במסרים שלהם כבסיס פי לוקס-האוונגליון עלומחבר  –אמירה משמעותית  –

 הוא אומר משרתי; המלא ביותר אדם כאלה הגיעו לשלב האינספירציה במובן-מפני שבני, של הדבר בעלים

אך עבורם , יכלו להסתמך פחות על אינספירציות מאשר על אימגינציותשבידיעה שלהם אדם -בני –הדבר 

נספירטיבית נמסרו להם של הכרה אי יהתוצאות. כן נגישים-פי-על-היו אףמסרים מעולם האינספירציות 

 .של הדבר בעליםמשרתים ולא הם היו . אה מסרו להםהשרהם בעלי המוריוהם יכלו להעיד על מה ש

הם ; שהם עצמם יודעים את עולם האימגינציות, רואיםנוסד על מסרים של  פי לוקס-האוונגליון על, כך

 ם בעליהידי מורי-נגישים על שנעשואלה שבלמדם לבטא את החזיונות שלהם של אותו עולם עם אמצעים 

 .הדבר משרתיבעצמם להיו , ההשראה

צורך להבין את המילים במובן המילולי הקפדני לדייקנות של רישומי האוונגליון ולזוהי דוגמה , שוב

 .ם עליהוחליכול להכול מדויק ברמה כזו שאדם מודרני לא , בטקסטים המבוססים על ידיעה רוחית. שלהם

מבט -תמיד כאשר נושאים כאלה נבחנים מנקודת שעלינו לעשותכפי  –כור שוב עלינו לז, אבל

מי . האוונגליונים עצמם אינם מקורות מקוריים של ידיעה במובן ממשי, שעבור מדע הרוח –אנתרופוסופית 

קרקע מדע הרוח לא יתייחס בהכרח לטענה כאמיתית רק מפני שהיא מופיעה שעומד בקפדנות על 

. מחקר רוחישל  שלו ממסמכים כתובים אלא מתוצאותיומפיק את הידיעה  אינוהרוח מדען . באוונגליונים

אלה הם מקורות הידיעה עבור  –מסרים של ישויות מעולם הרוח אל מתקדש ורואה רוחי בעידן הנוכחי 

גם , לפיכך. מקורות אלה בעידן שלנו זהים לאלה שהיו בזמנים שתוארו לכם, מסויםובהיבט . מדע הרוח

אך רק את אלה , רואים רוחייםאפשר לכנות  את אלה שיש להם תובנה על עולם האימגינציות, שלנובעידן 

, בעידן הנוכחי שלנו. מתקדשיםפירציה והאינטואיציה אפשר לכנות היכולים להתעלות אל שלבי האינס

 .אינם בהכרח זהים מתקדשו הביטויים רואה רוחי

להתבסס רק על ידיעה שהייתה ברשות מתקדש המסוגל  היה יכול פי יוחנן-האוונגליון עלתוכנו של 

ם של שלושת האוונגליונים האחרים היו יכולים התכני. בים של אינספירציה ואינטואיציהלהתעלות אל השל

אך עדיין לא מסוגלים להתעלות , אדם המחוננים בראייה רוחית אימגינטיבית-להתבסס על מסרים של בני

פי -האוונגליון על. הבחנה זואנו דבקים בקפדנות ב, לכן. ה ואינטואיציהבעצמם אל השלבים של אינספירצי

 –מה שהמחבר עצמו אומר  סמך-על –במיוחד זה של לוקס ו, מבוסס על התקדשות ושלושת האחרים יוחנן

, של רואה רוחי מיומן מתגלה לראייתו אשרומשום שמוצג כל , היות שזהו המקרה. על ראייה רוחית
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. מעורפליםרק ברשמים  פי יוחנן-אוונגליון עלן לנו תמונות חדות וברורות של מה שכלול באוונגליון זה נות

 .אומר את הדברים הבאים, כדי לבטא את ההבדל בצורה ברורה יותר

הבה נניח שאדם התקדש בדרך כזו שדברי האינספירציה , אף על פי שלא יתכן מקרה כזה כיום

פגש  הניחו שאדם כזה. לא היה רואה רוחי בעולם האימגינציות אך הוא, והאינטואיציה היו פתוחים בפניו

דברים למסור  יכולאדם זה היה . בפניו עולם האימגינציות כולו היה פתוחאך  ,אולי לא מתקדש, אדם אחר

כי לא , ם באמצעות אינספירציה ולא היה יכול לראותם בעצמואדם הראשון שהיה מסוגל להסבירלרבים 

המקרה ; שהינם רואים רוחיים בלי להיות מתקדשיםישנם רבים , כיום. ה רוחיתהיה לו כושר של ראיי

גם , לא היה יכול, אפשר להעלות על הדעת שיתכן שמישהו אשר עבר התקדשות, כן-פי-על-אף. ההפוך נדיר

רואה רוחי . לקלוט את האימגינציות במקרה מסוים, מסיבה זו אחרת, אם החזיק בתשורת הראייה הרוחית

 .ידועים לו לא היווגל אז לספר לאדם כזה דברים רבים מאוד שעדיין היה מס

שהאנתרופוסופיה אינה מתבססת על שום מקור אחר מלבד זה של  במידה רבהיש להדגיש 

בע של המעיין הנו. והטקסטים של האוונגליונים אינם המקורות הממשיים של הידיעה שלהם, המתקדשים

ל אז אנו פונים א, אבל. וריים כלשהםהיסט במסמכיםתלוי -אופן בלתיכיום ב הידיעה האנתרופוסופית נחקר

מה שהאנתרופוסופיה יכולה בכלל לגלות על . מדעי-מחקר רוחישל  ומשווים אותם לממצאיו המסמכים

מוצג בדרך נעלה ו פי יוחנן-אוונגליון עלנמצא ב, אודות מאורע הכריסטוס בלי עזרתו של מסמך כלשהו

אחד ש כפיחי אדם אשר כתב , כי הוא מראה לנו שבזמן שבו הוא חובר ;עילאילפיכך ערכו ה. ביותר

מהדהד לעברנו , היכול להישמע כיום, כביכול, קולאותו . יכול לכתוב היום שהתקדש אל תוך עולם הרוח

 .מתוך מעמקי מאות השנים

ידי -רות עלהתמונות המתוא. כולל זה של לוקס, אותו דבר יכול להיאמר על האוונגליונים האחרים

המקור  ,עבורנו; אינן מהוות עבורנו את מקור הידיעה של העולמות העילאיים פי לוקס-האוונגליון עלמחבר 

גם אותו לוח , כאשר אנו מדברים על מאורע הכריסטוס. חושי-בתוצאות העלייה אל תוך העולם העל קיים

מהווה עבורנו  תחילת העידן שלנוגדול של תמונות ואימגינציות אשר מופיעות בהפנותנו את מבטנו אל 

וסדרה זו של ; פי לוקס-אוונגליון עלמתגלה לתמונות ולאימגינציות המתוארות ב אשראנו משווים את . מקור

ת הנגישות לאדם כיום דומות לתיאורים אשר נמסרים באותו והרצאות תראה כיצד התמונות האימגינטיבי

 .אוונגליון

מקור זה לא . אל מאורעות העבר ר רוחי כאשר הוא מוכווןלמחקהאמת היא שישנו רק מקור אחד 

מסות לא נכתבו ; מסמכים לא נשמרו בארכיונים, מן האדמה הוצאואבנים לא ; חיצוניים במסמכיםנמצא 

מה שאנו . כל הדברים האלה אינם מהווים מקור של מדע הרוח –עם או בלי תובנה , ידי היסטוריונים-על

קיימת . של מדע הרוח ומקורזהו  –להשמידה  אפשרי-שבלתי קאשיתכרוניקה האמסוגלים לקרוא ב

לאדם המודרני יש שתי , כך. חיצוניים למסמכיםאפשרות לדעת את אשר התרחש בעבר בלי התייחסות 
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את המסמכים ואת הרישומים ההיסטוריים כאשר הוא יכול לקחת . דרכים לרכישת מידע על אודות העבר

אשר ברצונו ללמוד משהו על אודות או את הכתבים הדתיים כ, ת חיצונייםברצונו ללמוד משהו על מאורעו

ראייתם הרוחית בפני לאלה שאדם לומר -מה יש לאותם בני: הוא יכול לשאול, או. ם של חיי הרוחהתנאי

אותו לוח  – הכרוניקה האקאשיתהמוכרת בשם , דהילהשמ אפשרי-שבלתיפרושה אותה כרוניקה 

 ?האדמה והאנושות, התרחש בזמן כלשהו באבולוציית העולם שראעוצמה שבו מתועד כל -רב

חישבו . תב רגילאין זה כ. לומד בהדרגה לקרוא בכרוניקה זו, מי שמרומם את תודעתו אל עולם הרוח

על השליט , הבה נאמר, חישבו; המוצגים בפני ראייתכם הרוחית, בדיוק כפי שקרו, על מהלך המאורעות

מדעי -בפני החוקר הרוחיהתמונה ניצבת שם . ענן-בפניכם בתמונה דמוית ויתייצבאוגוסטוס וכל מעשיו 

עליו רק לכוון את . הוא אינו דורש שום עדות חיצונית. וביכולתו לעורר מחדש את ההתנסות בכל זמן שהוא

. מבטו אל נקודה מוגדרת בהתרחשויות הקוסמיות או האנושיות וכל המאורעות יוצגו בפניו בתמונה רוחית

 .של מחקר רוחי שם מתועד כממצאיו המבט הרוחי יכול לסקור את עידני העבר ומה שנקלט, זובדרך 

, למשל, מה שקרה בתחילת העידן שלנו יכול להיתפס באמצעות ראייה רוחית ואפשר להשוותו

 החוקר הרוחי יזהה שגם באותו זמן היו רואים רוחיים אשר יכלו לראות, אז. פי לוקס-אוונגליון עללמתואר ב

את התיאורים שהם נותנים על התרחשויות בזמנים שלהם אפשר להשוות למה , ויתר על כן; את העבר

 .של הכרוניקה האקאשית מחקר רוחיידי -שמתגלה היום על

מחקר אלא בממצאים הממשיים של , חיצוניים מסמכיםבשאיננו צריכים להיעזר להבין  יש, שוב ושוב

ערכם של , ידי כך-על .החיצוניים במסמכיםהתוצאות הללו לגלות מחדש את  ננסהולאחר מכן רוחי 

הם . נומחקרישל  פי כוחם-עלעצמם עולה ואנו יכולים להגיע להחלטה ביחס לאמיתות תכניהם  המסמכים

אין להעלות , אך. כי אנו עצמנו מסוגלים לזהות את האמת, מוצבים בפנינו כביטוי מהימן יותר של האמת

ה בשום פנים ואופן קלה כמו אינ' כרוניקה האקאשיתבקריאה זו 'זמן ש טענה כזאת בלי לאשר באותו

ברצוני לתת לכם מושג על קשיים מסוימים אשר , בעזרת דוגמה! התבוננות במאורעות בעולם הפיסי

 .עלולים להופיע

. 'אני'גוף אסטרלי ו, גוף אתרי, מהאנתרופוסופיה הבסיסית אנו יודעים שהאדם מורכב מגוף פיסי

 מתחילים להופיע, ו איננו מסתכלים עוד באדם במישור הפיסי אלא מתעלים אל תוך עולם הרוחברגע שב

גוף הידי -אנו רואים אחדות אשר נוצרת על, כאשר ישות אנושית ניצבת לפנינו מבחינה פיסית. קשיים

אה כל זאת רו, מי שמתבונן בישות אנושית במהלך חיי העירות. 'אני'האסטרלי והגוף ה, אתריהגוף ה, פיסיה

להתעלות אל תוך העולמות העילאיים יותר כדי לבחון ישות , מסיבה כלשהי, אבל אם יש צורך, אחדותכ

, שברצוננו לבחון אדם בכוליותו בעודו ישן במהלך הלילה, למשל, הניחו. קשיים יופיעומיד , אנושית

מחוץ לגוף הנמצא עתה  –לי לקלוט את גופו האסטר, הבה נאמר, ולהתעלות אל תוך עולם האימגינציות כדי
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כי התבוננות , מה שאני מתאר יתרחש לעתים רחוקות בצורה מיוחדת זו. האדם מחולק עתה לשניים. הפיסי

 .מושג על הקשיים הנדונים לתתאך היא תעזור , בישות האנושית קלה באופן יחסי

ם הפיסיים שרועים הגופיהוא רואה את . נשים ספורים ישניםשמישהו נכנס אל תוך חדר שבו א נניח

הוא , בדרגה גבוהה יותר של ראייה רוחית; האתריים הוא יראה גם את גופיהם, שם ואם הוא רואה רוחי

הגופים , כמובן, כולל –בעולם האסטרלי הכול נמצא בחדירה הדדית , אך. יראה את גופיהם האסטרליים

כאשר , ת לרואה רוחי מיומןשהדבר לא יקרה לעתים קרובו אף על פי. של ישויות אנושהאסטרליים 

. לטעות בזיהוי הגוף האסטרלי המשתייך לגוף פיסי מסוים למטה יםעלול, מסתכלים באנשים ספורים ישנים

מי אשונים של ראייה ממשית ומפני שמפני שזהו אחד השלבים הר, סבירה-זוהי התרחשות לא, כפי שאמרתי

ניכרים מאוד כאשר  נעשיםהקשיים , אבל. בדרך שבה יש לשייך במקרה כזהשמגיע אליו מאומן היטב 

הקשיים כבר גדולים כאשר , למעשה. בעולם הרוח –לא ישויות אנוש  –יות מתבוננים בישויות רוח

אם תתבוננו באדם אשר , כך. בעברו דרך התגשמויות, אלא בכוליותו, לא כפי שהוא בהווה, מתבוננים באדם

יהיה עליכם לעבור דרך העולם , "?שלו בהתגשמותו הקודמת' אני'היכן היה ה": חי עתה ותשאלו את עצמכם

השתייך תמיד ' אני'עליכם להיות מסוגלים לקבוע איזה . הדוואכני כדי להגיע אל התגשמותו הקודמת

הנצחי ואת השלבים ' אני'את ה, מורכבתבדרך , עליכם להחזיק יחד. להתגשמויות הקודמות של האדם הנדון

בגופיו ' אני'ת יכולה לקרות בקלות כאשר מחפשים אחר יואות אפשריות וטעושגי, כאן. השונים על האדמה

ייך לאישיות האנושית משת אשרבעולמות העילאיים אין זה קל לשמור על הקשר בין כל , לכן. הקודמים

 .הקודמות כפי שהן חקוקות בכרוניקה האקאשית התגשמויותיהלו

מי : "וכרואה רוחי או מתקדש הוא שואל –' ן סמיתו'הבה נכנה אותו ג –נניח שמישהו עומד לפני אדם 

החיצוניים אבדו ואפשר להסתמך רק על  המסמכיםהבה נניח שכל " ?היו אבותיו הפיסיים של אדם זה

 –הכרוניקה האקאשית את אבותיו הפיסיים של האדם תוך יהיה מדובר בלגלות מ. הכרוניקה האקאשית

עשויה  ,אבל אז. ח בקו הירידה הפיסיתהגוף הפיסי התפתכדי לראות כיצד , הסב וכן הלאה, האם, האב

יש לעלות , להשיב על שאלה זו יכד ".?הקודמות של אדם זה התגשמויותיומה היו : "לעלות שאלה נוספת

יהיה צורך יתכן ש. מחפשים אחר האבות הפיסייםמזה שיש לעלות עליו כאשר על נתיב שונה לחלוטין 

 .'אני'וארוכים כדי להגיע להתגשמויות הקודמות של ה לחזור לאחור לאורך עידנים רבים

כי הוא נובע , הגוף הפיסי כפי שהוא עומד לפניכם אינו בריאה חדשה לגמרי: יש לכם כבר שני זרמים

מפני שהוא קשור להתגשמויותיו , אינו בריאה חדשה לגמרי' אני'גם ה; מהאבות שבקו התורשה הפיסית

רבים מכם יודעים שהגוף . הגוף האתרי והגוף האסטרלי, לאיברי הביניים גם ביחסאותו דבר נכון . הקודמות

. אלא יתכן שגם הוא עלה על נתיב המוביל דרך צורות מגוונות ביותר, האתרי אינו בריאה חדשה לגמרי

אילו היינו מחפשים אחר . זה היה אותו גוף אתרי. הגוף האתרי של זרתוסטרא הופיע מחדש אצל משה

של  הגוף האתריאילו היינו מחפשים אחר האבות של ; קו אחד היינו מוצאים, של משההאבות הפיסיים 
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עלינו להגיע לגוף האתרי של זרתוסטרא ולגופים אתריים , כאן; היינו מוצאים קו אחר שונה למדי, משה

ר כך עלינו לעקוב אח, כפי שעלינו לעקוב אחר קווים שונים למדי עבור הגוף הפיסי והגוף האתרי. אחרים

כל איבר נפרד של הישות האנושית עשוי להוביל אל זרמים מגוונים . קווים שונים עבור הגוף האסטרלי

השתייך ר שאעשוי להיות ההתגלמות מחדש האתרית של גוף אתרי הגוף האתרי , כך. מאוד

ברים את אותם ד. התגשם קודם' אני'בשום אופן לא אותו גוף אתרי שבו ה –לאינדיבידואליות שונה לגמרי 

 .אפשר לומר ביחס לגוף האסטרלי

העולמות העילאיים יותר כדי לחקור את האיברים השונים של ישות תוך כאשר אנו מתעלים אל 

כל הזרמים האינדיבידואליים פונים בכיוונים שונים ובמעקב אחריהם מגיעים לתהליכים מורכבים , אנושית

לתארו לא רק כצאצא של  מוכרח, מחקר רוחיהתצפית של  מי שרוצה להבין אדם מנקודת. בעולם הרוח

אלא עליו לתאר את , כאילו הפיק את גופו האתרי או גופו האסטרלי מישות זו או אחרתלא רק , אבותיו

. ידי כל ארבעת האיברים האלה עד שהם התאחדו באינדיבידואל הנוכחי-נלקחו עלר שאהנתיבים 

ידי הגוף האתרי -לעקוב אחר הנתיב אשר נלקח על אנו יכולים ,למשל. אחת-זאת בבת לעשות אפשרי-בלתי

האחד עשוי לשים דגש . אדם אחר יכול לעקוב אחר הנתיב של הגוף האסטרלי. ולהגיע למסקנות חשובות

עבור אלה שאינם שמים . ולגבש את תיאוריו בהתאם, על הגוף האסטרלי –האחר , רב יותר על הגוף האתרי

אין שום הבדל אם אחד , אדם שהינם רואים רוחיים-ידי בני-ואל עלנאמר על אודות אינדיביד אשרלב לכל 

מי שמתאר רק את האישיות , בעיניהם. ייראה להם שאותה ישות מתוארת; דבר אחר –אומר דבר אחד ושני 

 .'ון סמית'ג –שניהם מדברים על אותה ישות  –ומי שמתאר את הגוף האתרי  הפיסית

כאשר מדובר בתיאור  םהנסיבות והמצבים שנתקלים בה כל זה יכול לתת לכם מושג על מורכבות

המבט של מחקר -מנקודת –בין אם ישות אנושית ובין אם כל ישות אחרת  –טבעה של כל תופעה בעולם 

מפני שהם יעזרו לכם  ייתי מחויב לומר את הדברים דלעילה. של ראייה רוחית או ידיעה של התקדשות

 .להציג כל ישות בבהירות מלאה לעיני הרוח האקאשית יכול בכרוניקהביותר  מקיף מחקרלהבין שרק 

אין זה משנה אם אנו מדברים  –מתאר אותה  פי יוחנן-האוונגליון עלהישות אשר ניצבת לפנינו כפי ש

אותה ישות ניצבת לפנינו עם  –ידי יוחנן או ככריסטוס לאחר הטבילה -כישוע מנצרת לפני הטבילה על עליה

ל הישות אקאשית שהכרוניקה ה סמך-מנת לתת תיאור מלא על-על. וף אתרי וגוף פיסיג, גוף אסטרלי', אני'

מוכרחים אנו לעקוב אחר הנתיבים שארבעת האיברים של טבעו עברו במהלך , שהייתה כריסטוס ישוע

כאן מדובר בשאלה של תפיסת המשמעות של . רק אז שנוכל להבינו באופן הנכון .האבולוציה של האנושות

כי יש לשפוך אור על , מודרני-מחקר רוחי מדעיידי -חס למאורע הכריסטוס אשר נמסר עלהמידע בי

 .ארבעת האוונגליוניםין הסתירות לכאורה ב

עומקו בהצבעתי על הסיבה לכך שמחקר מטריאליסטי טהור אינו יכול להכיר בערכו ו ,קרובותלעתים 

צעים את המחקר הזה אינם יכולים להבין משום שאלה אשר מב אתז: פי יוחנן-האוונגליון עלהנעלים של 
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אוונגליון אלה שיש להם ספקות ביחס ל. מאשר אחרים, עמוקה יותר, שמתקדש עילאי רואה בצורה שונה

קשה לייסד ולקבל , אך. תאימות בין שלושת האוונגליונים המתומצתיםמנסים לייסד סוג של  יוחנןפי -על

מה שיהיה בעל חשיבות מיוחדת בהרצאה . צוניות וחומריותאם היא מבוססת רק על התרחשויות חי, תאימות

המחברים , ידי שני אוונגליסטים-מתואר על, ידי יוחנן-הטבילה על לפניכלומר חייו של ישוע מנצרת , מחר

והתבוננות חיצונית ומטריאליסטית תגלה הבדלים , פי לוקס-האוונגליון על-ו פי מתי-האוונגליון עלשל 

ושלושת האוונגליונים  פי יוחנן-האוונגליון עלרך מאלה שיש להניח שקיימים בין שאינם פחותים בשום ד

 .האחרים

בורא  ו שללידתהוכרזה מתאר כיצד  פי מתי-האוונגליון עלמחבר : הבה נתייחס לעובדות

, באו מהמזרח הכוכבלאחר שראו את , כיצד האמגושים, הכיצד הלידה התרחש, מבעוד מועדהכריסטיאניות 

לבו של הורדוס -הוא מתאר כיצד תשומת; ידי הכוכב אל המקום שבו המושיע נולד-ובלים עלבהיותם מ

כאשר ; עם הילד למצרים ברחוהוריו של המושיע , לחם-כדי להימלט מטבח התינוקות בבית, ניעורה וכיצד

הם פנו , אבל בגלל פחד מיורשו של הורדוס, שהם יכולים לחזור, אביו של ישוע, נודע ליוסף, הורדוס מת

 .לחם-לנצרת במקים לחזור לבית

אבל ברצוני להסב את תשומת לבכם לעובדה שאם משווים בין , אשים בצד את הכרזת המטביל, היום

מוצאים שהבשורה על לידתו של ישוע מנצרת מתוארת , פי מתי-האוונגליון על-ו פי לוקס-האוונגליון על

, פי לוקס-האוונגליון עלמ. ליוסף –השני , תנה למריםשהבשורה ניאוונגליון אחד מתאר ; באופן שונה למדי

ישוע , בהיותם שם. לחם לצורך רישום-אנו למדים שהוריו של ישוע מנצרת חיו באותו מקום ועברו לבית

וזמן קצר  –לא נאמר דבר על בריחה למצרים  –המילה -הייתה ברית, לאחר שמונה ימים, לאחר מכן. נולד

מתוארת , אז. המנחה הרגילה ניתנה וההורים שבו עם הילד לנצרת; מקדשה-הילד בביתהוצג , ןכמ אחרל

עשרה נשאר מאחור -ישוע בן השתים, ביקור עם הוריו בירושלים במהלכו שלכיצד  – תקרית ראויה לציון

כיצד בקרב , הקודש-ומצאו אותו שם בין אלה אשר הרצו על כתבי אחריוכיצד הוריו חיפשו , המקדש-בבית

מסופר כיצד ההורים לקחו את הנער  ,לאחר מכן. הקודש-ל כתביים הוא גילה ידיעה עמוקה שם מלומדרופאי

 .ידי יוחנן-משהו מיוחד מאותו זמן ועד הטבילה עלעליו ואיננו שומעים ... כיצד הוא גדל, לביתם

לראות איך מי שרוצה . שהכריסטוס ירד לתוכו לפנייש לנו שני סיפורים על ישוע מנצרת , כאן

הוא , ההשקפה המטריאליסטית הרגילה סמך-לקחת בחשבון כיצד על מוכרח, רים מתיישבים זה עם זההסיפו

ברחו עם הילד , יוסף ומרים, הוריו, שמיד לאחר לידת ישוע פי מתי-אוונגליון עליכול ליישב את הסיפור ב

 .ידי לוקס-המקדש המתוארת על-עם הסיפור השני של ההצגה בבית, למצרים וחזרו

מחקר של  יתגלה כאמת לאורו, לתודעה הרגילה נגלה שמה שנראה כסתירה מוחלטת, ת אלהבהרצאו

, הם נמצאים, שהם מוצגים כסיפורים של מאורעות בעולם הפיסי אף על פי – !שני הסיפורים נכונים. רוחי

לאלץ  מוכרחיםהיו , מרקוס ולוקס, פי מתי-בדיוק שלושת האוונגליונים המתומצתים על. בסתירה, לכאורה
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לבטח ברור שלא מושג דבר , כי. אדם לאמץ תפיסה רוחית של מאורעות בהיסטוריה של האנושות-בני

כאשר הממשויות מציבות ' בדיון'ידי דיבור על -כאלה או על במסמכיםידי התעלמות מסתירות לכאורה -על

 .מכשול גדול

בפרוטרוט כאשר חקרנו  תהיה לנו הזדמנות לדבר כאן על דברים שלא הייתה הזדמנות לדבר עליהם

ידי יוחנן וירידת הכריסטוס -כלומר המאורעות אשר התרחשו לפני הטבילה על, פי יוחנן-האוונגליון עלאת 

חידות רבות בעלות משמעות חיונית ביחס למהות הכריסטיאניות . אל תוך שלושת הגופים של ישוע מנצרת

אנו שומעים על הישות והטבע  – האקאשית כרוניקהב מעריכת מחקרכתוצאה  –את פתרונן כאשר  תמצאנה

 .של ישוע מנצרת לפני שהכריסטוס תפס בעלות על שלושת גופיו

ואז  כפי שהם מתגלים בכרוניקה האקאשיתנתחיל בהתייחסות לטבעו ולחייו של ישוע מנצרת , מחר

כפי שנמסר  פי לוקס-אוונגליון עלמתואר בהידיעה על ישוע מנצרת ביחס ל היכן עומדת :נשאל את עצמנו

 ?של הלוגוס, (המילה) או משרתים של הדבררוחיים רואים שבאותם זמנים היו  ידי אלה-על

 



 

07 

 2הרצאה 

 0111בספטמבר  06

 

היה הטקסט שעשה את הרושם החזק ביותר על  פי יוחנן-האוונגליון על, לאורך העידן הכריסטיאני

האוונגליון שכל  וזה. ל הכריסטיאניותניסו להעמיק את הבנתם על המיסטריות הקוסמיות שר שאאלה 

אשר שאפו לעצב את חייהם בהתאמה עם הצגת האישיות והטבע של כריסטוס המיסטיקנים הכריסטיאניים 

 .השתמשו בו, ישוע

האוונגליון ידי האנושות הכריסטיאנית כלפי -איכשהו אומצה עלשונה גישה , במהלך מאות השנים

ביחס , מבט אחרת-מנקודת, בהרצאה האחרונה אשר ניתנוציונים סמך ה-הפועלת עלגישה  – פי לוקס-על

היה במובן מסוים טקסט עבור  פי יוחנן-האוונגליון עלבעוד ש. לניגוד שבין שני האוונגליונים האלה

עבור אלה , היה תמיד ספר של התמסרות עבור אנשים צנועים פי לוקס-האוונגליון עלהרי ש, מיסטיקנים

האוונגליון . שרו להם להתרומם אל תוך הספירה של רגש כריסטיאני אמיתישפשטות ותמימות לבם אפ

הוא , צער או סבלעבור אלה אשר הרכינו ראשם ב .היה ספר של התמסרות לאורך מאות שנים פי לוקס-על

מושיע , ומל החסד הגדול של המין האנושיג, בדברו ברכות כזו על המנחם הגדול, היה מקור של נחמה

, הפנו אליו את לבם ורוחם, להתמלא באהבה כריסטיאניתששאפו היה ספר שבמיוחד אלה הוא . המדוכאים

אלה . בצורה ברורה יותר מאשר כל מסמך כריסטיאני אחרבאוונגליון זה מפני שכוח האהבה מתגלה 

שהם נושאים בלבם את המשא של  –ולמען הדיוק זה ישים על כל אחד  –לכך מודעים היו שבדרך כלשהי 

והבינו את  פי לוקס-האוונגליון עלמצאו תמיד נחמה וחיזוק של הרוח כאשר הם פנו אל , ימתאשמה מסו

כריסטוס ישוע בא לא רק עבור האנשים הישרים אלא גם עבור ": הם היו יכולים לומר לעצמם. ושל מסרה

נגליון האוובעוד שהכנה רבה נחוצה לפני שהכוח המלא של  ".וחוטאיםגובי מסים הוא ישב עם ; החוטאים

בשל להיות -אפשר לומר שאין טבע כזה שיהיה לא פי לוקס-האוונגליון עלעל , יוכל להתגשם פי יוחנן-על

האדם -השראה עבור בנימקור אוונגליון זה היווה , מהזמנים הקדומים ביותר. מודע לחום הנובע ממנו

, לגיל המתקדם ביותרשנשאר תמים בנפש האנושית מימי הנעורים הרכים עד  דברכל . התמימים ביותר

וביחס להצגות תמונתיות של אמיתות כריסטיאניות ומה שהאמנות . פי לוקס-אוונגליון עלתמיד חש משיכה ל

הציונים עבור , אנו מגלים שגם אם הרבה מאוד מופק מהאוונגליונים האחרים, רכשה מאמיתות אלה

יש למצוא דווקא  אותן, תמונות דרך, צורות של אמנות דרךהמסרים האינטימיים ביותר נמסרו ללב האנושי 

מקורם באוונגליון , התיאורים של הקשר העמוק בין כריסטוס ישוע ויוחנן המטביל. פי לוקס-אוונגליון עלב

יגלה שמראשיתו ועד סופו הוא נותן ביטוי , לו לפעול על נפשו מי שמאפשר. להשמידואפשרי -שבלתיזה 

היכן אנו מוצאים עוד תיאור מלא . ן מסוים תמימות של ילדבמוב –החמלה והתמימות , לעקרונות האהבה

חזרה 
לתוכן 
 עניינים
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הסיבה לכך ? פי לוקס-אוונגליון עלרוך של הטבע התמים כמו במה שנאמר על ילדותו של ישוע מנצרת ב

 .תתבהר ככל שנחדור עמוק יותר אל תוך דבריו של טקסט מופלא זה

כם אשר שמעו הרצאות או סדרות לומר דברים מסוימים העשויים להיראות סותרים לאלה מ שי, עתה

אם תמתינו להסברים העומדים להינתן בהרצאות , אבל. של הרצאות אחרות שניתנו על ידי באותו נושא

על אודות כריסטוס ישוע  יתבינו שמה שעליי לומר נמצא בהרמוניה עם מה ששמעתם קודם ממנ, הבאות

מוצג כולו בבת אחת והיום יהיה עליי לציין ההיקף המורכב כולו של האמת לא יכול להיות . וישוע מנצרת

העשוי להיראות לא לגמרי תואם למה שנאמר באיזושהי הזדמנות היבט של האמיתות הכריסטיאניות 

כך את -להראות תחילה כיצד הזרמים הנפרדים של האמת התפתחו ואחר מוכרחהתהליך שלנו . קודמת

היה בכוונה  פי יוחנן-האוונגליון על. רההסכמה וההרמוניה ההדדיות אשר מתבהרות בסופו של דב

. האמת בסדרות ההרצאות השונותן שלנו ובאופן טבעי לא יכולתי לציין יותר מאשר חלק מ המוצא-נקודת

להיות מופנית היום אל היבט  מוכרחהלבנו -שתשומת אף על פי, כפי שנראה, מה שנאמר עדיין בתוקף

 .רגיל של האמיתות הכריסטיאניות-לא

מתאר כיצד מלאך הופיע בפני הרועים בשדות ובישר להם  פי לוקס-אוונגליון עלב קטע מופלא

.ַהַמְלָאְך ֲהמֹון ְצָבא ַהָשָמיִם יַדלְ  ּוִפְתאֹם ָהי: מופיעים הדברים הבאים, לאחר מכן. שמושיע העולם נולד
2
 

 ותגלעולם הרוח הנפתחו השמים וישויות  ,כאשר הרועים הסתכלו כלפי מעלה: דמיינו לעצמכם את הסצנה

 .בתמונות נשגבות

מילים אשר הדהדו דרך האבולוציה כולה , חשיבות-ההכרזה נעטפה במילים רבות? מה הוכרז לרועים

הישויות האלוהיות : מילים אלה צריכות להיות כדלקמן, בהיותן מנוסחות כהלכה. למסר חג המולד והיו

הביטוי ! האדם המלאים ברצון טוב-בני כך שהשלום ישרור על האדמה למטה בקרב, מתגלות מלמעלה

מה . והניגוד צריך להיות מודגש בבירור המשפט נכון בצורה שמסרתי עתה. אןכאינו במקום ' כבוד'הרגיל 

ארעה כדי היא וההתגלות התרחשה בזמן שבו  יות מלמעלהשהרועים ראו היה התגלות של ישויות רוח

ן רבות מ, כפי שעוד נראה. היו מלאים ברצון טובהאדם אשר -ששלום יוכל לזרום אל תוך לבבות בני

נחוצים דברי , אבל. בהינתן שהן מובנות כהלכה, מגולמות במילים אלה המיסטריות של הכריסטיאניות

עלינו להשתדל לחקור את , מעל לכל. חשיבות זו-אור על טענה רבתשיישפך הקדמה מסוימים כדי 

עלינו , עם עיני רוח פקוחות. ים של ראייה רוחיתלכשרבכרוניקה האקאשית התיאורים אשר זמינים 

מה היה הרקע ההיסטורי : להתבונן בתקופה שבה כריסטוס ישוע בא אל האנושות ולשאול את עצמנו

 ?והמקור של האימפולס הרוחי אשר נמזג באותו זמן אל תוך אבולוציית האדמה

                                                      
2

 .03פסוק ',פרק ב, פי לוקס-האוונגליון על 
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וך אבולוציית האנושות באותה זרמים של חיים רוחיים מכיוונים רבים ושונים התלכדו וזרמו אל ת

התלכדו , העולם הרבגוניות מאוד אשר צצו באזורים שונים של האדמה במהלך העידנים-תפיסות. נקודה

: אנו יכולים לשאול, לכן. ו שםנקודה מרכזית אחת ובאו לידי ביטוי במאורעות שהתרחשבבפלשתינה כאילו 

 ?הללוהמקורות של הזרמים  מהם

ידיעה זו נרכשת בצורה ו את פירות ההכרה האימגינטיבית ויש לנ פי לוקס-ון עלאוונגליאתמול צוין שב

מוצבת בפנינו תמונה של התגלותן מלמעלה של ישויות רוחיות , הוזכרו לעילר שאבמאורעות . תמונותשל 

אנו מוכרחים , כאן. 'צבא השמים'ובעקבותיה , מלאך, התמונה היא של ישות רוחית, בהתחלה: בפני הרועים

אותה ביכולתו לעורר שוב  –בתמונה זו  ההוויהרוחי אשר התקדש במיסטריות של  ה רואה רואהמ: שאולל

מה היה הדבר אשר התגלה ? מבטו אל הכרוניקה האקאשיתאת כאשר הוא מפנה  –פי רצונו -ושוב על

 ?ומהיכן הוא בא, מה היה צבא המלאכים הזה? לרועים

בהתעלותו , הגדולים אשר זרם דרך תהליך האבולוציה תמונה זו מתארת את אחד הזרמים הרוחיים

עד שבזמן המאורעות בפלשתינה אורו היה יכול לקרון על האדמה רק מגבהים , בהדרגה גבוה יותר ויותר

אל , בפענחנו את הכרוניקה האקאשית, אנו מובלים לאחור, התגלה לרועיםר שאמצבא המלאכים . רוחיים

זרם שמאות שנים ספורות לפני ביאתו , האנושות רוח באבולוצייתי האחד הזרמים הגדולים ביותר של חי

חוקר של הכרוניקה האקאשית אשר עוקב לאחור בעידנים . בודהיזםהתפשט למרחקים כ, ריסטוסשל הכ

של בודהא  ההארהאל , מוזר ככל שייראה לכם הדבר, מובל, קודמים אחר מקור ההתגלות בפני הרועים

, האדם וקבע את דת האהבה והחמלה-ברגשו את לבם ורוחם של בני, והאור אשר קרן בהוד. הגדול

אותו אור  –ואפילו כיום הוא מהווה מזון רוחי עבור פלח גדול מאוד של האנושות , העולם גדול-תפיסת

התיאור אשר ניתן . לזרום אל תוך ההתגלות בפלשתינה עמדגם הוא  ,כי !הופיע שוב בהתגלות אל הרועים

תצפית של מחקר ה-מנקודת, שוב)יכול להיות מובן רק אם נתייחס  פי לוקס-ון עלהאוונגליבתחילת 

 .גרמה התגלותו במהלך האבולוציה האנושיתשבודהא ולמה למשמעותו של ( מדעי-רוחי

הופיעה בו אינדיבידואליות , לפני העידן שלנו חמש או שש מאות שנה, נולד במזרח כאשר בודהא

ה ובמהלך התגשמויותיה הקודמות כבר הגיעה לשלב הנעלה מאוד של אשר חייתה פעמים רבות על האדמ

אחדים מכם שמעו הרצאות על . ידי ביטוי מזרחי כמו זה של בודהיסטווה-המכונה על, התפתחות אנושית

אשר  ההיררכיות הרוחיות והשתקפותן בעולם הפיסיבסדרת ההרצאות . היבטים שונים של טבע הבודהיסטוות

,ני חודשים ספוריםניתנה בדיסלדורף לפ
3

דיברתי על הדרך שבה הבודהיסטוות קשורים לאבולוציה  

המזרח לאור המערבבסדרת ההרצאות , במינכן; הקוסמית כולה
4

, היום. מבט שונה-ישנה התייחסות מנקודת 

                                                      
3

 GA-110 .01 0111באפריל  08-02 -הרצאות שניתנו ב. 
4

 GA-113.1 0111באוגוסט  30-23 -הרצאות שניתנו ב. 
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נתייחס לטבעם של הבודהיסטוות מכיוון שונה ובהדרגה תקלטו את ההרמוניה הקיימת בין האמיתות 

 .הנפרדות

התפתחות אינדיבידואלית לדרגה של ; היה צריך להיות קודם בודהיסטווה לבודהא היהשמי 

 בע הבודהיסטוות ביחס לאבולוצייתנחשוב על ט, עתה. שלב הבודהיסטווהבאה לאחר בודהא -אחוות

 .המבט של מדע הרוח-האנושות תוך התייחסות מנקודת

. לא היו תמיד בנמצא, ל תקופה שהיאהאדם ופותחו על ידם בכ-היכולות והכשרים שהיו ברשות בני

יכולת -נובע מאי, היו קיימים גם בזמנים קדומים, שאותם כשרים שיש ברשות האדם כיום להאמין

 משתנה, הוא מסוגל להגשים ולדעת אשרכל , הכשרים של האדם. רצון לראות אל מעבר להווה-וחוסר

אני מכיר באמת : "בונה שלו צודק באמרוכשריו היום מפותחים עד לנקודה שבה כוח הת. מתקופה לתקופה

לוגי -לוגי או לא, מוסרי-ביכולתי לדעת מה מוסרי או לא; זו או אחרת באמצעות האינטליגנציה והתבונה שלי

לוגי או בין המוסרי -תהיה זו טעות להאמין שיכולות אלה להבדיל בין הלוגי והלא, אך ".בהיבט מסוים

מה שהאדם יכול להגשים היום . הן התהוו והתפתחו בהדרגה. דםהיו תמיד ברשותו של הא, מוסרי-והלא

ישויות מ –כפי שילד לומד מהוריו או מוריו  –היה עליו ללמוד בזמנים קודמים , שלובאמצעות יכולותיו 

אדם היו מפותחות מאוד בגלל הכשרים הרוחיים שלהן -בהתגשמות בבני פי שהן נמצאות עלשאף 

. אפילו נשגבות יותר מהן עצמן, רוחיות-עם ישויות אלוהיות שיח-הל דולנ תלוויכובמיסטריות הן היו 

בהתגשמות בגופים פיסיים יכלו להיות בקשר עם אינדיבידואלים שלא  על פי שהיושאף , אינדיבידואלים

לוגית שבאמצעותו הם החשיבה הכושר אדם רכשו את -לפני שבני, למשל. היו קיימים תמיד, בהתגשמות

מורים אלה עצמם לא . היו מחויבים ללמוד ממורים מסוימיםהם , שוב היום באופן לוגיעצמם מסוגלים לח

אלא רק דרך הקשר , פותחו בגוף הפיסי עצמור שאהיו מסוגלים לחשוב באופן לוגי באמצעות כשרים 

עקרונות מורים אלה הכריזו על . רוחיות בממלכות עילאיות יותר-עם ישויות אלוהיותשלהם במיסטריות 

האדם עצמם היו -יקה והמוסריות מתוך התגלויות שהם קלטו מעולמות עילאיים יותר בזמנים לפני שבניהלוג

הבודהיסטוות הם . לחשוב באופן לוגי או לגלות את עקרונות המוסריות, מתוך טבעם הארצי, מסוגלים

יות להן קשר עם ישו היה, בהתגשמות בגופים פיסייםעל פי שהיו של ישויות שאף קטגוריה אחת 

. האדם את מה שהם עצמם למדו ממוריהם האלוהיים-רוחיות כדי להוריד ולמסור לבני-אלוהיות

שכשריו מאפשרים לו להתייחד עם ישויות , הבודהיסטווה הוא ישות הנמצאת בהתגשמות בגוף אנושי

 .רוחיות-אלוהיות

ות שבמיסטריות היה אינדיבידואלי, כלומר, הוא היה בודהיסטווה, לבודהא היהלפני שגאוטמה בודהא 

, בעידנים הקדומים הרחוקים של אבולוציית האדמה. רוחיות עילאיות-יכול להתייחד עם ישויות אלוהיות

 .שהוא ממשיך לבצע, שליחות מיוחדת, ישות כמו הבודהיסטווה קיבלה בעולם העילאי משימה מיוחדת
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האטלנטית והתקופה  אפילו לפני התקופה, בשלבים מוקדמים של התפתחותכאשר האדמה הייתה 

קיבל משימה , לפני העידן שלנולבודהא שש מאות שנה  והיההבודהיסטווה שהיה בהתגשמות , הלמורית

 כמהעבודתו הייתה למסור לאבולוציית האדמה , לאורך כל עידן, לתקופהמתקופה . הזניחמעולם לא שהוא 

עם השליחות אשר הופקדה בידיו , העבור כל בודהיסטווה מגיעה תקופה שב. שהישויות הנדונות אפשרו לו

אל תוך ' מלמעלה'הנקודה שבה מה שהוא אפשר לו לזרום  –הוא מגיע לנקודה מסוימת , הקדוםבעבר 

כושר אנושי בהווה היה פעם כושר של ישויות . עצמולכושר של האדם  להיותיכול , האנושות

באה תקופה שבה , אז. בודהיסטוותידי ה-הגבהים הרוחיים עלן רוחיות אשר הורד מטה לאדם מ-אלוהיות

האנושות קיבלה עתה את מה שהיא . השלמתי את שליחותי: "יכול לומרהיה שליח רוחי כמו בודהיסטווה 

, כלומר. בודהאל להיותהבודהיסטווה יכול , דה זובהגיעו לנקו." הוכנה לקבל לאורך תקופות רבות מאוד

; אינו צריך עוד להתגשם בגוף פיסי אנושי, תייחסתיישות עם שליחות מיוחדת שאליה ה, הגיע הזמן שהוא

 .הוא התגשם בפעם האחרונה בגוף כזה ואינו צריך להתגשם שוב כשליח רוחי במובן דלעיל

מטה , שוב ושוב, הוטלה עליו הובילה אותור שאהמשימה . נקודת זמן זו הגיעה, עבור גאוטמה בודהא

. לבודהא, אחרי ההארה שלו, שהיהכבודהיסטווה לאחר הוא הופיע בהתגשמותו האחרונה , אבל; אל האדמה

הוא התגשם בגוף אנושי אשר פיתח לדרגה הגבוהה ביותר האפשרית את אותם כשרים שעד אז היו צריכים 

 לאחר. במלוא מובן המילה אנושייםכשרים כדי בהדרגה ל להשתנותהיו אמורים  אך, להינתן מלמעלה

כך שיוכל לפתח את  מושלמתכה בצורה גוף אנושי  שכלללבודהיסטווה הצליח לאורך התפתחותו ש

, הוא מרחף בממלכות הרוחיות, אז. הוא אינו צריך עוד להתגשם, מיוחדתהכשרים הקשורים לשליחותו ה

זוהי משימתם של , מאז ואילך. בקדמו ובהנחותו את העניינים האנושיים, בשלחו את השפעתו אל האנושות

אנו , עתה: "באמרם לעצמם, הגבהים השמימייםן דם לכן ניתנו להם מהאדם לפתח את התשורות שקו-בני

נרכשו במלוא ההיקף בפעם הראשונה ר שאמוכרחים להתפתח בדרך כזו שתטפח הלאה את הכשרים 

 ."לבודהא היהבהתגשמות שבה הבודהיסטווה 

כל , מופיעה כאחת בטבעה האנושי, כבודהיסטווה כאשר הישות אשר פועלת לאורך תקופות עוקבות

 – אינדיבידואלהגבהים השמימיים שולב ויכול להיות מבוטא דרכו כן כושר אשר קודם לכן זרם מטה מ

היה נסוג מוקדם יותר אילו , כבודהיסטווה .ידי גאוטמה בודהא-כל זה מתגלה על. אותה ישות היא בודהא

כאשר האבולוציה , ךא. האדם לא היו יכולים להתברך עוד בקבלת הכשרים האלה מלמעלה-בני, משליחותו

הוטמן , פני האדמה-התקדמה כה רחוק שכשרים אלה היו יכולים להיות קיימים בישות אנושית בודדת על

, האינדיבידואליות אשר לא נכנסה לגמרי, כך. האדם בעתיד לפתחם בטבעם שלהם-הזרע אשר יאפשר לבני

לפי מעלה לעבר הגבהים השמימיים אל תוך הדמות האנושית אלא התנשאה כ, כל עוד הוא היה בודהיסטווה

אל תוך הטבע האנושי והייתה מגולמת לחלוטין באותה , בפעם הראשונה, אינדיבידואליות זו נכנסה לגמרי –

סדרה מסוימת של התגלויות ניתנה , עם התגשמות זו כבודהא, כי. אלא שאז הוא שוב נסוג. התגשמות
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עשוי לסגת , לבודהא היהאשר , הבודהיסטווה, פיכךל. האדם עצמם-להתפתח בבני שתמשכנהכדי , לאנושות

עשוי לשכון שם ולהנחות את ענייניה של האנושות מאזורים שבהם רק כוח , האדמה אל גבהים רוחייםן מ

 .מסוים של ראייה רוחית מסוגל לראותו

 ?בודהאכלל -המכונה בדרך, ה של אותה אינדיבידואליות גדולה מאודתמשיממה הייתה  ,אם כך

עלינו להבין , של אזוטריקה אמיתית ו של בודהא זה במובנהשליחותצוננו להבין את משימתו ואם בר

הלב הופנתה שוב ושוב אל -תשומת. הכושר ההכרתי של המין האנושי התפתח בהדרגה. את הדבר הבא

להתבונן מסוגל ה בעל כושר ראייה רוחית והעובדה שבתקופה האטלנטית חלק גדול של האנושות הי

. אטלנטיים-ושרידים מסוימים של ראייה רוחית קדומה זו היו עדיין קיימים בזמנים האחר, ת הרוחבעולמו

אפילו בעידן  –המצרית והכלדית , הפרסית, העתיקהבתקופות התרבות ההודית , לאחר התקופה האטלנטית

 בתורשה שקיבלו, ודרני יכול לדמיין לעצמוהרבה יותר ממה שאדם מ, אדם ספורים-היו בני –לטיני -היווני

 ח בפניהם והם יכלו לראות בתוככי מעמקיההמישור האסטרלי היה פתו; הזאתקדומה הרוחית ה את הראייה

אדם -בני; לטיני-תפיסה של גוף אתרי של אדם הייתה פעולה רגילה למדי בעידן היווני. הנסתרים של ההוויה

. לגמרי נסתר בתוך הראש היהרגה מוקף בענן אתרי שבהד יו מסוגלים לראות את הראש האנושירבים ה

להתקדם לצורה של ידיעה הנרכשת באמצעות החושים החיצוניים ובאמצעות הכשרים  עמדההאנושות , אבל

לצאת לגמרי מעולם הרוח ולעסוק בהתבוננות חושית  עמדהאדם , בהדרגה. הרוחיים הקשורים לחושים

אל הכרה שאינה הכרה של דרכו את פלס היה עליו ל, בשלבים. טהורה ובחשיבה לוגית אינטלקטואלית

ידיעה של ראייה , בעתיד, מוכרח לעבור דרך שלב זה כדי לרכוש מחדשהיה מפני שהוא , ראייה רוחית

 .ידיעה כזו תתאחד אז עם פירות ההכרה המבוססת על החושים והאינטלקט, אך. רוחית

ואל , שבו האדם היה רואה רוחי אנו מסתכלים לאחור אל עבר .ביניים-בזמן הנוכחי אנו חיים בתקופת

מה שהם קולטים בחושיהם האדם תלויים ב-רוב בני, בעידן הנוכחי שלנו. עתיד שבו זה שוב יהיה המצב

בידיעה המושגת באמצעות הן בתפיסה חושית ו הןישנם גבהים מסוימים , כמובן .אינטלקט שלהםותופסים ב

עובר את , בהתגשמות מסוימת, אדם אחד. 'ל ידיעהדרגות ש'בכל מקום ישנן ; האינטלקט ותודעה הגיונית

אנו אומרים עליו . חמלה מועטה כלפי מכריועם קיומו על האדמה עם תובנה מועטה על מה שהינו מוסרי ו

אדם אחר עובר את חייו עם יכולות אינטלקטואליות מפותחות מעט . שהוא נמצא בשלב נמוך של מוסריות

כוחות אלה של הכרה אינטלקטואלית יכולים , אבל. נמוכהטליגנציה אנו מכנים אותו אדם בעל אינ; מאוד

מגיע לרמה הגבוהה ', גאון מוסרי'אנו מכנים  אדם שבמובנו של פיכטה. נעלה מאודלהתרומם אל רמה 

אנו , בלי להחזיק בכשרים של ראייה רוחית. ביניים רבים-אך ישנם שלבי, אימגינציה מוסריתביותר של 

האדם היה צריך להשיג . מרוממים הנמצאים ברשות האנושות הרגילהזו רק עם כוחות לרמה להגיע יכולים 

מה שהאדם יודע היום בהיקף מסוים באמצעות . את השלבים האלה במהלך אבולוציית האדמה

להיות לו חמלה  שמוכרחהכלומר התודעה , האינטליגנציה שלו וכן מה שהוא משיג באמצעות כוחו המוסרי
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מתוך  הקדומיםהזמנים ן ידי אדם מ-תודעה זו לא הייתה יכולה להירכש על –אחרים של  םולצער םלסבל

, גם בלי ראייה רוחית, ידי חוש מוסרי בריא-שתובנה כזאת מתפתחת עלאפשר לומר היום  .שלו מאמציו

י אהבה לאלא שב, אדם יבינו לא רק שהחמלה היא המידה הטובה הנעלה ביותר-ובמידה גוברת והולכת בני

 .שות לא תוכל כלל להתקדםהאנו

שבהן הוא לא היה מבין בעצמו בעבר היו תקופות , אך. החוש המוסרי של האדם יתחזק בהתמדה

ישויות רוחיות כמו הבודהיסטוות היו , לכן. שחמלה ואהבה משתייכות לדרגה גבוהה מאוד של התפתחות

הופיעו בפני ישויות כאלה מתוך התגלויות של כוחות החמלה והאהבה . צריכות להתגשם בדמויות אנושיות

אדם למדו לדעת היום -מה שבני. אדם כיצד לפעול בהתאם-העולמות העילאיים והם היו מסוגלים ללמד בני

תקופה אחר , את זה היה צריך ללמד –כמו המידות הטובות של חמלה ואהבה  שלהםבאמצעות הכוחות 

 .מתוך הגבהים השמימיים, תקופה

לא הבינו את טבען של אותן מידות עדיין האדם עצמם -מנים שבהם בניהמורה של אהבה וחמלה בז

, בודהיסטווהבודהא היה , לפני כן. וטמה בודהאהיה הבודהיסטווה אשר התגשם בפעם האחרונה כגא, טובות

האדם עדיין החזיקו -כאשר בני, הוא היה המורה לאורך התקופות שהתייחסנו אליהן. מורה האהבה והחמלה

לבודהא והסתכל לאחור אל ההתגשמויות  היהכאשר הוא , לאחר מכן. טבעית מסוימת בראייה רוחית

התבוננה במעמקי  זוכאשר הוא היה יכול לתאר את ההתנסויות של נפשו הפנימית ביותר , הקודמות הללו

הוא החזיק בכושר זה בהתגלמויות קודמות ונולד עמו . ההוויה המסתתרת מאחורי התופעות החושיות

כלומר , היה בודהיסטווההוא עדיין , כאשר גאוטמה נולד. ירד, סודהודנא, סאקיה שממנה אביולמשפחה מ

נולד לאביו ' בודהא'כלל מכונה -מי שבדרך. בהתגשמויותיו הקודמות שרכשב ההתפתחות הוא בא בשל

הוא  .מו מאיידווי כבודהיסטווה והחזיק בכושר הראייה הרוחית בדרגה גבוהה אפילו כילדיסודהודנא ולא

 .תמיד היה יכול להתבונן במעמקי ההוויה

כושר זה של התבוננות במעמקי ההוויה קיבל צורות , בין שבמהלך האבולוציה האנושיתלה עלינו

, לאפשר לראייה הרוחית העמומההייתה שליחותה של האנושות באבולוציה הארצית . ברורות מאוד

ים לא שמרו על היסודות הטובים ביותר של אותו שרידים שהמשיכו להתקי, לכן; להיעלם בהדרגה, הקדומה

צורה נחותה , לעתים קרובות, מה שנשאר היה. היסודות הטובים ביותר היו הראשונים להיעלם. כושר עתיק

ראייה של אותם כוחות דמוניים אשר גוררים את היצרים והתשוקות של , יותר של ראייה בעולם האסטרלי

בעולם הרוח ולקלוט את הכוחות אנו יכולים להסתכל , תקדשותבאמצעות ה. האדם לרמה נמוכה יותר

אך אנו גם קולטים את הכוחות , האדם-הקשורים למחשבות ולרגשות העדינים ביותר של בניוהישויות 

שרידי הראייה הרוחית אצל רוב . החושניות והאנוכיות, הרוחיים שמאחורי התאוות שלוחות הרסן

 הובילו לראיית הכוחות הדמוניים והפראיים האלה –מתקדשים אצל , כמובן, הדבר היה שונה –האדם -בני

יכול כמובן לקלוט כל זאת , מי שמסוגל לראות בעולם הרוח. שמאחורי התאוות האנושיות הנחותות יותר
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בלי  להירכשראייה אחת לא יכולה , אך. ראייה אמיתית תלויה בפיתוחם של כשרים אנושיים; בעצמו

 .האחרת

המורכב באותה צורה שבה גופים אנושיים אחרים להתגשם בגוף  היה מוכרח הבודהא, בודהיסטווהכ

ברובד האסטרלי של הגוף שבו הוא התגשם סיפק לו את הכוח להסתכל עמוק . באותו זמן היו מורכבים

 ההוויה ואפילו כילד היה מסוגל לקלוט את כל הכוחות האסטרליים המונחים ביסוד התאוות שלוחות הרסן

, הוא היה מוגן מפני ראיית מעשים פיסיים נתעבים בעולם החיצוני. םחושניותו יהםתשוקות, האדם-של בני

הוא , נעימה-כל התנסות לאפני מוגן מ, ארמונו של אביובהיותו מרותק ב. עם הסבל והצער הנלווים להם

לו ובעוד הסתגרות זו רק שיפרה את כוח הראייה ש, אבל. נתפסה כתואמת למעמדור שאפונק בדרך כזו 

עיני הרוח שלו היו מסוגלות להתבונן בתמונות , שהיה מוגן היטב וכל ציון של כאב וחולי הוסתר ממנו

מי שיכול לקרוא את . האדם-של כל התשוקות הפראיות והמחפירות של בני ,האסטרליות אשר ריחפו סביבו

, להדגיש שבתיאורים אזוטרייםיש . זאת יבין, הביוגרפיה החיצונית של בודהא עם תבונה אזוטרית אמיתית

ודבר זה ישים במיוחד על  –היסודות האזוטריים  תלעתים קרובות הרבה מאוד לא יכול להיות מובן בלי ידיע

 .חייו של בודהא

הוא שבארמון להיראות מוזר לקרוא  מוכרח, לאנשי המזרח ולאחרים החוקרים את חייו של בודהא

את הטענה הזאת מוצאים בספרים אשר ". וארבע אלף נשים ארבעים אלף רקדניות ושמונים"היה מוקף 

מהו ! מופתעים במיוחד מקיומו של הרמון כזה אינםנמכרים היום עבור שילינגים ספורים והמחברים 

האסטרליים  החזיונותלא מבינים שדבר זה מצביע על עוצמת ההתנסויות שעלו בבודהא דרך ? ההסבר לכך

הוא קלט הכול , פני כל ידיעה של צער וסבל בעולם של האנושות הפיסיתבהיותו מוגן מימי ילדותו מ. שלו

מפני שהוא נולד בגוף כזה שהיה יכול להיווצר  הללוהוא ראה את כל הדברים  .ככוחות רוחיים בעולם הרוח

היות שהתעלה , המשלות שמסביבוהוא היה מוגן מפני התמונות , מן ההתחלה, אך; באותם זמנים

הוא חש כורח , היות שבהתגשמות זו הוא חי כבודהיסטווה. מות לרמה של בודהיסטווהבהתגשמויותיו הקוד

כל . בתמונות שהופיעו בעולם האסטרלי סביבו בארמוןצוינו ר שאלצאת אל העולם כדי לראות דברים 

כי , בנפשו הכופהזה היה הדחף . הכלא שלו-לעזוב את בית, תמונה הציתה בו דחף לצאת ולראות את העולם

על כל , דהיסטווה היה בו הכוח הרוחי הנשגב הקשור לשליחות של מסירת תורת החמלה והאהבהכבו

לאנושות בעולם שבו האדם יכול להטמיע את הוא היה צריך להתוודע , לפיכך. למין האנושי, משמעויותיה

. סיחיי האנושות בעולם הפיידיעה על בודהא היה צריך לרכוש . באמצעות תובנה מוסרית זאתה ההתור

האפשרות היחידה להגשים זאת . אדם-כאדם בין בני –לבודהא  להשתנותהוא היה צריך מבודהיסטווה 

הייתה לנטוש את כל הכשרים אשר נשארו אצלו מהתגשמויותיו הקודמות ולפנות החוצה אל המישור הפיסי 

 .לפיתוח התכונות הללודוגמה לאנושות , אידיאל, האדם כדגם-כדי לחיות שם בין בני
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ביניים רבים נחוצים לפני שהתקדמות משלב של בודהיסטווה אל שלב של בודהא תוכל -שלבי, מובןכ

 .התקדמות כזו לא מתרחשת תוך יום. במובן זה להתממש

הכלא המלכותי -הסיפור הוא שבהזדמנות אחת הוא ברח מבית. הבודהא חש כורח לעזוב את הארמון

כדי לגרום לו  ,נוער שופעי חיים-ק במפגן מרהיב של בניהוא היה מוקף ר, עד אז. שלו ונתקל באדם זקן

. ר הפיסיושוא נתקל בתופעה של גיל מתקדם במיה, באדם הזקן, עתה. להאמין שלא קיימים דברים אחרים

כל זה הופיע . התגלות המוות במישור הפיסי –הוא ראה גוויה , לאחר מכן; הוא נתקל באדם חולה ,כך-אחר

המעיד על טבעו היסודי ממשיכה לתאר משהו  –יתית יותר מכל תיאור חיצוני אחר אמ, שוב –האגדה . לפניו

הקיף  אשרכך מהחלטתו לוותר על כל -התעצב כל שעליו רכבהסוס , כאשר עזב את הארמון: של בודהא

. אמת עמוקה מבוטאת כאן –אותו מאז לידתו שהוא מת מצער והוא הועבר כישות רוחית אל עולם הרוח 

אזכיר לכם רק את אפלטון . מהנושא אילו הייתי מסביר מדוע סוס נלקח כסמל לכוח רוחי באדם היינו סוטים

כאשר הוא משתמש בסמל עבור יכולות אנושיות מסוימות אשר ידי רסן -אשר מדבר על סוס המובל על

 ןכאשר בודהא יצא מ. אדם מתוך עצמיותו הפנימית ביותרידי ה-עדיין מוענקות מלמעלה ולא פותחו על

הדבר . המקום שממנו הם תמיד הנחו אותו, השאירם בעולם הרוח, הוא ויתר על הכשרים האלה, הארמון

 לרכושרק בהדרגה שבודהא היה יכול , אבל. מת מצער ומועבר אל תוך עולם הרוחשמצוין בתמונת הסוס 

ד במישור היה עליו ללמו, תחילה. את הדרגה שהוא נועד להגיע אליה בהתגשמותו האחרונה על האדמה

 .הפיסי כל דבר שכבודהיסטווה הוא ידע רק באמצעות ראייה רוחית

הידועה כפילוסופיית , העולם ההודית העתיקה-נציג תפיסת, האחד: שני מוריםב נתקלהוא , בהתחלה

כמה נשגבה ישות לא חשוב . בודהא השתקע במה שהם הסבירו לו. נציג פילוסופיית היוגה, השני; הסאנקייה

להתוודע להישגים החיצוניים של האנושות ואף על פי שבודהיסטווה יכול ללמוד מהר  עליה, תעשויה להיו

, אילו הבודהיסטווה אשר חי שש מאות שנה לפני העידן שלנו היה נולד היום. בכל זאת עליו ללמוד, יותר

אז התגשמותו היה חיוני שגם בודהא ירכוש ידיעה על מה שהוגשם מ. הוא עדיין היה שוהה בגבהים הרוחיים

 .הקודמת

הוא למד את העקרונות של פילוסופיית הסאנקייה מהמורה הראשון ואת פילוסופיית היוגה מהמורה 

העולם אשר פתרו את חידות החיים עבור רבים באותם -ידי כך רכש תבונה מסוימת על תפיסות-השני ועל

יה מסוגל להטמיע מערכת מורכבת הוא ה, בפילוסופיית הסאנקייה. האדם-ימים ועל השפעתן על נפשות בני

עד שלבסוף היא נראתה לו , היא סיפקה אותו פחות ופחות, אך ככל שהוא התוודע לה, של חשיבה לוגית

, המסורתיתפילוסופיית הסאנקייה ב ולא ,הוא נוכח לדעת שעליו לחפש במקום אחר. לגמרי ריקה מחיים

 .בהתגשמות זובמסגרת משימתו עליו להגשים אחר המקורות של מה שהיה 

לי אשר שאפה לייסד קשר עם האלוהות דרך 'המערכת השנייה הייתה פילוסופיית היוגה של פטנג

 עשה, הוא הטמיע אותה; פילוסופיית היוגהלגם בודהא הקדיש מחקר עמוק . תהליכים מסוימים בחיי הנפש
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א הייתה משהו שפשוט קלט שהיכי הוא , מסופק-גם היא השאירה אותו לא, אבל. אותה לחלק מישותו שלו

להגשים התפתחות , לרכוש כשרים שונים בעצמן עמדוישויות אנוש , ברם. מטה מזמנים קדומים הועבר

בודהא שהיא לא הייתה יכולה לספק הבין , כאשר העמיד את פילוסופיית היוגה למבחן בנפשו שלו. מוסרית

 .את צורכי שליחותו

גפנים אשר שאפו לגשת אל מיסטריות ההוויה הוא הגיע לאזור שבו היו חמישה ס, לאחר מכן

בודהא , לאחר שבחן גם את הנתיב הזה. ומחסור חמורים ביותר סגפנות, עצמית-באמצעות נתיב של משמעת

במשך תקופה מסוימת הוא . באותו זמן לא יספק את צורכי שליחותו שנתיב זהשוב לקבל  היה מוכרח

הוא הרעיב את עצמו כפי שהם עשו כדי לחסל את . סו בהםשנזירים התנ והסגפנויותכל המחסורים התנסה ב

בעלותם מתוך , ידי כך לעורר כוחות עמוקים יותר הנכנסים לפעולה כאשר הגוף נחלש ואז-החמדנות ועל

, רכששלב ההתפתחות שהוא , אך. יכולים להוביל אדם במהירות אל תוך עולם הרוח, מעמקי הטבע הגופני

התפתחותו  ,היות שהיה בודהיסטווה. צום ורעב אלה, התועלת בסגפנות-אפשר לבודהא לקלוט את חוסר

בהתגשמויות קודמות אפשרה לו להביא את הגוף הפיסי לרמה הגבוהה ביותר של שלמות אשר הייתה 

להתנסות בו כאשר הוא עולה  מוכרחהוא היה יכול להתנסות במה שכל אדם , לפיכך. אפשרית באותו עידן

מי שעוסק בפילוסופיית הסאנקייה או בפילוסופיית היוגה עד . אל עולם הרוחיל המובעל נתיב מסוים זה 

את הגבהים הטהורים של  לאמודמי ששואף , רכש קודםלנקודה מסוימת בלי שפיתח בתוכו את מה שבודהא 

 ידי-על יועמד למבחן, הרוח האלוהית באמצעות חשיבה לוגית בלי שרכש תחילה את הכוח המוסרי הדרוש

השדים ידי כל -הישות האנושית מותקפת על, בנקודה זו. את הסבל הרב הזה בודהא עבר כמבחן. ההשד מאר

היות שכבר הגיע לדרגה , אך. כפי שקרה לבודהא כאשר מארה התייצב מולו, יהירות ושאפתנות, של גאווה

אם : "צמובודהא היה יכול לומר לע. הוא זיהה את השד והוא היה מוגן מפניו, הנשגבה של בודהיסטווה

, הם, האדם ימשיכו להתפתח לאורך הנתיב העתיק בלי האימפולס החדש הכלול בתורת החמלה והאהבה-בני

 ".ייפלו טרף לשד מארה אשר מוזג את כל כוחות הגאווה והיהירות אל תוך נפשם, בגלל שאינם בודהיסטוות

. מסקנותיהן הסופיותזה מה שבודהא התנסה בו כאשר עבד על פילוסופיות הסאנקייה והיוגה עד ל

שבה הוא עורך לפני הישות , הייתה לו התנסות שבה השד לבש צורה שונה, בהיותו עם הנזירים, ברם

בודהא . כדי להסיטו מעולם הרוח –ממלכות העולם והדרן  –האנושית שפע של נכסים פיסיים חיצוניים 

אל תטעה בכך : "התקרב אליו באמרוכי השד מארה , הסגפנות בדיוק בנתיב המופיע שעמידה זו במבחןגילה 

אדם אחר היה נכנע למה שהוצג !" חזור אל הארמון המלכותי; של מלך יך לך כבנושתעזוב כל מה שהיה שי

הוא היה יכול . שולל אחרי המפתה ומטרתוהלך אך התפתחותו של בודהא הייתה כזו שהוא לא , בפניו

יות כפי שחיו עד כה ויבחרו בנתיב הרעב האדם ימשיכו לח-את מה שיקרה לאנושות אם בנילקלוט 

הוא היה יכול לגלות , מפני פיתוי זהבהיותו . והסגפנות כאמצעי היחיד של התעלות אל תוך עולם הרוח
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צום  עםהאדם את הסכנה הגדולה שתאיים עליהם אם יבחרו לחדור אל תוך עולם הרוח פשוט -לבני

 .י פעילואמצעים חיצוניים מאותו סוג בלי לייסד חוש מוסר

קצה בהתפתחות שאדם שאינו -בודהא התקדם אל אותן שתי נקודות, בהיותו עדיין בודהיסטווה, כך

הידיעה : "אנו יכולים לומר, בתרגמנו זאת במילים של שפה יומיומית רגילה. בודהיסטווה מוטב שיימנע מהן

 –לית אצילה ונפש מטוהרת תכ, ודא שאתה ניגש לידיעה זו עם לב נקי, אך. מלאה הדר ויופיהנעלה ביותר 

שאף שלא להיכנס אל : "השנייה היא הבאה ההוראה!" יאחז בך ,היהירות והשאפתנות, אחרת שד הגאווה

אחרת  –עד שתטהר את החוש המוסרי שלך , סגפנות או צום עם, נתיב חיצוני כלשהו דרךתוך עולם הרוח 

. אורן קרן מבודהא אל תוך העידן שלנואלה היו שתי ההוראות ש –!" הצד השנין המפתה יתקרב אליך מ

שהייתה למסור את החוש המוסרי  –הוא גילה את התכלית החיונית של שליחותו , בהיותו עדיין בודהיסטווה

כאשר הוא זיהה את סכנות , כך. תוך לבםם עדיין לא היו מסוגלים לגלותו בדא-לאנושות בעידן שבו בני

ידי העמקה -על, א עזב את חמשת הנזירים והלך אל מקום שבוהו, מין האנושיאשר עמדו בפני ההסגפנות 

בלי , אותם כשרים של הטבע האנושי אשר יכולים להיות מפותחים בלי הראייה הרוחית העתיקהבנמרצת 

שהמין האנושי הוא הגשים את השלמות הגבוהה ביותר ו, איזושהי יכולת שירדה בתורשה מזמנים קדומים

 .הללוים הכשר עםפעם להגשים -יוכל אי

התבהרו בבודהא במהלך שבעת ימי , לאחר שנטש את נתיב הסגפנות, בהיותו בן עשרים ותשע

בהשתקעות , האמיתות הגדולות היכולות להבזיק באדם כאשר הוא שואף ,הבודהי-המדיטציה תחת עץ

יז התבהרו בבודהא התורות הגדולות שהוא הכר, שם. לגלות את מה שכשריו יכולים להעניק לו, עמוקה

נתייחס לתורות . החלקיםנתיב בעל שמונת ת כוותורת החמלה והאהבה המוצג ארבע האמיתותעליהן כ

מספיק לומר שהם סוג של תיאור של החוש המוסרי ושל התורה , לעת עתה. האלה של בודהא בהמשך

 היה ,הבודהי-בהיותו תחת עץ, הם הופיעו כאשר הבודהיסטווה של הודו. הטהורה ביותר של חמלה ואהבה

כשרים המין האנושי בצורה של  בהיסטורייתתורת החמלה והאהבה התהוותה בפעם הראשונה . לבודהא

זמן קצר לפני , לכן. זוהי הנקודה החיונית. היה יכול לפתחם מתוך עצמיותו שלולאדם מאז ששיש  אנושיים

ם חוק החכמה וחוק אני עוזב אתכם ע. אל תצטערו על כך שהמאסטר הולך: "בודהא לתלמידיואמר , מותו

, עד כה: המשמעותן של מילים אלה פשוט." הם ישמשו כמחליפים של המאסטר ,עתידב. המשמעת

הוא , לאחר שהגשים את התגשמותו על האדמה, עתה; מבוטא בחוק אשרלימד אתכם את  הבודהיסטווה

לים לפתח את התורה ומתוך לבם יהיו מסוגבלבם את תורת הבודהיסטווה  יטמיעוהאדם -בני, כי. יכול לסגת

, לאחר שבעה ימים של השתקעות פנימית, זה מה שקרה בהודו כאשר. הזאת כדת החמלה והאהבה

עוד נצטרך . בצורות מגוונותאת התלמידים שהיו סביבו וזה מה שהוא לימד ; לבודהא היההבודהיסטווה 

 .להתייחס לצורות הממשיות שבהן הוא מסר את תורתו
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מפני שלא נבין את , מה שקרה שש מאות שנה לפני העידן שלנולאחור בהיה צורך שנסתכל , היום

פי -האוונגליון עלידי מחבר -על לכל עלמ, מה שמצוין על אודות אותו נתיב נתיב הכריסטיאניות ולא את

. (ואראנסי)בנארס עד לדרשה באלא אם כן נעקוב לאחור אחר האבולוציה מהמאורעות בפלשתינה , לוקס

 החיה, הוא ישות רוחית, מאז; אל האדמה לשובהוא לא היה צריך עוד , ה דרגהותע אל אהיות שבודהא הגי

כאשר ההתרחשות הגדולה ביותר מבין כל . תרחש על האדמהמהבעולם הרוח ולוקחת חלק בכל 

הגבהים הרוחיים אשר ן הופיעה בפני הרועים בשדות ישות מ, ההתרחשויות על האדמה עמדה לקרות

צבא . צבא השמיםהופיע לפתע , יחד עם המלאך, אז. פי לוקס-אוונגליון עלמתועדת בהכריזה את הכרזה ה

הוא היה הבודהיסטווה מימי ; זיוןיידי הרועים בח-אשר נראה על, בודהא המהוללהיה התמונה של  השמים

לאחר . האדם את מסר החמלה והאהבה-הישות בצורתה הרוחית שבמשך אלפי שנים הביאה לבני, קדם

גבהים הרוחיים והופיע בפני הרועים יחד עם המלאך ה לאעלה התהוא , האחרונה על האדמה התגשמותו

 .שהודיע להם על המאורע בפלשתינה

, הבודהא-בהדר של אחוות, הוא שהופיע עתהוה מימי קדם הבודהיסטו. המחקר הרוחיאלה הם ממצאי 

הורים שהיו צאצאים נולד ילד ל, דעיר דו, שבפלשתינהאנו לומדים הכרוניקה האקאשית ן מ. בפני הרועים

שמהם האב היה צאצא מקו הכהונה נולד להורים אשר  –אני מדגיש  –ילד זה . דוד-ביתמקו הכהונה ל

אנו מסתכלים עם הרועים . את הכוח הקורן מבודהא בעולם הרוח, מיום לידתו, היה צריך לקלוט, דוד-ביתל

אנו ; ורואים את הקרינה מעל לילד הקטן, נולד, נהכלל מכו-כפי שהוא בדרך', ישוע מנצרת'באבוס שבו 

שקודם לכן זרם אל הכוח  –לבודהא  היהיודעים שבתמונה זו מבוטא הכוח של הבודהיסטווה אשר 

ידי כך שהקרין את -הגשים את המעשה הגדול ביותר שלו על, האדם ובפעלו על האנושות מעולם הרוח-בני

 .לחם-זוהרו על הילד שנולד בבית

הגבהים הרוחיים על הילד של הורים המשתייכים ן ינדיבידואליות שכוחה קרן עתה מטה מכאשר הא

החשיבות -המשמעות רבת – כאשר הבודהא עמד להיוולד כבודהיסטווה –לקו דוד נולדה בהודו לפני זמן רב 

וח ומה שהוא ראה בעולם הר, התגלתה לחכם זקן שחי באותם זמנים, תוארו היוםר שאכולה של המאורעות 

. הבודהיסטווה הקטן-ללכת אל הארמון המלכותי ולחפש אחר ילד –שמו אסיתא לאותו זקן חכם ש –לוגרם 

שהילד לא , לתדהמת אביו, בחזותו מראש, הוא ניבא את שליחותו הכבירה כבודהא, כאשר ראה את התינוק

זל ביש מאיים על אסיתא החל לבכות וכאשר נשאל אם מ, לאחר מכן. לבודהא יהיהאלא , ישלוט בממלכתו

, את היום שבו מושיע זהבחיי כך שלא אזכה לראות -אני בוכה משום שאני זקן כל, לא: "הוא השיב, הילד

את הבודהיסטווה הופך לבודהא והייתה ראה בחייו אסיתא לא !" יתהלך על האדמה כבודהא, הבודהיסטווה

היסטווה כתינוק בארמון המלך אותו אסיתא אשר ראה את הבוד, אבל. סיבה טובה לצערו באותו זמן
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מתייחסים אליה כשמעון בסצנה של ההצגה , פי לוקס-אוונגליון עלנולד שוב כאישיות שב, סודהודנא

.המקדש שאליו הובא הילד-נאמר לנו ששמעון קיבל השראה מהרוח ללכת אל בית. המקדש-בבית
5

שמעון  

לראות את הבודהיסטווה שהגיע ה יכול בכה מפני שבאותה התגשמות הוא לא היהיה אותה ישות שכאסיתא 

, הוענקה לו האפשרות להיות עד לשלב הבא בהתפתחותה של אינדיבידואליות זו, אבל. בודהא-לאחוות

,רּוַח ַהקֶֹדׁש ָהיְָתה ָעָליווכאשר 
6

את הקרינה של הבודהיסטווה , המקדש-הוא היה מסוגל לקלוט בהצגה בבית 

אינך צריך עוד לחוש , עתה: "הוא היה יכול לומר לעצמו, אז. דוד-תהמהולל מעל לראשו של הילד ישוע מבי

המושיע הקורן  ההדר של: אתה רואה עכשיו, כי מה שלא זכית לראות בחייך באותם זמנים קדומים, צער

 !"תן למשרתך למות בשלווה, אדון. מעל לתינוק זה

 

                                                      
5

 .32-25פסוקים ', פרק ב, פי לוקס-האוונגליון על 
6

 .25פסוק , שם 
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אז , אך; שיש בורק באופן עמום משהו ממה בהתחלה וכל לחוש י פי לוקס-אוונגליון עלמי שניגש ל

אחר מה שנאמר ל. מתגלים באוונגליון זה, עולמות רוחיים עצומים, יתחיל להתבהר ברוחו שעולמות שלמים

, העולם הבודהיסטית-מחקר רוחי מראה כיצד תפיסת כי כפי ששמענו, לנו יתבהר הדבר, בהרצאה הקודמת

אפשר באמת . פי לוקס-האוונגליון עלזרמה אל תוך , סוגלת להעניק למין האנושיעם כל מה שהיא הייתה מ

בהיותו מובן לתודעה הפשוטה , אך בצורה מיוחדת, לומר שהבודהיזם קורן מתוך אוונגליון זה

 .מתוחכמת ביותר-והלא

 להבין את הבודהיזם כפי שהוא, ויתבהר במיוחד היום הקודמתהרצאה הן מ שאפשר היה לתפוסכפי 

דורש את יישומן של תפיסות נשגבות והתעלות אל הגבהים , מוצג לעולם בתורות של בודהא הגדול

מהותו הרוחית כלולה . הכנה רבה נחוצה כדי לתפוס את מהותו של הבודהיזם; האתריים הטהורים של הרוח

. לאנושות יםהנחוצבצורה היכולה להשפיע על מי שמבין את המושגים והאידיאות  פי לוקס-אוונגליון עלב

לא רק . פי לוקס-האוונגליון עלכאשר נגיע לשורש המיסטריה הטמונה ביסודו של , דבר זה יובן מיד

פנינו בצורה אצילית הם מופיעים ב; ידי אוונגליון זה-ההישגים הרוחיים של הבודהיזם מוצגים בפנינו על

כתשורה לאנושות בהודו לפני כשש התרוממו לרמה גבוהה יותר מזו שהיו בה כאשר הם ניתנו כאילו , יותר

 .מאות שנה לפני העידן שלנו

מהמקום בעולם שבו ; בהרצאה אתמול דיברנו על הבודהיזם כתורה הטהורה ביותר של חמלה ואהבה

אוונגליון . אוונגליון של אהבה וחמלה זרם אל תוך האבולוציה הרוחית כולה של האדמה, בודהא פעל

החיצוני מכל היצורים י כאשר לבו חש את הסבל הניצב מולו בעולם האהבה והחמלה חי בבודהיסט אמית

פי -האוונגליון עלמ, אך; במובן המלא של המיליםאנו נתקלים באהבה ובחמלה בודהיסטיות , שם. החיים

אפשר לתאר זאת כתרגומן של . כל אלה-זורם אלינו משהו שהינו יותר מאשר אהבה וחמלה חובקות לוקס

מטרתו של ; היא אידיאל עבור הבודהיסט, חמלה במובן הנעלה ביותר של המילה. המעשאהבה וחמלה לכדי 

הבודהיסט האמיתי . פועלתהיא לפתח אהבה אשר  פי לוקס-האוונגליון עלסמך המסר של -אדם אשר חי על

עולה הקריאה לקחת צעדים פעילים , פי לוקס-האוונגליון עלמ; יכול לחלוק בעצמו את סבלו של אדם חולה

הבודהיזם עוזר לנו להבין כל דבר אשר מניע את הנפש . ות כל דבר אפשרי כדי לגרום לריפויולעש

 יותרלתת , ממה שנעשה לנו יותרלעשות , קורא לנו להימנע משיפוטים פי לוקס-האוונגליון על; האנושית

להתייחס חובה , שבאוונגליון זה מופיע הבודהיזם הטהור והאמיתי ביותרעל פי אף ! ממה שאנו מקבלים

 .של הבודהיזם, עידון, לאהבה המתורגמת לכדי מעשה כהתקדמות

חזרה 
לתוכן 
 עניינים
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יכול היה לתאר באמת רק  –רומם לרמה גבוהה יותר שבודהיזם  –את ההיבט הזה של הכריסטיאניות 

התאפשר לו באופן בולט לתאר את . פי לוקס-האוונגליון עלשל מחבר  נפשה-תנטייומי שהיו לו הלב 

וף והנפש משום שבפעלו כרופא הוא היה יכול לכתוב בדרך אשר דיברה עמוקות כריסטוס ישוע כמרפא הג

מבטו -היה לו לומר על אודות כריסטוס ישוע מנקודת אשרשהוא תיעד את  העובדה. האדם-ללבם של בני

 .תבהר יותר ויותר ככל שנחדור אל תוך מעמקי האוונגליון הזהת, של רופא

תייחסים לרושם שאוונגליון זה יכול לעשות אפילו על דבר אחר מהמם אותנו כאשר אנו מ, אבל

, כדי להבין איזו אינטליגנציה בשלה נדרשת, הנשגבות של הבודהיזםהתורות . האדם התמימים ביותר-בני

. כאילו נולדו מחדש מתוך מעיין נובע של נעורים, כאילו מחודשות פי לוקס-אוונגליון עלמופיעות בפנינו ב

הוא נראה כמו חידוש של , וכאשר אנו מגלים אותו שוב באוונגליון זה, ץ האנושותהבודהיזם הוא פרי על ע

לב קפדנית לתורות עצמן של בודהא -ידי שימת-אפשר להבין את החידוש הזה רק על. מה שהוא היווה קודם

 .הגדול ולהבחין בעיניים רוחיות בכוחות הפועלים בנפשו של בודהא

כלומר ישות נשגבה מאוד המסוגלת להתבונן , ודהיסטווהכדבר ראשון יש לזכור שבודהא היה ב

. עידניםח חלק באבולוציית האנושות לאורך לקבודהא , כבודהיסטווה. עמוקות במיסטריות של ההוויה

בודהא היה , אטלנטית הראשונה נוסדה והתקדמה-כאשר התרבות האחר, בתקופה שבאה לאחר אטלנטיס

הוזכרו בהרצאה ר שאמסר לאדם את התורות  ,מעולמות הרוח, ובפעלו כמתווך, כבר נוכח כבודהיסטווה

והיות שהוא הגיע לדרגה גבוהה כזו של . הוא היה נוכח בזמנים האטלנטיים וכן בזמנים הלמוריים. אתמול

מלידתו ועד , במהלך עשרים ותשע השנים של קיומו האחרון כבודהיסטווה, הוא היה גם מסוגל, התפתחות

בפעם האחרונה להיזכר שלב אחר שלב בכל הקהילות שבהן חי לפני שהתגשם  ,לבודהא היהלרגע שבו 

על קיומו בעולמות , הוא היה יכול להסתכל לאחור על השתתפותו בעבודות האנושות. בהודו

אתמול . רוחיים כדי שיוכל להוריד מטה משם את מה שהיווה את שליחותו למסור למין האנושי-האלוהיים

א כבר את מה שהי, מהר ככל האפשר, שם שובליי מוכרחהדרגה נעלה כזו בליות צוין שאפילו אינדיבידוא

, אל דרגות עילאיות של תודעה, בעודו בודהיסטווה, בודהא מתאר כיצד הוא התעלה בהדרגה, כך. הלמד

 .שלמה נעשתהמושלמת יותר ויותר וההארה שלו  נעשתהכיצד ראייתו הרוחית 

ת הנתיב שנפשו עברה וכיצד הוא היה מסוגל להיזכר בהדרגה נאמר לנו כיצד הוא תיאר לתלמידיו א

כל -שבהם אור חודר, נזירים הֹו, היו זמנים: "הוא דיבר אליהם איכשהו בדרך הבאה. בהתנסויותיו בעבר

 –לא צורות ואף לא תמונות  –אבל עדיין לא יכולתי להבחין בדבר כלשהו בו , מעולם הרוח הופיע בפניי

אלא תמונות , התחלתי לראות לא רק את האור, לאחר מכן. הייתה טהורה מספיקההארה שלי עדיין לא 

ההארה כי  –לא יכולתי להבחין במה שצורות ותמונות אלה ציינו , אבל; בתוך האור, צורות בודדות, בודדות

עצמן בצורות  התחלתי להבין שישויות רוחיות ביטאו את, כך-אחר. שלי עדיין לא הייתה טהורה מספיק

כי  –הן ילאשוב לא יכולתי להבחין בממלכות של עולם הרוח שישויות אלה השתייכו , אך; נות אלהותמו
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למדתי לדעת לאיזו ממלכה של עולם הרוח , לאחר מכן. ההארה שלי עדיין לא הייתה טהורה מספיק

הן רכשו את מקומן בממלכות שבאמצעותן פעולות בלא יכולתי להבחין , אך; השתייכו ישויות אלה

זמנים באו , אז. כי ההארה שלי עדיין לא הייתה טהורה מספיק –מה היה מצב הנפש שלהן ואף לא , וחיותהר

ובמצב  ישויות רוחיות אלה רכשו את מקומן בממלכות הרוחיות להבחין בפעולות שדרכןשבהם יכולתי 

חייתי בזמנים עדיין לא יכולתי להבחין עם אלו ישויות רוחיות מסוימות אני עצמי , אבל; הנפש שלהן

באו  ,לאחר מכן. כי ההארה שלי עדיין לא הייתה טהורה מספיק –ואף לא איך אני קשור אליהן , קודמים

הן בדרך זו או זמנים שבהם יכולתי לדעת ששהיתי עם ישויות מסוימות בתקופות מסוימות והייתי קשור אלי

 !"טהורהההארה שלי הייתה , עתה. הקודמים אכן התקיימו ידעתי שחיי: אחרת

שאף על פי שהוא תלמידיו כיצד הוא פילס את דרכו בהדרגה אל הידיעה בודהא ציין בפני , בדרך זו

ר שאהייתה צריכה בכל זאת להירכש מחדש בהתאמה עם התנאים , כבר הגיע אליה בתקופה מוקדמת יותר

יות בצורה כזו ידיעה זו הייתה בהכרח צריכה לה, במקרה של בודהא. העוקבותשררו בכל ההתגשמויות 

נקבל רמז על , אם ניגש לדברים האלה עם הרגש הנכון. שתתאים לירידתו המלאה אל תוך גוף פיסי אנושי

בודהא . אשר התגשמה באותו זמן בבנו של המלך ממשפחת סאקיההגדולה והמשמעות של האינדיבידואליות 

אדם בהווה -הראייה הרגיל של בני נגיש לכושר-יהיה בלתי, ידע שהעולם שהיה ביכולתו לחוות ולראות שוב

עבור האנושות ; יכלו לראות בעולם הרוח –ובודהא היה מתקדש  – רק מתקדשים. ובעתיד המיידיים

יותר  היו, שרידים שעברו בתורשה של הראייה הרוחית הקדומה. היא לא הייתה עוד אפשרית, הרגילה

שליחותו העיקרית ; שהיה למתקדשים לומר אדם רק על מה-בודהא לא בא לספר לבני, אבל .ויותר נדירים

הוא לא , לפיכך. מתוך הנפש האנושית עצמה לזרום מוכרחיםאשר הייתה למסור להם ידיעה על הכוחות 

האדם על מה -מוכרח אני לספר לבני: "אלא הוא אמר לעצמו, פירות ההארה שלועל היה יכול לדבר רק 

 ."ועל הכשרים המשתייכים לתקופה זו עם הפנימיטבשל שהם יכולים להשיג דרך פיתוח עילאי יותר 

, אדם יכירו בהדרגה את תוכנה של תורת הבודהא כמשהו שתבונתם-בני, במהלך אבולוציית האדמה

האדם יהיו בשלים מספיק -יצטרכו לעבור לפני שכל בני, רבים מאוד, עידנים רבים, אך. תאמר להם, נפשם

לפתח , כי. ן להביא לידי ביטוי בצורה של ידיעה טהורהאת מה שבודהא היה הראשו מתוך נפשםלהפיק 

. אינו כמו להוציאם בפעם הראשונה מתוך מעמקי הנפש האנושית, כשרים מסוימים בעידנים מאוחרים יותר

אפילו אנשים צעירים מסוגלים להטמיע את עקרונות הלוגיקה ולפתח חשיבה , היום. הבה ניקח דוגמה נוספת

זה , אך. מתוך טבעו הפנימי שרים הכלליים שיש לאדם אשר התפתחית היא אחד הכחשיבה לוג, כיום. לוגית

יש הבדל בין להוציא . שכושר זה הופיע לראשונה מתוך נפש אנושית, ההוגה היווני הגדול, היה באריסטו

 .כבר פותח באנושות במשך תקופה מסוימתתוך הנפש ובין להוציאו לאחר שמשהו בפעם הראשונה מ

 ,האדם היה בין התורות הכבירות ביותר והוא יישאר כך במשך עידנים רבים-הא לבניהמסר של בוד

הייתה נחוצה כדי , הארה בדרגה עילאית שרכשהנפש של אדם , הנפש של בודהיסטווה, לפיכך. רבים מאוד
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דרגה עילאית ביותר של הארה הייתה יכולה רק . בפעם הראשונה לכוח חי בישות אנושית תהיהשתורה זו 

התורה , כלומר –פשר לנפש להוליד את מה שהיה אמור להפוך ליכולת אוניברסלית של המין האנושי לא

המסר של בודהא היה צריך להיות מוצג במילים שהיו מוכרות לאנושות של . הנשגבה של חמלה ואהבה

סאנקייה פילוסופיית ה, הייתה כבר התייחסות לעובדה שבזמנו של בודהא. במיוחד לבני עמו, אותם זמנים

מי שהביא . מהן הופקו המונחים והמושגים שהיו בשימוש באותם זמנים. ופילוסופיית היוגה נלמדו בהודו

חי בתוכו במושגים מוכרים  אשרמסר חדש היה בהכרח צריך להשתמש בשפת היומיום וגם בודהא עטף את 

להשתמש  מוכרחהוא היה  אך, הוא עיצב מחדש את המושגים האלה לצורות חדשות לגמרי, אמת. דורו-לבני

בודהא עטף את החכמה הנשגבה , וכך. להיות שהעתיד מבוסס על העבר מוכרחהעיקרון של אבולוציה . בהם

 .ורות ההודיות של אותם זמניםשלו בביטויים שהיו מקובלים בת

לדמיין לעצמנו את מה שבודהא התנסה בו במהלך תקופת שבעת הימים של עלינו לנסות , עתה

. לדאגה העמוקה והאינטימית ביותר של המין האנושי להיותתורה זו עמדה . הבודהי-לו תחת עץש' ההארה'

על ההתנסויות העמוקות שבודהא התנסה , גם אם עם מחשבות הולמות רק בקירוב, הבה ננסה לחשוב, לכן

 .הבודהי ולאחר מכן באו לידי ביטוי בנפשו-בהן תחת עץ

אדם רבים היו רואים רוחיים באופן עמום -ק שבהם בנייתכן שהוא אמר שהיו זמנים בעבר הרחו

'? רואה רוחי'או ' רואה רוחי באופן עמום'מה משמעות הדבר להיות . כולם היו כאלהובעבר רחוק אף יותר 

כאשר אדם מסוגל להשתמש . הגוף האתרישל  משמעו להיות מסוגל להשתמש באיבריו ,להיות רואה רוחי

אך לא , לחוש ולחוות באופן פנימי מיסטריות עמוקות, באמת, הוא יכול, דבאיברים של גופו האסטרלי בלב

כאשר מה שנחווה בגוף האסטרלי מטביע את  ראייה רוחית יכולה להופיע רק. משיתתיתכן שום ראייה מ

שעדיין לא , שבגוף האתריהעובדה ן גם הראייה הרוחית העמומה והקדומה נבעה מ. בגוף האתרי' חותמו'

, לכן. היו איברים שהאנושות הקדומה עדיין הייתה יכולה להשתמש בהם, תוך הגוף הפיסי עבר לגמרי אל

! של הגוף האתרי ת להשתמש באיבריוהם איבדו את היכול? האדם איבדו במהלך הזמנים-מהו הדבר שבני

בצורה של , בחוותם בגוף האסטרלי, החיצוניים של הגוף הפיסי להשתמש רק באיבריוהם היו מוכרחים 

ל בודהא הגדול כל זה עבר בנפשו ש. את מה שהגוף הפיסי העביר, רגשות ותמונות מנטליות, חשבותמ

האדם איבדו את היכולת להשתמש באיברים של -בני": הוא אמר לעצמו. התנסה בהםש הדבריםכביטוי של 

 ."יבעזרת גופם הפיסהעולם החיצוני ן הם למדו מ אשרהם חווים בגופם האסטרלי את . גופם האתרי

כאשר האוזן שומעת , כאשר העין קולטת צבע אדום: "בודהא עסק בשאלה המשמעותית הבאה, עתה

במצבים רגילים רשמים אלה הופכים למושגים אז , רושם מסוים מקבלכאשר חוש הטעם , צליל, קול

, וליםהם לא היו יכ, אילו היו נחווים רק בדרך זו. אידיאות והם נחווים באופן פנימי בגוף האסטרלילו

של העולם החיצוני  מתמסר לרשמיופשוט אילו האדם היה . וסבללהיות מלווים בכאב , בנסיבות רגילות
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הוא היה עובר בעולם בלי לחוות , הקולות וכן הלאה שלו, הצבעים, עם האורמשפיע על חושיו כאשר הוא 

 ."סבלרק בתנאים מסוימים שהאדם יכול לחוות כאב ו. כאב וסבל מהרשמים שנעשים עליו

מתי ומדוע . צרותדאגות ו, סבל, שאף לגלות באלו תנאים האדם חווה כאבבודהא הגדול , לפיכך

, בהסתכלות לאחור בזמנים העתיקים: הוא אמר לעצמו? הופכים הרשמים של העולם החיצוני כרוכים בסבל

פם האסטרלי ישויות מסוימות פעלו בגו, האדם על האדמה-מתגלה שבהתגשמויות המוקדמות יותר של בני

וך הישויות הלוציפריות חדרו אל ת, במהלך ההתגשמויות בתקופות של למוריה ואטלנטיס. משני כיוונים

על , התקופה האטלנטית ואילךן מ, לאחר מכן .גוף האסטרלי האנושיהטבע האנושי והשפעותיהן פעלו על 

האדם , תיו המוקדמות יותרבמהלך התגשמויו, כך. האדם פעלו גם ישויות שהיו תחת שלטונו של אהרימן

הוא לא היה , אלמלא ישויות אלה פעלו עליו. אהרימניותהשל הישויות הלוציפריות ו יהןהיה נתון להשפעות

 מבט גבוהה יותר-מנקודת, לכן. ואף לא רצון חופשי, יכול לרכוש לא חירות ולא כושר להבדיל בין טוב לרע

רוחיים עמוק -ט מסוים הן הובילו אותו מגבהים אלוהייםאם כי אמת שבהיב, מזל שהשפעות אלה פעלו עליו

 .הקיום החומרית מזו שאחרת היה יורד אליה-תוך הווייתיותר ל

הפלישה של לוציפר ן בודהא הגדול היה יכול לומר שהאדם נושא בתוכו השפעות הנובעות מ, לכן

עם הראייה הרוחית . רהשפעות אלה נשארו בו מהתגשמויות מוקדמות יות. מצד אחד ואהרימן מצד שני

הוא קלט את השפעותיהם של לוציפר , כאשר האדם היה עדיין מסוגל לראות בעולם הרוח, העתיקה שלו

 –באה מלוציפר ואחרת  זוהשפעה : הוא היה יכול לומר. ואהרימן והיה יכול להבדיל ביניהם בבירור

, ת המזיקות של לוציפר ואהרימןעם ראייתו בעולם האסטרלי הוא קלט את ההשפעוובה במידה ש. מאהרימן

הייתה תקופה . הוא גם ידע כיצד הוא בא במגע עם הישויות הללו. הוא היה יכול לטפל בהן ולהישמר מפניהן

זה ם נשאו בתוכם מהתגשמות להתגשמות אדם ידעו מהיכן באו ההשפעות שה-שבה בני –כך אמר בודהא  –

האדם בור ביחס להשפעות ; גם ידיעה זו אבדה, יקהעם איבוד הראייה הרוחית העת, אבל. עידנים רבים

. הידיעה של הראייה הרוחית המוקדמת הוחלפה בבורות. אשר פעלו על נפשו לאורך סדרה של התגשמויות

אך הן , הוא אינו יכול לקלוט מהיכן באות ההשפעות של לוציפר ואהרימן; חשיכה עוטפת את האדם, עתה

של משהו ולקיומו  ושטות להתכחש לממשותתהיה זו . ינו יודע דברשעליו הוא איש בו משהו ! שם בתוכו

ההשפעות אשר חדרו אל תוך האדם מהתגשמות . האדם בורים ביחס אליו-גם אם בני, אשר קיים בפועל

 !אלא שהוא אינו מודע להן –הן שם והן פועלות לאורך חייו . פועלות בתוכו, להתגשמות

יש ; ןהוא חש אות, ו יכול לזהות את מהותןשהוא אינל פי עאף ? למה גורמות ההשפעות האלה באדם

. הנוכחית שלוהמשיך מהתגשמות להתגשמות ונכנס אל תוך צורת הקיום שבתוכו כוח שהינו ביטוי של מה 

להתנסות , ידי תשוקתו לחיים החיצוניים-מיוצגים על, שאת טבעם האדם אינו יכול לזהות, הכוחות האלה

פועלות ההשפעות הלוציפריות והאהרימניות העתיקות , כך. כמיהתו לחייםו השתוקקותוידי -על, בעולם
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זה , למעשה. מהתגשמות להתגשמות עוברתהשתוקקות זו לחיים . לקיום ככמיהה, לקיום אדם כהשתוקקותב

 .לתלמידיו הקרובים הוא נתן הסברים מפורטים יותר, אך. מה שבודהא הגדול אמר

ש יכולה להיות מובנת רק אם הייתה הכנה מסוימת באמצעות הדרך שבה הוא הציג את מה שהוא ח

שלו עוזבים את הגוף הפיסי ואת הגוף ' אני'גופו האסטרלי וה, אנו יודעים שכאשר אדם מת. האנתרופוסופיה

. עצום של חייו האחרונים בצורה של תמונה ענקיתזיכרון -לוח, לפרק זמן מסוים, ניצב לפניו, אז. האתרי

; נשארים, גופו האתרי מושלך וגוויה שנייה ומשהו כמו תמצית או מהות של גוף אתרי זההחלק העיקרי של 

שוב אל תוך התגשמותו  ההוא נושא עמו את התמצית הזאת בתקופות הקמאלוקה והדווכאן ומחזיר אות

כל מה שקרה לו בדרך , התנסה בו דרך מעשיוחיים זו כל מה ש-בהיותו בקמאלוקה נחקק בתמצית. הבאה

תגשמות מה תכל זה מתאחד עם תמצית הגוף האתרי אשר עובר. ארמה אנושית ועליו לפצות על כךשל ק

המונח , המזרח בספרות. קיום דרך לידה-עמו כאשר הוא נכנס שוב להוויית אחת לאחרת והאדם מביא אותה

עמו זו תמצית של הלינגה שרירא שהאדם נושא , כך. לינגה שריראהוא  גוף אתרישל מה שאנו מכנים 

 .מהתגשמות להתגשמות

כל מה שהוא כולל  ,בלינגה שרירא שלו, האדם מביא עמו, בלידה: בודהא היה יכול לומר

דבר ועליו פרושה  אינו יודע עליו, בתקופה הנוכחית, בו חקוק כל מה שהאדם; מהתגשמויותיו הקודמות

כמיהה במה שמכונה . יוםהשתוקקות לק, כמיהה לקיוםכ בא לידי ביטוישהוא על פי אף , חשכת הבורות

, בודהא ראה כל מה שבא מהתגשמויות קודמות ומניע את האדם להשתוקק בלהיטות להנאה בעולם, לחיים

כוח זה קיים באדם . אלא עורג לעולם זה, קולות ורשמים אחרים, כך שהוא לא רק נע בעולם של צבעים

ודהא אמר לתלמידיו את הדברים ב. סמסקארהתלמידיו של בודהא מכנים אותו . מהתגשמויות קודמות

בגלל . של משהו משמעותי מאוד הקיים בו, שלו' התפיסה-אי, 'מה שאופייני לאדם הוא הבורות שלו: הבאים

מתייצב מול האדם מהישויות הלוציפריות והאהרימניות וכלפיו הוא עשוי  אשרכל , זו' תפיסה-אי, 'בורות זו

רועמים במסתוריות בתוכו לכדי כוחות מרדימים אשר , לקיוםעובר שינוי לכדי כמיהה , מץ גישה יעילהלא

 וזוהי הסיבה לכך שאיש בה הנוכחית של האדם התפתחה מתוך הסמסקארההחשי. מהתגשמויות קודמות

 .בלי מאמץ נוסףלחשוב באופן אובייקטיבי  ,ל האבולוציה האנושיתבמחזור הנוכחי ש, אינו מסוגל

ההבחנה בין חשיבה אובייקטיבית אשר : הבהיר לתלמידיו שימו לב היטב להבחנה דקה זו שבודהא

חישבו על . הכוחות העולים מהלינגה שריראן שפעת מואינה רואה דבר מלבד האובייקט ובין חשיבה המ

שאלו את עצמכם כמה מהדברים שאתם רוכשים ; על אודות דברים' דעותיכם'הדרך שבה אתם רוכשים את 

כל דבר אשר . כתוצאה מכך שאתם מתבוננים בהם באופן אובייקטיבי נובעים מכך שהם מענגים אתכם וכמה

אלא בגלל נטיות ישנות אשר הובאו מהתגשמויות , לא כתוצאה מחשיבה אובייקטיבית, נרכש כאמת לכאורה

מה שאדם ל איבר זה של חשיבה מורכב מסך כ. פנימיחשיבה איבר יוצר , פי בודהא-על, כל זה – קודמות

בודהא ראה . נשארות בלינגה שרירא שלו כשארית, ות מסוימות בהתגשמויות קודמותחושב בגלל שהתנסוי
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: והוא אמר, נוצר מהסמסקארהר שא בישות הפנימית של האדם סוג של איבר חשיבה פנימי

שם , 'בבודהיזם – האינדיבידואליות הנוכחיתו היא אשר יוצרת באדם מה שמכונה מחשבתית ז-מהות

 .הוא המונח שפילוסופיה אחרת משתמשת בו' המקארהא'. 'קמארופא'או ' וצורה

האדם היו עדיין רואים -כאשר בני, קדומיםבזמנים . בודהא דיבר אל תלמידיו איכשהו בדרך הבאה

כי , הדברראו את אותו , במובן מסוים, כולם, הקיום הפיסית-העולם הפרוש מאחורי הווייתרוחיים וראו את 

כל אדם הביא עמו , כאשר חשכת הבורות התפשטה בעולם, אבל. כולםהעולם האובייקטיבי זהה עבור 

אותו לישות המתוארת בצורה הטובה  עשהדבר זה . יכולות אינדיבידואליות אשר הבדילו אותו מחבריו

לכל אחד היה  –לכל אדם היה שם אשר הבדיל אותו מאחרים . ביותר כבעלת צורה מיוחדת של נפש

מו מהתגשמויות י של האדם תחת ההשפעה של מה שהביא עעו הפנימשנברא כך בטבמה , לכן. 'אהמקארה'

מאנאס , מבפנים כלפי חוץ, בתוכו בונה –שלו , האינדיבידואליות', השם והצורה'קודמות ומהווה את 

 .האיברים ששת המכונים, וחמשת איברי החושים

בלינגה שרירא משהו שהיה : אלא; העין נוצרת מבפנים כלפי חוץ: שימו לב לכך שבודהא לא אמר

; מעורפלת-לא, העין אינה רואה ראייה טהורה, לפיכך. התעצב לכדי עין, והובא משלבים קודמים של קיום

אלמלא הייתה מלאה באופן פנימי בשארית , בעולם הקיום החיצוני בצורה שונה למדימופיעה היא הייתה 

ידי -אלא הכול מתעמעם על, ההאוזן אינה שומעת בבהירות מלא, לפיכך. של שלבים מוקדמים של קיום

לשמוע דבר זה או , שמתערבבת עם כל הדברים התשוקה לראות דבר זה או אחרהתוצאה היא . שארית זו

בכל הדברים שהאדם נתקל , הקיום-במחזור הנוכחי של הוויית. לטעום או לקלוט בדרך זו או אחרת, אחר

כה אמר  –סוד זה של תשוקה היה חסר י אם. 'תשוקה'ר מהתגשמויות קודמות כמשתרבב מה שנשא, בהם

הוא היה נותן לעולם לפעול עליו ולא היה ; מתבוננת ישות אלוהיתהאדם היה מתבונן בעולם כפי ש –בודהא 

תעלה מעבר למה שהכוחות תולא היה שואף לכך שידיעתו , משתוקק עוד לדבר כלשהו מעבר למה שניתן לו

הוא . אך היה מרגיש שהוא משולב בו, ו לבין העולם החיצוניהוא לא היה מבדיל בינ; האלוהיים העניקו לו

. עצמו נפרד מיתר העולם רק מפני שהוא משתוקק להנאה רבה ומגוונת יותר מזו שהעולם מציע לואת חש 

הוא לא היה מבדיל , מהקיים בעולם רצון-אילו היה שבע. דבר זה מוביל לתודעה שהוא שונה מיתר העולם

עולם לא היה חווה מה הוא ל. חש שקיומו שלו ממשיך אל תוך העולם החיצוני הוא היה; את עצמו ממנו

עיצוב . יכול ליצור עמו קשרהיה הוא לא , ממנונפרד -לא בהיותו כי, עם העולם החיצוני קשרשמכונה 

 ודחף רגשהקשר הזה עורר ; היה אחראי לייסוד ההדרגתי של קשר עם העולם החיצוני ששת האיברים

דאגות , סבל, מופיעים כאב, בגלל שהאדם מנסה להיאחז בעולם החיצוני, אבל. החיצונילהיאחז בעולם 

 .וצרות

זו הייתה . דאגות וצרות, סבל, כגורם כאב אדם הפנימילימד את תלמידיו ביחס לזה מה שבודהא 

חווה אותה כאמת אחד  מוארכי , החייםן אשר נבעה ישירות מאך תורה  –ארוגה בעדינות , תורה נעלה
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בהנחותו את האנושות כבודהיסטווה במשך אלפי שנים בהתאמה עם עקרונות . ביחס לאנושות בזמנומוקה ע

הוא ידע מדוע . לבודהא הידיעה על הטבע האמיתי של הסבל וגורמיו שהיהעלתה בו לאחר , האהבה והחמלה

הוא היה יכול וכאשר התפתחותו התקדמה עד כדי כך ש .האדם סובל והוא הסביר זאת לתלמידיו הקרובים

הוא סיכם , במחזור הנוכחי של האבולוציה הקיום האנושית-לחוות את עצם המהות והמשמעות של הוויית

 אשראת  בפומביהוא הציג , שם. אותה כולה בדרשה המפורסמת בבנארס שבה הוא חנך את עבודתו כבודהא

 .מסר קודם לתלמידיו בדרך אינטימית יותר

כפי , מבין שהחיים, הקיום-מי שיודע את הגורמים של הוויית –. םאת הדברים הבאיבערך הוא אמר 

. סבל בעולםההוראה הראשונה שעליי למסור לכם מתייחסת ל. להיות כרוכים בסבל מוכרחים, שהם

הם טמונים בעובדה שהכמיהה לקיום ? היכן טמונים גורמים אלה. גורמי הסבלההוראה השנייה מתייחסת ל

ההוראה . היא הגורם לסבל הכמיהה לקיום. אר בו מהתגשמויות קודמותמשתרבבת באדם מתוך מה שנש

ידי חיסול הכמיהה -על; ידי חיסול הגורם לו-על? העולםן כיצד מסולק הסבל מ: השלישית מתייחסת לשאלה

נעשו בורים ובורות זאת , האדם איבדו את הידיעה הקודמת של ראייה רוחית-בני! מבורות תלקיום הנובע

, כאבלהבורות אשמה בכמיהה לקיום ולחילופין היא הגורם לסבל ו. את עולם הרוח מהםהמסתירה  היא

נעלמה מן הידיעה הקדומה . העולם כדי שהסבל ייעלםן להיעלם מ מוכרחההכמיהה לקיום . צרותללדאגות ו

, אפשרית ידיעה חדשה, עתה, אבל. של הגוף האתרי האדם לא יכלו עוד להשתמש באיבריו-בני; העולם

, הודות לכוחותיו העמוקים ביותר, גופו האסטרלייעה אשר נרכשת כאשר האדם משתקע לגמרי במה שהיד

. יכול למסור לו ובעזרת מה שאיברי החושים החיצוניים שלו מאפשרים לו להבחין בו בעולם הפיסי החיצוני

 –גוף הפיסי שיתוף הפעולה של ה תוךומתפתח מה שמוצת כך בכוחות העמוקים ביותר של הגוף האסטרלי 

ידיעה זו מוענקת לו , כי; דבר זה לבדו יכול לסייע לאדם בהתחלה ולמסור לו ידיעה –ופק ממנו הגם אם לא 

 .ברוח זו שבודהא דיבר בדרשת החניכה הגדולה. בהתחלה כתשורה

פיתוח עילאי ביותר של כוחות ות את סוג הידיעה אשר מושגת דרך הוא ידע שעליו למסור לאנוש

האדם , היה עליו ללמד שבאמצעות הבנה עמוקה וחודרת של כוחות הגוף האסטרלי, לפיכך. רליהגוף האסט

ועה בהשפעות מהתגשמויות אך באותו זמן לא נג, רוכש ידיעה שהינה הן הולמת והן אפשרית עבורו

האדם סוג של ידיעה שאינה קשורה למה שרדום בחשכת הבורות בתוך -בודהא רצה למסור לבני. קודמות

הכלולים בגוף ידי כך שמעוררים לחיים את כל הכוחות -ידיעה כזו נרכשת על. ש האנושית כסמסקארההנפ

הוא שמשהו שעליו האדם אינו " –כה אמר בודהא  – "הגורם לסבל בעולם". האסטרלי בהתגשמות אחת

האדם  מורשת זו מהתגשמויות קודמות היא הגורם לבורות. יודע דבר נשאר מאחורי ההתגשמויות הקודמות

, כאשר הוא נעשה מודע לטבע הכוחות בגופו האסטרלי, אבל. היא הגורם לסבל ולכאב שלו; ביחס לעולם

ידיעה  –תלויה בכל ההשפעות מזמנים קדומים -לרכוש ידיעה אשר נשארה בלתי, אם רצונו בכך, הוא יכול

 !"שהיא שלו עצמו
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הנתיב המוכר עשה זאת בצורה של  והוא, האדם-זו הייתה הידיעה שבודהא הגדול רצה למסור לבני

במחזור , לרכוששם הוא מציין את היכולות והתכונות שהאדם מוכרח לפתח כדי . נתיב שמונת האיבריםכ

באמצעות הכוח , כך. ונשנות-ידיעה שאינה מושפעת מהלידות החוזרות, הנוכחי של האבולוציה האנושית

השגה באמצעות הכוחות החזקים ביותר -נם בריבודהא רומם את נפשו אל הגבהים שהי, בעצמורכש שהוא 

ובנתיב שמונת האיברים הוא הראה לאנושות את הדרך אל סוג של ידיעה שאינה , של הגוף האסטרלי

 –. בדרך הבאההזה הוא תיאר את הנתיב . מושפעת מהסמסקארה

סתכלות ה, בדברים הסתכלות נכונהסוג זה של ידיעה על אודות העולם כאשר הוא רוכש  רוכשהאדם 

 לרכישתהוא מוכרח לשאוף ככל העולה בידו . שאינה קשורה לסימפתיה או אנטיפתיה מאיזשהו סוג

: העיקרון הראשוןזהו . פי מה שמציג עצמו בפניו באופן חיצוני-על, הסתכלות נכונה בכל דבר

 . בדברים הסתכלות נכונה

לשפוט ווכרח להתאמץ הוא מ; האדם מוכרח להשתחרר ממה שנשאר מהתגשמויות קודמות, שנית

הוא  שיפוט נכון, כך. בהתאמה עם הסתכלותו הנכונה ולא להיות מושפע מהשפעות אחרות כלשהן

 . העיקרון השני

לאחר , הוא שהאדם מוכרח לשאוף לתת ביטוי אמיתי למה שברצונו למסור לעולם העיקרון השלישי

 ,כל התגלות של ישותוגם אלא  ,לא רק דבריו; שרכש תחילה את ההסתכלות הנכונה והשיפוט הנכון

 . הדיבור הנכוןזהו . היא ורק היא –לבטא את הסתכלותו הנכונה  מוכרחים

לא , פי הסימפטיות והאנטיפתיות שלו-לא על, לשאוף לפעולשהאדם מוכרח הוא  העיקרון הרביעי

, האפשר להסתכלותו הנכונאלא בדרך כזו שהוא י, קארה שבתוכופי הכוחות האפלים של הסמס-על

 . הפעולה הנכונהזוהי . מעשהלהפוך ל, שיפוטו הנכון ודיבורו הנכון

השליחות הוא שעליו לרכוש את , המאפשר לאדם להשתחרר ממה שנמצא בתוכו, העיקרון החמישי

אדם -נוכל להבין היטב את מה שבודהא התכוון לומר אם נזכור כמה בני. בעולם והעמדה הנכונות

, אך. בהאמינם שתפקיד אחר יהיה מועיל יותר, עוברות על פניהםהמשימות הן רצון מ-אינם שבעי

את הטוב ביותר , האדם צריך להיות מסוגל להפיק מהמצב שלתוכו נולד או שגורלו הציב אותו בו

לא מוצא סיפוק בסיטואציה שמי . השליחות הנכונהאו  העיסוק הנכון כלומר לרכוש את, האפשרי

זה מה שבודהא מכנה . נה את הכוח לפתח פעילות נכונה בעולםלא יהיה מסוגל להפיק ממ, הוצבשבה 

 . שליחות נכונה

הוא שעל האדם להשקיע יותר ויותר מאמצים כדי להבטיח שמה שהוא רוכש  העיקרון השישי

הוא נולד בעולם עם הרגלים . הרגלאצלו ל יהיה, שיפוט נכון וכן הלאה, ידי הסתכלות נכונה-על

מאמציו של האדם צריכים , אך. להרגל זה או אחר, טייה זו או אחרתילד נותן עדות לנ. מסוימים

אלא לרכישת אותם הרגלים אשר , הסמסקארהן לא לשמירת ההרגלים הנובעים מ, להיות מכוונים
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ההרגלים אלו הם . דיבור נכון וכן הלאה, שיפוט נכון, בהדרגה לשלו כתוצאה מהסתכלות נכונה ייעשו

 .הנכונים

ידי כך שלא ישכח את יום האתמול -א שאדם צריך להכניס סדר לתוך חייו עלהו העיקרון השביעי

. הוא לא היה מגשים דבר אילו בכל פעם היה עליו ללמוד מחדש את כישוריו. כאשר עליו לפעול היום

כבר  אשרעליו לתאר את , תמיד. ביחס לכל דבר בחייו, מודעות, כוח של היזכרותעליו לשאוף לפתח 

לרכוש  מוכרחהאדם , החלקיםלאורך הנתיב בעל שמונת , כך. בין הווה ועבר עליו לקשור, למד

 . בודהאבמובן תורתו של  מודעות נכונה

יסוד מבלי משוא פנים להשקפה אחת או אחרת ובלי להיות מושפע , נרכשת כאשר התכונה השמינית

, העולם הוא מתמסר במסירות טהורה לדברים של, נשאר בו מהתגשמויות קודמותכלשהו אשר 

 .ההתבוננות הנכונהזוהי . משתקע בהם ומאפשר להם לדבר אליו

הוא יוביל בהדרגה , שעליו בודהא אמר לתלמידיו שאם עולים עליו החלקיםזהו הנתיב בעל שמונת 

וימסור לנפש משהו הגורם להשתחררות מיסודות המשעבדים , לחיסול הכמיהה לקיום והסבל הנלווה לה

 .אותו מחיים קודמים

איזו משמעות טמונה בעובדה יודעים  אנו. ומקורו רוח הבודהיזםהצלחנו לתפוס משהו מ, העת

הבודהיסטווה אפשר תמיד לכל דבר הקשור לשליחותו לזרום אל . לבודהא היהבודהיסטווה מן העבר הש

ו האדם לא היו מסוגלים להפעיל אפיל-בני, לפני שבודהא בא לעולם, בזמנים עתיקים מאוד. תוך האנושות

. החלקיםאת כוחותיהם הפנימיים בדרך כזו שהם היו יכולים לפתח את התכונות של הנתיב בעל שמונת 

שאפשר הוא העבר ן הבודהיסטווה מו, השפעות אשר זרמו מעולם הרוח היו נחוצות כדי לאפשר זאת

ר זה היה מאורע בעל חשיבות ייחודית כאש, לכן. המין האנושי אל תוךלהשפעות אלה לזרום מטה 

לבודהא ומסר בצורה של תורה את מה שבזמנים קדומים הוא גרם לו לזרום מלמעלה  היהבודהיסטווה זה 

שקודם היו כוחות  מתוך עצמוהוא הכניס אל תוך העולם גוף פיסי המסוגל לפתח . האדם-בני אל תוךלמטה 

ידי -העולם על מסוג זה הובא אל הגוף הראשון. יכולים רק לזרום מטה מתוך ממלכות עילאיות יותר

לממשות בעולם הפיסי באותו  נעשהכל דבר בעבר שהוא גרם לו לזרום מלמעלה למטה . גאוטמה בודהא

עבור האבולוציה כולה של האדמה כאשר כוחות אשר  לכת-זהו מאורע בעל חשיבות גדולה ומרחיקת. זמן

. ישות אנושית על האדמההאנושות מתקופה לתקופה נוכחים יום אחד בטבע הגופני של  אל תוךזרמו מטה 

 .האדם-מוענק כוח אשר יכול לעבור אל כל בני, אז

האדם בכל העידנים לפתח בישותם -בגופו של גאוטמה בודהא טמונים הגורמים המאפשרים לבני

האדם את האפשרות -קיומו של בודהא הבטיח לבני. החלקיםשלהם את הכוחות של הנתיב בעל שמונת 

 יהיוהחלקים ות הנתיב בעל שמונת עד שעקרונ, ד לקרות בעתיד בהיבט זהוכל מה שעומ! לחשיבה נכונה
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האדם כמזון -לבניבודהא את מה שנשא בתוכו מסר . יהיה בזכות אותו קיום, לממשות במין האנושי כולו

 .עבורם רוחי

, בימינו אין מדע אשר קולט את העובדות המשמעותיות האלה באבולוציה של האנושות, באופן כללי

הדגשתי יותר מפעם אחת . פשוטיםמעשיות -ובסיפוריאגדות -ן מוצגות לעתים קרובות בסיפוריאבל ה

. המדע האובייקטיבי שלנו עצמון יותר מ' מדעיים'עשיות חכמים ומ-אגדות וסיפורי-לעתים קרובות סיפוריש

: ווההנפש האנושית תמיד חשה אמת מסוימת הקשורה לטבעה של ישות כמו זו של הבודהיסט, במעמקיה

ן כן קורן חזרה ממשל הנפש ולאחר  לקניינהבהדרגה  נעשהמשהו זורם מלמעלה כלפי מטה ואז , שבהתחלה

, אדם שהיו מסוגלים לחוש את משמעותו של דבר זה באופן עמום או ברור-בני. הנפש עצמה לעבר הקוסמוס

את הכוחות של תורת כך הבודהיסטווה הקרין פעם על האדמה , השמיםן כמו קרני השמש מ: אמרו לעצמם

אלא שאז הבודהיסטווה . החלקיםשמונת  הנתיב בעלעקרונות פי -פותחו עלר שאהכוחות , החמלה והאהבה

כוח זה חי עתה באנושות וזורם חזרה . האדם את הכוח שפעם היה שלו-ומסר לבניירד אל תוך גוף אנושי 

דבר בעל משמעות מיוחדת באזורים חשו בזה כ. אל תוך הקוסמוס כפי שקרני השמש משתקפות באור הירח

האגדה הראוי -סיפור, כך. מעשייה-אגדה או סיפור-שבהם היה נהוג לבטא אמת מסוג זה בצורה של סיפור

 .לציון הבא סופר באזורים שבהם הבודהיסטווה הופיע

אך , זה היה עידן שבו יצורים אחרים ממינים רבים ושונים חיפשו אחר מזון. בודהא חי כארנבת, פעם

שבמציאות , הארנבת. בשר-מזון צמחי שהארנבת הייתה יכולה לאכול לא התאים ליצורים אוכלי. נאכלכולו 

האל הופיע , באותו רגע. מזוןלו ראתה ברהמן עובר והחליטה להקריב את עצמה כדי לספק , הייתה בודהא

ורה וצייר תמונה האל לקח טינקט, לאחר מכן. נפערה תהום ובלעה את הארנבת. וראה את המעשה האצילי

איננו , במערב. פני שטח הירח-אפשר לראות את תמונת הבודהא כארנבת על, ומאז. של הארנבת על הירח

 .'ירחעל ההאדם 'אלא על ' ירחהארנבת על ה'מדברים על 

לשם מפני  ההיא הגיע; על הירח חיה ארנבת. אגדה קאלמוקי מבטא זאת בצורה משכנעת יותר-סיפור

זה מבטא את האמת . האדמה ציירה תמונה של הארנבת על הירח-את עצמו ורוח שפעם בודהא הקריב

כך שכוחותיו , לבודהא והקריב את מהות עצם ישותו כמזון עבור המין האנושי היההגדולה שהבודהיסטווה 

 .האדם החוצה כלפי העולם-מתוך לבבות בניקורנים עתה 

: וזוהי התורה של כל אלה אשר יודעים –לבודהא אמרנו  שהיהעל ישות כמו זו של הבודהיסטווה 

כולו כלול  כי טבעה, מותה האחרונה על האדמהאת התגש הא עברשר ישות עוברת דרך שלב זה הרי שהיכא

כאשר בודהא נעשה מודע למשמעות , לפיכך. ישות כזו לא מתגשמת עוד לעולם במובן זה. בתוך גוף אנושי

תהיה , ברם – !"לא אתגשם עוד על האדמה; האחרונהתגשמותי זוהי ה": הוא היה יכול לומר, קיומו הנוכחי

אלא , היא לא נכנסת לתוך גוף פיסי, אמת. הקיום אדמה-זו טעות לחשוב שישות כזו נסוגה לגמרי מהוויית

הדרך . וכך ממשיכה לשלוח את השפעותיה לעבר העולם –בעל טבע אסטרלי או אתרי  –מקבלת גוף אחר 



 

40 

, ממשיכה לפעול בעולם, רך ההתגשמות האחרונה המשתייכת לגורלה שלהשבה ישות כזו אשר עברה ד

 .יכולה להיות מובנת אם נחשוב על העובדות הבאות

יכולה להיות חדורה בישות ', אני'גוף אסטרלי ו, גוף אתרי, ישות אנושית רגילה המורכבת מגוף פיסי

, אך עדיין יש ברשותה גוף אסטרלי סישאינה יורדת עוד אל תוך גוף פי, אפשרי עבור ישות מדרגה זו. כזו

כי , לאישיות חשובה להיותאדם זה יכול בהחלט . גוף אסטרלי של ישות אנושית אחרתלהשתלב בתוך 

ישות אסטרלית , כך. פועלים בו, הכוחות של ישות אשר כבר עברה דרך התגשמותה האחרונה על האדמה

איחוד כזה יכול להתרחש בדרך מורכבת . אדמהמתאחדת עם הטבע האסטרלי של איזשהו אינדיבידואל על ה

אלא בגוף , בגוף פיסיהיה הוא לא , צבא השמיםהא הופיע בפני הרועים בתמונה של כאשר בוד. ביותר

 הייתהבמקרה של ישות אשר , כך. הוא קיבל גוף שבו היה יכול לשלוח את השפעותיו אל האדמה. אסטרלי

 :אנו מבחינים בשלושה גופים, לבודהא

; כאשר הוא עדיין פועל מלמעלה כבודהיסטווה, בודהא-שיש לו לפני שהוא מגיע לאחוות הגוף .1

הוא עדיין חי בגבהים הרוחיים והוא קשור ; לפקודתוזהו גוף שאינו מחזיק בתוכו את כל הכוחות 

. לשליחותו של בודהא הייתהלשליחותו הקודמת כפי שהבודהיסטווה היה קשור לפני ששליחותו 

 ;דהרמקאיהגופו מכונה , ה בגוף בעל טבע כזהכזו חיכל עוד ישות 

וף ג. היש לה בתוכ אשראת כל , בגוף הפיסי, א מבטאתודרכו היהגוף שישות כזו בונה כגוף שלה  .2

 .'סמבהוגקאיה, גוף השלמותזה מכונה 

מעלה בדרך לאחר שהיא עוברת את שלב השלמות ויכולה לפעול מל, הגוף שישות כזו מקבלת .3

 .נירמנקאיהה מכונה גוף ז. שתוארה

. של בודהא הופיע בפני הרועים בתמונה של צבא המלאכים אנו יכולים לומר שהנירמנקאיה, לכן

אבל הוא היה אמור לגלות . שלו והתגלה בדרך זו בפני הרועים ל הנירמנקאיהבודהא הופיע בקרינה ש

 .זמן קריטית זו-דרכים נוספות של פעילות במאורעות בפלשתינה בנקודת

מדע הרוח . ידוע לנו מהרצאות אחרות על אודות טבע האדםעלינו להיזכר בקצרה ב, ין זאתלהב כדי

את העטיפה , כביכול, משילההישות האנושית ', לידה פיסית'במה שמכונה . 'לידות'מספר על מדבר 

, היא משילה את העטיפה האתרית אשר עוטפת אותה עד להתחלפות השיניים, בגיל שבע; האימהית הפיסית

, בתקופה המודרנית –בגיל ההתבגרות . כפי שהעטיפה האימהית הפיסית עטפה אותה עד ללידה הפיסית

הישות האנושית משילה את העטיפה האסטרלית המקיפה אותה  – עשרה בערך-עשרה או חמש-בגיל ארבע

ולד בגיל הגוף האסטרלי נ; רק בגיל שבע שהגוף האתרי האנושי נולד באופן חיצוני כגוף חופשי. עד אז

 .כאשר העטיפה האסטרלית החיצונית מסולקת, ההתבגרות
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נקודת זמן זו , בפלשתינה ובאזורים הסמוכים. הבה נתייחס למה שמסולק בגיל ההתבגרות, עתה

, בדרך הרגילה. המערבקדם יותר מאשר באזורים המרוחקים ממו –עשרה -כלל בגיל שתים-מתרחשת בדרך

ה של הנער אשר ירד מקו במקר, ברם. נמסרת לעולם האסטרלי החיצונינה זו מסולקת ועטיפה אסטרלית מג

אך לא התמוססה , העטיפה האסטרלית סולקה, עשרה-בגיל שתים. קרה משהו שונה, דוד-ביתהכהונה ל

עם כל הכוחות , כמו העטיפה האסטרלית המגנה של הנער הצעיר, כפי שקרה. בעולם האסטרלי האוניברסלי

היא התאחדה עם , ר זרמו לתוכה בין התחלפות השיניים וגיל ההתבגרותהמפיחים כוחות חיים אש

אשר הופיע פעם בפני הרועים כצבא המלאכים הקורן מאוחד עם  הגוף הרוחי. הנירמנקאיה של בודהא

מאוחד עם כל הכוחות שבאמצעותם , עשרה-שתיםההעטיפה האסטרלית אשר השתחררה מהנער ישוע בן 

 אשר קרןהנירמנקאיה . ך התקופה שבין התחלפות השיניים וגיל ההתבגרותנשמרת רעננות הנעורים במהל

נתקה מהנער הזה בגיל עם העטיפה האסטרלית אשר הת התאחד ,נתן מן הלידה ואילך-על הנער ישוע מבית

מה שבודהא מסר קודם , דרך התרעננות זו. ןהתרענידי כך -עם העטיפה הזאת ועל הוא התאחד; ההתבגרות

של הילדות על כולה פשטות בהנער היה יכול לדבר , לפיכך. ל להתגלות שוב בנער ישועלעולם היה יכו

הוא דיבר , המקדש-בבית היהכאשר ישוע . התייחסנו היום האלי, של חמלה ואהבה האודות התורה הנשגב

רענן כמו מעיין נובע של , כי הוא היה עטוף בנירמנקאיה של בודהא, בדרך אשר היממה את אלה שמסביבו

 .ידי העטיפה האסטרלית של הנער-נעורים על

בסצנה  פי לוקס-האוונגליון עלמחבר ציין אלו הן עובדות שחוקר רוחי יכול להתוודע להן ואותן 

ר שא הדברמהו עלינו לתפוס . המקדש-עשרה בבית-בישוע בן השתיםשינוי פתאומי הראויה לציון שבה חל 

נשא קנישא מלך טיבט , קרה שבדיוק באותו זמן. יבר קודםקרה ואז נבין מדוע הנער לא דיבר עוד כפי שד

אלא שבינתיים בודהא עצמו . ם בפני מועצה בהודו והכריז שהבודהיזם העתיק הוא הדת האורתודוכסיתונא

ידי כך היה מסוגל לדבר בדרך -הוא ספג את כוחות העטיפה האסטרלית המגנה של הנער ישוע ועל! התקדם

 .האדם-חדשה אל לבם ונפשם של בני

הוא מבטא את , לפיכך; כאילו נבע ממעיין נעורים, כולל בודהיזם בצורה חדשה פי לוקס-האוונגליון על

האוונגליון אנו יכולים לקרוא את מה שמחבר . דת החמלה והאהבה בצורה מובנת לנפשות הפשוטות ביותר

אפשר היה לתאר , היום. יואך הרבה יותר כלול במעמק, ארג בתוך הטקסט של האוונגליון שלו פי לוקס-על

להסביר מעמקים גדולים יותר של  ישועדיין המקדש -שמתייחס לסצנה של ישוע בביתמה מרק חלק 

 .אור יישפך על שנותיו המוקדמות והמאוחרות של חייו של ישוע מנצרת, אז. מיסטריה זו
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 4הרצאה 

 0111בספטמבר  08

 

תהפוכנה  –במיוחד זה של לוקס  –האוונגליונים העובדות המונחות ביסוד , בד בבד עם התקדמותנו

שהיות שההרצאות ניתנות כסדרה של , במיוחד היום, עליי לבקש מכם לזכור, לכן. יותר ויותר מורכבות

אם הן נלמדות בהקשר עם רק יכולות להיות מובנות , הרצאות בודדות או אפילו הרצאות ספורות, הרצאות

עליכם להמתין עד מחר לפני , לכן; זו שתבוא אחריהלהנוכחית ודבר זה ישים במיוחד להרצאה . היתר

קשורות למה שנאמר כבר בהזדמנויות , שתשאלו כיצד העובדות השונות אשר עומדות להיות מוצגות

 .אחרות

פי מחבר -על, שמענו שהנירמנקאיה של בודהא התגלה לעולם ברגע שבו, בהרצאה הקודמת

תפיסות בודהיסטיות אשר זרמו אל תוך הכריסטיאניות . ה לרועיםנמסרה ההכרז, פי לוקס-האוונגליון על

 –נתן -ניתנו לעולם בצורה חדשה וחודשו דרך הנסיבה שהעטיפה האסטרלית המגנה של הנער ישוע מבית

הנירמנקאיה של  ידי-נקלטה על –הישות האנושית הצומחת בגיל ההתבגרות ן העטיפה אשר מתנתקת מ

מוגדרת  בישותאנו עוסקים , מאותו רגע ואילך. עשרה-ישוע בן השתים בחייו של בודהא והתאחדה עמו

הנער ישוע ן של בודהא והעטיפה האסטרלית המגנה אשר התנתקה מ( או גוף רוחי) המורכבת מהנירמנקאיה

 .עשרה-בן השתים

, העטיפה האסטרלית המגנה מושלכת במהלך ההתפתחות ונולד גוף אסטרליכאשר , בחיים הרגילים

העטיפה האסטרלית לא , במקרה של אדם ממוצע בימינו. מתפוגגת בעולם האסטרלי האוניברסליהעטיפה 

היה משהו מיוחד מאוד בעטיפה . להשתלבות בישות עילאית יותר כמו בודהא בנירמנקאיה שלו תתאים

. האסטרלית אשר התנתקה באותו זמן ודרך איחודה עם הנירמנקאיה של בודהא חידשה את הבודהיזם כולו

ישות שממנה נבעו  –להתגשם בגופו של הנער ישוע הזה  מוכרחהישות ייחודית הייתה , מילים אחרותב

זו לא . צוין בהרצאה אתמולר שאידי העטיפה האסטרלית וכללו את הכוח המחדש -הכוחות אשר נספגו על

ו הלידה עד שנתן אלא ישות מיוחדת מאוד אשר צמחה בנער ישוע מ, הייתה ישות אנושית רגילה

 .עשרה והייתה יכולה להחדיר את הכוחות המחדשים אל תוך העטיפה האסטרלית שהושלכה-השתים

יש לגשת אל , כדי ליצור מושג על הדרך שבה ילד היה יכול לפעול על עטיפותיו בדרך שונה מהרגילה

 .העובדות באמצעות השוואה

דה ועד לשלבים המאוחרים הלין אם נעקוב אחר חייה של ישות אנושית המתפתחת בתנאים רגילים מ

נוכל לקלוט כיצד הכוחות השונים הנוכחים בלידה בצורה , השלושים והארבעים, עד לשנה העשרים, יותר

חזרה 
לתוכן 
 עניינים
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כוחות הנפש מתפתחים ; הילד צומח הן מבחינה פיסית והן מבחינה רוחית. מופיעים בהדרגה, בסיסית

האנתרופוסופיהחינוך הילד לאור אפשר לקרוא בספרי , כיצד זה מתרחש)בהדרגה 
7

נסו לדמיין לעצמכם (. 

, עשרה והעשרים ואחת-הארבע, כיצד בשנים השביעית; כיצד כוחות התודעה והאינטלקט התפתחו בילד

נסו לדמיין . כוחות מסוימים אינם נמצאים בפעולה לפני הופעתם או עומדים להופיע בעוצמה גדולה יותר

; שברצוננו לערוך ניסוי עם החייםועתה הניחו  נושייםש במהלך הרגיל של החיים האכיצד תהליך זה מתרח

ברצוננו לאפשר לישות אנושית צעירה לפתח בדרך שהינה פחות רגילה ופחות בהתאמה עם הנוהג של 

, ולא בדרך הרגילה, בחדשנות מסוימת, של תפיסהברצוננו לתת לה הזדמנות מיוחדת . העידן הנוכחי שלנו

כך שהיא לא תספוג אותו כפי , עשרה-עשרה והחמש-ן השנים השתיםכלל בי-את החומר אשר מוטמע בדרך

הניחו . הממשיך לפעול עליה באופן יצירתי, אלא תשמור סוג של כוח בעל כושר המצאה, שאחרים עושים

לא נאפשר לו לצמוח כפי , באותו מקרה. שברצוננו להפוך ילד כזה לישות אנושית יצירתית במיוחד

 .כלל-שאחרים עושים בדרך

אני מדבר עליו רק בדרך של . כוונה לערוך אותו איןני אומר במפורש שזהו ניסוי היפותטי בלבד וא

גישת נפש ברצוננו לאמן ישות אנושית לפתח , לפי ההנחה, כך! השוואה ואינני ממליץ עליו כאידיאל לחינוך

של פיתוחם ב, אפילו בגיל מתקדם, אלא בהמשך, לא רק בשמירה על חשיבה דרוכה, יצירתית במיוחד

מה שילדים אחרים לומדים מיד  מלימודיהיה עלינו להרחיק ילד כזה , בהתחלה. כוחות בעלי כושר המצאה

עד שנתו . הספר-הנושאים הרגילים אשר נלמדים בבתין יש להרחיקו מ; לאחר הגילאים שש או שבע

בדרך שבה לומדים  מאודוללמוד מעט יותר עליו לשחק , ומאוחר ככל האפשר, עשרה-העשירית או האחת

עדיין קרוב לוודאי שהוא לא יהיה מסוגל לחבר מספרים ובגיל שמונה , כך שבגיל תשע, ספר רגילים-בבתי

כלל -יהיה עלינו להתחיל בגיל שמונה או תשע בכל מה שילד לומד בדרך, לאחר מכן. לא יוכל לקרוא

ית מתפתחים באופן שונה למדי הכשרים של הישות האנוש, בתנאים האלה. בהיותו בן שש או שבע שנים

מדוכאים כלל -שבדרך)ילד כזה ישמור על כוחות הילדות . והנפש עושה משהו שונה לגמרי ממה שנמסר לה

יתמודד עם השיעורים שלו הוא ; עשרה-עד שנתו העשירית או האחת( ידי שיטות החינוך הנוכחיות-על

הכשרים שלו , כך. תר של הנושאים הנלמדיםבפעילות נפשית גדולה הרבה יותר ותהיה לו תפיסה חזקה יו

ואז רואה רוחי ילד זמן רב ככל האפשר -יהיה חיוני לשמור על ילד כזה במצב דמוי. פורים מאוד ייעשו

שונים , כוללת למעשה כוחות נעורים נמרצים, יקלוט שהעטיפה האסטרלית אשר מושלכת בגיל ההתבגרות

. ית זו יכולה להשתמש ישות כמו בודהא בנירמנקאיה שלובעטיפה אסטרל. כלל-בדרךמאלה שרואים מאוד 

יהיו מסוגלים , מסוימים ילד-דמויי אלא כוחות נעורים, הנעורים מושגתלא רק הארכת שנות , בניסוי כזה

                                                      
7

 GA-34. 
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ולהתחדש הגבהים הרוחיים תוכל להיזון ן כך שישות העומדת לרדת מ, למלא את העטיפה האסטרלית

 .מכוחות אלה

דברים מסוימים עדיין מוכרחים להישאר . אידיאל של חינוך אינוהוא ; צע ניסוי זהאין לנסות לב, ברם

אינדיבידואל על  ואם תשמעו. אדםאך לא , אלים יכולים לעשות דבר מסוג זה. בתחום טיפולם של האלים

בצע עבודה יוצרת בתחום מסוים כשהוא נראה במשך זמן רב לא מוכשר לכך ובמשך שנים ל כלשהו שנועד

אז תדעו שהאלים ערכו את  –הרבה יותר מאוחר  תה אינטליגנציה התפתחה בואו, כשוטה חסו אליוהתיי

הם שמרו על הילדות של ישות אנושית כזו והכשירו אותה ללמוד רק בתקופה מאוחרת יותר ; הניסוי הזה

ד תופסים זהו המקרה במיוחד כאשר ילדים ערניים מאו. את מה שלומדים מוקדם הרבה יותר בחיים רגילים

 עורכים עליהםהאלים . ספר הם אינם לומדים דבר-עם זאת בלכתם לבית, בקלות סיפורים המסופרים להם

 .את הניסוי שעליו דיברתי

היה צריך לקרות במקרהו של הנער ישוע שעמד להעביר  –מידה עצום יותר -רק בקנה –משהו דומה 

כל אדם בה אנו מגיעים לעובדה מסתורית ש כאן. )לנירמנקאיה של בודהא עטיפה אסטרלית פורה ביותר

בחנו את . אשר עברו הכנה הולמת אך שאפשר למסור עתה לאנתרופוסופים, רשאי להאמין או לא להאמין

המישור ן מבוסס על עובדות משהכול או בהיסטוריה ותמצאו כל העובדות שיש ברשותכם באוונגליונים 

אוקולטיסט המציג עובדות מן . לא תשפטו אותן בחיפזוןאם תיגשו לעובדות האלה בדרך הנכונה ו, הפיסי

אתה רשאי : ביכולתו לומר, ואם הן מגיעות מהמקור הנכון; מפקיד אותן בידי האנושות, העולמות העילאיים

תמצא שהן מבוססות על מה שנלמד בעולם , אבל אם תעשה זאת, לבחון אותן בצורה מחמירה שרק תרצה

 .(ל המדעהפיסי מתוך מסמכים וממצאים ש

כוחות נעורים מסוג מיוחד  ביא עמוילד שיייולד  פי לוקס-אוונגליון עללהורים המוזכרים בשהיה חיוני 

 .בבריאותם ונמרצותם המקוריים יישמרוכוחות אלה מאוד ו

לא היה יכול להימצא ילד שבו כוחות הילדות והנעורים היו נוכחים במצב של , בנסיבות רגילות

אפשרי -בלתי, אם רק מצבים רגילים היו קיימים, בטווח כולו של האנושות. תו זמןרעננות אשר נדרש באו

צעדים . היה למצוא בשום מקום אינדיבידואליות כזו והורים כמו אלה שהיו נחוצים להתגשמות מאותו סוג

 .עלינו להיזכר בעובדות מסוימות אשר כבר ידועות לנו, כדי להבין זאת. מיוחדים מאוד היו חיוניים

זמננו לאורך תקופות שונות עד לאנושות הקדמונית של -פשר לעקוב לאחור אחר האנושות בתא

מדע הרוח יכול . האנושות האטלנטית מובילה אחורה אל האנושות של למוריה הקדומה. אטלנטיס הקדומה

יעזר ידי מדע חיצוני היכול לה-שונות מאלה המוצגות עלשהינן לחשוף עובדות ביחס לאבולוציית האנושות 

, לטינית-מדע הרוח מספר לנו שהאנושות עברה דרך שלב התרבות היוונית. נתונים של העולם החומרירק ב

 ,אז. התרבות ההודית העתיקהשלב התרבות הפרסית ושלב , כלדית-התרבות המצריתשלב אשר בא לפני 

בשה גדולה השתרעה י, לפני אותו אסון. האסון הגדול אשר שינה לחלוטין את פני האדמהאנו מגיעים אל 
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האזורים אשר . זו הייתה אטלנטיס הקדומה: ידי האוקיינוס האטלנטי-פני השטח המכוסה כיום על-על

, בגלל האסון האטלנטי הגדול. רובם היו מתחת לפני הים, אסיה ואפריקה, ידי עמי אירופה-תפוסים היום על

הרכב . טלנטיס ועברה שם אבולוציההתיישבה בא ,בחלקה הגדול, האנושות. פני האדמה בכללותם השתנו

 .יוםהאדם כ-שונה מאוד מזה של בני, כמובן, האדם של אטלנטיס היה-בני

בחזותם את , המנהיגים והכוהנים הגדולים בעלי ראייה רוחית, כאשר מועד האסון הלך והתקרב

הקדמונים של אלה אשר הובלו למערב היו האבות . האדם למזרח ואף למערב-הובילו את בני, העומד לקרות

תושבי אטלנטיס היו . טים הקדומיםגם האבות הקדמונים שלנו היו בין האטלנ. האינדיאנים האמריקאיים

על היבשת של למוריה הקדומה בין היבשות  אשר חייתה, צאצאים של אנושות קדומה יותר ושונה מאוד

כללייםמדע הנסתר בקווים תוכלו למצוא תיאור מפורט בספרי . )אפריקה ואוסטרליה, הנוכחיות של אסיה
8
 

 .(עובדות הרלוונטיותאת הרק  אצייןועתה 

מוצאים את הראיה המופלאה ביותר למה אנו , כאשר אנו מסתכלים לאחור אל זמנים עתיקים מאוד

. רק אז שאנו לומדים להבין את תכניהם בדרך הנכונה, אכן; ך ובטקסטים דתיים אחרים"שקוראים בתנ

הייתה שאלה שבה , שממנו האנושות כולה ירדה, אדם וחוה, חיד של ישויות אנושך לזוג י"ההתייחסות בתנ

הכרוניקה האקאשית מגלה . מבט מדעית-עשרה עסקו עמוקות מנקודת-אדם באמצע המאה התשע-בני

מדע הנסתר בקווים מהספר . שהאדמה עתיקה מאוד מאוד ואפילו לתקופה הלמורית קדמה תקופה אחרת

, קדום-הפלנטריות הקודמות של ירחאדמה היא ההתגלמות מחדש של ההתגלמויות אנו לומדים שה כלליים

נועדה להוסיף , במהלך האבולוציה ההדרגתית שלה, אנו גם לומדים שהאדמה. קדום-קדומה וסטורן-שמש

לשלושת הגופים האחרים אשר פותחו במהלך ההתגלמויות , העיקרון הרביעי של הטבע האנושי', אני'את ה

הגוף האסטרלי על , קדומה-הגוף האתרי על שמש, קדום-על סטורן( בצורה בסיסית)גוף הפיסי ה: הקודמות

, במהלך התקופה הלמורית. היווה רק הכנה לשליחות האדמה, כל אשר קדם לתקופה הלמורית. קדום-ירח

החל הזרע הראשון , באותו זמן. 'אני'ה, האדם קיבל צורה אשר אפשרה לו לפתח את העיקרון הרביעי שלו

אנו יכולים לומר שהשינויים אשר , לפיכך. בשלושת העקרונות האחרים' אני'להתעצב למען התפתחותו של 

אבל , האדמה הייתה גם מאוכלסת, לפני התקופה הלמורית. 'אני'נושא ל להיות לואדם אפשרו בהתרחשו 

ת אשר הובאו מההתקדמות העקרונון הן היו מורכבות מ. בתוכן' אני'ידי ישויות אנוש שעדיין לא נשאו -על

ישויות אנוש אלה . קדום-קדומה וירח-שמש, קדום-הקודמת שלהן במהלך השלבים האבולוציוניים סטורן

לב הבא אנו יודעים על התהליכים ביקום אשר הובילו לש. גוף אתרי וגוף אסטרלי, היו מורכבות מגוף פיסי

, השמש התנתקה; ה מאוחדת עם שמש וירחהאדמה היית, הנוכחית ההתגלמותבתחילת . באבולוציית האדם

אילו האדמה הייתה נשארת מאוחדת עם . בהשאירה מאחור גוף פלנטרי המורכב מהאדמה ומהירח הנוכחיים

                                                      
8

 GA-13. לחהוצאת בדו. 
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היה צורך , כדי למנוע זאת. מצטמקמתקשה והוא היה , מעוצה נעשההמבנה כולו של האדם היה , הירח

הצורה האנושית ניצלה מסכנת ההתקשות והתאפשר , ךידי כ-על. לסלק את כל המהויות והישויות של הירח

. 'אני'לנושא  להיותרק לאחר היפרדות הירח שהופיעה האפשרות עבורו . לאדם לקבל את מבנהו הנוכחי

הופיעו , לאחר שהשמש התנתקה לאט ובעוד שהירח עדיין היה כלול באדמה. אחת-זה לא קרה בבת, כמובן

דחוס יותר ויותר  נעשהחומר פיסי ; בולוציה של המין האנושימצבים מסוימים אשר מנעו את המשך הא

דרך  עברו –אז הן היו בשלב נמוך של התפתחות  –נפשות אנוש . ותהליך של התקשות למעשה כבר החל

 ימית ביותר של האדם עזבה את צורתוישותו הפנ, במלים אחרות; עוקבות ,התגלמויות, התגשמויות

חלה , הירחלפני היפרדות , אך. כדי להופיע מחדש בהתגשמות חדשההחיצונית ועברה דרך עולם רוחי 

רצו לרדת , חיו בעולם הרוח, נפשות אנוש מסוימות אשר עזבו את גופן. האדמה תקופה קשה באבולוציית

המהות האנושית שאפשר היה למצוא אז הייתה קשה ומעוצה מדי כדי לאפשר להן , אבל; שוב אל האדמה

אפשרי להתגשם שוב מפני שהגופים -בה נפשות אשר רצו לרדת גילו שבלתיהייתה תקופה ש. להתגשם

רק הנפשות החזקות ביותר היו מסוגלות לשלוט בחומר המוקשח במידה מספקת . הארציים לא התאימו להן

לפני  ,היו תקופות. לסגת חזרה אל תוך עולם הרוח מוכרחותהאחרות היו ; כדי להתגשם על האדמה

מספר הנפשות החזקות אשר היו מסוגלות לכבוש את החומר . שררו תנאים אלהשבהן  ,היפרדות הירח

עם התוצאה שלפני התקופה הלמורית הייתה תקופה שבה אזורים נרחבים , הלך ופחת, ולאכלס את האדמה

משום שהנפשות אשר חפצו לרדת לא היו יכולות , של האדמה היו צחיחים והאוכלוסייה הלכה והידלדלה

 .אימיםלמצוא גופים מת

המהות ן הלכת האחרים אשר נוצרו בינתיים מ-הן הועברו אל כוכבי? נפשות אלהלמה קרה 

הייתה תקופה . ונוס או מרקורי, מרס, אחרות ליופיטר, מסוימות הועברו אל סטורןנפשות . האוניברסלית

החלשות  הנפשות. שבה רק הנפשות החזקות ביותר היו מסוגלות לבוא אל האדמה בתקופת החורף הארוכה

 .הלכת האחרים של מערכת השמש שלנו-יותר נלקחו למשמרת של כוכבי

 –בכל אופן , בדיוק מקורב –היו למעשה זמנים שעליהם אפשר לומר , במהלך התקופה הלמורית

אשר שמר על כוח במידה מספקת כדי לשלוט במהות הקשה , זוג אחד עיקרי, שהיה זוג אחד בקיום

היפרדות . האדמהן הלך ונפרד מ כביכול לאורך התקופה שבה הירח' מעמד להחזיק', ולהתגשם על האדמה

, לכן; מעודנת יותר ולהתאים לקליטת הנפשות החלשות יותר להיותזו אפשרה שוב למהות האנושית 

. הצאצאים של זוג עיקרי זה היו מסוגלים לחיות במהות גמישה יותר מזו שהייתה נגישה לפני היפרדות הירח

הנפשות אשר  ,ודרך רבייה; שבו אל האדמהמרקורי וסטורן , ונוס, יופיטר, ממרסכל הנפשות , בהדרגה, אז

 .ם של הזוג העיקרי הראשוןהצאצאיהלכת היו -שבו בהדרגה אל האדמה מכוכבי

ובמהלך החלק המאוחר יותר של התקופה הלמורית רחוק עד אל תוך . האדמה אוכלסה מחדש, כך

לכת אחרים עד שהגיע הזמן -אשר המתינו על כוכבי, לך וגדל של נפשותמספר הוירד , התקופה האטלנטית
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, האדמה אוכלסה מחדש והעמים האטלנטיים התהוו, בדרך זו. שבו הן היו מסוגלות להתגשם בגופים ארציים

 . ידי המתקדשים האטלנטיים-עלבאורקלים בהיותם מונחים 

רגנו בצורה כזו מקדשים אלה או. לוהיו מקדשים גדולים שבהם המתקדשים פע, באטלנטיס הקדומה

השונות של . וכן הלאה אורקל סטורןאחר , אורקל יופיטראחר , אורקל מרסשאחד אפשר לכנות 

הוראה , עבור אותן נפשות אשר המתינו על מרס. ההבדלים בין ישויות אנושן אורקלים אלה נבעה מ-מקדשי

. באורקלים של יופיטר וכן הלאה – ל יופיטרעבור אלה אשר המתינו ע; והנחיה ניתנו באורקלים של מרס

ם הישירים ביותר הצאצאיאלה היו . יות באורקל השמש הכביררק תלמידים נבחרים ספורים יכלו לקבל הנח

אדם ך "הזוג הקדמון החזק המכונה בתנ –ל האדמה רי אשר חי לאורך התקופה הקריטית עשל הזוג העיק

ך "כך שהתנ, וק לעובדות המתגלות בכרוניקה האקאשיתשם אנו מוצאים משהו אשר תואם בדי. וחוה

 .סביר-מאומת אפילו כאשר תוכנו נראה בלתי

מבין  עמד המתקדש הגדול ביותר, ריםלו היו כפופים האורקלים האח, בראש אורקל השמש

כאשר מועד האסון . מנהיג העמים האטלנטיים, מאנושהיה גם , השמש-מתקדש, המתקדשים האטלנטיים

 –מאנו קיבל עליו את המשימה להוביל אל המזרח את אלה שמצא מתאימים לשליחותו , והתקרב הגדול הלך

אדם -מתקדש זה ריכז סביבו בני. אטלנטית-התחלה לתרבויות של התקופה האחר-שהייתה לייסד נקודת

הזוג הקדמון הראשון אשר שרד את חורף , לו את הצאצאים הישירים ביותר של אדם וחוהשתמיד כל

התורה כולה אשר נמסרה להם . גודלו ואומנו בסביבה הקרובה של המתקדש הגדולאדם אלה -בני. האדמה

ן באבולוציה תמיד התאפשר להשפעות הנכונות להישלח מאורגנה בדרך כזו שבנקודת הזמן ההולמת 

היה צורך , הבה נניח שבנקודה מסוימת באבולוציה .השמש-מתקדש אורקל, המקדש שהנהיג מאנו

היה צורך לחנוך ; חדש אימפולסודרשו  התיישנונשתמרו באנושות ר שאמסורות ; התרבות בהתחדשות

במקדש  –שונות רבות ואכן נעשתה בדרכים  –הכנה לכך הייתה צריכה להיעשות . תרבות חדשה

 .השמש עמד בראשו-שהמתקדש הגדול של אורקל

ו הכנה נשלחו אל מקום עברר שאאדם -בני, אטלנטית-במהלך התקופה הראשונה של התרבות האחר

ידי האנשים -מה שהיה עשוי להידרש על, כתוצאה של אימונם הקפדני, זה או אחר כדי לשאת אל העולם

מעולם לא נכשל בלדאוג לכך , אורקל זה שהיה ממוקם באזור נסתר באסיה-מקדש. הנוגעים בדבר

 .שההשפעה הנכונה תופעל על התרבויות המסוימות

הבודהיזם נזקק . באו זמנים קריטיים מאוד, הופעתו של בודהא הגדולר חמש עד שש מאות שנה לאח

התפיסות הבשלות והנעלות שבודהא לימד היו צריכות לעבור דרך מעיין של נעורים כדי . להתחדשות

היה צורך לספק . מלאות בכוחות רעננים ומחדשים, להתגלות למין האנושי בצורה חדשה שתוכלנה

לא היו יכולים להימצא בשום אינדיבידואל יחיד אשר פעל  אלההכוחות ה. ודלאנושות כוחות מיוחדים מא

. הזדקנותושחיקה זו של הכוח משמעה פשוט , מי שפועל למען העולם שוחק את כוחו. בעולם שבחוץ
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כך -אחר, לאחר מכן הפרסית, ההודית העתיקה, ראשית: תרבות אחר תרבות קמו בנקודות זמן שונות

מנהיגים אשר  –מנהיגים גדולים ובולטים של האנושות היו נוכחים בכל הזמנים ; אהכלדית וכן הל-המצרית

, זרתוסטרא, הרישי הקדוש. התקדמותהמען האנושות והקדישו את כוחותיהם הנעלים והטובים ביותר ל

כולם הקדישו את  –המנהיגים של התרבות הכלדית , משה, הרמס ;אשר חנך את התרבות הפרסית

חישבו על . הם היו המנהיגים הטובים ביותר בתקופתם, לאור הישגיהם. ותה תכליתכוחותיהם למען א

, הופיע מחדש בהתגשמות זו או אחרת, הוא התגשם שוב ושוב: בהודו העתיקה אינדיבידואל שהואיז

הוא התעלה אל שלבים של ; בשלה יותר ויותר נעשתהונפשו  –כלדית -בתקופה המצרית, בתקופה הפרסית

אדם יכול להיות מסוגל להגשים . הרענן של הנעורים םכוחידי כך איבד את -אך על, יותר בשלות גדולה

הלכן של התגשמויות מהמאמץ אשר הושקע בן חשיבות לאחר שהפך לנפש בשלה כתוצאה מ-הישגים רבי

הוא עשוי להשיג הרבה מאוד , תורה מופלאה למסורהוא עשוי להיות מסוגל . תזדקנמאך נפשו  –רבות 

 .ומרצו בעודו מתעלה אל שלבים עילאיים יותר אך יהיה עליו להקריב את רעננות נעוריו, האנושותלמען 

הוא . זרתוסטרא: את האינדיבידואל הגדול ביותר אשר פעל במהלך האבולוציה האנושית הבה ניקח

הוא ; שמש מתוך המעמקים העמוקים ביותר של עולם הרוח-את המסר הנעלה של רוחלאנושות בזמנו הביא 

בשמש חי : "הוא הכריז; האדם אל הרוח הגדולה שמאוחר יותר הופיעה ככריסטוס-כיוון את נפשות בני

. ביחס לאהורא מזדאורא אמר דברים בעלי משמעות עצומה זרתוסט!" והוא יבוא אל האדמה, אהורא מזדאו

ות שעליה יש יכלו לראות את אותהשלו רק הידיעה הרוחית העמוקה והראייה הרוחית המפותחת מאוד 

שאותה  זו הייתה אותה ישות. שכן מעבר לספירה שלהם, וישווה קארמן, הרישי הקדוש אמר שהוא

רוח בעלת בשלות גדולה חיה בגופו . ועל משמעותה עבור האנושות דיבר אהורא מזדאוזרתוסטרא כינה 

 .אפילו בימים שבהם ייסד את התרבות הפרסית הקדומה, של זרתוסטרא

ין לעצמנו שאינדיבידואליות זו התעלתה אל שלבים גבוהים יותר ויותר במהלך ביכולתנו לדמי

מסוגלת יותר ויותר להקריב את הקרבנות , כאשר היא נעשית בשלה יותר ויותר, התגשמויותיה העוקבות

זרתוסטרא ויתר על ש יודעיםאלה מכם אשר שמעו הרצאות אחרות שלי . הגדולים ביותר למען האנושות

מעשים . מנהיג העברים, מנהיג התרבות המצרית ועל גופו האתרי למען משה, י למען הרמסגופו האסטרל

זרתוסטרא נולד מחדש . ידי נפש אשר עברה התפתחות מתקדמת מאוד-כאלה יכולים להתבצע רק על

או ' נזארטוס'ופעל שם כמורה הגדול ( בזמנו של בודהא בהודו)בכלדיה שש מאות שנה לפני העידן שלנו 

כל זה היה בתוך הכוח של המנהיג והחונך הקודם של התרבות . פיתגורסשהיה גם מורהו של ', סזארט'

אבל כאשר הבודהיזם היה זקוק , הוא נעשה בשל יותר ויותר, מאז ימי פרס הקדומה. הפרסית הקדומה

היה . הדברים הקודמיםן משימה זו לא הייתה בתחום כוחותיו כפי שאתם מבינים מ, להתחדשות

יכלו ר שא, ילד עד לגיל ההתבגרות-אפשרי עבורו לספק כוחות נעורים שהתפתחו בתנאים דמויי-בלתי

לא התאפשר , גבוה של התפתחותכה בדיוק בגלל שהוא הגיע לשלב . להימסר אז לנירמנקאיה של בודהא
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נו אילו היי. שהתוצאות הנדרשות עמדו להופיעלזרתוסטרא להתפתח כילד בתחילת העידן שלנו בדרך כזו 

לא היינו מוצאים אינדיבידואל אחד , סוקרים את כל האינדיבידואלים שכוחותיהם התגלו באותם זמנים

זרתוסטרא היה . כוחות כאלה שהיו נחוצים לחידוש הבודהיזם, עשרה-בהיותו בן שתים, שהיה מסוגל לספק

לא היה יכול להנפיש את גם זרתוסטרא עצמו , עם זאת. מקרה יוצא דופן לגמרי, אינדיבידואל גדול וייחודי

להתאחד עם , הושלכהר שא תגופו של ישוע עד לגיל ההתבגרות בדרך כזו שתאפשר לעטיפה האסטרלי

של הנער ישוע  ,חיים-המפיח כוח, מהיכן בא הכוח הגדול המחיה, אם כך. הנירמנקאיה של בודהא

 ?נתן-מבית

כוח כביר זה שעבר . מאנו, שגבהשמש הנ-ידי מתקדש-האם של האנושות המוכוון על-ממשכןהוא בא 

 מרים-ו יוסףנשלח מטה אל תוך הילד אשר נולד להורים המכונים , אינדיבידואל זה, אינדיבידואליזציה

 ?מי הייתה ישות זו. פי לוקס-אוונגליון עלב

שההשפעה הלוציפרית חדרה אל  לפניעלינו לחזור לאחור אל הזמנים , הזאתשאלה הכדי לענות על 

השפעה זו התקרבה לאנושות בתקופה שבה הזוג האנושי הקדמוני חי על . טרלי של האדםתוך הגוף האס

אך לא היה חזק מספיק כדי , זוג קדמוני זה היה חזק מספיק כדי לשלוט במהות האנושית ולהתגשם. האדמה

עם התוצאה שהיה  ו גם בגופים האסטרליים של זוג זהההשפעות התפשט. להתנגד להשפעה הלוציפרית

הגוף הפיסי היה בהכרח צריך . אל צאצאיהם לעבור הכוחות שהיו באדם וחוה כלאפשרי לאפשר ל-בלתי

: דבר זה בוטא באמירה. הגוף האתרין אבל הנהגת האנושות החזיקה בחלק מ, דרך הדורות לעבור

: נאמר גם, אבל; הם השתתפו בהשפעה הלוציפרית, כלומר – "הדעת של טוב ורע-האדם אכלו מעץ-בני"

משמעות הדבר היא שכוחות מסוימים של הגוף . "להילקח מהם מוכרחההחיים -פשרות לאכול מעץהא"

', אדם'כוחות מסוימים לא היו עוד ב, לאחר הנפילה, כך. האתרי הוחזקו ולא עברו הלאה אל הצאצאים

 דםא-נפש, כביכול, זו הייתה. האם הכביר של האנושות-של ישותו טופח וגודל במשכן מפשע-החףוהחלק 

כוחות . האדם א מסובכת במה שלמעשה גרם לנפילתעדיין ל, נגועה באשמה אנושיתשהייתה עדיין לא 

נולד ר שאאל הילד  זמני' אני'הם היו שם ואז הם הובלו כ; אדם נשמרו-טהורים אלה של האינדיבידואל

המקורי של של האב  וכוחבתוכו את  אשלד זה ששמו ישוע ני, בשנותיו המוקדמות, כך. ליוסף ומרים

 .האנושות הארצית

אלא נשמרה בשלב , היא לא עברה דרך התגשמויות. ישות זו נשארה צעירה במובן האמיתי ביותר

נולד ליוסף ר שאמי הייתה הישות בילד , אם כך. כמו הילד בניסוי החינוכי ההיפותטי שלנו –מוקדם מאוד 

סוד זה היה ידוע ליוחנן והוא טמון ! דשאדם חכ העתיק אדם, האב הקדמון של האנושות? תןומרים מקו נ

הוא ש לכךסיבה זוהי ה. גם ידע את הסוד הזה –שהיה תלמידו של יוחנן  –מחבר האוונגליון , ולוקס. בדבריו

כדי שמהות רוחית זו תובל מטה אל  וא ידע שתהליך ברור מאוד היה נחוץה. מדבר עליו בדרך מיוחדת

הוא הראה ליוסף שושלת יוחסין , לפיכך. היה נחוץ אדםה אל המוביל חזרדם -הוא ידע שקשר; האנושות
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סדרת הדורות מגיעה . בן לאלוהים ובדברי האוונגליון הואהמגיעה עד אדם אשר יצא ישירות מעולם הרוח 

 .עד לאל עצמו

דם כלומר ש, פי לוקס-האוונגליון עלבפרק הגיניאלוגי של  מיסטריה בעלת משמעות גדולה כלולה

כדי , להישמר עד אחרון הצאצאיםהייתה צריכה ריך לזרום לאורך הדורות וסדרה רציפה היה צ הומוגני

ישות זו של נעורים התאחדה עם הגוף אשר , וכך. תוכל לרדת מטה בבוא הזמן אל הצאצאים הרוחשגם 

אילו רצינו , נפש צעירה שכוחותיה, ישות שלא הייתה נגועה בגורל ארצי –נולד ליוסף ומרים מקו נתן 

ישות זו לבדה הייתה חזקה מספיק כדי לחדור . היו צריכים להיחקר עד למוריה הקדומה, לות את מקורםלג

להעביר לה את הכוחות שהיא הייתה זקוקה להם , אל תוך העטיפה האסטרלית וכאשר עטיפה זו הושלכה

 .כדי לייסד איחוד חי עם הנירמנקאיה של בודהא

כאשר הוא מדבר על ישוע  פי לוקס-אוונגליון עלב מה מתואר למעשה: אנו רשאים לשאול, לכן

 ?מנצרת

יש לחקור אחורה עד , הדם-ביחס לקרבת, גופה הפיסיאת הוא מתאר ישות אנושית ש, כדבר ראשון

הוא ממשיך . ידי זוג קדמוני-האנושות ניצלה על, בתקופת החורבן על האדמה, באותם זמנים שבהם –אדם 

בילד ישוע . מתינה את פרק הזמן הארוך ביותר לפני התגשמותהומתאר את ההתגשמות של נפש אשר ה

. הנפש אשר המתינה את פרק הזמן הארוך ביותר – אדם כפי שהייתה לפני הנפילה-נתן שכנה נפש-מבית

שהאינדיבידואל אשר הובל אל תוך הילד , דמיוני ככל שייראה לאנושות המודרנית, ביכולתנו לומר, לכן

, הדורות הקדומים ביותר מבחינה פיסית של המין האנושין לא רק ירד מ ,כבירהאם ה-ידי משכן-ישוע על

 .ההתגשמות של הבן הראשון של האנושות, במובן מסוים, היה גםאלא 

בן היה , פי לוקס-האוונגליון עלעל סמך , המקדש בפני שמעון ומי-מי הוצג בביתאנו יודעים , עתה

ל ת מחדש שאלא העיד על כך שזו הייתה ההתגשמו, הנוכחיתלוקס לא דיבר על הישות האנושית . האלוהים

 .דם המוקדם ביותר של כל הדורות-ישות אשר הייתה האב הקדמון של קשר

חי בהודו הבודהיסטווה , שישית לפני העידן שלנו-במאה החמישית. ושנאמר הדבריםנסכם את , ועתה

הוא נתן את . ע בהדרגה באנושות עצמההגדול ששליחותו הייתה להביא לאנושות אמיתות אשר עמדו להופי

הוא מופיע ; הוא אינו מופיע עוד בגוף ארצי, לפיכך. לבודהא היהידי זה הוא -האימפולס לכך ועל

, שלרגע היו רואים רוחיים, הרועים. אסטרלי-אבל רק עד לעולם האתרי, הטרנספורמציה גוף, בנירמנקאיה

בנירמנקאיה . הוכרז להם אשררים לראות בחזיון את כי הם היו אמו, ראו אותו בצורה של צבא מלאכים

 .במטרה מיוחדת מאוד –ילד אשר נולד ליוסף ומרים מקו נתן למעל  רוכןהבודהא , שלו

כי הוא היה קשה להבין ; מה שבודהא היה מסוגל להביא לאנושות היה צריך להיות נוכח בצורה בשלה

היה צורך שכוח , פורה מבחינה אוניברסלית יהיהמה שבודהא הגשים עד כה ש כדי. בא מגבהים רוחיים

ידי כך שיתכופף מעל לילד -האדמה עלן היה עליו להפיק את הכוח הזה מ. נעורים רענן לגמרי יזרום לתוכו
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ילד כזה נולד . העטיפה האסטרלית כאשר היא הושלכהן אנושי שממנו יוכל לקבל את כל כוחות הנעורים מ

היה יכול לעקוב לאחור עד , בצורה הטובה ביותרושלת היוחסין שלו שאת מי שהבין ילד ש –מקו הדורות 

יו הוא ילד שעל, חזרה עד לנפש הצעירה של האנושות במהלך העידן של למוריה, לאב הקדמון של האנושות

האם של האנושות -שנפשו הייתה נפש, ילד זה. התגשם מחדשר שא אדם החדשהיה יכול להצביע כ( לוקס)

חייתה בדרך כזו שכל כוחות הנעורים שלה קרנו אל תוך הגוף , צעירה לאורך העידניםנפש אשר נשמרה  –

היא התרוממה כלפי מעלה והתאחדה עם הנירמנקאיה של , וכאשר העטיפה האסטרלית הושלכה, האסטרלי

 .בודהא

הן ; אינן כוללות את כל מה שיעזור לנו להבין את המאורע המופלא בפלשתינהעובדות אלה , ברם

ואנו , לחם כאשר יוסף ומרים הגיעו לשם מנצרת-אנו יודעים עתה מי נולד בבית. ות היבט אחד בלבדמציג

דברים מוזרים ומשמעותיים רבים התרחשו . אין זה הכול, אך; יודעים ביאתו של מי הוכרזה לרועים

הבנה טובה ל. מאורע הגדול ביותר באבולוציית האנושותהתרחשותו של הבתחילת העידן שלנו כדי לגרום ל

 .עלינו לקחת בחשבון את הדברים הבאים, יותר של מה שהוביל בהדרגה אל אותו מאורע

: ך אנו לומדים שלדוד היו שני בנים"מהתנ. היה קו של דורות אשר ירד מדוד, בעם העברי הקדום

יכולים  אנו, בעזבנו בצד את חברי הביניים. קו שלמה וקו נתן, מדוד צמחו שתי שושלות, לכן. שלמה ונתן

בנצרת חי אדם . יו בפלשתינהח, דוד-ביתצאצאים של קו שלמה וקו נתן ל, לנובתחילת העידן ש: לומר

ששמו גם היה , י צאצא של קו שלמהח, לחם-ובבית. מרים, הייתה לו אישה; צאצא של קו נתן, יוסףששמו 

ושניהם נישאו לשתי  סףיואין זה כלל מפתיע שהיו שני אנשים בשושלת היוחסין של דוד ששמם . יוסף

שניהם , היו שני זוגות בפלשתינה, בתחילת העידן שלנו, כך. ספרך מ"כפי שהתנ ,'מריםנשים ששמן 

, דוד-ביתל המלוכהקו לחם היה בקו שלמה או ב-מקורו של הזוג מבית. מרים-ו יוסףנושאים את השמות 

נולד הילד שתואר בפניכם ( קו נתןמ)לזוג השני . קו הכהונהבבקו נתן או  –( הזוג מנצרת)והזוג השני 

להיקלט בנירמנקאיה של בסופו של דבר פק עטיפה אסטרלית שהייתה יכולה יסזה ילד . אתמול והיום

הלוח . כפי שלוקס מתאר, לחם-זוג זה של קו נתן עבר מנצרת לבית, בזמן שבו הילד עמד להיוולד. בודהא

 .הגיניאלוגי ניתן באוונגליון שלו

. פי מתי-האוונגליון עלידי מחבר -זה מסופר על; לחם-אלא בבית, לא שכן בנצרת יהשנהזוג , במקור

היה ילד האבל , חי אינדיבידואל גדולזה גם בגופו של ילד . ישועלד ששמו גם לזוג זה מקו שלמה היה י

תפקידו של הילד הזה לא היה למסור כוחות ! חכמת העולם עמוקה מאוד, אכן. משימה שונהצריך להגשים 

. הייתה יכולה להביא בשלהאלא להביא לאנושות מה שרק נפש , עננים של נעורים לעטיפה האסטרליתר

ל האינדיבידואל היה מסוגל להיות ההתגשמות מחדש ש ילד זה, תחת ההנחיה של כל הכוחות הנוגעים בדבר

על גופו  אשר ויתר פעם; את המיסטריות של אהורא מזדאו, האדם בפרס הקדומה-אשר לימד פעם את בני

המורה הגדול של , כזארטס או נזארטוסהאסטרלי למען הרמס ועל גופו האתרי למען משה והופיע שוב 
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זרתוסטרא התגשם מחדש -'אני'ה. זרתוסטראאינדיבידואל זה לא היה אחר מלבד . פיתגורס בכלדיה הקדומה

אשר ירד מקו שלמה או מקו , מתאר שהוא נולד לזוג ששמם יוסף ומרים פי מתי-האוונגליון עלבילד שעליו 

 .לחם-בבית, במקור, דוד והשתכן-ביתל הכוהמל

פי -אוונגליון עלואת החלק השני ב פי מתי-אוונגליון עלאנו מוצאים חלק אחד של האמת מוצג ב, כך

גם יודעים מי נולד מקו הכהונה  אנו. כי האמת מורכבת, את שני התיאורים יש לקחת באופן מילולי. לוקס

נולד האינדיבידואל אשר פעל פעם בפרס הקדומה  המלוכהאנו גם יודעים שמקו , אבל. דוד-ביתל

שני האינדיבידואלים , כך. של הממלכה הפרסית הקדומה המאגיאו  המלכותיוחנך את המדע כזרתוסטרא 

זרתוסטרא בילד -והאינדיבידואל, דוד-ביתאדם הצעיר בילד של קו הכהונה ל-האינדיבידואל: חיו זה לצד זה

 .על כך נדבר מחר –כיצד ומדוע כל זה התרחש ומה היה המשך האבולוציה . ל קו המלוכהש
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 5הרצאה 

 0111בספטמבר  01

 

אינם מבודדים והם מופרדים רק במהלך זרמים אלה . מסוימת שליחותלכל זרם רוחי גדול בעולם יש 

המאורע בפלשתינה מהווה דוגמה . הם מתמזגים ומפרים זה את זה באופן הדדי, לאחר מכן; תקופות מסוימות

 .לאחד המיזוגים המשמעותיים ביותר של הזרמים הרוחיים באנושות

תפיסות , אך. בצורה בהירה יותר ויותרהמשימה של הבנת המאורע בפלשתינה  הצבנו לעצמנו את

סופו של כמופשטויות טהורות וב, כפי שאנשים מסוימים מדמיינים לעצמם, באוויר אינן נעותהעולם והחיים 

מתהווה בפעם  עולם-תפיסתכאשר . אינדיבידואליםידי -על, ישויותידי -הן נישאות על. דבר מתאחדות

ידי אינדיבידואל וכאשר זרמים רוחיים אלה מתאחדים ומפרים זה -היא מוכרחה להיות מוצגת על, הראשונה

העובדות . העולם הנדונות-משהו ברור מאוד מוכרח לקרות באינדיבידואלים שהינם נושאי תפיסות, את זה

, הממשיות הקשורות למיזוג הבודהיזם והזורואסטריאניזם במאורע בפלשתינה כפי שתואר בהרצאה אתמול

רצון מלדבר על ההתרחשויות בדרך מופשטת ולא -אילו היינו שבעי ,אבל. יתכן שנראו מורכבות מאוד

 ,ברם .מים אלה מתאחדיםהרי שהיה צורך להראות רק את הדרך שבה שני זר, בפרטים ממשיים

משימתנו היא למסור תיאורים של שני האינדיבידואלים שהיו הנושאים בפועל של , כאנתרופוסופים

על האנתרופוסופים לשאוף . הללו הלב אל תכניהן של התורות-עולם אלה וכן להפנות את תשומת-תפיסות

ו לגלות שעובדות מורכבות כאלה כך שלא תופתע, תמיד להתרחק ממופשטויות ולהגיע לממשויות מוחשיות

 .חשיבות כמו המיזוג של הבודהיזם והזורואסטריאניזם-קשורות להתרחשות רבת

כיצד הבודהיזם זרם אל תוך האישיות שמענו . היה בהכרח כרוך בהכנה אטית והדרגתיתמיזוג זה 

יוסף ומרים מקו . פי לוקס-אוונגליון עלכמסופר ב, דוד-ביתכבנם של יוסף ומרים מקו נתן לנולדה ר שא

ילד זה . פי מתי-אוונגליון עלכמתועד ב, ששמו ישוע בנםלחם עם -דוד השתכנו במקור בבית-ביתל שלמה

 את התרבות הפרסית כהחנ, מקו שלמה נשא בתוכו את האינדיבידואליות שכזרתוסטרא או זורואסטר

מצד אחד יש לנו , ואלים ממשייםידי אינדיביד-על יםזה לצד זה ומיוצג, העידן שלנובתחילת , כך. הקדומה

ומצד שני את זרם הזורואסטריאניזם ( פי לוקס-אוונגליון עלכמתואר ב)בישוע מקו נתן זרם הבודהיזם את 

 .הלידות של שני הילדים לא התרחשו בדיוק באותו זמן. (מתיפי -אוונגליון עלכמתואר ב)בישוע מקו שלמה 

מן ך אם תלמדו "תיטיבו להבין את התנ, אבל; גליוניםעליי לומר דברים שאינם כתובים באוונ, היום

של הכרוניקה האקאשית משהו על אודות התוצאות וההשפעות של עובדות המצוינות  המחקרים

גם ביחס לכל  תקפים פי יוחנן-האוונגליון עלאין לשכוח לעולם שהדברים המופיעים בסוף . באוונגליונים

ל לכלול את הספרים שהיו צריכים להיכתב אילו כל העובדות היו שהעולם עצמו לא היה יכו –האוונגליונים 

חזרה 
לתוכן 
 עניינים
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אשר נמסרו לאנושות דרך הכריסטיאניות אינן מסוג כזה שהיו יכולות להיכתב ולהיות ההתגלויות . מוצגות

 ַעדִאְתֶכם ָכל־ַהיִָמים  ינִ אֲ ְוִהנֵּה : דבריו של הכריסטוס נכונים. מוצגות בפני העולם אחת ולתמיד כתיעוד מלא

ץ ָהעֹוָלם .קֵּ
9

ידי אלה -ומה שיש לו לגלות יכול תמיד להיקלט על, חיהאלא כישות , הוא נמצא שם לא כמת 

האדם יהיו -הכריסטיאניות היא זרם חי והתגלויותיה תתקיימנה כל עוד בני. שעיניהם הרוחיות פקוחות

אם כי לא , אוונגליוניםב מופיעות שתוצאותיהן, היום תוצגנה עובדות מסוימות, כך. טןמסוגלים לקל

 .אותן מאומתותולמצוא תוכלו לבחון , כן-פי-על-אף. העובדות עצמן

האוונגליון ן ישוע מ, אבל. ששמם ישוע התרחשו בפער של חודשים ספורים הנעריםהלידות של שני 

אם ה. מפשע-טבח החפיםכדי להיות קורבנות של מה שמכונה ויוחנן המטביל נולדו מאוחר מדי  פי לוקס-על

כיצד : לשאול את עצמם מוכרחיםלחם -לא חלפה במוחכם המחשבה שאלה הקוראים על אודות הטבח בבית

פי -האוונגליון עלישוע של . העובדות יכולות להיות מאומתות בכל ההיבטים, אך? להיות שםיוחנן יכול היה 

על סמך . או בערך באותו זמן נולד זמן קצר לפני כן, פי ההנחה-לע, ויוחנן, ידי הוריו למצרים-נלקח על מתי

אך במקרה כזה הוא בוודאי היה קרבן למעשה הרצחני של , יוחנן נשאר בפלשתינה, ההשקפה הרגילה

אם כל הילדים בני שנתיים , כי; הללואתם רואים עד כמה הכרחי להקדיש חשיבה רצינית לדברים . הורדוס

לאור , אם תיפתרחידה זו , אך. ת אחד מהםהרי שיוחנן היה צריך להיו, ופחות היו נרצחים באותו זמן

פי -אוונגליון עלשהמאורעות המתוארים ב תיווכחו, ידי הכרוניקה האקאשית-העובדות אשר נמסרות על

כך גם ; לחם-הטבח בבית לאחרישוע מקו נתן נולד . לא התרחשו באותו זמן פי מתי-אוונגליון עלוב לוקס

הוא היה גדול מספיק כדי שעובדות אלו תהיינה , ספוריםשמדובר בפער של חודשים על פי אף . יוחנן

 .אפשריות

בילד זה התגשם . לאור העובדות האינטימיות יותר פי מתי-האוונגליון עלגם להבין את ישוע מ תוכלו

ישות , אודזה קיבלו פעם את התורה על אהורא משממנו עמי פרס הקדומ, זרתוסטרא-מחדש האינדיבידואל

, לפיכך. פיסית-להתייחס לישות שמש זו כנפש והרוח של השמש החיצונית שישדעים אנו יו. השמש הגדולה

ראה גם את הישות הכבירה אשר ; ראה לא רק את קרינת השמש הפיסית: "זרתוסטרא היה יכול לומר

 –!" שולחת מטה את ברכותיה הרוחיות כפי שהשמש הפיסית שולחת מטה את אורה וחומה המועילים

אך עדיין לא כישות , עליו הכריז זרתוסטרא לעמי פרס – הכריסטוסחר יותר כונה שמאו, אהורא מזדאו

הוא ; משכנו נמצא, שם: "זרתוסטרא היה יכול רק לומר, בהצביעו על השמש. פני האדמה-אשר שהתה על

 !"מתקרב בהדרגה ויום אחד הוא יחיה בגוף האדמה

, אך; ורים כל עוד הם היו נפרדיםזורואסטריאניזם והבודהיזם היו ברהההבדלים הגדולים בין 

 .ם במאורעות בפלשתינהחידושו םאיחודיושבו דרך ההבדלים 

                                                      
9

 .21פסוק , ח"פרק כ, פי מתי-האוונגליון על 
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 – החלקיםתורתו של בודהא הוצגה בנתיב בעל שמונת . הבה נתייחס שוב למה שבודהא נתן לעולם

. ההשפעות הקשות של הקארמהן רשימה של התכונות הנחוצות לנפש האנושית כדי שתימלט מ שהינו

, אדם באופן אינדיבידואלי-ידי בני-להתפתח כחמלה ואהבה על מוכרחהתורתו של בודהא , זמניםבמהלך ה

זו הייתה , לבודהא היהאמרתי לכם גם שכאשר הבודהיסטווה . דרך הרגשות וחוש המוסריות שלהם

אלמלא התרחשה באותו זמן ההתגלות המלאה של הבודהיסטווה בגופו של . מפנה קריטית באבולוציה-נקודת

 – חוק ההתמדהאנו מכנים אשר האדם לפתח את -אפשרי לנפשות של כל בני-היה בלתי, גאוטמה בודהא

ידי סילוק התוכן של טבעו האסטרלי כדי לשחרר את -שאדם יכול לפתח רק מתוך ישותו שלו על – דהרמא

האגדה הבודהיסטית מציינת זאת בדרך מופלאה באמרה  .עצמו מכל ההשפעות הקשות של הקארמה

משמעות הדבר שההארה של הבודהיסטווה והתעלותו . 'לסובב את גלגל החוק'בודהא הצליח ש

מתוך  אדם יוכלו לפתח דהרמא-בודהא אפשרה לכוח לזרום דרך האנושות כולה שכתוצאה ממנו בני-לאחוות

אפשרות זו נפתחה כאשר בודהא פיתח . החלקיםנפשם ובהדרגה לפענח את עומקיו של הנתיב בעל שמונת 

זו הייתה משימתו של . האדם-חילה את התורה שעליה היה אמור להתבסס החוש המוסרי של בנית

אנו רואים כיצד משימות אינדיבידואליות מוקצות לאינדיבידואלים . לבודהא היההבודהיסטווה אשר 

ל האידיאל ש. הגדולים כאשר אנו מוצאים בבודהיזם כל מה שאדם יכול לחוות בנפשו כאידיאל הגדול שלו

זוהי מהות תורתו של בודהא והיא הספיקה ככל  – להיותמה הוא יכול מהווה והאדם מה  ,הנפש האנושית

 .המסוימתשהדבר נגע לשליחותו 

הבודהיזם האמיתי המקורי ; לטבע האנושי והתפתחותו הפנימית, פנימיותבבודהיזם כל דבר קשור ל

השליחות החיונית של הבודהיסטווה הייתה . ותרמאוחר י הא הוצגשהיעל פי אף  –לא כלל שום קוסמולוגיה 

בודהא נמנע מכל , בדרשות מסוימות, כך. האדם את התורה של הפנימיות העמוקה של נפשם-להביא לבני

בדרך כזו שאם הנפש האנושית תיפתח להשפעתה של תורת הכול מבוטא . התייחסות ברורה לקוסמוס

שממנו בנפרד מהיקום הגדול  שלמהאדם נתפס כישות ה. מושלמת יותר ויותר להיותהיא תוכל , הבודהא

בהיותה , תורתו של בודהאלהיה קשור לשליחות המיוחדת של הבודהיסטווה ש שהדברמשום  זאת. התקדם

נראית , לאלה העוסקים בה ,גם מסיבה זו שהתורה; יש השפעה מחממת ומעמיקה על הנפש, מובנת באמת

אוונגליון ב, בהיותה מחודשת, כאשר היא מופיעה שוב, ימי כזהממלאת אותם בעוצמה כזו של רגש וחום פנכ

 .פי לוקס-על

 –המשימה של האינדיבידואליות אשר התגשמה כזרתוסטרא בפרס הקדומה הייתה שונה לגמרי 

האדם להבין את הקוסמוס -הוא לימד את בני; מבחוץזרתוסטרא לימד על האל . הפוכהבדיוק , למעשה

באמרו שכתוצאה , לבו של האדם אל טבעו הפנימי-א הפנה את תשומתבודה. הגדול מבחינה רוחית

כלומר , שעליהם דיברנו ששת האיברים, ותמתוך המצב הקודם של בור, מהתפתחות מופיעים שם בהדרגה

לא הייתה . נולד במקור מתוך הקוסמוס, כל מה שמצוי בתוך האדם, אך. סמאנאהחמשת האיברים החושיים ו
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ידי -העין נבראה על: "גיתה אמר. מלא האור עצמו הוליד את העין מתוך האורגניזםלנו עין רגישה לאור א

היו נוכחים פעם מוגדרים ש-האור עיצב את העין מתוך איברים לא. זוהי אמת עמוקה." האור למען האור

, הכול בתוכו אורגן. כל הכוחות הרוחיים ביקום פועלים באופן יוצר על האדם, באותה דרך. בגוף האנושי

הכוחות הנמצאים באדם זורמים . חיצונייש , פנימילכל , לפיכך. רוחיים-מתוך כוחות אלוהיים, בהתחלה

. בסביבתו של האדם, בחוץ להצביע על הממשויות הנמצאותהייתה וסטרא משימתו של זרתו .לתוכו מבחוץ

, עשר-ישנם שניםבמציאות  –מהם הוא מנה שישה , הגדולים יני'גה, הוא דיבר על האמשפנדים, למשל, כך

האמשפנדים האלה פועלים מבחוץ כבוראים והמעצבים של איבריה של הישות . אך ששת האחרים נסתרים

הוא הצביע על ; בים בוראי האדםזרתוסטרא הראה שמאחורי האיברים החושיים האנושיים ניצ. האנושית

זרתוסטרא . האדם בתוך בודהא הצביע על הכוחות הפועלים. על הכוחות שמחוץ לאדם, הגדוליםיני 'הג

גם הם חודרים את . המכונים איזרדים או איזדים, הצביע גם על הכוחות והישויות שמתחת לאמשפנדים

הלב -זרתוסטרא הפנה את תשומת, שוב, כאן. האדם מבחוץ כדי לפעול על המבנה הפנימי של טבעו הגופני

הצביע על המהות המחשבתית הממשית  ובעוד בודהא. אל תנאים חיצוניים, אל ממשויות רוחיות בקוסמוס

ל ע, הפרוושריםעל הפרוארים או זרתוסטרא הצביע , שממנה עולות מחשבות מתוך הנפש האנושית

המחשבות העולות באדם , כי. המחשבות היוצרות של העולם הממלאות את היקום ומקיפות אותנו בכל מקום

 .קיימות בכל מקום בעולם החיצוני

נפש העוסקת במיוחד בניתוח -האדם גישת-החדיר אל תוך בנילהייתה א משימתו של זרתוסטר, כך

. בהצגת ראייה של היקום לעם שמשימתו הייתה לעבוד בעולם החיצוני, התופעות של העולם החיצוני

הייתה בשמירת המאפיינים המיוחדים של הפרסים הקדומים ותפקידו של זרתוסטרא היה להכניס שליחות זו 

אף על פי ששיטותיו לבשו צורה שהייתה יכולה להיות דוחה עבור האדם , תוך עבודה זואנרגיה ויעילות אל 

חיצונית דרך היעילות וודאות של מטרה בפעילות , שליחותו של זרתוסטרא הייתה להביא מרץ. המודרני

רוחי -בחיקו של עולם אלוהיאלא יושבת , הידיעה שעליה האדם לא רק שמר ובה תמך בישותו הפנימית

בין אלים , אתה חי בקוסמוס מלא רוח. אינך לבד, לא משנה מה מקומך בעולם": יכול לומר לעצמו ולכן

; אתה שואף רוח אלוהית, בכל שאיפה פנימה; אתה נולד מן הרוח ושוכן ברוח; קוסמיים וישויות רוחיות

זרתוסטרא ההתקדשות של , בשל שליחותו המיוחדת !"ה עשוי להקריב מנחה לרוח הגדולהאת, בכל נשיפה

 .הייתה בהכרח שונה מזו של השליחים הגדולים האחרים של האנושות

שלב . זרתוסטרא הייתה מסוגלת להגשיםבהבה נתייחס למה שהאינדיבידואליות שהתגשמה 

(. המצרי)שהיא הייתה יכולה לבצע הכנות מראש למען זרם התרבות הבא , ההתפתחות שלה היה כה נשגב

כאשר . משהעו שוב מאוחר יותר כהרמס המצרי והאינדיבידואלים אשר הופי: זרתוסטרא היו שני תלמידיםל

הגוף האסטרלי שהוקרב , שני אינדיבידואלים אלה התגשמו שוב כדי לקדם את עבודתם למען האנושות

הרמס נשא בתוכו את הגוף האסטרלי של זרתוסטרא אשר . ידי זרתוסטרא השתלב בהרמס המצרי-על
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כולה של היקום שהוחזקה בידי זרתוסטרא תוכל להתגלות שוב ולהשפיע בעולם  הועבר אליו כדי שהידיעה

, קשור לגוף האתרי זמןוהיות שכל מה שמתפתח ב. הגוף האתרי של זרתוסטרא הועבר למשה. החיצוני

העוצמה -הוא היה מסוגל ליצור את התמונות רבות, מודע לסודות הכלולים בגופו האתרי נעשהכאשר משה 

 זרתוסטרא המשיך לפעול באמצעות עוצמת, בדרך זו. בראשיתת בזמן המוצגות בספר של ההתרחשויו

ובהשפיעו , העברים הקדומים שיצאה ממנה תרבותאת את התרבות המצרית ו בחנכו, האינדיבידואליות שלו

 .עליהן

זרתוסטרא -'אני'ה. להגשים שליחות גדולה אינדיבידואליות כזו נועדה, שלה' אני'ה באמצעותגם 

יכולה תמיד , כך-כי אינדיבידואליות אשר עברה התפתחות גדולה כל, גשם שוב ושוב באישיויות אחרותהת

. יים למען אחריםגם לאחר שוויתרה על גופיה המקור, לקדש גוף אסטרלי ולחזק גוף אתרי לשימושה שלה

 היהאשר , ארטוסזארטס או נזזרתוסטרא נולד שוב בכלדיה הקדומה כ, לפני העידן שלנו שש מאות שנה, כך

הוא היה גם מורהו של פיתגורס ושוב רכש תובנה עמוקה ; הספר של המיסטריות הכלדיות-למורה של בתי

 .על תופעות העולם החיצוני

נקבל רמז , אם נשתקע בחכמת הכלדים לא בעזרת אנתרופולוגיה אלא בעזרתה של האנתרופוסופיה

תורתו . הספר של המיסטריות של כלדיה הקדומה-לימד בבתי, כזארטס או נזארטוס, על מה שזרתוסטרא

האמנות  שליחותו כללה גם את. ניתנה במטרה ליצור התאמה והרמוניה בעולם החיצוני, כפי ששמענו, כולה

את אלה , לפיכך. ות בשמירה על התקדמות האנושות ועל סדר בחיים החברתייםשל ארגון אימפריות ומוסד

כלומר , מלכיםאלא גם , גדולים מתקדשים, גדולים מאגירק  לא, תלמידיו אפשר בצדק לכנותשהיו 

 .הבקיאים באמנות ייסוד סדר חברתי בעולם החיצוניאדם -בני

הספר של -של זרתוסטרא שלט בבתי( לא האישיות)ונלהב אל האינדיבידואליות קשר עמוק 

מנהיג הגדול לאדם חכמים אלה מהמזרח חשו שהיו קשורים באופן אינטימי -בני. המיסטריות בכלדיה

. כוכב של פאראו  כוכב זהובמשמעו ( זרתוסטרא) זורואסטרכי , כוכב האנושותהם ראו בו את . שלהם

ועם חכמתם העמוקה הם לא יכלו שלא לדעת מתי המאסטר שלהם . הם ראו בו השתקפות של השמש עצמה

מלים החיצוניים עבור הם הביאו לו כמנחה את הס, שלהם הכוכבידי -מובלים על. לחם-שוב בבית ייוולד

ידיעה של ההתשורה היקרה ביותר הייתה . האדם-התשורה היקרה ביותר שהוא היה יכול להעניק לבני

; ברגש וברצון, אשר נקלטו בגוף האסטרלי האנושי בחשיבה ,של המיסטריות של הקוסמוס, העולם החיצוני

היסודות ן שאפשר להפיק ממה הנפש האלה בחכ-תלמידיו של זרתוסטרא שאפו למלא את כוחות, לפיכך

ידי שליטה בסודות העולם -להירכש על לואשר יכ –סמלים של ידיעה זו . רוחי-העמוקים של העולם האלוהי

יראת שמים אשר ממלאת את הסמל של  –לבונה , סמל החשיבה –זהב : לבונה ומור, היו זהב –החיצוני 

פני המאסטר שלהם כאשר הוא נולד שוב בהופיעם ל, כך. הסמל של כוח הרצון –ומור , רגשהאדם ב

מספר מה שנכון באופן  פי מתי-האוונגליון עלמחבר . המאגי נתנו עדות לאיחוד שלהם עמו, לחם-בבית
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ידעו שהוא הופיע מחדש בין , האדם החכמים שבקרבם זרתוסטרא פעל פעם-מילולי בתארו כיצד בני

הסמלים  –לבונה ומור , זהב ללושת הסמלים שוכיצד הם ביטאו את הקשר שלהם עמו באמצעות ש אדם-בני

 .תשורה היקרה שהוא העניק להםעבור ה

יהיה מסוגל לפעול בעוצמה האפשרית כדי , דוד-ביתכישוע מקו שלמה ל, שזרתוסטראצורך היה , עתה

היה , למטרה זו .כל מה שהוא כבר נתן בזמנים מוקדמים יותר, בצורה מחודשת, האדם-להעניק שוב לבני

יכול להיוולד בגוף מקו הכהונה הוא לא היה , לכן. רכז ולמקד את הכוח כולו שאי פעם היה ברשותועליו ל

מציין את הקשר בין שם המלוכה בפרס  פי מתי-האוונגליון על, בדרך זו. אלא בגוף מקו המלוכה, דוד-ביתל

 .הקדומה ושושלת היוחסין של הילד שבו זרתוסטרא התגשם

מי שבאמת . התיכון מופיעים גם בספרי חכמה קדומים שמקורם במזרחעל התרחשויות אלה ציונים 

קורא אותם בצורה שונה מאלה שהינם בורים ביחס לעובדות ולכן מבלבלים , הללומבין את ספרי החכמה 

המצביעים יותר על  חנוךאחת בספרים המזויפים של : נבואותי ישנן שת, למשל, הישנה-בברית. הכול

הקודש -כל פרט בכתבי. ו המלוכהשל קהמתייחסת למשיח  תהיליםושנייה בספר  ,המשיח נתן מקו הכהונה

 .שאפשר לאמת הכרוניקה האקאשיתן ממשתלב עם העובדות 

הוא ויתר על גופו האסטרלי ועל . היה צורך שזרתוסטרא ירכז את כל הכוחות שהיו ברשותו קודם

היה לו הצורך להתאחד מחדש . עבריתודרכם לתרבויות המצרית וה, משה בהתאמהלגופו האתרי להרמס ו

מיסטריה עמוקה מתגלה כאן . כוחות גופו האתריכביכול כדי לקחת חזרה ממצרים את , הללועם הכוחות 

כי במצרים נמצאו , הובל למצרים, זרתוסטרא אשר התגשם מחדש, דוד-ביתלישוע מקו שלמה : בפנינו

היות שהוא . הראשון ניתן להרמס והשני למשהכאשר , גופו האתרימהכוחות אשר זרמו מגופו האסטרלי ו

הבריחה , לפיכך. כוחות שעליהם ויתר בעברהיה עליו לרכז לעצמו את ה, השפיע על התרבות המצרית

האדם -עתה כדי להעניק שוב לבנילהם היה זקוק שהוא ספיגת כל הכוחות : ותוצאותיה הרוחיות למצרים

 .ניק להם בעידני עברהוא הע אשראת , במלוא העוצמה ובצורה מחודשת

לוקס . ידי מתי-לחם מתוארת בצורה נכונה על-ההיסטוריה של ישוע שהוריו שכנו במקור בבית, כך

לחם כדי להירשם וישוע נולד -שהם נסעו לבית, שכנו בנצרת, מספר רק שהוריו של ישוע שעליו הוא כותב

נאמר לנו שישוע נולד  פי מתי-אוונגליון עלב. ההורים שבו לנצרת עם הילד. במהלך תקופה קצרה זו

כי הילד , לאחר שובם ממצרים שההורים התיישבו בנצרת רק. להילקח למצרים מוכרחהיה הוא לחם ו-בבית

, כך. זרם הבודהיזם –אשר היה ההתגשמות מחדש של זרתוסטרא נועד לגדול ליד ילד אשר ייצג זרם אחר 

 .שני הזרמים התחברו במציאות הממשית

התכונה בישות האנושית . עשים עמוקים במיוחד כאשר הם מציינים עובדות יסודיותהאוונגליונים נ

מוכר לאלה הבקיאים במיסטריות של , (במובן הטכני)' המלכותי'לטבע , הקשורה יותר לרצון וכוח

הטבע הפנימי הקשור לחכמה , לעומת זאת. בתורשה האבהיידי היסוד -על ניתנותאשר הקיום -הוויית
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, הקיום-בתבונתו העמוקה במיסטריות של הוויית. האימהיידי היסוד -מועבר על, ת של רוחוניידות פנימי

 :גיתה רומז על כך במלים הבאות

 מאבי קיבלתי את מעמדי

 ;וההתנהלות הרצינית של החיים

 מי קיבלתי טבע שמחימא

 .אגדות-והנאה מסיפורי

מה , הצורה החיצונית, ר הקומהשיעו. אתם יכולים למצוא את האמת הזאת מאומתת שוב ושוב בעולם

והוא ' אני'קשור לאופיו של ה – 'התנהלות הרצינית של החיים'שמבטא את עצמו ישירות במבנה החיצוני וב

כי , האבן מ כוחשלמה היה צריך לרשת  וישוע מקש לכךסיבה זוהי ה. היסוד האבהין עובר בתורשה מ

דבר זה מבוטא . מבעד לעולם במרחבורנים להעביר לעולם את הכוחות האלוהיים הקהייתה שליחותו 

של  ההתגשמותמעולם הרוח יצאה ההכרזה על . מופלאה ביותרבדרך  פי מתי-האוונגליון עלידי מחבר -על

אמיתות . האב, אלא בפני יוסף, לא בפני מרים, כמאורע בעל משמעות עצומה והיא הוכרזהאינדיבידואליות 

מאפיינים . כמקרייםדברים כאלה ל, לעולם, אין להתייחס ;בעלות עומק עצום טמונות מאחורי כל זה

ן לידתו של ישוע מ, לפיכך. נמסרו לישוע מקו נתן, האםן כמו אלה שעוברים בתורשה מ פנימייםותכונות 

הבה , אך –! הקודש-זהו עומק העובדות המסופרות בכתבי. האםהוכרזה בפני  פי לוקס-האוונגליון על

 .נמשיך

מבשר של ישוע מנצרת היה אמור להופיע ביוחנן . משמעות-המתוארות רבותהאחרות גם העובדות 

 תחילה, אבל. יתאפשר רק עם התקדמות הזמן, לומר יותר על אודות האינדיבידואליות של המטביל. המטביל

ידי כך -יוחנן הכריז זאת על .כמבשר הישות אשר עמדה לבוא בישועיוחנן  –נתייחס לתמונה המוצגת בפנינו 

האדם היה -מה שהמטביל רצה להביא אל בני. כלול בחוק הישן אשרסופי את כל נוסיכם בכוח אי שריכז

אך לא נחוץ , הוא היה בשל; אך התיישן בתרבות ונשכח, שמירה על הכתוב בחוק הישןלהיות  שמוכרחה

ילו אפ –מה שיוחנן דרש מעל לכול היה הכוח שהיה ברשותה של נפש אשר נולדה כנפש בשלה , לכן. עוד

גופו האסטרלי היה טהור ונקי מכל , מן ההתחלה; זקניםהוא נולד להורים . בעולם –בשלה יתר על המידה 

טאת חכמה ומב, שוב. כי הוריו המבוגרים לא הושפעו מתשוקות ותאוות, האדםהכוחות אשר מבזים את 

היכן . ם של האנושותהא-נעשתה הכנה במשכן, עבור אינדיבידואליות כזו. פי לוקס-אוונגליון עלעמוקה ב

משם נשלחים הזרמים לכל מקום שבו , ן את תהליכי האבולוציה בממלכת הרוחישמאנו הגדול מנחה ומכוו

האם של האנושות -כמו זה של יוחנן המטביל נולד בגוף תחת ההנחיה וההכוונה של משכן' אני'. הם נחוצים

ירד מאותו תחום קדוש כמו זה שממנו ירדה של יוחנן ' אני'ה. במקדש המרכזי של החיים הרוחיים הארציים

פרט לכך שלישוע ניתנו בעיקר תכונות שעדיין לא , פי לוקס-האוונגליון עלן הנפש של הילד ישוע מ-ישות
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אשר  ,נפש צעירה הובלה אל המקום שבו אדם, כלומר: אופי אנוכיים התפתחו-שבו קווי' אני'היו מלאות ב

 .עמד להתגשם ,נולד מחדש

האם הגדול אל -ממשכן תלהיות מובל הה יכוליתמפותח באמת הי' אני'מוזר שנפש בלי ייראה לכם 

; הוענק לגופו של יוחנן המטביל, פי לוקס-האוונגליון עלן שלא ניתן לישוע מ' אני'אותו , אבל. מקום מסוים

באופן פנימי מן היו קשורות , ביוחנן המטביל' אני'ה-וישות פי לוקס-האוונגליון עלן הנפש בישוע מ-ישות, כך

האחרים של  םמתאחד עם האיברי' אני'ה, מתפתח בגוף האםכאשר העובר האנושי , עתה. ההתחלה

רק אז . אך נכנס לפעולה בחודשים האחרונים לפני הלידה ורק בהדרגה, האורגניזם האנושי בשבוע השלישי

אשר בא ' אני'שאנו עוסקים ב הרי, ממריץ עובר' אני'כאשר , במקרה רגיל; נעשה פעיל ככוח פנימי' אני'שה

הנפש של ישוע -הנדון היה קשור באופן פנימי לישות' אני'ה, במקרה של יוחנן, ברם. מהתגשמויות קדומות

מו של יוחנן המטביל כאשר ימו של ישוע הלכה אל איא, פי לוקס-האוונגליון עלעל סמך , לפיכך. מקו נתן

 דרךהומרץ , שלו עצמו' אני'ידי ה-ים אחרים מומרץ עלוהעובר שבמקר האחרון היה בחודש השישי להריונה

; מתחיל לנוע כאשר האם הנושאת את הילד ישוע מקו נתן מתקרבת אלישבעהילד בגופה של . השניהעובר 

.מומרץ( אלישבע)הילד באם השנייה  שדרכו' אני'וזהו ה
10

בין הישות אשר עמדה כזה היה הקשר העמוק  

 !ם הרוחיים והאחר שעמד להכריז על ביאתוליצור את המיזוג בין שני הזרמי

כפי שקורה לעתים , אדם אומרים-כאשר בני. בתחילת העידן שלנו התרחשומאוד  נעליםמאורעות 

, אבל; להתמודד עם מושגים רביםרצון -הדבר נובע מעצלות וחוסר, שהאמת צריכה להיות פשוטה, קרובות

אשר הכשרים הרוחיים מופעלים בקיבולת המרבית האמיתות הגדולות ביותר יכולות להיות מובנות רק כ

הגיוני לדרוש שהאמיתות הגדולות ביותר -יהיה זה לא, אם מאמצים ניכרים נחוצים כדי לתאר מכונה. שלהם

ויש להשקיע מאמצים נמרצים ביותר אם רוצים האמת מורכבת , נמנע-באופן בלתי! תהיינה פשוטות ביותר

לאפשר את ההתנגדות איש אינו רשאי . שורות למאורעות בפלשתינהלרכוש הבנה מסוימת על האמיתות הק

הן מורכבות מפני שכאן אנו עוסקים בהתרחשות הגדולה ביותר מבין ; שהעובדות מורכבות מדי שלא לצורך

 .כל ההתרחשויות באבולוציה של האדמה

 צעירהם בנם של יוסף ומרים מקו נתן נולד לא. אנו רואים שני ילדים ששמם ישוע גדלים, כך

,('מהעל'בעברית משתמשים במילה )
11

לאחר . אם צעירה מאודכי נפש בעלת טבע כזה מוכרחה להיוולד ל 

האם עמדה להיות ; לא היו להם ילדים נוספים. עם בנם בנצרתזוג זה המשיך לחיות , לחם-חזרתם מבית

                                                      
10

 .44-31פסוקים ', פרק א, פי לוקס-האוונגליון על 
11

 .23פסוק ', פרק א, פי מתי-האוונגליון על 
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תיישבו בנצרת וכפי הם ה, כאשר יוסף ומרים מקו שלמה חזרו עם בנם ממצרים. מו של ישוע זה בלבדיא

.יעקב ושתי אחיות, יוסף, יהודה, שמעון: היו להם ילדים נוספים, פי מרקוס-אוונגליון עלשמתואר ב
12
 

כוחות של מהירות יוצאת התפתח עם , הילד ישוע אשר נשא בקרבו את האינדיבידואליות זרתוסטרא

האינדיבידואליות בגוף של ישוע טבע . עוצמה כזה פועל בגוף-רב' ניא'שבהכרח יהיו נוכחים כאשר  דופן

את הילד  העוטףכאשר הגורם החשוב ביותר שם היה הנירמנקאיה של בודהא , מקו נתן היה שונה לגמרי

הוא ; כלומר בגופו האתרי –נאמר שהילד הזה היה מלא חכמה , לחם-מבית שבוכאשר ההורים , לפיכך. הזה

.ָהיָה ָעָליו לֵּא ָחְכָמה ְוֶחֶסד ֱאֹלִהיםמַ נִתְ 
13

הוא גדל בדרך כזו שהתכונות האנושיות הרגילות הקשורות , אבל 

מתבונן שטחי היה מכנה את הילד הזה מפגר . באיטיות רבההתפתחו בו , להבנה ולידיעה של העולם החיצוני

התפתח בו הכוח , תחת זאת, אך. אם רק יכולותיו האינטלקטואליות היו נלקחות בחשבון –באופן יחסי 

ן השוואה לשום דבר מ-הוא פיתח עומק של פנימיות שאינה ברת. קאיה העוטפת של בודהאהנירמנן הזורם מ

בישוע , כך. כוח של רגש אשר הייתה לו השפעה יוצאת דופן על כל מי שהיה בסביבתו, הסוג הזה בעולם

אינדיבידואליות בשלה  –מקו נתן אנו רואים ישות בעלת עומקים אינסופיים של רגש ובישוע מקו שלמה 

 .בעלת הבנה עמוקה של העולם, דופן תיוצא בצורה

כאשר שמעון . הילד בעל הרגש העמוק, מו של ישוע מקו נתןימשמעות גדולה נאמרו לא דברים בעלי

ניבא הוא , ניצב לפני הילד שנולד וראה סביבו את קרינת הישות שהוא לא היה יכול לראות בהודו כבודהא

גם . 'החרב שתחדור את לב האם'הוא דיבר גם על , אך; חשהחשיבות שעמדו להתר-את המאורעות רבי

 .מלים אלה מתייחסות למשהו שעלינו לשאוף להבין

כאשר . עשרה בערך-חברות והילדים גדלו כשכנים קרובים עד הגיעם לגיל שתים ההורים היו בקשרי

אנו , עתה. מם כרגילוהילד נסע ע נסעו לירושלים לחגוג את חג הפסח הוריו, ישוע מקו נתן הגיע לגיל הזה

במהלך . המקדש-עשרה בבית-את התיאור המסתורי של ישוע בן השתים פי לוקס-אוונגליון עלמוצאים ב

הם , לא מצאו אותו בקרב הנוסעיםשלאחר ; בחסרונו של הילד הבחינוהם לפתע , החגן חזרת ההורים מ

 .ו מחכמתואשר נדהמ, המקדש משוחח עם הרופאים המלומדים-חזרו ומצאו אותו בבית

 .אפשרי להשמידה-שבלתיכרוניקה האקאשית נחקור זאת ב? מה קרה

קרה בהזדמנות זו היה יכול לקרות בדרך שמה . הקיום אינן פשוטות כלל וכלל-העובדות של הוויית

איזושהי אינדיבידואליות עשויה להיזקק לתנאים , בשלב מסוים של התפתחות. שונה במקום אחר בעולם

קורה שוב ושוב שמישהו חי עד גיל מסוים ואז לפתע הוא , לפיכך. נוכחים בתחילת חייהשונים מאלו שהיו 

אחר נכנס ' אני'שלו עוזב אותו ו' אני'ה: מתרחשת טרנספורמציה. תודעה-של חוסרמוות -דמוינכנס למצב 

                                                      
12

 .3פסוק ', פרק ו, פי מרקוס-האוונגליון על 
13

 .41פסוק ', פרק ב, פי לוקס-האוונגליון על 
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במקרה . זוהי תופעה הידועה לכל אוקולטיסט; שינוי כזה מתרחש גם במקרים אחרים. אל תוך מבנהו הגופני

בהשתייכו זרתוסטרא אשר חי עד כה בגופו של ישוע -'אני'ה. הדבר הבאקרה , עשרה-של ישוע בן השתים

ונכנס אל עזב את אותו גוף , דוד כדי להגיע לרמה הגבוהה ביותר בתקופתו-ביתלקו המלוכה או קו שלמה ל

הם גם לא הבינו את ; ותוהוריו לא הכירו א .תוך גופו של ישוע מקו נתן אשר הופיע כאחד שעבר שינוי

שבו הנירמנקאיה של בודהא זה היה הזמן . זרתוסטרא דיבר מתוך ישוע מקו נתן-'אני'כי עתה ה, דבריו

, כך-ילד זה שהשתנה כל. זרתוסטרא נכנס אל תוכו-'אני'הושלכה והר שאהתאחד עם העטיפה האסטרלית 

 .נלקח עמם לביתם, שהוריו לא ידעו מה עליהם לעשות עמו

זרתוסטרא -'אני'כך שהילד שלתוכו נכנס ה, מו של ישוע מקו נתן מתהיא, לא רב לאחר מכןזמן 

הילד . הינה בעלת משמעות מיוחדת, התייתםהעובדה שהאם מתה והילד , כפי שעוד נראה. התייתם מאימו

וסף י. זרתוסטרא יצא ממנו-'אני'מקו שלמה גם לא היה יכול להמשיך לחיות באותם תנאים רגילים שבהם ה

דה יהו, שמעון, יוסף, יעקב: יחד עם ילדיה, ואימו של הילד שהיה פעם ישוע מקו שלמה, מקו שלמה כבר מת

חי שוב ( עתה בגופו של הילד ישוע מקו נתן)כך שזרתוסטרא ; ף מקו נתןסונלקחו לביתו של י, ושתי הבנות

כפי  –ם האחים והאחיות וא, שתי המשפחות התמזגו, בדרך זו. שבה הוא התגשם( חוץ מהאב)במשפחה 

חיו בביתו של יוסף מקו נתן עם ישוע שעיר  –הם היו אחים ואחיות ' אני'כי ביחס ל, שאנו יכולים לכנותם

 .הייתה נצרת –במובן הגופני  –מולדתו 

אשר נותן מחסה  הגוף, כי. של הבודהיזם והזורואסטריאניזםכאן אנו רואים את המיזוג הממשי 

האיחוד של הנירמנקאיה של ן נבע מ אשרלהטמיע את כל  זרתוסטרא היה מסוגלהבשלה של ' אני'-לנפש

נשאה בתוכה את ' מנצרת ישוע'האינדיבידואליות אשר גדלה כ, כך. בודהא והעטיפה האסטרלית שהושלכה

, במובן זה .של בודהא והתמלא בו הכוח הרוחי של הנירמנקאיה המחודשזרתוסטרא שנחשף לקרינת -'אני'ה

 .והזורואסטריאניזם התאחדו בנפשו של ישוע מנצרתהבודהיזם 

; זרתוסטרא היה למעשה יתום וחש עצמו ככזה-הילד, מוקדם באופן יחסי, כאשר יוסף מקו נתן גם מת

נולד ר שאהוא היה זרתוסטרא , ביחס לרוח; פי מוצאו הגופני-שהוא היה אמור להיות עלהוא לא היה הישות 

. ה יוסף מקו נתן ולעולם החיצוני לא הייתה יכולה להיות ראייה אחרתהאב הי, גופני ביחס למוצא; מחדש

 :לוקס מתאר זאת ויש לקחת את דבריו כלשונם

ִבְדמּות ָעָליו  יְָרָדהרּוַח ַהקֶֹדׁש וְ  ַהָשַמיִםחּו נְִפתְ ִמְתַפלֵּל  ֹוְבעֹודֹו ;יֵּׁשּועַ  ַגםנְִטָבל ָהָעם  ָכלנְִטָבל ַכֳאֶׁשר 

ל ַכֳאֶׁשר יֵּׁשּוַע ָהיָה ְכֶבן־ְׁשלִׁשים ָׁשנָה  .ָחַפְצִתיְבָך  ,ֲאהּוִביַאָתה ְבנִי  :ַהָשַמיִם ִמןָהיָה קֹול וְ  ,ְכיֹונָה ַגְׁשִמית חֵּ הֵּ

...ְבָפֳעלֹו
14
 

                                                      
14

 .23-20ם פסוקי', פרק ג, פי לוקס-האוונגליון על 
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ףָהיָה ב ְחׁשַ נֶ ְלִפי ַמה שֶ אלא , של יוסף' בנו'לא נאמר שהוא היה , ועתה התגשם ' אני'כי ה – ֶבן־יֹוסֵּ

 .מקור בישוע מקו שלמה ולכן לא היה קשור מיסודו ליוסף מקו נתןב

ישוע מנצרת היה ישות שטבעה הפנימי ביותר היה בנוי מכל הברכות של הבודהיזם 

ידי -גורל שונה לחלוטין מגורל האחרים אשר הוטבלו על –חיכה לו חשיבות -גורל רב. והזורואסטריאניזם

הכריסטוס נקלט בטבע הפנימי ביותר של , כאשר הטבילה נערכה ,עוד נראה שמאוחר יותר. יוחנן בירדן

ירד מעולם הרוח וביצע , גם החלק האלמותי של האם המקורית של ישוע מקו נתן, ואז. ישות זו

נפש האם , כך. בתולהלבהפכו אותה שוב , טרנספורמציה באם אשר נלקחה אל ביתו של יוסף מקו נתן

ו טיפחה בתוכה את הנפש של עמ נשארההאם אשר . ן הטבילה בירדןהושבה לו בזמ, שישוע מקו נתן איבד

 .מריםהבתולה הברוכה  הקודש-בכתביהמכונה , אימו המקורית
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 6הרצאה 

 0111בספטמבר  21

 

הישויות , אם במהלך המחקר המכין שלנו פי לוקס-אוונגליון עליהיה לנו קל יותר להבין פרטים ב

הצורך בכמות נכבדה של , לכן. יצבו בפני עיני רוחנו כדמויות חיותוהאינדיבידואלים הנוגעים בדבר יתי

 .ידינואת לא אמור לרפות , היסטוריה מקדימה

וכן לעובדות  ית הגדולה במורכבות כולה של טבעהעלינו להתוודע לדמות המרכזבראש ובראשונה 

 .פי לוקס-האוונגליון עלנוספות מסוימות שהינן חיוניות להבנה ממשית כלשהי של 

שישית -במה שכבר נאמר על אודות הבודהיסטווה שבמאה החמישיתהבה ניזכר , כדבר ראשון, תחילה

אנושות ונתייחס משמעותו של מאורע חשוב ביותר זה עבור התיארנו את . לבודהא היהלפני העידן שלנו 

 .אליו שוב בצורה מפורטת

באף לא אחת מהתקופות . קניינםהאדם כ-תוכן תורתו של בודהא היה צריך להימסר בזמן נתון לבני

את  בתוך עצמהמסוגלת לגלות אשר הייתה לפני בודהא הייתה יכולה להתקיים על האדמה ישות אנושית 

האבולוציה לא התקדמה רחוק מספיק כדי . החלקיםתורת החמלה והאהבה כמבוטא בנתיב בעל שמונת 

והעמקה  תבוננות בחיי הרגש שלהו באמצעות הלאפשר לישות אנושית כלשהי לגלות את האמיתות הלל

כיצד יכלו , למשל. סיבהלהיות  מוכרחה, הקיום-לכל דבר בהוויית; הכול בעולם מתהווה ומתפתח. בהם

הם היו יכולים ? החלקיםהאדם בזמנים המוקדמים לציית לעקרונות המבוטאים בנתיב בעל שמונת -בני

המתקדשים והרואים ידי -עלחדרו בהם הו, לעשות זאת רק משום שעקרונות אלה נמסרו מטה כמסורת

, הספר הסודיים של המיסטריות-אשר לימד בבתיהוא הבודהיסטווה . הספר האוקולטיים-בתיהרוחיים מ

אל תוך העולמות העילאיים יותר ולקלוט מאותן ממלכות ידיעה שלא הייתה  להתעלותהיכן שאפשר היה 

תורה זו הייתה צריכה להיות מוחדרת , ם הקדומיםבזמני. יכולה עדיין להימסר ישירות לאינטלקט האנושי

הספר -בתיבמזל במידה מספקת כדי להיות בקשר ישיר עם המורים -ידי אלה שהיו ברי-אל תוך האנושות על

גם אם , הללוידי העקרונות -האדם יושפעו בדרך כזו שחייהם יישלטו על-היה צורך שבני .של המיסטריות

 .ת עצמםהם לא היו מסוגלים לגלותם בכוחו

לעקרונות שהתקבלו מאלה שהייתה מודע -באופן לאאשר חיו מחוץ למיסטריות צייתו  אדם-בני, כך

אנושי שהיה בנוי בדרך כזו שהייתה מאפשרת על האדמה לא היה קיים שום גוף , עם זאת. להם גישה אליהם

העקרונות היו . וכולא חשוב כמה עמוק חדרה הרוח לת, החלקיםלאדם לגלות את תוכן הנתיב בעל שמונת 

 שהיהלפני , ישות כמו הבודהיסטווה, מכךכתוצאה . צריכים להתגלות מלמעלה ואז להימסר בצורה הולמת

חזרה 
לתוכן 
 עניינים
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הוא לא היה יכול למצוא גוף . לא היה מסוגל להשתמש בגוף אנושי על האדמה במובן המלא ביותר, לבודהא

גוף כזה לא היה . האדם-יע על בניכזה שיהא מסוגל לשלב את כל הכשרים שבאמצעותם היה אמור להשפ

 .אנו מוכרחים לשאול עתה את השאלה הזאת? כיצד התגשם הבודהיסטווה? מה היה נחוץ, אם כך. קיים

מונפש חושית של גוף -התבוננות על. במלואומה שהבודהיסטווה היווה כישות רוחית לא התגשם 

לעטיפה  פו האתרי התנשא הרבה מעברמטבעו וגוידי בודהיסטווה הייתה מגלה שהגוף הקיף רק חלק -על

. הוא חי במקביל בגוף רוחי ובגוף פיסי; לא הופסק לגמרי מעולםהקשר שלו עם עולם הרוח ; האנושית

משמעות המעבר מבודהיסטווה לבודהא הייתה שלראשונה היה קיים גוף שלתוכו הבודהיסטווה היה יכול 

הוא הדגים את שיעור הקומה האנושי האידיאלי , כך .להשפיע דרכו היו יכוליםוכוחותיו  במלואולרדת 

דבר לגלות מתוך כדי שכל אינדיבידואל יוכל בסופו של  להשתוות אליולשאוף  מוכרחיםהאדם -שבני

אילו היינו . כפי שהבודהיסטווה עצמו גילה תחת עץ הבודהי, החלקיםהנתיב בעל שמונת  פנימיותו את תורת

היינו מגלים שעל חלק מישותו , לבודהא היהל הבודהיסטווה אשר בוחנים את ההתגשמויות הקודמות ש

רק במאה . הוא היה יכול לשלוח רק חלק מעצמו אל תוך הגוף הפיסי; נכפה להישאר בעולם הרוח

היה  שישית לפני הספירה שבפעם הראשונה היה קיים אורגניזם אנושי שלתוכו הבודהיסטווה-החמישית

 וליוכהחלקים כך להדגים את האפשרות שעקרונות הנתיב בעל שמונת וב יכול לרדת במובן המלא ביותר

 .ידי האנושות עצמה באמצעות המצפן המוסרי של הנפש-להתגלות על

 ואסכולותהייתה ידועה לכל הדתות , אדם מסוימים חיו עם חלק מישותם בעולם הרוח-שבני העובדה

שעבורן ההתגלמות האנושית , ל האדמהנועדו לפעול ער שאהיה ידוע שהיו ישויות . קרובותהחשיבה ה

סוג זה של , בחשיבה הדתית של מערב אסיה. הייתה מוגבלת מדי כדי להכיל את האינדיבידואליות כולה

ברור , זהו ביטוי טכני. להיות מלא ברוח הקודשות עילאית יותר עם גוף פיסי כונה איחוד של אינדיבידואלי

, מות על האדמהדו בהתגשל ישות כמו זו של בודהיסטווה בעובשפה של אותם אזורים היו אומרים ע. למדי

במלואם  מוטמעיםלא היו שהכוחות והעוצמות שהיו לישות כזו , כלומר – הקודש-שהוא היה מלא ברוח

, דהאבאמת אפשר לומר שבו, כך. לפעול מבחוץ מוכרחהיה בתוך האורגניזם האנושי שלו ומשהו רוחי 

 .הקודש-ברוח היה מלא, גשמויותיו הקודמותבהת

אנו יודעים . פי לוקס-האוונגליון עלנאמר בתחילת  אשרנוכל להבין את , בתפסנו את הדברים האלה

, עד כההיה נוכח החלק של הגוף האתרי שלא נגעו בו , דוד-שבגוף האתרי של הילד ישוע מקו נתן לבית

ם נשמרה ונשלחה מטה הורחקה מאדר שאהמהות האתרית . הנפילה לחטאהאנושות בזמן ן אשר הורחק מ

ההתנסויות של האבולוציה ן הדבר היה נחוץ כדי שישות כה צעירה ולגמרי ללא פגע מ. אל תוך ילד זה

האם ישות אנושית רגילה אשר . קיום ותטמיע את כל מה שהיא נועדה להטמיע-תיכנס להוויית, הארצית

וח העוטף של הנירמנקאיה של הייתה מסוגלת לקלוט את הכ, עברה דרך התגשמויות מאז עידן למוריה

ן כזה שהיה יכול להיות מופק רק באמצעות חלק מ, גוף אנושי מושלם היה צריך להיות נגיש! לא? בודהא
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בהתאחדה עם הגוף האתרי של הילד ישוע  –ללא פגע מכל ההשפעות הארציות  –המהות האתרית של אדם 

בילד , ולוציית האדמה לפני הנפילה ועתהמהות אתרית זו הייתה חדורה בכוחות אשר פעלו על אב .הזה

זה אפשר להשפעה המסתורית שאליה התייחסנו בהרצאה דבר . במידה ניכרת מאודגברה  עוצמתם, ישוע

כלומר על יוחנן עצמו לפני  –ידי אימו של ישוע מקו נתן על אימו של המטביל -אתמול להיות מופעלת על

 .שנולד

אפשר להבינו רק כאשר קולטים את ההבדל . כיוחנן המטביל מי שידועחיוני גם להבין את טבעו של 

ידי משה והנביאים -ניתנה לעם העברי הקדום עלר שאידי בודהא בהודו והתורה -ניתנה עלר שאבין התורה 

 .העבריים שבאו אחריו

בודהא מסר למין האנושי את מה שהנפש האנושית יכולה למצוא כחוק שלה עצמה ולציית כדי לטהר 

 חוק הנפש .פני האדמה-ידי כך להגיע לדרגה הגבוהה ביותר של מוסריות שאפשר להשיג על-ועלאת עצמה 

השגה לטבע -ידי בודהא בדרך כזו שבשלב הגבוה ביותר של התפתחות שהינו בר-הוכרז על –דהרמא  –

האבולוציה של , אבל. בודהא היה הראשון לגלותו. בנפשו שלו, האדם יכול לגלותו בעצמו, האנושי

. להפרות זה את זה מוכרחיםזרמי התרבות הספורים . בקו ישר, בשום פנים ואופן, נושות אינה מתקדמתהא

שהתפתחות העמים שם תישאר מאחורי מאורע הכריסטוס היה אמור להתרחש באסיה הקטנה וזה הצריך 

, וחרת יותרבתקופה מא, האדם באסיה הקטנה יוכלו לקלוט ברעננות גדולה יותר-כדי שבני, בני העם ההודי

 .האדם בהודו בצורה שונה-את מה שנמסר לבני

חיו ר שאאלה  מהשלב שבו היועם אשר התפתח בדרך שונה למדי ונשאר בשלב נחות יותר , כך

בעוד שהעמים מהמזרח הרחוק יותר . היה צריך להתבסס באסיה הקטנה, במקומות רחוקים יותר מהמזרח

היה צורך , לב שבו יוכלו לראות את הבודהיסטווה כבודהאידי החכמה הקוסמית להתקדם אל הש-נועדו על

אותו הדבר היה צריך . ילד-דמוי, יישארו בשלב נחות יותר –העם העברי  במיוחד בני –שעמי אסיה הקטנה 

כפי שאפשר לראות במקרה של ישות אנושית אשר , מידה רחב-לקרות באבולוציית האנושות בקנה

כשרים שנרכשו , אבל. עד שנתה העשרים ורכשה כשרים ברוריםמתפתחת עד דרגה מסוימת של בשלות 

בשלב שאליו הם למעשה הגיעו  להתקבעכשרים כאלה נוטים . לגורם מפריע, עלולים להפוך לאזיקים

לא , אולי בשנתו השלושים, ומאוחר יותר בויש להם אחיזה איתנה . ולהשאיר את האדם הנדון באותו שלב

אדם שני שנשאר זמן רב יותר , לעומת זאת. ליו הגיע ביותו בן עשריםיהיה לו קל לעבור את השלב שא

אדם כזה יוכל  –מהאחר נאלץ ללמוד , רכש רק כשרים ספורים בהיותו בן עשריםש ומפניילד -במצב דמוי

מזו של האדם גבוהה יותר  לרמהלהגיע בקלות רבה יותר לשלב הנדרש ואכן בגיל שלושים יוכל להגיע 

כשרים . ימצא שזהו המקרה, מי שמתבונן בחיים מקרוב. ת כשריו בשנותיו המוקדמותהראשון אשר רכש א

 אך, בעוד שכשרים שאינם קשורים במהותם לנפש; עלולים להפוך מאוחר יותר לאזיקים, שאדם רכש

 .צפויים פחות שתהיה להם אותה השפעה, נרכשו בדרך חיצונית יותר
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אחד קולט לתוכו כאשר , הכנה לשני זרמי תרבותצה נחותמיד הייתה , כדי שהאנושות תוכל להתקדם

. כביכול מעוכבתשל הזרם השני הסמוך  והתפתחותבעוד ש, שרים מסוימים ומטפח אותםאת שרידיהם של כ

האדם -בנימזרם זה ומכשרים שמיסודם מהווים חלק  –הזרם האחד מפתח כשרים מסוימים לרמה הולמת 

הזרם הראשון לא היה מסוגל להתעלות לשלב , אך; חדש מופיע האבולוציה מתקדמת ומשהו. המשתייכים לו

זרם שני . היה צורך שתיעשה הכנה לזרם אחר שיתנהל במקביל לו, לכן. גבוה יותר באמצעות כוחותיו שלו

הוא ממשיך , כן-פי-על-אף; בלי להתקרב לרמתו של הזרם הראשון, מפותח-זה נשאר בהיבט מסוים לא

בהישארו . ידי הזרם הראשון-מסוגל להפיק תועלת מהכשרים אשר נרכשו על להתנהל ובסופו של דבר הוא

. אחד הפרה את השניזרם , כך. להתעלות גבוה יותר, ר יותרמאוח, הוא יהיה מסוגל, צעיר בתקופת הביניים

להיעשות הכנה  ומוכרחהזרמים רוחיים מוכרחים להתנהל זה לצד זה בדרך זו באבולוציה של האנושות 

 .ידי ההנחיה הרוחית של העולם-בהתאם על

יתנהל זרם שני ומאוחר , ידי בודהא הגדול-להבטיח שלצד הזרם המיוצג עלהיה באיזו דרך אפשר 

 ?יותר יקלוט את מה שבודהא הביא למין האנושי

האפשרות לבריאת , הזרם המוכר כעברי הקדוםן נסיגה מידי -יכול להתגשם רק עלהיה דבר זה 

הנתיב כלומר מסוגלות למצוא את התורות של , טבען המוסרילפתח דהרמא מתוך ישויות אנוש המסוגלות 

לזרם הרוחי שלו מה שבודהא הביא . בודהא לא היה יכול להיות נוכח, זרם זהב. בעצמןהחלקים בעל שמונת 

וזמן רב לפני הופעת , כצעד חכם במיוחד, לכן. מבחוץהזרם האחר קיבל , עמוקה פנימיותבצורה של 

. בעשרת הדיברות המוכרות כדקלוג, מבחוץ לא מבפנים אלא, החוקהמזרח התיכון ניתן ן עם זה מל, דהאבו

 –נמסרה לעם העברי העתיק בעשרת הדיברות , נמסרה לעם אחר כקניין החיים הפנימייםר שאהתורה 

של באמצעות התבונה , לפיכך. התקבלו מבחוץ ועדיין לא התאחדו עם הנפשר שספורים אחוקים חיצוניים 

את העם . השמיםן העברים הקדומים חשו שהדיברות ניתנו להם מ, ילד שלהםה-שלב האבולוציה דמוי

העברי העם ; מתוך ישותם הפנימית ביותר, חוק הנפש, אדם מפתחים דהרמא-ההודי לימדו להבין שבני

ם עבור הם יצרו השלמה מופלאה למה שזרתוסטרא הגשי, בדרך זו. מבחוץ הוכשר לציית לחוק שניתן לו

 .התרבות שלו עצמו ועבור כל התרבויות שיצאו ממנה

בעוד שבודהא מסר תורות . הכווין את מבטו אל העולם החיצוניהעובדה שזרתוסטרא  הושם דגש על

כדי , מזרתוסטרא נבעו תורות נעלות על הקוסמוס, של האדם לאציל הפנימיחודרות עמוק על הפיכת טבעו 

מבטו של ; מבטו של בודהא הופנה פנימה. עולם שממנו הם נולדיםהאדם יהיו מוארים ביחס ל-שבני

 .במטרה להבינו באמצעות תבונה רוחית, זרתוסטרא אל העולם החיצוני

הבה נעסוק עתה במה שזרתוסטרא העניק לאנושות מהזמן שבו הוא הופיע כמבשר של אהורא מזדאו 

החוקים והישויות הרוחיים הגדולים של הרושם של תורותיו על אודות -רובהעומק ו. עד חייו כנזארטוס

מה שהוא נתן לתרבות הפרסית ביחס לרוח השמש הסתכם בלא יותר . הלכו וגדלו בהתמדה, הקוסמוס
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ידיעה  –ציונים אלה הורחבו ושולבו בידיעה הכלדית המופלאה אשר מובנת כיום כה מעט  ,אך אז; מציונים

 .הקיום-ובהוויית ביחס לקוסמוס והגורמים הרוחיים אשר שלטו בלידה

בעוד . ושפות מאפיין אחד משמעותי במיוחדנמצא שהן ח, אם נחקור את התורות הקוסמולוגיות האלה

זרתוסטרא דיבר על , שתורת העם הפרסי הקדום על אודות הגורמים הרוחיים החיצוניים של העולם החומרי

מה שיכול להיקרא , אבל. ביקום כולואשר מתנגדים זה לזה , ד ואהרימן או אנגרא מאניורמוזאו: שני כוחות

האדם , פי ההשקפה הפרסית הקדומה-על. לא היה יכול להימצא בתורה זו, חום מוסרי, יסוד של להט מוסרי

ובגלל , נפש האנושיתתוך המתנהל בואהרימן ד זוהמאבק בין אורמ. החיים הקוסמיים לכוד בתהליך כולו של

 הפנימילא הייתה שום ידיעה על הטבע , עד אז. שות באדםשתשוקות גוע הללוהמאבק בין שתי הישויות 

 הכוונה הייתה לפעילויות המועילות או ,'רע'ו' טוב'ב. התורה כולה הייתה קשורה לקוסמוס. של הנפש

תפיסות מוסריות עדיין לא היו . בקוסמוס ובאו לידי ביטוי באדם אלהכלפי  המזיקות אשר התנהלו אלה

, האדם התוודע לישויות השולטות בעולם החומרי. בעיקר בעולם החיצוני כלולות בתורה שהייתה עסוקה

אבל היסוד , הוא חש את עצמו לכוד בתוך כוחות אלה. עם כל מה ששולט בעולם כהשפעה טובה או מאיימת

כאשר אדם התעמת עם אדם , למשל. עדיין לא נחווה באופן פנימי, המוסרי עצמו שבו הנפש לוקחת חלק

שהאדם האחר היה , הוא חש שכוחות מישויות רעות בעולם זרמו דרכו, לכאורה' ער'אחר בעל טבע 

הייתה תחושה שישויות אנוש . אפשרי היה להאשימו בזה-על כן בלתישל ישויות רעות אלה ו' ברשותן'

זו הייתה התכונה . קיום קוסמית שעדיין לא הייתה חדורה בתכונות מוסריות-הסתבכו במערכת של הוויית

 .בעיני הרוח, כמובן, אשר נבחנה –ית של תורה שהייתה עסוקה בעיקר בעולם החיצוני האופיינ

כי הן , שהתורות העבריות יצרו השלמה מופלאה כזו לידיעה הקוסמולוגית של הפרסיםמסיבה זו 

אשמה ', 'אשמה'ובכך אפשרו למושג , הכניסו את יסוד המוסריות לתוך ההתגלויות אשר ניתנו מבחוץ

כל מה שאפשר היה לומר על אדם רע היה שהוא , הצגת התורה העברית לפני. התמלא במשמעותל', אנושית

אדם אשר צייתו -הכרזת עשרת הידברות העלתה את הצורך להבדיל בין בני. נתון לשליטת הכוחות הרעים

נוכל להבין כיצד הוא הוכנס אל . אשמה אנושיתשל  גששם עלה המו, כך. רים שלא עשו זאתלחוק ואח

ודאות טרגית עדיין שלטה ביחס למשמעות -וך אבולוציית האנושות אם נתייחס לתיעוד המוכיח איזו אית

ודאות ביחס -אי –קרו את ספר איוב ותבחינו בחוסר הבהירות ביחס למושג אשמה חִ  .המדויקת של אשמה

חדש של תראו להרף עין את הופעתו של המושג ה, שם; לגישה שאדם צריך לאמץ כאשר קורה לו אסון

 .אשמה

. כמו ההתגלויות ביחס לממלכות הטבע –הקוד המוסרי ניתן לעם העברי הקדום כהתגלות מבחוץ , כך

בהעבירו את גופו , כפי שהסברתי, זה היה יכול לקרות רק מפני שזרתוסטרא ערך הכנה להמשך עבודתו

את , פי שזרתוסטרא קלטכ, ניתן למשה הכושר לקלוט ידי כך-על. האתרי למשה ואת גופו האסטרלי להרמס

משה נעשה מודע לכוח המוסרי , במקום לחוות כוחות נייטרליים בלבד, אך; לם החיצוניוהכוחות בפעולה בע
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נרמזו בחייו , התמסרות לחוקה, יסוד הצייתנות, לפיכך. צוהכוח אשר יכול לקבל צורה של , השולט בעולם

כיוון  להתוותידי בודהא היה אמור -מיוצג עלבעוד שהאידיאל הכלול בזרם ה, ובתרבותו של העם העברי

היה צורך שעם עברי זה יישמר עד , אך. החלקיםלחייו הפנימיים של האדם בתורות של הנתיב בעל שמונת 

העם העברי היה צריך להיות . הכריסטוס שעליו אנו עומדים לדבר-זמן הופעתו של עיקרון –הזמן הנכון 

בקרב , לפיכך. אם נרצה לכנותו כך –כשלב בשל פחות של תרבות  מההתגלות של בודהא ולהישמר' מסוכך'

להיות נושאות של הכוחות המלאים של , כישויות אנוש, העברים הקדומים היו אישיויות שלא היו יכולות

אישיות כמו בודהא לא הייתה יכולה להופיע בתוך העם . החוקואליות ששליחותה הייתה לייצג את אינדיביד

שמשה נשא את הגוף מעצם העובדה  –אפשר היה להבין רק באמצעות הארה מבחוץ את החוק . העברי

להוליד את החוק מתוך לבם . נפשו שלותוך האתרי של זרתוסטרא והיה מסוגל לקלוט משהו שלא נולד מ

שעבודתו של משה , הסוג הזהן כמו בכל המקרים מ, היה חיוני, אבל. היה מעבר לכוחם של בני העם העברי

נמנע שיופיעו בקרב העם העברי הקדום -היה בלתי, לפיכך. ידי כך תיתן פרי בזמן הנכון-לתימשך וע

מה יש לומר על אודות . החשובים ביותר היה אליהושאחד , הנביאים והרואים הרוחיים אינדיבידואלים כמו

 ?אישיות כמו שלו

העם של -שמהות אלא. ידי משה-נחנך עלר שאבמשטר הדמויות השולטות  אליהו נועד להיות אחת

 –העברים לא הייתה יכולה להפיק שום ישות אנושית שתהיה מסוגלת לייצג את התוכן כולו של חוקת משה 

גם כטבע , מה שתיארנו כנחוץ בתקופה ההודית העתיקה. אשר הייתה יכולה להתקבל רק כהתגלות מלמעלה

להיות  מוכרחיםהיו : העבריהיה צריך לחזור על עצמו שוב ושוב גם בעם , המיוחד של הבודהיסטווה

ישותם היה באישיות הארצית מחלק אחד ; אינדיבידואלים שלא היו לגמרי כלולים באישיות האנושית

ו ק חלק מישותו היה נוכח באישיותר. אליהו היה אינדיבידואל בעל טבע כזה. בעולם הרוח –והחלק השני 

: יש לכנותו, לכן. הפיסי דור לגמרי את גופושל אליהו לא הייתה יכולה לח' אני'ה-אחוות; במישור הפיסי

קיום באמצעות הכוחות הרגילים -דמות כמו אליהו לא הייתה יכולה להיכנס להוויית. רוח מלאתאישיות 

הישות האנושית מתפתחת בגוף האם בדרך כזו , בדרך הרגילה .אדם אחרים מוצבים בעולם-ם בנימשע

במקרה של . העובר הפיסיעם התגשם קודם פשוט מתאחד  שבאמצעות תהליכים פיסיים האינדיבידואל אשר

זה לא היה יכול . של כוחות שאינם רגילים בלי כל התערבות, יכול באופן גלויהכול מתרחש כב, אדם רגיל

כוחות העוסקים , כוחות אחרים היו צריכים להתערב. כמו אליהו יותמקרה של אינדיבידואלכך בלהיות 

ידי השפעות -התפתחותו לוותה בהכרח על. אשר הגיע אל תוך עולם הרוח ותיבאותו חלק של האינדיבידואל

בעלי ם אד-הם מופיעים כבני, כאשר אינדיבידואלים כאלה מתגשמים, לפיכך. אשר פעלו עליו מבחוץ

שהתבטאויותיהן מרחיקות אל מעבר  אכסטטיותאישיויות הם מופיעים כ. ידי הרוח-על מונעים, השראה

. הסוג הזהן הישנה הם דמויות מ-כל הנביאים בברית. מהאינטליגנציה הרגילה שלהןע לכל דבר העשוי לנבו

. ונתמכת מבחוץהרוח חיה באישיות . אינו יכול להסביר תמיד את פעולותיו' אני'ה; ידי הרוח-מונעים עלהם 
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. וחהרן הנחוץ לאישיות נסוג והשראה מגיעה מ' אני'החלק של ה; אישיויות כאלה מתבודדות, מדי פעם

היה ' אליהו'האדם אשר חי כ. נענית להשראות מלמעלהישות כזו , מודעים מסוימים-במצבים אכסטטיים לא

שותו הנוכח לא נבעו רק מהחלק של י, יצאו מפיו והפעולות שידיו ביצעור שאהמילים . דוגמה מצוינת לכך

 .רוחיות-היו התגלויות של ישויות אלוהיות ברקע; למעשה באישיותו

להתאחד עם גופו של הילד אשר נולד  הה אמוריתא היהי, ה שובנולד יות זודיבידואלכאשר אינ

. האוונגליון עצמו שיש להתייחס ליוחנן המטביל כאליהו אשר נולד מחדשן אנו יודעים מ. לזכריה ואלישבע

ת לפעולה מלאה א האו הכניס הלא פיתחהקודמות  יות שבהתגשמויותיהאנו עוסקים באינדיבידואל, אך בו

נעשה ' אני'מי של היהכוח הפנ, במהלך הרגיל של החיים. כל הכוחות הנוכחים במהלך הרגיל של החיים

אליהו בזמנים קדומים -יותהאינדיבידואל. של הישות האנושית מתפתח ברחם האםבעוד שהגוף הפיסי , פעיל

 לא הומרץ' אני'ה .בתהליכים הפנימיים הנמצאים כאן בפעולה תעמוק מספיק כדי להיות מעורב הלא ירד

, אך. זה היה אמור לקרות שוב. אלא מבחוץ, ידי כוחותיו שלו עצמו-על, כמו בנסיבות רגילות, לפעולה

קשור הרבה יותר לאדמה מאשר הישויות שהנחו קודם את , אדמהה לאהתרחק מעולם הרוח והתקרב ' אני'ה

 .צריך להיווצר זרתוסטרא היה-בודהא עם זרם-המעבר המוביל למיזוג של זרם. אליהו

הישות אשר קשרה את  –שהיה צריך לפעול מבחוץ הוא מי בודהא , עתה. ל היה צריך להתחדשהכו

שמצד אחד הייתה , ישות זו. התאחדה עם ישות מקו נתן, בנירמנקאיה שלה, ועתהעצמה לאדמה ולענייניה 

אל  שלה אשר נסקפעלה רק בנירמנקאיה  אך מצד שני נסוגה ממנה בגלל שהיא, מאוחדת עם האדמה

לפעול מבחוץ  מוכרחהישות זו הייתה  –של ישות מקו נתן  מעל לראשה לאדמה וריחף' מעבר'ות ממלכ

 .של יוחנן המטביל' אני'ה-ולהמריץ את כוח

עם אותה השפעה כמו , של יוחנן לפעולה' אני'ה-את כוח אשר המריץהוא הנירמנקאיה של בודהא , כך

הישות המוכרת כאליהו הייתה שקועה במצבים , בזמנים מסוימים. ל אליהוכוחות רוחיים אשר פעלו קודם ע

, עתה. שלו בכוח אשר היה יכול להימסר לעולם החיצוני' אני'במלאם את ה, אז האלים דיברו; של אכסטזה

כוח זה פעל על אלישבע ; מעל לראשו של ישוע הנירמנקאיה של בודהא ריחף –כוח רוחי היה נוכח שוב 

ועורר את  ובר של יוחנן בחודש השישי להריוןבהמריצו בתוכה את הע, היה אמור להיוולדכאשר יוחנן 

הייתה לו השפעה מעצבת ממשית ; כוח זה פעל כמשהו שהינו יותר מהשראה, אך בהתקרבו לאדמה. 'אני'ה

ר של יוחנן המטביל התעור' אני'ה', מרים'תחת השפעת הביקור של מי שכונתה שם  .של יוחנן' אני'על ה

 –של יוחנן המטביל ' אני'ה, עתה –של אליהו הקודם ' אני'כאן על ה הנירמנקאיה של בודהא פעל. פעילותל

 .בעוררו אותו ובחדרו ממש אל תוך המהות הפיסית

 ?למה יכולים אנו לצפות, עתה

 באמתי העידן שלנו היו ידי אליהו במאה התשיעית לפנ-נאמרו פעם עלר שאכפי שדברי העוצמה 

זה היה צריך להיות אותו דבר במקרה של יוחנן , פעולות האל היו והפעולות שבוצעו בידיו לדברי הא
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 הנירמנקאיה של בודהא פעל. בה במידה שמה שהיה נוכח באליהו התעורר שוב לחיים, המטביל

, מה שהתגלה לרועים וריחף מעל לראשו של ישוע מקו נתן. של יוחנן המטביל' אני'תוך ה לאכאינספירציה 

התעוררה מחדש של ר שאשההטפה שלו הייתה בעיקר ההטפה , רחיב את כוחו אל תוך יוחנן המטבילה

ראויה לציון בדרגה הגבוהה ביותר והיא אינה יכולה שלא לעשות עלינו רושם עמוק  עובדה זו. בודהא

תיב נהכאשר אנו נזכרים בדרשה בבנארס שבה בודהא דיבר על הסבל בחיים וההשתחררות ממנו באמצעות 

עד כה הייתה לכם תורת : "הוא הרחיב בדרשה באמרו למעשה, לעתים קרובות. החלקיםשמונת בעל 

אדם אחרים בזכות מוצא -הם מייחסים את מקורם לברהמא עצמו וטוענים שהם עולים על בני; הברהמנים

ו של אדם ערכ: אבל אני אומר לכם, י מוצאופ-ברהמנים אלה טוענים שערכו של אדם מוגדר על. אציל זה

ידי החכמה -בהיותו נאמד על. ידי מה שיש בו בגלל מוצאו-על לא, ידי מה שהוא עושה מעצמו-מוגדר על

עורר את זעם בודהא  – !"א עושה מעצמו כאינדיבידואלערכו של אדם טמון במה שהו, הגדולה של העולם

אין שום תועלת , באמת": באמרו, האדם-תכונה האינדיבידואלית של בניבמפני שהוא שם דגש  הברהמנים

 ,באמצעות תכונותיו ומאמציו האישיים, הדבר החשוב הוא שכל אחד מכם; בכך שתכנו את עצמכם ברהמנים

הדרשות של ן זו הייתה התמצית של רבות מ, גם אם לא מילה במילה ."מטוהר את עצמו לאינדיבידואל ישנה

כאשר אדם מבין את עולם , אותו כיצדהוא היה מרחיב את התורה הזאת בהר, ולעתים קרובות. בודהא

כיצד יש לו חלק בגורלם של אחרים משום שהוא , יכול להיות מנחם ומסייע, הוא יכול לחוש חמלה, הסבל

 .יודע שהוא חש את אותו סבל ואותו כאב

הקרין את קרינתו על הילד ישוע מקו נתן והמשיך להטיף בה , בהיותו עתה בנירמנקאיה שלו, בודהא

מילים אלה נאמרו תחת האינספירציה של בודהא . א נתן למילים להדהד מפיו של יוחנן המטבילבמידה שהו

אתם שמייחסים חשיבות רבה כל כך ": יוחנן אומר, למשל, והם כמו המשך להטפה הקודמת שלו כאשר

מי הוביל , למוצאכם מאלה שבשירות הכוחות הרוחיים מכונים ילדי הנחש ומדברים בזכות חכמת הנחש

יש לנו את אברהם : אתם מאמינים שאתם מביאים פירות של חרטה כאשר אתם רק אומרים? כם לזהאת

אל תאמרו שיש לכם את אברהם .. "( .יוחנן ממשיך את ההטפה הממשית של בודהא, ברם... )"אבינוכ

האבנים ן טוב מאדם אפשר להרים . לא חשוב מהו מעמדכם בעולם, אלא היו אנשים טובים, אביכםכ

ולאחר מכן הוא שוב " ... מהאבנים האלה ילדים עד אברהםהאל יכול להרים , אמת. הן אתם דורכיםשעלי

מה עלינו , מאסטר: "אדם באו אליו ושאלו-בני !"שייתן אחד למי שאין לו, מעילים מי שיש לו שני: "אומר

אויות של בודהא כל האמירות הללו נראו כמו התבט. בדיוק כפי שהנזירים באו פעם אל בודהא – "?לעשות

.עצמו או המשך שלהן
15
 

                                                      
15

 .02-7פסוקים ', פרק ג, לוקספי -האוונגליון על 
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אנו לומדים להבין את האחדות , מפנה שונות-יודענו שישויות אלה מופיעות במישור הפיסי בנקודותב

ידי דבקות -עלאל לנו להבין מי ומה בודהא היה . של דתות והטענות הרוחיות המופנות אל המין האנושי

בודהא , לפני העידן שלנו חמש עד שש מאות שנה. בה הוא מדברידי הקשבה לדרך ש-אלא על, במסורת

כאשר הוא נותן , גם אם הוא אינו מתגשם עוד, הוא מדבר. אך קולו לא הושתק, הטיף את הדרשה בבנארס

היה לבודהא לומר שש מאות שנה  אשרמפיו של יוחנן המטביל אנו שומעים את . השראה דרך הנירמנקאיה

 .לאחר שחי בגוף פיסי

עלינו לחפש אחר כל דת בנקודה הנכונה באבולוציה של  !אחדות הדתותון ממשי ליש לנו צי, שם

עלינו ללמוד  זאת. כי הכול ממשיך להתפתח –לא מה שמת , באמתבה האנושות ולחפש אחר מה שחי 

דומה למישהו אשר ראה את זרע צמח , לסרב לשמוע את דבריו של בודהא מפיו של יוחנן המטביל. להבין

בעמדו על כך שזה , הזרען מסרב להאמין שהצמח גדל מ, כאשר הצמח גדל ופרח, יותר השושנה ומאוחר

פרחה , והמהות החיה של הדרשה בבנארס. פורח עתה בצמח, האמת היא שמה שחי פעם בזרע! משהו שונה

 .בהטפה של יוחנן המטביל בנהר הירדן

מדבר בצורה  פי לוקס-עלהאוונגליון  השעלי תאחר יותאנו יודעים משהו על אינדיבידואל, עתה

. האוונגליוןן אפשר לרכוש ידיעה מ, פי כוונתה-רק מתוך שאיפה להבין כל מילה בדיוק על. כך-מרשימה כל

אדם כאלה היו -בני. רואים רוחייםידי -לוקס מספר לנו בהקדמה שלו שהוא יביא מידע אשר נמסר על

התרחש  אשרהם לא ראו רק את ; םהתגלו בהדרגה במהלך העידניר שאמסוגלים לקלוט את התנאים 

לפני  חמש או שש מאות שנה, בהודו: לומריכול היה , אדם אשר ראה רק זאת. במישור הפיסי בהווה המיידי

חי אדם הידוע כיוחנן , מאוחר יותר, בנו של המלך סודהודנא ואז, בודהאכונה מה חי אחד, העידן שלנו

קליטה רק בעולם -כי זה בר, קשר העובר מאחד לשנילא היה מוצא את החוט המאדם כזה , ברם. המטביל

אין זה מספיק רק לקבל את . שהתיאור שלו מבוסס על עדותם של רואים רוחיים לוקס אומר, ברם. הרוח

לשם כך מן , אבל. מוכרחים אנו ללמוד להבין את משמעותם האמיתית; מקודשים אלה מסמכיםהמילים של 

דעתנו על האינדיבידואלים הנדונים ולהיות בקיאים בכל היסודות לנו תמונות ברורות בתו שיהיוההכרח 

 .אשר זרמו לתוכם

 התפתחותה, ה אל האדמהאשר ירד יותכבר נאמר שלא חשוב מה יהיה הטבע והדרגה של אינדיבידואל

לקחת בחשבון את  הא מוכרחוהי, מה עם הכשרים הקיימים בגוף שבו היא מתגשמתלהיות בהתא מוכרחה

, לרדת אל האדמה בזמנים הנוכחיים הייתה שואפתאם ישות מדרגה נעלה מאוד . ואת אופייםהכשרים האלה 

. נאים גופניים שונים מאלה המתאימים לאורגניזם אנושי בימינוהיא לא הייתה יכולה להסתמך על מציאת ת

דינים ים הערק במקרה של רואה רוחי הקולט כיצד החוטאפשרי , יות זולמעשה אינדיבידואל להכיר מיהי

 מוכרחה, בהגיעה אל שלב גבוה יותר של חכמה, ישות כזו, ברם. הפנימי ביותר של הגורל ארוגים בטבעה

בדרך כזו שבנקודת זמן מסוימת יכול להתגלות מה שאותה  ואילךילדות הן מלהביא את הגוף לידי בשלות 
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 תנאי, ם במין האנושיורר רגשות מסוימיאם ישות נועדה לע .ישות הייתה בהתגשמויות מוקדמות יותר

. להיות כאלה שגם גופה יהיה מסוגל לעמוד בכל מה שיהיה מטרת שליחותה מוכרחיםהתגשמותה הארצית 

להכריז על ישות ששליחותה . הדברים אינם מציגים את אותה הופעה כמו בעולם הפיסי, בעולם הרוח

קי הסבל כדי למצוא את עומבעצמה את לטעום  מוכרחה, האפשרות לריפוי הכאב ולהשתחררות מסבל

 .המילים הנכונות אשר ישימות לו במובן אנושי

הוא היה מסר . נשאה מסר עבור המין האנושי כולו, אל תוך גופו של ישוע מקו נתן עברההישות אשר 

לא היה מדובר . דם ששולטים עד כה-האדם אל מחוץ לקשרים הצרים של קשרי-אשר נועד להוביל את בני

הדם את האהבה -אלא להוסיף לאהבה הטבועה בקשר, אח ואחות, בין אב ובן בלשים בצד את הקשר

את האהבה העמוקה הזאת שאינה קשורה . הדם-הזורמת מנפש לנפש ומתעלה מעל לכל קשרי האוניברסלית

לשם . הייתה צריכה להביא הישות אשר התגלתה מאוחר יותר בגופו של ישוע מקו נתן, הדם-כלל לקשר

תחווה , עשרה בגופו של ישוע מקו נתן-מאז שנתו השתים יות אשר שכנהנדיבידואלהיה צורך שהאי, כך

ישות זו , אז. דם-על האדמה מה משמעות הדבר לא לחוש שום קשרים עם אחרים מלבד קשרי בעצמה

היה עליה לחוש את עצמה חופשית , תחילה. בין אדם לאדם, ובכל טהרת, את הקשר הייתה יכולה לחוות

בישוע מקו נתן  יותהאינדיבידואל. האפשרות של קשרים מסוג זהן חופשית אפילו מ –הדם -מכל קשרי

כמו בודהא אשר עזב את ביתו אל אזורים ) בית-חסרלהתייצב בפני העולם לא רק כאדם  נועדה

היה . דם-השתחרר מכל הקשרים המשפחתיים ומכל דבר המתייחס לקשרר שאאלא כאחד , (ידועים-לא

היה ; להיפרד מכל מה שקרוב אליו ולהיות לבד מוכרחאב שאפשר לחוות כאשר אדם עליו לחוות את כל הכ

 ?מי הייתה ישות זו. ההתנסויות של בדידות מוחלטת ונטישת כל הקשרים המשפחתייםתוך עליו לדבר מ

אביו ואימו , עשרה חי בגופו של ישוע מקו שלמה-שהוא היה הישות שעד גיל שתיםאנו יודעים 

חים במשפחה זו היו א, חוץ ממנו. אביו מת בגיל מוקדם כך שהילד התייתם מאביו. צאצאים מקו שלמה

, עשרה-בהיותו בן שתים. היה בגופו של ישוע מקו שלמה( זרתוסטרא)הוא והוא חי עמם כל עוד , ואחיות

 אימו, לאחר מכן. ועבר אל תוך גופו של ישוע מקו נתן, אחים ואחיות, ויתר על אם, הוא עזב את משפחתו

, זרתוסטרא יצא לפעול בעולם-כאשר האינדיבידואל, כך. גם האב מת, ומאוחר יותר, של ישוע מקו נתן מתה

לא רק שהוא ויתר על אחים , לא רק שהוא היה לגמרי יתום. דם-הוא נפרד מכל מה שהיה קשור לקשרי

עזב לא רק את אביו הוא , כי. אלא כזרתוסטרא היה עליו לוותר על ייסוד משפחה והולדת צאצאים, ואחיות

ישות זו , אז. זה של ישוע מקו נתן –ועבר אל תוך גוף אחר , אלא גם את גופו שלו, אחיו ואחיותיו, ואימו

לקחה על , בגופו של ישוע מקו נתן, שמאוחר יותר, הייתה יכולה לסלול את הדרך עבור ישות נעלה יותר

ִהנֵּה : האדם אמרו לו-וכאשר האם ובני. תההכרזה על האהבה האוניברסלי –עצמה את שליחותה הגדולה 
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,ָךְמַבְקִׁשים אֹותְ  הֵּם. ַבחּוץְוַאְחיֹוֶתיָך ִאְמָך ְוַאֶחיָך 
16

מתוך מעמקי נפשו ובלי שתהיה סכנה שיובן שלא , אז 

כי זרתוסטרא חיסל גם את ... ' !הם אינם': הוא היה יכול לבטא את המילים, באהבת בן שיחטאכהלכה או 

הוא היה יכול , בהצביעו על אלה שהיו עמו בקהילה חופשית של נפשות, אז. שור למשפחה זוהגוף שהיה ק

.ְרצֹון ֱאֹלִהים הּוא ָאִחי ַוֲאחֹוִתי ְוִאִמיֶאת  ָהעֹוֶׁשה ָכל: לומר
17
 

כדי שישות אחת תוכל להכריז על אהבה ! באופן מילוליהקודש -יש להתייחס לדברי כתבי

לחוות את נטישת כל הדברים שהיו מבוססים על  הה יכוליתא היורה שבה היעליה להתגשם בצ, אוניברסלית

 .דם-קשרי

ישות שברדתה מגבהים  –אלינו  הקרוב, תה אנושייתהרגשות שלנו יוצאים אל ישות זו כאילו הי

היא כך , תהיה רוחית יותר ככל שתפיסתנו אותה. שיעברה התנסויות אנושיות וסבל אנו, ל רוחנשגבים ש

 !בלהט ובהתלהבות ולבנו ונפשנו יריעו לה, תית יותראמיתהיה 

 

 

 

                                                      
16

 .32פסוק ', פרק ג, מרקוספי -האוונגליון על 
17

 .35פסוק , שם 
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 7הרצאה 

 0111בספטמבר  20

 

פי -אוונגליון עלמושג על אודות הדמויות החשובות ביותר באיזשהו בהרצאות הקודמות ניסינו לרכוש 

נותר  עדיין ,כבר נרכשו לכת על העובדות המונחות ביסוד אוונגליון זה-תפיסות מרחיקותשעל פי אף . לוקס

 .כריסטוס ישוע עצמו –של הישות המרכזית של אדמתנו  ההתפתחותלנו לעקוב אחר המשך 

, פי לוקס-האוונגליון עלכפי שהוא מתואר בהמשך , יהיה צורך להיזכר בכך שכריסטוס ישוע, בהתחלה

נס לתוך נכ, עשרה-בערך בהיותו בן שתים. דוד-כישוע מקו נתן לבית –או דווקא גופו הפיסי נולד  –נולד 

משנתו , כך. אשר התגשם פעם בישות שהייתה מייסדת התרבות הפרסית הקדומה' אני'גופו של ילד זה ה

אחר מקרוב ב ועתה מוכרחים אנו לעקו ;תוסטרא חי בגופו של ישוע מקו נתןזר-'אני'ה, עשרה ואילך-השתים

 .לקראתובזכרנו משהו שהמחקרים הקודמים שלנו הכינו אותנו , של ישות זו ההתפתחות

פות וקהשני של החיים האנושיים מהווים תהשביעון הראשון והשביעון , אנו יודעים שבמקרים רגילים

עד השנה ( עשרה-השנה הארבע)מגיל ההתבגרות , תקופה שלישית מופיעה בהמשך; חשובות של התפתחות

מהשנה ם ושמונה ועוד אחת עשריוספת מהשנה העשרים ואחת עד השנה התקופה נ; העשרים ואחת

הן כאילו את חלוקות הזמן הללו אין לקחת בצורה כה פדנטית . שמונה עד השנה השלושים וחמשהעשרים ו

מתרחש מעבר חשוב בהתפתחות , הבשר מופיעות-אלא כאשר שיני, מסתיימות בדיוק בגילאים שהוזכרו

 .בערך לקראת סוף השנה השביעית, הישות האנושית

גם בתקופות . התחלפות השינייםבמהלך תקופת , אלא בהדרגה, באופן פתאומי מתרחשמעבר זה לא 

סוף השנה , חינוך הילד לאור האנתרופוסופיהמתואר בפירוט רב בספרי כ. הוא הדרגתי התהליך, האחרות

סוג של לידה מתרחש : בהתרחשות רוחית שבהיבטים מסוימים דומה ללידה פיסית מתאפייןהשביעית 

הגוף האסטרלי של הישות האנושית : ישנה לידה אסטרלית, תבגרותגיל הה, עשרה-בשנה הארבע. אתרית

. התפתחות הישות האנושית מתגלה כתהליך מורכב מאוד, מקרוב בעיני הרוח אם עוקבים אחריה. משתחרר

ברורים בשנים  נעשיםהבדלים אשר  –לא תבחין בהבדלים חשובים בחיים האנושיים התבוננות רגילה 

מתרחשים , אם בכלל, שינויים ספורים, זמן מסוימת ואילך-חושבים שמנקודת ,כלל-בדרך. מתקדמות יותר

בדיקה מדוקדקת יכולה לקלוט האמת היא ש. אך רעיון זה נובע מהתבוננות גסה ומהירה, בישות האנושית

 .הבדלים מסוימים המתרחשים גם בשנים המאוחרות יותר של החיים האנושיים

החלק של הישות האנושית שנולד הוא באמת הגוף , בלידה כאשר הסביבה הפיסית של גוף האם נעזב

שונות בהרצאות . במהלך שבע השנים הראשונות הוא הגוף הפיסי לקדמת הבמהמה שעובר ; הפיסי בלבד

חזרה 
לתוכן 
 עניינים
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כאשר העטיפה , לאחר מכן. הושם דגש על החשיבות הגדולה של ידיעה זו עבור המורה, על חינוך ילדים

, כאשר העטיפה האסטרלית מושלכת, עשרה-בשנה הארבע, שוב. רימשתחרר הגוף האת, מושלכתהאתרית 

אלא אם , הרכב הישות האנושית לא יכול להיות מובן במלואו, למען הדיוק, ברם. הגוף האסטרלימשתחרר 

תיאוסופיהההרכב המופיע בספרי כן 
18

הנפש של הטבע -שם תמצאו הבדלה נוספת ביסודות. נלקח כבסיס 

לגמרי  נעשהשלא ( גוף אסטרלי)תחושה -מכונה גוף( אתרי גוף)החיים -ת לגוףמה שמחובר מיידי. האנושי

משתחרר , תחושתית-מה שמכונה נפש, אז. חופשי ביחס לעולם החיצוני עד השנה העשרים ואחת בערך

משתחררת ומאוחר יותר  (השכלית-הנפש או)האינטלקטואלית -הנפש, בשנה העשרים ושמונה. בהדרגה

בחיי אנוש אשר מונחית התבוננות . דבר זה ישים לישות האנושית בימינו(. התודעה-או נפש)הרוחית -הנפש

המנהיגים הגדולים והדמויות המובילות של . הללומגלה בבירור את שלבי ההתפתחות , ידי מדע הרוח-על

דנטה היה מודע לסיבה שבגינה הוא הזכיר . כך-האנושות גם ידעו מדוע השנה השלושים וחמש חשובה כל

ממש בתחילת . וחד את שנתו השלושים וחמש כזמן שבו היו לו חזיונות המוצגים בשירתו הגדולהבמי

ישותו של האדם התקדמה עד לנקודה שבה , בגיל שלושים וחמש. ישנו ציון לכך, שלו הקומדיה האלוהית

התחושתית -הנפש, (אסטרלי)התחושה -הוא יכול לעשות שימוש מלא בכשרים התלויים בגוף

 .השכלית–הנפשינטלקטואלית או הא-והנפש

תמיד הכירו בסיווג , אלה אשר דיברו על האדם באופן קפדני בהתאמה עם תהליך האבולוציה במערב

באותה דרך כמו  היה נכון לא לסווג, במקרה של תרבות המזרח, לפיכך. פות אינן זהותהתקו, במזרח. זה

ו רק במילים שונות כדי לבטא את מה שאנו השתמש, למשל, היוונים. תמיד הייתה הדרך הנכונהש, במערב

וכינו ( גוף אתרי)החיים -הם החלו עם מה שאנו מכנים גוף, באדם הנפשבדברם על יסוד . עוסקים בו עכשיו

 הם השתמשו במילה מלאת ההבעה, (אסטרלי)התחושה -עבור מה שאנו מכנים גוף; treptikonאותו 

את ; (orektikon)אורקתיקון  שלנו הם כינוהתחושתית -את הנפש; (aisthetikon) אסתטיקון

ואת הנכס היקר ביותר אשר נרכש עתה , (kinetikon)קינטיקון השכלית -הנפשהאינטלקטואלית או -הנפש

כזו היא ההתפתחות של הישות . (dianoetikon) דיאנואתיקון הם כינו, הרוחית-הנפש, ידי האדם-על

 .כאשר מתייחסים אליה במפורט, האנושית

עובדה  –של ישוע מקו נתן הואצה איכשהו  והתפתחות, מסוימים שיתבהרו לנו יותר היוםנאים בשל ת

 .בגיל מוקדם יותר התרחשהשהתאפשרה מפני שבאותם אזורים ההתבגרות 

כלל בשנה -התרחש בדרךר שאהיו סיבות מיוחדות מאוד לכך שהשינוי , במקרה של ישוע מקו נתן

, הקשורים לשנים העשרים ואחת ,כך גם השינויים האחרים. רהעש-תרחש בשנה השתיםה, עשרה-הארבע

                                                      
18

 GA-9 .הוצאת בדולח. 
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, העשרים ושש והשלושים ושלוש, עשרה-התרחשו בשנים התשע, העשרים ושמונה והשלושים וחמש

 .של הדמות המרכזית של האדמה שלנו ההתפתחותזה מציין בקווים כלליים את . אמהבהת

 

אך לאחר השנה , ל ישוע מקו נתןעשרה הגוף הפיסי היה ש-שעד השנה השתיםיש לזכור 

המשמעות היא שמהשנה ? מה משמעות הדבר. זרתוסטרא חי באותו גוף-'אני'עשרה ה-השתים

השכלית -התחושתית והנפש-הנפש, (אסטרלי גוף)התחושה -בשל זה פעל על גוף' אני, 'עשרה ואילך-השתים

אשר עבר ' אני' –בשל מאוד ' אני'אפשרית רק לשהינה בטפחו את האיברים האלה בדרך , של ישוע מקו נתן

תקלים בעובדה המופלאה אנו נ, לכן. זרתוסטרא לאורך התגשמויות רבות-את הגורלות של האינדיבידואליות

של  עשרה לחייו וטיפח את כשריה-זרתוסטרא עבר אל תוך הגוף של ישוע מקו נתן בשנה השתים-'אני'שה

תחושה המסוגל להפנות מבטו אל הקוסמוס -ם גוףכך התפתח ש. הנפש לרמה גבוהה ביותר של מצוינות

תחושתית המסוגלת לטפח את הידיעה -שם התפתחה נפש; הטבע הרוחי של אהורא מזדאון ולחוות משהו מ

מילים בלנסח , שכלית המסוגלת להבין-ושם התפתחה נפש; של אהורא מזדאו והחכמה המבוססות על תורתו

זרמו ר שאיו יכולים לרכוש רק באמצעות זרמים רוחיים אדם ה-שעד כה בנימובנים את מה מושגים בו

 .מבחוץ לתוכם

המאורע . התקיים עד שהתקרב לשנתו השלושים, זרתוסטרא-'אני'כשבתוכו שוכן ה, ישוע מקו נתן

התרחש , חדשה' אני'-כאשר טבעו הפנימי ביותר התמלא באחוות, עשרה-התרחש בהיותו בן שתיםר שא

, לקראת השנה השלושים. לאין ערוך, אוניברסלי יותר, נשגב יותרמידה -אלא שהפעם בקנה –שוב 

של נפש זו פותחו לרמה הגבוהה  הכשרי; ת עבודתו בנפש של ישוע מקו נתןזרתוסטרא הגשים א-'אני'ה
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רכש ו אל תוך הנפש את כל הכשרים שבהחדיר. זרתוסטרא התגשמה-'אני'של ה ושליחותו ביותר האפשרית

' אני'גיע הרגע שבו הוה – !"משימתי הוגשמה: "זרתוסטרא היה יכול להכריז, מותלאורך התגשמויותיו הקוד

 .של ישוע מקו נתן שלו עזב את גופו

כל התפתחות , לאחר מכן. עשרה-של ישוע מקו שלמה עד שנתו השתים חי בגופוזרתוסטרא -'אני'ה

, זרתוסטרא יצא ממנו-'אני'היות שה. קיום ארצית לא הייתה אפשרית עבור הילד הזה-נוספת בהוויית

דופן הושגה בשל נוכחותו של -שבשלות יוצאת אף על פי, התפתחותו נעצרה בנקודה שהושגה באותו זמן

היה מוצא אותו מפותח בטרם עת ברמה , חן את הילד ישוע מקו שלמהובמי שהיה . כך-מפותח כל' אני'

 –וכאשר . א היה יכול להתקדם עודהוא נעצר ול, זרתוסטרא עזב אותו-'אני'הרגע שבו הן מ, אך; בולטת

היא לקחה , אימו של ישוע מקו נתן מתה והחלק הרוחי של ישותה הועבר אל עולם הרוח –מהר באופן יחסי 

בערך באותו זמן שבו  –ילד זה גם מת . עמה את מה שהיה בעל ערך נצחי וכוח מעצב בילד ישוע מקו שלמה

 .מתה אימו של ישוע מקו נתן

, כידוע לנו. עלת ערך גבוה ביותר אשר עזבה את גופו של ישוע מקו שלמהאתרית בזו הייתה עטיפה 

 זה היה גוף אתרי. בעיקר בין השנה השביעית בחיים וגיל ההתבגרות תשל הגוף האתרי מתרחש והתפתחות

כאשר הגוף האתרי , קיום אנושית רגילה-בהוויית. זרתוסטרא-'אני'של  יוכוחותשעליו פעלו ואותו טיפחו 

והאדם לוקח עמו סוג של תמצית של שאין לו שימוש נצחי מושלך  דברכל , וזב את הגוף הפיסי במוותע

נצחי במובן המלא ביותר האפשרי היה שימוש האתרי  גופול, של הילד מקו שלמהבמקרה . האתרי גופו

 .ידי אימו של ישוע מקו נתן אל עולם הרוח-החיים כולו של ילד זה נלקח על-וגוף

הפיסי של האדם ואין זה קשה להבין שהיה קשר עמוק מאוד  ף האתרי יוצר ומעצב את גופוהגו, עתה

וגוף ' אני'כי ; זרתוסטרא-'אני'בין גוף אתרי זה של ישוע מקו שלמה אשר הועבר אל תוך עולם הרוח וה

 זרתוסטרא עזב את-'אני'וכאשר ה. עשרה של החיים הארציים-אתרי אלה היו מאוחדים עד השנה השתים

 .על קיומו מצביע, זה והגוף האתרי המקורי בישוע מקו שלמה' אני'כוח המשיכה בין , של ישוע מנצרת גופו

זרתוסטרא הייתה כזו שמעבר נוסף בדווכאן לא היה נחוץ ולאחר פרק זמן קצר באופן -'אני'של ה ובשלות

זה הסתיים בלידת הישות  .לבנות גוף פיסי חדש, בקשר עם גופו האתרי הקודם, זה היה יכול' אני'יחסי 

בכל ; תמיד במרווחי זמן קצרים באופן יחסי בין מוות פיסי ולידה מחדש, שמאז ואילך הופיעה שוב ושוב

בחפשה . היא הופיעה שוב על האדמה בהתגשמות חדשה, פעם שישות זו עזבה את הגוף הפיסי במוות

שות זו יצאה לדרכה לאורך ההיסטוריה י, צוינור שאובמצאה את הגוף האתרי שפעם ויתרה עליו בנסיבות 

למסייע הגדול של אלה אשר שאפו להבין את , כפי שביכולתכם לדמיין לעצמכם, היהאשר , מאסטר ישועכ

הוא שהחל  ,שבמצאו שוב את גופו האתרי, זרתוסטרא עצמו, זרתוסטרא-'אני'ה, כך. המאורע בפלשתינה

שמו שוב ושוב כדי להנחות ולהכווין את הזרם הרוחי בהתג, המין האנושי כמאסטר ישוע לנוע באבולוציית

הוא מעורר ההשראה של אלה השואפים להבין את הכריסטיאניות בצמיחתה . של הכריסטיאניות
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הנצחית הספר האזוטריים הוא עורר השראה אצל אלה שחובתם -בתוך בתי; החיים-ובהתפתחותה מלאות

, חורי הדמויות הרוחיות הגדולות של הכריסטיאניותהוא ניצב מא. תורות הכריסטיאניותהייתה לטפח את 

 .המאורע הגדול בפלשתינהמסמל  אשרמלמד תמיד את 

זרתוסטרא -'אני'ה, השלושיםהשנה עשרה עד -של ישוע מקו נתן מהשנה השתים לאחר ששכן בגופו

, מתאריםכפי שכל האוונגליונים , זה קרה. היה מאז ואילך מחוץ לאותו גוף וישות אחרת ירדה אל תוכו

. זרתוסטרא-'אני'נשגב ביותר נכנס אל תוך ישוע מקו נתן במקום ה' אני'כאשר , ידי יוחנן בירדן-בטבילה על

באותם ימים קדומים  הטבילההלב הופנתה לעובדה ש-תשומת, פי יוחנן-האוונגליון עלבסדרת ההרצאות 

ידי -בוצעה בצורה שונה על היא גם. שהיא הפכה להיות מאוחר יותרהסמל ן הייתה משהו שונה מאוד מ

שהתנסות ברורה אתם יודעים מהרצאות ההכנה . הגוף של מי שהוטבל היה שקוע כולו במים. יוחנן המטביל

יתכן שכאשר אדם נמצא בסכנת  הקיום היומיומית-אפילו בהוויית. יכולה להיות קשורה אל מאורע כזה

זה קורה משום שמשהו שאחרת . ו כלוח אחד גדולבפני יופיעוחייו עד אותו רגע , טביעה או חוטף הלם אלים

זה . מאחיזתוהגוף האתרי מורם מתוך הגוף הפיסי ומשתחרר : קורה ברגע אחד, מתרחש רק לאחר המוות

גופו האתרי נמשך . לישוע מקו נתן ובדרך מיוחדת מאוד, ידי יוחנן-קרה לרובם של אלה אשר הוטבלו על

 .ירדה אל תוך גופו, הכריסטוסבה שאנו מכנים הישות הנשג, ובמהלך הרגע הזה –החוצה 

ם לים הכלולות ברישומילא בישות הכריסטוס כפי שמצוין במיישוע מקו נתן התמ, מזמן הטבילה, כך

 –נולד , הכריסטוס, בן השמים: כלומר!" היום ילדתי אותו; זהו בני אהובי": האוונגליונים המוקדמים של

ן הזרע מ לקליטתמבנה כולו של ישוע מקו נתן אשר הוכן בגוף ובכל ונקלט -נולד מתוך האלוהות החובקת

אלה היו המילים בכתבים הקדומים וכך עליהם  –!" היום ילדתי אותו; בני אהובי זהו. "הגבהים השמימיים

.להופיע באוונגליונים
19
 

 ?האתרי של ישוע מקו נתן שות זו אשר התאחדה באותו זמן עם גופומיהי י

הכריסטוס הוא . האדמה אבולוצייתעל ישות הכריסטוס אם חושבים רק  אפשרי להבין את-בלתי

האדמה וביססו לעצמן את ספירת ן המנהיג של אותן ישויות רוחיות אשר נשארו בשמש כאשר זו התנתקה מ

כריסטיאנית -אם נחשוב אחורה עד לתקופה הקדם. הפעולה העילאית הזאת כדי לפעול על האדמה מבחוץ

אדם -כאשר בני: מוכרחים אנו לומר, היפרדות השמש עד להופעת הכריסטוסמזמן , של אבולוציית האדמה

כלומר , את האמת של מה שזרתוסטרא לימד זיהוהם , הסתכלו כלפי מעלה על השמש עם כשרים בשלים

, כי; השמש אינם אלא הלבוש הפיסי של הישויות הרוחיות שמאחורי אור השמשן שהאור והחום הזורמים מ

המנהיג של כל . השמש אל האדמהן הזורמות מ, עוצמה רוחיות-קרני מסתתרותפעות הפיסיות מאחורי התו

                                                      
19

 .22פסוק ', פרק ג, פי לוקס-האוונגליון על 



 

80 

 .מאוחר יותר הכריסטוסשכונה השמש אל האדמה הוא מי ן מהישויות השולחות את השפעותיהן המועילות 

, ובצדק. אך לא על האדמה, את הישות הזאת אפשר היה למצוא על השמש, כריסטיאניים-זמנים קדםב, לכן

כאשר , אך; האור-על האדמה איננו מוצאים את רוח: "באמרו למעשה, זרתוסטרא כינה אותו אהורא מזדאו

האור . שמשכנו שם –אהורא מזדאו  –אנו רואים את הישות הרוחית , מעלה על השמשכלפי אנו מסתכלים 

של הרוח  הוא גופה ילו כפי שהגוף הפיסי האנושיאפ, אהורא מזדאו, השמש-הזורם אלינו הוא הגוף של רוח

ישות נשגבה זו התקרבה מאוד אל , במהלכן של התרחשויות גדולות בקוסמוס, אך. האנושית

 ר היה לקלוט בצורה ברורה יותר ויותר באמצעות ראייה רוחיתשפאת התקרבותו א; האדמה-ספירת

המבשר , הההתגלויות הופיעו בפני מש, היה לטעות בה כאשר בלהבת הברק על הר סיני יאפשר-ובלתי

 .הגדול של כריסטוס ישוע

בעודו מתקרב אל , הן מסמלות שישות הכריסטוס? מה מסמלות התגלויות אלה שהופיעו בפני משה

לתהליך הגלוי לעין בכל  הבה נתייחס. כאילו בתמונת ראי –בהתחלה בהשתקפות  –חשף את עצמו , האדמה

זהו אור . רני השמש משתקפותרואים את ק אנו, כאשר אנו מסתכלים בירח מלא. הרוחי ובהיבטירח מלא 

מיהי . ידי הירח-אלא אנו מכנים אותו אור ירח מפני שאנו רואים אותו משתקף על, רם לעברנווזשמש ה

כפי שאור השמש לא , אבל !הוא ראה את הכריסטוס? הישות שמשה ראה בסנה הבוער ובאש על הר סיני

וכפי שאנו מכנים . ה ראה את הכריסטוס בהשתקפותכך מש, הירחן נראה באופן ישיר אלא בהשתקפות מ

ה יהו. הכריסטוס כונה באותו זמן יהוה, רחהין כאשר אנו רואים אותו משתקף מ' אור ירח'את אור השמש 

הכריסטוס הכריז על עצמו , כך. פני האדמה-של הכריסטוס לפני שהוא עצמו הופיע על והשתקפותהוא 

כפי שאור השמש מתגלה , הייתה מסוגלת לראותו בממשותו הישירהבאופן עקיף בפני אנושות שעדיין לא 

, אור משתקףאך נראה כ –ה הוא הכריסטוס יהו. שאחרת נשאר חשוך, ל ירח מלאדרך קרני הירח בלילה ש

 .לא באופן ישיר

לאחר . הכשרים של ההכרה והתפיסה האנושיות נועדו להתקרב יותר ויותר לתחומו של הכריסטוס

היה עליו לדרוך על האדמה לתקופה מסוימת כאדם בקרב , נוכחותו למתקדשים מהקוסמוסשגילה קודם את 

היה תמיד ידוע , מהווה ממשותשהכריסטוס . הזמן הנכוןזה לא היה יכול לקרות לפני הופעת , אך .אדם-בני

 הוא, ךכ-ומפני שהוא התגלה בדרכים שונות ורבות כל, אדם השתקעו בחכמת העולם-כל מקום שבו בניב

המורים . כי הוא התגלה בלבוש של אור השמש, טרא כינה אותו אהורא מזדאוזרתוס. כונה בשמות מגוונים

הרישים  –הגדולים של האנושות בהודו העתיקה במהלך התקופה הראשונה לאחר האסון האטלנטי 

ץ לתחומה הוא היה מחוהם גם ידעו שבתקופתם . כי הם היו מתקדשים, בהחלט ידעו על ישות זו –הקדושים 

נאמר שישות זו הייתה מעבר לספירה של  ,לפיכך. של החכמה הארצית ויהיה נגיש לה רק מאוחר יותר

הרישים לימדו על הישות שאותה כינו וישווה קארמן . וישווה קארמןניתן לו השם . שבעת הרישים
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אשר , יו לישות זוהשמות שהן וישווה קארמן ואהורא מזדאו היו שניים מ. אהורא מזדאווזרתוסטרא כינה 

 .הממלכות הקוסמיותן מ, הגבהים של הרוחן התקרבה בהדרגה לאדמה מ

תאים לקליטת מבאבולוציה של האנושות כדי להבטיח את קיומו של גוף ההכנה היה צורך לבצע , אבל

הר כמו ותבשיל מהתגשמות להתגשמות כדי שבגוף מט ,חיה בזרתוסטראישות כמו זו השהיה צורך . ישות זו

השכלית -הנפשוהתחושתית -הנפש, התחושה-של ישוע מנצרת היא תוכל להביא את הכשרים של גוף זה

הכנה כזו . את הישות האנושית הזאת מתאימה לקלוט לתוכה ישות כה נשגבה שתעשהלרמת שלמות כזו 

היה צורך , שכלית תוכלנה להתפתח במידה מספקת-תחושתית ונפש-לפני שנפש. הייתה צריכה להיעשות

בצע טרנספורמציה בכשרים והגורלות הרבים של זרתוסטרא ואז ייעבור תחילה את ההתנסויות ' אני'ש

הילד ישוע מקו נתן היה צריך לפעול לא רק על כי  ,אפשרי-זה היה בלתי, לפני כן. בישוע מקו נתן הקיימים

תו של הילד עד מהולד. אלא גם הכוח הרוחי הנעלה שאפיינו כנירמנקאיה של בודהא, זרתוסטרא-'אני'ה

לבודהא  להיותהבודהיסטווה עצמו היה צריך קודם , אך. כוח זה פעל בעיקר מבחוץ, עשרה-שנתו השתים

שעמו יפעל על ישוע מקו נתן במהלך תקופה , הנירמנקאיה, מסוגל לפתח בתוכו את הגוף הרוחי שיהאלפני 

; דיין לא רכש את הכוח הזההוא ע, בודהא להיותבזמן ההתגשמות שבמהלכה הוא נועד . זו של חייו

 .בודהא היו צריכים להתקיים קודם-חיי

, גדות עתיקים רביםא-סיפוריבכאשר האנושות תבין איזו חכמה עמוקה נשמרה , ביום מן הימים

, נאמר לנו. אגדות-סיפורי האקאשית כלול בדרך נפלאה באותם הכרוניקהן יתגלה שכל מה שפוענח מ

אדם למדו על הכריסטוס כישות קוסמית מעבר לספירה של שבעת הרישים -גם בהודו העתיקה בניש, ובצדק

גם . הרישים ידעו שהוא שכן בתחומים הרוחיים הנשגבים והתקרב רק בהדרגה לאדמה. הקדושים

בגלל הכשרים והתכונות , והעברים הקדומים; האדמה אל השמשן זרתוסטרא ידע שעליו להסיט את מבטו מ

 .היו הראשונים אשר יכלו לקבל את ההכרזה על ישות הכריסטוס בהשתקפותו, הקודמתצוינו בהרצאה ר שא

יצר קשר רוחי עם , לבודהא להיותכאשר עמד , אגדה כיצד הבודהיסטווה-נאמר לנו בסיפור, כן-כמו

האגדה מתאר שכאשר התקרב לגיל -סיפור. הישות שמאוחר יותר כונתה הכריסטוס –וישווה קארמן 

. היכן ששמרו עליו וטיפחו אותו בקפדנות, הארמוןן ה יצא ביציאתו המפורסמת מהבודהיסטוו, עשרים ותשע

ידי כך הוא נעשה מודע בהדרגה -ועל, כך אדם חולה ואז גוויה-אדם זקן ואחר, תחילה, הוא ראה, לאחר מכן

הוא ראה נזיר אשר נטש את החיים האלה עם התופעות הנלוות של גיל , כך-אחר. החיים למסתורין של

הוא החליט לא  –אגדה אמיתי בצורה עמוקה זה -כך מתואר בסיפור –כתוצאה מכך . חולי ומוות, םמתקד

כך ממשיך  –במהלך עזיבה ראשונה זו מהארמון , אך. אלא לשוב אליו, לעזוב את הארמון מיד

אשר , וישווה קארמן, המומחה האלוהיהגבהים הרוחיים את הכוח שן הוא קיבל בהשראה מ –האגדה -סיפור

של , של וישווה קארמן וכוחהבודהיסטווה קיבל בהשראה את . מהשלח מטה אל האד, הופיע בפניו

, באותו זמן. עדיין לא מאוחדת עמו –לו  מחוצההכריסטוס היה ישות , עבור הבודהיסטווה, כך. הכריסטוס
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מובן המלא אך הוא לא היה יכול לאפשר לכריסטוס להיקלט ב, גם הבודהיסטווה כמעט הגיע לגיל שלושים

. בודהא שלו-ושלב זה הושג דרך קיום, היה עליו להיות בשל במידה מספקת, תחילה. ביותר בגוף אנושי

בו הוא  –של ישוע מקו נתן  להתאים את גופומשימתו הייתה , כאשר הוא הופיע בנירמנקאיה, ומאוחר יותר

 .הכריסטוס, לקליטת וישווה קארמן –עצמו לא התגלם 

עלינו , עתה. את המאורע הגדול לחוללבאבולוציה הארצית פעלו בתיאום כדי הכוחות , בדרך זו

שהבודהיסטווה , לישויות כמו הבודהיסטוות, של וישווה קארמן, מה היה הקשר של הכריסטוס: לשאול

 ?היה אחד מהם, כך לבודהא-אחר שהיה

, באופן כללי. ההמיסטריות הגדולות של אבולוציית האדמה זו מביאה אותנו אל הסף של אחת שאל

שג על הטמון מאחורי מיסטריה מו לרכושהאדם בעת הנוכחית -ולכושרי התפיסה של בנייהיה קשה לרגשות 

. אהבההחמלה והעיקרון לבודהא הייתה לשלב באנושות את  היהאשר של הבודהיסטווה  ושליחות. זו

לבודהא  היהווה אשר הבודהיסט. עשרה ישויות כאלה קשורות לקוסמוס שאליו האדמה משתייכת-שתים

. שלכל אחד מהם יש שליחות מסוימת, עשר האלה-שישית לפני הספירה הוא אחד מהשנים-במאה החמישית

כך גם , אהבההחמלה וה מסוים זה הייתה להביא לאדמה את תורת של בודהיסטווה ושליחותכפי ש

שונות של אבולוציית להתגשם בתקופות ה מוכרחותלבודהיסטוות האחרים יש את השליחויות שלהם אשר 

התפתחות החוש המוסרי של האדמה קרוב במיוחד בה מידה ש הקשר של גאוטמה בודהא לשליחות. האדמה

לפני שנה שש מאות -מהזמן שבו הבודהיסטווה הופיע חמש –היא בדיוק המשימה של תקופתנו שלנו 

כך . כמייטריה בודהאעד לזמן שבו הבודהיסטווה שבא אחריו באותו תפקיד יחיה על האדמה הספירה 

הבודהיסטוות יורדים וצריכים לשלב בתוך האבולוציה מזמן לזמן את מה ; מתקדמת אבולוציית האדמה

 .שמהווה מטרת שליחותם

הם . עשר בודהיסטוות כאלה-סקירה של אבולוציית האדמה כולה הייתה מגלה שישנם שנים

את אחד מהבודהיסטוות אל האדמה משתייכים אל אותה קהילה גדולה של רוחות שמעת לעת שולחת 

עשר בודהיסטוות כמועצה המכווינה -יש להתייחס למועצה של שנים. כאחד המורים הגדולים, כשליח מיוחד

אפשר , הקיום-המוכר לנו בשלבים הנמוכים של הוויית' מורה'את המושג . את אבולוציית האדמה כולה

של חלק זה או אחר , גדוליםמעוררי השראה , ריםהם מו. דהיסטוות אלהעשר בו-על שנים, בעיקרו, להחיל

 .של מה שהמין האנושי צריך לרכוש

אילו הייתם  –? עליהם להכריז עליו מתקופה לתקופה אשרמהיכן קלטו הבודהיסטוות האלה את 

עשר -שבין שנים הייתם מגלים, עשר הבודהיסטוות-יכולים להסתכל במועצה הרוחית הגדולה של שנים

באותו מובן כמו ' מורה'אפשרי לכנותו -אחד שבלתי – העשר-ו בודהיסטווה שלושהבודהיסטוות ישנ

שממנו זורמת החכמה עצמה כמהות הוא אותה ישות : אלא שעליו מוכרחים אנו לומר, הבודהיסטוות

סביב האחד שהינו המרכז עשר הבודהיסטוות במועצה הרוחית הגדולה -נכון לדבר על שנים, לכן. ממשית
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ים בהתבוננות בישות הנשגבה שממנה זורם מה שעליהם להחדיר לאבולוציית האדמה שקועהם ; שלהם

; מעוררי ההשראה, הם המורים. ורם מה שהאחרים צריכים ללמדעשרה ז-מהשלוש, כך. בהגשמת שליחותם

עשרה זה -שלוש. עליה הם מכריזים מתקופה לתקופה, עשרה הוא הישות שעליה האחרים מלמדים-השלוש

. שאנחנו מכנים הכריסטוס, שזרתוסטרא כינה אהורא מזדאו, ים הקדומים כינו וישווה קארמןהוא מי שהריש

ידי -נמסר עלר שאתוכן ההכרזה , לפיכך. הוא המנהיג והמנחה של המועצה הגדולה של הבודהיסטוות

 שהיההבודהיסטווה . שפעם כונה וישווה קארמן, המקהלה כולה של הבודהיסטוות הוא תורת הכריסטוס

ישוע מקו נתן אשר . היה חדור בכוחות של וישווה קארמן, לפני העידן שלנו שש מאות שנה-ודהא חמשלב

, וישווה קארמן-מלא לפני ולפנים בכלומר  – משוחאלא , חדורלט את הכריסטוס לתוכו לא היה רק ק

 .כריסטוסב

ל לים שת הגדוהאדם היה רמז על הסודו-מיסטריה זו תוארה בסמל או בתמונה בכל מקום שבו לבני

, בקושי מוכרות, במיסטריות הטרוטיות הסודיות. האבולוציה או רכשו ידיעה עליהם באמצעות התקדשות

עשר -נוצר סמל ארצי של הממשות הרוחית של מועצת שנים, של צפון אירופה לפני הופעת הכריסטיאניות

עשר היה להכריז על -השניםעל . עשר-יםנשה היו מורים היו קשורים תמיד לקהילתאלה ש. הבודהיסטוות

זו הייתה . מעצם נוכחותו את החכמה שהאחרים קלטואלא הקרין , עשרה שלא לימד-שלושההמסר והיה 

היכן שהמשורר מציין , המיסטריות, בשירו של גיתה, שוב. התמונה על האדמה של ממשות רוחית שמימית

שאינו בהכרח  העשר-בים סביב השלושעשר יוש-מוזכר לנו כיצד השנים, את ההשראה הרוזנקרויצרית שלו

עשרה -לאחר שהשלוש –עשרה -עשר צריכים לפנות כשלוש-השנים, בפשטותו, לאח מרקוס .מורה גדול

בכל מקום  וזה היה אותו דבר. המהות הרוחית עצמהאת , לא ללמד, הוא צריך להביא. הקודם עזב אותם

 . האדם-בקרב בני קיימים שבו רמז או ידיעה ממשיים של עובדה רוחית נשגבה זו היו

שמימי  עשרה-שלושדת הזמן באבולוציית האנושות שבה ידי יוחנן בירדן ציינה את נקו-הטבילה על

בודהיסטוות  –כל האחרים , הוא היה הישות שעליה. הופיע על האדמה –כמהות הרוחית עצמה  –זה 

זוהי . ת עצומות היו הכרחיותהכנו, ירידתה אל תוך גוף אנושי ולמען, היו צריכים ללמד –ובודהות 

או , אהורא מזדאו, וישווה קארמן: הישות היא מי שמתואר באוונגליונים. המיסטריה של הטבילה בירדן

ישות זו הייתה צריכה , ככריסטוס. של ישוע מקו נתן אוחר יותר בשכנו בגופוהכריסטוס כפי שהוא כונה מ

ית צבתוך אותה ישות אר, אדם-דם בקרב בניא, להתהלך על האדמה בצורה אנושית במשך שלוש שנים

הישות שקודם לכן . מטוהרת שעד גיל שלושים עברה את כל ההתנסויות שעליהן שמענו בהרצאות אלה

כלומר הישות אשר הלכה עם , הקוסמוסן הסתתרה בקרניים מעניקות האור והחום של השמש בזרמן מטה מ

 .קו נתןירדה עתה אל תוך ישוע מ, האדמהן השמש בהיפרדה מ
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האנושות  נדחה האיחוד של הישות הזאת עם אבולוצייתמדוע : ביכולתנו לשאול שאלה נוספת, עתה

מדוע הוא לא חדר לפני כן אל ? מדוע הוא לא ירד לאדמה בזמן מוקדם יותר? כך-על האדמה לזמן ארוך כל

 ?ידי יוחנן בירדן-כפי שהוא עשה בטבילה על, תוך גוף אתרי אנושי

במהלך . נפילה לחטאהישנה כ-את טבע ההתרחשות המתוארת בבריתבן לנו אם נתפוס הדבר יהיה מו

ויות אשר הן היו יש –ישויות מסוימות התגנבו אל תוך הגוף האסטרלי האנושי , תקופת למוריה הקדומה

הגוף האסטרלי האנושי היה חדור בישויות לוציפריות , באותו זמן. קדום-ירח נשארו בשלב האבולוציוני

האדם , היות שכוחות אלה חדרו אל תוך גופו האסטרלי. עדן-מוצג בצורת תמונה כנפילה לחטא בגן רוהדב

אלמלא היה נתון . אם כוחות אלה לא היו חודרים אותו מאשר, הסתבך עמוק יותר בדברים של האדמה

ם יותר וא ירד אל האדמה מוקדה, כתוצאה מכך. הוא היה מסובך פחות בחומר הארצי, להשפעה הלוציפרית

, מלבד מה שצויןדבר היה מתרחש  אלמלא, הייתה התערבות של דבר כלשהו אחר אלמלא, עתה. תוכנןמהמ

היה חיוני , אך. ו משפיעים גם על הגוף האתרייהמעוגנים בגוף האסטרלי האנושי ההכוחות הלוציפריים 

הנושא , כללייםווים מדע הנסתר בקבספר . שהכוחות הקוסמיים ינקטו בצעדים מיוחדים כדי למנוע זאת

האדם היה עשוי שלא להישאר כפי שהיה לאחר שהכוחות הלוציפריים חדרו אל תוך . מטופל מהיבט שונה

ידי -זה הושג באותו זמן על. הוא היה צריך להיות מוגן מפני השפעת הכוחות על גופו האתרי. גופו האסטרלי

אלמלא . נו הוצא משליטתו השרירותיתכאשר חלק ממ, כך שלא התאפשר לו להשתמש בגופו האתרי כולו

הוא לא היה יכול , האדם שמר על שליטתו בגופו האתרי כולו אילו, הוגשם מעשה מועיל זה של האלים

חלקים מסוימים של הגוף האתרי האנושי היו . למצוא לעולם את נתיבו הנכון לאורך אבולוציית האדמה

הבה ננסה לתאר לעצמנו את משמעות . וחרים יותרצריכים לסגת באותו זמן כדי להישמר עבור זמנים מא

 .הדבר

שאפשר למצוא גם בעולם  היסודותן מורכב מ –כמו כל דבר אחר שהינו פיסי  –הפיסי של האדם  גופו

 –התחום האתרי מתחיל עם המצב הראשון של אתר . יואווירי או גז ימימי או נוזל, ארצי או מוצק: החיצוני

הוא , מהות-ידי הפיסיקה המודרנית רק כתנועה וחסר-הנתפס על, חום אש או. או פשוט אש האש-אתר

 –צליל או מספר , קול – והמצב השלישי. או פשוט אור האור-אתרהשני הוא . המצב הראשון של האתר

כביכול צל של אתר זה היכול , הוא רק השתקפות; הוא מצב שלא מתגלה כלל לאדם בצורתו המקורית

, טמון משהו בעל טבע אתרי עדין יותר, מאחורי קול חיצוני, ברם. ל או קוללהיתפס בעולם הפיסי כצלי

התחום האתרי . מספר-או גם אתר קול-אתרשל , צליל או קול פיסי הוא רק חזיון של צליל רוחי. משהו רוחי

 .מה שמונח ביסודם של חיים ממשיים – החיים-אתרהרביעי הוא 

, במבנהו הפיסי והאתרי בא לידי ביטויעל טבע של נפש כל מה שהינו ב, כפי שאדם פיסי מורכב כיום

באופן אתרי במה שאנו מכנים  בא לידי ביטוי רצוןמה שאנו מכנים . למהויות אתריות מסוימותאך קשור גם 

 אשר בא לידי ביטוי, מי שרגיש להתנסויות תחושתיות מסוימות יהיה מודע לכך שמוצדק לומר שהרצון. אש
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כלומר בתנועת , בדם בא לידי ביטויהרצון , מבחינה פיסית; האש של האתרי-סודחי בי, באופן פיסי בדם

, היות שכך הדבר. האור-בחלק של הגוף האתרי התואם לאתרבא לידי ביטוי ' רגש'מה שאנו מכנים . הדם

תוך גופו  לארואה רוחי רואה את אימפולסי הרצון של אדם מבזיקים כמו להבות דרך גופו האתרי וקורנים 

ידי האדם בנפשו כקניינו -החשיבה אשר נחווית על ,אך. והוא רואה את הרגשות כצורות של אור; טרליהאס

כי גם קול פיסי מהווה רק חזות של , כפי שתאמינו מיד –היא רק חזות של חשיבה , ומבוטאת במילים שלו

מילים ; לים שלנומחשבותינו מונחות ביסוד המי; הקול-האיבר של המילים נמצא באתר. משהו עילאי יותר

דה שהן שולחות את הרטטים יצורות ביטוי אלה ממלאות מרחב אתרי בה במ. הן צורות ביטוי של מחשבות

המהות הפנימית של כל . מחשבות ממשיים-הוא רק צללית של רטטי קולאו  צליל; הקול-שלהן דרך אתר

 .החיים עצמו-לאתר, האתריביחס לטבעו , מה שמעניק למחשבותינו משמעות משתייך למעשה, מחשבותינו

 חיים-אתר..............משמעות 

 קול-צליל או אתר-אתר................חשיבה 

  ----------------------------------------------- 

 אור-אתר....................רגש 

 אש-אתר.....................רצון 

 אוויר       

 מים       

 אדמה       

 הנמוכותמארבע צורות האתר האלה רק שתי , לאחר התקפת ההשפעה הלוציפרית, מוריתבתקופה הל

שני סוגי האתר העליונים יותר הוצאו ; הושארו לרשותו השרירותית של האדם( אש-אור ואתר-אתר)יותר 

כתוצאה מן ההשפעה , נהיו מסוגליםאדם -בני זוהי המשמעות הפנימית של הקטע שבו נאמר שכאשר. ממנו

. מהישג ידם החיים-עץהוצא , (הדעת-עץמבוטא בתמונה של אכילה מ)רע וב ולהבדיל בין ט, יפריתהלוצ

הוצא ( המשמעות-אתר)ההיגיון -המחשבה ואת אתר-הכוח לחדור באופן חופשי ושרירותי את אתר, כלומר

 .מהם

את  הכוח שלו לבטא הרצון שלו הוכנס לתוך. התנאים להתפתחות האדם היו בהכרח כדלקמן, לכן

, לפיכך. הן הרגש והן הרצון נמצאים ברשותו של האדם. אותו דבר ישים לגבי רגשותיו; אישיה וביטוי

האופי האינדיבידואלי פוסק מיד כאשר אנו , ברם. האופי של עולם הרגש ועולם הרצון הוא אינדיבידואלי

ד שהרגש והרצון של כל בעו. למילים במישור הפיסי, אפילו לביטוי מחשבות, כן –עוברים מרגש לחשיבה 

כאשר אנו מתעלים אל ממלכת המילים וממלכת  אוניברסליאנו מגיעים מיד למשהו הרי ש, אדם אישיים

אם מחשבות היו אינדיבידואליות כמו . אין אינדיבידואל היכול ליצור מחשבות שהן שלו בלבד. המחשבות

הכוח של הרצון האנושי ן או מהוצ משמעותמחשבה ו, כך. לא היינו מבינים אחד את השני, רגשות

פני -בכל מקום על, לכן. השרירותי ונשמרו לעת עתה בעולם האלים כדי שיינתנו לאדם במועד מאוחר יותר

אדם אינדיבידואלים עם רגשות אינדיבידואלים ואימפולסים אינדיבידואלים -האדמה אנו יכולים למצוא בני
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, כאשר ישנה שפה משותפת. דה בקרב העמים השוניםהחשיבה אחידה בכל מקום והשפה אחי, אך; של רצון

בהשאירו לעת עתה שדה שבו , הכוח השרירותי של האדםן תחום זה נמנע מ. העם-שם שולטת אלוהות

 .האלים פועלים

ן מהאור זורם : "הוא היה יכול לומר, דיבר על תחום הרוח, עם תלמידיו סביבו, כאשר זרתוסטרא

אלא , מאחורי הלבוש הזה חבוי מה שעדיין לא ירד, אך. אהורא מזדאוזהו לבושו של . מטהכלפי השמים 

מאחורי ." האדם-בהשליכו רק צללית במחשבות ובמילים הפיסיות של בני, נשאר למעלה בגבהים הרוחיים

המגלה את עצמו רק לאלה המסוגלים לראות מאחורי , החום והאור של השמש חבוי מה שחי בצליל או בקול

. האנושות לעת עתהן הארצית כפי שהמילה השמימית קשורה אל חלק החיים שנמנע מ האור הקשור למילה

ראה כיצד הוא מתגלה בלבוש הפיסי של ; הסתכל כלפי מעלה על אהורא מזדאו: "זרתוסטרא אמר, לפיכך

 !"והיא מתקרבת אל האדמה –מאחורי כל זה נמצאת המילה האלוהית היוצרת , אך. אור וחום

המילה האלוהית ? מהו הכריסטוס בצורתו האמיתית? מהו אהורא מזדאו ?מהו וישווה קארמן

אור ב שהוא התקדש לא רק כדי לתפוס החשיבות-מועבר המסר רבבתורתו של זרתוסטרא , לפיכך !היוצרת

הונובר, גם את המילה האלוהית היוצרתאלא , כינה אהורא מזדאו את הישות שהוא
20

שהייתה אמורה  – 

המילה . ידי יוחנן-אל תוך גוף אתרי אינדיבידואלי בטבילה על ירדהנה לרדת אל האדמה ולראשו

ידי יוחנן -הגבהים האתריים בטבילה עלן רוחית אשר נשמרה מאז התקופה הלמורית יצאה מ-האלוהית

 !לבשר היההדבר ? קרה מה, הושלמהוכאשר הטבילה . ונכנסה אל תוך הגוף האתרי של ישוע מקו נתן

הם הכריזו  ,כרואים רוחיים? החזיקו בידיעה של המיסטריות שלור שאו אלה מה הכריזו זרתוסטרא א

פי -האוונגליון עלומחבר . משרתים של הדברהם היו . נסתר מאחורי החום והאוראשר ( הדבר)על המילה 

 .משרתים של הדברל שהיואלה  –תיעד את מה שהרואים הרוחיים הכריזו עליו  לוקס

האדם לאורך זמן -שנמנע מבנימה . התייחס לאוונגליונים באופן מילולידוגמה זו מראה לנו שוב שיש ל

ישות זו היא , לפיכך. ירד אל האדמה וחי עליה, לבשר באישיות אחת היה, כה רב בגלל ההשפעה הלוציפרית

לעקוב אחר מוכרחה החכמה שלנו על האדמה . האבטיפוס הגדול של כל אלה אשר יבינו בהדרגה את טבעו

כל מדע . בקרבם השרע-פוסקת היא להכריז על השלוש-שמשימתם הבלתי, ודהיסטוותההנהגה של הב

של אהורא , להיות מוקדשים לטבען של וישווה קארמן מוכרחים, כל הידיעה שלנו, כל החכמה שלנו, הרוח

 .הכריסטוסשל , מזדאו

 

                                                      
20

 Honover. 
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 8הרצאה 

 0111בספטמבר  24

 

רק באמצעות ידיעה על  .פי לוקס-יון עלאוונגלבקי הפתיחה רפ שלניסינו לרכוש הבנה מסוימת 

שאפשר להבהיר את מה  ,כך-להן היה צריך להקדיש מחקר ארוך כל, האנושותהתרחשויות באבולוציית 

עתה אנו יודעים , אבל. הכריסטוס הגדול-שמחבר האוונגליון הזה תיאר כסוג של הקדמה היסטורית למאורע

 .הכריסטוס לתוכה-טה את עיקרוןמשהו על אודות הישות שבשנה השלושים לחייה קל

מספר לנו על אודות האישיות והמעשים של  פי לוקס-האוונגליון עלאת מה שמחבר כדי להבין 

בגוף אנושי  כריסטוסכלומר של האינדיבידואליות אשר פעלה בעולם במשך שלוש שנים כ –כריסטוס ישוע 

שעליה לעידן שלנו יש מושג מאוד יש להתייחס בקצרה להיבטים מסוימים של אבולוציית האנושות  –

בהאמינם שחוק האבולוציה , רואי בצורה יוצאת מן הכלל-קצרי, בהיבטים רבים, אדם-בני, כיום. הולם-לא

, נשאר בלי שינוי, המונח ביסוד המתרחש באנושות בזמן הנוכחי או התרחש במהלך מאות השנים האחרונות

שבזמן הנוכחי זוהי הסיבה לכך . התקיים בכלל בעברלא היו יכולים ל, ותנאים שאינם קיימים בימינו

שבמהלכה הכריסטוס חי  חופשי סיפורים מתקופת עבר כמו זו ולקבל באופןכך להבין -אדם קשה כל-לבני

 .פני האדמה-על

 לקלוטמספר לנו על המעשים של כריסטוס ישוע על האדמה בדרך כזו שכדי  פי לוקס-האוונגליון על

 .חיונית תמונה ברורה של השלב אשר הושג אז באבולוציה, סיפוריוממשית של המשמעות את ה

כלומר , הלב למה שנאמר לעתים קרובות במהלך המחקרים שלנו-יש להפנות שוב את תשומת

השתרעה ר שאהיבשת , חיו באטלנטיס הקדומה –הנפשות שלנו בגופים אחרים  –שהאבות הקדמונים שלנו 

ן כתוצאה מ השתנוכאשר פני שטח כדור הארץ . מריקה מצד שניפעם בין אירופה ואפריקה מצד אחד וא

בתקופה , לאחר מכן. אדמהוכך התיישבו על ה, יגרו מזרחה ומערבהאדם ה-מסות של בני, המבול האטלנטי

, כלדית-המצרית, הפרסית הקדומה, ההודית העתיקה: קמו התרבויות השונות, אטלנטית-האחר

 .שלנו נותרבותלטינית ו-היוונית

. אטלנטית האדם היה בנוי תמיד כפי שהוא בנוי כיום-י לגמרי להאמין שבמהלך התקופה האחרשגו

מסמכים היסטוריים מכסים רק אלפי . וגדולים מאוד מתמידיםעובדה היא שהטבע האנושי עבר שינויים 

הוא שנים ספורות ומקור המידע האחד והיחיד על אודות תקופות התרבות המוקדמות לאחר האסון האטלנטי 

 שמאפייניה צוינו –זהו תיעוד שאינו נגיש למחקר חיצוני  –אפשרי להכחידה -שבלתי הכרוניקה האקאשית

 .בקצרה בסדרת הרצאות זו

חזרה 
לתוכן 

 יניםעני
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אדם -זו הייתה תקופה שבה בני. התרבות ההודית העתיקה, ראשונה, לאחר האסון האטלנטי התפתחה

בלי לפתח את . י שקרה מאוחר יותרכך בגוף הפיסי כפ-לא עמוק כל, עדיין חיו יותר בגוף האתרי

. בראייה רוחית עמומה ומעורפלת האדם בהודו העתיקה היו מחוננים-רוב בני, של ימינו' אני'ה-תודעת

כאשר . בעולם הרוח, הקיום-תייאך הם היו מסוגלים להתבונן במעמקי הוו, חלום-תודעתם הייתה דמוית

הקשורות לצורות השונות של ידיעה והכרה ובדות נחוץ מאוד להיות מודע לע, חוקרים את הדברים האלה

העולם שבה דגלו האבות הקדמונים שלנו -אנו תמיד מדגישים את השקפת, כך. לאורך התקופות השונות

אדם בתקופות -בהודו העתיקה ואת העובדה שהם היו רואים רוחיים בדרגה גבוהה הרבה יותר מאשר בני

אל הלב -להפנות את תשומת עלינו, פי לוקס-האוונגליון על אם ברצוננו להבין את, אבל. מאוחרות יותר

 . מאפיין נוסף שלהם

מעבר לגוף אל האתרי של האדם עדיין הקרין בכל הכיוונים  גופוכאשר , באותה תקופה מוקדמת

לכוחות ולתכונות של הנפש היו שליטה גדולה יותר , הפיסי והיה מלוכד עמו בצורה חזקה פחות מאשר כיום

כך הוא נחלש יותר , ככל שהגוף האתרי חדר עמוק יותר אל תוך הגוף הפיסי. רת על הגוף הפיסיבמידה ניכ

הראש האתרי התפשט במידה ניכרת , אצל האטלנטים הקדומים. והייתה לו פחות שליטה על הגוף הפיסי

מצד  באפשרו להם, אך במידה מסוימת זה עדיין היה המקרה גם אצל ההודים הקדומים, מעבר לגוף הפיסי

 .יטה גדולה יותר על תהליכים בגוף הפיסילאחד להיות בעלי תודעה של ראייה רוחית ומצד שני להפעיל ש

המשתייך  וגוףנוכל לערוך איזושהי השוואה בין גוף המשתייך לתקופה ההודית העתיקה , אם נרצה

הגוף הפיסי ולכן  דר במידה העמוקה ביותר האפשרית אל תוךוהגוף האתרי ח, בתקופתנו. לתקופתנו שלנו

ן בהשתחררו מ, וף האתרי יעלה שובהמפנה שבה הג-על סף נקודתעתה אנו נמצאים , אך. הוא קשור עמו

זה יתרחש בהיקף הולך דבר , היות שהאנושות מתקדמת לקראת העתיד. עצמאי יותר ובהיותוהגוף הפיסי 

ל הודי קדום לזה של אדם בהשוואת גופו ש. וגדל ולמעשה נקודת האיחוד הקרובה ביותר כבר חלפה

אפשר לומר שבגוף ההודי הגוף האתרי היה עדיין חופשי באופן יחסי והנפש הייתה מסוגלת להפעיל , מודרני

הגוף האתרי היה יכול , כך כבול לגוף הפיסי-בהיותו לא כל. כוחות אשר פעלו עד אל תוך הגוף הפיסי

השפעות עם התוצאה שה, יותר על הגוף הפיסיה הם נתנו לו שליטה גדול; להטמיע בתוכו את כוחות הנפש

אם , תקופה ההודית העתיקהב. על הגוף הפיסיגם השפעה עצומה ידן השפיעו תו עואשר פעלו על הנפש בא

בחדרן עד אל תוך , באדם האחר' ננעצו'מילים כאלה , מילים טעונות שנאה ואמרא אדם אחר אדם אחד שנ

הייתה השפעה שפעה ממשית על הגוף האתרי ולחילופין לגוף האתרי לנפש עדיין הייתה ה. האורגניזם הפיסי

אהבה הפיקו באדם האחר  מילות, באותם זמנים קדומים. ריהכוח הזה חסר לגוף האת, כיום. על הגוף הפיסי

הרבה מאוד היה תלוי במה , לכן. בהשפיען גם על הגוף הפיסי, של התפשטות, של חום, תחושה של שחרור

העוצמה של . כי לזה הייתה השפעה על כל התהליכים הגופניים, אהבה או שנאה: ות בושהמילים היו מלא

 .השפעה כזו הלכה ופחתה באנושות ככל שהגוף האתרי חדר עמוק יותר אל תוך הגוף הפיסי
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אדם אשר חשים שמילים זדוניות -למילים יש השפעה רק על הנפש ובני. הדברים שונים, בימינו

נעשו , ה של השתחררות ושמחהאהבה מביאות תחוש וכם להתכווץ או שמילותלמשהו בתגורמות למעשה 

אהבה או מילים  ש כיום בלבנו הפיסי כאשר מילותההשפעות המיוחדות שאנו עשויים לחו. ביותר נדירים

מאלו השפעות שונות למדי , לכן. אטלנטית-נחוו בעוצמה בתחילת האבולוציה האחר, זדוניות נאמרות

מילים מלאות . ו יכולות להיות מופקות באותו עידן שבו השפעות כאלה פעלו על הנפשהאפשריות עתה הי

 הן נהדפות ולא, אבל כאשר הן ניצבות מול האורגניזם האנושי, חום של אהבה יכולות להיאמר היום

 .הן יכולות להתקבלבה אלא גם בדרך ש, דרך שבה מילים נאמרותהדבר אינו תלוי רק ב, כי; חודרות

כך שההשפעה תחדור אל תוך  אפשרי לפעול באופן ישיר על נפשו של אדם-בלתיום כי, לכן

כי מתקרב , אך בדרך מסוימת היא תשוב להיות כזו, זה אינו אפשרי באופן ישיר. האורגניזם הפיסי שלו

בזמנים  כבר יכולים לציין מה תהיה המשמעותאנו , למעשה. עתיד שבו הרוחי ירכוש מחדש את משמעותו

רצון טוב , אפשר לאהבהלאנו יכולים לעשות מעט מאוד כדי , במחזור האבולוציוני הנוכחי שלנו. שיבואו

של ישות אנושית אחרת ושם להיות חזקים  הנפששיזרמו ישירות אל תוך  כךבנפשנו  לשכוןוחכמה כלשהם 

דרך , כן-פי-על-אף; השפעה כזו תהיה אפשרית רק בהדרגה. עד אל תוך הגוף הפיסימטה מספיק כדי לפעול 

כי זה , מדעית של העולם מכה שורש-רוחית זו של פעילות מתחילה שוב על הקרקע שבה התפיסה הרוחית

, אך; שלמילה תהיינה השפעות פיסיות יאפשר, רק במקרים נדירים, כיום. למעשה מחזק את פעילות הנפש

אמיתות רוחיות אלה  .שישויות אנוש תתכנסנה יחד כדי לקלוט אמיתות רוחיות אל תוך נפשם יתכן

האדם ומיד לאחר מכן את הכוח לפעול עד אל תוך האורגניזם -תרכושנה בהדרגה כוח חזק יותר בנפשות בני

דמותן יטה חזקה על הפיסי ותעצבנה אותו בוהרוח תרכושנה שוב של-בזמנים עתידיים הנפש, כך. הפיסי

 .שלהן

היה עניין שונה מאוד ממה ' ריפוי'נה מה שמכו, למשל, של התרבות ההודית העתיקה מאוד בזמניה

ידי כך -שעלהיות . כי כל הדברים קשורים לעובדות שהתייחסנו אליהן עתה, מאוחר יותר נעשהשהוא 

התאפשר להטביע ו מופעלת פעם על הגוףהשפעה חזקה ביותר הייתה יכולה להיות  ,על הנפש שפועלים

מפולס רצון נכון שנפש זו העבירה את ההשפעה הייתה טעונה באיר שא מילהבנפש של אדם אחר באמצעות 

, ביחס להשפעה שרצוי ליצוראילו הייתה הבנה כלשהי  .העבירו לגוף הפיסי, לחילופין, וזה, לגוף האתרי

שתסתיים בשיקום , להפיק את ההשפעה הזאת על הנפש ובכך על הגוף, במקרה של מחלה, אפשר היה

הרופא ההודי שולט בהשפעות , הזאת מוגברת באופן מרבידמיינו לעצמכם את ההשפעה , ועתה. הבריאות

ותבינו שהריפוי כולו בתקופה ההודית העתיקה היה תהליך רוחי הרבה יותר מזה שיכול , וברשמים הנדונים

מתקרב הזמן שבו דרכים כאלה של פעילות , אך. שיכול להיות כיום, אני אומר במפורש –להיות כיום 

התואמות ספורות אמיתות כ, עולם-הגבהים הרוחיים כתפיסתן מורד מטה ממה ש. תחזורנה להיות יעילות

והיות שהאנושות חיה לקראת , האדם-יזרום אל תוך נפשות בני, לממשויות הרוחיות הגדולות של היקום
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מדע הרוח הוא  .הישות הפנימית ביותר של האדםן היא עצמה תהיה מקור של ריפוי הנובע מ, העתיד

אלא שמוכרחים להבין שהאנושות הייתה בנתיב . נפשות בחיים שימתין להן בעתיד התרופה הגדולה עבור

שהנקודה הנמוכה ביותר של התהליך , שההשפעות הרוחיות איבדו בהתמדה מכוחן, יורד של אבולוציה

 .יכולה להיות רק הדרגתית מאוד, והעלייה אל הרמה שבה ניצבנו פעם, הושגה

מבנה . פסקו מלהיות כאלה, שריות באופן בולט בהודו העתיקההשפעות שהיו אפ, עם התקדמות הזמן

ככל שאנו . עדיין התקיים בתרבות המצרית – אפשר לנפש לפעול על נפשכזה המ –אנושי דומה איכשהו 

יש יותר עדות לכך שנפש אחת הייתה מסוגלת להפעיל השפעה , תרבות מרחיקים לאחור באותה תקופת

הייתה הרבה יותר אפשרות זו . יתה יכולה להגיע לאורגניזם הפיסיהשפעה שהי –ישירה על נפש אחרת 

אל  רי לחדירהם נועדו לתת את האימפולס העיקה; כי להם היה תפקיד אחר, נדירה בקרב הפרסים הקדומים

התרבות המצרית הייתה קשורה לזו של הודו העתיקה , למאפיין שהוזכר עתהביחס . תוך העולם הפיסי

הנפש החלה להתכנס בתוך עצמה במידה גוברת , בפרס הקדומה. שר הפרסיתבצורה קרובה יותר מא

רבות עם זרם הת, לכן. עצמית-כי היא נועדה לפתח תודעה, והולכת ולאבד משליטתה על האורגניזם החיצוני

פיתוח בזרם העוסק במיוחד בהעמקה ו –זרם אחר היה צריך להתלכד , פיסישבו הרוחי שמר על שליטה ב

, במובן מסוים, שני הזרמים האלה הגיעו, לטינית-בתרבות היוונית. עצמית-ודעהשל ת פנימיים

האנושות כבר ירדה עמוק מספיק אל תוך , רביעיתאטלנטית -אחרתרבות  באותה תקופת. משקל-לשיווי

, במילים אחרות –והרוח -משקל יוכל להתבסס בין הפיסי ובין הנפש-העולם הפיסי כדי שסוג של שיווי

נוצר סוג של . והרוח על הגוף הייתה כמעט שווה בעוצמתה לזו של הגוף על הנפש-שליטת הנפש

 . משקל-שיווי

כדי להיות מסוגלת לעלות פעם נוספת אל  ניסיון קוסמי של לעבור שוב סוג מוכרחההאנושות , ברם

יותר אל ירד עמוק עוד , פיסי-כל דבר באדם מטבע גופני, לטינית-מאז התקופה היוונית. רוחייםהגבהים ה

 מתחתהאדם נדחף למעשה אל , אטלנטית החמישית-התקופה האחר, בעידן שבו אנו חיים. תוך החומריות

היה זה רק בטבעו הפנימי שהוא היה יכול להתעלות אל סוג תיאורטי יותר , בהתחלה; המשקל-לנקודת שיווי

 .פנימיהיה עליו לרכוש כוח . של תודעה של עולם הרוח

הפיסי , בתקופתנו, בעוד שעתה, לקמש-היה מצב של שיווילטינית -בות היווניתבתר, באופן יחסי, אז

לאורך מאות . כוח בהיבט מסוים והוא מתקבל רק בתיאוריה-חסרי נעשואשר , והרוח-רכש שליטה על הנפש

אט -אט, אך. תהליך שלא התגלה לתודעה –היה על האדם להיות מוגבל ברכישת כוח פנימי , השנים

תודעה כזו תרכוש כוח  –אטלנטית השישית -רק בתקופה האחר –וכאשר . חדשה להתפתח יתאפשר לתודעה

אלא , האדם לא יפיק עוד חכמה תיאורטית ממזון כזה, ידי כך שתספוג יותר ויותר מזון רוחי-מסוים על

 .הצד השנין מ ,עתה –הרוחי יהיה כה חזק ששוב תהיה לו שליטה על הפיסי , אז. חיהאמת , חיהחכמה 

 ?אפשר להסביר את שליחותו של מדע הרוח באנושות, אם כן, צדכי
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אלא , מסוגל לא רק להמריץ את האינטלקט, יותר ויותר חי בנפש יהיהאם בעידן שלנו מדע הרוח 

מצבי מעבר . חזקה מספיק כדי לשלוט בפיסי תיעשהאז הנפש , למלא את הנפש בחום גדול יותר ויותר

, אבל. הידרדרות או אפילו נזקלהצביע על שבהתחלה עשויים מצבים  –נמנעים -מסוימים הם כמובן בלתי

אדם יקלטו חיים רוחיים אל תוך -מעבר והם יפנו דרך למצב העתידי שבו בני-מצבים אלה הם רק מצבי

אלה . והחומרי-והרוח על הפיסי-המצב אשר יסמל באנושות כולה את שליטת הנפש –האידיאות שלהם 

יכולים להיות הם אלא , דע הרוח כיום לא רק מפני שהן ממריצות את האינטלקטהמתעניינים באמיתות של מ

אשר ירכשו שוב אדם כאלה יהיו החלוצים של אלה -בני –מוקסמים מאמיתות אלה ולהפיק מהן סיפוק חי 

 . והחומרי-והרוח על הפיסי-שליטה של הנפש

שאנו חוקרים בימים התאפשר להציג אמיתות הקשורות להתרחשויות כמו אלה , בזמננו אנו

התרחש בפלשתינה  אשרזרתוסטרא ועם כל -בודהא עם זרם-החשיבות של זרם-המיזוג רב: האחרונים

עלה בידנו להראות כיצד חכמה באבולוציית העולם יצרה את שתי הדמויות של הילד . בתחילת העידן שלנו

וד הזרמים אשר זרמו קודם עצומות גרמו לאיחישוע לקו נתן והילד ישוע לקו שלמה ודרך התרחשויות 

 .פני האדמה-בנפרד על

 עשויכל זה , בהתחלה: "מישהו עשוי לומר. אפשר לגזור השקפות שונות ממה שהוצג בהרצאות אלה

מניח על כפות המאזניים את ההשפעות החיצוניות  כאשר אני, עם זאת; תודעה המודרניתלהיראות דמיוני ל

מובנים לי רק  נעשיםהאוונגליונים , למעשה; קבל על הדעתהכול נראה מת, של ההתרחשויות המתוארות

אדם אחר עשוי להתעניין במה ." הכרוניקה האקאשיתן כאשר אני מיישם עליהם את מה שהתגלה מ

ניתן -ביכולתי להבין הרבה ממה שנראה עד כה בלתי, עתה: "ולומר שמסופר על שני הילדים ששמם ישוע

של  וסוקר את כל ההתרחשויות הללו ואת ממצאיכאשר אני " :מישהו אחר עשוי לומר, שוב." להסבר

כאשר אני , שוב –ביחס להתגלות הנירמנקאיה של בודהא בהכרזה בפני הרועים וכן הלאה  מחקר אוקולטי

כאשר המורה שלהם הופיע שוב , חושב על הזרם השני ועל הדרך שבה הכוכב הנחה את חסידי זרתוסטרא

, זרם אל תוך זרם שני וכיצד צורות של חיים רוחייםכיצד זרם אחד גדול  כאשר אני רואה שם –על האדמה 

שבתהליך  –יש לי רושם אחד בולט , כאשר אני מדמיין כל זאת לעצמי... התאחדו, שקודם לכן היו נפרדות

לה אותו רושם של הגדּולהיות  נו עצמנו יכולל!" יתואר-העולם הכול יפה באופן בל-של אבולוציית

 .פליאה בתוך נפשנו ממה שהתרחש בעולםהאש וזה יכול להצית את , ו בכללותושלוהנשגבות 

קנה את תספ הפחותותהאמיתות . ו ברכה גדולה יותר מזוהאמיתות הגדולות יכולות להעניק לנ

את נפשנו ועלינו לומר שישנו יופי עילאי במה שמתגלה דרך  תחממנה הגדולותהאמיתות ; כמיהתנו לידיעה

נתעלה מעל לכל הבנה , ובפאר האלהאם נחוש ביופי . הקיום של העולם-ווייתההתרחשויות של ה

 .תיאורטית

 ?פי לוקס-אוונגליון עלמהן המילים של כריסטוס ישוע כפי שהן מתוארות ב



 

13 

ַע יָָצא ִלזְרַֹע ֶאת . םתָ ל אֹוכַ ָא יִםעֹוף ַהָשמַ וְ  ,סּומְ רְ נִ ֶרְך וְ ַהדֶ י לֵּ ּוׁשים בְ עִ רָ ה זְ מָ כַ  לּופְ נָ  ערַ ר זָ ׁשֶ אֲ כַ ; זְַרעֹו ַהּזֹורֵּ

ִרים. חֶֹסר ַלחּות ללַ גְבִ  ּוׁשבְ יַ תְ ם הִ תָ יחָ מִ ם צְ עִ  ְךאַ , ַלעסֶ  ַעל לּופְ נָ  יםרִ חֵּ אֲ   חּומְ צָ ׁשֶ  ִציםֹוקַאְך הַ , ִציםֹוקבֵּין  נְָפלּו ֲאחֵּ

ִרים. םתָ אֹו יקּונִ חֱ ם הֶ מָ ד עִ חַ יַ  ...הָאמֵּ ִפי רי פְ  ּוׂשעָ וְ  חּומְ צָ , הבָ ה טֹומָ דָ ל אֲ עַ  נְָפלּו ַוֲאחֵּ
21
 

ישים לתפיסה האנתרופוסופית של , ידי כריסטוס ישוע לתלמידיו-משל זה של הזורע אשר ניתן על

כזרע  ממלכה זו של הרוח נועדה להישתל. חממלכת הרו, ממלכת השמים, הזרע הוא ממלכת האלים. העולם

 .ולהשפיע על האדמה האדם-נפשות בניבתוך 

שיש להם בנפשם רק כוחות כאלה אשר דוחים את ההשקפה הרוחית של העולם וכל אדם -ישנם בני

ידי מכשולים הקיימים -אפשרית על-תודעה כזו נעשית בלתי; רוחיות-תודעה של תחומן של ישויות אלוהיות

, לעתים קרובות; אדם רבים ביחס למילים של כריסטוס ישוע-דבר זה ישים לבני. בנפש והיא נדחית מיד

במנעם ממנו , העופות טורפים אותו; הוא נדחה; ים למה שהאנתרופוסופיה צריכה להביא לעולם כיוםהוא יש

המילים של כריסטוס ישוע או המילים של חכמה רוחית יכולות , שוב, אז. פעם אל תוך האדמה-מלחדור אי

אבל , ל הדעתיכולה להיות מסוגלת להבין שאלה אמיתות מתקבלות ענפש כזו . להיאמר לנפש החסרה עומק

אך היא , היא אולי אף תהיה מסוגלת להכריז שוב על החכמה. לחלק מעצם מהותה והווייתה לא נעשותהן 

הסוג  .השוואה לזרע אשר נופל על קרקע סלעית ואינו יכול לנבוט-זה בר .לא תתאחד באמת עם החכמה

כפי , היא המשמעות. לצמוחשם הוא אינו נובט ואינו יכול ; השלישי של זרע נופל בין שיחים קוצניים

על פי אף יום ש-כך בהתעניינויות ובדאגות היום-כל אדם שנפשם מלאה-שישנם בני, שכריסטוס ישוע מציין

כחסימה , שיח קוצניככל דבר אחר בנפש פועל , שהם מסוגלים להבין את מילות האמת הרוחית

אלמלא , מדע הרוחשל אמיתות מיעות שברצון היו מט –והן רבות  –ישנן גם נפשות , כיום. ונשנית-חוזרת

רק מעטים מסוגלים לאפשר לאמיתות רוחיות להתפתח . ידי החיים החיצוניים-הדיכוי אשר מופעל על

אדם אשר מתחילים לחוות את האנתרופוסופיה -אלה בני. באופן שבו מתפתח הסוג הרביעי של זרע, בחירות

הם גם החלוצים של הכוח ; ם בה בכל ישותםהקולטים אותה בנפשם כעצם החיים ומשתקעי, כאמת חיה

הנכונים של ההכרה לא נולדים  והעומקאין אדם שבו האמון , ברם. עמו אמיתות רוחיות יפעלו בעתידש

 .היכול להשתכנע היום באמצעי חיצוני כלשהו להאמין באמיתותה ובעוצמתה של חכמה רוחית, מתוך נפשו

אדם רבים בימינו האורגניזם הפיסי -שבמקרה של בניאין שום טענה נגד יעילותה של חכמה רוחית 

אפשר להתייחס אליו כהוכחה לחוסנה של החכמה הרוחית שלעתים הינה בעלת , להיפך. אינו מושפע

אשר  –למשל , ילד הגר במשכנות עוני –אדם עם בריאות פיסית חלשה . השפעה שלילית על גופים פיסיים

ידי נשימת -לא בהכרח יבריא על, שנותיו המוקדמותשחר מ חולה כתוצאה מכך שנשם רק אוויר של עיר

בריאות -המעניקהכפי שאין בזה טענה נגד התכונה . הוא עלול לגרום לו לחלות באופן חמור; אוויר הרים

                                                      
21

 .8-5פסוקים ', פרק ח, פי לוקס-האוונגליון על 
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היא  כך גם העובדה שכאשר חכמה רוחית חודרת אל תוך אורגניזמים פיסיים מסוימים, של אוויר הרים

היא נתקלת במה שגופים אנושיים ירשו , כי. אינו מהווה טענה נגד יעילותה, יעלולה לשבש אותם באופן זמנ

 .נתקלת ביסודות שאינם יכולים להשתלב עמה בהרמוניה, במהלך מאות ואלפי שנים

אנו מוכרחים לחדור עמוקות אל תוך חכמה זו ; אין למצוא עדיין בעולם החיצוני הוכחות לכך

להיות  מוכרחיםאנו , וב כמה עדות חיצונית תופיע בסופו של דברלא חש. היטב בדבר אמיתותהולהשתכנע 

אם כאן או שם : נוכל לומר, אז. מסוגלים לחדור אל תוך הגרעין הפנימי של החכמה ולפתח הכרה בישותנו

בריאים הקיימים בישויות -זה בגלל תנאים לא, חכמה אנתרופוסופית זו תתגלה מוחצת יתר על המידה

ברור למדי שיהיה , לכן! תמיד, ישויות אנושיות בכלל לא –הרוחית בריאה מיסודה  החכמה. אנושיות עצמן

. להתגלות היום, אפשרי לכל החכמה הרוחית היכולה להיות נגישה למין האנושי עם התקדמות הזמן-בלתי

הרים גבוהים בעוני לא נשלחים לאוויר -כפי שילדי משכנות, ק אפשרינזלמניעת ננקטים אמצעי זהירות 

. יכול להימסר, רק מזמן לזמן שמידע הולם לישויות אנוש ממוצעות, לפיכך. מזיק עבורם עלול להיותר שא

אדם בעלי מבנה -הרי שזה היה מוחץ מדי עבור בני, אם אמיתות עמוקות מסוימות היו מתגלות במלוא היקפן

האמיתות  .הפיסית בריאותל זיקהעלול להאוויר הרים גבוהים ל שישכאשר יש להן אותה השפעה , מסוים

אך זה ייעשה במהלך הזמנים ויהווה גורם אוניברסלי , הרוחיות הגדולות יכולות להתגלות רק בהדרגה

 .בריאות באנושות-מעניק

 שמוכרחים, ורוח על החומרי-אותה שליטה של נפשאת אדם מוכרחים לרכוש מחדש ובהדרגה -בני

ית העתיקה עד עמוק אל תוך התקופה התרבות ההוד היא הלכה ואבדה לאט מתקופת. לאבד היו

כירושה מזמנים  ,תמיד היו ישויות אנוש שבהן, לטינית-במהלך התקופה היוונית, אך. לטינית-היוונית

הגוף האתרי היה עדיין משוחרר במידה מסוימת והאורגניזם שלו כולו היה נתון להשפעות נפשיות , קדומים

הוא לא היה יכול לפעול , אלמלא בא בתקופתנו. ישוע הופיעזה היה באותו עידן שכריסטוס , לכן. ורוחיות

הוא היה נתקל באורגניזמים , בתקופתנו. לדוגמה הגדולה של המין האנושי להיותכפי שפעל באותו זמן או 

הוא עצמו היה צריך לרדת אל תוך אורגניזם פיסי שבו . פיסיהאנושיים אשר שקעו עמוק הרבה יותר בחומר 

לא היו מתאפשרות כפי שקרה בזמן , על הפיסי והרוח-ידי הנפש-מה אשר הופקו עלהעוצ-ההשפעות רבות

 .ביאתו

ואבולוציית האנושות יכולה להיות , אחרים לעאלא גם , כריסטוס ישועדבר זה ישים לא רק על 

הוא היה הראשון  .פני האדמה-בודהא ושליחותו על לע, למשל, זה ישים. מובנת רק לאור מה שנאמר

יסד את התורה הגדולה של חמלה ואהבה וכל מה שקשור לאותה תורה כפי שמבוטא בכללים של שהכריז וי

הוא היה יכול להגשים את , האם אתם חושבים שאילו בודהא היה מופיע היום. החלקיםהנתיב בעל שמונת 

אותו כי אורגניזם פיסי שבו הוא היה מסוגל להגיע אל , הוא לא היה יכול, אכן? מה שהוא הגשים בהודו

האורגניזם הפיסי של האדם עבר שינויים מתמשכים . לא היה יכול להתקיים כיום, שלב של התפתחות
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הזמן שבה התאפשר לו להשתמש באורגניזם -בודהא היה מחויב לרדת בדיוק בנקודת. במהלך העידנים

ה עשוי מוזר ככל שז. החלקיםהעוצמה של חניכת הנתיב בעל שמונת -שיאפשר לו להגשים את המעשה רב

ידי האנושות הן לא -הופקו מאז עלר שאזו בכל זאת אמת שכל התורות הפילוסופיות והמוסריות , להישמע

אדם עשויים להתפעל מאוד מפילוסופיות -כמה שבני. ידי בודהא-של מה שנוסד על עמומהיותר מהתחלה 

הכול  –כאלה אחרות  ותורות הכרהכמה שהתלהבותם תהיה עזה כלפי החשיבה הקנטיאנית , שונות

האנושות תוכל להגיע רק לאט . החלקיםכל של הנתיב בעל שמונת -השוואה מיסודו לעקרונות החובקים-בר

הסוג הזה נוסד בעולם בפעם ן משהו מ, ברגע הנכון .מונח ביסוד המילים של תורה זוהאל שלב ההבנה של 

 אשראת , חר עידנים ארוכיםאבל רק לא, האבולוציה מתקדמת והאנושות רוכשת, מנקודה זו; הראשונה

אות עבור בודהא הביא לעולם את תורת האהבה והחמלה כ, בימיו, כך. עוצמה-הודגם לראשונה במעשה רב

את  בתוך עצמןלרכוש בהדרגה את הכושר לזהות ולהבין  מוכרחותהדורות הבאים של ישויות אנוש אשר 

ישויות אנוש רבות , נטית השישיתאטל-התרבות האחר בתקופת. החלקיםעקרונות הנתיב בעל שמונת 

ביכולתנו לרכוש , עתה: אדם יאמרו לעצמם-יש לצעוד בנתיב ארוך לפני שבני, אך. תוכלנה לעשות זאת

כמו , בתוך נפשנו, נעשינו, עתה; מתוך נפשנו את מה שבודהא ייסד חמש או שש מאות שנה לפני תקופתנו

 .בודהא

התלמידים הראשונים הם אלה שבהתעוררות . גהלטפס אל הפס מוכרחההאנושות  ,שלב אחר שלב

הושג נשאר עמם  אשרהכושר להבין את ; מתעלים אל הגבהים של תקופה חשובה, האינדיבידואליות הנדונה

 אדם-בניכאשר מספר ניכר של , אך. יתר האנושות עולה לאט ומגיע למטרה הרבה יותר מאוחר. כמורשת

, נולדה מתוך נפשםיוכלו להופיע כידיעה אשר החלקים ונת יגיע לשלב שבו העקרונות של הנתיב בעל שמ

אדם אלה יתקדמו התקדמות עצומה גם בהיבט -בני –ידם באמצעות הבודהיזם -שאינה מופקת או נלמדת על

 .נוסף

של  והתפתחותכיצד אתם יכולים לקרוא , העילאיים והדרכים לרכישתההעולמות  ידיעתבספר 

אלה שיש להם תובנה על . החלקיםותרת קשורה לנתיב בעל שמונת הכ-עשר עלי-הלוטוס בעל שישה-פרח

הסימן הוא שלב  –אבולוציית האנושות יכולים לזהות סימן להיקף שבו האנושות הצליחה להתקדם 

שיהיה אחד האיברים הראשיים , הכותרת-עשר עלי-הלוטוס בעל שישה-ידי פרח-הושג עלר שאההתפתחות 

ידי -שליטה מסוימת על הפיסי תתבסס על, לאחר שאיבר זה יתפתח ,אך. אדם ישתמשו בו בעתיד-שבני

עקרונות יכול לומר שהוא מתחיל להפוך את  שמתחיל היום בפיתוח רוחי במובן אזוטרירק מי . והרוח-הנפש

גם זה מועיל כגורם , כמובן, אך. אותם' לומדים'אחרים . לחלק מעצם הווייתוהחלקים הנתיב בעל שמונת 

 .מדרבן
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אדם -לפעול ביעילות רק באותם בני והרוח יכולות-סודו של דבר אפשר לומר שהנפשבי, לכן

במידה שבה הנתיב בעל . המתחילים להפוך את החכמה הרוחית המוצגת להם לחלק אינטגרלי של נפשם

 .באותה מידה תופק השפעה גם על הפיסי, להתנסות ממשית בנפש נעשההחלקים שמונת 

אנו : "יכולים לומר, נתפסים כפיקחים מאוד ומאמינים במטריאליזםאשר אדם -בימינו בני ,כמובן

; חכמה הרוחית להתעורר לחיים בתוכושגרם לידי כך -בעצתך וניסה להתפתח על מכירים מישהו אשר הלך

נבונה מושמעת סוג זה של הערה !" כך שהחכמה עשתה מעט בהארכת חייו, הוא מת בגיל חמישים, אך

יש לשאול כמה שנים היה האדם הנדון חי אלמלא . מוזכריםלא  הפוכיםקרים חבל רק שמ. לעתים קרובות

היה צריך . והאם באותו מקרה יתכן שהוא לא היה חי מעבר לגיל ארבעיםניסה לקדם התפתחות רוחית 

 !אדם מסתכלים רק במה שמונח מתחת לאפם-בני, אך! לנקודה זוקודם להתייחס 

התרבות  האנושות עד תקופתן ירדה בהדרגה מ, על הפיסי והרוח-ידי הנפש-הופעלה עלר שאהשליטה 

ה היה ז. אדם חיים שבהם אפשר היה להבחין בהשפעת הרוחי על הפיסי-הרביעית שבה היו עדיין מספיק בני

לא היה יכול , הדברים אשר התגלון דבר מ, היה מגיע מאוחר יותר אילו. אז שהכריסטוס בא לאדמה

 .בעולם בדיוק בזמן הנכון יתה בהכרח צריכה להופיעהתגלות עצומה כזו הי. להתגלות

 ?מה מסמלת ביאתו של הכריסטוס לעולם

העצמית שלו -הוא לומד להפעיל את התודעה, היא מסמלת שכאשר אדם מבין כהלכה את הכריסטוס

. זה מה שביאתו של הכריסטוס מסמלת. שלו רוכש שליטה מלאה על כל דבר שבתוכו' אני'במלוא היקפה וה

כפי שתורת הנתיב בעל , אך. לעצמו יכבוש מחדש כל מה שהמין האנושי איבד במהלך עידנים-המודע' יאנ'ה

על כל ' אני'ה-עיקרון תשליטכך גם , ידי בודהא-להיווסד לראשונה על כהה צרייתהיהחלקים שמונת 

אם כניסת . הייתה צריכה להיווסד באופן גלוי לפני תום העידן הקדום, התהליכים הגופניים

אפשרי להשפעות הריפוי -היה בלתי, הכריסטוס לעולם הייתה מתרחשת בתקופתנו הנוכחית-עיקרון

כאשר היו עדיין , היו נחוצים תנאים. העוצמה לפעול על הסביבה כפי שהן היו באותם זמנים קדומים-רבות

עליהם  כדי לאפשר להשפעות דרסטיות לפעול ,אדם שגופם האתרי היה מנותק במידה מספקת-בקיום בני

אדם -בני. רק הדים מעורפליםלהן ידי השפעות של מגע שכיום יכולים להיות -רק באמצעות מילים או על

 אשרודרך הבנה זו לרכוש מחדש את , כדי להיות מסוגלים להבין את הכריסטוס' אני'החלו לפתח את ה

' אני'ראות באיזה כוח ההיה צריך לה, דרך הדוגמאות של האנושות ששרדו ומשתייכות לעידן הקדום. איבדו

כפי , בכריסטוס ישוע, היה נוכח כאן במלאותו בישות אנושית אחת' אני'כי ה, פעל על אלה שחיו באותו זמן

מתעד זאת כדי להראות שיחד עם  פי לוקס-האוונגליון על. שיהיה עם יתר המין האנושי בסוף תקופת אדמה

הגוף האתרי והגוף האסטרלי האנושיים בצורה , אשר חדר את הגוף הפיסי' אני'הכריסטוס בא לעולם 

דבר זה היה צריך להיות . בריאות תפעלנה על האורגניזם הפיסי כולו-כך שהשפעות מעניקות-מושלמת כל

את הכוח היכול במלוא היקפו ירכוש , בעוד אלפי שנים, מוצג כהוכחה לכך שכאשר המין האנושי בעתיד
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כמו אלה אשר זרמו אל תוך האנושות מהכריסטוס בעודו על  יתאפשר להשפעות, הכריסטוס-'אני'לנבוע מ

אבל רק דרך האנושות באותם , אמת זו הייתה צריכה להתגלות. האדם-ים של בני-'אני'לזרום מה, האדמה

 .זמנים שהיא הייתה יכולה להתגלות

טבעו קשורה ל, הצורה שמחלות אלה מקבלות. נאמר שישנן מחלות שמקורן בגוף האסטרלי האנושי

להיות מוגבלות בחיי , בהתחלה, אלה יכולות, אם למישהו כיום יש תכונות מוסריות רעות. כולו של האדם

היות שבעידן המודרני הנפש אינה שולטת בגוף באותו היקף שבו היא שלטה בזמנו של כריסטוס . הנפש

הגוף האתרי יעלה אנו מתקרבים לתנאים שבהם , ברם. לא כל חטא יבוא לידי ביטוי במחלה חיצונית, ישוע

גדולה ביותר שמא התכונות הרעות של הנפש הן בהיבט מוסרי והן דאגה  לדאוגשוב וכאשר יהיה צורך 

 – למחצה-הגופניות, למחצה-המחלות הנפשיותן רבות מ. תתגלינה באופן פיסי כמחלה, בהיבט אינטלקטואלי

היות . פה זו כבר החלההן עדות לכך שתקו – האופייניות לזמננו מחלות עצביםאלו המכונות 

גורמים , האדם ספגו את הדיסהרמוניות השולטות בעולם החיצוני כיום-שבתשוקותיהם ובמחשבותיהם בני

כל זה קשור , אך. הפרעות דומותיכולים לבוא לידי ביטוי רק בתופעות כמו היסטריה ו, באופן טבעי, כאלה

 .עם השתחררות הגוף האתרי ועלייתו, סיםאנו נכנ חד של שלב ההתפתחות הרוחית שלתוכולמאפיין המיו

אך  –אדם רבים בסביבתו שבהם חטאים ועבירות -היו בני ,בזמן הופעתו של הכריסטוס על האדמה

החטא היושב למעשה בגוף . באו לידי ביטוי במחלות –במיוחד פגמי אופי הנובעים מתכונות קודמות רעות 

שמתפתח כאשר אדם מושך זהו המצב . דיבוק לוקס פי-אוונגליון עלבמכונה , האסטרלי ומתגלה כמחלה

רוחות עוינות אל תוך גופו האסטרלי וכאשר תכונותיו הטובות יותר אינן מצליחות להעניק לו שליטה על 

ההשפעות , אדם שבהם המצב הקדום של הפרדה בין הגוף האתרי והגוף הפיסי עדיין שרר-בבני. טבעו כולו

. 'דיבוק'בצורות של מחלות אשר הופיעו כבאופן בולט לעין באותו זמן של תכונות רעות באו לידי ביטוי 

רבה והמילים של האינדיבידואליות ידי הקִ -אדם כאלה רופאו על-מספר לנו כיצד בני פי לוקס-האוונגליון על

אות מבשר של תנאים שישררו בסוף אבולוציית זהו . הורחק, בכריסטוס ישוע וכיצד הכוח הרע שפעל בהם

 .כאשר תכונותיו הטובות של האדם תפעלנה השפעה מרפאת על כל תכונותיו האחרות, האדמה

אדם אינם מבחינים בהשלכות העדינות ביותר החבויות מאחורי סיפורים רבים -בני, כלל-בדרך

, למשל, כאשר, ואף לא מבינים שלעתים קרובות ישנה התייחסות למחלה בצורה שונה למדי, באוונגליונים

.בספרם על ריפויו של אדם החולה בשיתוק פי לוקס-אוונגליון עלקטע באלה מתוארים ב
22

ריפוי איש  

המציינת אדם שגפיו , paralelymenosכי בטקסט היווני מופיעה כאן המילה , יהיה הניסוח הנכון משותק

כאשר . הגוף האתריהיה ידוע שצורות אלה של מחלות נובעות מתכונותיו של , באותם זמנים. משותקים

דואליות מצביע על כך שבאמצעות כוחה של האינדיבי הדבר, משותקיםהשכריסטוס ישוע ריפא את ר נאמ

                                                      
22

 .26-07פסוקים ', פרק ה ,פי לוקס-האוונגליון על 
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אדם -לבניכך שהתאפשר , אתרייםהגופים אלא גם על ה, אסטרלייםהגופים השפעות פעלו לא רק על ה, שלו

לגוף  חטא המגיע עד – חטא עמוקדווקא כאשר הכריסטוס מדבר על . אעם פגמים בגוף האתרי גם להירפ

. להיות מורחק קודם מוכרח, בציינו בבהירות שהגורם הרוחי למחלה, הוא משתמש בביטוי מיוחד –האתרי 

, מחלה אל תוך הגוף האתריאלא עוסק בגורם החודר כ, !ְךלֵּ הַ תְ הִ ם וְ קּו: הוא אינו אומר מיד לאדם המשותק

להיות מורחק  מוכרח, כו אל תוך הגוף האתריהחטא שפילס את דר ,שמשמעותן – !יָךאֶ ְלָך ַחטָ  נְִסְלחּו: ואומר

הוא אינו קולט שמה שמוצג כאן הוא ; אלהכ דקויותכי רגיל לא נכנס אל תוך "מחקר תנ. קודם

אפילו על אלה של הגוף  –שלאינדיבידואליות זו הייתה השפעה על סודות הגוף האסטרלי והגוף האתרי 

 .הפיסי

בחיים ? הפיסי כאילו הם היו העילאיים ביותר סודות הגוףאנו מדברים בהקשר זה על מדוע 

לפגוע , למשל, אתם יכולים. ברורה למדי, ההשפעה שיש לגוף אסטרלי אחד על משנהו, החיצוניים עצמם

הוא שומע את המילה וחווה ; מתרחש משהו בגופו האסטרלי, אז. טעונה שנאההמילה אמירת ידי -באדם על

י גופים נפעולה הדדית בין ש. ולה הדדית בין שני גופים אסטרלייםזוהי דוגמה של פע. כאב בגופו האסטרלי

אך כיום הן אינן , העוברות מאדם לאדםכרוך בהשפעות עדינות  הדבר; אתריים חבויה עמוק הרבה יותר

כי בשל , גוף הפיסיל עדההשפעות הנסתרות עמוק יותר מכולן הן ההשפעות המגיעות  .נקלטות כלל

מוצג  פי לוקס-אוונגליון עלב, ברם. וא מסתיר את פעילות הרוחי בצורה מושלמתה, החומריות הדחוסה שלו

. מובן להוגים מטריאליסטיים-כאן אנו מגיעים לקטע שיהיה לא. לנו שכריסטוס ישוע שולט בגוף הפיסי

כי אם מישהו מהרחוב , אדם בעלי ידיעה מסוימת על מדע הרוח-להרצאות האלה מגיעים רק בני, כן-כמו

גם אם הוא התייחס ליתר רק , היום היה נשמע לו טירוף מוחלט כאןמה שנאמר , במקרה נס לכאןהיה נכ

 !למחצה-כשיגעון

זה מתגלה דבר . כריסטוס ישוע מראה שהוא מסוגל לראות במעמקי הגופניות הפיסית ולפעול בה

כדי , אך. סימחלות המושרשות בגוף הפי ידי העובדה שכוחו שלו יכול שתהיה לו השפעה מרפאת על-על

להיות ידיעה על ההשפעות המסתוריות הפועלות מגופו הפיסי של אדם אחד על גופו  מוכרחה, שזה יתאפשר

אפשרי להתייחס לאדם כישות הכלואה בתוך -בלתי, כאשר מדובר בפעילות רוחית. הפיסי של אדם אחר

 בהעת שהדם יכול לזרום האצבע שלנו יוד. לעתים קרובות נאמר שהאצבע שלנו חכמה יותר מאתנו. עורה

האצבע שלנו יודעת שהיא הייתה מתייבשת אילו הייתה מתנתקת ; כולוגוף רק אם הדם זורם באופן רגיל ב

לדעת  מוכרחהאדם , כדי שהאדם יבין את התנאים הקשורים לגוף הפיסי, כך גם. מיתר האורגניזם

שהשפעות עוברות ללא הרף , יותהמבט של האורגניזם הפיסי שלו הוא משתייך לאנושות ככול-שמנקודת

להפריד את בריאותו הפיסית כאינדיבידואל מבריאות , בשום דרך, והוא אינו יכול, מאדם אחד למשנהו

, אך לא ביחס להשפעות העדינות יותר, יתקבל היום ביחס להשפעות הגסות יותרעיקרון זה . האנושות כולה
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מצוינות , פי לוקס-אוונגליון עלב' בא בפרק חבקטע ה. אדם אינם יכולים לדעת את העובדות-כי בני

 .ההשפעות העדינות יותר

ֹ ן הַ כֵּ ׁשֶ , יונָ ת פָ אֶ ָהָעם  לבֵּ קִ יֵּׁשּוַע ר זַ ר חָ ׁשֶ אֲ כַ  . ְכנֵֶּסתית בֵּ ְוהּוא רֹאׁש  ,ְׁשמֹויִָאיר , ישא אִ בָ ְוִהנֵּה . לֹו ּוכל חִ כ

י יֵּׁשּוַע  לפַ א נָ הּו ה ָׁשנָה,לוה תָ יְ הָ ִכי ַבת יְִחיָדה  ,בֵּיתֹו ֶאלא בֹויָ ׁשֶ  נּומֶ ש מִ קֵּ בִ ּוְלַרגְלֵּ ים־ֶעְׂשרֵּ ְוִהיא  ,ֹ ְכַבת ְׁשתֵּ

ה ָׁשנָה ה זֶ ְוִאָשה זַָבת ָדם  .יבֹובִ ק סְ חָ דְ נִ  ֲהמֹון ָהָעםׁשֶ ם כְ ׁשָ ך לְ לַ ז הָ ָא .נְָטָתה ָלמּות ים ֶעְׂשרֵּ ת אֶ הֹוִציָאה ש  –ְׁשתֵּ

ַאֲחָריו  ִהְתָקְרָבה  –ֹלא ִהְצִליַח ְלַרְפָאּה ִאים ְוִאיׁש פְ ֹורל עַ ִמְחיָָתּה  לכָ  .ָדָמּהזֹוב ִמיָד נֱֶעַצר  .ִבְכנַף ִבגְדֹו ְונָגְָעהמֵּ
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אפשר ? היא נמצאת על סף מוותפא כאשר עשרה של יאיר להיר-בתו בת השתיםבכלל כיצד יכולה 

והיא אינה , ה קשורה לתופעה אחרת באדם אחרלהבין זאת רק אם יודעים שהמחלה הפיסית של הילדה היית

היה , נולדה, עשרה-בת שתים עתה, כאשר ילדה זו. תלוי באותה תופעה אחרת-באופן בלתייכולה להירפא 

נאמר לנו שאישה אשר סבלה ממחלה , לפיכך. קשר המושרש עמוק בקארמה –קשר מסוים לאישיות אחרת 

? מדוע מוזכרת אישה זו כאן. יסטוס ונגעה בשולי בגדיועברה סמוך לכר, עשרה שנה-מסוימת במשך שתים

והאישה שנה עשרה -ילדה זו בת שתים! שהיא הייתה קשורה מבחינה קארמתית לבתו של יאירזה משום 

ואין זה בלי סיבה שמצוין כאן סוד של ! היו קשורות קשר עמוק, שנה עשרה-אשר סבלה במשך שתים

ורק אז שהוא  – התקרבה לישוע והיא נרפאה, שנה עשרה-םהאישה החולה אשר סבלה במשך שתי: מספר

 .עשרה שנחשבה מתה-השתים-היה יכול להיכנס אל ביתו של יאיר ולרפא את הילדה בת

נוכל להבין את הדרך , אז! אדם-יש לחקור עומקים כאלה כדי להבין את הקארמה אשר אורגת בין בני

יש לזכור זאת במיוחד כאשר אנו . האנושי כולו על האורגניזם, כלומר –השלישית שבה הכריסטוס פעל 

 .פי לוקס-אוונגליון עלכמוצג ב, ידי הכריסטוס-מתייחסים להשפעות העילאיות יותר המופקות על

זוהי הנקודה . הכריסטוס פועל על כל יתר איבריה של ישות האדם-'אני'מוצג לנו די בבירור כיצד , כך

בחלקים אלה של  לתיאורי הריפוייםחשיבות מיוחדת  המעניק, פי לוקס-האוונגליון עלמחבר . היסודית

מציינות את השגתה של רמה  ,'אני'נובעות מן הה ,רצה להראות כיצד ההשפעות המבריאות, האוונגליון

הגוף האתרי והגוף , והוא מראה כיצד הכריסטוס פעל על הגוף האסטרלי; בתהליך האבולוציוני נשגבה

בשלב , שלך' אני'ה! הסתכל לעתיד: "אבולוציההנינו את האידיאל הזה של לוקס הציב בפ. הפיסי של האדם

לאדון הגוף בהדרגה  יהיההוא , אך. יש לו שליטה מסוימת, עם זאת; עדיין חלש, הנוכחי של התפתחותו

אל הגדול של בפניכם מוצב האידי. ם טרנספורמציהויבצע בה, הגוף האתרי והגוף הפיסי, האסטרלי

 !"ה למין האנושי את משמעותה של שליטה זוהכריסטוס אשר מגל

                                                      
23

 .44-41פסוקים ', פרק ח, פי לוקס-האוונגליון על 
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ידי אלה שלא -רק על יכלו להיות מתועדותאשר אמיתות  –האוונגליונים מבוססים על אמיתות כאלה 

הכרה של מה . הדבר משרתיו רוחיים רואיםהאדם שהיו -בניאלא על עדּות , מכו על מסמכים חיצונייםהסת

האדם יתפסו בהדרגה בעוצמה וכוח כאלה את -בני, אך. םשטמון באוונגליונים יכולה להירכש רק בשלבי

שלהבנה זו תהיה השפעה על כל איבריו של האורגניזם  הקודש-כתביטבען של האמיתות שעליהן מתבססים 

 .האנושי
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כן אלא אם , פי לוקס-האוונגליון עלאפשרי להבין מסמך כמו -שבלתי התברר לכם מההרצאה אתמול

אם  רק, במילים אחרות .התצפית הגבוהה יותר של מדע הרוח-האנושות מנקודת מסתכלים באבולוציית

נשמרות  ,בכללותם במהלך תהליך האבולוציההאדם הטרנספורמציות אשר התרחשו בטבע ובמבנה 

למען וזה נחוץ  –באנושות בתקופתו של כריסטוס ישוע  חלכדי להבין את השינוי הקיצוני אשר . בזיכרון

יש להודות מהר פחות  ,בתקופתנועם המתרחש ערוך השוואה נ אםטוב  – פי לוקס-האוונגליון על הבנת

 .מוחש באופן ברור לבעלי תובנהאך , והדרגתי יותר

, הגורם לעצלות מנטלית, אנו מוכרחים לסלק לגמרי את הרעיון המוזכר לעתים קרובות, בהתחלה

. לא תיתכן טענה שגויה יותר מזו, במובן המקובל והרגיל. 'קפיצות'כלומר שהטבע או האבולוציה לא עושים 

. של על הדרך שבה צמח מתפתח מזרעחישבו למ. עובדה זו יסודית ובסיסית! הטבע תמיד עושה קפיצות

כאשר הצמח מתקדם מעלה  מתרחשתקפיצה נוספת . העלה הראשון היא עדות לקפיצה חשובה תהופע

, ועוד קפיצה אחת; ו עוברים מהחלק החיצוני לחלק הפנימי של הפריחהכאשר חיי, קפיצה נוספת; לפרח

כאלה מתרחשות  העובדה שקפיצותן מי שמתעלם מ. כאשר הפרי מופיע מתרחשת, קפיצה חשובה מאוד

לבו אל האנושות -כאשר אדם כזה מפנה את תשומת. לא יצליח כלל להבין את הטבע, לעתים קרובות מאוד

לתקופות גם הוא יאמין שאותו דבר ישים , מאה מסוימת הייתה בצעדי צבומבחין בכך שההתקדמות ב

כפי שהיא בצמח מהעלה הירוק הראשון עד , יתכן מאוד שבתקופה מסוימת ההתפתחות אטית. אחרות

כך תמיד , ופיעה הפריחהקפיצה כאשר העלה האחרון התפתח ומ כפי שבצמח מתרחשת, אבל. האחרון

, פני האדמה-כאשר כריסטוס ישוע הופיע על שהתרחשההקפיצה . אנושותמתרחשות קפיצות באבולוציית ה

טבע בהראייה הרוחית העתיקה ושליטת הטבע הרוחי , כך שתוך פרק זמן קצר יחסית-הייתה מכריעה כל

והרוח -של הנפש והשליטה הקודמתעברו טרנספורמציה במידה כזו שרק שרידים של ראייה רוחית , הגופני

ן היה חיוני שכל מה ששרד מ, לפני שאותו שינוי דרסטי התרחש, לפיכך. התקייםהמשיכו ל, על הפיסי

האימפולס החדש היה . היה זה בסביבה הזאת שכריסטוס ישוע עמד לפעול. המורשת העתיקה ייתפס שוב

 .יכול להיקלט במין האנושי ולהתפתח בהדרגה

שכרוך בזה פרק זמן ארוך  פיאף על . כך-כלמהר אך לא , גם בתחום אחר מתרחשת קפיצה בתקופתנו

בקלות רבה אנו יכולים ליצור . המקביל יהיה מובן למדי לאלה המבינים את אופיו של העידן הנוכחי, יותר

אדם הניגשים למדע הרוח מתחום זה או אחר של חיי -שנקשיב לבניכך ידי -אידיאה של קפיצה זו על

מה שאני אומר מובן למדי ולא ... על מדע הרוחיתכן שהנציג של איזשהו גוף דתי יגיע להרצאה . התרבות

חזרה 
לתוכן 
 עניינים
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הכול : "ולאחר מכן הוא אומר, הבה נאמר על טבע הכריסטיאניות, הוא מקשיב להרצאה. נועד להיות גינוי

אנו מנסחים זאת בדרך , אך. לו נשמע יפה מאוד וביסודו של דבר אינו שונה ממה שאנו עצמנו מטיפים

טענה זו ." נאמר כאן אשרדיבידואלים ספורים יכולים להבין את בעוד שרק אינ, שהינה מובנת לכל אדם

, מי שאומר או מאמין שדרכו היא הדרך הנכונה היחידה להצגת הכריסטיאניות, אך. מושמעת לעתים קרובות

הייתה לי , פעם. פי נטיותיו האישיות-לא על, סמך עובדות-כלומר שעליו לשפוט על, מתעלם מעיקר אחד

ין ספק שאתה מאמין שהינך מציג את אמיתות הכריסטיאניות בצורה המתאימה לכל א: "הזדמנות לענות

העובדות , כך? האם כולם מגיעים לכנסייה שלך. רק עובדות קובעות; אמונות אינן מוכיחות דבר, אך. אחד

הוא ; אדם שאת צורכיהם הרוחיים ביכולתך לספק-מדע הרוח אינו קיים שם עבור בני. מוכיחות את ההיפך

 ."אדם הדורשים דבר אחר-ים עבור בניקי

במהלך  וכפי שהתקבל הקודש-כתבילבבות אנוש לקבל את לאפשרי -אנו חיים בעידן שבו נעשה בלתי

או שהמין האנושי יקלוט את מדע הרוח . ארבע או חמש מאות השנים האחרונות של התרבות האירופית

, ורה לרבים שלא התוודעו לאנתרופוסופיהכפי שק, או, בדרך חדשה הקודש-כתביודרכו ילמד להבין את 

אוצרות  הקודש ועמם-כתביהם יאבדו לגמרי את , במקרה זה. הקודש-לכתביאדם יפסיקו להקשיב -בני

. יש להבין זאת! אוצרות רוחיים משמעותיים ביותר של אבולוציית האדמה שלנו, למעשה –רוחיים עצומים 

הלב האנושי דורש הבנה ; יצה באבולוציהאנו נמצאים עתה בנקודה שבה עומדת להתרחש קפ

לברכה האינסופית של המין , ויישמר הקודש-כתבי, בהינתן הבנה כזאת. הקודש-כתבימדעית של -רוחית

שהם ידי אלה המאמינים -דבר זה צריך להילקח ברצינות על. ויאבד הקודש-כתבי, בלעדיה; האנושי

כזו היא , לכן. הקודש-בכתביגישה המסורתית לדבוק עם נטיותיהם האישיות וה, בכל מחיר, מוכרחים

כי הוא , דבר לא יסיט אדם המודע לזה מטיפוח האנתרופוסופיה. הקפיצה אשר מתרחשת עתה באבולוציה

 .רואה בזה כורח עבור אבולוציית האנושות

חשוב באופן יחסי  מה שקורה בתקופה הנוכחית לא, תצפית גבוהה יותר-בהתייחסות מנקודת

השלב אשר הושג באבולוציית , באותם ימים. שהתרחש כאשר כריסטוס ישוע בא אל האדמהבהשוואה למה 

עשה למ, היו עדיין קיימות, של התפתחותה מאז זמנים קדמוניםהאנושות היה כזה שהדוגמאות האחרונות 

; בגוף האתרי ובגוף האסטרלי שלו, האדם התפתח בעיקר בגוף הפיסי. הקודמת של האדמה ההתגלמותמאז 

, עד ביאתו של כריסטוס ישוע. אך באותו זמן עדיין מילא תפקיד משני, השתלב בו' אני'ר זמן רב עד שהעב

הגוף האתרי והגוף , הגוף הפיסי: ידי שלוש העטיפות-לעצמו באופן מלא היה עדיין מוסתר על-המודע' אני'ה

 .האסטרלי

' אני'ה, תקדמות האבולוציהעם ה? מה היה קורה. הבה נניח שכריסטוס ישוע לא היה בא אל האדמה

כל הכשרים המצוינים הקודמים של הגוף , להועהיה אך באותה מידה שבה הוא ; היה עולה במלואו

השליטה הקדומה כולה של , הראייה הרוחית הקדומה כולה, הגוף האתרי והגוף הפיסי, האסטרלי
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' אני'האדם היה הופך ל. יהנמנע של האבולוצ-זה היה המהלך הבלתי. יםנעלמ והרוח על הגוף היו-הנפש

 .שהיה מוביל אותו יותר ויותר לאנוכיות ולהיעלמות והכחדת האהבה על האדמה' אני'אך , לעצמו-מודע

 .זוהי הנקודה החשובה. לגמריאנוכיות אך ישויות , ים-'אני'האדם היו הופכים ל-בני

, מעצם סיבה זו, ברם ';אני'ה, לפיתוח העצמיותהאדם היה מוכן , כאשר כריסטוס ישוע בא לאדמה

, למשל, בתקופה העברית הקדומה. הוא נמצא מעבר לשלב שבו אפשר היה לפעול עליו בדרך הקדומה

 –לא עלה במלואו ומה שהגוף האסטרלי ' אני'להשפיע מפני שה היה יכול, ההכרזה על הר סיני', החוק'

ש כדי לפעול בצורה נכונה צריך לעשות ולהרגי –החלק העילאי ביותר של מבנה האדם באותם זמנים 

 האחרונההאדם כהכרזה הנבואית -החוק בהר סיני הוכרז לבני. הוטבע בו, הוחדר לתוכו –בעולם החיצוני 

, ייתה שום התערבות אחרתהיה עולה ולא ה' אני'אם ה. 'אני'בתקופה אשר קדמה לעלייתו המלאה של ה

' אני'אך הוא היה ', אני'ה מוכנה לפיתוח ההאנושות היית. שלו' אני'בהאדם לא היה מבחין בדבר מלבד 

 .העסוק אך ורק בעצמו ושום רצון לעשות למען אחרים או למען העולם, חלול

זה היה  –כך שכוח האהבה יזרום ממנו , כדי להמריץ את התפתחותו, תוכן ממשיזה ' אני'כדי לתת ל

 להיותהוא יכול , ידי ביאתו-על; יקלכלי ר נעשההיה ' אני'ה, בלעדיו. המעשה של כריסטוס ישוע על האדמה

כאשר אתם : "הכריסטוס היה יכול לומר את הדברים הבאים ,לאלה שמסביבו. יותר ויותר באהבה כלי מלא

סמך -האוויר על-אתם שופטים את מזג; זה או אחרכהאוויר יהיה -מזג: אתם אומרים, רואים עננים מצטברים

אילו הייתם מסוגלים להבין ולהעריך את המתרחש ! ם מביניםאך את סימני הזמנים אינכ, סימנים חיצוניים

אנו יכולים להיות : לא תאמרו, אז. 'אני'לחדור אל תוך ה מוכרחההייתם יודעים שהאלוהות , סביבכם

הוא אשר מוצג לכם , מה שבא מזמנים קדומים. רצון מהמסורות אשר הועברו מטה מזמנים קדומים-שבעי

שואפים לשמר את הישן ולא יאפשרו לשום דבר אחר להתווסף למה שניתן ה, ידי הסופרים והפרושים-על

מי שאומר שהוא יאמין רק במשה . שלא תהיה לו עוד שום השפעה באבולוציהזהו שאור , אבל. פעם לאדם

!ואף אינו יודע איזה מעבר מתרחש באנושות, אינו מבין את סימני הזמנים, ובנביאים
24

במילים שראוי  

לוי בנטייתו אינו ת כריסטיאני או לאל יהיהנדיבידואל ישוע אמר לאלה מסביבו שאיכריסטוס , לזכרן

פי -אוונגליון עלבאמצעות המילים אשר תועדו ב. נמנעת של האבולוציה-אלא בהתקדמות הבלתי, האישית

ידי הסופרים -כריסטוס ישוע שאף להבהיר שהשאור הישן המיוצג על, סימני הזמניםביחס ל לוקס

אמונה הייתה יכולה לעלות רק בלבם של ואותה לא הספיק עוד , מיושןהעל  שר שומרים רקוהפרושים א

כריסטוס , לפיכך. פי כורח הזמנים-אלה אשר לא חשו שום מחויבות לשים בצד נטיות אישיות ולשפוט על

. ימשהו שאינו תואם למציאות בעולם החיצונ – אמת-אי, מה שהסופרים והפרושים חשקו בו ישוע כינה את

 . זו הייתה המשמעות האמיתית של הביטוי
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שנחשוב על כך ידי -פותן של מילים אלה עלתקאנו יכולים להבין בצורה הטובה ביותר את 

כיצד היה עלינו לדבר אילו רצינו להחיל על העידן הנוכחי את מה שכריסטוס . התרחשויות דומות בתקופתנו

הם האנשים ! כן, אכן? כאלה הדומים לסופרים, נובזמנ, האם ישנם? ישוע אמר על הסופרים והפרושים

אשר לא יקבלו את ההסבר העמוק יותר של האוונגליונים ויסרבו להקשיב לדבר כלשהו שהינו מעבר לטווח 

אנשים אלה מסרבים לעמוד בקצב ; ידי מדע הרוח-כשרים אשר לא הושפעו על –כשרי ההבנה שלהם 

, זהו באמת המקרה בכל מקום. ידי מדע הרוח-אשר נעשו עלהפסיעות בידיעה של יסודות האוונגליונים 

כי , לפרש את האוונגליונים –נלחם בה קדמה או ב התומךלא חשוב אם בעלי אופי  –כאשר נעשים מאמצים 

מדע . שם ורק שם –עובדה היא שהכושר לפירוש כזה יכול להתפתח אך ורק על הקרקע של מדע הרוח 

כל מחקר מודרני שזוהי הסיבה לכך . שר להפיק אמת ביחס לאוונגליוניםהרוח הוא המקור היחיד שממנו אפ

 .לחפש אחר האמת רצון אמיתיבכל מקום שיש בו , רצון-משביע-לא, אחר נראה עקר

אנו יכולים לדבר על שלוש , לכן. סוג שלישי –טבע ישנם מדעני ', יםהסופרים והפרוש'יחד עם , היום

ידי -השגה על-הכול בדרך של כשרים ברי, דבר המוביל אל הרוחיאדם הרוצים לסלק -קטגוריות של בני

לפקפק בהם  שמוכרחים, אחרים בין, ואלה. האדם כדי לחדור אל תוך היסודות הרוחיים של תופעות הטבע

! הם לעתים קרובות מאוד בעלי פרופסורה, במובן של כריסטיאניות אמיתית יםאם מדבר, בתקופה הנוכחית

הם . אך הם דוחים לגמרי את ההסברים הרוחיים, ולמיינןהשוות בין תופעות הטבע יש להם כל הזדמנות ל

התקדמות האנושות מעוכבת בכל מקום שבו יש סירוב להכיר בסימני , כי; אלה המעכבים את הקדמה

 .הזמנים במובן שצוין לעיל

כפי  – צאתיהיה לגלות את האומץ ל, התואם לדרכו של כריסטוס ישועהיחיד הפעולה סוג , בימינו

אדם אשר מעכבים את -בנינגד  –יצא נגד אלה אשר שאפו להגביל את האמת למשה ולנביאים  הואש

, אז והיום. הקודש מצד אחד ולתופעות הטבע מצד שני-ידי דחיית הפירוש האנתרופוסופי לכתבי-הקדמה על

טוב , אך. תמעורפל למההששמדי פעם היו רוצים ליצור סוג של , אדם בעלי כוונות טובות באמת-ישנם בני

, ידי כריסטוס ישוע-הייתה הבנה מסוימת של המילים הנאמרות על, אדם כאלה-היה אם בלבם של בני

 .פי לוקס-אוונגליון עלכמסופר ב

כלל כמשל הסוכן -ישנו המשל המוכר בדרך, בין המשלים היפים והמרשימים ביותר באותו אוונגליון

.הרמאי
25

הסוכן . הוא החליט לפטר את הסוכן, לכן. ר הואשם בבזבוז נכסיובית אש-לאיש עשיר היה סוכן 

י , ָמה ֶאֱעֶׂשה: שאל את עצמו בפחד ַח ֲאדֹנִי ֶׁשֲהרֵּ ןִמֶמנִי ֶאת לֹוקֵּ ַרת ַהּסֹוכֵּ ְֹ ין ִלי כַֹח ַלְחפֹור? ִמש ּוְלַקבֵּץ נְָדבֹות , אֵּ

הביאה אותי בית -ם שאליהם משרתי כסוכןהאד-בכל עיסוקיי עם בני: עלתה בו המחשבה, אז. ִמְתַביֵּׁשֲאנִי 

לא . לא תהיה להם חיבה מיוחדת כלפיי, לכן; דאגתי תמיד רק לאינטרסים של האדון שלי, לקשר עמם
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עליי לעשות משהו כדי שאהיה רצוי בביתם ולא להתמוטט . לב לאינטרסים שלהם-הקדשתי שום תשומת

הוא הלך אל אחד , כתוצאה מכך. באעשה משהו כדי להראות להם שאני מאחל להם טו; לגמרי

הוא עשה . והוא אפשר לו לבטל מחצית החוב –? ַכָמה ַאָתה ַחיָב ַלאדֹנִי: החובות של אדוניו ושאלו-מבעלי

 יפטרשכאשר אדוניו  כך, החובות-הוא השתדל להתחבב על בעלי, בדרך זו. את אותו הדבר עם האחרים

לתדהמתם , יתכן –האוונגליון ממשיך . זו הייתה מטרתו. רעבולא למות מ םהוא יוכל להתקבל אצל, אותו

ן ָהַרַמאי ַעל ֶׁשָפַעל ְבִפְקחּות-ִׁשַבח ַבַעל :של קוראים מסוימים המתחילים להבהיר את אלה . ַהַביִת ֶאת ַהּסֹוכֵּ

שיבח  שברור לחלוטין שישוע אף על פי', אדון'האוונגליונים כיום העלו השערות ביחס למשמעות המילה 

ן ְבנֵּי ָהעֹוָלם ַהּזֶה ִפְקִחים ְבדֹורָ : הפסוק ממשיך. הבית על פיקחותו-את סוכן כך הופיע  .ראֹוי הָ נֵּ בְ ר מִ תֵּ ם יֹוֶׁשכֵּ

פעם במשמעות הדברים ְבנֵּי ָהעֹוָלם ַהּזֶה ִפְקִחים ְבדֹוָרם -האם מישהו הגה אי, אך. המשפט במשך מאות שנים

ר ִמְבנֵּי ָהאֹור אם מישהו בעל ידיעה , אבל. הקודש-כתבימופיע בכל התרגומים של ' בדורם'הביטוי  ?יֹותֵּ

, בדרכםכי בני העולם הזה : "הוא היה אומר, מועטה בלבד היה מתרגם את הטקסט היווני באופן נכון

פי -פיקחים יותר על, בני העולם הזה פיקחים יותר מבני האור, בדרכם, כלומר, "פיקחים יותר מבני האור

מתרגמים אשר תרגמו את הקטע הזה בלבלו במשך מאות שנים את הביטוי . לזה התכוון הכריסטוס –בנתם ה

והם עושים זאת עד עצם היום  –הם בלבלו אותה ; מילה שלמעשה יש לה צליל דומה ביווניתעם ' בדרכם'

כמעט נראה . גם עבור המושג השני כי לפעמים השתמשו במילה הזאת', ותדור'עם המילה  –הזה 

שאפו ר שא, טובים כך אומרים, שדבר כזה נגרר במשך מאות שנים ומתרגמים מודרנייםאפשרי -בלתי

את התרגום  מציגוייסצאקר , למשל. בו שום שינוי וכניסלא י, למסור את המשמעות המדויקת של הטקסט

כאשר , ספר-הידיעה הבסיסית ביותר שרכשו בביתאדם שוכחים את -נראה שבני, באופן מוזר למדי! הזה

של על מדע הרוח יהיה לשחזר עבור העולם את המסמכים . הקודש-של כתביהחלו לחקור את המסמכים 

לה ולא יכוהקודש -בכתביאינו שולט , אם נתבטא כהלכה, כי העולם כיום, בצורתם האמיתית הקודש-כתבי

של תיים האם אלה הטקסטים האמי: אפשר אפילו לשאול. להיות לו תפיסה ממשית של תכניהם

כפי שאראה לכם בפירוט רב , בחלקים חשובים מאוד הם אינם הטקסטים האמיתיים, לא? הקודש-כתבי

 .יותר

אני , לוותר על משרתיאם עליי : הבית חשב-סוכן? הבית הרמאי-משמעות המשל הזה על סוכן ימה

הכריסטוס אמר  .'אדוניםשני 'הוא הבין שאדם אינו יכול לשרת . לרכוש את אהדתם של האנשים מוכרח

האחד העומד להיכנס ; אדוניםלהבין שאינכם יכולים לשרת שני  מוכרחיםגם אתם : "לאלה שהיו מסביבו

הקודש ופרשני הספרים של -ידי כתבי-והשני שהוכרז עליו עד כה על, האדם-אל תוך לבבות בניכאל 

הכריסטוס ולתת אימפולס -ם יכולים לשרת את האל העומד להיכנס אל תוך נפשכם כעיקרוןכאינ. הנביאים

מה שהיה נכון והולם ." האל השני המעכב את האבולוציה הזאתאת ו, האנושות עוצמה לאבולוציית-רב

תהליך , במובן מסוים. בעידן שעבר הופך למכשול אם הוא נישא אל שלב מאוחר יותר של אבולוציה
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כונו באותו זמן בביטוי ' שוליםהמכ'הכוחות אשר מכוונים את . האבולוציה עצמו מבוסס על עיקרון זה

חישבו על . אל המכשולים, אינכם יכולים לשרת את האל אשר מתקדם ואת הממון. "ממון: הטכני

עליכם , כך. גם לא בעזרתו של ממון, הבין שאדם אינו יכול לשרת שני אדונים, הבית אשר כבן העולם-סוכן

!" י אדוניםאינכם יכולים לשרת שנ, לבני האור להיותלהבין שבשאיפה 
26
 

בין  –גם להבין שלא תיתכן שום השלמה בין אל הממון בתקופתנו  מוכרחיםאלה החיים בעידן הנוכחי 

האדם היום את -לספק לבני מוכרחוכיוון החשיבה אשר  –המומחים המדעיים המודרניים ו' הקודש-כתבי'

מה שהכריסטוס , פת ימינועטופים בש. הדברים נאמרים במובן כריסטיאני באמת. המזון שהם זקוקים לו

 .הבית הרמאי היה שאיש אינו יכול לשרת שני אדונים-שאף להביא לאלה שמסביבו במשל של סוכן

תחת ! ממשות חיהיות לה מוכרחמדע הרוח עצמו . יש להבין את האוונגליונים בדרך חיה באמת

יות משהו הזורם אל תוך האוונגליון עצמו צריך לה. כל דבר שהוא נוגע בו צריך להתמלא חיים, השפעתו

הקודש והפרושים אשר התכחשו להם בימיו של -אל לנו רק לפטפט על כתבי. הכשרים הרוחיים שלנו

היכן יש למצוא כיום את מי שבא עלינו לדעת . כי אז שוב נחשוב רק על עידן אשר עבר, כריסטוס ישוע

שהינו גם  –זהו סוג חי של הבנה . 'ןאל הממו'ידי כריסטוס ישוע עבור תקופתו כ-לאחר הכוח אשר תואר על

למשל שאפשר למצוא רק באוונגליון זה קשור אחד , כי. פי לוקס-אוונגליון עלגורם חשוב במה שמסופר ב

אם אנו זהו מושג שאנו יכולים לחרות בלבנו ונפשנו רק : המושגים המשמעותיים ביותר בכל האוונגליונים

היו קשורים לכריסטוס , יר כיצד בודהא והאימפולס שהוא נתןלהבה, שוב ומזווית שונה איכשהו, מסוגלים

 .ישוע

זהו אחד המקרים שבהם מה . שמענו שבודהא הביא למין האנושי את התורה הגדולה של חמלה ואהבה

כי אחרת תיתכן התנגדות לכך שפעם אחת , שנאמר באוקולטיזם מוכרח להילקח בדיוק כפי שהוא מופיע

האם זה אותו . ובפעם אחרת בודהא הביא את תורת האהבה, א אהבה לעולםנאמר על הכריסטוס שהוא הבי

האהבה אל האדמה ובהזדמנות אחרת הכריסטוס הביא  תורתאמרתי שבודהא הביא את , במקרה אחד? הדבר

לב רבה נחוצה כאשר עוסקים בעניינים -תשומת. זהו ההבדל הגדול. אל האדמה כוח חיאת האהבה עצמה כ

כי אחרת מה שקורה הוא שמידע אשר נמסר במקום אחד מוצג במקום אחר ; האנושותהעמוקים ביותר של 

, באוקולטיזם! הכרזתי על שני שליחים של אהבה, ואז נאמר שכדי להיות הוגן עם כולם בצורה שונה למדי

כאשר דבר זה מאפשר לנו להבין באמת את המילים שבהן האמיתות . לב קפדנית ביותר-חיונית תשומת

 .הרי שהן נראות באור הנכון, יבות עטופותהחש-רבות

מקבלת ביטוי בנתיב בעל  ,בודהאידי -אשר הובאה על, ואהבהביודענו שהתורה הגדולה של חמלה 

מה משיג ? חלקיםה זה בעל שמונתמהי תכליתו של נתיב : נואנו יכולים לשאול את עצמ, החלקיםשמונת 
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בלי לשכוח ולו לרגע את המטרה ולשאול , אל חייוהוא מאמץ אותו כאידי, אדם כאשר מתוך מעמקי נפשו

שלי בצורה ' אני'כיצד יכול אני לטהר את ה? כיצד יכול אני לרכוש את השלמות הגדולה ביותר: ללא הרף

שלי להגשים את משימתו בעולם בצורה מושלמת ככל ' אני'מה עליי לעשות כדי לאפשר ל? מושלמת ביותר

שלי ירכוש ' אני'ה, אציית לכל כלל של הנתיב בעל שמונת החלקים אם: אדם כזה יאמר לעצמו –? האפשר

כל דבר היכול '; אני'כל דבר כרוך בטיהור ועידון ה. את השלמות הגדולה ביותר שאפשר להעלות על הדעת

הנקודה החשובה היא שזוהי . מוכרח לחדור לתוכנו, נתיב מופלא זה בעל שמונת החלקיםלזרום מתוך 

האדם אמורים להתפתח אל שלבים -אם בני, לכן. למען שלמותו שלו', אני'די הי-עבודה המתבצעת על

ים שלהם היו רוכשים בהדרגה חכמה -'אני'ה, (זהו הביטוי הטכני) גלגל החוקנוספים בתוכם שבודהא הניע כ

בודהא הביא לאנושות את . והם היו מזהים את סימני השלמות – מחשבהחכמה בצורה של  –ברמה גבוהה 

את הגוף האסטרלי כולו לתוצר של הנתיב בעל שמונת  לשנותמצליחים וכאשר אנו , אהבה והחמלהחכמת ה

 .אז נחזיק בידיעה הדרושה של החוקים המבוטאים בתורותיו, החלקים

מוכרח ' אני'לדעת את מה שההבדל בין  יש; כוח חיוחכמה כ מחשבה חכמה בצורתהבדל בין  יש, אבל

אל תוך העולם ' אני'הן כך שיוכל לזרום שוב מ, זרום אל תוך עצם הווייתנולהיות ובין לאפשר לכוח החי ל

. הגוף האתרי והגוף הפיסי של אלה שהיו סביבו, בפעלו על הגוף האסטרלי, כולו כפיי שזרם מהכריסטוס

מה . ידי בודהא הגדול אפשר לאנושות לרכוש ידיעה על תורת החמלה והאהבה-האימפולס אשר ניתן על

הוא ירד כדי ; הוא הקריב את עצם עצמיותו. לא תורה, כוח חיהביא הוא בראש ובראשונה שהכריסטוס 

עצמו יהיה הכוח ' אני'כדי של', אני'אלא אל תוך ה, האדם-לזרום לא רק אל תוך הגופים האסטרליים של בני

ן לא רק תוכ, את המהות החיה של האהבה, הכריסטוס הביא לאדמה את הממשות. ממשותלקרון אהבה כ

 .זוהי הנקודה החשובה ביותר. של אהבה מלא חכמה

נוספות עברו מאז שבודהא הגדול חי על שנים ובחישוב גס חמש מאות שנים עשרה מאות -תשע

אדם -מספר ניכר של בני –את זה אנו לומדים מהאוקולטיזם  –בעוד שלוש אלף שנה בערך מהיום ; האדמה

מתוך טבעם , הנתיב בעל שמונת החלקים, בודהאה תלב שבו הם יהיו מסוגלים לפתח את חכמיגיע לש

והכוח שהמין האנושי , היה צריך להיות פעם אחת על האדמהבודהא . מתוך לבם ונפשם, המוסרי שלהם

אדם -בני, בעוד שלוש אלף שנה בערך מהיום; ינבע ממנו, הנתיב בעל שמונת החלקים אט כחכמת-יפתח אט

לקבלה  מוכרחיםלקניינם והם לא יהיו עוד  תהיההיא , אז; מיותםיהיו מסוגלים לפתח את תורתו מתוך פני

 .נתיב זה בעל שמונת החלקים נובע מתוכנו כחכמת החמלה והאהבה: הם יהיו מסוגלים לומר, אז. מבחוץ

בעוד שלוש אלף שנה , ידי בודהא הגדול-לא היה קורה דבר אחר מלבד הנעת גלגל החוק עלגם אם 

לרכוש את הכושר , אך. מסוגלת לדעת את תורת החמלה והאהבה נעשיתה האנושות היית, בערך מהיום

ה של תהשפעאלא תחת , לדעת על חמלה ואהבהלא רק . הוא עניין אחר להגשימה בחיים עצמם

הוא מזג את האהבה אל תוך . כושר זה נבע מהכריסטוס. שם ההבדל – כוח חילגלותה כ יותאינדיבידואל
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החכמה תגלה להם את תוכן , האדם יגיעו לסוף האבולוציה שלהם-שר בניכא. האדם והיא תלך ותתעצם-בני

להם הכושר לתת לאהבה באותו זמן יהיה , אך. הם יהיו חייבים זאת לבודהא; התורה של חמלה ואהבה

 .הם יהיו חייבים זאת לכריסטוס; אל המין האנושי' אני'הלזרום מ

פי -האוונגליון עלניתן היה נחוץ כדי שר שאפעולה וההסבר -כריסטוס פעלו תוך שיתוףהבודהא ו, כך

אנו מבינים זאת מיד כאשר אנו יודעים כיצד לפרש בצורה נכונה את המילים המופיעות . יובן כהלכה לוקס

.באוונגליון
27

זהו הביטוי  –מעליהם נמצא ְצָבא ַהָשַמיִם . צריכה להיות מופנית אל הרועים ההכרזה הגדולה 

התגלות האל ? רועיםמלמעלה למהו הדבר אשר מוכרז . רמנקאיה של בודהאאימגינטיבי של הני-הרוחי

 מתוארה, ידי הנירמנקאיה של בודהא-זוהי ההכרזה אשר מופנית אל הרועים על !המרומיםן החכמה מ-מלא

י ֲאָדמֹות ְבֶקֶרב ַא: מתווסף דבר אחר, אך. ילד ישוע מקו נתןכְצָבא ַהָשַמיִם המרחף מעל ל י ְוָׁשלֹום ֲעלֵּ נְׁשֵּ

זהו הדבר אשר מוכרח להפוך בהדרגה . הכוח החי של האהבהנובט אדם שבהם -בני, כלומר –ְרצֹונֹו 

המרומים הוא ן להתגלות מ. ידי הכריסטוס-פני האדמה באמצעות האימפולס אשר ניתן על-לממשות על

ל למלא את הנפש משהו היכו, בהביאו אל תוך כל לב אנושי ולתוך כל נפש אנושית, הכוח החיהוסיף את 

אלא כוח היכול , מחשבה ואידיאה תיכולה להתקבל בצור הוא נתן לנפש לא רק תורה אשר הייתה. במלואה

אוונגליון מכונה ב, היכול למלא את הנפש האנושית במלואה, ידי הכריסטוס-הכוח שהוענק על. לזרום ממנה

אדם אשר . 'אמונה'ים האוונגליונים במונח לזה מתכוונ. האמונהכוח , וגם באוונגליונים האחרים פי לוקס-על

שלו אינו כלי ריק אלא מלא לגמרי ' אני'אדם שה, קולט לתוכו את הכריסטוס כך שהכריסטוס חי בתוכו

 .לאדם כזה יש אמונה –באהבה 

זה משום שהוא ? הריפוי באמצעות המילהיכול היה הכריסטוס להיות הדוגמה העילאית לכוח מדוע 

הפועל באופן חופשי וכוח של הנפש  רככוש( לא גלגל החוק) גלגל האהבהאת היה הראשון שהניע 

אהבה שופעת כזו שהוא היה יכול למזוג  –היות שאהבה במידה העילאית ביותר שכנה בתוכו ; האנושית

או  קּום ְוִהְתַהלְֵּךלא חשוב אם אלה היו , כי המילים שהוא אמר; באלה שהיו סביבו שהיו צריכים להירפא

אהבה  –דבריו בוטאו מתוך אהבה שופעת . נבעו מאהבה שופעת –או מילים אחרות , יָךאֶ ַחטָ ְלָך  חּונְִסלְ 

ידי הכריסטוס -ואלה שהיו מסוגלים במידה מסוימת לחוות זאת כונו על .'אני'המתעלה אל מעבר לגבולות ה

. החדשה-יותר בבריתהמושגים היסודיים באחד  –מושג אמונה הזהו הפירוש האמיתי היחיד של . הנאמנים

 –לעת עתה  –יכול ' אני'להתעלות מעל למה שה, האמונה היא הכושר להתעלות אל מעבר לעצמיות

תורת , כאשר הוא עבר אל תוך גופו של ישוע מקו נתן ושם התאחד עם כוח הבודהא, לכן. להגשים

אלא דווקא , ריתגיע לשלמות הגדולה ביותר האפשלה' אני'כיצד צריך ה: הכריסטוס לא עסקה בשאלה

 ,לעתים קרובות .להתעלות אל מעל לגבולותיו' אני'הכיצד יכול  ;להתמלא לגמרי' אני'כיצד צריך ה: בשאלה
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האדם -ככוליות פונה אל הלבבות של בני פי לוקס-אוונגליון עלהבמילים פשוטות ואכן הוא השתמש 

לאלה שעליהם יודע אתה בוודאות  אין זה מספיק לתת משהו רק: הכריסטוס אמר, למעשה. הפשוטים ביותר

פעולתך לא הונעה , אם אתה יודע שהדבר יחזור אליך. כי גם חוטאים עושים זאת, שהם יחזירו לך אותו

; אז פעלת מתוך אהבה טהורה, אם אתה נותן משהו בידעך שהוא לא יחזור אליך, אבל. מתוך אהבה שופעת

.משחרר ככוח הזורם מהאדם אלא, אינו שומר כלואה' אני'זו אהבה טהורה שה, כי
28

רבות בדרכים  

ומרגש ' אני'מוכרח להתמלא וכיצד הכוח הנובע מה' אני'הכריסטוס מדבר על הדרך שבה ה, ומגוונות

 .מוכרח לפעול בעולם, המשוחרר מאינטרס אישי

באוונגליון . הן אלה המספרות על אהבה שופעת זו פי לוקס-אוונגליון עלהמילים החמות ביותר ב

אם ניתן למילותיו לפעול עלינו בדרך כזו שהאהבה תחדור את כל המילים , תימצאאהבה שופעת זו  ,עצמו

שבגלל אירועים קודמים ושונים , אוונגליסט אחר. תן בעולם החיצוניבאפשרה להן להשפיע את השפע, שלנו

ם הלטיני של בתרגו. סיכם כל זאת במשפט קצר, שם פחות דגש על סוד מיוחד זה של הכריסטיאניות, שלו

היפים יש לנו עדיין את המילים המקוריות והאמיתיות אשר מהווים דוגמה לקטעים , פי מתי-האוונגליון על

 – Ex abundantia cordis os loquitur – פי לוקס-אוונגליון עלעל אודות האהבה הכלולה בהרבים 

ַע ַבלֵּב .ְמַדבֵּר ַהֶפה, ִמתֹוך ַהשֹופֵּ
29
הפה ! ת אחד האידיאלים הכריסטיאניים הנעלים ביותראמירה זו מבטאת א 

של  וידי הדם והדם הוא ביטוי-הלב מונע על. מה שהלב לא מגביל בתוכומתוך , מדבר מתוך הלב השופע

גרום לכך שמילותיך , אז(. כוח האמונה)שופע וקורן כוח ' אני'דבר מתוך : "המשמעות היא, לכן. 'אני'ה

ַע ַבלֵּב –!" הכריסטוס-תכלולנה את כוח זהו עיקרון חשוב ביותר של ! ְמַדבֵּר ַהֶפה, ִמתֹוך ַהשֹופֵּ

 .כריסטיאניותה

במשך מאות שנים שמילים !" פיו שופע, מי שלבו מלא: "קטע זה מתורגם כך, ך הגרמני המודרני"בתנ

תיו האבסורד בלומר שהלב עולה על גדו. אלה הצליחו להסתיר עיקרון חשוב ביותר של הכריסטיאניות

כלל הדברים עולים על גדותיהם כאשר הם -שבדרך אף על פי, האדם-לא נקלט אצל בני' מלא'כאשר הוא 

נמנע באידיאה אשר מסתירה -הסתבכה באופן בלתי –אין כוונה למתוח ביקורת  –האנושות ! ממלאים יותר

הינו , כאןשהמשפט כפי שהוא מופיע בכך עיקרון יסודי של הכריסטיאניות והיא לא הבחינה כלל 

 Ex abundantia cordisאם טוענים שהשפה הגרמנית אינה מאפשרת תרגום מילולי של . משמעות-חסר

os loquitur ַע ַבלֵּב -ל שפעת התנור מחממת את ': אפשרי לומר-על הבסיס שבלתי, ְמַדבֵּר ַהֶפה ִמתֹוך ַהשֹופֵּ

הרי שהחדר , שבה החום מגיע רק לדפנות שלו אם התנור מחומם רק במידה, כי. היגיון-גם זה חסר – 'החדר

אנו מצביעים על נקודה בעלת , כאן. התנורן צא מיהוא יתחמם רק כאשר שפע של חום י; לא יתחמם
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, פי לוקס-האוונגליון עלשעל חלק ממנו מתבסס , עיקרון חשוב ביותר של הכריסטיאניות: משמעות גדולה

עבור  תנסתר הקטעים החשובים ביותר באוונגליון נשארהוסתר לגמרי וכתוצאה מכך המשמעות של אחד ה

 .האנושות

הם מילים ' אני'-ו' לב, 'כאן. הכריסטוס-הכוח היכול לעלות על גדותיו מתוך הלב האנושי הוא כוח

רק בסוף האבולוציה . זורם דרך המילה, בהתעלותו אל מעבר לגבולותיומסוגל ליצור ' אני'הש מה. נרדפות

, בעידן הנוכחי. היה מוכשר לשמור במקום קדוש את טבע הכריסטוס במלאותוי' אני'של האדמה שה

לא מחזיק , בלבד' מלא'רצון מכך שלבו יהיה -אדם שהינו שבע. הכריסטוס הוא כוח אשר שופע מתוך הלב

עיקרון יסודי של הכריסטיאניות מוסתר אם המשקל והמשמעות של משפט זה , לפיכך. את הכריסטוס בתוכו

יצאו לאור דרך , המשתייכים לעצם מהותה של הכריסטיאניות, דברים בעלי חשיבות אינסופית .לא מובנים

ידי קריאה בכרוניקה -על. המקודשים של הכריסטיאניות הכתביםמה שמדע הרוח מסוגל לומר בפרשו את 

בצורתם  הכתביםידי כך לקרוא את -מדע הרוח מסוגל לגלות את המשמעויות המקוריות ועל, האקאשית

 .אמיתיתה

לבודהא חמש  היההבודהיסטווה אשר . אנו יכולים להבין כיצד האנושות מתקדמת לעבר העתיד, עתה

הוא התעלה . התעלה אל תוך עולם הרוח ופועל עתה בנירמנקאיה שלו, או שש מאות שנה לפני העידן שלנו

 –ודהיסטווה נוכחים שוב הכוחות שהיו שלו כב. אל שלב גבוה יותר ואינו צריך עוד לרדת אל תוך גוף פיסי

 שהיהאת תפקיד הבודהיסטווה לאחר באותו זמן הוא העביר , לבודהא היהכאשר הוא . בצורה שונה, אך

אגדה בודהיסטית מדברת על כך במילים אשר מבטאות אמת עמוקה של . לבודהיסטווה היהאחר ; למחליפו

הסיר את הנזר , לבודהא היההוא לפני רדתו להתגשמות שבה , מסופר שהבודהיסטווה. הכריסטיאניות

, עם שליחותו השונה איכשהו, האחרון. ופמחליותו על הבודהיסטווה שנועד להיות השמימי שלו ושם א

אדם ספורים יפתחו -כאשר בני, בערך בעוד שלוש אלף שנה. להיות בודהא גם הוא נועד. ממשיך לפעול

. כפי שעשה קודמו, לבודהא יהיהווה הנוכחי הבודהיסט, תורות הנתיב בעל שמונת החלקיםמתוך עצמם את 

לבודהא בעוד שלוש אלף  יהיההוא , לפני העידן שלנו ותו ניתנה לו חמש או שש מאות שנהכאשר שליח

 .חכמת המזרח מכירה אותו כמייטריה בודהא. בערך מתקופתנו שנה

 מוכרחיםיהיו  אדם-מספר ניכר של בני, מייטריה בודהא להיותלפני שהבודהיסטווה הנוכחי יוכל 

מי שהינו , אז. לפתח את הכללים של הנתיב בעל שמונת החלקים מתוך לבם ועד אז רבים יהיו מסוגלים לכך

 .עתה בודהיסטווה יביא כוח חדש לעולם

אדם המסוגלים לשקול היטב את התורות -הבודהא העתידי יצטרך למצוא בני, דבר לא יקרהעד אז אם 

לא כמו להחזיק בתוך נפשם הפנימית אך , מצעות מדיטציה מעמיקהשל הנתיב בעל שמונת החלקים בא

כוח חי זה של אהבה מוכרח לזרום אל תוך המין האנושי כדי , בינתיים. השופע, ביותר את כוח האהבה החי

 כוחאלא אלה המחזיקים בתוכם את , אדם המבינים מהי אהבה-שהמייטריה בודהא יוכל למצוא לא רק בני
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כאשר , הוא ירד למשך שלוש שנים בלבד. טרת ירידתו של הכריסטוס אל האדמהזו הייתה מ. האהבה

נוכחותו של הכריסטוס על האדמה משמעות . כפי שהבנתם מכל מה שנאמר, מעולם לא התגלם על האדמה

הייתה שאהבה תזרום במידה גוברת  – ידי יוחנן עד למיסטריית גולגתא-מהטבילה על –במשך שלוש שנים 

כך שבסוף ; האנושי' אני'אל תוך ה, ובמילים אחרות, אל תוך הנפש האנושית, הלב האנושי והולכת אל תוך

כפי שתורת החמלה והאהבה הייתה צריכה קודם . יתמלא בכוחו של הכריסטוס' אני'ה, אבולוציית האדמה

המרומים השמימיים אל ן האהבה הייתה צריכה לרדת מטה מ מהות, ידי הבודהיסטווה-להיות מוצתת על

איננו יכולים לומר  .האנושי עצמו' אני'לקניינו של ה להיותידי הישות המאפשרת לה בהדרגה -על, האדמה

מה שלא היה קיים לפני ביאתו של הכריסטוס היה האהבה שהייתה יכולה . שהאהבה לא הייתה קיימת קודם

סטוס אפשר לה שהכרי, ראהעברה בהשר שאזו הייתה אהבה ; האנושי' אני'להיות הקניין הישיר של ה

לפני כן בדיוק כפי ש, מודע-האדם באופן לא-היא זרמה אל תוך בני; המרומים הקוסמייםן ה מלזרום מט

הקשר של בודהא . מודע-הנתיב בעל שמונת החלקים לזרום לתוכם באופן לא הבודהיסטווה אפשר לתורת

צורה  ולעטותר לו לרדת הכריסטוס לפני שהתאפש-לנתיב בעל שמונת החלקים היה מקביל למצב של ישות

 .זוהי הנקודה החשובה ביותר. של צורה אנושית סימלה התקדמות עבור הכריסטוס לבישתה. אנושית

לאלה הבקיאים במדע הרוח ויבוא זמן שבו מוכר היטב  –בודהיסטווה , עתה –מחליפו של בודהא 

, ברם. במפורש –בודהא  אז למייטריה יהיהכולל שמו של הבודהיסטווה אשר  –עובדות אלה ידברו על 

. להספיק מוכרחיםציונים שונים , כך שאינם ידועים לעולם החיצוני-הוצגו גורמים רבים כלש לאחר, בהווה

על האדמה את הזרע של הוא ימצא , למייטריה בודהא ויהיהופיע על האדמה לאחר שבודהיסטווה זה י

הנתיב בעל שמונת  מלא בחכמת לא רק שראשי: "ר אומריםאדם אש-ולם באותם בנימג, הכריסטוס

אלא לבי מלא במהות החיה של האהבה אשר , חכמת האהבה, יש ברשותי לא רק את התורה; החלקים

המייטריה בודהא יהיה מסוגל להוציא אל , אדם כאלה-יחד עם בני, ואז." שופעת וזורמת אל תוך העולם

 .הפועל את שליחותו הנוספת באבולוציה של העולם

מסוגלים לתפוס את העומקים  שנהיהידי הבנת הדבר הזה -לה קשורות הדדית ורק עלכל האמיתות הא

אלא על מי שזרם כמהות אל תוך ישויות ', תורה'אוונגליון זה לא מספר לנו על . פי לוקס-האוונגליון עלשל 

 נעשיםהבודהיסטוות אשר : זוהי אמת אשר מבוטאת באוקולטיזם באמרו. האדמה ואל תוך מבנה האדם

אבל הם לא יוכלו לגאול את האדם , לגאול את האדם הארצי ביחס לרוחו, באמצעות חכמה, ודהא יכוליםלב

יזרום דרך ישותו  –לא החכמה לבדה  –להיגאל רק כאשר הכוח החם של האהבה  יוכלהאדם כולו , כי. כולו

להביא למין ; האשל הבודהיסטוות ושל בוד םשליחותפשות באמצעות מזיגת האהבה הייתה גאולת הנ. כולה

 .להיות ברורהההבחנה הזאת מוכרחה . האנושי את כוח האהבה היה שליחותו של הכריסטוס
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 פי לוקס-האוונגליון עלמשימתנו תהיה להביא את הידיעה אשר נרכשה בהרצאות אלה על , היום

 .שאנו מכירים כמיסטריית גולגתאנקודת השיא  –מחקר רוחי ידי -על צוינהר שאלנקודת השיא 

ההרצאה אתמול שאפה למסור אידיאה אשר התרחשה למעשה בפרק הזמן שבו הכריסטוס שהה על 

את  אפשרוחיים רוחיים  ם של זרמיהתלכדותוההרצאות הקודמות ציינו כיצד  שלוש שנים האדמה במשך

ר מופלא של שליחותו של כריסטוס מוסר לנו תיאו פי לוקס-האוונגליון עלמחבר . זההמאורע הקיומו של 

על מה הכרוניקה האקאשית ן אור הידיעה המופק מאפשר לכוון את שעלינו להבין אם כפי , ישוע על האדמה

 . שהוא מתאר

, ג באופן אורגני בתורות הכריסטיאניותהיות שזרם הבודהיזם ארו: ה להישאלהשאלה הבאה יכול

נוצרה במהלך ההתגשמויות של ר שאעל ההתאמה , מה הגדולכיצד יתכן שאין בהן שום ציון על חוק הקאר

הבנה מוחלטת לחשוב שמה שחוק הקארמה מאפשר לנו -תהיה זו אי, ברם? ישות אנושית אינדיבידואלית

אלא שעלינו להבין שצורכי הנפש , זה אכן קיים שם. פי לוקס-האוונגליון עללהבין נרמז במילים של 

ו לא תמיד המשימה של השליחים הגדולים באבולוציית העולם למסור האנושית שונים בתקופות שונות וז

בשלבים שונים של בגרות פשוט לא היו מבינים אדם -מפני שבני, את האמת המוחלטת בצורה מופשטת

האדם יקלטו את מה שנכון והולם -לדבר בדרך כזו שבני מוכרחיםהחלוצים והשליחים הגדולים ; אותה

כל מה , בצורה של חכמה, ידי האנושות דרך בודהא הגדול כוללת-נקלטה עלהתורה אשר . לתקופה מסוימת

יכול לאפשר לתורת הקארמה , בנתיב בעל שמונת החלקים הןוהסינתזה שלשיחד עם תורת החמלה והאהבה 

של הנפש  שום מאמץ להשתמש בכשריה כישלון ברכישת הבנה זו משמעו שלא נעשה. להיות מובנת

 .ונשנית-ת הקארמה וההתגשמות החוזרתותור ידיעתהמובילים אל 

יתקדמו במידה מספקת רבים אדם -בני, מהיוםבהרצאה אתמול נאמר שבעוד שלוש אלף שנה בערך 

זו של הקארמה  –אנו יכולים להוסיף  – -הנתיב בעל שמונת החלקים ו תתורכדי לפתח מתוך נפשם את 

שפרח אינו יכול כפי . תהליך הדרגתי, נמנע-תיבאופן בל, זה מוכרח להיות, אך. ונשנית-וההתגשמות החוזרת

, פי חוקים מוגדרים-להתפתח על יםלפתח את פריחתו מיד לאחר שנזרע הזרע אלא שעלה אחר עלה מוכרח

כך גם ההתפתחות הרוחית של האנושות מוכרחה להתקדם שלב אחר שלב והידיעה הנכונה מוכרחה לצאת 

 .לאור בזמן הנכון

חזרה 
לתוכן 
 עניינים



 

003 

ת ויבין מקולה של נפשו שלו שתור, ידי מדע הרוח-ם להיות מוצתים עלברשותו כשרים היכולימי ש

, רק עתהשהאבולוציה אינה מקרית ולמעשה יש לזכור , ברם. תוונשנית חיוני-הקארמה וההתגשמות החוזרת

. בשלות במידה מספקת כדי לגלות את האמיתות האלה באמצעות תבונתן נעשושנפשות אנושיות , בתקופתנו

י לפני מאות ונשנית באופן אקזוטר-ת הקארמה וההתגשמות החוזרתוטוב לפרסם את תור דברזה לא היה 

שישויות אנוש כמהות  –מזיק לאבולוציה אם התוכן הנוכחי של מדע הרוח היה  והדבר; ספורות של שנים

ל היה נמסר בגלוי למין האנושי לפני מאות ספורות ש –אליו ועמו קשור המחקר על יסודות האוונגליונים 

היה חיוני ; תורה כזאת לקלוטפתחנה כשרים המסוגלים תהיה נחוץ שנפשות אנוש תכמהנה אליו ו .שנים

ותחווינה את ההתנסויות הזמינות , גם בעידן הכריסטיאני, שנפשות אלה תעבורנה דרך התגשמויות קודמות

. ונשנית-החוזרתת הקארמה וההתגשמות ולפני רכישת דרגה מסוימת של בשלות המסוגלת להטמיע את תור

משמעות , ת כיוםומוכרז הןת במאות המוקדמות של הכריסטיאניות בצורה שבה ומוכרז היו אלה אילו תורות

האבולוציה האנושית את הדבר המקביל הדורש מצמח לפרוח לפני הופעת העלים ן הדבר הייתה לדרוש מ

 .הירוקים

ת הקארמה ון הרוחי של תורלה במידה מספקת כדי להטמיע את התוכיבשהרק עתה שהאנושות 

לאנושות במשך מאות האוונגליונים ן מאין זה מפתיע שבמה שנמסר , לכן. ונשנית-וההתגשמות החוזרת

מסר האוונגליון הופקד בטרם , בהיבט מסוים. יש הרבה הנותן תמונה שגויה למדי של הכריסטיאניות, שנים

קת כדי לפתח את כל הכשרים אשר היו בשלים במידה מספ נעשיםהאדם ורק כיום שהם -עת בידי בני

ידי כריסטוס -היה נחוץ בהחלט שמה שהוכרז על. יכולים להוביל להבנת התוכן הממשי של האוונגליונים

קארמה והתגשמות , לכן. ייקח בחשבון את התנאים וגישת הנפש אשר שלטו באותם ימיםישוע 

בהדרגה  נעשושבאמצעותם נפשות אנוש  רגשותאלא טופחו , ונשנית לא נלמדו כתורות מופשטות-חוזרת

מה שנדרש באותו זמן היה לדבר בדרך כזו אשר הייתה יכולה להוביל . ללוה ראויות לקלוט את התורות

 .ןעצמ יותר מאשר כל הבעה אחרת של התורות ונשנית-בהדרגה להבנת הקארמה וההתגשמות החוזרת

עלינו לחקור את , כדי להבין זאת? האם כריסטוס ישוע ואלה אשר היו סביבו דיברו בדרך זו

נבין את הצורה שבה חוק הקארמה היה יכול , אם נעשה זאת. ולפרשו בצורה נכונה פי לוקס-האוונגליון על

 .האדם באותו זמן-להימסר לבני

יֶכם ָהֲענִיִים  . ָלֶכם ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים ִכי ,ַאְׁשרֵּ

ִבים  יֶכם ָהְרעֵּ תַאְׁשרֵּ  .עּוִכי ִתְׂשבְ  ,ָכעֵּ

יֶכם ַהב  .קּוחֲ צְ ִכי תִ  ,ָכעֵּתִכים ֹוַאְׁשרֵּ
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יֶכם ִאם ם ָרע ְויֹוִציאּו ְרפּו ֶאְתֶכם חַ ינַדּו וִ יוִ ְבנֵּי ָאָדם יְִׂשנְאּו ֶאְתֶכם  ַאְׁשרֵּ יֶכם ִבגְַלל ׁשֵּ  . ֶבן־ָהָאָדםֲעלֵּ

םִכי ִהנֵּה ְׂשַכְרֶכם ַרב ַבָשַמיִ  ,ְוִרְקדּוִׂשְמחּו ַביֹום ַההּוא 
30
 .כלומר בעולמות הרוח – 

הקארמה וההתגשמות  ינושאתוך  לבדרך מופשטת אבלי להיכנס . ויהפיצאת תורת כאן יש לנו 

משתוקק האדם שאדם שעדיין -ההבטחה לזרום אל תוך נפשות בניהמטרה היא לתת לרגש , ונשנית-החוזרת

. האדם-רמו אל תוך נפשות בנייזהיה נחוץ שרגשות אלה . יחווה בסופו של דבר את הפיצוי המגיע, לו

כחכמה  לקלוט, שוב עד שהן התגשמו לא היו מוכנות, ולהן נמסרה התורה בצורה ז, הנפשות אשר חיו אז

 .ונשנית-ת הקארמה וההתגשמות החוזרתואת תור

כי תקופה . היה צריך לזרום אל תוך נפשות אותה תקופה, מה שהיה אמור להבשיל בנפשות אנוש

, העצמית שלהם-את התודעה, שלהם' אני'אדם התכוננו לפתח את ה-תקופה שבה בני ,לגמרי החלה חדשה

בגוף האתרי ובגוף הפיסי , ז וההשפעות התגלו בגוף האסטרליבעוד שהתגלויות נקלטו עד א. עד כדי בשלות

עמד לרכוש ולהתמלא רק בהדרגה בכוחות שמודע לחלוטין  להיעשותהיה אמור ' אני'ה, האדם-של בני

לאחר , תוך המבנה הגופני שלואחד אשר בא אל האדמה כישוע מקו נתן ואל ה' אני'הרק . של דברבסופו 

זו לבדה הייתה יכולה להגשים בתוכה את ' אני'-ישות, עברה האינדיבידואליות של זרתוסטרא, הוכן כראויש

 .כל-הכריסטוס החובק-עיקרון

מה שהיה נוכח במשך שלוש שנים  ,וסתוך חיקוי הכריסט, לפתח בהדרגה יתר האנושות מוכרח, עתה

שכריסטוס ישוע היה יכול , כביכול הזרע, היה רק האימפולסזה . יחידההעל האדמה באישיות האחת ו

בוצעה ההכנה לכך שבזמנים , עד כה. לשתול באנושות באותו זמן ועתה הזרע מוכרח להתפתח ולצמוח

תוכל מסוגלים להביא את האמת שהאנושות  תמיד על האדמה אינדיבידואלים אשר יהיויופיעו הנכונים 

הישות אשר הופיעה על האדמה ככריסטוס הייתה צריכה לדאוג לכך . להטמיע רק בתקופה מאוחרת יותר

הוא היה צריך . בצורה שהם היו יכולים להבין, האדם מיד לאחר הופעתו-שהמסר שלו יהיה נגיש לבני

ר וידאגו לצרכים הרוחיים של נפשות אנוש בשלב לדאוג גם לכך שאינדיבידואלים יופיעו מאוחר יות

 .הבשלות אשר נרכש במהלך הזמן

ידי מחבר -מתואר על ,הכריסטוס ביצע הכנות עבור העידנים שיבואו לאחר מאורע גולגתאשבו אופן ה

את אותה , עורר, הקים לתחייהעצמו הכריסטוס , באלעזר, הוא מראה לנו כיצד. פי יוחנן-האוונגליון על

שממנו נבעה התורה בצורה המתוארת בהרצאות על , יוחנןידואליות אשר המשיכה לפעול כאינדיב

של , בזמנים מאוחרים יותר, הכריסטוס היה צריך לדאוג גם להופעתה, אך. פי יוחנן-האוונגליון על

האדם יהיו אז -שלה בני, אינדיבידואליות אשר תביא לאנושות בצורה אשר תתאים לאבולוציה העוקבת
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ידי -מתואר בצורה נאמנה על, ידי הכריסטוס למטרה זו-על ניעורהאחת כיצד אינדיבידואליות . םמוכני

המחוננים בראייה של  רואים רוחייםשבהצהירו שהוא יתאר את מה . פי לוקס-האוונגליון עלמחבר 

למד יום הוא גם מצביע על מה שיי, אימגינציה ואינספירציה היו יכולים לומר על אודות המאורע בפלשתינה

 פי לוקס-האוונגליון עלמחבר  ,כדי לתאר את התהליך המסתורי הזה. רק בעתיד, אך –ידי אחר -אחד על

.קימה לתחייה, התעוררותהוסיף בתיאורו גם 
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ההתעוררות של האיש הצעיר במה שאנו קוראים על  

פוי בתו של בעוד שבמקרה של רי. טמונה המיסטריה של התקדמות הכריסטיאניות, מהעיר ששמה נעים

המיסטריות הקשורות אליו היו כה עמוקות שהכריסטוס הסכים , קצרה בהרצאה קודמתשהוזכר ב, יאיר

שנייה זו הוגשמה בדרך כזו  קימה לתחייה, הוא חייב אותם לא לדבר עליושרק מעטים יהיו עדים למעשה ו

וקה על תהליכי החיים הריפוי הקודם היה מעשה אשר הניח מראש במרפא תובנה עמ. מיד לתארהשאפשר 

 בגופו של האיש הצעיר מהעיר נעים האינדיבידואליות. התקדשות, התעוררותהריפוי השני היה ; הפיסיים

 .עמדה לעבור התקדשות מסוג מיוחד מאוד

ידיעה של העולמות , שלםומיד לאחר שהתהליך מ, בסוג אחד. קיימים סוגים שונים של התקדשות

בסוג שני של . לודשות והחוקים וההתרחשויות של עולם הרוח מתגלות בזיקה במועמד להתקהעילאיים מ

רק ; התגשמות הבאה כדי שהזרע יניב פריאינדיבידואל צריך להמתין עד לבנפש והזרע מושתל , התקדשות

 .למתקדש במובן ממשי יהיהאז הוא 

ידי המאורע -נפשו עברה טרנספורמציה על .הסוג הזהן התקדשות האיש הצעיר מהעיר נעים הייתה מ

רק בהתגשמות . אבל הוא עדיין לא היה מודע לכך שהוא התעלה אל תוך העולמות העילאיים, בפלשתינה

כל ; לא יכולים להינתןשמות  ,בהרצאה אקזוטרית. הבאה שהכוחות אשר הונחו בנפשו באותו זמן התגשמו

וס באיש הצעיר מהעיר ידי הכריסט-מה שאפשרי הוא ציון לתוצאה שהאינדיבידואליות אשר ניעורה על

המצויד בכוחות , קם מורה חדש של הכריסטיאניות, מאוחר יותר; הופיעה לאחר מכן כמורה דגול לדת, נעים

 .הושתלו בנפשו בהתגשמות קודמתר שא

ביא את הכריסטיאניות ההכריסטוס את ההופעה העוקבת של אינדיבידואליות המסוגלת להכין  כך

שליחותה של האינדיבידואליות אשר ניעורה באיש הצעיר מהעיר , כן יתר על. לשלב נוסף של התפתחות

את תורות הקארמה וההתגשמות  כריסטיאניות ובמידה הולכת וגוברתנועדה למלא מאוחר יותר את ה, נעים

אפשרי היה להכריז עליהן -בלתי, תו של הכריסטוס על האדמהתורות שבמהלך שהו –ונשנית -החוזרת

 .רגשת הייתה צריכה קודם לקלוט אותן בחיי הכי הנפש האנושי, כחכמה

לגמרי נכנס  חדששגורם ( פי לוקס-האוונגליון עלגם על סמך )הכריסטוס מציין בצורה ברורה למדי 

מדובר רק ביכולת לקלוט את  –הוא מראה . 'אני'-תודעתכלומר , עתה אל תוך האבולוציה של האנושות
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האדם קלטו את -כי בני, לעצמו-המודע' אני'זרם אל תוך השבזמנים קדומים העולם הרוחי לא  –המשמעות 

תודעה הייתה תמיד -מידה מסוימת של חוסר; הגוף האתרי והגוף האסטרלי, הזרם הרוחי דרך הגוף הפיסי

בזרם שבו כריסטוס . האדם-אל תוך בני, כמו בתקופות קודמות, רוחיים זרמו-כוחות אלוהיים קיימת כאשר

גוף ה לאאשר היה יכול לפנות רק , סיניהר ם היו צריכים לקלוט את חוק האד-בני, ישוע פעל למעשה

. שלו' אני'אך לא ישירות באמצעות כוחות ה, החוק נמסר לאדם בדרך כזו שהוא אכן פעל בו. האסטרלי

' אני'כוחות אלה לא היו יכולים לפעול עד לזמנו של כריסטוס ישוע מפני שרק אז שהאדם נעשה מודע ל

האדם -כאשר הוא אומר שבני פי לוקס-אוונגליון עלידי הכריסטוס ב-דבר זה מצוין על. במובן ממשי

הוא מציין זאת כאשר הוא מדבר . מוכרחים קודם להיות מוכנים לקלוט עיקרון חדש לגמרי אל תוך נפשם

.יוחנן המטביל, על המבשר שלו
32
 

שליחותו של יוחנן  ,אתו שלוהוא אמר שלפני בי? כיצד התייחס הכריסטוס עצמו לאינדיבידואליות זו

 והטהורה של הנביאים אשר הורדה מטההייתה להציג בצורה הטהורה והאצילית ביותר את התורה הקדומה 

המשתייכת לעידני , בצורתה הטהורה, את התורה אחרון למסוריוחנן כ לאהוא התייחס . זמנים אשר חלפומ

האדם את מה -ה להציב שוב בפני בנייתליחותו היש. היו תקפים עד לביאתו של יוחנן החוק והנביאים. עבר

זה של הנפש תפקד בזמנים אשר  ישןכיצד מבנה . היו מסוגלים למסור הישןומבנה הנפש  הישנהשהתורה 

 ?הכריסטוס-קדמו להופעתו של עיקרון

ם ג יהיהשיום אחד  –מובן כפי שהוא עשוי להיראות בזמן הנוכחי -לא –כאן אנו מגיעים לנושא 

, עתה. ידי מדע הרוח-אפשר לעצמו להוות השראה במידה מסוימת עלכאשר הוא י, ל מדעי הטבעלתורה ש

אך יראה לכם אלו עומקים נועד מדע הרוח להאיר , עליי להתייחס לנושא שביכולתי לגעת רק בשוליו

אם תסקרו את הענפים של מדעי הטבע היום ותקלטו את המאמצים המושקעים . בתחומם של מדעי הטבע

תגלו , עם הכשרים המוגבלים של החשיבה האנושית הקיום של האדם-לחדור את מיסטריות הוויית כדי

אחת . הנקביוהזרע קיום דרך התמזגות הזרע הזכרי -נכנסת להוויית כולהשנטען שהישות האנושית 

ית נעשית בחינה מיקרוסקופ. השאיפות הבסיסיות של מדעי הטבע המודרניים היא לבסס את התיאוריה הזאת

והחוקרים , הנקבי מהזרעלחיפוש אחר חומרים כדי לברר אלו תכונות מסוימות נובעות מהזרע הזכרי או 

מדעי הטבע עצמם , אך. רצון כאשר הם מאמינים שאפשר להוכיח שהישות האנושית כולה מופקת כך-שבעי

מזגות של הזרע ידי ההת-דר עלגמושל הישות האנושית  אחדייאלצו בסופו של דבר להכיר בכך שרק חלק 

הטבע כולו של האדם , ולא חשוב כמה מדויק התוצר של האחד או השני עשוי להיות והזרע הנקביהזכרי 

 .ידי התמזגות זו-לא יכול להיות מוסבר על, הנוכחיהאבולוציוני במחזור 
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משהו הזורם , לידה בתולית, כביכול, הזרע אלא מהווהן נובע מ בכל ישות אנושית יש משהו שאינו

משהו מתאחד עם הזרע של הישות האנושית שאינו מופק מהאב . ל תוך תהליך הרבייה ממקור שונה למדיא

נאצל באמצעות  להיותשלו ויכול ' אני'משהו הנמזג אל תוך ה –עם זאת משתייך אליו ונועד לו , והאם

לידה לד הכריסטוס במהלך האבולוציה נו-עם עיקרוןמתאחד בישות האנושית מה ש. הכריסטוס-עיקרון

למעבר דבר זה קשור  –כפי שמדעי הטבע יוכלו יום אחד להכיר בו באמצעות שיטותיו  – בתולית

לא היה יכול להיות דבר שלא , לפני מאורע הכריסטוס. החשיבות שהוגשם בזמנו של כריסטוס ישוע-רב

שינוי ל אשר גרםבמהלך העידנים קרה משהו . נכנס אל תוך ישותו הפנימית של האדם בצורת זרע

היסוד אשר התווסף מאז למה , אך; האנושות אינה אותו דבר מאז מאורע הכריסטוס. 'אני'בהתפתחות ה

 .הכריסטוס-ידי הטמעת עיקרון-נאצל בהדרגה על ולהיותידי הזרעים מוכרח להתפתח -שמופק על

שכבר מעניין מאוד , לכל אדם הבקי במדעי הטבע המודרניים. מאוד כאן אנו מתקרבים לאמת עדינה

התנאים . הזרען מופק מ אינוכיום ישנם תחומים שבהם חוקרים מתמודדים עם העובדה שיש משהו באדם ש

החוקרים עדיין לא מסוגלים מבחינה אינטלקטואלית להכיר  אבל, ם להבנת הדבר הזה כבר קיימיםהמוקדמי

ע למדעי הטבע מתרחש הרבה יותר ממה שידו בניסויים .במה שקיים בניסויים ובהתבוננויות שלהם

בעוד שאדם זה או . המודרניים והייתה התקדמות מועטה אילו הדבר כולו היה תלוי ביכולתם של החוקרים

חים ניצבים שם מאחוריו כוחות אשר מכוונים ומנ, עבודה שלו-בקליניקה או אולי בחדר, אחר עובד במעבדה

. רק כלימהווה מבין ועבורו הוא  מה שהחוקר עצמו אינוללצאת לאור  וכוחות אלה מאפשרים, את העולם

העובדות . כלומר אינדיבידואלים עילאיים, מאסטריםידי -על מחקר אובייקטיבי מונחהנכון גם שאפילו , לכן

אין ספק שהן יהיו נתונות להתבוננות לאחר שהכשרים המודעים , אך; כלל-המצוינות עתה לא נצפות בדרך

 .רופוסופיהשל חוקרים יתמלאו בתורות הרוחיות של האנת

שינוי גדול בהקשר לכשרים של הישות האנושית התרחש , כתוצאה של העובדה שעליה דיברתי עתה

ן הופקו מר שאשהיו נגישים לאדם היו אלה הכשרים היחידים , קודם לכן. מאז ביאתו של הכריסטוס לאדמה

ה ומוות אנו מפתחים בין ליד. כי כשרים אלה לבדם היו מסוגלים להתפתח בתוכו, הזרעים של האב והאם

לפני זמנו של כריסטוס . הגוף האתרי והגוף האסטרלי את הכשרים שיש ברשותנו, באמצעות הגוף הפיסי

לאחר הופעתו . הזרען למען חייו היו יכולים להתפתח רק מ ידי האדם-הכלים שנעשה בהם שימוש על, ישוע

יסוד זה יכול . הזרע מןעולה בשום מובן  ואינו לידה בתוליתוס ישוע התווסף אותו יסוד שהינו של כריסט

מעודן אם ייתן  להיות יוכלהוא , אך; כולו לחשיבה מטריאליסטית מתמסרכמובן להינזק בחומרה אם האדם 

הכריסטוס ואז יביא אותו אל התגשמויותיו הבאות בצורה -ידי החום הנובע מעיקרון-עללהישטף לישותו 

 .נעלה יותר ויותר

, הופנו אל האנושות לפני זו של הכריסטוסר שאשבכל ההכרזות בהכרח  משמעו, מה שנאמר עתה

והוא גם מוסר את ההכרה שכריסטוס ישוע ; זרעכבול לכשרים שמקורם בקו התורשה ובהיה יסוד שהיה 



 

008 

האדמה אלא מתוך העולמות האלוהיים מתאחדים עם ן פנה אל הכשרים שאין להם שום קשר לזרע העולה מ

הועברו ר שאידי שימוש בכשרים -האדם רק על-יסטוס ישוע היו יכולים לדבר אל בנימורים לפני כר. הזרע

גם כאשר הם ירדו , כמה שהם היו מרוממים, כל הנביאים והמבשרים. אל טבעם הארצי דרך הזרע

כריסטוס ישוע דיבר אל הדבר , ברם. הזרע דרךהועברו ר שאנאלצו להשתמש בכשרים , כבודהיסטוות

הוא מציין זאת כאשר הוא מדבר אל תלמידיו . אלא מגיע מתחום האלוהות, הזרע דרךעובר  אינובאדם ש

ר ֲאנִי ָלֶכםֹוא: של יוחנן המטביל י ִאָשה ָגדֹול ִמיֹוָחנָן ,מֵּ ין ִאיׁש ִבילּודֵּ (" המטביל) אֵּ
33

 בקרב אלהכלומר  – 

לידה פיסית מתוך  דרךקיום -תלתוך הוויי שנכנסולהיות מוסברים כמי , כפי שהם ניצבים לפנינו, היכולים

אלא שאז הכריסטוס מוסיף מילים המציינות שהחלק הקטן ביותר של מה שלא נולד . וזרע נקביזרע זכרי 

כאלה הם העומקים הנסתרים מאחורי . מיוחנן גדול יותרמנשים ואשר מתאחד עם האדם מממלכת האל 

יתגלה שהוא כולל אמיתות , ע הרוחידי מד-יואר על הקודש-כתביכאשר חקר , יום אחד! מילים אלה

המגששת באפלה המיושמת הרבה יותר מכל ממצא של החשיבה גדולה פיסיולוגיות בעלות משמעות 

מילים כמו אלה שצוטטו לעיל יכולות להוביל להכרה של אחת האמיתות . בפיסיולוגיה המודרנית

 !באמת הם מובניםמאוד כאשר  יםעמוק הקודש-כתבי, אכן. הפיסיולוגיות העמוקות ביותר

מטרתו היא . אמרתי לכם עתה אשראת , וגם בצורה שונה, כריסטוס ישוע מדגים בדרכים מגוונות

, אמת שונה מכל מה שהוכרז עליו עד כה, לעולם הוא משהו חדש לגמרידרכו לציין שהיסוד העומד להיכנס 

הוא מצביע על הקושי  .עברו בתורשה לאכשרים ש –כי הוא קשור לכשרים המופקים מממלכות השמים 

 אינםהוא מספר להם שהם . והם ידרשו שישכנעו אותם כמקודם, האדם ללמוד תורה כזאת-שיש לבני

מה שהיה יכול להיות הוכחה , כי; יכולים להשתכנע בדרך הישנה ביחס לאמת החדשה אשר עומדת להופיע

בצורה מובנת כאשר היא  וצגההאמת הקדומה ה. לא יכול להביא לידי הכרת החדש, של אמת בצורה הישנה

רכש ידיעה וחדר אל תוך , בהדרגה, זה סימל את הדרך הקדומה שבה האדם. של יונה אותהקיבלה את 

 .נביאל היההוא  –כיים "אם נשתמש במונחים תנ –כיצד , או, עולם הרוח

תחילה הנפש הובאה לבשלות ולכך נעשתה כל : של רכישת התקדשות הייתה הבאה הישנההדרך 

מצב שבו הוא , שלושה ימים וחצי המועמד להתקדשות הוכנס למצב אשר ארך, לאחר מכן; נה נחוצההכ

אלה שנועדו להיות מובלים אל . נסוג לגמרי מהעולם החיצוני ומהאיברים שבאמצעותם אותו עולם נקלט

מהעולם  הם הוסגו, לאחר מכן; אומנה בידיעה של החיים הרוחיים עולם הרוח הוכנו בקפדנות ונפשםתוך 

בהילקחם למקום שבו הם לא יכלו לקלוט דבר באמצעות חושיהם החיצוניים , במשך שלושה ימים וחצי

וך הגוף לאחר שלושה ימים וחצי נפשם נקראה לשוב חזרה אל ת; מוות-והיכן שגופם היה שרוע במצב דמוי

. העיד על עולמות אלהאדם כאלה היו מסוגלים לזכור את ראייתם את עולמות הרוח ול-בני. התעוררו והם
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הובאה אל מחוץ לגוף למשך שלושה , אשר עברה הכנה ממושכת, הסוד הגדול של ההתקדשות היה שהנפש

אדם אשר יכלו -בני. הסביבה וחדרה אל תוך עולם הרוחן נותקה מ, ימים וחצי אל תוך עולם שונה לחלוטין

אדם אשר עברו את ההתנסות -היו בני הם; של עולם הרוח נמצאו תמיד בקרב העמים יוממשויותלהעיד על 

כאשר , אדם כזה הוכן כדי לעבור את ההתנסות הזאת ואז. ך בסיפור מסעו של יונה בלוויתן"המתוארת בתנ

הסימן של אלה שהיו , של יונה אותההוא נשא עמו את , הישןהסדר ן הוא הופיע לפני העם כמתקדש מ

 .בעצמם על עולם הרוחלהעיד מסוגלים 

ן לֹו ִמְלַבד אֹות , הישןבמובן : הכריסטוס אמר ,למעשה. ורה אחת של התקדשותזו הייתה צ אֹות ֹלא יִנָתֵּ

.יֹונָה ַהנִָביא
34

כתורשה מזמנים . "פי מתי-אוונגליון עלסמך המילים ב-התבטא בצורה ברורה יותר עלוהוא  

ראייה רוחית עמומה  אדם יוכל לפתח סוג של, בלי התקדשות, קדומים נשארת האפשרות שבלי מאמץ מצדו

הציון הוא שהיו גם מתקדשים , כאן." ומעורפלת ודרך התגלות מלמעלה להיות מובל אל תוך עולם הרוח

היו , כתוצאה משושלת היוחסין המיוחדת שלהם, אשר הסתובבו בקרב בני עמם ואשראדם -בני –מסוג שני 

. לעבור איזושהי התקדשות מיוחדת בלי, מסוגלים לקלוט התגלויות מלמעלה בסוג של מצב טראנס מעודן

הוא ציווה על . הכריסטוס ציין שאופן כפול זה של היות מועבר אל תוך עולם הרוח ירד מזמנים קדומים

עולם , מצדה בלי מאמץ, ובכך להצביע על אינדיבידואליות שבפניה –האדם לזכור את שלמה המלך -בני

היא ; לך הייתה גם נושאת החכמה מלמעלהאשר באה אל שלמה המ מלכת שבא. הרוח התגלה מלמעלה

ראייה הרוחית העמומה והמעורפלת שבה כל ב, דרך התורשה, נועדו להחזיקר שאהייתה הנציגה של אלה 

.בתקופה האטלנטית היו מחונניםהאדם -בני
35
 

ידי שלמה המלך והביקור הסמלי שערכה -על המיוצגסוג אחד : שני סוגים של מתקדשיםהיו , כך

כלומר , נשאו עליהם את האות של יונהר שאידי אלה -על מיוצגהסוג השני . הדרוםן מלכה מה, מלכת שבא

עבר דרך עולם , העולם החיצונין בהיותו מנותק לגמרי מ, שבה המועמד להתקדשות הישנהההתקדשות 

 ,נמצא כאן אחד גדול יותר משלמה: "הכריסטוס הוסיף, עתה. הרוח לפרק זמן אשר ארך שלושה ימים וחצי

גופים האתריים של להמסר לא נועד להימסר . בציינו בזה שמשהו חדש בא אל העולם –" גדול יותר מיונה

, וגם לא נועד להימסר לגופים אתריים מבפנים, כמו במקרה של שלמה, התגלויות דרך, האדם מבחוץ-בני

רה של אלה כמו במק, גוף האתרילידי הגוף האסטרלי שהוכן כהלכה -התגלויות אשר נמסרו על דרך

שלו לאחד את ' אני'כאן יש משהו המאפשר לאדם שהכין את עצמו לקראתו ב. "הנושאים את האות של יונה

את החלק המשתייך הכוחות והעוצמות מאותן ממלכות מאחדים ." משתייך לממלכות השמיםהישותו עם 
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ם יתרחקו להרוס א עלוליםהאדם -בניאותו , עם החלק הבתולי בנפש האנושיתלממלכות השמים 

 .הכריסטוס-אך יכולים לטפח ולגדל אם יקלטו לתוכם את מה שזורם מעיקרון, הכריסטוס-מעיקרון

תורת הכריסטוס מלאה ביסוד החדש אשר בא אל האדמה באותו , פי לוקס-אוונגליון עלכפי שמצוין ב

. בפלשתינה ידי המאורע-ואנו רואים כיצד כל הדרכים הקדומות של הכרזת ממלכת האל השתנו על, זמן

, באמת. "הוא היה יכול לצפות למידה מסוימת של הבנה, בגלל ההכנה שלהם, הכריסטוס אומר לאלה שמהם

 דרךאו , התגלות דרך, שלמהלא רק באופן של , ישנם אחדים בקרבכם המסוגלים לראות את ממלכת האל

 הם לעולם לא יראו, לזה דבר מעבר ומכם לא השיג אחדיםאם ; ידי האות של יונה-ההתקדשות המסומלת על

ממלכת האל אלא  יראו אתלא הם המשמעות היא שלפני מותם ." םאת ממלכת האל בהתגשמות זו לפני מות

הכריסטוס . מוותלאז הם יצטרכו לעבור דרך מצב זהה  ,אבל; הם רכשו התקדשות בצורה כלשהיכן אם 

שאפילו לפני מותם , אדם-גם בנייכולים להיות , בגלל היסוד החדש הנוכח עתה בעולםשאף להראות ש

הכריסטוס רצה . התלמידים לא הבינו את משמעות הדבר, בהתחלה. מסוגלים לראות את ממלכת השמים

נועדו להיות אלה אשר יתוודעו למיסטריות של ממלכות השמים לפני מוות טבעי או מוות  שהםלמסור להם 

שבו הכריסטוס מדבר על  פי לוקס-ון עלאוונגליהקטע המופלא ב. של התקדשות הישנההנחווה בצורה 

ר ָלֶכםֹוּוֶבֱאֶמת ֲאנִי א: התגלות עילאית יותר כדלקמן יְִראּו  יְִטֲעמּו ָמֶות ַעד ִכי ְמִדים פֹה ֲאֶׁשר ֹלאֹוָהע יֵּׁש ִמן ,מֵּ

.ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים ֶאת
36

נבחרו לחוות את הכוח , לא הבינו שהם אלה שבהיותם קרובים אליו התלמידים 

עמד עולם הרוח . הכריסטוס אשר יאפשר להם לחדור ישירות אל תוך עולם הרוח-עצום של עיקרוןה

 ?קרהאכן האם זה . גלוי להם בלי האות של שלמה ובלי האות של יונה להיעשות

 –כאשר שלושה תלמידים , מופיעה הסצנה של השתנות המראה, מיד לאחר המילים האלה באוונגליון

הדמויות של משה ואליהו מופיעות בפניהם באותו עולם . מובלים אל תוך עולם הרוח –יעקב ויוחנן , כיפא

.זמנית כריסטוס ישוע בהדרו-ובו
37

לכך שתובנה על  עדות –מביטים לרגע קצר בעולם הרוח התלמידים  

ברור שישנם , אך. ידי האות של שלמה והאות של יונה-נבחרו עלר שאאותו עולם אפשרית בלי הכשרים 

עצום ידי הכוח ה-כי הם נרדמים מיד לאחר שנשלפו מתוך גופם הפיסי וגופם האתרי על, רחי נזיריםפעדיין 

תיאור זה נועד לציין את הדרך השלישית של כניסה אל . הכריסטוס מוצא אותם רדומים. של מה שהתרחש

שהיה מסוגל  מי, באותם ימים. ידי האותות של שלמה ויונה-מלבד הדרכים אשר צוינו על, תוך עולם הרוח

, שהוא מוכרח לקבל השראה באופן ישיר, להתפתח מוכרחעצמו ' אני'שה ידעלפרש את אותות הזמנים 

 .'אני'תוך הבלפעול ישירות  מוכרחיםשהכוחות האלוהיים 
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לא היו , אפילו הטובים ביותר מביניהם, האדם באותם זמנים-היה צריך להיות ברור שבני, כן-כמו

היה אבל , המאורע של שינוי המראה נועד להיות התחלה. הכריסטוס אל תוכם-רוןמסוגלים להחדיר את עיק

הכריסטוס במובן המלא -לקלוט את עיקרון, באותו זמן, צריך גם להראות שהתלמידים לא היו מסוגלים

הכריסטוס כדי לרפא -כאשר הם רצו ליישם את כוח, כך-כוחותיהם הכשילו אותם מיד אחר, לפיכך. ביותר

הכריסטוס מציין שהם עדיין נמצאים . אך לא היו מסוגלים לעשות זאת, ידי רוח רעה-נשלט עלר שאאדם 

אדם -יהיה עליי להישאר עמכם זמן רב לפני שכוחותיכם יוכלו לזרום אל תוך בני: באמרו, רק בהתחלה

.אחרים
38

וב ש, כך הוא אומר-אחר, אך. הוא מרפא את האדם שהתלמידים לא יכלו לרפא, מיד לאחר מכן 

ר שהגיע הזמן שבו , ברמזו על המיסטריה שמאחורי ההתרחשויות הללו י לִ ָעִתיד ֶבן־ָהָאָדם ְלִהָמסֵּ . ֲאנִָׁשיםידֵּ

האדם עצמם במהלך שליחותם על -ידי בני-שנועד להתפתח על', אני'הגיע הזמן שבו ה: משמעות הדבר היא

 .לזהות בצורה הנעלה ביותר בכריסטוס הזה יש' אני'את ה .יימסר להם, יזרום בהדרגה אל תוכם, האדמה

ֶלה ַלִמִליםָאזְנֵּיֶכם  ַהּטּו ר  ִהנֵּה :ָהאֵּ י לִ ָעִתיד ֶבן־ָהָאָדם ְלִהָמסֵּ ִבינּו ֶאתַאְך הֵּם ֹלא . ֲאנִָׁשיםידֵּ ִכי ַהַמֲאָמר ַהּזֶה  הֵּ

ִבינּו ֶהם ְבאֶֹפן ֶׁשֹּלא הֵּ .ֻהְסַתר מֵּ
39
 

', אני'מספרים גדלים והולכים יבינו בסופו של דבר שה, ברם? אדם הבינו את האמירה הזאת-כמה בני

ידי כריסטוס -נוסף על, וההסבר שהיה אפשרי באותם ימים. האדם באותו זמן-נועד להימסר לבני, האדם-בן

האדם הוא תוצר הכוחות הקדומים אשר היו פעילים לפני , בעמדו לפנינו: הוא דיבר במשמעות הבאה. ישוע

, הכוחות הלוציפריים משכו את האדם כלפי מטה, אבל; ת השתלטו על הטבע האנושישהישויות הלוציפריו

כל מה . התוצאות של כל התהליכים הללו עברו אל תוך הכשרים שיש ברשותו היום. אל רמה נמוכה יותר

 .בהשפעה אשר גררה את האדם אל ספירה נמוכה יותר יםחדור, כל תודעה אנושיתו, הזרען שבא מ

רק החלק . התודעה שהוא פיתח עד כה חדורה בכוחות הלוציפריים. איברית-דו האדם הוא ישות

לא  שמש וירח שבהן, השריד האחרון של האבולוציה שלו דרך התקופות סטורן, מודע של ישות האדם-הלא

הוא אינו יכול , אך; רק זה זורם אל תוכו היום כיסוד הבתולי של טבעו –לוציפריים בפעולה היו כוחות 

כפי שהוא ניצב . הכריסטוס-התכונות והכוחות שביכולתו לפתח בתוכו באמצעות עיקרוןעמו בלי  להתאחד

מן . והזרע הנקביהזרע הזכרי ן נקודת מפגש של מה שמופק מ, האדם הינו בעיקר תוצר של תורשה, לפנינו

נו מואר כל עוד האדם אי. דואליות שכבר חדורה בכוחות לוציפריים –הוא מתפתח כדואליות , ההתחלה

הוא חושף , רעשלו בין טוב ו' אני'מתוך הכל עוד הוא אינו יכול להבדיל לגמרי , עצמית-ידי תודעה-על

רק החלק של האדם שהינו . חר יותרבפנינו את טבעו המוקדם והמקורי באמצעות המסך של טבעו המאו
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של הישויות נכנע להשפעתן חרון של הטבע שהיה שלו לפני שעדיין שומר על שריד א ילד-דמוי

 .הלוציפריות

של ישותו הוא זה החדור בכוחות  השניהחלק . 'מבוגר'וחלק ' ילד-דמוי'באדם ישנם חלק , לפיכך

הכוחות הלוציפריים ממלאים . השלב העוברי המוקדם ביותר ואילךן אך השפעתו ניכרת כבר מ, לוציפריים

אינו , שית לפני ההשפעה הלוציפריתכך שבחיים הרגילים מה שהיה כבר שתול בישות האנו, גם את הילד

מוכרח להתאחד עם הכוחות הטובים ביותר של , הכריסטוס מוכרח לעוררו מחדש-כוח. גלוי להיעשותיכול 

ן רק מלמה שנובע , שרים שהאדם השחיתהכריסטוס אינו יכול לקשור עצמו לכ-כוח. הילד שבאדם-טבע

שיש להמריץ זהו הדבר . מזמנים קדומים הילד-הקשר מוכרח להיות עם מה שנשאר מטבע; האינטלקט

 (.של טבע האדם)להפרות את החלק השני מוכרח מחדש ולאחר מכן 

הכריסטוס אל -כלומר מי מהם היה ראוי יותר לקלוט את עיקרון, ִמי ַהָגדֹול ָבֶהם –ה לָ אֵּ שְ הַ  ָבֶהםה רָ נֵּעֹו

ל ֶאתָכל  :ֶהםלָ  ֶהֱעִמיד אֹותֹו ְליָדֹו ְוָאַמר ,ח יֶֶלדָלקַ  ,ַמֲחֶׁשֶבת ִלָבם ַדע ֶאתֶׁשיָ יֵּׁשּוַע . תוך ישותו שלו ַהיֶֶלד  ַהְמַקבֵּ

של ההשפעה  ההתפרצות שלפנימי שמאוחד בשם הכריסטוס עם מה שנשאר מהזמנים , כלומר – ְׁשִמיבִ ַהּזֶה 

יֶאת ֲאֶׁשר ְׁשָלַחנִ  ְמַקבֵּל אֹוִתי ְמַקבֵּלְוהַ ; אֹוִתי הּוא ְמַקבֵּל, הלוציפרית
40

מי ששלח את החלק הזה כלומר  – 

שמים דגש על המשמעות הגדולה של מה שנשאר , שם. של הישות האנושית אל האדמה( הילד-דמוי)

 .באדם וצריך להיות מטופח בטבע האנושי' ילד-דמוי'

אנו יכולים . על אדם הניצב לפנינו שיש לו את היסודות של תכונות טובות מאודאנו יכולים לומר 

כלל -אך השיטות שבדרך, אוד כדי לפתח את אותן תכונות שלו כך שיתקדם התקדמות ממשיתלהתאמץ מ

חיוני לשים לב למה . משתמשים בהן כיום אינן לוקחות בחשבון את מה שקיים ביסודות של ישות האדם

 דרךילד זה שחום יכול להימסר לכשרים האחרים -כי זה באמצעות טבע דמוי, באדם' ילד-דמוי'שנשאר 

לכל אדם . כדי שהכשרים האחרים יוכלו להיות כמוהם, הילד-הטבע דמויאת יש לפתח . הכריסטוס-רוןעיק

 –כוחות , אבל. הכריסטוס-ייענה לאיחוד עם עיקרון, כאשר הוא ניעור לחיים, ילד בתוכו והוא-יש טבע דמוי

אם רק הם , ו עליידחו את וילגלג, ידי ההשפעה הלוציפרית-אשר נשלטים על –מסוג נעלה ככל שיהיה 

 .כפי שהכריסטוס עצמו ניבא –הכריסטוס -מה שיכול לחיות על האדמה ככוח, פועלים באדם כיום

כאשר . מחזיר בצורה ברורה מאוד את הכוונה והמשמעות של ההכרזה החדשה פי לוקס-האוונגליון על

רק , אבל –זוהה וא ה, הסדר הישןן הסתובב בעולם כמתקדש מ, אדם אשר נשא על מצחו את האות של יונה

הייתה נחוצה לפני  תהכנה מיוחד. כמי שבא להעיד על עולמות הרוח –ידיעה -ידי אלה שהיו בעלי-על

סוג חדש של הכנה היה נחוץ עתה כדי להבין את מה שהיה גדול , אך. שאפשר היה להבין את האות של יונה
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לסלול את הדרך להבנה  דהענור שאהכנה חדשה  –ידי האותות של שלמה ויונה -יותר מכל מה שצוין על

, דורו של כריסטוס ישוע יכלו בהתחלה להבין רק את הדרך הישנה-בני. דרך חדשה להבשלת הנפש, חדשה

שהכריסטוס הביא עתה אימפולס . והדרך שיוחנן המטביל הטיף לה הייתה הדרך שהייתה ידועה לרבים מהם

היה , אדם שקודם נתפסו כמתאימים-מו כלל לבנישהוא חיפש אחר נפשות בקרב אלה שלא ד, חדש לחלוטין

הם הניחו שהוא יתחבר לאלה אשר תרגלו את הסוג הישן של תרגילי משמעת . מובן להם-לגמרי בלתי

אלה שאותם ראו  בקרבהם לא יכלו להבין מדוע הוא ישב , לפיכך. אדם כאלה-וימסור את תורתו לבני

מסור בדרך הישנה את האימפולס החדש כולו שבאתי אם היה עליי ל": הוא אמר להם, אך. 'חוטאים'כ

היה זה כאילו היה , אם צורה חדשה של תורה לא הייתה אמורה להחליף את הישנה, למסור למין האנושי

מה שעומד להימסר . בד חדשה על בגד ישן או למזוג יין חדש אל תוך נאדות ישנים פיסתעליי לתפור 

מוכרח להימזג , ידי האות של שלמה או האות של יונה-מצוין עללאנושות והוא גדול יותר מכל דבר אשר 

לרומם את עצמכם במידה מספקת כך  מוכרחיםואתם . אל תוך צורות חדשות, אל תוך נאדות חדשים

" !שתבינו את התורה החדשה בצורה חדשה
41
 

 –' אני'העוצמה של ה-אלה שהיו אמורים להבין מוכרחים לעשות זאת עתה באמצעות ההשפעה רבת

, לפיכך. הכריסטוס הרוחית עצמה-תוכם מישות אלא באמצעות מה שנמזג אל, ה שהם למדולא באמצעות מ

שעברו  פיעל אף אדם ש-אלא בני, סמך התורות הקדומות הוכנו כהלכה-אדם שעל-הנבחרים לא היו בני

האמונה את המסוגלות להבין באמצעות כוח , הוכיחו את עצמם כישויות אנוש פשוטות, התגשמויות רבות

אות שהיה אמור להתבצע לפני עיני המין האנושי , היה אמור להיות מוצב בפניהם' אות'. זרם אל תוכן אשר

זירה הוצג עתה ב, שהיה מעשה טקסי במקדשי המיסטריות במשך מאות ואלפי שנים המוות המיסטי. כולו

. ופץ כמאורע יחיד בגולגתאהבסודיות מקדשי ההתקדשות כל אשר התרחש . הגדולה של היסטוריית העולם

התבצע עתה בפני , ישנהימים וחצי של התקדשות  ק מתקדשים העידו עליו במהלך שלושהתהליך שעד כה ר

יכלו רק לתאר את המאורע , אלה שהעובדות היו ידועות להם, לפיכך. המין האנושי במציאות ממשית

היא היסטוריות ועובדות כדי מציה לעברה טרנספור הישנהההתקדשות : בגולגתא בהיותו מה שבאמת היה

 .התבצעה בזירת היסטוריית העולם

מוות -עברו בשינה דמויתר שאשלושת הימים וחצי , בזמנים קדומים !זה מה שהתרחש בגולגתא

פשו על הטבע הגופני ונתמיד  יגבראת ההכרה שהרוחי , הביאו למתקדשים הספורים אשר היו עדים לה

התקדשות ה. ממשות המתבצעת בפני עיני העולםזו נועדה להיות . ם רוחיורוחו של האדם משתייכות לעול

התקדשות זו , לפיכך. כפי שהיה המאורע בגולגתא, הועברה אל המישור החיצוני של היסטוריית העולם

ן מה שנבע מ. אלא עבור המין האנושי כולו, התגשמה לא רק עבור אלה אשר היו עדים למאורע הממשי
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זרם של חיים רוחיים זרם אל תוך המין האנושי מתוך טיפות . אל תוך האנושות כולה זרם, המוות על הצלב

נועד עתה , חכמהידי מורים אחרים כ-עלמה שנמסר . הדם אשר נפלו מפצעיו של כריסטוס ישוע בגולגתא

זהו ההבדל היסודי בין המאורע בגולגתא והתורות . עוצמה פנימיתכ, כוח פנימילעבור אל תוך האנושות כ

 .ידי מייסדי הדת האחרים-ניתנו עלר שא

התרחש  אשרמזו הקיימת כיום נחוצה לפני שתיתכן המשגה אמיתית כלשהי על  הבנה עמוקה יותר

הדם הוא הביטוי . האנושי היה קשור באופן פיסי לדם' אני'ה, כאשר אבולוציית האדמה החלה. בגולגתא

הם היו , ופיעההכריסטוס  ואלמלא, יותר ויותר' יאנ'את החיזקו האדם -בני. האנושי' אני'החיצוני של ה

מהו הדבר . ידי המאורע בגולגתא-התפתחות זו עלפני הם היו מוגנים מ. אנוכיותשקועים לגמרי בפיתוח 

התהליך אשר החל על הר הזיתים כאשר טיפות ! 'אני'הדם שהינו המהות העודפת של ה? שהיה צריך לזרום

הדם אשר . המשיך כאשר הדם זרם מפצעיו של כריסטוס ישוע בגולגתא, נפלו מהמושיע כמו טיפות דםזיעה 

המשמעות הרוחית של . שהיה צורך להקריב, הצלב היה סימן לאנוכיות העודפת בטבעו של האדםן זרם מ

כלומר  –התוצאה של מה שקרה שם לא תהיה ברורה לכימאי . ההקרבה בגולגתא דורשת מחקר עמוק וחודר

הדם אשר זרם בגולגתא היה נבחן מבחינה  אילו. תפיסה אינטלקטואלית בלבד לאדם שברשותו כוח של

מחקר אוקולטי , אך; היה מתגלה שהוא כולל את אותן מהויות שיש לדם של ישויות אנוש אחרות, כימית

אהבה  אדם היו נבלעים באנוכיות אלמלא-בני, באמצעות הדם העודף באנושות. היה מגלה שהדם שונה מאוד

אהבה אינסופית מעורבבת עם הדם , כפי שמחקר אוקולטי מגלה. הייתה מאפשרת לדם זה לזרוםאינסופית 

באה , דרך הכריסטוס, דבק במטרתו שהייתה לתאר כיצד פי לוקס-האוונגליון עלמחבר . אשר זרם בגולגתא

יה את מה שהכל אחד מהאוונגליסטים מתאר . לעולם האהבה האינסופית אשר תסלק בהדרגה את האנוכיות

 .מתפקידו המיוחד לתאר

היינו מגלים שכל הסתירות , אם הדברים הללו היו יכולים להיות מפורשים בעומק גדול עוד יותר

כי הן נופלות בתחום אבותיו של ישוע מנצרת כאשר , היו נפסלות, לכאורה שמחקר מטריאליסטי היה מעלה

העסיק אותו יותר  אשרמתאר את כל אוונגליסט . העובדות האמיתיות של ילדותו המוקדמת ידועות

היו , משרתי הדבר-ו רואים רוחייםאשר היו , מה שמוסרי המידע שלולוקס מתאר את . מבטו-מנקודת

 –האוונגליסטים האחרים עוסקים בהיבטים שונים . מסוגלים לקלוט כתוצאה מההכנה המיוחדת שלהם

סולחת לכל העוולות שהעולם הפיסי  החוצה אשר-קולט את האהבה הזורמת פי לוקס-האוונגליון עלמחבר 

מילים של סליחה גם כאשר נעשות העוולות , מילים המבטאות את האידיאל הזה של האהבה. לכפותיכול 

ינָם י ,ְסַלח ָלֶהם ,ָאִבי: הצלב בגולגתאן מהדהדות מ, הנוראות ביותר ם עשֶ ְדִעים ָמה ֹוִכי אֵּ !ִׂשיםֹוהֵּ
42
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מתחנן לסליחה , עצומההמשמעות המגשים את המעשה בעל , צלב בגולגתאעל ה, הוא, אהבתו האינסופית

 .אלה אשר צלבו אותו למען

העובדה שיש משהו בטבע האנושי היכול  צורך להדגיש אתהיה . כוח האמונה נפנה שוב לתורת, ועתה

ו לא חשוב כמה חזק הוא עשוי להיות כבול אל אות, העולם החומרין לזרום ממנו ולשחרר את האדם מ

כך שכיכר , הבה נחשוב על אדם המסובך בעולם החומרי דרך כל פשע שאפשר להעלות על הדעת. עולם

הבה נחשוב שהוא שמר לעצמו משהו שכוח האמונה יכול , ברם; עונש עליוהעיר של אותו עולם מטילה 

. אחר כפי שפושע היה שונה מאדם, אמונה-חסראדם כזה יהיה שונה מאדם אחר . לגרום לצמיחתו בתוכו

הקורן אל תוך עולם , האמונה היא כמו אור עמום, אצל האחר, ברם. והשיפוט מוגשם אמונה-האחד חסר

היות שאתה יודע שאתה  –ַהיֹום : לו נאמר, לכן. הוא אינו יכול לאבד את הקשר עם הרוחי, לפיכך; הרוח

ְהיֶה ְבגַן –קשור לעולם הרוח  ִֹ ֶדן-ִאִתי ת !עֵּ
43
 

אוונגליון הצלב בתיאור שניתן בן מהדהדות מ, כן האמת של אהבהו, ה ותקווההאמיתות של אמונ, כך

 .פי לוקס-על

 .שמחבר האוונגליון הזה רוצה להדגיש, המשתייך לאותו תחום של חיי הנפש, יש עוד משהו

ן את יכווההוא יכול ל, חדורה באהבה אשר זרמה על הצלב בגולגתאכאשר ישותו כולה של האדם 

האבולוציה על האדמה מוכרחה לאפשר בהדרגה לרוח החיה בתוכי לבצע : לומרמבטו אל העתיד ו

האב אשר התקיים לפני -עלינו להחזיר את עיקרון, עם הזמן. הקיום הפיסית כולה-טרנספורמציה בהוויית

הכריסטוס -עלינו לתת לישותנו כולה להתמלא בעיקרון; הרוח שקיבלנו, הופעתה של ההשפעה הלוציפרית

אלא , ידינו לא נבראו על ידנו. חי בנפשנו כתמונה מהימנה של אותו עיקרון אשראו לידי ביטוי את וידינו יבי

, אדם עוברים התגשמות אחר התגשמות-כאשר בני. הכריסטוס יזרום דרכן-ועיקרון, האב-ידי עיקרון-על

ריאֹות של בשהן  –אל תוך מה שהם מגשימים בגופם יזרום המיסטריה בגולגתא ן זורם מההכוח הרוחי 

ביטחון האדם יתמלאו ב-בני .הכריסטוס-כך שהעולם החיצוני יתמלא בסופו של דבר בעיקרון – האב-עיקרון

שאפשר וביל אל האידיאל י, קווה העילאית ביותר עבור העתידוביל אל התהצלב בגולגתא וין הדהד מש

 : לבטא כך

 ;אני מאפשר לתקווה לנבוט בתוכי

 ;יאני מאפשר לאהבה לנבוט בתוכ

 ,הן תצמחנה ותתחזקנה במידה מספקתואני יודע שלאחר ש

 . הן תמלאנה את החיים החיצוניים בכללותם

                                                      
43

 .43פסוק , ג"פרק כ, פי לוקס-האוונגליון על 



 

026 

התקווה למען עתיד , כך. האב-אני גם יודע שהן תחדורנה כל דבר בתוכי שהינו בריאה של עיקרון

, ביטחון איתן הם יהיו מוכרחים לרכוש, האדם יבינו שביחס לעתיד-ובני, האנושות תתווסף לאמונה ולאהבה

 : באמרם

 ,אם רק תהיה בי אמונה

 ,אם רק תהיה בי אהבה

 אוכל להחזיק בתקווה 

 , אל תוכישכריסטוס ישוע הכניס שמה 

 . ימצא בהדרגה את דרכו אל העולם החיצוני

!ְביְָדָך ַאְפִקיד רּוִחי ,ָאִבי: הצלב כאידיאל נעלה תהיינה מובנותן אשר מהדהדות מהמילים , ואז
44
 

פי האוונגליון אשר מציין כיצד זרמים -הצלב עלן מהדהדות מ, אמונה ותקווה, של אהבה מילים

זרם , חכמה מה שהתקבל קודם בצורת. מתאחדים בנפשו של ישוע מנצרת, רוחיים שלפני כן היו מופרדים

שומה על . ידי האידיאל הנעלה של הכריסטוס-מודגם על, ככוח ממשי של הנפשהאדם -אל תוך בני

כדי ששלוש , פי לוקס-האוונגליון עלדם לרכוש הבנה עמוקה יותר ויותר על מה שנמסר במסמך כמו הא-בני

כאשר עם הכשרים שהאמיתות של מדע . לכוחות פעילים בנפש להיותהצלב תוכלנה ן המילים המהדהדות מ

מוסר -אינו הטפת, הצלבן אדם מתחילים לחוש שמה שזורם מטה אליהם מ-בני, הרוח יכולות לפתח בהם

. פי לוקס-אוונגליון עלשמסר חי באמת כלול בהם יתחילו להבין , אלא כוח חיוני ופעיל, חיים-חסרת

 .הסוג הזהן מ בכתביםמעוגן  אשרלחשוף בהדרגה את היא שליחותו של מדע הרוח 

גם . פי לוקס-האוונגליון עלניסינו לחדור עמוק ככל האפשר אל תוך תוכנו של , בסדרה זו של הרצאות

נמנע -שבאופן בלתיסדרה אחת של הרצאות אינה יכולה לחשוף הכול ומיד תבינו , קרה של אוונגליון זהבמ

אם תעקבו אחר הנתיב אשר מצוין באמצעות הרצאות כמו אלה שניתנו , אבל. מובן-הרבה מאוד נשאר לא

ותר ויותר תוכלו לחדור עמוק יותר ויותר אל תוך האמיתות האלה ונפשכם תתאים בצורה טובה י, כאן

 .לקליטת והטמעת המילה החיה המסתתרת מאחורי המילים החיצוניות

עבורנו זהו כלי להבנת , כך. זהו כלי להבנת מה שנמסר לאנושות. ינו גוף של תורה חדשהמדע הרוח א

זוהי תיאוסופיה כריסטיאנית או : "לא תאמרו עוד, כך את מדע הרוח תתפסואם . ההתגלות הכריסטיאנית

כדי , קיים רק מדע רוחי אחד ואנו מיישמים אותו ככלי להכרזת האמת!" אחרת של תיאוסופיה פשוט צורה

זהו אותו מדע רוחי שאנו מיישמים . להוציא אל האור את האוצרות של החיים הרוחיים של המין האנושי
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מדע הרוח הגדולה של . במקרה שני פי לוקס-האוונגליון עלגיטה במקרה אחד ואת  וודגכדי להסביר את הבה

תהיה , אך; נמסר לאנושות בתחום החיים הרוחייםר שאלחדור אל תוך כל אוצר  יכולטמונה בעובדה שהוא 

 .לנו תפיסה שגויה אודותיו אם נעצום את אוזנינו בפני ההכרזות שהוכרזו בפני האנושות

בינכם בה, פי לוקס-אוונגליון עלבהמופיעה שמוכרחים אתם לשמוע את ההכרזה נפש זו -עם גישת

ן הידיעה הגדלה והולכת אשר יכולה להירכש מ, ואז. שהיא חדורה לפני ולפנים בהשראה של אהבה

האוונגליון הזה בעזרת מדע הרוח תתרום לא רק לתובנה על המיסטריות של היקום המקיף והתשתית 

ווה תשרור ושל: "פי לוקס-אוונגליון עלהחשיבות ב-אלא להבנת המילים רבות, הקיום-הרוחית של הוויית

יותר מכל טקסט , מסוגל פי לוקס-האוונגליון על, לגמריבהיותו מובן ." האדם בעלי רצון טוב-בנפשות בני

שלום על ישרור חום שבאמצעותה -למזוג אל תוך הנפש האנושית את אותה אהבה המעניקה, דתי אחר

מה שיכול . האדמה התגלו עלר שאהראי היפה ביותר של מיסטריות אלוהיות -וזוהי תמונת –האדמה 

ם נלמד להבין את א. לעלות שוב אל הגבהים הרוחיים, ראי-וכתמונת, על האדמה להשתקף מוכרח, להתגלות

רוחיות ושל -אפשר יהיה לגלות לנו את המיסטריות של הישויות האלוהיות, זהמדע הרוח במובן 

הראי -כאן בתמונת –ה ושלום אהב. ה בנפשנוהראי של התגלויות אלה תחי-ותמונת, הקיום הרוחית-הוויית

 .הגבהיםן היפה ביותר על האדמה של מה שזורם מטה מ

אשר הדהדו כאשר הכוחות  פי לוקס-האוונגליון עלאנו יכולים לקלוט ולהטמיע את מילות , בדרך זו

העולמות ן ההתגלויות נמזגות מטה מ. של הנירמנקאיה של בודהא זרמו מטה אל תוך הילד ישוע מקו נתן

, אדם מפתחים את הכוח-ם אל תוך האדמה ומשתקפות מלבבות אנוש כאהבה ושלום בה במידה שבניהרוחיי

ההכרזה . שלו' אני'מה, הכריסטוס מאפשר לו לזרום ממרכז ישותו של האדם-שעיקרון, הרצון הטוב

פי -אוונגליון עלמהדהדת בבירור ועם זוהר החום כאשר אנו מבינים באמת את משמעותן של המילים האלה ב

 :לוקס

האדם מביאות שלום לכל אלה -ה מלבבות בנין המרומים והשתקפותההתגלות של עולמות הרוח מ

 .שמטרתם על האדמה המתפתחת היא לפתח רצון טוב
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