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 1הרצאה 

 1111בספטמבר  1

 

האדמה  על המאורע הגדול ביותר בהיסטוריית לי ההזדמנות לדבר בשוויץ שיש תהשלישי זו הפעם

; פי יוחנן-אוונגליון עלההיבט המוצג בעל מאורע זה מדיברתי  שם, זאלהייתה בבהפעם הראשונה . והאדם

הפעם , ועתה; ידי לוקס-הפעם השנייה הייתה בהתאמה עם התיאורים של המאורע אשר נמסרו על

 .פי מתי-האוונגליון עלהאימפולס של מה שיש לי לומר יבוא מ, השלישית

, זה שמורים בארבעה מסמכיםשל מאורע  על חשיבות העובדה שהתיאוריםהצבעתי , לעתים קרובות

כך מכיוונה של החשיבה -רבה כלומה שנותן מקום לביקורת קשה , אבל. זה מזה מאודשונים  לכאורה

פי השקפתנו -חשוב עלמשהו הוא בדיוק מה שעושה עלינו רושם כ, המטריאליסטית של ימינו

מבט -ות כלשהי אשר נבחנה מנקודתאיש אינו צריך לאפשר לעצמו לתאר עובדה או יש. האנתרופוסופית

. אפשרי להתייחס לתוצאה כהעתק אמיתי של העץ-אך בלתי, אדם יכול לצלם עץ מכיוון אחד. אחת בלבד

ליצור אידיאה , ידי השוואת ארבע התמונות-על, הוא יוכל, שונים אם הוא יצלם אותו מארבעה כיוונים, ברם

כיצד יכול אדם להניח שמאורע , רים חיצוניים רגיליםאם דבר זה נכון ביחס לדב. מקיפה של הופעת העץ

הקיום -המידה הרבה ביותר של כל הדברים החיוניים להוויית –הכולל בתוכו סדרה של התרחשויות 

ההסבר ; סתירות בין האוונגליונים הן רק לכאורה. יכול באמת להיתפס רק מכיוון אחד בלבד –האנושית 

ידי -על. עוצמה זה-לתאר צד אחד בלבד של מאורע רב יכולתושבשלהן טמון בעובדה שכל מחבר ידע 

 .תמונה מלאהלבהדרגה  להגיעאפשר , ידי השוואת התיאורים השונים-הכרתה של עובדה זו ועל

ובאמון  בסבלנות, ביותר באבולוציה הארציתמאורע העצום ה, זהמאורע  לאהבה ניגש , אם כן

להעשיר את הידיעה נוכל באמצעותם שעודנו מאמינים ב, החדשה-בארבעת התיאורים אשר נמסרים בברית

 .שלנו עליו

זה ייתן לנו את התוצאה הטובה , ברם. נהוג להתחיל במסירת תיאור היסטורי של מקור האוונגליונים

כי באופן , ייאמר לקראת סוף הסדרה פי מתי-האוונגליון עלביותר אם מה שעומד להיאמר על מקורו של 

, למשל. ההיסטורי ותיאורו של דבר כלשהו צריכה לבוא לפני הבנת, ם מציגיםטבעי וכפי שמדעים אחרי

, במקרים אחרים. ן מועיל להיסטוריה שלהאינו יכול לגשת באופ, אריתמטיקהאדם שאין לו ידיעה של 

הסידור סותר את , היכן שזה לא נעשה; הינו דבר אוניברסלי, להציב תיאורים היסטוריים בסופו של מחקר

התכנים של תקפות להוכיח את , לראשונה, ייעשה כאן ניסיון, כך. טבעיים של הידיעה האנושיתהצרכים ה

 .ולאחר מכן לבחון את מקורו ההיסטורי פי מתי-האוונגליון על

חזרה 
לתוכן 
 עניינים
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במהרה אנו נעשים מודעים , גם אם באופן חיצוני, כאשר אנו מאפשרים לאוונגליונים להשפיע עלינו

הרצאות שניתנו קודם ב נזכריםעצם כאשר אנו ורגש זה מת הם מבוטאטיפוסי בדרך שבה כל אחד מלמשהו 

העוצמה של -בשאיפתנו להבין את המסרים רבי. לוקספי -האוונגליון עלעל ופי יוחנן -על האוונגליוןעל 

מפני  –ומוכרחים להודות שבאוונגליון זה ; הרוחית גדולתובפני אנו חשים מוכנעים , פי יוחנן-האוונגליון על

אנו מגלים את העילאי ביותר שאליו  –ספר על העילאי ביותר שהחכמה האנושית יכולה להגיע אליו שהוא מ

הקיום של העולם -נראה שהאדם נושא את עיניו אל פסגת הוויית, בו. ההבנה האנושית יכולה להגיע בהדרגה

שמשהו נכנס  שערלמאפשר לי  פי יוחנן-האוונגליון על, כמה קטן שאני עשוי להיות כאדם: "ואומר לעצמו

הגדולה הרוחית של ישות קוסמית ." אל תוך נפשי שעמו אני מאוחד ומכניע אותי עם רגש של האינסופי

 .פי יוחנן-האוונגליון עלאנו מדברים על נפש האנושית כשב משתקעת, קשורה שאליה האנושות

מה שמילא את ; פי לוקס-אוונגליון עלנאמר ביחס ל אשרכאשר קראתם את שעלו היזכרו ברגשותיכם 

 .נפשכם היה משהו שונה למדי

ת כמיהה בנפש האנושית ר ההתגלות של גדולה רוחית המעוררזוהי בעיק, פי יוחנן-אוונגליון עלב

, אנו נתקלים בפנימיות של טבע נפשי, פי לוקס-אוונגליון עלב; וממלאת אותה במשב של קסם הקולטת

ישות היוחנן מתאר את . ידי הלב האנושי-נחווים עלהעוצמה של כוח האהבה וההקרבה בעולם כאשר אלה 

ההקרבה האינסופי שלה  רלוקס מראה לנו את הישות הזאת בכוש. כריסטוס ישוע בגדולתה הרוחיתשל 

ונותן לנו איזשהו מושג על טבעו של אותו כוח שכאהבה של הקרבה פועם בעולם בדרך שבה פועמים כוחות 

 .האדם-של בניכולם העולם ואת מעשיהם  במלאו את האבולוציה כולה של, אחרים

; הרגשאנו חיים בעיקר ביסוד , לפעול בתוכנו פי לוקס-האוונגליון עלכאשר אנו נותנים להשפעתו של 

פי -אוונגליון עלהמופיע לפנינו ב, על המטרות והיעדים המוחלטים של הידיעה המדבר, ההבנהוזהו יסוד 

זהו אבל , אפשר לחוש בזה מהאוונגליונים עצמם. אל לבנו –לוקס , יוחנן פונה יותר אל ההבנה שלנו. יוחנן

אלה . מגלה דע הרוחמש מהאנו מסוגלים להוסיף למסמכים האלה דרך  אשרגם המאמץ שלנו למסור את 

היה הבדל עמוק הן . יכול להישמעהיה לא שמעו את כל מה ש, שעבורם אוונגליונים אלה הם רק מילים

אלה . לוקספי -האוונגליון על וזו עלפי יוחנן -על האוונגליוןההרצאות על  בשפה והן בסגנון בין סדרת

 .פי מתי-האוונגליון עלמוכרחים להיות שוב שונים כאשר אנו ניגשים אל 

פעם באבולוציה של המין האנושי -הדבר הוא כאילו כל מה שהתקיים אי, פי לוקס-אוונגליון עלב

 .מכונה כריסטוס ישוע, שבתחילת העידן שלנו, נראה שהתרכז בתוך הישות, כאהבה אנושית

אפילו יותר , צדדי מאשר שני האחרים-מופיע יותר רב פי מתי-האוונגליון על, לתפיסה חיצונית גרידא

אנו מוצאים שלא , פי מרקוס-אוונגליון עלאבל כאשר אנו מתייחסים ל, צדדי מאשר השלושה האחרים-רב

 .צדדי-חד, במובן מסוים, הוא, כמו האחרים
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את  – פי לוקס-האוונגליון על; של כריסטוס ישוע החכמהחושף את הגדולה של  פי יוחנן-האוונגליון על

הממלא את  הפארבעיקר את העוצמה של הכוחות היוצרים ו – פי מרקוס-האוונגליון על; שלו האהבהכוח 

סמיים אשר נראים משהו מדהים במזיגת הכוחות הקו משעריםאנו , מהאוונגליון הזה. המרחב האוניברסלי

 .אצים לעברנו מכל הכיוונים של המרחב

מה הרי , ומה שנובע מיוחנן ממלא אותה בתקווה ממלא את הנפש בחום פנימיבעוד מה שזורם מלוקס 

שמולם הנפש חשה כמעט פאר הכוחות הקוסמיים הם העוצמה המהממת ו פי מרקוס-האוונגליון עלשעולה מ

ההתקדמות , האהבה-החום העמוק של יסוד – פי מתי-אוונגליון עלבכל שלושת היסודות נוכחים . נמחצת

הם נוכחים בצורה חלשה , במובן מסוים, אבל. התקווה של ההבנה והגדולה המפוארת של היקום-מלאת

שאנו עשויים להיות בעוד . יותר ולכן הם נראים קשורים יותר לאנושות מאשר באוונגליונים האחרים

שאנו אנו חשים , החכמה והגדולה של שלושת האחרים, חים בפני האהבהנדהמים כך שאנו כמעט משתט

האוונגליון  .אפילו לגשת אליו ולהציב את עצמנו לצדו, פי מתי-האוונגליון על מולמסוגלים לעמוד זקופים 

מזה שבשלושת האוונגליונים  אף על פי שהוא מביא משהו ,בשום מקום אינו מערער אותנו פי מתי-על

זהו המסמך האנושי ביותר מבין כולם ויותר מהאחרים הוא מציג , לכן. ערערלפעול באופן מיכול האחרים 

הוא מהווה פרשנות של האחרים ובהבהירו את מה שהינו עצום מדי , במובן מסוים. את כריסטוס ישוע כאדם

 . הוא שופך עליהם אור ראוי לציון, עבור ההבנה האנושית באוונגליונים האחרים

 פי לוקס-האוונגליון על. יש לומר בהתייחס לסגנון של האוונגליונים השוניםאשר את  הבה ניקח עתה

, מספר כיצד המידה הגבוהה ביותר של אהבה והקרבה הושגה בישות שאותה אנו מכנים כריסטוס ישוע

העידנים ן מזיגה אנושית ירדה מ, האדם-וכיצד למען גאולת בני, האדם-כיצד זה זרם אל תוך העולם ובני

 .והוא מתאר את הזרם הזה עד להתחלה המוקדמת ביותר של האדם, בראשיתיים של ההתפתחות הארציתה

כן מוצג לנו כיצד האדם יכול לראות עם החכמה והידיעה שלו את ההתחלה ו פי יוחנן-אוונגליון עלב

של  כי כאן התיאור, האוונגליון כבר בתחילתמוצג לנו זה : שאותה הבנה יכולה להגשים, המטרהאת 

, נו יכולה לרכושתתודעהתפיסה הרוחית הנעלה ביותר ש. מוכריסטוס ישוע מצביע על הלוגוס היוצר עצ

עוסק  פי מתי-האוונגליון על. פי מתי-אוונגליון עלשונה ב הדבר. הפתיחה של אוונגליון זה בשורותמוגדרת 

 יצאהראותו כיצד היא בה, הוא מתייחס בהתחלה אל מקורה של שושלת יוחסין זו; ישוע מנצרת, באדם

ת הוא מראה כיצד כל התכונו. אצל עם מסוים התורשההוא עוקב אחר קו . מנקודה מוגדרת בהיסטוריה

הטוב ביותר שהיה , דורות עשר-הארבעשלוש פעמים , כיצד; גזע של אברהםשאנו מוצאים בישוע רוכזו ב

חות האנושיים העילאיים ביותר כדי להכינו לפריחה המושלמת של הכו, של עם זה נמזג בדמו, לו לתת

 .באינדיבידואל אנושי אחד

לוקס מצביע על הגודל העצום של האבולוציה , בעוד שיוחנן מצביע על התכונה הנצחית של הלוגוס

אשר , ישוע מנצרת, מספר לנו על אדם פי מתי-האוונגליון על –בלקחו אותנו חזרה אל ראשיתה , האנושית
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, עד אברהם –עשר דורות -תכונותיו דרך שלוש פעמים ארבעה ירידת השתייך לעם המסוגל לעקוב אחר

 .מייסדו של הגזע

 פי מרקוס-האוונגליון עלהבנה ממשית כלשהי של מה ששלפני אפשר רק לרמוז על מה שנחוץ , כאן

שאנו מוכרחים ללמוד בדרך מסוימת לדעת את הכוחות הקוסמיים , כלומר. השגה-תהיה ברת, שואף להסביר

כריסטוס ישוע מוצג בפנינו כמהות , באוונגליון זה, כי. דרך המהלך כולו של התפתחות העולם הזורמים

מרקוס שואף . ככוח קוסמיבאינסופיות המרחב מהות של מה ששכן קודם ; הפועלת בתיווך אנושי יתהקוסמ

הפוסע , כריסטוס ישוע, האדם האלוהי, עבורו; הפעילות הקוסמית לתאר את מעשיו של הכריסטוס כתמצית

מרקוס מתאר כוחות של כוכבים , כך. שמש בפעילותו שאין לה גבולות-מהווה תמצית של כוח, על האדמה

 .הפועלים בתיווך אנושי

, כי ממש בהתחלה, נוגע גם בפעילות זו של כוכבים פי מתי-האוונגליון עלמחבר , בדרך מסוימת

מוצג לנו שעובדות קוסמיות קשורות ללידתו הוא מוביל אל נקודה שבה , בתארו את לידתו של ישוע מנצרת

 .זה כאשר הוא מדבר על הכוכב אשר מנחה את שלושת האמגושים אל מקום לידתו של ישוע; של אדם

הוא אינו דורש שנישא ; פי מרקוס-אוונגליון עלב שנעשהמתאר פעילות קוסמית כפי  אינוהוא , אבל

ואת ההשפעה שהייתה  –האמגושים  –אדם -ושה בניהוא מראה לנו של; את עינינו אל פעילות קוסמית זו

. מהם רגשותיהם ולשעראדם אלה -אל שלושה בני להתייחסאנו יכולים . למאורעות הקוסמיים האלה עליהם

, אין לו גבולותלא אל המרחב ש, מתי היה מכווין את מבטנו, אילו היינו מתרוממים אל מה שהינו קוסמי, כך

 .האדם-וס בלבבות בניהקוסמ אל פעולת, אלא אל האדם

המאפיין המרכזי של . רמזים אלה צריכים להתקבל רק כמציגים את ההבדל בסגנון של האוונגליונים

מבט שונה ולכל אחד מהם יש את האופן והשיטה המיוחדים לו -כל אוונגליון הוא שהוא נותן תיאור מנקודת

 .בתיאור המאורע הגדול ביותר באבולוציה האנושית והארצית

הדם הקרובים של ישוע -עוסקות בקשרי פי מתי-האוונגליון עלדות החשובות ביותר בתחילת העוב

, מאז אברהם מייסדו, וכיצד התכונות של עם שלם; מסופר לנו כיצד האדם הפיסי של ישוע נברא. מנצרת

זר היה צריך להראות כיצד הדם של ישוע ח, לכן. ישוע מנצרת, היו כלולות כתמצית בישות אנושית אחת

עמדו הם זה שלמענו  –טבע העם הזה , וכיצד בתיאור זה; חזרה דרך הדורות אל אביו של העם העברי

. היה מרוכז בתוך האישיות הפיסית של ישוע מנצרת –במיוחד ביחס לאבולוציה האנושית והארצית  בתוקף

, ל העם העברילדעת משהו על טבעו ש, המבט של מחבר האוונגליון-כדי להבין את נקודת, הכרחי ,לכן

היו מסוגלים , אופיים המיוחד עם, העם העבריבני מה היה הדבר ש: "ולהיות מסוגל להשיב על השאלה

לב לעובדות אשר -ההיסטוריה המטריאליסטית החיצונית מקדישה מעט תשומת" ?להעניק למין האנושי

 שליחותל אחד מהם יש שלכ, שאין שני עמים באבולוציה האנושית עם אותה משימההעובדה . מודגשות כאן

, כל העמים. זה חשוב ביותר, אבולוציה אנושיתמהי המבינים לאלה , ברם; בקושי ניתן להבחין בה, מיוחדת
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הגופים של כל גזע חושפים מבנה מסוים בעטיפות , כך. פי גורלם-מתעצבים על, עד לפרטים הפיסיים

, שבה הן חודרות זו את זו באופן הדדי והדרך; הפיסיות שלהם וכן בעטיפות האתריות והאסטרליות שלהם

 .של אותו עם לאנושות מפיקה את הכלי ההולם ביותר עבור תרומתו

העברי לאנושות המיוחדת של העם  מה הייתה תרומתו: "לנוסח הבאאפשר לשנות את השאלה , עתה

 "?גופו הפיסי של ישוע מנצרתב השתלבהוכיצד היא 

בצורה מדויקת יותר אל תוך יהיה צורך להיכנס , לה זוכדי להבין באופן הנכון את התשובה לשא

מדע הנסתר בקווים כללייםכבר תוארה בספרי ר שא, האבולוציה כולה של המין האנושי
1
ובסדרות אחרות  

זרם ; המערב אל המזרחן האטלנטים נדדו מ. מוצא-טוב להתייחס לאסון האטלנטי כנקודת. של הרצאות

, בכיוון דרומי יותר, הזרם השני; זורים שמסביב לים הכספי באסיהאל האעיקרי אחד עבר דרך אירופה 

כמו אם שני זרמי מים , שם באסיהאלה התרחש  של איחוד של שתי נדידותסוג . דרך אפריקה של ימינועבר 

 . בכיוונים מנוגדים נפגשים ויוצרים סוג של מערבולת

המבט של העמים האלה או -ודתהנפש ונקכולו של  עיצובההדבר אשר מעניין אותנו בעיקר הוא 

 .לפחות החלק העיקרי של אלה אשר נדדו מאטלנטיס הקדומה אל המזרח

אטלנטי הראשון הייתה שונה למדי מזו של -הנפש כולה של העמים האלה מהעידן האחר-גישת

ם במידה רבה יותר מזו שהייתה מאוחר תסביבתה להם תפיסה של ראייה רוחית של היי. האדם כיום-בני

נראה אז , מה שכיום נקלט באמצעות ראייה פיסית. הם היו יכולים לקלוט את הרוח, במידה מסוימת. יותר

חשוב לציין שהראייה הרוחית שלהם הייתה שונה בהיבטים מסוימים מזו , כן-פי-על-אף. באופן רוחי יותר

האטלנטים  ,התפתחותםת פריחבמהלך . התפתחות זו הייתה בשיאה כאשר, של האטלנטים הקדומים יותר

ככל . לטובהתגלויות רוחיות כאימפולס  ולקלוטהיו מסוגלים לראות בעולם הרוחי בדרך טהורה מאוד 

ככל שהם ; דרכו קלטושהם  לטוביותר היה האימפולס  חזקכך , יותר מפותחשכושר הקליטה שלהם היה 

לך השליש האחרון השינויים אשר התרחשו על האדמה במה. הלך ונחלש לטובכך האימפולס , פחות קלטו

היו קשורים להיחלשותו של כושר זה של ראייה , אטלנטי-של התקופה האטלנטית ובשחר העידן האחר

ידי -שהיא נשמרה בדרגה גבוהה רק עלעד , התפיסה של מה שהיה טוב הלכה והצטמצמה בהדרגה. רוחית

חלשה מדי כדי ניה רוחית התפיסה של ראי, עבור הרוב. ספר להתקדשות-אלה אשר עברו אימון מיוחד בבתי

באזורים , אכן. הקיום-הכוחות המפתים והמטעים של הוויית –רע הם ראו את הלקלוט את הטוב ותחת זאת 

ה יתהיה סוג של ראייה רוחית שלא הי, אטלנטיים אלה-ידי גזעים אחר-מסוימים אשר היו מאוכלסים על

 .עמידה בניסיוןתה סוג של זו הייתה ראייה רוחית שבעצמה היי; ואופן טובה בשום פנים

                                                      
1

 GA-13 .הוצאת בדולח. 
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כוח הראייה הרוחית הייתה קשורה ההתפתחות או הפריחה ההדרגתית של התפיסה החושית  לשקיעת

אטלנטיים המוקדמים -האדם מהזמנים האחר-ידי בני-עלהדברים אשר נראו . האדם כיום-שהינה טבעית לבני

הנפש אשר -מפני שכוחות, ו כלל מטעיםלא הי, האדם בימינו-ידי בני-בעיניים רגילות ואשר נראים גם על

ראיית אובייקטים חיצוניים אשר מסבה הנאה רבה . עדיין לא היו קיימים לעמידה בניסיוןחשופים עתה 

, לעומת זאת. כעמידה בניסיוןאטלנטי -ידי האדם האחר-לא הורגשה על, גם אם היא מטעה, כך בימינו-כל

את הצד הטוב של  .מורשות של הראייה הרוחית הקדומהידי הנטיות ה-על עמידה בניסיוןהוא הובל אל 

, כך. אך הכוחות המטעים של לוציפר ואהרימן פעלו עליו בעוצמה רבה, עולם הרוח הוא בקושי ראה עוד

ת עוצמידי -על –הכוחות הלוציפריים והאהרימניים  –פיתו והונו ר שאהוא ראה את הכוחות והעוצמות 

ל האבולוציה הייתה שהמנהיגים והמנחים שהתוצאה . יה הרוחיתהכוחות המורשים הקדומים של הראי

לקחו על , אדם-המיסטריות את החכמה שבאמצעותה הם היו יכולים להנחות בנין אשר קיבלו מ, האנושית

 .לב-ם יותר ויותר אל הבנה וטובלהוביל, העובדה הזאת חרף, םעצמ

נמצאו בשלבים שונים מאוד של  ,העמים אשר התפשטו מזרחה לאחר האסון האטלנטי הגדול, עתה

ברמה  ,כך האבולוציה שלהם הייתה יותר ויותר מוסרית ורוחית, ככל שאנו ממשיכים מזרחה; אבולוציה

עולם  זה היה כמו פתיחת: ות גדלה והולכתבאופן מחנך בבהירתפיסה חיצונית פעלה עליהם . גבוהה יותר

זה הלך והתעצם ככל שהם הרחיקו . החיצוניבגלותה את המרחב העצום והפאר של עולם החושים , חדש

עד , צפונית להודו של היום לכיוון הים הכספי השתקעואשר הבחנה במיוחד אצל אלה -מזרחה והיה יותר בר

התיישב עם אשר סיפק את החומר עבור לאומים  באזור מרכזי זה באסיה, כאן. ויטקסארטסאוקסוס  ותלנהר

אותו עם אשר מוזכר לעתים קרובות על ידינו ביחס  עבורכן ו, רבים אשר התפשטו אז בכל הכיוונים

 .הגזע ההודי הקדום –העולם הרוחית שלהם -לתפיסת

ואכן באופן חלקי במהלך התרחשות האסון , מיד לאחר האסון האטלנטי, בהתיישבות זו במרכז אסיה

באזור זה של לאלה אשר התגשמו , באותו זמן, ברם .לממשות חיצונית התפתחה מאודהתחושה , עצמו

זיכרון זה היה חזק ביותר בקרב אלה אשר נדדו . של מה שהם התנסו בו באטלנטיס היה עדיין זיכרון, העולם

הם היו עם , בעוד שמצד שני, פאר העולם החיצונישל הייתה להם הבנה מקיפה וממשית  ,מצד אחד. להודו

, לכן. טיים הייתה מפותחת ביותרשבו ההיזכרות בכוחות התפיסה הרוחיים הקדומים של הזמנים האטלנ

. והיה להם קל באופן יחסי להתבונן שוב בעולם זה, עוצמה לעולם הרוח שהם זכרו-עלתה בהם תשוקה רבת

, לכן. מאיה –היה אשליה , הם חשו שמה שהעולם החיצוני הציג, בהשוואה אל ממשותו של עולם הרוח

ידי -שעלכדי ם החושים ולעשות כל דבר אפשרי אדם אלה להמעיט בערכו של עול-הייתה נטייה בקרב בני

ישירות  קלטונפשם תוכל להתרומם שוב אל מה שבעידן של אטלנטיס הם  –ידי יוגה -כלומר על –אימון 

 .מעולם הרוח



 

12 

ידי כך לפתח את האימפולס לחדור -להמעיט בערכו של העולם החיצוני ולהתייחס אליו כאשליה ועל

מצבה של הקהילה הזאת . פחות בקרב העמים אשר נשארו בצפון הודו היה ניכר, אל תוך מה שהיה רוחי

, היכולות של העמים ההודיים היו כרוכות בכך שהם יכלו לעבור אימון יוגה בקלות באופן יחסי. היה טרגי

היה להם קל . ובאמצעותו הם יכלו להיכנס שוב אל תוך התחומים שבהם הם שכנו במהלך העידן האטלנטי

שיא הידיעה היה , עבורם. הם התגברו עליו באמצעות ידיעה. הם התייחסו אליו כאשליהלהתגבר על מה ש

אני , כאשר אני טורח לפתח את נפשי, אך; הוא מאיה, עולם זה של החושים הוא אשליה: "כרוך בהכרה

 ההודי התגבר על מה שהוא, ידי תהליך פנימי-על, כך." יכול להגיע אל עולם הנמצא מאחורי עולם החושים

 .והתגברות זו הייתה מושא תשוקתו, התייחס אליו כאשליה

היו  אלה. אניםאיר, ידי ההיסטוריה במובן צר-היה שונה ביחס לעמים הצפוניים המכונים על המצב

חיצונית היה מפותח מאוד וכך גם כוח כוח הראייה ה, בהם. ם ואחריםהבאקטרי, המדיים, הפרסים

ידי כך להשיג את מה שהאטלנטים -עצמם באמצעות יוגה ועלהדחף הפנימי לפתח את , אך; האינטלקט

כך  כך עז אצל עמים צפוניים אלה-הזיכרון החי של העבר לא היה כל. לא היה חזק במיוחד אצלם, איבדו

לעמים הצפוניים האלה לא היה אותו טבע נפשי . העולם באמצעות ידיעה שהיה עליהם להתגבר על אשליית

, אם: סים או המדיים חשו את מה שאנו יכולים לבטא בשפה מודרנית כדלקמןהפר, האיראנים. כמו להודי

בעולם פיסי  ועתה אנו מוצאים את עצמנו, בקלטנו ממשויות רוחיות, אדם בעולם רוחי-כבנישכננו פעם 

; את הגורם לכך אין לחפש אך ורק באדם, שאנו רואים בעינינו ומבינים באמצעות האינטלקט הכבול למוחנו

שינוי : האיראני חש. אפשרי להתגבר עליו רק בטבעו הפנימי של האדם-בלתי, צריך להתגבר עליו מה שהיה

לא היה מספיק , לכן. גם השתנה בנפילתו של האדם ,הכול על האדמה, הכול בטבע; התרחש לא רק באדם

היינו  לבטח, אז! נרומם את עצמנו אל עולם הרוחהבה , אשליה, כל זה הינו מאיה": שהאדם פשוט יאמר

בכל , סביבי: "האיראני לא אמר, כך." השתנה בעולם שמסביבנו אשרכל את אך לא , משנים את עצמנו

הוא , לא!" אתגבר עליה בתוכי וכך אגיע אל עולמות הרוח, אתעלה אל מעל למאיה זו –קיימת מאיה , מקום

ירד ינו אלוהי בתוכו ואם מה שה, ןלכ. הוא מהווה רק חלק ממנו; לעולם שמסביבוהאדם משתייך : "אמר

אלא גם כל מה , אז לא רק האדם מוכרח להשתנות חזרה, צריך לעבור שינוי, המרומים הרוחייםן עמו מ

כדי להתחיל תחושה זו נתנה לעם זה אימפולס מיוחד ." היהותו מוכרח להשתנות חזרה למה ששמקיף א

, העולם השתנה: "ההודי אמרבעוד ש. במרץ את המשימה של ביצוע טרנספורמציה ושינוי של העולם

אבל מוכרחים אנו  ,התדרדרכמובן שהעולם : "עמי הצפון אמרו, "מה שאנו רואים עתה הינו מאיה; התדרדר

 !"שוב למשהו רוחי שיהיהלשנותו כך 

לא היה להם עניין נוסף בעולם שאליו ; התבוננות וחכמה היו המאפיינים היסודיים של העם ההודי

נמרצות והתשוקה לשנות ולעבוד על הטבע החיצוני היו מה שאפיין את , פעילות. יההתייחסו כמאיה או אשל
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האלוהות ושליחות ן מה שאנו רואים סביבנו ירד מ: "הם אמרו. האיראנים והעמים הצפוניים האחרים

 ."האנושות היא להוביל חזרה אל אלוהות זו פעם נוספת

תה אל צורתה העילאית ביותר וקיבלה התעל, תפיסה לעם האיראני-נטייה זו שכבר הייתה ברת

 .המיסטריותן אשר יצאו מבהשראה את המרץ הגדול ביותר מהמנהיגים הרוחיים 

שר כא, אפילו באופן חיצוני, יכול להיות מובן במלואו, מה שהתרחש מזרחית ודרומית לים הכספי

והאזורים המתפשטים , יהכלומר באזורים שאנו מכנים כיום סיביר ורוס, משווים אותו למה שהתרחש בצפון

, כאן שכנו בני עם אשר שמרו במידה רבה על הראייה הרוחית הקדומה שלהם. אפילו אל תוך אירופה

החושים -בין התפיסה הרוחית הקדומה ותפיסת, בין הישן והחדש אדם שבמובן מסוים שמרו על איזון-בני

עבור , אך; אות ישירות בעולם הרוחלים לרהיו עדיין מסוג םרבים מה. החדשה הקשורה לחשיבה הגיונית

אסטרלית רוחית ראייה כדי התפיסה הרוחית התדרדרה ל, אכן עבור החלק הגדול ביותר של האנושות, הרוב

האדם שברשותם היה סוג זה של -בני. מסוימת עבור האבולוציה האנושית השלכהלזה הייתה . יותר נחותה

ן מהסביבה שלהם דחקה בהם להפיק . הם אופי נבדלהיה ל, באמצעותה; וג נבדל למדיהיו מס, ראייה רוחית

הם כי , הם לא הטילו ספק בקיומן של ישויות רוחיות במה שהם ראו. מזערי מאמץבאת צורכי החיים הטבע 

הם , בקיום שבו ישויות אלוהיות אלה הציבו אותםו; חיים-תפסו אותן כפי שהאדם כיום תופס צמחים ובעלי

של הגישה אפשר היה לומר הרבה ביחס לביטוי החיצוני . הרבה מאמץ אישיהפיקו לעצמם אספקה בלי 

, שחשוב עבורנו שניקח בחשבון, בזמנים אלה. חוננו בראייה רוחית אסטרלית זור שאהנפשית אצל העמים 

, יישובי קבעעמים בלי , היו עמים נודדים, ודעכהרובם של אלה שהיו מחוננים בראייה רוחית אשר הלכה 

מוכנים להרוס כל דבר אם ההרס שלו ישרת את היו נכסים ארציים וב התעניינודים שלא רועים נוד

לשמור על תשורות הטבע או לטפח את , עמים כאלה לא התאימו לרומם את רמת התרבות. צורכיהם

 . האדמה

ההתנגדות , אטלנטית-עלתה ההתנגדות הגדולה ביותר אשר הייתה קיימת בתרבות האחר, לפיכך

באיראנים עלתה כמיהה להשתלט על סביבתם ולחיות חיי . עמים צפוניים יותר אלה והאיראנים הגדולה בין

ידי הכוחות -עלידי עבודה ולשנות את הטבע -לספק את צורכיהם האנושיים על; של קבע התיישבות

ת במה שאפשר לכנות יחסי היכרות עם הישויו, נדדו בני העם שהיו, צפונית להם. אנושיים שלהם-הרוחיים

זהו אולי ההבדל . אשר לא אהבו עבודה ולא היו מעוניינות בקידום התרבות של העולם הפיסי הרוחיות

הניגוד מוכר . והינו תוצאה של הבדל בהתפתחות הנפשמכירה בו הגדול שההיסטוריה החיצונית 

 .ורמיםיש לנו כאן את הג, עתה. אך הגורם אינו ידוע; אןוטור הגדול בין איראןהניגוד , בהיסטוריה

לא היה שום רצון לייסד , נחותהאשר ירשו ראייה רוחית אסטרלית טוראנים בצפון לכיוון סיביר ל

הובילו אותם לעתים , אשר עסקו במאגיה רבים מכוהניםהושפע שתרבות חיצונית והמזג הסביל שלהם 
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יע על עולם עם נטייה להשפ, האיראנים, בדרום. ואפילו במאגיה שחורה נחותהקרובות לעסוק במאגיה 

 . פעלו בדרך פרימיטיבית בתחילת התרבות, אנושי שלהם-הכוח הרוחי עםהחושים 

האגדה -סיפור, אגדה יפה-עובדות אלה מבוטאות בסיפור. טוראניםהאיראנים והזהו הניגוד הגדול בין 

.יד'מז'דזשל 
2
אותו ש ,האל ןהצפון לכיוון איראן ואשר קיבל מן יד היה מלך אשר הוביל את בני עמו מ'מז'דז 

 .פני האדמה-ים את שליחותו עלשבאמצעותו היה עליו להגש, פגיון זהב, הוא כינה אהורא מזדאו

, יד המלך אשר ניסה לחנך את בני עמו מעבר להמון של הטוראנים המפגרים'מז'בפגיון זהב זה של דז

ידיעה אשר ; האדםעלינו לזהות את התשורה של אימפולס לקראת ידיעה הקשורה לכוחות החיצוניים של 

להירכש על ידו במישור  יכלוולמלא אותם בכוחות רוחיים אשר  שאפה לשחרר את כוחותיו המתנוונים

גרם , ראויה לעיבוד חקלאיהשינה אותה לאדמה , הפך את האדמה, כמו מחרשה, פגיון זהב זה. הפיסי

של התרבות שבהם האדם והיה האימפולס של כל ההישגים , להמצאות המוקדמות והפרימיטיביות ביותר

משהו בעל חשיבות גדולה  הינו, יד המלך מאהורא מזדאו'מז'דז ידי-פגיון הזהב אשר התקבל על. כך-גאה כל

שבאמצעותו הוא יכול להשפיע על הטבע החיצוני ולבצע בו , הוא מייצג כוח אשר ניתן לאדם. מאוד

 .שינויים

, ראה לזרתוסטרא או זורואסטר או זרדוטשהיה אותה ישות אשר נתנה השמי שנתן את פגיון הזהב 

זג על בני עם מ, לאחר האסון האטלנטיובסמוך , הוא מי שבזמנים הקדמונים. המנהיג הדגול של האיראנים

של הרוח  יהלהשתמש בכוחותשאפשר לגרום להם , המיסטריות הקדושותן הפיק מזה את האוצרות ש

השקפה לה אשר איבדו את הראייה הרוחית האטלנטית ידי כך לתת לא-ועל; האנושית על התרבות החיצונית

הוא הצביע לעבר אור . אדם אלה-הוא פתח נתיב חדש עבור בני. עולם הרוחל ביחסחדשה ותקווה חדשה 

הוא כינה אותה , ההילה האנושית הקטנהן השמש כגוף החיצוני של ישות רוחית עילאית וכדי להבדילה מ

תרד יום אחד אל האדמה כדי , הוא ציין שישות רחוקה זו, ובתורת. מזדאו אהורא – ההילה הגדולה

, כך. להתאחד עם המהות שלה וזה יהיה מאורע היסטורי אשר ישפיע על העתיד כולו של המין האנושי

 ושליחותכזו הייתה . יותר מוכרת ככריסטוסזרתוסטרא התייחס לישות שמאוחר , בדברו על אהורא מזדאו

 . העוצמה של זרתוסטרא-רבת

הוא חשף את הדרך חזרה אל מה , עם האלוהות ראשר איבדה קש, אטלנטית החדשה-אנושות האחרל

להגיע , טה עליהם במישור הפיסיבאמצעות הכוח אשר נמזג מ, הוא נתן להם את התקווה. שהיה רוחי

אך דרך חדשה , ההודי הקדום היה יכול להגיע לרוחניות בדרך מסוימת באמצעות אימון יוגה. רוחניותל

 .ידי זרתוסטרא-האדם על-נועדה להיפתח עבור בני

                                                      
2

 Djemjid . 
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אינני , מוכרח אני להדגיש שבדברי כאן על זרתוסטרא, אבל –לזרתוסטרא היה פטרון או מגן , עתה

אפילו , אלא לאינדיבידואליות אשר הוצבה, דריווש הראשוןמתייחס לאדם באותו שם אשר חי בזמנו של 

לזרתוסטרא זה מאותם זמנים מרוחקים היה . פני מלחמת טרויהבערך חמשת אלפים שנה ל, ידי היוונים-על

 .Guschtasbזה של , מקובל מאוחר יותר שנעשהמגן שאפשר לתארו בשם 

, שהצביע על הדרך אל רוח השמש הגדולה כזה, רהשל כמּועוצמה -רביש לנו טבע בזרתוסטרא , לכן

. ור הפיסי החיצוני אל המישור הרוחיהמישן הישות שנועדה להוביל את האנושות חזרה מ, אהורא מזדאו

נחוץ בעולם החיצוני כדי להפיץ בכל  אשרהמסוגל לעשות כל  כזה, נייש לנו טבע מלוכ Guschtasb -וב

 .העוצמה של זרתוסטרא-מקום את ההשראות רבות

ל העם השוכן את האיראנים לעימות מו תבאנההאלה  השראות והכוונותהנמנע ש-היה בלתי, לכן

, ות הגדולות ביותר שאי פעם התחוללההמלחמהתחוללה אחת , דרך עימות זה, עשהולמ. וראניםהט –בצפון 

לא , היא נמשכה. מפני שהיא התרחשה בזמנים קדמונים, שעליה ההיסטוריה החיצונית תיעדה מעט מאוד

יש גישה ש: גישה מסוימת אשר נמשכה זמן רבבמרכז אסיה וממנה הופיעה , אלא מאות שנים, עשרות שנים

 .כדלקמןלבטא איכשהו 

בכל : "את הגישה הזאת בדרך הבאה ביטאו –האדם אשר הלכו בעקבות זרתוסטרא -בני –האיראנים 

, אנו רואים עולם שקרוב לוודאי ירד ממה שהינו רוחי באופן אלוהי, בכל מקום שבו נסתכל, מקום סביבנו

, החיים-ים אנו לקבל שעולמות בעלימוכרח. אבל כל מה שאנו רואים עתה התדרדר ממצבו העילאי הקודם

לאדם יש תקווה , ברם. ושקעושהם נפלו , ם יותר ממה שהם עכשיויהצמחים והמינרלים היו קודם אצילי

. הבה ננסה לתרגם את הרגש הזה אשר שכן באיראני טיפוסי לשפתנו." מה שהם היו לאם חזרה להוביל

יה בעל טבע קודם הוא ה –בכל דבר שמסביבך סתכל ה: "הוא היה עשוי לומר, בדברו כמו מורה אל תלמידיו

כיצור של עולם , החיים הקיים בזאב שאתה רואה-בעל. את הזאב, למשל, קח. הוא נפל ושקע, עתה; רוחי

לאחר שתפתח , אתה, אבל; הוא לא הפגין תכונות רעות, קודם לכן. התדרדר ממה שהוא היה פעם, החושים

את בו תהיה מסוגל לשתול ; החיים הזה-יה מסוגל לאלף את בעלתה, תכונות טובות ותרכוש כוח רוחי

בזאב ובכלב ישנם שני סוגים של טבע ." בהפכך את הזאב לכלב אשר ישרת אותך, ולאלפו, תכונותיך שלך

אלה המפעילים את , מצד אחד. כאן נמצאים שני כוחות מנוגדים. התואמים לשתי נטיות גדולות בעולם

; ם לדרגה גבוהה יותרמחיים ולרומ-היו מסוגלים לאלף בעלייש, עלו על העולםכוחותיהם הרוחיים כך שיפ

. החיים לשקוע נמוך יותר ויותר-את בעלי עוזבים, אלה שבמקום להשתמש בכוחותיהם למטרה זו, מצד שני

יותר  מטהאז הוא ישקע , אם אשאיר את הטבע כפי שהוא: "הנפש הבא-את האחד אפשר לראות בהלך

קבל ואז כוח שאותו א שאת את עיניי הרוחיות אל כוח טובביכולתי ל, אבל. יהיה פראי ואכזריוהכול ; ויותר

יכול , כוח זה שאליו יכול אני לשאת את מבטי. תדרדראוכל שוב להוביל את מה שהטוב זה יעזור לי ו

כל : "מווהוא אמר לעצ, האיראני זיהה את הכוח הזה כאהורא מזדאו." לי תקווה להמשך ההתפתחות להעניק
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אם הוא יתחבר אל , יכול להיעשות, םלרוממ, נאצליםאת כוחות הטבע  לעשותמה שאדם יכול לעשות כדי 

אז , אם האדם יעזוב את הטבע כפי שהוא, אך. אורמוזד הוא זרם עולה. אל הכוח של אורמוזד, אהורא מזדאו

הנפש הבא התפתח באזורים -הלך, ועתה." זה נובע מאהרימן. לשממה ויחזור להיות פראּות יהיההכול 

, הם העמים של אהרימן. הם נמצאים בשירותו של אהרימן; מסתובבים עמים רבים, צפונית לנו: "איראניים

ספיריטואליזציה של  למעןהם לא ינקפו אצבע ; הטבע מציע להםאשר אשר רק מסתובבים ואוספים את 

 ."אהורא מזדאו, אנו שואפים להתאחד עם אורמוזד, אבל. הטבע

האדם של -בני, כך האיראנים. מדה להופיע בעולםער שאהורגשה דואליות , באותו זמן, כך

את חייהם כך שהחוק הנצחי  ארגנוהם . חשו והם הביעו את הרגשות האלה בחוקים או כללים, זרתוסטרא

רואים  כאן אנו. זורואסטריותזו הייתה התוצאה החיצונית של . את האימפולס כלפי מעלה, בביטויו שלו, נתן

 .את הניגוד בין איראן וטוראן

 -מלך טוראן ו, Ardschasbההבדל העמוק בין הטוראנים והאיראנים מסביר את המלחמה בין 

Guschtasb ,שעליו ההיסטוריה האוקולטית נותנת תיאורים רבים , המגן של זרתוסטרא, מלך איראן

 .ומדויקים

עה המופלאה והנפוצה של זרתוסטרא על העובדה החשובה ביותר שיש לתפוס בהקשר זה היא ההשפ

 .חיי הנפש של המין האנושי

אתם מודעים לכך , כי; שבה זרתוסטרא הוצב הסביבה כולה, לתאר את הטבעהיה עליי , אשוןכדבר ר

והופיע , עשר דורות-שהאינדיבידואל אשר התגשם בדם אשר עבר מאברהם דרך שלוש פעמים ארבעה

נתקלים בו כאן בפעם הראשונה . היה האינדיבידואליות של זרתוסטרא, רתכישוע מנצ פי מתי-אוונגליון עלב

מדוע הדם אשר זרם לאורך הדורות מאברהם באסיה : "נטיים ואנו מתמודדים עם השאלהאטל-בזמנים האחר

ההתגשמויות ן אחת מ, כי" ?הקטנה התאים בצורה הטובה ביותר לחזרתו של זרתוסטרא בצורה גופנית

היה צורך לשאול ולענות על , לפני ששאלה זו תישאל. רא היא זו של ישוע מנצרתהעוקבות של זרתוסט

יוחדת נמצאת מהות מ, בזרתוסטרא. המהות אשר מצאה ביטוי בדם זה, שאלה אחרת ביחס למהותו המיוחדת

 .העברי זו אשר התגשמה בדמו של העם

א הפיק את הטבע הגופני שזרתוסטר, מגזע זה, בהרצאה הבאה נסביר מדוע זה מוכרח להיות מדם זה

 .שלו
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 2הרצאה 

 1111בספטמבר  2

 

הטבע הפיסי של ישוע של אוונגליון זה  תיריד מודגשת, פי מתי-האוונגליון עלבשורות הפתיחה של 

שאינדיבידואל זה נשא בתוכו תמצית של הגזע החשובה ביותר עבור מדען הרוח היא העובדה . מאברהם

זהו אותו אינדיבידואל שעליו . עשר דורות-ורך שלוש פעמים ארבעהדרך תורשה לא, כולו של אברהם

 .מדברים כזורואסטר או זרתוסטרא

יש לומר משהו על , עתה. החיצוניים שבהם זרתוסטרא פעל המצביםתיארנו את , ה הקודמתאבהרצ

 .שררו בחוג הקרוב שלור שאוהאידיאות הדעות 

, שר היועולם ואידיאות א-פרחו השקפות, מאודמרוחקים  בעידניםשבו זרתוסטרא פעל באותו מחוז 

קדם -נדרשים קטעים ספורים ממה שהתייחסו אליו מאז ימי. חשיבות עמוקה בעלות, הכלליים בקוויהן

אטלנטית -זרתוסטרא הראשון כדי להראות כמה עמוק הן השפיעו על החשיבה של התקופה האחר כתורת

שאותם אנו , זרתוסטרא נבעה משני עקרונות ורתההיסטוריה החיצונית מספרת כיצד ת אפילו. כולה

תיאורים , באותו זמן. ישות הרוע האפלה, ואהרימן, ישות האור המיטיבה, מתארים כעיקרון של אורמוזד

היסטוריים של מערכת דתית זו עוקבים אחר המקור של שני עקרונות אלה עד לעיקרון משותף אחד 

Zeruane Akarene . מקובל לתרגםZeruane Akarene אפשר לומר שתורת , לכן. זמן שלא נברא-כ

. זמן הזורם במהלכו האוניברסלי, שבו עלינו לזהות זמן עומד, זרתוסטרא מובילה חזרה אל עיקרון מקורי

מהפכה זו , לשאול שאלות נוספות ביחס למקורו של זמן זה טעםעצם המשמעות של המילה מראה לנו שאין 

 .של הזמן

, חיצונית של האדם תימנע בקושי מלחקור שוב ושוב את הסיבה לגורם זההחשיבה המופשטת ה, אמת

מדען הרוח מבין  ,אבל. הבראשיתיבחפשה לעד אחר הגורם , בהניעה לעד את תפיסותיו חזרה לאחור

. באמצעות מדיטציה עמוקה ששאילת שאלות על אודות ראשיתם של דברים מוכרחה להיפסק היכן שהוא

מדע כמוצג בבהירות בספרי , לנקודה מסוימת מהווה רק משחק עם החשיבה להמשיך לשאול שאלות מעבר

כיצד הן אפשר בהחלט לשאול , נטען שכשאר עקבות של גלגלים נראים בדרך, שם. הנסתר בקווים כלליים

ס לסיבת קיומם של שאלה ביח. גלגלים של מרכבהלוודאי שהתשובה תהיה שהן נוצרו מקרוב . נוצרו

אנו , בסופו של דבר. ה להפיק את המידע שהם נדרשו כדי לאפשר לה לנסוע בדרךעשויגלגלים במרכבה 

כי שאלות נוספות תובלנה , מומלץ לעצור, כאן. מגיעים להחלטה של האדם אשר הניעה אותו לנסוע בדרך

 .נמנע לאיבוד דרכו של האדם במבוך של שאלות-באופן בלתי

חזרה 
לתוכן 
 עניינים
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לעצור היכן שטמון ; מוכרחים לעצור היכן שהוא –ביחס לשאלות אוניברסליות גדולות גם  נכוןהדבר 

, נבעו מהזמן, פי זרתוסטרא-על, אז. בזמן השקט והזורם, לעצור בזמן; מקורה של תורת זרתוסטרא

העמוקה המונחת ביסודה של המשמעות . החשיכההרע של עיקרון ה ,עיקרון האור ואהרימן ,אורמוזד

, כל מה שבצורתו הפיסית מתואר כחשיכה, ת בעולםהרשעּואידיאה איראנית או פרסית קדומה היא ש

אך כאשר נעזב לעצמו הוא התדרדר , הזאב היה במקורו טוב ,באותה דרך. אפל ורע, במקורו לא היה זדוני

משהו דרך הרוע הופיע  ,עבור האיראנים או הפרסים. כך שכוחות אהרימניים היו יכולים להיות פעילים בו

ו היא לא עידן מאוחר יותר שעמ עדבשמרו על צורתו , היה טוב –לו  זמן אשר התאים –שבזמן מסוים 

בהמשיכה , הופיע דרך צורה שהייתה טובה בעידן אחד, כל מה שהיה שחור ורע, עבורם. הייתה בהרמוניה

ורות ההתנגשות של צורות הוויה כאלה בצדרך . במקום שתתאים עצמה לשינוי, אל עידן מאוחר יותר

אלא טוב , אינו רוע מוחלטהרוע , כןל. המאבק בין הטוב והרוע נולד, יותר מאוחרים מתקדמות יותר מזמנים

היכן שתנאים קודמים עדיין לא , שם. משהו שהיה טוב בזמנים מוקדמים יותר, שלא הגיע למקום הנכון

ם עדיין לא מופרד לרגעי, זמן שלא היה נבדל, ףוחלהמשיך להזמן המתמיד , התנגשו בתנאים מאוחרים יותר

 .בודדים

ויש להכיר בזה כעיקרון היסודי של תורת ; המבט החשובה מאוד המבוטאת בזורואסטריות-זוהי נקודת

בהרצאה  שניתנואטלנטיים המוקדמים ביותר ויש לקשור זאת לעובדות -זרתוסטרא בקרב העמים האחר

של דואליות זו  התובנה של הכורח בלידתה, מעל לכול, האדם אשר הושפעו ממנו הייתה-לבני. הראשונה

אנו רואים . התנגדות אשר תוכנע רק במהלך הזמן, מתוך הזרם האחיד של הזמן ושל הופעתה של התנגדות

תכליתו של היקום , ישן וחדש ןשבאיזון בי; להישאר מאחור –להופיע והישן  חייבאת הכורח שהחדש 

ביסודה של כל אותה  מבט זו היא המונחת-נקודת. תתגשמנה בהדרגה, ובמיוחד תכליתה של האדמה

 .התפתחות עילאית אשר נבעה מזרתוסטרא

הוא התאפשר מעצם . היה חזק ועמוק, על עידנים עוקבים שההשפעה של זרתוסטרא עשתההרושם 

הוא גם חנך שני , השגה באותו זמן-העובדה שבהגיעו לפסגה הגבוהה ביותר של התקדשות שהייתה ברת

את התלמיד הראשון הוא לימד כל דבר הקשור למיסטריית . ברעל התלמידים האלה דיברתי בע. תלמידים

לתלמיד השני . המרחב כפי שהוא פרוש סביבנו ומיד לאחר מכן את המיסטריה של כל הדברים בני אותו זמן

כבר ציינתי , כן-כמו. אבולוציהההתפתחות וההמיסטריה של , התקדמות הזמןהוא מסר את המיסטריה של 

דרך כזו של הוראה כפי שהייתה קיימת בין שני התלמידים הגדולים האלה זמן מוגדרת של -שבנקודת

. יכול להקריב חלק מישותו שלו למען תלמידיוהיה המורה : נכנס משהו מיוחד למדי, וזרתוסטרא

הוא הקריב את  ;למען תלמידיו על משהו מישותו שלוויתר , כפי שהוא היה בעידן זרתוסטרא, וזרתוסטרא

הוא שמר עבור , ישותו הפנימית ביותר, את האינדיבידואליות שלו. האסטרלי פואת גוהאתרי ו גופו

חי כזרתוסטרא בתקופות שבו , האסטרלי הראוי לציון' מלבושו, 'אבל; התגשמויות עתידיות
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 ,בישותו כולהכך -והיה חדור כל אשר הגיע לדרגה כזו של שלמות, אטלנטיות המוקדמות ביותר-האחר

העומק והעוצמה . לאחר הוא נתן אותו –ללא פגע  הוא נשאר שלם, של אדם רגיל שבמקום להתפזר כמו זה

של האינדיבידואליות של מתקדש גדול זה אפשרו זאת וזוהי הסיבה לכך שגופו האסטרלי של זרתוסטרא 

 .גם גופו האתרי נשאר ללא פגע, באופן דומה. המשיך להתקיים

לכל , קיבל את הידיעה הנוגעת למיסטריית המרחבמי ש, אחד התלמידים האלה, פי מחקר אוקולטי-על

התגשם מחדש כאותה אישיות המוכרת להיסטוריה כתחות או , מה שממלא את המרחב בדברים בני אותו זמן

, קיבל מזרתוסטרא בהתגשמות קודמת אשררק לבסס בתוכו את הרמס היה צריך לא . הרמס של המצרים

מפני שהוא קלט , היה יכול לעשות זאת במיסטריות הקדושות הוא; אלא היה עליו לבססו בצורה חזקה יותר

, חדור בתורתו של זרתוסטרא ומלא בטבעו האסטרלי. לתוכו את העטיפה האסטרלית של המתקדש הגדול

איבר או עיקרון יש לנו , לכן. החונך של תרבות מצרים, האינדיבידואליות של תלמיד זה נולדה שוב כהרמס

, ועם מה שהוא הביא עמו מתורת זרתוסטרא, עם עיקרון זה. רא בהרמס המצריישיר של הישות של זרתוסט

הרמס היה יכול להעניק את האימפולס עבור כל מה שהיה הטוב ביותר וברגע הגדול ביותר בתרבות 

גזע המבטיח . הוכל להיות יעילתפעילות השליח של זרתוסטרא גזע הולם היה נחוץ כדי ש, כמובן .המצרית

טיים אשר נדדו יותר נוודים אטלנ להימצא רק בקרב אותם היה יכול, יתוחה של פעילות זולפ פורה אדמה

הטבע הנפשי . הראייה הרוחית הקדומה שלהםן התיישבו במזרח אפריקה ושמרו על הרבה מ, לכיוון דרום

 זו הייתה תרבות מסוג. התרבות המצרית הופיעהובדרך זו  הרמס-גזע זה קלט מהר את חכמתהיסודי של 

של מה , כלול במיסטריות של הדברים בני אותו זמן אשרעליכם לנסות להבין כיצד כל . מאוד מיוחד

כל זה הופקד בידיו כתשורה יקרה מזרתוסטרא כך שבישותו  –הרמס -היה כלול בחכמת, התקיים במרחבש

 .הרמס החזיק בתורות החשובות ביותר שזרתוסטרא היה מוכרח למסור, שלו

ר שהתורה האופיינית ביותר של זרתוסטרא התייחסה אל אור השמש החיצוני ואל נאמ לעתים קרובות

מה שנמסר להרמס היה . האור הפיסי החיצוני של השמש כעטיפה החיצונית של ישות רוחית נעלה-גוף

שעם זאת מתקדם בזמן , זמנו-המרחב כולו וכל דבר בן, המיסטריה של מה שכישות מונח ביסוד הטבע כולו

ידי -השמש ומה ממשיך להתפתח עלן הרמס ידע מה נובע מ. ופה ומתגלה בתקופות מסוימותמתקופה לתק

את הידיעה הזאת הוא שתל בנפשות של המצרים אשר שמרו על זיכרון של מיסטריות השמש . השמש

היה , בתוך קו ההתקדמות של האבולוציה, כל זה .במיוחד לקליטת תורותיו התאימוולכן היו  האטלנטיות

 .של הרמס וכן בכל אותן נפשות אשר היו בשלות לספוג את חכמתובנפשו 

היה עליו . סודות הזמן החולףלו נמסרו . סטרא הייתה שונה מאודהשליחות של תלמידו השני של זרתו

כפי . כקוטביות, כיצד באבולוציה משהו היה פעיל כהתנגדות, מאבק בין הישן והחדשאת ה לחוות בתוכו

עם התגשמותו מחדש הוא היה יכול , לכן; יבל גם חלק מישותו של זרתוסטראקזה תלמיד , שכבר נטען

 .את קרבנו של זרתוסטרא לקלוט
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הן  ;עטיפותיו הופרדו ממנו, וללא פגע בעוד שהאינדיבידואליות של זרתוסטרא נשארה שלמה, כך

לו  –תלמיד שני זה . עוצמה זה-ידי אינדיבידואל רב-המשיכו להתקיים והן לא התפזרו כי הן הוחזקו יחד על

ר שאקיומו -הווייתקלט ברגע מסוים של  –במובחן מזו העוסקת במרחב זמן העוסקת בנמסרה החכמה 

תלמיד זה . אשר הוקרב באותה דרך כמו גופו האסטרלי את גופו האתרי של זרתוסטרא, מחדש התגשמה

אשר של זרתוסטרא י האתר משה קלט בילדותו המוקדמת את גופו. חראמשה ולא היה  אשר נולד מחדש

 .נשמר במלואו

אם כי בצורה , הללומבוססים באמת על אוקולטיזם כוללים את כל הדברים ההמסמכים הדתיים שלנו 

היות שמשה היה התלמיד . בהם אנו מוצאים סימנים לסודות אשר מתגלים באמצעות מחקר אוקולטי. נסתרת

זה . צריך להתרחש בו רגיל למדי היה-בלתימשהו , את גופו האתרי וקיבלשהתגשם מחדש של זרתוסטרא 

, לפני שהיה יכול לקלוט את הרשמים הרגילים מסביבתו כמו ישות אנושית אחרת. הקודש-מתועד בכתבי

היה צריך להסתנן , העולם החיצונין לפני שהיה יכול לרדת עם האינדיבידואליות שלו כדי לקלוט רשמים מ

האגדה -עובדה זו מבוטאת בסיפור. ה מופלאה מזרתוסטראאל תוך ישותו מה שהיה עליו לקלוט כתורש

יש לקבל את ההתרחשות הזאת . הסמלי המספר שמשה הוכנס אל תוך תיבה קטנה אשר הורדה אל הנחל

 .כמציינת התקדשות ראויה לציון

 אשרפג לאט את שבמהלכו הוא ס, זמן מסויםפרק העולם לן באדם אשר נסוג מ כרוכהההתקדשות 

להתאחד ברגע הנכון עם גופו האתרי של זרתוסטרא אשר נשמר  יכולמשה היה , ו נסוג כךבעוד. נמסר לו

הייתה , התשורה של זרתוסטרא בתקופה מוקדמת יותר, החכמה המופלאה העוסקת בזמן. מטרה זומען ל

מסר את החכמה הזאת לבני עמו בסדרה של תמונות אשר הותאמו לרמת ההבנה הוא ; יכולה לפרוח בתוכו

אותן אימגינציות העוסקות , בראשיתעוצמה בספר -ממשה יש לנו את אותן תמונות רבות, לפיכך .שלהם

 –נולדה מחדש שזו הייתה ידיעה . שהתקבלו מזרתוסטרא, של העידנים בהופיעם זה אחר זה מת הזמןבחכ

ה והתבססה בחוזקה בטבעו הפנימי מפני שהוא קלט את העטיפ, שנקלטה על ידו –נולדה מחדש שחכמה 

 .האתרית של זרתוסטרא עצמו

אלא מוכרח , של תרבות חדשה למען התקדמותו של הגזע האנושי המתקדש אינו נחוץ רק כמייסד

כדי להבין את  .טת הנבט של תרבות חדשה זוגזע המתאים לקלי, שבו עליו לפעול להיות לו תווך הולם

טוב אם נתייחס בדיוק רב יותר , קלט מזרתוסטרא היה צריך להישתלשמשה מה  שבה, העם-נבט, העם-נפש

 .לחכמתו המיוחדת של משה

משה כתלמידו של זרתוסטרא קיבל את החכמה העוסקת בזמן ואת אותו סוד , בהתגשמות קודמת

משה נועדה -אם חכמת. ועידן אשר מופיע בכל עידן' התנגדות בין המוקדם והמאוחר'-שאליו התייחסנו כ

 סס כקוטב נגדי של אותה חכמה אחרתרי שהיא הייתה צריכה להתבה, להיכנס אל תוך האבולוציה האנושית

 .קרהוזה אכן . חכמתו של הרמס, שכבר הייתה קיימת
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כלומר עם גופו האסטרלי הוא רכש ידיעה על הישות , מזרתוסטרא ישירהשמש -הרמס קיבל חכמת

. זה היה אחרת, העם מש. גוף השמש –השוכנת באופן מסתורי בתוך העטיפה הפיסית החיצונית של האור 

חכמתו . שמש באופן ישיר פחות-קיבל את חכמת, שחכמתו הייתה קשורה לגוף האתרי הדחוס יותר, משה

הוא , אך; "?האם לא הכול נובע מישות השמש: "לא הייתה אותה חכמה הנושאת מבטה אל השמש בשאלה

ונראו , סים ומקובעיםדחו נעשודברים אשר , החכמה אשר הבינה דברים ארציים, קיבל ידיעה מנוגדת

שמש -אדמה הייתה חכמת-חכמת. שמש ישירה-חכמתמת לעואדמה -חכמת –אם כי לא מנוונים , ישנים

משה הכריז על המיסטריה של . עם זאת היא הייתה של האדמה, השמשן היא הפיקה את חייה מ. ישירה-לא

זה מתגלה . דם התפתח עליהוסיפר כיצד הא, של עיצוב האדמה המוצקה לאחר נסיגת השמש, מקור האדמה

אנו רואים כיצד ומדוע תורתו של הרמס מציגה ניגוד חי , ועתה; שלנו, לא החיצונית, לראייה הפנימית

 .לתורתו של משה

פי העיקרון שבלילה כל -עלהסוג הזה ן משאלות כל האדם מסוימים המתייחסים ל-ישנם בני, כיום

מתגלה דמיון מסוים בין , משלל, ים והם מוקסמים כאשריכולים לראות רק דברים דומהם . הפרות אפורות

זה לא מוביל . שם רביעייה וכאן רביעייה; שם שילוש, כאן הם מגלים שילוש; משה-הרמס ותורת-תורת

ידי כך שהוא מצביע על הדמיון בין שושנה -הדבר הוא כאילו מישהו מדריך בוטנאי על. מקוםאיזשהו ל

באמצעות מדע הרוח אנו לומדים באיזו דרך שתי הישויות . הבדליםאך אינו מתייחס ל, ציפורןפרח הו

אף על פי ששתיהן נבעו , משה הייתה שונה למדי מזו של הרמס-חכמת. זו מזו שונותוצורות הידיעה 

כך זרתוסטרא מסר לשני תלמידיו התגלויות , ומתגלה בדרכים שונות מתפצלתכפי שאחדות . מזרתוסטרא

 .מסוג שונה מאוד

אנו נעשים מודעים לכל מה שממלא את , הרמס-תחכמו שקועים בהשפעות הזורמות משר אנכא

, בהתפתחות כלשהי, איננו לומדים ממנו כיצד, אבל; האורן וכיצד זה הושפע מ, למקור העולם, העולם באור

. והתנגדות האור לחשיכה, גורם למאבק בין העבר וההווהכיצד זה ; המוקדם יותר משפיע על המאוחר יותר

צאה בשום אין למ, השמשן היפרדות מהחכמה העוסקת בהתפתחות האדמה והאדם לאחר ה, חכמה ארצית

, את התפתחות האדמה להבהיר לאדםשל משה זו הייתה שליחותו , אך. מקום בתורתו של הרמס

עם ירושתו , משה. אדמה-את חכמת –משה , שמש-הרמס הביא לנו את חכמת. היפרדותה מהשמש לאחר

ן תחיל מהוא ה. הקיום הארצית ועל האבולוציה הארצית של האדם-לימד על שחר הוויית, תהזורואסטרי

, בצורה מוחלשת, עדיין כללו, מופרדים מהשמשהיו גם אם , אך דברים ארציים אלה, הדברים של האדמה

שמש של הרמס -אדמה של משה הייתה צריכה להיתקל בחכמת-חכמת, לכן. משהו מהטבע של השמש

זה מוצג בצורה מופלאה ביותר . היו מוכרחים להיפגשהאלה  שני זרמי החכמה .ום ממשיתקי-בהוויית

בני  בשהיית, בלידתו של משה במצרים. הרמס-היכן שהוא נתקל בחכמת, בהתקדשותו של משה במצרים

השתקפות בחיים החיצוניים של נראית ה, מצרים שהיו בני העם של הרמסבסכסוך בינם וה, עמו שם
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ואף על פי שהן עקבו אחר מהלכים , מקורן בזרתוסטרא, שתיהן. שמש-אדמה בחכמת-ל חכמתההתנגשות ש

 .הן היו מוכרחות לפעול יחד ולחפוף בזמן, שונים לגמרי של אבולוציה

הקיום האנושית -אחד הקשור קשר הדוק לסודות העמוקים של הוויית, ישנו סוג מסוים של ידיעה

 ,לזה במינכן התייחסנו. חדתמבוטא תמיד בדרך מיו סטריותשבהתאמה עם השיטות של המי ,והארצית

רגיל לדבר בשפה רגילה על אמיתות -שם הוצג כמה קשה באופן בלתי. ך"תנבסודות הבריאה בהרצאות על 

. אלא גם של היקום, אמיתות הכרוכות לא רק במיסטריות העמוקות ביותר של האדם, עוצמה כאלה-רבות

; ת המוגדרת לאחר שימוש ממושךכי יש להן את משמעותן המדויק, ת אותנומטרידו המילים, לעתים קרובות

אנו מוצאים את , נפשהעוצמה המתגלות באופן פנימי בפני ה-וכאשר אנו משתדלים לבטא את העובדות רבות

הולם באופן -לא, במובן מסוים, מתמודדים עם הכלי החלש של הדיבור שהינו באמת, לעתים קרובות, עצמנו

 .דופן-יוצא

החשיבות הגדול ביותר של התרבות החדשה באופן כללי אשר בוטא במהלך המאה -חוסר 

התבטאות הוא הקריטריון הקובע ואופן ה, הוא שכל אמיתה יכולה להיות מבוטאת בפשטות, עשרה-התשע

טענה כזאת רק מראה שאלה המשתמשים בה לא מחזיקים באמת . אמת הזאת או לאמחזיק במישהו אם 

. הצורה שהם משנים רק מעט, א רק באותן אמיתות שבמהלך מאות השנים נמסרו במיליםאל, המוחלטת

. הם אינם מודעים למאבק העצום שלעתים מוכרח להתנהל במילים: מילים מספיקות, אדם כאלה-עבור בני

דיברתי על הדרך , במינכן. גלוי בכל פעם שהנפש שואפת לבטא את מה שהינו עצום ונעלה נעשהמאבק זה 

,תוהמיסטריות הרוזנקרויצרי מחזותשל  שער ההתקדשותב שבה
3
, בסוף הסצנה בחדר שהוקדש למדיטציה 

היה יכול להיות , להתקדשות היה מוכרח לומר לתלמיד-הן המכניסמה שהכ. י רב עם השפההיה לי קוש

 .מוגבלת ביותר באמצעות הכלי החלש של הדיבורמבוטא בדרך 

ההתאמה של -חוסר, שם. היו מוכרחים להיאמרעמוקים ביותר הסודות ה, במיסטריות הקדושות, ברם

המאמץ הארוך במיסטריות למצוא , לכןו. הורגש בצורה חזקה ביותר, הדיבור לעורר את תמונות הממשות

 –מילים  –אמצעים חלשים אלה של התבטאות . אמצעים אחרים לבטא את ההתנסויות הפנימיות של הנפש

אדם נשאו את מבטם אל -התמונות שנראו כאשר בני ,אך, סים חיצונייםיחנשמרו במשך מאות שנים עבור 

ליקוי של , הופעתו של כוכב בזמן מסוים, הקונסטלציות. הרבה יותר נמצאו הולמות, רחבים השמימייםהמ

נעשה שימוש בתמונות כאלה כדי לבטא התנסויות בתוך הנפש  –ידי כוכב אחר בזמן מוגדר -כוכב מסוים על

 .האנושית

                                                      
3

 The Soul's Probationמבחן הנפש  The Portal of Initiation (1111) ;שער ההתקדשות  : מחזות המיסטריות של רודולף שטיינר הם 
(1111) ;  שומר הסףThe Guardian of the Threshold (1112) ;  התעוררות הנפשThe Soul's Awakening (1113.) 
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מפני שבאותו זמן , נניח שמישהו רצה לומר שמאורע גדול היה אמור להתרחש בזמן מסוים הבה

איזשהו , או; ה לבני עמהתרלקליטת התנסות עצומה ולהעבמיוחד נפש אנושית הייתה בשלה במידה מספקת 

 אינדיבידואליות מסוימת, לאום או חלק ניכר של המין האנושי שהגיע לדרגה גבוהה מסוימת של בשלות

שיא ההתפתחות של , במקרה כזה. בבואה אולי מכיוון שונה למדי, הייתה יכולה להופיע ביניהם

 היכולותק יאין מילים נעלות מספ. העם-האינדיבידואל היה חופף לנקודה הגבוהה ביותר של התפתחות נפש

יא צירוף המקרים של ש: הוא בוטא בצורה הבאה, לכן. למסור את המשמעות המלאה של מאורע כזה

הוא כמו המקרה שבו השמש נמצאת בקונסטלציה של , עם-העוצמה של אינדיבידואל ושיא הכוח של נפש

משהו , בדרך תמונתית, הקונסטלציה של אריה נבחרת כאן כדי להציג. אורהשולחת לנו את אריה ולפיכך 

ראות באופן מה שאפשר היה ל. שהיה צריך להיות מבוטא כתופס מקום בכוח המרבי באבולוציה האנושית

ביטויים מסוימים . נעשה בו שימוש כאמצעי לביטוי משהו המתרחש באנושות, חיצוני במרחב הקוסמי

תנועות הגופים השמימיים והם השיטה הם נלקחים מ; שית הופיעו בדרך זור למצוא בהיסטוריה האנוששאפ

 .משתמשים לתיאור עובדות רוחיותבה ש

כמו ליקוי חמה  יה או שדרך מאורע מסוים בשמיםאר כאשר נאמר שהשמש נמצאת במזל, למשל

אדם יהפכו -בהחלט יתכן שבני, מבוטאת באופן סמלי עובדה באבולוציה האנושית, בקונסטלציה מסוימת

ושי היו מיתוסים עטופים שכל המאורעות הקשורים להיסטוריה של המין האנ, בדרך טריוויאלית, זאת ויניחו

ן נלקחו מר שאשמקרים בחיי האנושות בוטאו באמצעות תמונות בעוד שהאמת היא ; כוכביםבתנועות 

 .הקונסטלציות

נאמר לנו ביחס הכבוד כלפי כל -צריך למלא אותנו ברגשות מסוימים של יראת קשר זה עם הקוסמוס

כאשר אנו מוצאים אותם מבוטאים בתמונות אשר נלקחו , למאורעות הגדולים של האבולוציה האנושית

, ישנו קשר אינטימי בין הקיום של הקוסמוס כולו וחיי האדם, כן-פי-על-אף. מיתהקיום הקוס-מהוויית

המפגש של , כך. כלומר שמאורעות המתרחשים על האדמה מהווים השתקפותם של מאורעות קוסמיים

השתקפות של פעילויות , במידה מסוימת, אדמה של משה במצרים מהווה-שמש של הרמס עם חכמת-חכמת

ן האדמה נתקלים באחרים הזורמים מ אלהשמש ן ם שכוחות מסוימים הזורמים מכעצמדמיינו ל. קוסמיות

התוצאה , אך; ביחס למקום שבו כוחות אלה נפגשים נפש-בשוויוןאין מדובר . האדמה אל המרחב הקוסמי

 .פי הקרבה או הריחוק של המפגש-עלשל הכוחות היוצאים והנכנסים תיקבע 

משהו  מיסטריות של מצרים הקדומה כמייצגב תואר, משההרמס וזו של -תחכמבין  המגע, עתה

, האדמהן השמש נפרדה מ, אנו יודעים שמוקדם באבולוציה. התרחש קודם בקוסמוס פי מדע הרוח-שעל

האדמה ונשאר כירח ן חלק מכדור זה נפרד מ, מאוחר יותר. בעזבה את הירח לפרק זמן מסוים בתוך האדמה

אנו יכולים . לעבר השמש, אל תוך המרחב האוניברסלי, ה כירחהאדמה שלחה חלק מעצמ, כך. הנוכחי

שמש של הרמס -אדמה של משה עם חכמת-מפגש חכמתהדופן של -לחשוב על ההתרחשות יוצאת
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בהמשך , משה-תחכמ: אפשר לומר. האדמה לעבר השמש-השוואה לזרימה זו החוצה של כוחות-כברת

האדם בדרך -האדמה ושל בניה של תפתחה כחכמה, מש של זרתוסטראש-לאחר היפרדותה מחכמת, מהלכה

האדמה נועדה . בה וממלאת את עצמהשמש ישירה -חכמתבספגה , כזו שהיא נמשכה חזרה לכיוון השמש

נשארה משה -חכמת, לכן. להתפתח לבדה ובאופן עצמאיואז  שמש ישירה רק במידה מסוימת-לקלוט חכמת

כדי , התרחשה יציאת בני ישראל ממצרים, אחר מכןל. במצרים רק עד שהיא ספגה די והותר לצרכיה שלה

 .גיע לעצמאות גדולה יותרתוכל להיטמע ולה, אדמה-ידי חכמת-שמש אשר נספגה על-שחכמת

ללא  אשר נספגה, הרמס-חלק אחד התפתח תחת כנפיה של חכמת. משה הייתה בעלת שתי פנים-חכמת

, המשיכה הלאה בתוך עצמה, תפתחות זוהיא נפרדה מה, לאחר יציאת מצרים, אזו, הרף מכל הכיוונים

מהי ? צריכה להתפתחהייתה מהו הדבר שלקראתו חכמה זו . ומאוחר יותר עברה דרך שלושה שלבים

. ה ארציתלחכמ הייתההיא . האדמה אל השמשן משימתה הסופית הייתה למצוא את דרכה חזרה מ? משימתה

והוא , היה עליו למצוא את הדרך חזרה. כאיש חכם של האדמה, ירש מזרתוסטראמשה נולד עם כל אשר 

שלבים אלה . הרמס-תחכמהיה זה שבו הוא ספג את שהראשון שבהם , חיפש אותה בשלושה שלבים

תרחש על כאשר מה שה. מייםמבוטאים שוב בצורה הטובה ביותר בתמונות אשר הופקו ממאורעות קוס

,לה במה שהינו מטבע מרקוריהיא נתקלה תחי, האדמה לכיוון השמשן רם חזרה במרחב מהאדמה ז
4
לאחר  

נפשו של משה הייתה צריכה לפתח את הירושה . ולבסוף מה שהינו של טבע שמש מכן זה של ונוס

. השתייך לשמש אשרהזורואסטרית שלה בהתנסויות פנימיות בדרך כזו שהיא תוכל לחזור ולמצוא שוב את 

בתרבות המערבית החכמה שמשה שתל . תהיה עליו להגיע לדרגה מסוימת של התפתחו, כדי לעשות זאת

ירדה עליו אשר רכש מהרמס ואת החכמה ש. רך שהוא התווה לבני עמופי הד-הייתה צריכה להתפתח על

ספג חלק לאחר ש, לשקפה שוב בצורה שונהמחדש ו היה עליו לפתח, הישירות של השמש כמו הקרניים

 .ממנה

בצורה שהתאימה  הביא לבני עמו מדע ואמנות, מרקורישמאוחר יותר כונה , נאמר לנו שהרמס, עתה

. מרקורי-המבט של הרמס-משה הגיעה אל נקודת-תחכמזה היה בדרך שונה וכמעט מנוגדת ש, אבל. להם

הדבר מוצג בהתקדמותו של העם העברי עד לעידן . הרמס-את חכמת, בעצמו, היה צריך לפתח הלאה משה

של האל פעל  שכאדם, תהלים ונביא קדושספר תי של המוצג לנו כמשורר המלכו, ותקופת שלטונו של דוד

התקדם  אותו זרם של העם העברי. הינו ההרמס או המרקורי של העם העברי, מנגן בנבלכהן כלוחם והן 

החכמה אשר , בזמנו של דוד. מרקורי-הרמס או חכמת-כך שהוא פיתח צורה עצמאית של חכמת-רחוק כל

היא המשיכה אל , לאחר מכן. במסעה חזרה, או שלב מרקוריהגיעה אל ספירת מרקורי , התקבלה מהרמס

                                                      
4

 .מרקורי של האסטרונומיה הוא ונוס של מדע הרוח, באסטרונומיה הרגילה 
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משה או דווקא אותה גרסה שלה אשר התקיימה כחכמה שלו -זה קרה לעברים כאשר חכמת. תחומה של ונוס

 .עם זרם היוצא מכיוון אחר, הייתה צריכה להתאחד עם יסוד שונה לחלוטין, במשך מאות שנים

משה נתקלה בחכמה -תחכמכך , ונוס-כיוון השמש נתקל בהאדמה לן כפי שמה שזורם חזרה במרחב מ

משה באה במגע עם הצורה המוחלשת של חכמה -חכמת. בבל גלותאסייתית אשר באה מכיוון אחר במהלך 

אותה לטובת ספירת  תנוטשהיא , כמו נווד אשר רכש ידיעה על האדמה. אחרת במיסטריות של בבל וכלדיה

, משה-כך חכמת, השמש כפי שחשים בו שם-לחוות את אור קקהונוס בהשתו-ל תמרקורי ולפיכך עובר

פר של הס-עברה אל בתי, התורות הקדושות של זרתוסטראן שמש הישירה מ-לאחר שקלטה את חכמת

היכן שהיא , בבל גלותבמהלך משה חוותה את ההיחלשות הזאת -חכמת. המיסטריות של כלדיה ובבל

 .משהו אחר קרה, כאן. ידקל והפרתחדר אל תוך האדמות של הח אשרהתאחדה עם כל 

משה -חכמת, גלותםויבו לבקר בהם במהלך במקומות הקדושים שהאנשים החכמים בקרב העברים ח

הספר של -עצמו התגשם ולימד בבתיזרתוסטרא , בזמן הזה, כי. שמש-של חכמת יהתכונותספגה ישירות את 

כדי אשר ויתר על חלק מחכמתו , הוא. יםוהיה מוכר למלומדים בקרב העבר, המיסטריות של החידקל והפרת

הוא התגשם שוב ושוב לעתים קרובות ובהתגשמות זו . לימד בעצמו באותו זמן, שיוכל לקלוט אותה חזרה

 .הוא לימד את היהודים בבבל, שבה הוא היה מוכר כזרתוס או נזרתוס

ן שנסוג מלאחר  נעשהמשה באה במגע עם מה שזרתוסטרא עצמו -חכמת, במהלך התקדמותה, כך

למורה היה כאן הוא . המקומות הקדושים והמרוחקים יותר של המיסטריות ונכנס אל אלה שבאסיה הקטנה

משה שלהם דרך -פרי של חכמתהם קלטו , עתה. וכן מורה של העברים, של התלמידים המתקדשים הכלדיים

, ידי זרתוסטרא-ם עלהקדמון שלה-מפני שמה שפעם נמסר למשה האב, זרם שהם היו מתאימים יותר לפגוש

. משה עברה דרכו-זה היה הגורל שחכמת. בהתגשמותו כזרתוס או נזרתוס, הגיע אליהם עתה ישירות ממנו

שמש בעיניים -הדבר היה כאילו ישות. באדמה זרה נשתלהאבל אז היא , היא נבעה מזרתוסטרא במקור

נווד . איבדה אשרלחפש את כל היא הייתה צריכה  ,במסעה חזרה, ועתה, מכוסות הורדה מטה אל האדמה

ניתנה לו ר שאכך שכל החכמה , ו בתוך התרבות המצריתגורלו הציב. תלמידו של זרתוסטרא, כזה היה משה

, כביכול, נותקהוא . להיות מומרצת ומוארת בישותו הפנימית הייתה יכולהידי זרתוסטרא -בזמן מסוים על

מודע לכיוון מה -הוא נע באופן לא, ההארה שלומודע למקור -היכן שהיה לא, מהשמש על שדות האדמה

לא , זרתוסטרא ישירה-אשר הביאה לו חכמת, הרמס-הוא נמשך לחכמת ,במצרים. ם היה שמששפע

משה המשיכה את התפתחותה -תחכמ, מזה במידה מספקת הלאחר שספג. ישירה כמו שלו-השתקפות לא

תה שוב א פנהי, משלהומדע ואמנות , ודהרמס בזמנו של ד-חכמתאת  הלאחר שייסד. בדרך ישירה יותר

 .אם כי בדרך שבהתחלה הייתה מוכרחה להופיע בצורה נסתרת, במקור הא יצאלכיוון השמש ממנה הי

הלימוד , זרתוסטרא לימד את פיתגורס, בין אחרים, שבהם, הספר הבבליים הקדומים לחניכה-בבתי

שמש -ם זרתוסטרא עמד לתת ביטוי מלא לטבעא. ידי סוג הגוף הפיסי של אותה תקופה-שלו היה מוגבל על
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כפי שהיה מסוגל לעשות באותה התגשמות מוקדמת כאשר העביר , שלו דרך צורה המותאמת לאותם זמנים

ידי גוף כמו זה שהיה יכול -מוגבל על. הוא היה דורש כלי גופני מותאם לעידן החדש, אותה למשה והרמס

לעברים המלומדים , מסור חכמה כמו זו שהוא מסר לפיתגורסהוא היה מסוגל ל, להיות מופק בבבל הקדומה

, ביחס ללימוד זה. היו מוכנים ומסוגלים לשמעה, הספירה-שבמאה השישית לפני, והחכמים של כלדיה ובבל

כאילו ; ו לקרון ישירות על האדמהידי ונוס ונמנע ממנ-השמש נקלט תחילה על-הדבר היה בדיוק כאילו אור

שמש של -לפני שחכמת. אלא בצורה מוחלשת, עם הפאר המקורי שלהה לקרון לא הייתה יכול תותור

. נדרש תחילה גוף המותאם לו ובדרך מיוחדת מאוד, זרתוסטרא הייתה יכולה לקרון שוב בכוחה המקורי

 . הדבר יתואר עתה

האיראנית והטוראנית , ההודית בדרום: העם של אסיה-סיפרנו על שלוש נפשות בהרצאה הראשונה

שבא מאטלנטיס היכן שהזרם הצפוני . ותיארנו את הקשר של אלה להגירות האטלנטיות אל אסיה, ןבצפו

 ,מתוך תערובת זו. דופן של גזעים-נוצרה תערובת יוצאת, נפגש עם הזרם הדרומי אשר עבר דרך אפריקה

 .התפתח גזע שממנו יצא מאוחר יותר העם העברי

הראייה . ונים אלה של העבריםקדמ-של אבות םרגיל התרחש בהתפתחות-משהו לא

כך בקרב גזעים מסוימים מפני שהיא הייתה השלב -התדרדרה כלר שאאתרית הנחותה יותר -האסטרלית

מה . והתגלתה ככוח מארגן פנימה באותם עמים שהתפתחו לגזע העבריפנתה , האחרון של תפיסה חיצונית

מים כשלב האחרון של ראייה רוחית כנשאר מאחור בגזעים מסוי, שתיארנו כמתנוון מבחינה חיצונית

לכוח  שנעשהידי כך -בכיוון הנכון עלהתקדם בקרב העברים , מתדרדרת וכחדור איכשהו ביסוד האהרימני

מה שבקרב הטוראנים היה . מושלמים יותר נעשוהגופים , ידי כך-על. מארגן באופן פעיל בתוך הגוף האנושי

כפי שהועבר מדור לדור , בתוך הטבע הפיסי של העברים .בעבריםבאופן מועיל יותר ויותר פעל , מנוון

הם לא . היו פעילים, שהגשימו את שליחותם בפיתוח ראייה חיצונית ,כל אותם כוחות, הדם הקרוב-בקשר

ובכך לעבור אל תוך היסוד  כלו להיכנס אל תחום אחר של פעולהולכן י, נדרשו עוד לספק ראייה חיצונית

אשר , אטלנטי את הכוח להתבונן באופן רוחי במרחב ובממלכות הרוחיותה אדםמה שהעניק ל. להםהנכון 

הכוח הזה כולו פעל באופן פנימי  –בהופיעו כשריד האחרון של ראייה רוחית  גדל פרא אצל הטוראנים

כדי לעצב מי בגזע העברי יפעל באופן פנ, ואלוהי מה שעבור האדם האטלנטי היה רוחי. בלאום העברי הקטן

תודעה אלוהית הוא פעל בגוף באופן מועיל ולכן היה יכול להבזיק בדם של העם הזה כ. ימיםאיברים מסו

בעם העברי היה מצב בו כאילו כל מה שהאדם האטלנטי ראה בהפנותו את ראייתו הרוחית אל . פנימית

תודעת האל  – הו  יה  -תודעתכאילו בנה באופן פנימי איבר של תודעה שהייתה , הופנה פנימה, המרחב

, חש שהוא היה מלא, עם זה חש את האל אשר מילא את המרחב כולו שנועד להתאחד עם הדם שלו. בתוכו

 .וחי בפעימת דמו, בו, ספוג
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, כך התייחסנו עתה לטוראנים ולעברים, כפי שבהרצאה הקודמת השווינו בין האיראנים והטוראנים

כל . אוחר יותר בדמו של העם העבריפעם מ, וראינו שמה שבהמשך התקדמותו ובמהותו התנוון בטוראנים

. או יהָֹוה הו  יה  : ואפשר היה להכילו במילה אחת, רגש פנימיחי באדם העברי כ, ראהמה שהאדם האטלנטי 

אך  ,נראית-בלתי התרכזה בנקודה אחתוכאילו , יצחק ויעקב, לאורך הדורות של אברהםחיה  תודעת האל

היה , אייה הרוחית האטלנטית מאחורי כל הדברים החייםהאל אשר התגלה בפני הר. מורגשת באופן פנימי

, כך. והוביל את הדורות מהגזע שלהם מייעוד לייעוד, יצחק ויעקב, עתה האל אשר שכן בדמם של אברהם

אלא אך ורק בשם אחד , הוא לא תואר עוד בשמות שונים; לא נראה עוד, הוא נחווה; פנימיל היההחיצוני 

טלנטי הוא נמצא היכן בעוד שעבור האדם הא. קיבל צורה שונה לחלוטיןהוא  !אהיה אשר אהיה: יחיד

הוא היה ; שלו' אני'ב ,ישותו שלו צא אותו עתה במרכזהאדם מ –בעולם החיצוני  –שהוא לא היה באמת 

, האל של אברהם; אל של העבריםנעשה להעוצמה של היקום -האל רב. עבר לאורך הדורותשמודע לו בדם 

 .לאורך הדורות כדמו של הגזע וזרם, יצחק ויעקב

, עד כה. ת נתייחס בהרצאה הבאהחותו הפנימית המיוחדת עבור האנושונוסד הגזע שלשליבדרך הזאת 

שבו היה מרוכז כל מה שבעידן של , רק לציין את השלב המוקדם מאוד של הרכב הדם של עם זה יכולנו

נראה אלו מיסטריות התגשמו , וחר יותרמא. האנושות אפשרה לו לחדור לתוכה מבחוץ, אטלנטיס הקדומה

במה שהתחיל כאן ונלמד להכיר את הטבע המיוחד של אותו עם שממנו זרתוסטרא היה יכול לקחת את גופו 

 .עבור הישות שאותה אנו מכנים ישוע מנצרת
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 3הרצאה 

 1111בספטמבר  3

 

, זה היה .וזכר אתמוללמשהו שה תוספת קצרה להוסיףברצוני , נעבור לנושא המרכזי שלנו בטרם

הדבר יכול , קיומנו-במיוחד המאורעות החשובים ביותר בהוויית, כאשר מתוארת האבולוציה האנושיתש

אפשרי היה לעטוף -הראיתי כמה בלתי .להיעשות באופן הטוב ביותר בשפה הלקוחה ממאורעות קוסמיים

כלשהו על הפעילויות המופלאות במילים רגילות או לתת מושג ברור  הללוהעוצמה -את המיסטריות רבות

נתייחס אליהם בדרך הטובה . שני התלמידים הגדולים של זרתוסטרא, המתחלפות של הרמס או תחות ומשה

 .הנסתרבקבלנו אותם במובנו של מדע , אם נתייחס אליהם כחזרה על מאורעות קוסמיים, ביותר

שאחריה כל אחת המשיכה , ההשמש שלן אל היפרדות האדמה מ, בחשיבה, הבה נפנה מבטנו לאחור

של האדמה והשמש בעבר הבראשיתי  יות כולןאפשר לתאר את המהו. את חייה בקוסמוס עם מרכז עצמאי

מאורעות קוסמיים , במקביל. אדמהלשמאוחר יותר התפצל לשמש ו, גוף קוסמי עצום, כיוצרות שלמות אחת

אין צורך להתייחס . שמש שלנולכת אחרים במערכת ה-כלומר ההיפרדות של כוכבי, אחרים התרחשו

אם נתייחס להיפרדות ככזו שבה השמש יוצרת מרכז אחד והאדמה  די, למען מטרתנו הנוכחית; אליהם כאן

 .מרכז שני –

כך שבאמת השמש , האדמה עדיין כללה את מהות הירח הנוכחי, יש לזכור, באותם זמנים רחוקים

 –הפיסיים אשר התקיימו כגוף שמימי אחד התפצלו עתה כל הכוחות הרוחיים ו. ירח עמדו זה מול זה-ואדמה

באדמה והיסודות והפעילויות העדינים יותר  נשארו, ויות הדחוסות והגסות יותרהפעיל, היסודות הגסים יותר

האדמה והשמש המשיכו , שבמשך עידנים ארוכיםיש להבין . יצאו עם השמש, ואתריים יותר מבחינה רוחית

. ממנה כיום שזורםהאדמה היה שונה למדי ממה  לעברהשמש ן ומה שזרם מ ,הנפרדים לפתח את חייהן

 –מכווץ וקולט מעט מחיי השמש , מבודד, קיום ארצית וחיים ארציים של טבע פנימי-הוויית היו, בהתחלה

קופה בת, האדמה. השמש אל האדמהן מ( אם כי מבוטא באופן פיסי)ממה שזורם כיום באופן רוחי מעט 

אילו , אילו זה היה נמשך. הופך לחנוט ,מקשיח, חוותה תהליך מייבש, ממנההיפרדות השמש ראשונה זו של 

כל עוד האדמה . החיים האנושיים בימינו לא היו מתפתחים לעולם, האדמה הייתה שומרת על הירח בתוכה

ה היא היית את זאת. את פעילויותיה השמש לא היו יכולים לגלות במלואם חיי, שמרה על הירח בתוכה

, אבל. ירח הרוחיות-עזבה עם הירח והמהות שלו וישויותהאדמה ש לאחר, יכולה לעשות רק מאוחר יותר

 .האדמהן הירח ממשהו אחר היה קשור להיפרדות 

חזרה 
לתוכן 
 עניינים
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ההתפתחות הזאת  שלבי. האדמה התפתחו לאט מאוד ובהדרגהעלינו להבין בבהירות שהחיים על 

לאחר מכן זו של , קדום-הקיום של סטורן-הוויית, תחילה: מדע הנסתר בקווים כללייםמתוארים בספר 

האדמה ן מה שתואר עתה כהיפרדות השמש מ. קדום ולבסוף זו של האדמה-אחריה זו של ירח, קדומה-שמש

קדמו לו כל המצבים האבולוציוניים האחרים שהיו מסוג שונה , או האיחוד המוקדם יותר של שמש ואדמה

עדיין היו מאוחדות עמה המהויות של כל , בצורתה הנוכחיתכאשר האדמה התהוותה לראשונה . למדי

כאשר הבדלה זו הייתה תוצאה של כוחות , בהיותם נבדלים מהאדמה, הלכת של מערכת השמש שלנו-כוכבי

 .שמש וירח, פעילים במהלך תקופות הקיום של סטורןשהיו 

לא היו , כפי שהם כיום, חומר או מהות, קדום-הקיום של סטורן-אנו יודעים שבמהלך הוויית, עתה

היו , ואף לא גופים גזיים או אטמוספריים, ואף לא גופים נוזליים או מימיים, לא גופים מוצקים; קיימים

. הוא לא היווה דבר מלבד חום נבדל; סטורן היה מורכב אך ורק מחום, בהרכבו כולו. קיימים על סטורן

יש בקושי צורך לחזור על כך . יסוד זה של חום התפתח עליו היה בתוך אשרלסטורן היה גוף של חום וכל 

המתייחסת לקיומו של גוף כמורכב אך , שטענה כזו לא מועלית בלי הכרת הגישה של הפיסיקה המודרנית

העיסוק שלנו כאן , אבל, לא חומר, החום עבור הפיסיקה המודרנית הוא מצב. תאפשרי-כבלתי, ורק מחום

 .אלא באמת, אינו בפיסיקה מודרנית

זה של , החום של השלב האבולוציוני סטורן ועברה אל המצב הבא-בולוציה המשיכה מגוףהא

אד על -למצב גז ונעשהנדחס בחלקו החום -גוף, מדע הנסתר בקווים כללייםכמתואר בספרי . קדומה-שמש

, לא רק תהליך של עיבוי היכן שהתקיים, התפתחו מעלה לעבר האורב, יותר הידלדלקדומה וחלקו -שמש

אנו מוצאים כדור , קדומה-קדום אל זה של שמש-המצב של סטורןן בעברנו מ. התדלדלותתהליך של  אלא

 ,מצד אחד: תווהתדלדלות נוספהתעבות  התרחשו, קדום-זה של ירח, בשלב הבא. חום ואור, הכולל אוויר

 .כימי-קול או אתר-לכדי אתרהתדלדלות , מצד שניו, לכדי מיםהתעבות 

 מוכרקול ה-אתר. שאינו אלא רק השתקפות שלו, פיסיהשאנו מודעים לו בקול קול זה אינו מה -אתר

 זה. במרחב כולו וממלא אותו הקייםהאתרי  הקול, הרמוניה של הספירותלתפיסה של ראייה רוחית כ

, כאן. וציה עברה למצב אדמההאבול, קדום-מהמצב ירח. מאשר קול רגיל, אתרי יותר, משהו רוחי יותר

מצד , על האדמה היו עתה, כך. חייםה-התעבות לחומר מוצק וכן התעלות תואמת לאתר לראשונה התרחשו

, אורה-אתר, ומצד שני; גופים מימיים או נוזליים וגופים מוצקים, גופים של חום גזיים או אטמוספריים, אחד

 –בעוד שבסטורן היה רק מצב אחד . כל זה התרחש באבולוציה של האדמה. חייםה-קול ואתרה-אתר

 .שבעה מצבים אלמנטריים ישנםהרי שעל האדמה  –זה של חום , אמצעיה

, לעצמנו את האדמה כחיה ואורגת בתוך שבעה מצבים אלה של חיים אלמנטריים לדמותמוכרחים אנו 

שבו היא הייתה עדיין מאוחדת עם , קיומה הנוכחית היא עלתה מתוך לילה קוסמי-כאשר בתחילת הוויית

 .משהו ראוי מאוד לציון התרחש, השמשן עם היפרדותה מ. םהלכת האחרי-השמש וכוכבי
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אנו , השמש אל האדמה ומשפיעים על החיים החיצונייםן בין ההשפעות והמצבים הזורמים כיום מ

ההחצנה , אך בין ההשפעות האלה המשתייכות לעולם התפיסה החושית, מוצאים חום ואורבהחלט 

הקול -זוהי גם הסיבה לכך שהפעילויות של אתר. כותהחיים אינן שיי-הקול ואתר-וההתגלות של אתר

הזורמים מטה , החיים-מה שאנו מכנים כוחות אתר. קיום חומרית-מתגלות רק בצירופים הכימיים של הוויית

כלומר עם האמצעי שהאדם , ידי תפיסה חושית-אינם יכולים להיתפס ישירות על, מהשמש כפי שהם עושים

הוא אינו ; בישויות חיות, החיים נתפסים על ידו בתוצאותיהם. וחשיכהמשתמש בו כדי להבדיל בין אור 

, המדע נאלץ לטעון שהחיים, לפיכך. החיים-יכול לראות באופן ישיר את הזרם הזורם מטה של אתר

 .נשארים חידה, לכשעצמם

גם אם הן , הקול-החיים ואתר-אתר, אנו מוצאים ששתי ההתגלויות האתריות העילאיות ביותר, כך

יש לנו , כאן. תפיסה באופן ישיר על האדמה-אינן ברות, המהויות העדינות ביותר של השמשן בעות מנו

אפילו בתנאים , כן-פי-על-אף. התפיסה הרגילהנסתר עבור הרי שהוא , השמשן משהו שגם אם הוא נובע מ

דם שהינו של הא ישותו הפנימיתמשהו ב; החיים-הקול ואתר-יש משהו התואם למה שחי באתר הנוכחיים

מה , רמוניות של הספירות האלה לא נראותהחיים וה-פי שההשפעות הישירות של אתר על אף. תפיסה-בר

 .תפיסה-שנמצא בפעולה על ההרכב כולו של האדם הינו בר

. האדמה פני-ידי התייחסות לאבולוציה של האדם על-אפשר להסביר זאת באופן פשוט ביותר על

האדם היה מחונן בראייה רוחית ישירה והוא ראה , עד לעידן האטלנטי, םלמדע הרוח ידוע שבזמנים קדומי

מפני  התאפשרדבר זה . הקיום הפיסית-אלא גם את הרקע הרוחי כולו של הוויית, לא רק את עולם החושים

בהיותו . רות הנוכחית שלנו ותודעת השינה שלנונים היה מצב ביניים בין תודעת העשעבור האדם באותם זמ

לכל הפחות  –תפיסה -בר אין משהו שהינו, עם הירדמותו; קולט את העולם הפיסי של החושים האדם, ער

, החוקר הרוחי מגלה תגליות מוזרות על אודות חיי האדם במהלך השינה, אבל. האדם רק חי, אם כך. לרוב

הגוף , במהלך השינה. תגליות מוזרות במיוחד עבור אלה אשר מתייחסים לחיים אך ורק באופן חיצוני

אך אין לדמותם כענן מעורפל , של האדם נמצאים מחוץ לגוף הפיסי ולגוף האתרי שלו' אני'האסטרלי וה

ולעתים מכונה , וגלוי לראייה רוחית אסטרלית נחותה' ענן'מה שמושווה ל. המרחף ליד הגוף הפיסי

. במהלך השינה הוא רק ההתחלה הראשונה הגסה ביותר של מה שמתגלה על ישות אנושית', אסטרלי גוף'

אז הוא בהחלט נראה מהצורה הנחותה ביותר של ראייה רוחית , ענן זה מתקבל ככל מה שאפשר לראותאם 

, עובדה היא שברגע ההירדמות. במהלך השינה מתפשטת למרחקיםממשותה של ישות האדם . אסטרלית

לחלק  נעשיםהם ; מערכת השמש כולהבמתחילים להתפשט ' אני'הכוחות הפנימיים בגוף האסטרלי וב

אל תוך הגוף האסטרלי  האדם מפיק במהלך השינה ומכניס, זו כולה מתוך מערכת שמש. ממערכת השמש

ספג  אשרהוא נושא עמו את , הפיסי אל גבולות גופובשובו , היקיצהועם  ,כוחות לחיזוק חייו, שלו' אני'וה

 .ממערכת השמשבמהלך הלילה 
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הוא , כי; אסטרלי גוף, כינו את הגוף הרוחי הזה של האדםהביניים -של ימי םסטיאוקולטישבשל כך 

האדם , אנו יכולים לומר שבמהלך השינה, כך. המקום שממנו הוא מפיק את כוחותיו, קשור לעולם הכוכבים

 .מערכת השמש כולהבמתפשט למעשה 

ל ההרמוניות ש. זוהי מוסיקת הספירות? מהו הדבר אשר ממלא את גופנו האסטרלי בהיותנו ישנים

הפיסית  פותמחוץ לעטיכאשר בלילה האדם נמצא , י האנושיהספירות חיות ונעות בתוך הגוף האסטרל

מגיב , פוזר חול ושעלי, כפי שלוח מתכתי. הקול-הרמוניות שאחרת אפשר למצוא רק באתר; והאתרית שלו

הקול של -רותלנו כתצו מוכר אשרומציג בחול את , לרטטים באוויר כאשר מחליקים עליו בקשת של כינור

ת צורה וסדר אל תוך המכניסו, כך האדם רוטט ופועם מדי לילה בתגובה להרמוניות של הספירות, קלאדני

החיים גם פעיל באדם -באתרומה שחי . סדר במהלך היום-לידי אי, החיצוניים עם רשמיו, הביא מה שהוא

 מגופוהפיסי ו ותן מופרדות מגופולה של עטיפותיו בהים פנימיים אאך הוא אינו מודע לחיי, במהלך השינה

הוא מודע רק כאשר הוא משתקע שוב בתוך שתי העטיפות התחתונות יותר ויכול , כלל-בדרך. האתרי

 .ואלה של גופו הפיסי לצורך תפיסה חושית, להשתמש באיברים החיצוניים של גופו האתרי לצורך חשיבה

רק באמצעים כיום שאפשר ליצור אותם , ההיו מצבי ביניים בין ערות ושינ, בזמנים הקדומים, אבל

מצבי ביניים , באטלנטיס. כי הם כרוכים בסכנה, ואין להשתמש בהם לעולם בחיים הרגילים; רגילים-לא

האדם היה יכול להציב את עצמו בתוך מה שחי ונע , באמצעותם. באופן נורמליאלה של תפיסה התפתחו 

באמצעות הראייה , הזמנים הקדומיםן האדם מ, רותבמילים אח. החיים-בהרמוניה של הספירות ובאתר

והחיים בהיותם פועמים , השמשן היה יכול לתפוס את ההרמוניה של הספירות זורמת אליו מ, הרוחית שלו

תפיסה בישויות -היו ברי, התגלו רק בהשפעות ובחיים הארצייםגם אם ההרמוניות של הספירות , במרחב

, עם סגירת השער בפני הראייה הרוחית הקדומה. והצטמצמה בהדרגההאפשרות של התנסות זו הלכה . חיות

מה . פנימיים של הבנהכושר לידיעה פנימית וכוחות  –אך משהו אחר הופיע במקומן , התגלויות אלה נעלמו

האינדיבידואליים הפנימיים החיים  –חשיבה הקשורה לתפיסה חושית שבחיי הערות מכונה התבוננות ו

, הרשמים, הרגשות, החיים הפנימיים בימינו. פתח עם היעלמותה של הראייה הרוחיתהחלו להת –בכללותם 

עדיין לא , המהווים ביסודם את המקור של כל מה שהינו יוצר בתרבות שלנו, המחשבות והאידיאות שלנו

, נמזג אל תוך עולם רוחי, האדם חי במצבי הביניים שבין שינה וערות. נרכשו בזמנים האטלנטיים המוקדמים

ו תמונות פנימיות הוא חי לגמרי בלי כוח ההבנה האנושית א; ואת עולם החושים הוא ראה כמו בערפל

 .של החיים החיצוניים משתקפות כלשהן

, לאט. התבלטו יותר ויותרהחיים החיצוניים , של הראייה הרוחית הקדומה ההדרגתית העם היעלמות

ההרמוניה של הספירות והפעילויות של  של עמומהשהיה השתקפות משהו התפתח בטבעו של האדם 

היות שהאדם נעשה מודע באופן פנימי לרגשות ולרשמים המשקפים את העולם , באותה מידה. החיים-אתר

המוסיקה של הספירות נשמעה לו בצורה עמומה יותר , החיצוני ויוצרים את חייו הפנימיים כפי שהם כיום
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החיים האלוהי -אתרתפיסתו את , ברורה יותר נעשתה, שלו' אני'את ה, היות שהבנתו את עצמו. ויותר

היה צורך לשלם על התנאים הנוכחיים כתוצאה מאיבוד חלק . נעשתה עמומה יותר, הממלא את המרחב כולו

הוא לא , הוא חש את החיים סגורים בתוכו, כישות ארצית. מסוים של מה שהיה החיים החיצוניים של האדם

נשארה כיום רק השתקפות עמומה של אותם חיים  הפנימייםובחייו ; השמשן חש אותם עוד זורמים אליו מ

 .החיים-של ההרמוניה של הספירות ואתר, עוצמה-קוסמיים רבי

ן היפרדותה מעם . מו חזרה על האבולוציה של האדמהמה שהתפתח בהדרגה כהבנה אנושית היה כ

. מהויות אשר נשארו בתוכהאילו שמרה על כל ה מה הייתה נסגרת בתוך עצמה ומתקשההאד, השמש

נכשלו לעשות זאת עד שהירח  הן. ההשפעות של השמש לא היו יכולות לחדור אל תוך האדמה, בהתחלה

הישירות  יההשפעותשאפשרו לאדמה לקלוט את , ת שנדחועלינו לזהות את אותן מהויו', ירח'-ב. ממנהנפרד 

ונה את טבעה והווייתה בכללותן בפני האדמה פתחה באמת בפעם הראש, ידי הוצאת הירח-על. של השמש

בכיוון ההפוך מזה , היא שלחה חלק מהווייתה חזרה אל השמש. שממנה נפרדה, של השמשהשפעותיה 

משקף חזרה את טבע השמש אל האדמה כפי שמבחינה חיצונית  –הירח  –וחלק זה , שממנו היא עצמה יצאה

 .הוא משקף את אורה

זו הייתה פתיחה רצונית ; לראות כמאורע בעל חשיבות עליונה יש האדמהן היפרדותו של הירח מאת 

זמן רב לאחר . מאורע קוסמי זה היה צריך להתגלם שוב בחיי האנושות. של השמש יהשל האדמה להשפעות

הגיע הרגע שבו האדם עצמו היה צריך להתנתק , שמש-עצמה לקליטת כוחותאת שהאדמה פתחה כך 

 .מהכוחות האלה

ידי -השפעות השמש הישירות היו עדיין יכולות להיקלט על, וחית שלהםבאמצעות הראייה הר

כך הגיע הזמן שבו , בדיוק כפי שבשלב מסוים באבולוציה שלה האדמה החלה להתקשות, אך; האטלנטים

הוא לא היה מסוגל להיפתח , כמו האדמה. האדם נסוג לתוך עצמו והחל לפתח חיים פנימיים משלו

ידי כך שיפסיק להיות מושפע -התהליך של פיתוח חיים פנימיים על. משהישירות של הש יהלהשפעות

החיים -פיתוח בתוכו מה שהיה השתקפות עמומה של פעילויות אתרידי -ורק על, של השמש יההשפעותמ

, קליטה ישירה של כוחות השמש. אטלנטיים-המשיך להתקיים במשך זמן רב עד לזמנים האחר, הקול-ואתר

היות שההשפעות של הכוחות הללו לא . אבדה בסופו של דבר, לאטלנטים המוקדמיםאשר הייתה אופיינית 

, לאחר מכן. וח עוד ועודחייו הפנימיים המשיכו לפר, היו יכולות עוד לחדור אל תוך תודעת המין האנושי

 ,באמצעות יוגה, שם. שבו הכוחות הרוחיים של האדם היו יכולים להתפתח רק במיסטריות הגיע הזמן

של  יהשל המיסטריות היה יכול להיסוג מהתנאים הארציים ולהיעשות מודע באופן ישיר להשפעות תלמיד

הם היו . האורקליםבמהלך המחצית השנייה של התקופה האטלנטית הופיעו מה שבצדק כונו , לכן. השמש

 את הפעילויות של סוגי האתר העילאיים יותר באופןעוד  קלטו שלא אדם-מקומות שבהם קבוצת בני

הם למדו לדכא רשמי , באמצעות חניכה, כאן. התקבלו כתלמידים ועברו חניכה בחכמה מקודשת, נורמלי
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הכוח לעשות זאת נשמר במרכזים . החיים-הקול ואתר-להתגלויות של אתר יםמודע ולהיותחושים 

כך שאפילו המדע -האפשרות לכך המשיכה להתקיים בצורה חזקה כל, אכן. האמיתיים של מדע הנסתר

לשמוע את ההרמוניה אדם יכול הספר של פיתגורס ש-מסורת מביתהעדיין שמר על , בלי להבינה, חיצוניה

עשה אותה לרעיון , בהיותו בור ביחס למה שהיוותה ההרמוניה האמיתית של הספירות, המדע. של הספירות

הקול -רשל פיתגורס הבינו את הפתיחה מחדש הממשית של ישות האדם לאת תלמידיו. מופשט גרידא

 .ככוח לקלוט את ההרמוניה של הספירות החיים האלוהי-אתרלו

נעלה ביותר שמאחורי פעילויות השמש הזורמות שלימד בדרך זרתוסטרא או זורואסטר היה הראשון 

החיים משתקף בצורה -הקול ואתר-משהו שכפעילות של אתר, היה משהו נוסף, אל האדמה כאור וחום

: הן היו נקראות כך, אילו היינו מתרגמים את תורתו למילים מודרניות. םעמומה בחיים הפנימיים של האד

לאחר , אבל; המועיל ולאור הזורם מטה אל האדמה הינך מודע לחומה, בהסתכלך כלפי מעלה בשמש"

חיה מאחורי השמש התראה את ישות השמש , לאחר שתפתח תפיסה רוחית, שתפתח איברים עילאיים יותר

בעל טבע רוחי להיות הראשון , זהדבר !" פעילויות הקול ובתוכן את משמעות החייםאז תקלוט את . הפיסית

וסטרא לתלמידיו כאורמוזד או ידי זרת-תואר על, שנועד להיקלט מאחורי הפעילות הפיסית של השמש

 .של השמש העוצמה-רבת ההילה, מזדאו אהורא

החכמה הקטנה אשר פותחה ן מ כדי להבדילו, חכמה הגדולה-אהורא מזדאו מתורגם לפעמים כ, לכן

, כאשר הוא קולט את הישות הרוחית של השמש החכמה הגדולההאדם קולט את . האדם בימינו-ידי בני-על

 .ההילה העצומה של השמש

כֹו ִמנִי ַעד ַדר  ׁש סֹוֵאן כ   ,ַהָשמ 

ָחיו ַעל ב כֹוַרת ַהִשיָרה ה ִעם א  ָחר   , ִמת 

 ֹ י ת ַמֲחזֹור ַמָסעֹו ַהמ   ָעדו א 

ֵצאתֹו ִבג בּוָרה ִלים כ  ַרַעם יַׁש  .ב 
5
 

מתייחס , משורר המפנה את מבטו אחורה אל הימים הקדומים של האבולוציה האנושית, במילים אלה

, לא עובדה, אדם מסוימים-של השמש מהווה לבני' ההדהוד, 'אך. למה שהינו עובדה עבור החוקר הרוחי

במובן שבו גיתה היה , מהווה באמת אינם מבינים מה משורר הם. פריקת עול פואטית, דמיון נחמדאלא 

ר כפי שהאנושות כלומ, 'את מסלולו הקדוםכדור השמש שר ': הוא מתאר את הממשות באמרו. משורר

ידי -אמיתות כאלה נמסרו על. וכפי שהוא עדיין נשמע כיום לאלה שהינם מתקדשים הקדומה שמעה אותו

אלה אשר התגשמו מאוחר יותר כהרמס , י תלמידיו הקרובים ביותרומעל לכול לשנ זרתוסטרא לתלמידיו

                                                      
5

 .אביב ההוצאה לאור-אוניברסיטת תל, ארי-ניצה בן –תרגום . פרולוג בשמים, מאת גיתה פאוסטמתוך  
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הרמס הונחה בדרך אשר . לכל אחד מהם הוא מסר הוראה נפרדת ושונה ביחס להילה של השמש, אך. ומשה

משה קיבל השראה כך שהוא שמר על ; השמשן הובילה אותו להישאר בתוך ההשפעה אשר יצאה ישירות מ

 .שמש כזיכרון-הסוד של חכמת

ונראה אותה , הירחן השמש ומן את האדמה לאחר היפרדותה מ, בהתאמה עם מדע הנסתר, נדמיין אם

. בין השמש והאדמהונוס ומרקורי מה שניצב -הרי שיש לנו ב, פותחת את הווייתה כדי לברך את השמש

ן מ האדמה נפרדה: ביכולתנו לומר, אם נחלק את המרחב כולו בין השמש והאדמה לשלושה חלקים, עתה

ונוס ומרקורי נפרדו  כך-אחר, היא הוציאה את הירח ממנה ושלחה אותו לעבר השמש, לאחר מכן; השמש

, אל האדמהמן השמש המתקרב ונוס ומרקורי משהו -עלינו לראות ב, לכן. האדמה לכיווןהשמש ויצאו ן מ

 .אל השמשמן האדמה משהו המתקרב  –ובירח 

הם משקפים אותם ; של קשרים קוסמיים למצביםם דומים של האבולוציה האנושית נראי המצבים, כך

מצד אחד להרמס ומצד שני , שאותה מסר שמש-חכמתאם נתייחס לתורתו של זרתוסטרא כ. כמו ראי

ר שאאפשר להשוות את החכמה , אז מפני שהרמס קיבל את העטיפה האסטרלית של זרתוסטרא, למשה

, מנותקת, כביכול, חכמה אשר חייתה במשה הייתהבעוד שה; שמש-שכנה בתוכו לזרימה החוצה של חכמת

הייתה יכולה לקבל את ה לעבור התפתחות נוספת לפני שוהייתה מוכרח, לכת נפרד של חכמה-כמו כוכב

 .השמשן הנביעות אשר יצאו ישירות מ

משה -כך חכמת, השמשן הבאים מהכוחות  לקליטתכוחות האדמה נפתחו  שעם יציאת הירח כפיבדיוק 

אדמה של משה -חכמת, שתי אלה. שמש הישירה כפי שזרמה מזרתוסטרא-חכמת יטתלקלנפתחה 

היכן שתורת משה באה במגע עם זו של , נפגשו במצרים, להרמס שמש של זרתוסטרא כפי שניתנה-וחכמת

להשלכת  השוואה-ברת, בהיותו נפרד מזרתוסטראשאותה רכש , ידי משה-החכמה אשר פותחה על. הרמס

ו ה או יהָֹוה אפשר לכנות חכמת, וא מסר לבני עמואת החכמה שה. אדמהידי ה-ירח על-מהות כי כאשר , יה 

אתם , בהתקבלה במובן זה. משה כולה-מבינים אותו בצורה נכונה השם הזה הוא כמו תקציר של חכמת

את העובדה הזאת אפשר למצוא . אל הירחיהָֹוה מכונה , פי המסורת העתיקה-יכולים להבין מדוע על

 .הלכת האלה-אך היא מובנת רק כאשר מתחילים להבין את הקשרים מרחיקי, רבים במסמכים

של משה  אדמה-כך חכמת, כפי שהאדמה השליכה את מה שהיא כללה בתוכה כירח לעבר השמש

לית את החכמה הישירה של אשר החזיק בעטיפתו האסטר, הייתה צריכה לצאת כדי לפגוש את זו של הרמס

 .שיך באבולוציה שלהלהמ תה צריכהיולאחר מכן הי זרתוסטרא

משה המשיכה להתפתח עד לזמנו של דוד וכיצד -חכמת, כיצד לאחר המפגש עם הרמס כבר הוסבר

מרקורי הופיעה בלוחם המלכותי והמשורר האלוהי של העם -הרמס או חכמת-צורה מתוקנת של חכמת

, גלות בבל השמש במהלך-ודמשה בא במגע עם יס-התוכן של תורתכיצד  ,פעם נוספת ,וראינו. העברי

 .התגשם מחדש לימד את המתקדשים שבקרב העבריםר שאוס כאשר זרתוסטרא או נזרת
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האדמה היפרדות ; עלינו לראות חזרה על מאורעות קוסמיים, משה-של חכמת ההתפתחות במהלך, כך

העברי  האנשים החכמים של הגזעלדברים האלה התייחסו . שבאה בעקבותיהכולה התפתחותה השמש ון מ

הם חשו משהו כמו התגלות ישירה הזורמת . כבוד עמוקות-יראתהערצה ובוכל אלה שהייתה להם הבנה 

אישיות כמו משה נראתה כמו שליח של הכוחות , עבורם. החיים הקוסמייםן המרחבים ומן לעברם מ

כהלכה את הבין אם ברצוננו לככזה הוא מוכרח להיתפס על ידנו והם חשו שהוא כזה . הקוסמיים עצמם

 .אחרת הכול יישאר מופשטּות ריקה ;אותם זמנים קדומים

ולאחר מכן תוסיף להתפתח , אשר התפתחה דרך הרמס ומשה, זרתוסטרא-היה חשוב ביותר שחכמת

ינדיבידואליות אשר כבר הא, זרתוסטרא, כדי שזה יוכל לקרות. תופיע בשלב עילאי יותר ובצורה אחרת

, כך. כך שגם יוקרב כקרבן, ך להופיע בעצמו בגוף פיסיהיה צרי, האתרי פהגוויתרה על גופה האסטרלי ו

זרתוסטרא חי בתוך , בזמנים קדומים מאוד, בהתחלה. התקדמות יפה כלפי מעלה, מה שהוא חווה היה עלייה

הוא הקריב , לאחר מכן; פרס ואיראן הקדומותאטלנטית של -ישותו שלו ונתן את האימפולס לתרבות האחר

את . ולמשה הוא הנחיל את גופו האתרי, סטרלי כך שדרך הרמס תוכל להתבסס התרבות החדשהאת גופו הא

כי המיסטריה , קרבת גופו הפיסי הייתה צריכה להופיעהזדמנות לה. שתי העטיפות האלה הוא כבר הקריב

הקרבן של הגוף . הגדולה של האבולוציה האנושית דרשה שאינדיבידואל אחד יקריב את שלושת גופיו

 .פיסי דרש הכנה מיוחדת ולשם כך גופו הפיסי של זרתוסטרא היה צריך לעבור הכנה מיוחדתה

 היהגוף פיסי מיוחד זה , דרך החיים המיוחדים של העם העברי, כיצדבהרצאה הקודמת הראיתי 

כדי שזה יוכל . ידי זרתוסטרא כקרבן השלישי הגדול שלו-הוא הוקרב על. בהכנה במשך דורות רבים

הכוחות אשר , ידי העם העברי עבור תפיסה רוחית ישירה-יה נחוץ שהכוחות אשר הופעלו עלה, לקרות

של  וסודזהו . להפנותם פנימה כדי שיהיו מועילים באופן פנימי היה צורך, התנוונו בקרב העמים הטוראנים

הכנת שימשו ל, בירושה עברור שאכמו פריטים  ,בעוד שבקרב הטוראנים הכוחות הקדומים. העם העברי

בעברים הם הופנו פנימה וארגנו את הטבע הפיסי הפנימי שלהם הרי ש, איברים חיצוניים של ראייה רוחית

כך שעם זה נבחר לקלוט ולחוש באופן פנימי את מה שבזמנים האטלנטיים נראה מאחורי האובייקטים 

הרוח היה , בנקודה אחתידי העברים והתמקד -כפי שכונה באופן מודע על, יהָֹוה. השונים של עולם החושים

הראיתי גם כיצד . הישויותמאחורי כל הדברים ו, קדמת יותרידי ראייה רוחית מו-אשר נראתה על הכבירה

 .חונן במבנה פנימי זה בדרך מיוחדת מאוד –כאב הגזע  –אבי העם העברי 

תית על המספרים בדרך תמונ, אגדות-שמיתוסים וסיפורי, ואחזור על כך שוב, הערתי לעתים קרובות

מתקרבים לאמת יותר מתוצאות רבות של מחקרים אנתרופולוגיים מודרניים אשר , מאורעות מלפני זמן רב

אגדות -סיפורי, לרוב. חלקים של רסיסיםמחפירות חדשות והופקו שמחברים יחד סיפורים על מקור העולם 

אף על פי , תי את כולםכי לא חקר', לרוב'אני אומר . אישור מהעובדות של מדע הרוח קדומים מקבלים

לא , מחקר על מקור העם העברי מוביל אותנו. קרוב לוודאי נכון, אגדות ישנים באמת-שהתוכן של סיפורי
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. ך"המוזכר בתנלאבי הגזע העברי , קדמוני המקוריהאלא לאב , להשערות של מחקר אנתרופולוגי מודרני

אגדות -בסיפורי. נכון, למוד מספרים עליוהאגדות של הת-אברם או אברהם הוא דמות ממשית ומה שסיפורי

. ך נמרוד"המכונה בתנ, אך ממשי, בשירות האדם האגדי מפקדאלה מסופר לנו שאביו של אברהם היה 

שבנו של המפקד שלו ידיח , ידי אלה אשר יכלו לקרוא את סימני הזמנים בחלומות-על, מראש נובאלנמרוד 

. ת הדברים האלה וציווה להרוג את בנו של המפקד שלונמרוד פחד כאשר שמע א. מלכים ושליטים רבים

מחקר אוקולטי . בנו גדל במערה; אביו של אברהם ברח, לנמרוד, לא שלו, לאחר הצגת בנו של אדם אחר

 אשר היפנההוא מציין שאברהם היה למעשה הראשון . הוא מוסר את האמת; האגדה הזה-מאשר את סיפור

בראייה רוחית חיצונית ולשנותם לכדי כוחות מארגנים אשר  פנימה את הכוחות שהשתמשו בהם קודם

האגדה המספר שבמשך שלוש -היפוך זה של סך כל הכוחות מוזכר בסיפור. הובילו לתודעה פנימית לאל

ההפניה , הזנה עצמית זו. מאצבעות ידו הימנית, בחסד האל, השנים שבהן הילד שכן במערה הוא ינק חלב

האדם באופן  כדי לארגן אתמשו בהם קודם בראייה רוחית קדומה והפעלתם של הכוחות שהשתפנימה הזאת 

אגדות -לסיפורי. האב הקדמוני של העם העברי, מוסברת לנו בצורה מופלאה בסיפורו של אברהם, פנימי

בגורמם לנו להבין שהמורים הקדומים של , עוצמה-יש השפעה רבת, כאשר הם נחווים באופן עמוק, כאלה

תמונות כאלה היו . היו יכולים למסור חכמה אמיתית בשום דרך מלבד באמצעות תמונות המין האנושי לא

 .זה הספיק באותם זמנים קדומיםו, עוצמה אלה-כלפי מאורעות רבי, אז רגש, אם לא תודעה, יכולות לעורר

של תפיסה אלוהית , אברהם היה הראשון שפיתח את ההשתקפות הפנימית של חכמה אלוהית, כך

היה , או אברהם כפי שכונה מאוחר יותר, לאברם. כמחשבות אנושיות ביחס לאלוהות, שית באמתבדרך אנו

 ידי-זה תמיד נטען בתוקף על. אדם אחרים שחיו באותה תקופה-למעשה מבנה פיסי שונה מזה שהיה לבני

 פנימי כדי ליצור מחשבות באופן בעלי מבנההאדם שמסביבו לא היו מסוגלים ואף לא -בני. מחקר אוקולטי

באמצעות הכוחות של , הגוףן הם היו יכולים ליצור מחשבות בהיותם חופשיים מ. באמצעות כלי מיוחד

אברהם היה . אך לא היה להם כלי לעיצוב מחשבות בתוך הגוף הפיסי, הגופים האתריים המפותחים שלהם

אף על פי שאת הטענה  –אין זה בטעות שהוא מכונה ממציא האריתמטיקה , לפיכך; כלי כזה שפיתחהראשון 

. שכן האריתמטיקה היא באופן בולט מדע החשיבה הפיסית –הזאת יש כמובן לקחת בסקפטיות 

היא תלויה , אך; מתקרבת מאוד לידיעה של ראייה רוחית, על חשבון הוודאות הפנימית שלה, האריתמטיקה

 .באיבר פיסי

עלו עד אז למען ראייה רוחית ואלה שהופ פנימי עמוק בין הכוחות החיצונייםיש לנו כאן קשר , כך

לזה יש התייחסות כאשר אברהם מתואר כממציא  .חשיבה לצורך –ידי איבר פנימי -שהופעלו מאז ואילך על

אותו איבר , יש להתייחס אליו כאדם שבו הושתל לראשונה האיבר הפיסי של החשיבה. האריתמטיקה

לפני הזמן . בתו הפיסית להשתקעות באלוהותשבאמצעותו האדם היה יכול לרומם את עצמו באמצעות חשי

כדי . הקיום האלוהית רק באמצעות ראייה רוחית-האדם היו יכולים ללמוד על האל ועל הוויית-בני, הזה
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. זה הושתל לראשונה באברהםואיבר , כלי פיסי היה נחוץ, שיוכלו לרומם את עצמם בחשיבה אל האלוהות

משמעה שהקשר כולו של מחשבות , כש באמצעות איבר פיסישהבנת מחשבות הייתה צריכה להיר העובדה

 .השתנה לחלוטין, טבע הסובייקטיבי של האדםוה עולם האובייקטיביעם האלוהות ה עלאלה 

ומשם הן  הספר של המיסטריות-מחשבות שעסקו באל נהגו בחכמה האלוהית של בתי, קודם לכן

האיברים של הגוף ן אשר שחררו את עצמם מכלומר לאלה , הועברו לאחרים שהיו מסוגלים לקלוט אותן

 –מאדם אחד לאחר  פיסיישנה דרך אחת בלבד להעברת כלי . לתפיסה אתרית מוכשרים ונעשוהפיסי 

הוא היה מוכרח , יוכל להישמר, לאברהםה שהי כזה, ר פיסי בעל חשיבות כזוכדי שאיב. תורשה פיסית

ההעברה של תכונה פיסית זו בקלות להבין מדוע  אפשר. לבא אחריולהתקדם דרך תורשה פיסית מדור אחד 

האיבר שבפעם הראשונה עוצב והתגבש באברהם לשם . כך לעם העברי-דרך דם הגזע הייתה חשובה כל

ק יותר ויותר אל תוך הטבע הוא נכנס עמו, הועבר מדור לדורהיות ש. היה צריך להתבסס, הבנת האלוהות

להשתכלל רק יכול איבר פיסי , כי. כל שהוא עבר בתורשהכ, והוא תפס זאת עמוק יותר ויותר האנושי

 .כאשר הוא מועבר בתורשה מדור אחד לבא אחריו

גוף  כלומר)מושלם ביותר האפשרי אם מי שלמדנו להכיר כזרתוסטרא היה אמור להיות לו הגוף ה

היה  הכלי הפיסי אשר הושתל באברהם, (כלי להגיית מחשבות על האל להיותבעל איבר פיסי המסוגל 

הוא היה צריך להתבסס ולהתפתח באופן פנימי בצורה . מוכרח להגיע לדרגה הגבוהה ביותר של שלמות

ההתפתחות של גוף פיסי . כלי מתאים עבור זרתוסטראשיוכל להתפתח כך  ,באמצעות תורשה ,מלאה

העטיפות אלא גם של , שלמות לא רק של עטיפה אחת, נמנע-באופן בלתי, משמעה, מושלם כזה דרך תורשה

 .גם הן היו צריכות להשתכלל דרך תורשה. האסטרליתוהאתרית , האחרות

פרק הזמן מלידתו של אדם ועד . חוק קבוע מסוים באבולוציה אשר תואר לעתים קרובות נויש, עתה

מהשנה השביעית ; בו הוא מפתח את גופו הפיסי –ה פרק זמן מיוחד מאוד בהתפתחותו שנתו השביעית מהוו

 –עשרים ושתיים , ומאז עד שנתו העשרים ואחת; גופו האתריאת  –עשרה -חמש, עשרה-רבעעד השנה הא

חוק . ידי המספר שבע-האבולוציה של האדם האינדיבידואלי מבוטאת בחוק הנשלט על. גופו האסטרליאת 

 האדם בעברן-ומשפיע על העטיפות החיצוניות של בני, דומה קיים עבור האבולוציה של האנושות ככוליות

 .נתייחס מאוחר יותר, לפעילות העמוקה יותר של חוק זה. מדור אחד לבא אחריו

בעוד שאדם אינדיבידואלי עובר שלב אבולוציוני כל שבע שנים והיות שהגוף הפיסי משתכלל במהלך 

בו הוא , לאורך הדורות עד לדור השביעי משתכללכך המבנה כולו של הגוף הפיסי , שבע השנים הראשונות

התורשה אינה . תכונות לא מועברות ישירות מאדם אחד לצאצא שלו, אך. ב מסוים של שלמותמגיע לשל

אלא לדור , או מאם לבת, עוברות ישירות מאב לבן לאתכונות חשובות . אלא מאב לנכד, פועלת בדרך הזאת

יש , יאך היות שמדלגים על כל דור שנ, בהכרח למספר שבעקשורה התורשה . ואז לרביעי וכן הלאה, השני



 

38 

עשר דורות שהתכונות הפיסיות אשר הושתלו באברהם -רק לאחר ארבעה. עשרה-ארבעלהתייחס למספר 

 .שלמותכדי היו יכולות להגיע ל

גם האבולוציה שלהם , להתקדמות זואילו הגוף האתרי והגוף האסטרלי היו צריכים להיות קשורים 

הגוף ובאותה דרך שבה הגוף האתרי , עשר דורות-הייתה צריכה להמשיך דרך שבעה או דווקא ארבעה

ומהשנה , עשרה-האסטרלי של האינדיבידואל הבודד מתפתחים מהשנה השביעית עד לשנה הארבע

אבי , שהמבנה הפיסי אשר הושתל באברהםהיא משמעות הדבר , לכן. עשרה לשנה העשרים ואחת-הארבע

לאחר . דורות( עשרה-ם ארבעפעמיאו דווקא שלוש )היה צריך לעבור דרך שלוש פעמים שבע , הגזע

את , גופו האתרי וגופו האסטרלי, פיסיגופו הבארבעים ושניים דורות התאפשר לאדם לפתח באופן מושלם 

זוהי העובדה . רק גוף כזה היה יכול להיות הולם עבור זרתוסטרא. התכונה שאברהם קיבל לראשונה

ידי מניית -וא מצביע על כך במפורש עלה, בשושלת היוחסין שלו. מוסר פי מתי-האוונגליון עלמחבר ש

עשר עד מאסרו של -גלות בבל וארבעה דעשר מדוד ע-ארבעה, עשר דורות מאברהם עד דוד-ארבעה

; הגיעה לשיא התפתחותה, אשר החלה עם אברהם, שליחות העברים, לאורך תקופה ארוכה זו. הכריסטוס

יוכל כך שמהם , ת השונים של עם הגזעק אותה בעקרונואפשרי למחו-שבלתי באופןהיא הוטבעה עד אז 

 .האדם-בעידן שבו משהו חדש לגמרי נועד להתגלות בפני בניגוף מתאים עבור זרתוסטרא להימצא 

עומקים שאפשר להיווכח בהם רק לאחר  –מתחיל  פי מתי-האוונגליון עלמעומקים עצומים כמו אלה ש

מוצג לנו שבגוף אשר , עשר דורות-ארבעהעלינו להכיר בכך שבסיפור על שלוש פעמים . שמבינים אותם

שמהות זו ; שכנה המהות של מה שבראשיתו התקיים באברהם, עבר בתורשה מיוסף לישוע מנצרת

זו הייתה העטיפה של . חתבעטיפה א –ממנו דרך העם העברי כולו ואז התרכז בכלי אחד יחיד התפשטה 

 .שבה הכריסטוס היה יכול להתגשם זרתוסטרא
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 4הרצאה 

 1111בספטמבר  4

 

, באמצעות ידיעה חושית, הראינו שבני העם העברי קיבלו מאברהם איבר פיסי שאפשר להם לרכוש

רוחי -של האלוהיידיעה . רוחיים-ידיעה ממשית על דברים אלוהיים, כמה שאפשרעד , אלא, לא רק רמז

של  חיצוניתנות ידיעה מה שאנו יכולים לכ, אבל. קיימת בכל הזמנים והמקומותועודנה קיימת הייתה 

 .נרכשה באמצעות התקדשות במיסטריות או לפחות בנתיב המוביל להתקדשות, האלוהי

חניכה או התקדשות מיוחדות ובין  ידי-עליש להבחין בין אותה ידיעה של עולמות הרוח אשר נרכשה 

 .למען האבולוציה האנושיתהמיוחדת  עידן ומופיעה כשליחותוזו שהינה רגילה לכל 

הייתה רגילה עבור , הראייה הרוחית האסטרלית שהייתה נפוצה לאורך התקופה האטלנטית, ך זובדר

נרכשה הראייה ש, של עולם הרוח אך עבור העידן שבו העברים טיפחו ידיעה חיצונית אקזוטרית, אותו עידן

עה הזאת בני העם של אברהם הגיעו אל הידי, כפי שכבר צוין. הייתה הרגילה איבר פיסי מיוחד בעזרת

ידיעה פנימית או הבנת . הקיום האלוהית-בדרך כזו שישותם הפנימית ביותר נראתה מתמוססת בתוך הוויית

 .התאפשרה באמצעות איבר פיסי מיוחד זה, בישותו הפנימית ביותר של האדםהאלוהות 

אני  ;אני יורד אל תוך ישותי הפנימית: "האדם לומר-לא אפשרה מיד לבניהבנה זו של האלוהי , אך

רוחית -הקיום האלוהית-שם אני מוצא טיפה של הוויית; שואף להבין עמוק ככל שביכולתי את טבעי הפנימי

דבר זה התאפשר לראשונה מבחינה רוחית דרך ." מעניקה לי הבנה של מה שממלא את העולם החיצוניר שא

יתנה בפעם הראשונה האלוהי נ האפשרות לחוות את. ולוציה האנושיתכניסתו של הכריסטוס אל תוך האב

אלא כפרט של העם , שבה כל אדם חש את עצמו לא כאינדיבידואל יחיד, העם שלו-לעם העברי דרך רוח

הוא חש את האלוהי או את , הוא חש שהוא השתייך דרך דמו לסדרת הדורות כולה, לאחר מכן; כולו

 .העם שלו-יהָֹוה בתודעת-תודעת

, "הוא האל של אברהם: "ק לתאר את האל יהָֹוה באמירהמדוי-יהיה זה לא, במונחים של מדע הנסתר

הישות אשר עוברת מדור לדור ומגלה את  –יצחק ויעקב , הוא האל של אברהם: "אנו לומר מוכרחיםאלא 

התפיסה הכריסטיאנית מציגה התקדמות גדולה בעניין ." אדם אינדיבידואלים בתודעת הגזע-עצמה דרך בני

רוח השתקעות בידי -על, העם-ידי מדיטציה על רוח-ה השיגה רק עלמה שהתפיסה העברית הקדומ. זה

בזה שנבחרתי : "יתכן שאברהם אמר. כריסטיאני מזהה בכל אינדיבידואל יחיד, הזורמת לאורך הדורות

שאותו  ,ל יחיה בדם הזורם לאורך הדורותאֵ , פני האדמה-על יהיו פזוריםלהיות מייסדו של עם שצאצאיו 

חזרה 
לתוכן 
 עניינים
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זו הייתה התודעה הרגילה באותו ." העם שלנו גלה את עצמו בפנינו בתודעתמואשר  נתפוס כעליון ביותר

 .זמן

הידיעה העילאית של הרוח אשר נשתמרה במיסטריות ן צורה מיוחדת זו של ידיעה הייתה שונה מ

רוחי -אתרית הייתה יכולה לתפוס את הרקע האלוהי-ראייה רוחית אסטרלית, באטלנטיס. לאורך כל העידנים

האדם שם היו יכולים לרכוש ידיעה דרך המיסטריות -בני, ם הפנימייםהחייידי פיתוח -על. הקיום-ווייתשל ה

אדם אשר עברו חניכה -בני, אפילו במהלך התקופה שבה סוג התודעה העברי היה רגיל. או האורקלים

לא , לגוף ץמחוזה נעשה בהיותם , אך. יכלו לרומם את עצמם לתפיסת האלוהי, באתרים קדושים מסוימים

אדם היה יכול להתעלות לתפיסת הרוח האלוהית הנצחית . כפי שהייתה הדרך של עמו של אברהם, בתוכו

הוא למד בדרך . הםנוכחים לדעת בקלות שדבר אחד היה נחוץ לאבר, כך. וידי שכלול הנצחי שב-על

להכיר את האל אשר  ובדרך זו הוא למד, רוחי-האלוהילדעת את  ובאמצעות איבר פיסי מיוחדת לו עצמוה

היה זה בעל , אם הוא נועד להיכנס בהבנה חיה אל תוך המהלך כולו של האבולוציה. מנחה את היקום

במיסטריות של כל  נתפסאותו אל אשר , העם-חשיבות עליונה שיכיר את האל אשר התגלה בתודעת

זהה לאל של  שלואברהם היה צריך להיות בטוח למדי ביחס לכך שהאל . העידנים כאלוהות היוצרת

 .זה הוענקה לו בהתגלות מיוחדת מאוד לגביודאות . המיסטריות

מדע הנסתר בספרי . יש לזכור עובדה אחת של האבולוציה האנושית, כדי להבין את הוודאות הזאת

ם שהוענק להם הש – כוהני האורקלים, ישנה התייחסות למתקדשים האטלנטיים הקדומים, בקווים כלליים

, שמש עמד בראש האורקלים האטלנטיים כולם-שמתקדש ואמרתי שם – הבות פעוטהינו בעל חשי

. יופיטר וכן הלאה, מרס, אלה של מרקורי, ומוכרחים להבדילו מהמתקדשים של האורקלים החשובים פחות

, מאטלנטיס למרכז אסיה, אדם אשר העבירו תרבות מהמערב למזרח-הוא היה המנהיג הגדול של אותם בני

נסוג אל תוך המקומות הקדושים , כי כזה הוא היה, מתקדש גדול זה. אטלנטיות-ויות אחרוייסדו תרב

מורים של  להיות, הרישים הקדושים, עוצמה-הוא מי שאפשר לאותם חכמים רבי. הסודיים של מרכז אסיה

ההתקדשות אשר , ברם. הגזע שלהם ומתקדש עצום ומסתורי זה הוא מי שמסר את ההתקדשות לזרתוסטרא

 נמסרהההתקדשות אשר  .כי משימותיהם היו שונות, נה לזרתוסטרא הייתה שונה מזו שניתנה לרישיםנית

על הסודות , כאילו מתוך עצמם להכריז, התפתחות ישותם הפנימיתלאחר המשך , לרישים אפשרה להם

 קדמהר שאמנהיגים הגדולים של התרבות ההודית ללמנחים ו היוהם . הקיום-העוצמה של הוויית-רבי

ההתקדשות של הרישים הייתה עדיין משהו אשר , עבורם, על פי שפותחה באמצעים מלאכותייםאף . לוודות

כל אחד קיבל אזור ; הודרך בנפרדכל אחד משבעת הרישים . דמה מאוד לראייה הרוחית האטלנטית הקדומה

, כן-פי-על-אף. כפי שלכל אורקל היה תחום ההשפעה שלו, וכל אחד קיבל משימה נפרדת; שהוקצה לו

 הקולגיוםהוא דיבר בקולו של , השבעה מסר ידיעה על החכמה הבראשיתית של העולםן כאשר אחד מ

העניק אותה , המערב אל המזרחן אשר הביא את החכמה האטלנטית הקדומה מ, שמש הכביר-מתקדש. כולו
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האטלנטית את החכמה הוא נתן . אטלנטית-לרישים באופן מיוחד כדי לאפשר להם לפתח תרבות אחר

 .כך שיוכל לדבר כפי שכבר ציינתי, הקדומה לזרתוסטרא בצורה שונה

לכל מה , האדם מוכרחים להתייחס לכל דבר סביבם-בני, כדי להגיע אל האלוהות: "הרישים הכריזו

 ואז עולם, העולם החיצוני ולהפנות מבטם פנימהן עליהם להתרחק מ; כמאיה או אשליה, שמוצג לחושיהם

 ."הםפיע מתוך מה שמופיע בפנישונה למדי יו

ידי התרחקות מהעולם המטעה של אשליות ופיתוח חייהם -לימדו שעל הקדמוניםהרישים ההודים , כך

. זרתוסטרא לימד בצורה אחרת. רוחיות -כלו להתעלות אל הספירות האלוהיותוהאדם י-בני, הפנימיים

מאיה או אשליה זו היא : "וא אמרה, במקום להתרחק מהתגלויות חיצוניות ולהתייחס אליהן כמאיה

אלא לחקור אותה ולראות , חובתנו אינה להתרחק ממנה; של ההוויה האלוהית, המלבוש האמיתי, ההתגלות

 ."חיצוני שבו אהורא מזדאו חי ונעהמלבוש את הבאור הפיסי של השמש 

המשמעותית  העובדה. המבט של זרתוסטרא הייתה מנוגדת לזו של הרישים-נקודת, במובן מסוים, כך

היה , הודית הייתה שמה שהאדם רכש דרך הפעילויות הרוחיות והנפשיות שלו-ביותר של התרבות האחר

. כבר הוצג כיצד זרתוסטרא העביר את נכסיו הטובים ביותר למשה ולהרמס. צריך להיטבע בעולם החיצוני

ישתל בגזע שאברהם היה זרע זה היה צריך לה, תהיה מועילה ותישא זרע בדרך הנכונהמשה -כדי שחכמת

אך היה עליו , אברהם היה הראשון אשר רכש את האיבר שדרכו תודעת יהָֹוה הייתה יכולה להתפתח. אביו

של האל הנצחי קולו דיבר באותו קול כמו , להבין שהאל אשר דיבר בתוכו דרך כוחות ההבנה הפיסיים שלו

כלומר בדרך שאברהם היה , וגבל יותראלא שהוא התגלה לאברהם באופן מ; כל של המיסטריות-החובק

 .מסוגל להבין

במילים מובנות בפני מיד אפשרי לדבר -בלתי, שמש האטלנטי הכביר-עוצמה כמו מתקדש-לישות רבת

שבאינדיבידואליות שלה עצמה  –כך -ישות נעלה כל. אלה החיים בעידן מסוים ולהם שליחות מיוחדת

בלי אב או , שהיא בלי שם או גיל –( תוך ציון טבעה הנצחי)ק קיום נצחית ועליה נאמר בצד-מובילה להוויית

תוך , הקיום האנושית הייתה יכולה להתגלות רק בפני אלה שהיא רצתה-מנחה כביר כזה של הוויית –אם 

, כדי לתת לאברהם את ההארה ההולמת, לכן. ה לקשר עמםקבלת צורה שהייתה יכולה להביא

קיבל צורה שבה הוא היה עטוף בגוף האתרי של , ושל זרתוסטרא האינדיבידואל שהיה המורה של הרישים

באותה . אב קדמון של אברהם –בנו של נח , זו הייתה העטיפה האתרית של שם –אב קדמון של אברהם 

גוף אתרי זה של שם המשיך להתקיים ונעשה , דרך שבה המלבוש האתרי של זרתוסטרא נשמר עבור משה

המפגש של אברהם עם המתקדש . כביר כך שאברהם יוכל להיוודע לושמש ה-ידי מתקדש-בו שימוש על

הן של האל הנעלה הכ, זהו המפגש של אברהם עם המלך .הישנה-שמש מתואר בברית-הכביר של מיסטריות

שמש הכביר הינו בעל חשיבות עליונה -מפגש זה של אברהם עם מתקדש. ַצִדיק-או ָמל ְך מלכיצדק, ביותר

ישות נעלה זו הראתה את עצמה רק בגופו האתרי , מחשש שנוכחותו תהמם את אברהם. ביותרואוניברסלית 
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ך שלמרבה הצער מובן רק "משהו משמעותי יותר נרמז כאן בתנ. האב הקדמון של הגזע השמי, של שם

 .לאברהם לתתהוא מתייחס למקום שממנו הגיע משהו שמלכיצדק היה יכול ; לעתים רחוקות

 הקיום שמש אשר נבע-סוד הווייתלמסור לו את הוא היה יכול ? לאברהם מה היה יכול מלכיצדק לתת

, כמובן. ידי זרתוסטרא-על, בפעם הראשונה, מאותו מקור שממנו נבעו ההתגלויות שנובאו באופן נבואי

ידי זרתוסטרא -עלהבה נדמה לעצמנו את העובדות אשר נמסרו . אברהם היה יכול להבינן רק בדרכו שלו

: ואמר, השמש-הוא סיפר להם על אהורא מזדאו אשר שכן מבחינה רוחית מאחורי אור. יםלתלמידיו הנבחר

אך יום אחד יזרום אל תוך האבולוציה , מש קיים משהו שעדיין לא התאחד עם האדמהשמאחורי ה, ראה"

, השמש-היה יכול רק לנבא את רוחזרתוסטרא שכאן מוכרחים אנו להבין ." הארצית וירד אל האדמה

עלינו גם לקבל את העובדה שעדיין , אם אנו מקבלים זאת." הוא יבוא בגוף אנושי: "שעליו אמר, סהכריסטו

התגלויות עמוקות יותר של מיסטריות שמש היו צריכות להימסר לאלה ששליחותם הייתה להתכונן לקראת 

עם יצר קשר זרתוסטרא של עצמו המנחה זה התרחש כאשר . פני האדמה-התגשמותו של הכריסטוס על

באופן  דבר זה מוזכר. הכריסטוסן נבעה מאותו מקור כמו זה שיצא מ, אברהם ומזיגת הכוח אשר יצאה ממנו

ביותר הן זה של האל הנעלה כ –מלך שלם , כאשר אברהם פגש את מלכיצדק: היכן שנאמר, ך"סמלי בתנ

.הביא לו לחם ומיץ ענבים
6
ם ומיץ ענבים נועדו באותה דרך שבה לח. במקרה אחרלחם ומיץ ענבים חולקו  

מיסטריה זו כך , האמינו בושאלה  למעןהאחרונה  הסעודהלהיות הביטוי של מיסטריית הכריסטוס במעמד 

אותו מקור אל  פנהשני מעשי ההקרבה מתואר בבהירות כזו שמוצג שמלכיצדק  ביןהדמיון . בוטאה גם כאן

 .כמו הכריסטוס

. מה בתקופה מאוחרת יותר התרחשה דרך מלכיצדקשל מה שנועד לבוא אל האד ישירה-לאמזיגה , כך

. המכין הגדול של מה שהתרחש מאוחר יותר, להשפעה זו היו צריכות להיות תוצאות ישירות על אברהם

תוצאת המפגש של אברהם עם מלכיצדק הייתה שהייתה לו הבנה מסוימת על כך שמזיגת הכוח שהוא חש 

הייתה  –ביותר שחשיבתו הייתה יכולה לרומם את עצמה אליו  הנעלה –גועשת בתוכו ואליה התייחס כיהָֹוה 

והיא נבעה מהאל  –החכמה העילאית ביותר שהאדם יכול לרכוש  –מאותו מקור כמו תודעת המתקדשים 

. זו הייתה התודעה החדשה אשר הופיעה אצל אברהם. חיים ותנועההממלא את כל העולמות העוצמה -רב

זרם למעשה משהו שאפשר היה להשוותו בצדק למה , מדור לדור וברדת, הוא ידע שבדם העברי, עתה

 .והבינה את שפת הקוסמוס, הקיום-שראייה רוחית ראתה בהגיעה אל המיסטריה של הוויית

שהמורים שם השתמשו במילים , סודות הקוסמוס בוטאו בשפת הכוכבים, כבר אמרתי שבמיסטריות

הם ראו תמונות , במיקומים היחסיים ביניהם, הכוכביםבתנועות . הקונסטלציותן תמונות אשר הופקו מבו
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את עצמו אל מה שהיה  ברוממושבאמצעותן הם שאפו לבטא את ההתנסויות הרוחיות של האדם 

 .רוחי-אלוהי

של מי שחי ואורג , סודות האלוהותהיא קראה שם את ? ת בכתב הכוכביםמה קראה חכמת המיסטריו

האדם היה , הרקיעבנושאו עיניו אל . ביטוי גלוי של אלוהות זו מבנה הכוכבים היה. לפני ולפנים בעולם

הרמוניה של והסדר פי ה-לע מותווית, גלוי נעשהשבה הוא והדרך ; שם האל מגלה את עצמו: "אומר

צריך להתגלות בדרך היה אם אל זה . דרך הכוכבים התגלההאל של היקום , פי תפיסה זו-על, כך." הכוכבים

נקבעה במסלולי הכוכבים ר שאת עליו לעשות זאת בהתאמה עם התוכניהיה , עברימיוחדת בשליחות העם ה

היה סידור דומה , אשר היה הכלי החיצוני להתגלותו של יהָֹוה, משמעות הדבר היא שבדם הדורות. בשמים

שלאורך היה צריך להיות משהו , בקו התורשה מאברהם. מבוטא בסידור הכוכבים אשרצריך לקבל את 

צאצאיך יהיו מסודרים כמו ": הובטח לאברהם, בהתאם לכך. השתקפות של כתב הכוכבים הדורות היה

ֵבי : כלל מופיעה כך-טענה שבדרךזהו התרגום הנכון של ה, "הכוכבים בשמים ֲעָך כ כֹוכ  ת זַר  ב ה א  ָבה ַאר  ו ַהר 

,ַהָשַמיִם
7
מציינת כיצד הסדר  אלא, הטענה אינה עוסקת במספרים. אשר מתייחסת רק למספר הצאצאים 

 .שפת האלים –בקבוצות הכוכבים  הקייםשצריך לשלוט בצאצאיו של אברהם הוא אותו סדר 

בוטאו קונסטלציות , המזלות-ובמיקום הכוכבים ביחס לגלגל; המזלות-אדם נשאו עיניהם אל גלגל-בני

וביחס של  המזלות-קיים בגלגלהקשר הקרוב ה. את מעשיהם של האליםמבטאת השבהן הם מצאו שפה 

, כך. היה צריך להיות מבוטא בצאצאיו של אברהם, המזלות-עשר הסימנים של גלגל-הלכת אל שנים-כוכבי

עשר -יש לנו השתקפות של שנים, עשר השבטים של העם העברי-עשר בניו של יעקב ובשנים-בשנים

, נים של הכוכביםעשר הסימ-כפי ששפת האלים באה לידי ביטוי למעלה בשנים. המזלות-הסימנים של גלגל

. בניו של יעקבעשר -עשר השבטים אשר ירדו משנים-כך יהָֹוה מתגלה בדם הזורם לאורך הדורות של שנים

, מרקורי, ונוס: -הלכת כ-אנו מכנים בשמות של כוכבי, המזלות-מה שסודר בתוך הקונסטלציות של גלגל

של חיי העם העברי פות שונות ומה שלאורך העידנים מילא תפקיד מיוחד בתקו, שמש וכן הלאה, ירח

היה צריך להיות , המשורר המלכותי, הראינו כיצד דוד ,למשל. המזלות-הלכת בגלגל-השווינו לתנועת כוכבי

כלומר הצורה שההתגלות של יהָֹוה קיבלה דרך כניסתו , והתקופה של גלות בבל; מושווה להרמס או מרקורי

 .הלכת ונוס-עם כוכב, של אימפולס חדש שש מאות שנה לפני העידן שלנו

היה בקווים מקבילים , ידי אישיות כמו דוד-שמצב הגזע שנתפס על, למשל, לאברהם לצייןהיה צריך 

הכניסה של דוד אל תוך אותו שבט , שבט יהודה התואם לקונסטלציה אריה. המזלות-לזה של מרקורי בגלגל

 .מרקורי עםמה בקוסמוס לליקוי של מזל אריה תא, במהלך ההיסטוריה היהודית
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ניצחונות של במאבקים וב, המכובדים בהיוועצות של המלכים או הכוהנים, בירידה –בכל פרט ופרט 

אנו יכולים לראות מה תואם לליקוי של הקונסטלציות , בהיסטוריה כולה של העם העברי, שבט זה או אחר

ים להיות מסודרים צאצאיך צריכ: "זה טמון במילים המשמעותיות הבאות. הספורות במרחב החיצוני

אל לנו רק לראות במסמכים המבוססים על אוקולטיזם את !" בהתאמה עם ההרמוניה של הכוכבים בשמים

 .אלא מוכרחים אנו לזהות את עומקם, כלל נראים שם-הדברים הפשוטים שבדרך

אוונגליון אנו רואים שלמעשה סדר שלט בסדרת הדורות כמסופר ב, כאשר חוקרים אותם בדרך זו

והאוונגליסט מראה לנו את ההרכב הייחודי של הדם של אותו גוף שהאינדיבידואליות של ; פי מתי-על

תוכל , פני האדמה-זרתוסטרא קיבלה כדי שיוכל להיות האמצעי שעמו ההתגלות של הכריסטוס על

 .להתרחש

 מה שהושג באחרון? דורות מאברהם עד יוסףהבמהלך ארבעים ושניים מה הושג : הבה נשאל, לכן

. במיסטריות הקדושות שמלמדיםכפי  –ערבוב של הדם בהתאמה עם חוקי הכוכבים היה שהוגשם הדורות 

היו סדר , שהיה נחוץ לאינדיבידואליות זרתוסטרא למען הגשמת עבודתו העצומהבערבוב זה של הדם 

, לכן. והרמוניה פנימיים אשר תאמו לאחד הסידורים היפים והמשמעותיים ביותר של מערכת הכוכבים

היה השתקפות של , אשר הוכן לאורך דורות רבים עבור התגשמותו מחדש של זרתוסטרא, ערבוב הדם

 .הקוסמוס כולו

מונח לפנינו בצורה מוחלשת , שאם אעז לומר, כל זאת אפשר למצוא באותו כתב מקורי עצום

של  הפותהוא מבוסס על המיסטריה העמוקה של התפתחותו של עם כהשתק. פי מתי-אוונגליון עלב

. ידי אלה אשר ידעו משהו על המיסטריה הכבירה של הכריסטוס-דבר זה הורגש על. התפתחות קוסמית

הם יכלו לתפוס השתקפות של הרוח , כבר נראה שבדם של ישוע מנצרת שעליו אוונגליון זה מספר, להם

של ישוע ' אני'נו של הבדם שנועד להיות משכ: הם נתנו ביטוי למיסטריה זו במילים. השולטת בקוסמוס כולו

רוח מוכרח הוא להיות תמונה של , וולדאם גוף פיסי אמור להי, לכן. רוח הקוסמוס כולומנצרת חיה 

 .הרוח השולטת בעולם כולו, הקוסמוס כולו

של  –היא הכריזה שהכוח הטבוע בדם המעורבב של זרתוסטרא . זו הייתה צורת הביטוי המקורית

, האדמהן שלאחר היפרדות השמש מ אפילו אותה רוח וח היקום שלנו כולוריהיה הכוח של  –ישוע מנצרת 

 .דגרה על ומילאה את ההתפתחות של מה שהפריד את עצמו במהלכה של אבולוציית העולם

 – בראשיתהוצג שאת המילים בספר , שאליהן התייחסנו לעיל, מההרצאות אשר ניתנו במינכן

פי שיטות מודרניות אשר איבדו -אין לתרגם בקלות ראש על, ץר  ָאת הָ אֵ ם ו  יִ מַ שָ ת הַ אֵ ֱאֹלִהים א רָ ית בָ אׁשִ רֵ ב  

בכל מה שבא ": כךהן צריכות להימסר , אם שואפים אל משמעותן האמיתית. כל קשר למשמעות הקדומה

 אשרבכל ; פעילות קוסמיתהחשיבה של האלוהים דגרה על ה, ש וירחשמ, מהשלבים האבולוציוניים סטורן
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חדרה אותה ודגרה , אבל. החשיכה שלטה בכול. הסעיר באופן פנימיכמו בכל מה ש, ן חיצוניהתגלה באופ

 ."רוח, הרוח היוצרת של האלוהים, שתרנגולת דוגרת על ביציה בחום כמו במלאה אותה, עליה

מקבל שאותה רוח אשר יצרה את הסדר ההרמוני , בכל היבט והיבט, הרוח אשר דגרה שם הייתה

ם של זיהו בערבוב הדהמתקדשים המקוריים של המיסטריות הכריסטיאניות . ות הכוכביםביטוי בקונסטלצי

הם אמרו על הדם , לכן. אלוהים ברחבי היקום-ידי רוח-ישוע מנצרת תמונה של העבודה אשר הוגשמה על

הרוח אשר מתוארת בפרק הפתיחה של , "ידי רוח היקום-נברא על"אשר הוכן עבור מאורע כביר זה שהוא 

ֵראִׁשית ָבָרא ֱאֹלִהים –באותו קטע פתיחה חשוב ביותר  רוחכ בראשית ספר  ...ב 

טמונה בשורש מה שמכונה , תרגום הפשוט והרגילהן מרחוקה מאוד המשמעות , משמעות קדושה זו

שות הזאת מי שילדה את הי: "היא טמונה בשורש האמירה '.מתוך הרוח הקדושה של היקום ההתעברות'

כדי לדעת עלינו רק לחוש את הגדּולה המלאה של מיסטריה כזאת !" היקום-של רוח הייתה מלאה בכוח

 .'מוכתמת-בלתיהתעברות 'שהעובדה מציגה משהו עילאי יותר לאין ערוך מאשר הרעיון האקזוטרי של 

של  והנדושההסבר הפשוט ן להסיט את התודעה מך יספיקו כדי "התייחסויות לשני דברים בתנ

מדוע צריך היה : האחת היא. האמיתיתהמבט -ולהובילה להכרה של נקודת כתמתמו-הבלתיההתעברות 

את קו התורשה כולו מאברהם עד יוסף אם רצה להראות בכל דרך  לציין פי מתי-האוונגליון עלמחבר 

מאוד בספרו כיצד דמו של אברהם  נזהרהוא ? בסדרת הדורות הייתה כרוכהשלידתו של ישוע מנצרת לא 

העובדה השנייה שיש ? ה היה ההיגיון לומר שלדם זה לא היה קשר לדם של ישוע מנצרתמ. ירד עד יוסף

 .היא בשפה העברית ממין נקבה, הקודש-רוחך מכונה "שבתנ ,אלוהים-רוחלקחת בחשבון היא ש

הבה נעורר בתוכנו רגש כלפי הגדּולה של האידיאה , לעת עתה. נתייחס לנקודה זו מאוחר יותר

 .המיסטריה הזאתשל  בלב לבההטמונה 

 מצא, שהתקדשו אל תוך סודות היקוםהתרחש בתחילת העידן שלנו ומוכר לחכמים ר שאהמאורע 

לא רק , אפשר להוכיח. מבוסס פי מתי-האוונגליון עלבמסמך עתיק שעליו , ביטוי תחילה בשפה הארמית

היה קיים , פי מתי-ון עלהאוונגלישהינו הבסיס של , שמסמך זה, אלא במחקר פילולוגי, באמצעים אוקולטיים

, ברם. הכריסטיאניות כעובדה מיסטיתהמקור האמיתי של אוונגליון זה מופיע בספרי . לספירה 71כבר בשנת 

, ר אחד בספרות התלמודיתיש להתייחס רק לדב, היות שאנו עוסקים במדע הנסתר ולא בפילולוגיה, כאן

בתביעה גמליאל השני היה מעורב  שהרבמוזכר  ,בספרות זו. הלמדנות היהודיתן אישור מלא מ אשר קיבל

מסופר לנו . לספירה 70אשר מת בהילחמו ברומאים בשנת , משפטית מול אחותו בנוגע לירושה מאביו

ידי הרומאים -המשפט אשר נוסדו על-בבתי. שרבי גמליאל השני הופיע לפני שופט שהיה יהודי כריסטיאני

אחותו על ירושת ב נאבקרבי גמליאל . משהו מוזר קרה, קרה זהבמ. היו אינדיבידואלים כאלה עבור היהודים

רק בנים ולא , פי החוק היהודי-שעל, הוא הצהיר בפני השופט אשר ידע משהו על הכריסטיאניות; אביו

, התורה הושמה בצדבטענו שבמסגרת שבה הוא למד , השופט. ולכן הוא היורש היחיד יכולים לרשת, בנות
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, פי החוק היהודי-הוא לא היה יכול לתת אותם רק על, ממנו צדק ומשפט לקבלשאף גמליאל אמר שהיות ש

וביום  הוא עשה זאת. לשחד את השופטרבי הייתה הדרכו היחידה של . פי החוק הקבוע במקומו-אלא על

. פי מתי-האוונגליון עלהשופט הכריז שבמציאות הייתה גניבה ספרותית מהכתב הארמי המקורי של המחרת 

א את ייסורי הוא חשב לדכ." אלא להגשימו, הכריסטוס לא בא לעולם כדי להפר את משפט משה": הוא אמר

 .פי התורה הכריסטיאנית-שפט על, כן-פי-על-אף, ט לטובת גמליאל באמרו שהואפשהמצפון בשל הטיית המ

ון אוונגלילספירה היה מסמך כריסטיאני אשר כלל מילים הנמצאות כיום ב 71מזה אנו יודעים שבשנת 

 .שממנו הופק האוונגליון, או חלק ממנו, זוהי הוכחה חיצונית לקיומו של המסמך הארמי, לכן. פי מתי-על

כדי להראות שכשאר  נאמרואך הדברים דלעיל , התוצאות של מחקר אוקולטי עדיין צריכות להימסר

ספרותית לקחת בחשבון כל סוג אחר של ראיה אין זה חכם , מבקשים את עזרתו של המדע החיצוני

כי ספרות זו הינה בעלת חשיבות גדולה כדי  –כפי שנעשה לעתים קרובות , הספרות התלמודיתן ולהתעלם מ

כך -אדם לא כך-כבני שלו םהמחברימוקדם בזמן באופן יחסי ולהתייחס אל  פי מתי-האוונגליון עללמקם את 

אפשרי באותו זמן -שהיה זה בלתיזה אפילו ודאי מבחינה חיצונית . המאורעות בפלשתינהן רחוקים בזמן מ

חמישים . לא חי בתחילת העידן שלנו, הוא שעליו אנו מדברים: להתכחש לכך שכריסטוס ישוע חי ולומר

האדם היו עדיין מסוגלים לדבר עם עדי ראייה שלא היו אומרים את מה שאינו -כך שבני, שנה טרם עברו

ההשקפה  כדי לאשר אתרק מזכירים אותם  דברים אלה חשובים ואנו, מבחינה אקזוטרית. הוכחה-בר

 .האזוטרית

מתוך הדם  כביכול, במהלך האבולוציה האנושיתהוכן גוף , דרך מיסטריות קוסמיות, ראינו כיצד

סדר היקום עצמו , שבו המתקדש הכביר זרתוסטרא התגשם, וכיצד אל תוך גוף זה המסונן של העם העברי

 .אחר סטרא זו ולאזרתו-מתי מדבר על אינדיבידואליות. נכנס

אין לחשוב שמה שתיארנו מתוך המיסטריות העמוקות ביותר של האבולוציה הארצית נתפס בבהירות 

דברים אלה היו נסתרים עמוקות והיו מובנים רק למתקדשים , דוראפילו לבני אותו . ידי כל אחד-על

על אודות המאורע העצום שהיה יכול להיחשף אז ביחס לכל מה העמוקה מובנת  השתיקה, לפיכך. ספורים

אם ההיסטוריונים בימינו יפנו אל המסמכים שלהם ויגלו שמסמכים אלה . ביותר באבולוציה האנושית

 .שתיקה כזו טבעית לגמרי; זו לא תהיה הפתעה, אילמים

טוב שנתייחס , לאחר שהסברנו את המאורע הגדול ביותר של האבולוציה שלנו מכיוונו של זרתוסטרא

דברים רבים מאוד התרחשו סמוך לפני ומיד  .של השפעה שהיווה הכנה למאורע עצום זה עתה לזרם אחר

כפי שהוא הוכן באופן חיצוני . נעשתה הכנה זמן רב מראש. לאחר מאורע הכריסטוס באבולוציה האנושית

על העטיפה החיצונית של ישוע ידי עבודתו של מלכיצדק -ידי זרתוסטרא ועל-בשליחת משה והרמס על

. לזרם הגדול העיקרי' צדדיזרם 'ת וכן בדרך אחרת דרך מה שאפשר לכנוהוא ה, במיסטריות השמש תמנצר

זה הוכן לאט במרכזים שעליהם ההיסטוריה החיצונית מיידעת אותנו בעודה עוסקת באותם ' צדדיזרם '
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שאפו  אשרברים בכת סודית היו ח המרפאים. יםכמרפאידי פילון האלכסנדרוני -אדם המתוארים על-בני

בנסותם לסלק את הבזוי שבהם באמצעות שיחות חיצוניות , לטהר את נפשם באמצעות נתיבים פנימיים

זרם קרוב זה  שבקרבה, שלוחה של כת זו. ולרומם את עצמם אל ספירות רוחיות טהורות, וידיעה חיצונית

ת של המרפאים וחדים בכתוהאדם אשר היו מא-כל בני. הייתה של האיסיים, של תרבות המשיך להתפתח

הכריסטיאניות כעובדה הם מתוארים בקצרה בספרי . היו תחת הנחיה רוחית מסוימת משותפת, והאיסיים

עליכם רק להיזכר בהרצאות שנתתי , הנחיה רוחית זו מבחינה אקזוטריתת משהו על עדתרצו לאם . מיסטית

כפי שהיא נמסרת , בודהא העסקנו במיסטריה של גאוטמ, שם. פי לוקס-האוונגליון עלבשנה שעברה על 

במהלך , מוכרח תחילה' בודהא'והסברנו שמי ששואף להיות , מבחינה אקזוטרית בספרות המזרח

היה קודם לכן ' בודהא'עוד הסברנו שהאינדיבידואל המוכר להיסטוריה כ. 'בודהסטווה'להיות , האבולוציה

שבמהלך תקופה זו חי כבנו , ו הפיסיהוא היה בודהיסטווה עד השנה העשרים ותשע של קיומ. בודהיסטווה

דרך התפתחות נפשית פנימית שהוא התקדם מבודהיסטווה , רק בשנתו העשרים ותשע. של המלך סודהודנא

בודהא שש מאות  לאחוותבאבולוציה האנושית ישנה סדרה ארוכה של בודהיסטוות ומי שהגיע . לבודהא

אינדיבידואל . ר הנחו את האבולוציה האנושיתמהבודהיסטוות האלה אש אחדהוא שנה לפני העידן שלנו 

 .פני האדמה-מכובדות של בודהיסטווה לזו של בודהא לא מתגשם שוב בגוף פיסי עלהמתעלה מ

בודהא היה גלוי בלידתו של ישוע הוסבר כיצד , במהלכן של ההרצאות שהתייחסנו אליהן לעיל

והוצג שהוא ישוע ; נתן לקושידוע כישוע התאחד עם הגוף האתרי של מי בכך ש פי לוקס-האוונגליון עלמ

 .פי מתי-האוונגליון עלשונה מזה שדובר עליו בחלק הראשון של 

. יש להתייחס כסופה של האבולוציה הקדומה ידי בנו של המלך סודהודנא-הגעה לאחוות בודהא עלל

יסטווה מגיע ברגע בו בודה. זה היה אותו זרם של אבולוציה הקשור לרישים הקדושים של הודו, למעשה

לפני בואו , שהבודהיסטווה המספראגדה הודי קדום -זה מוזכר בסיפור. מופיע תמיד מחליףלאחוות בודהא 

ובהיותו עדיין שוהה  להגיע למכובדות של אחוות הבודהא כאשר נועד ,אל האדמה כבנו של המלך סודהודנא

 .העביר את כתר הבודהיסטווה למחליף שלו, בממלכות רוחיות

אשר המשיך , ולבודהיסטווה החדש; היה מחליף לבודהיסטווה שהגיע אז לאחוות בודהא ו זמןמאז אות

המשימה אשר הוטלה עליו הייתה להנחות . הייתה משימה מיוחדת עבור האבולוציה האנושית, לפעול ככזה

. השפעתו פעלה שם. מבחינה רוחית את התנועה אשר הורגשה אז בקרב החוגים של המרפאים והאיסיים

במהלך שלטונו של המלך . בודהא עלינו לראות את המנחה הרוחי של האיסיים הבמחליפו של גאוטמ

,אלכסנדר ינאי
8

מנהיג הוא היה , לכן; הוביל את האיסייםשלח אינדיבידואל מסוים לבודהיסטווה זה  

. למודהוא מוכר היטב לאוקולטיזם ולספרות החיצונית של הת. האיסיים בערך מאה שנה לפני הכריסטוס

                                                      
8

 .פירההס-לפני 77עד שנת  125חי משנת  
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שלא היה לו  היה אינדיבידואל, פני האדמה-לפני הופעתו של הכריסטוס על, מאה שנה לפני העידן שלנו, כך

שהיה מנחה , פי מתי-האוונגליון עלושום קשר לישוע של  פי לוקס-האוונגליון עלשום קשר לישוע של 

הספרות היהודית . פנדירה-יהושע בן – בנו של פנדירה, ם ישועהוא מוכר בש. ומנהיג בקהילת האיסיים

הוא היה אישיות גדולה ואצילה . דברים רבים ביחס לאינדיבידואל זה ואגדות אלה התעוררו מחדש בדתה

נושא ההרצאות , בינו ובין ישוע מנצרת, ידי תלמידים אחדים של התלמוד-כפי שנעשה על, ואין לבלבל

ואנו יודעים שהוא נסקל , בנו של פנדירה ,אנו מזהים את החלוץ האיסיי של הכריסטיאניות בישוע. האלה

לאחר שהואשם בחילול השם . חילול השם ידי אלה שבאותו זמן ראו בתורות של האיסיים-למוות על

זוהי עובדה . שחרפה זו תתווסף לעונש שכבר הוטל דיכ, ונתלה על עץבאבנים כפירה הוא נסקל בו

 .אוקולטית ואפשר למצאה גם בספרות התלמודית

של הבודהיסטווה אשר בא לאחר  חסותהתחת העומדת פנדירה זה עלינו לראות אישיות -ןבישוע ב 

עלינו לזהות כאן סוג ; הנושא ברור לחלוטין. לבודהא היהשמאוחר יותר , בנו של סודהודנא, הבודהיסטווה

ווה הוא הבודהיסט. הנובע ממחליפו של אותו בודהא, לזרם המרכזי של הכריסטיאניות צדיזרם , של הכנה

נועד ר שאביא את כדי לההאיסיים  אללמייטריה בודהא וישלח את שליחו , יום אחד, יהיהאשר הנוכחי 

 .אשר יתואר בהרצאות הבאותו להתרחש

 לוקספי -האוונגליון עלו פי מתי-על האוונגליוןבאינדיבידואל שעליו  'ישוע'עלינו לחפש את השם , כך

באותה אישיות אצילית שביחס , ני העידן שלנו בחוג האיסייםעלינו גם לחפשו מאה שנה לפ, אבל; מדברים

 הנסקל, בחילול השם ובכפירה שהואשמה, והשמצה דיבההוא אליה כל מה שהספרות התלמודית מספרת 

 . ה על עץתונתלבאבנים 
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 5הרצאה 

 1111בספטמבר  5

 

בידואליות של ישוע פנדירה לא היה קשור בשום דרך לאישיות או לאינדי-עלינו להבין שישוע בן

הוא חי מאה שנה לפני ; או כל אוונגליון אחר פי לוקס-האוונגליון עלאו מ פי מתי-האוונגליון עלמ

 .חשוב ביותר לא לבלבל בינו ובין ישוע מהאוונגליונים. נסקל באבנים ונתלה על עץ, הכריסטוס-מאורע

של ראייה רוחית כלשהם ם שלא ידיעה אוקולטית ולא כשרי לומרפנדירה צריך רק -על ישוע בן

בלבול עם ישוע . התלמוד העברין כי מידע על כך אפשר להפיק מ, קיומועצם נחוצים כדי להוכיח את 

רנו בתוקף שאין לזהות באמ. כבר במאה השנייה של העידן הכריסטיאניאפילו , הממשי ארע בזמנים שונים

רך לבסס את הקשר ההיסטורי הממשי של יש בכל זאת צו, פנדירה כישוע של האוונגליסטים-את ישוע בן

רק לאחר  מופיעהקשר ביניהם ; דבר זה אפשרי אך ורק באמצעות מחקר אוקולטי. שתי אישיויות אלה

 .אותה שמנחיםהמין האנושי ואלה  מחקר על אבולוציית

אנו מגיעים , בנושאנו את מבטנו כלפי מעלה אל עבר אותן ישויות המובילות את ההתפתחות האנושית

, כי –פי הטרמינולוגיה המזרחית מכונים בודהיסטוות -בסוף אל קבוצה של אינדיבידואלים עילאיים שעלל

. הם המורים הגדולים של המין האנושי; ישנם בודהיסטוות רבים. זה במזרח שהידיעה עליהם נוסדה

קופה ההולם לכל תהספר של המיסטריות את -מעולמות הרוח הם מחדירים אל תוך האנושות דרך בתי

שניים מהם מעוררים עניין  .בודהיסטוות באים זה אחר זה לאורך העידנים. פי דרגת הבשלות האנושית-על

, בתפקיד זהמחליפו , והשני; לבודהא היה, שכבנו של המלך סודהודנא, האחד :אנושות הנוכחיתמיוחד ב

מים ששליחותו של האחרון הן החכמה המזרחית והן מחקר של ראייה רוחית מסכי. שהינו עדיין בודהיסטווה

של כאשר בודהיסטווה זה יתרומם לדרגה עילאית יותר , פני אלפיים וחמש מאות השנים הבאות-תתפשט על

בסדרה הארוכה של . יטריה בודהאשל מי לדרגהבודהיסטווה זה יתעלה , אז .כפי שקרה לקודמו, בודהא

ן לבלבל בינם ובין מקור אך אי, בולוציההמנחים הגדולים של הא המוריםעלינו לזהות את , בודהיסטוותה

עלינו דווקא לדמות , תחת זאת. המקור שממנו הם עצמם הפיקו את מה שהם העניקו לאנושות, םתורת

. ומרכזו של קולגיום זה הינו המקור החי שממנו תורה זו מופקת תמונה של קולגיום של בודהיסטוות לעצמנו

 אשר הם מוסריםשממנו כל הבודהיסטוות מקבלים את , ריסטוסמקור זה אינו אחר מלבד מי שאנו מכנים הכ

הוא , אבל עם ההגעה לאחוות בודהא, בודהיסטווה מקדיש את עצמו בעיקר להוראה. במהלך הזמןלאנושות 

אפשר לומר , וסופיה המזרחית כולהבהתאמה עם הפיל. יחותו משתנהלמפסיק לרדת להתגשמות וש

חווה מאז השתלבות רק עד לגוף , ה היה בנו של המלך סודהודנאשבהתגשמותו האחרונ ,בודהא הגאוטמש

 .הסברנו מה הייתה משימתו הבאה של בודהא זה, פי לוקס-האוונגליון עלבסדרת ההרצאות על . האתרי

חזרה 
לתוכן 
 עניינים
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אין לבלבלו עם ישוע ש, ישוע מקו נתן שעליו לוקס מספר –נולד  פי לוקס-האוונגליון עלכאשר ישוע מ

נכנסה אל תוך הגוף , אשר השתלבה רק עד לגוף האתרי, ישותו של בודהא – פי מתי-האוונגליון עלמ

, ישות זו לא חזרה עוד כמורה, בודהא כגאוטמה אפשר לומר שבהתגשמה, לכן. מקו נתןהאסטרלי של ישוע 

 .לכוח ממשי הפועל מעולם הרוח אל תוך עולמנו הפיסי הייתההיא . ככוח חי, מאז ואילך, תה נוכחיתאלא הי

בודהיסטווה הוא . הינו דבר שונה למדי, לפעול ככוח חי עם כוחות הצמיחה; דבר אחד הינו ,ללמד

הממלא בכוח מועיל כל  לכוח חיוני נעשהומאז ואילך הוא , בודהא-מורה עד לרגע שבו הוא מגיע לאחוות

מאז . י לוקסיד-כמתואר על, אל תוך האורגניזם של ישוע מקו נתןבודהא נכנס , בדרך זו. דבר שלו הוא דואג

המייטריה , האנושות מוכרחה לחפש אחר המורה שלה במחליפו של בודהא, הספירה-המאה השישית לפני

והוא מזג מטה את ההשראה שלו במיוחד , הכלי הנבחר שלו היה חוג המרפאים או האיסיים. בודהא הבא

עלינו להבין שהתוכן של , כך. הבולט והנעלה ביותר מכולם, הטהור, בנו של פנדירה, ישוע, דרך תלמידו

 .בודהיסטווה זו זרם דרך האיסיים אל תוך האנושות-תורת

, הכריסטוס-נעלמה באופן יחסי מיד לאחר מאורע, תורתה העמוקהביחס ל, הממשית של האיסיים הכת

כאשר אני אומר שהם , סביר-זה לא צריך להישמע לא, לפיכך. על כך כפי שההיסטוריה החיצונית מעידה

מצעי להורדה מהספירות של הבודהיסטוות את מה שהיה נחוץ להכנת האנושות לקליטת המאורע הופעלו כא

התורה החשובה ביותר שהאדם קיבל כדי לעזור לו להבין את . העוצמה של ביאתו של הכריסטוס-רב

ה מאותו בודהיסטווה נבחר לקבל השראפנדירה -ישוע בן. אלההמקורה היה בקהילות  ,הכריסטוס-מאורע

ור למסשעליו הוא קיבל השראה ; והשפעתו הייתה פעילה בקרב האיסיים ד להיות מייטריה בודהאשנוע

ה החיצונית ההיסטורי. המיסטריה של הכריסטוס –פלשתינה  את מיסטרייתולהסביר  להבהירתורה שנועדה 

בחברה כמו , לפיכך .נגיש רק בעזרתו של מחקר אוקולטי מידע מדויק יותר עליהם ;יודעת מעט על האיסיים

פי -האוונגליון עלהנחוצים להבנת , ביכולתי לדבר בלי היסוס על סודות שהיו ידועים לאיסיים ולמרפאים, זו

 .מתי

תכונתם . הכריסטוס והן לימדו כיצד יש להתכונן אליו-פרחו מאה שנה לפני מאורעקהילות אלה 

תפיסה של באמצעות , ר הבנההיא הותאמה במיוחד לעור. החשובה ביותר הייתה אופן ההתקדשות שלהם

זו הייתה . יסטוסהכר-של משמעות העבריות והאברהמיות כפי שהן קשורות אל מאורע, ראייה רוחית

מטרת ההתקדשות שלהם הייתה למסור תפיסה של ראייה רוחית . קהילות אלהמיסטריה מיוחדת עבור 

לאה של משמעות מה שהתרחש להגיע להערכה מ, כדבר ראשון, חסיד של האיסיים היה צריך. בהקשר זה

היה צריך לראות באברהם אב  יאיסי, באמצעות הראייה האינדיבידואלית שלו. בגזע העברי דרך אברהם

כפי שהוסבר בהרצאה , חלחל מדור לדור, שבאמצעות הדםאחד שבו הושתל זרע , קדמון אמיתי של הגזע

 .הקודמת
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יה האנושית היה יכול להתרחש דרך כדי להבין כיצד משהו בעל חשיבות גדולה כזאת באבולוצ

שבכל פעם שאדם נועד אמירה זו מראה . עלינו לזכור אמירה חשובה ביותר, אברהםזו של אישיות כמו 

 .רוחית-עליו להיות בקשר ישיר עם איזושהי ישות אלוהית, להיות כלי מיוחד עבור האבולוציה האנושית

ואלה שקראו , במינכן התקיימהר שא ותויצריהרוזנקר מחזות המיסטריותבהופעה של אלה אשר נכחו 

להתקדשות -יודעים שאחת ההתגלויות הדרמטיות והחשובות ביותר מתרחשת כאשר הכהן המכניס, אותם

את . זה למעשה התגשם בה. מישות עילאיתיזרום מודיע למריה ששליחותה תתאפשר רק לאחר שזרם כזה 

 להיותשאפשרה לאחרונים , ילאיים מהנחותיםקרה לאחר מכן אפשר לכנות הפרדת העקרונות הע אשר

ואם מאפשרים לו  ותהרוזנקרויצרי ות המיסטריותמחזכל זאת אפשר למצוא ב. לקניינה של ישות נחותה

עוצמה של -לבנו אל סודות רבי-ן את תשומתיהרי שהוא יכוו, דעת-בקלות לקלטולפעול על הנפש ולא 

 .האבולוציה האנושית

ה אטלנטיס המוקדמים כרוח שנעה וחיהרוח אשר זוהתה בימי , ולה זואברהם לשליחות גד בהיבחר

ר זה קרה לראשונה במקרה דב. הייתה צריכה להיכנס אל תוך האורגניזם הפנימי שלו, בעולם המקיף כולו

ישות אלוהית שתלה . ולכן התאפשר לראשונה שינוי בתפיסה הרוחית של האדם באותם ימים של אברהם

עמד להיכנס אל תוך כל האורגניזמים האחרים שירדו ממנו בקו ר שאם של אברהם כביכול זרע באורגניז

 .ישיר של תורשה

אנשיו יתאימו להיות שכדי למעשה את העם העברי  עיצבהזרע אשר : איסיי מאותם זמנים היה אומר

 ידי הישות המסתורית שהם יכלו לגלותה-הושתל לראשונה בהם על, הכלי עבור שליחותו של הכריסטוס

מתוך האורגניזם עם -ישות זו פעלה כסוג של רוח. כאשר הם הסתכלו לאחור לאורך הדורות עד אברהם

כדי לרכוש הבנה מסוימת על המיסטריה שהינה גולת הכותרת . של העם העברי בדמוהפנימי של אברהם 

לפני  ח אשר שתלה זרע זה ולחקור היכן הוא היהלהתעלות אל הרו יש צורך, של האבולוציה האנושית

לו והיוותה את העם העברי כי להתעלות אל הרוח הזאת אשר ארגנה . אל תוך המבנה של אברהם כניסתו

הם חשו שהם ; האיסיים חשו שיש צורך לעבור חניכה מסוימת, כדי לדעת אותה בכל טהרתה, השראה

. ו של אברהםעולם הפיסי מאז זמנב שמקורומוכרחים לטהר את עצמם מכל מה שנכנס אל תוך נפשות אנוש 

הישות הרוחית שהאדם נושא בתוכו וכל הישויות הרוחיות האחרות שהיו קשורות : איסיי היה טוען ,כן-כמו

ידי הכוחות -הן זוהמו על, שהן נמצאו בתוך האדם היות. אפשר לראותן בטהרתן בעולם הרוח, להתפתחותו

 .של העולם הפיסי

לכל אדם יחיד שחי אז , (יעה היא נכונה בהחלטשבספירה מסוימת של יד)המבט של האיסיים -מנקודת

את מזהמים מזמנים קדומים אשר הפריעו לראייה החופשית שלו את הישות הרוחית אשר שתלה בנפשו היו 

ואשר עמעם  להיטהר ממה שנכנס לתוכו בדרך זו כל איסיי שאף בנפשו. לעיל התכונה באברהם שתוארה

הישות שאפשר היה , שכנה בדם העובר לאורך הדורותאת כושר הראייה שלו לראות את הישות אשר 
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כל שיטות החניכה שלהם היו מוכוונות לשחרור הנפש מהנטיות . רבהרק לאחר היטהרות , בצדק, לראותה

לא רק . וההשפעות המורשות אשר מיסכו את ראייתו והסתירו את מעורר ההשראה הרוחי של אברהם

 .ידי נטיות מורשות אלה-זו הוכתמה עלאלא ישות , שלאדם הייתה ישות רוחית בתוכו

: שלהם יםוהראייה הרוחי המחקר באמצעותידי האיסיים -במדע הרוח קיים חוק אשר נתפס על

שהשפעות מורשות מפסיקות להיות פעילות רק לאחר שאדם עבר דרך ארבעים ושניים שלבים בקו 

וכן  סבתוממסבו ו, אמוממאביו ואדם יורש מה ש. הר את נפשו מהשפעות מורשותרק אז שהוא טי; התורשה

אפשרי -מעבר לארבעים ושניים דורות בלתי; ככל שמרחיקים לאחור בקו התורשהנחלש יותר ויותר , הלאה

האיסיים כיוונו , י חניכה קפדנית ותרגילים פנימייםיד-על. כלומר השפעת התורשה נעלמת, למצוא דבר מזה

משמעות הדבר הייתה חניכה מחמירה . ם הדורותלבם לסילוק המזהמים של ארבעים ושניי-את תשומת

האיסיי ידע , אלה לאחר שעבר את. יים דרגות או שלבים מוגדרים במדויקשל ארבעים ושתבנתיב מיסטי 

שבה הוא חש את , ודה שבה חווה את עצמיותו הפנימיתוהגיע לנק, שפעות עולם החושיםשהוא השתחרר מה

אל אני מתעלה , בעברי דרך ארבעים ושניים שלבים אלה: "אמר הוא, לכן. עם האלוהות מרכז ישותו מאוחד

 ."אני מתענייןו שב האל –האל 

לאיסיים ולמרפאים הייתה ראייה ברורה של נתיב האדם אל ישות אלוהית שעדיין לא ירדה אל תוך 

הם ידעו  .'מאורע של אברהם'להיות מתוארת כ רק הם ידעו את האמת של העובדה אשר יכולה; החומר

להתעלות אל ישות שעמדה  רצההם גם ידעו שאם אדם . תה בה במידה שהיא הייתה קשורה לתורשהאו

היה הוא מוכרח , שקוע עוד בחומרהיה להגיע למקום שבו הוא לא  היהמוכרח , להיכנס אל קו התורשה

א אז הוא היה מוצ; לעבור דרך ארבעים ושניים שלבים של התפתחות התואמים לארבעים ושניים הדורות

הוא ידע שכפי שאדם צריך להתעלות דרך ארבעים ושניים שלבים ; האיסיי ידע משהו נוסף. את אותה ישות

כך . אדםה-אדם בקרב בניארבעים ושניים שלבים כדי להיות האל היה צריך לרדת , כדי להגיע אל האל

אנו , זאת ביודענו. אשר קיבל השראה מהבודהיסטווה, פנדירה-לימדו האיסיים וכך לימד מעל כולם ישוע בן

ובדיוק מדוע הוא , פי מתי-האוונגליון עלידי מחבר -את המקור שממנו זרמה הידיעה אשר נמסרה על מזהים

 .עקב לאחור אחר ארבעים ושניים הדורות האלה

חי מאה שנה לפני שארבעים ושניים , אלההנושאים הפנדירה אשר לימד את האיסיים על -ישוע בן

הוא לימד אותם שהתקדמות מעבר לנקודה מסוימת במסעם לאורך ארבעים ושניים . הדורות האלה הושלמו

שכל הישג נוסף היה יכול , הייתה יכולה להתאפשר רק אם מאורע היסטורי היה קשור אליההשלבים 

ייולד אדם ; שבו זה יהיה מאורע טבעי, סיפר להם כך, יבוא זמן, ברם. להתגשם רק מתוך חסד מלמעלה

יוכלו , להם הוא זקוק ,רוחיים-כך שכוחות אלוהיים-יהיה מסוגל להתעלות גבוה כל, שלו שדרך הכוח בדמו

ישוע . של העם העברי בדמו –רוחו של יהָֹוה  –כך שיוכל לגלות במלואה את רוח הגזע  לרדת לתוכו

היה צריך להתגשם בצורה , ביא את אהורא מזדאומי שה, שאם זרתוסטרא –פנדירה לימד אותם עוד -בן
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זה היה יכול לקרות אם צורה אנושית זו הוכנה כך שרוח האל המנפישה אותה הייתה יורדת דרך , ושיתאנ

 .ארבעים ושניים דורות

מקורה היה , פי מתי-האוונגליון עלתח שבה פֹו, שהתורה העוסקת בירידה לאורך הדורותברור , עתה

להתייחס למשהו עמוק יותר בהקשר זה מוכרחים אנו , כדי להבין את העובדות האלה במלואן. כת האיסייםב

 .כולו

הסיבה הפשוטה שהאדם ן מ, משני כיוונים, כביכול, כל מה שקשור לאבולוציה האנושית ניצב לפנינו

כאשר ארבעת האיברים של ישותו , כאשר הוא נראה במהלכה של תודעת ערות. כפולבעלת טבע הוא ישות 

בקלות בלילה  היא נראית, אבל. בהתחלה הבחנה-תהכפול של האדם אינה בר והסיבה לטבע, מאוחדים

המורכב מגוף אסטרלי , שניוחלק , הפיסי נשאר בעולם, המורכב מגוף פיסי וגוף אתרי, כאשר חלק אחד

התכונות האנושיות של העולם הפיסי משתייכות אך . האדם מורכב משני החלקים האלה. עוזב אותו', אני'ו

, בהיותו ער. חלק במצב של ערותבהם ל פי שלאיברים האחרים יש אף ע, ורק לגוף הפיסי ולגוף האתרי

הוא עוזב , בהיותו ישן; שני האיברים האחריםאת שלו ' אני'באמצעות הגוף האסטרלי וה מפעילהאדם 

הישויות והכוחות של הקוסמוס מתחילים לתפקד בתוך ולמלא את , ברגע בו הוא נרדם, ברם. אותם

, ברם. הקוסמוס אל תוך הגוף הפיסי והגוף האתרי של האדםן ימה קבועה מכך שישנה זר, שנעזבוהאיברים 

. שבמהלכם הוא כפוף לחוק התורשה, מוגבל למעשה לארבעים ושניים דורות, אותו חלק הנשאר ישן במיטה

אם נעקוב , לא נמצא בסופו של דבר, השתייך אז לטבע הפיסי אשרבהתחילנו בדור הראשון ובלקחנו את כל 

בשש , כך. משהו ממה שהיה יסודי ביותר במקרה הראשון, ארבעים ושניים דורות ךה לאוראחר דבר ז

את הנטיות . פעמים שבעה דורות כלולים כל המאפיינים הפעילים של הגוף הפיסי והגוף האתרי של האדם

אך רק בארבעים ושניים , יש לחפש בקרב אבותיו הקדמונים, ני הגופים הללושהמורשות הנמצאות ב

, השתייך לדור מוקדם יותר אשרכל ; אפשרי לעקוב אחריהם-בלתי, מעבר לאותו זמן; ות הקודמיםהדור

 .נעלם

נגלה שכל , אם נתייחס לזה יותר לעומק. האבולוציה האנושית בזמן מבוססת על קשר מספרי מסוים

שור למספר ק, כי כל מה שקשור לאבולוציה בזמן, דבר הקשור לגוף הפיסי מוגבל לארבעים ושניים דורות

כלומר ארבעים  –עליך לעבור דרך שש פעמים שבעה דורות " :איסיי אמר לעצמו. האיסיים ידעו זאת. שבע

כלומר ארבעים ותשעה , איברית-אז תגיע למספר שבע האחרון אשר משלים את הספירה השבע –ושניים 

לכוחות ולישויות  אפשרי לייחסו-מה שקיים מעבר לארבעים ושניים שלבים בלתי" .הכול-שלבים בסך

בהתאמה עם חוק  –האבולוציה כולה של הגופים האלה מסתיימת  .הפעילים בגוף הפיסי ובגוף האתרי

ולא נשאר  מתרחש שינוי שלם אבל במהלך השבע האחרון, לאחר שבע פעמים שבעה דורות –איברי -השבע

ו האדם נכנס לאחר ום שלתוכבתחהינו משהו חדש לגמרי , עוסקים בו עכשיומה שאנו . דבר מהדור הראשון

שש , לכן. אנושית-עלאלא באחת , אנושיתקיום -איננו עוסקים עוד בהוויית, עתה. דורותארבעים ושניים 
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קשור למה שנמצא מעבר , פעמים שבעה דורות קשורים לגמרי לאדמה ושבע פעמים שבע שבא לאחר מכן

 .כלומר פרי עבור עולם הרוח; מהלאד

ביטאו את מחשבותיהם איכשהו , פי מתי-האוונגליון עלמקורו של נבע  םשבקרבהאדם -בני, לפיכך

יים כך בסוף ארבעים ושנ-היה צריך להיות בשל כלהגוף הפיסי שזרתוסטרא השתמש בו : "בדרך הבאה

שבה הייתה יכולה להתרחש זה היה בנקודה ; ספיריטואליזציה של הדורות כך שהוא כבר היה על ספה

גוף זה אפשר לעצמו ; אך זה לא קרה, ההתרחש בתחילת הדור הארבעים ושלושזה היה יכול ל." האלהה

. פני האדמה כישוע מנצרת-התגשמה על, שכמו רוחו של זרתוסטרא, ידי ישות אחרת-שייעשה בו שימוש על

בישוע מנצרת הכול התגשם , ם עבור נפשו של זרתוסטראמיבמאורעות היכולים לספק גוף ודם מתאי

כל דבר הקשור לגוף הפיסי ולגוף האתרי באבולוציה האנושית הוכן . ה זו של מספריםבהתאמה עם מיסטרי

 .בדרך זו

לא רק גוף פיסי וגוף  –הכריסטוס -ולפיכך גם במי שהיה נושא ישות –קיימים באדם , עתה, ברם

אלא , יםהכנה הייתה נחוצה לא רק עבור גוף פיסי וגוף אתרי הולמ, לכן. 'אני'אלא גם גוף אסטרלי ו, אתרי

היו  עוצמה כזה-עבור מאורע רב. הולמים' אני'מה שהיה נחוץ היה צריך להיעשות כדי להכין גוף אסטרלי ו

הגוף הפיסי והגוף האתרי הוכנו במקרה של האישיות . אלא שתי אישיויות, אחתלא אישיות , נחוצות

ישוע מקו נתן שעליו  –רת הוכנו באישיות אח' אני'הגוף האסטרלי וה; פי מתי-אוונגליון עלהמתוארת ב

בעוד שישוע של מתי קיבל . זו הייתה אישיות אחרת, בשנים המוקדמות. מספר פי לוקס-האוונגליון על

 .ההולמים' אני'ישוע של לוקס קיבל את הגוף האסטרלי ונושא ה, אורגניזם פיסי ואורגניזם אתרי הולמים

שניים הדורות היו צריכים לעבור הכנה ראינו שהכוחות של ארבעים ו ?כיצד זה היה יכול להתרחש

היו צריכים ' אני'גם הגוף האסטרלי וה. פי מתי-להאוונגליון עכדי שתיווצרנה העטיפות שהיו נחוצות לישוע מ

 .נסביר כיצד זה קרה, עתה. הולםה כדי שיופיעו מאוחר יותר באופן לעבור הכנ

הבה נתייחס לטבע , ה צריך לעבור הכנהשגם הוא הי פי לוקס-האוונגליון עלכהקדמה להבנת ישוע של 

של האדם ' אני'ה-שהטבע האסטרלי וטבע, הטענות של ראייה רוחית נחותהן שנגזר מ, הציון. השינה

זוהי , כי. שגוי לחלוטין, בכללותם כלולים בתוך ההופעה המעורפלת הנראית סמוך לגופו של אדם ישן

הוא מתרחב , האתרית שלוהעטיפה יסית והפ כאשר אדם עוזב את העטיפה, השינה שבמהלך עובדה

המסתורין של מצב השינה כרוך בעובדה שהגוף האסטרלי מתפשט בעולם . ומתפשט בקוסמוס כולו

וכוחות אלה שהאדם מביא עמו כאשר ; ומושך אליו את הכוחות הקוסמיים הטהורים ביותר הכוכבים כולו

בהיותו מחוזק מהשינה הוא עולה , לפיכך. תריהא רגע היקיצה הוא שוקע שוב אל תוך גופו הפיסי וגופוב

 .הפיק מהקוסמוס כולוידי מה ש-על

מה  –וזה היה המצב בזמנו של כריסטוס ישוע  –אילו אדם היה רואה רוחי כיום במובן הנעלה ביותר 

עם הגוף האסטרלי  מודע במהלך השינה כאשר-הינו לאהאדם המודרני , כלל-בדרך? מוכרח להתרחש בתוכו
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תודעה של ראייה רוחית מוכרחה שתהיה לה תפיסה , ברם; גופו האתריממגופו הפיסי וא הוא יוצ 'אני'וה

אז היא תשתייך לעולם הכוכבים . לי עזרת הגוף הפיסי והגוף האתריב', אני'באמצעות הגוף האסטרלי וה

צריכה  האיסיים הייתה כפי שתודעת. היא למעשה תחדור אותואלא , והיא לא רק תתפוס את העולם הזה

כך האדם מוכרח להתגבר על השלבים , (שבשורשם טמון המספר שבע)להתעלות לאורך שלבים עוקבים 

 .שיאפשרו לו לקלוט את המרחב האוניברסלי בדרך של ראייה רוחית

 .הסכנות הכרוכות בשני כיווני ההתפתחותעל לעתים קרובות  הצבעתי

כך שיוכלו למצוא את , הפיסי והגוף האתריהתפתחות האיסיים הייתה מיסודה חדירה אל תוך הגוף 

שתקע אלא מ, ת העולם שמסביבוהדבר היה כאילו אדם בהתעוררותו לא היה רואה א, עמם. האל שלהם

ירידת . מבפנים, לראות את מה שהיה חיצוני, לכןו; בתוך גופו הפיסי וגופו האתרי כדי להיווכח בכוחותיהם

אותו רגע התודעה נמשכת אל כי ב, אינה מעשה מודע, ם שלואל תוך הכלים הפיסיי, בהתעוררותו, האדם

העובדה היסודית , עבור האיסיים. והיא אינה מוכוונת אל הכוחות שבתוך גופו הפיסי וגופו האתרי הסביבה

עליו להשתקע בתוך הכלים הפיסיים שלו ולקלוט את כל הכוחות , הסביבהן הייתה שתוך התעלמותו מ

 .דורות הבמיסטריה של שש פעמים שבע יעוהופשבמובנו של מדע הנסתר 

. נחוצות כדי שהאדם יתעלה אל תוך הקוסמוס ויגלה את סודותיוהפעלות דומות ואפילו עצומות יותר 

, ידי כוחותיה של ישות זו-הוא חשוף רק לסכנה של להיות מוכנע על, בחדרו אל תוך ישותו הפנימית

 אימון רגיל. ל אינו מודע ועליהן הוא אינו חולםכל-שלהן הוא בדרך, התשוקות והתאוות של מעמקיה

, לבו נמשכת להופעת העולם החיצוני בהתעוררות-בהיות תשומת –ידיעה של הכוחות הללו  כלל מונע-בדרך

מי . 'פני הקוסמוס כולו-התפשטות על'סכנה אחרת כאשר הוא חווה בהוא נתקל . שלא יוכנע על ידםכך 

כמו אדם . עומד בפני סכנה גדולה יותר, תודעתו במהלך השינה שמירה על תוך, שחווה את הרגע הזה

 . ומתבלבל מהגדּולה המהממת של התנסויותיו מסתנוורהוא , המנסה להסתכל בשמש

ות בגוף שהאיסיים שאפו אליה כדי ללמוד על הנטיות המורש ,נים של החכמהכפי שהשלבים השו

במיסטריות של העולם כך , (פעמים שבע שש)ם קשורים למיסטריה של המספרי היו ,הפיסי ובגוף האתרי

הגישה הטובה ביותר אל המיסטריות . בהראותו כיצד אפשר לרכוש ידיעה עליהן, היה מספר סודיהגדול 

מהווים צורה של ביטוי , היא דרך הכוכבים עצמם שבתנועות ובהתקבצויות שלהם לכדי קונסטלציות הללו

שבעה שלבים האדם מגיע למפתח של המיסטריות של ישותו  ידי המעבר דרך שש פעמים-כפי שעל. שפה –

שיוכל להתעלות אל  לפנישלבים נחוצים  הפעמים שבע או שמונים וארבע עשרה-שתים, הפנימית

איננו , לאחר שהתגברנו על שמונים וארבעת השלבים. המיסטריות הרוחיות של המרחב האוניברסלי

רכשנו , מעבר לשמונים וארבעה שלבים אלה. קוסמיים אלה המורכבות של כוחות רוחייםן וורים עוד ממסונ

 .זהממבוך עצום  יציאהאת אותו שקט שבו עשויה להימצא 



 

56 

כפי , אדם שהגיע לראייה רוחית במהלך השינה. את הדברים האלה האיסיים לימדו במידה מסוימת

עשרה פעמים -שתיםהיה יכול למזוג את ישותו אל תוך משהו המבוטא במיסטריות של המספרים כ, שתואר

כי לאחר שהשלים , בממלכות הרוחיות שוההכבר  עשרה פעמים שבע-מי שהגיע לדרגת שתים. שבע

הוא כבר , שבע פעמים שבעב, ותכמו באחר. הוא כבר הגיע לסף המיסטריות, עשרה פעמים שבע-אחת

ת מעבר לשלב ממלכת הרוח נמצא, בנתיב האחרון. עשרה פעמים שבע-כך גם בשתים; שוהה בממלכת הרוח

כל . 'אני'כאלה הם מספרי השלבים שיש לעבור דרכם עם הגוף האסטרלי וה. עשרה פעמים שבע-של אחת

מה שהאדם צריך ; הם שבעה במספר; הלכת-שבע הוא המספר הנלקח מכוכבי, זה חקוק בכתב הכוכבים

 .תהמזלו-של גלגל הסימניםמספר , עשרה-לעבור דרכו במרחב הקוסמי מופק מהמספר שתים

כך אם האדם אמור , עשר הסימנים-הלכת מתקבצים יחד ועוברים דרך שנים-כפי ששבעת כוכבי

עשר -עשרה או דווקא שבע פעמים אחד-עליו לעבור דרך שבע פעמים שתים, לחיות במרחב הקוסמי

המזלות אפשר לדמות כיוצרים היקף רוחי -עשר הסימנים של גלגל-את שנים. כדי להגיע לרוחניות, שלבים

ידי התקדמות -האדם אינו מגיע לממלכת הרוח הפרושה סביבו פשוט על, עתה. במרכזו נמצא האדם עצמוש

בשבע תנועות , כביכול, הוא מוכרח להתקדם; הוא מוכרח להתפשט בצורה ספירלית; ממרכז כלפי חוץ

בדרך ; עשר הסימנים-הרי שהוא עבר את כל שנים, בכל פעם שהוא משלים סיבוב ספירלי אחד. ספירליות

האדם מתפשט בקוסמוס בהדרגה ובצורה ספירלית . עשרה נקודות-עליו לעבור דרך שבע פעמים שתים, זו

, עשר הסימנים-במסע השביעי דרך שנים, ובהסתובבו כך –זוהי רק תמונה של מה שהאדם חווה , כמובן –

הוא מתייחס , צמיותובמקום להתייחס לקוסמוס מהנקודה המרכזית של ע, לאחר מכן. הוא מגיע לרוחניות

ומתוך היבטים שונים אלה הוא משקיף על העולם  –מבט -נקודות העשר-משתים –אליו מההיקף הרוחי 

 .עשר היבטים שונים-יש להתייחס אליהם משנים, אין זה מספיק לראות דברים מנקודה אחת בלבד. החיצוני

שלו בדרך ' אני'וף האסטרלי והמוכרח להוביל את הג, רוחי-מי שמצוי בחיפוש אחר מה שהינו אלוהי

 .עולם הרוחב שרויעשר הוא -ובשנים, עשרה פעמים שבעה שלבים-דרך אחת, זו

, באופן דומה, מוכרחה לעבורהייתה א הרי שהי, אנושי' אני'לרדת ולקבל  הייתה רוצההאלוהות  אילו

את הכוחות הרוחיים רצה לתאר  פי לוקס-האוונגליון עלכאשר , לכן. עשרה פעמים שבעה שלבים-דרך אחת

היה עליו לספר כיצד הכוח האלוהי ירד , הכריסטוס יאנושיים כדי שיהיו נושא' אני'שהכינו גוף אסטרלי ו

היות שאוונגליון זה מספר . פי לוקס-אוונגליון עלזה באמת מסופר ב. עשרה פעמים שבעה שלבים-דרך אחת

בשש פעמים , פי מתי-האוונגליון עלכמו , עוסק הוא אינו, 'אני'-ו גוף אסטרלישעבורו הוכנו על האישיות 

, ומטה מהאל עצמו, שדרכם אפשר לעקוב עשרה פעמים שבעה שלבים עוקבים-אלא באחת, שבעה דורות

, את שבעים ושבעה השלבים האנושיים השונים האלה. אחר מה ששכן באינדיבידואליות של ישוע של לוקס

 .פי לוקס-אוונגליון עלאפשר למנות ב
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 מועילמתאר את המיסטריה של ירידת הכוח האלוהי אשר פעל באופן  פי מתי-האוונגליון עלשהיות 

, פי לוקס-אוונגליון עלב. המספר השולט בה מוכרח להיות שש פעמים שבע, בתוך הגוף הפיסי והגוף האתרי

להיות  המספר מוכרח', אני'היות שהוא מתאר את הירידה של הכוח האלוהי אשר בנה את הגוף האסטרלי וה

. כמתואר באוונגליונים, כזה הוא העומק האינסופי של מקור העובדות האלה. עשרה פעמים שבע-אחת

הירידה בשלבים מסוימים של ; מגלים את סודות ההתקדשות פי מתי-האוונגליון עלו פי לוקס-האוונגליון על

ם אינדיבידואל יכול הרוח האלוהית אל תוך אינדיבידואליות אנושית ובהתאמה השלבים העוקבים שדרכ

 .להגיע אל הקוסמוס

בעידן שבו , ומדוע; פי לוקס-אוונגליון עלירידה נמצא גם בל בהרצאה הבאה נסביר כיצד מפתח

היה צריך להיות מוצג שהיו שבעים ושבעה דורות מהאל , ל הכריסטוס נמסרה רק למתי מעטהמיסטריה ש

 .עד ישוע של אוונגליון זה, ומאדם

 

 



 

58 

 6הרצאה 

 1111פטמבר בס 6

 

מחבר של מראה כיצד השקפתו , פי לוקס-אוונגליון עלמתוארת בפי שהיא כ, ירידתו של ישוע בחינת

הוצג שבאותו מובן שבו מהות של  שם. הועלו בהרצאה הקודמתר שאהטענות מ תוקףאוונגליון זה מקבלת 

גם את  הלאיוח אלוהי ממהות של כ, את הגוף הפיסי והגוף האתרי של ישוע מקו שלמה הלאיכוח אלוהי מ

באוונגליון זה נאמר . פי לוקס-האוונגליון עלשל האישיות המוכרת כישוע מקו נתן מ' אני'הגוף האסטרלי וה

שמהות זו של כוח אלוהי תגשים את עצמה לאורך קו התורשה הזורם מטה בקו ישיר לאורך לנו בבהירות 

. ארצית-האדם נכנס אל תוך התגשמות פיסיתשקיום אנושית לפני -משלב מוקדם של הוויית, כל הדורות

משמעות הדבר . שעוקבים אחר ירידתו של ישוע חזרה עד אדם ועד האל רואיםאנו  פי לוקס-אוונגליון עלב

עלינו לחזור , של ישוע מקו נתן' אני'האסטרלי וההיא שכדי למצוא את העיקרון האלוהי הזה בתוך הגוף 

היה ו ,כאשר הוא עדיין שכן בחיק הרוח; אל תוך התגשמות פיסיתלאחור עד אדם כפי שהיה לפני ירידתו 

כל מחקר אנתרופוסופי מצביע על העידן . שתייך לאלוהותועדיין ה, ואר כישות רוחיתיכול להיות מת

של  יהכאשר הוא עדיין לא השתלב ביסודות, הלמורי כעידן שבו האדם עדיין שכן בספירה רוחית

לא הושפע מההשפעות  תקופה שבה הטבע האלוהי של האדם עדייןה אותעד ל. הקיום הארצית-הוויית

 .עוקב אחר שושלת היוחסין של ישוע שעליו הוא מספר פי לוקס-האוונגליון עלש, הלוציפריות

הבנת הסודות להתקדשות שכבר תוארה כאותן מיסטריות אשר שאפו להנחות את תלמידיהן 

מעבר למה אל ארצי או דווקא -אל מה שהיה על את האדם המובילה, העוצמה של המרחב הקוסמי-רבי

רכש את העולם בלי להשתמש בכלים ש שאפו ללמד את האדם לקלוט, דרך השפעות ארציות נעשהשהאדם 

, י וגופו האתריכאשר אדם משתחרר מתפיסה באמצעות גופו הפיס. מאז שהוא נתון להשפעתו של לוציפר

רוחית הראייה ה יצד רואה הוא את היקום עם תפיסתכ, מכל מה שיכול להתקרב אליו באמצעים ארציים

האדם היה במצב זה לפני כניסתו אל תוך , כמובן .זו הייתה השאלה הגדולה של תלמידי המיסטריות? שלו

פי -האוונגליון עלך ו"בהשתמשי במונח זה במובנם של התנ, 'ארצי אדם'ל היהלפני שהוא , התגשמות ארצית

 .לוקס

האחת ; רוחית-אותו לישות אלוהית שעושהצעותן האדם יכול להגיע אל מה שתי דרכים שבאמ קיימות

השנייה אינה ניתנת למימוש באיזושהי תקופת אדמה ; היא ההתקדשות העילאית של המיסטריות הגדולות

הקיום האנושית לפני ירידת האדם האלוהי אל תוך מה -אך הייתה נוכחת בשלב בסיסי של הוויית, חלופית

מי שאינו ', איש של האדמה'כי משמעות הביטוי אדם היא , בעידן הלמורי' אנושות ארצית'ך מכנה "שהתנ

 .אך התעטף ביסוד ארצי, עוד אלוהי

חזרה 
לתוכן 
 עניינים
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מוזכרים רק שבעים ושבעה דורות או שלבים של  פי לוקס-אוונגליון עלזו עשויה להיות הפתעה שב

ארבעים ושניים דורות מאברהם ועד  מוזכרים רק פי מתי-אוונגליון עלשבמפתיע ועוד יותר ; קיום-הוויית

הארבעים ושניים לא היה יכול , שעם מספר השנים שמייחסים לדוראפשר לחשב , עתה. הכריסטוס

ובמידה , אלא מן ההכרח לזכור שבזמנים מוקדמים, פני התקופה מהכריסטוס ועד אברהם-להתפשט על

היה גדול יותר מאשר בתקופות מספר השנים שיוחס לדור , ניכרת בתקופת האבות לפני שלמה ודוד

, בניסיון לקבוע תאריכים היסטוריים של שלושה דורות כלשהם כמו אלה של אברהם. המאוחרות יותר

. עשרה שנה לשלושת הדורות-יש לייחס לפחות מאתיים וחמש; ספיקאינו מהחישוב המודרני , יצחק ויעקב

הם היו ו, עד אברהםובזמנים מאדם  מאודים ארוכהדורות היו . עובדה זו מקבלת אישור של מחקר אוקולטי

הם הולידו את בזמנים שבהם , יצחק ויעקב, אברהם: עידן ארוך לאבות מפני שתמיד מיוחס, ארוכים

פי -האוונגליון עלהרי שמחבר , אם אנו צודקים היום בלקחנו בחשבון שלושים ושלוש שנה לדור. יורשיהם

חשוב , אבל. ים שנה ואפילו יותר לדור בזמנים הקדומיםצדק בלקחו בחשבון שבעים וחמש עד שמונ מתי

בעוד שהשמות , כל דור מאברהם ואילך מתייחס לאינדיבידואל, פי מתי-אוונגליון עללשים לב לכך שב

מוכרחים אנו , כאן. אינם מתייחסים לאינדיבידואלים, ידי לוקס לדורות אשר קדמו לאברהם-הניתנים על

 .ידי התפיסות המטריאליסטיות של ימינו-הוא אינו מתקבל בקלות על, כוןכמה שהוא נעד להיזכר במשהו ש

אל מעבר לשנים , אדם רגילים-עבור בני, אינו מתפשט, מה שמכונה עתה זיכרון או תודעה מקשרת

; אדם יכול לעקוב אחר חייו אחורה עד הנקודה שבה הזיכרון מפסיק להתקיים. המוקדמות של הילדות

 אישי יחידחיים מחזור הזיכרון מוגבל ל, כיום. יותר מאשר אחריםילדותם המוקדמת מאחדים יכולים לזכור 

כאשר לוקחים בחשבון את התכונות . מפני שהוא אינו מגיע ללידה, גם לא את החיים בכללותם, למעשה –

כאשר מצב מסוים של , השונות מאוד של נפש ותודעה אשר שלטו באותם זמנים קדומים שבהם אנו עוסקים

 .אין זה מפתיע שגם הזיכרון היה שונה מאוד ממה שהוא כיום, יה רוחית היה רגילראי

האדם זכר לא רק  במהלך הזמנים האטלנטיים, וק יותרבחזרה לאחור לזמנים לפני אברהם ואפילו רח

סבו , הוא זכר את ההתנסויות של אביו –לפני הלידה מאלא גם התנסויות , את מאורעות חייו האישיים

רק מאוחר יותר שהוא ; הזיכרון היה משהו שהתקיים בדם לאורך סדרה ארוכה של דורות. דמיםואבות קו

 .וגבל לתקופות מסוימות או למחזור חיים יחידה

שמות בזמנים קדומים דרשו . הייתה משמעות שונה למדי מזו שיש להם כיום שמותל, בעבר הרחוק

שמות לא נקשרו לדברים או , בזמנים קודמים. מה שפילולוגים אומרים עליהם אינו נכון –מחקר מיוחד 

משהו הקשור בדרך חיה לטבע , שם באותו זמן היה משהו חיוני. אדם באופן חיצוני כפי שנעשה כיום-לבני

הוא היה צריך להדהד את טבעה של . הוא היה ביטוי בקול של האופי הפנימי של הישות; הישות או הדבר

 מאת פריץ מאוטנר סוקר ביקורת השפה הספר .דבר על חכמה זו המודרני אינו יודעדע הי. אותה ישות

. את מה שלאורך עידנים היה מהותו של הדיבור אך משמיט, לשפהבהרחבה את הידע המודרני כולו ביחס 
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אלא כלל , שם לא רק סימל אינדיבידואל בחייו האישיים, אז. ספר כזה לא היה יכול להיכתב בזמנים קדומים

לא , למשל', נח'. כך שנעשה שימוש בשם כל עוד הזיכרון התקיים, היה יכול לחבר יחד את כל מה שהזיכרון

לאחר מכן על חייו  –אלא הוא סימל את מה שאדם אחד זכר על חייו שלו , היה שם של אדם אחד

נעשה שימוש בשם אחד , כל עוד קשרי הזיכרון התקיימו. סבו וכן הלאה, כך חיי אביו-אחר, ארציים-הקדם

אדם רבים שהיו מאוחדים דרך -הם שמות הכוללים בני' חנוך'או ' שת', 'אדם'. אדם-סדרה של בניעבור 

משמעות ', חנוך'כאשר נאמר לנו שבזמנים קדומים אדם מסוים כונה . שמירה על היזכרות במבט לאחור

אחור אל שאינו חוזר ל, הופיע קשר חדש של זיכרון, שהיה בנו של מישהו שכונה אחרת, הדבר היא שבאדם

לאחר מותו של חנוך , אלא נישא הלאה, קשר חדש זה של זיכרון לא מתנתק במוות. אישיויות קודמות

כל עוד קשר הזיכרון . מאב לבן לאורך הדורות עד להופעתו של זיכרון חדש ועמו שם אחר, הראשון

כמו למשל עם  ;אדם ספורים היה רק שם אחד-לבני, בשושלת משפחתית. נעשה שימוש באותו שם, התקיים

ישות הכוח  לוקס רוצה להסביר שאחר, כי. בשמות פי לקוס-אוונגליון עלבמובן זה משתמשים ב. 'אדם'השם 

יש לעקוב , והגוף האסטרלי של ישוע מקו נתן' אני'מי שירד אל תוך ה, רוחית-קיום אלוהית-של הוויית

 .לאחור עד לזמן ירידתו הראשונה של האדם אל תוך התגשמות ארצית

אך כאשר חוזרים לאחור , בלוקס יש לנו בהתחלה את שמותיהם של אינדיבידואלים נפרדים, כך

' אני'מסמל מי שכמו אנו מגיעים לזמן שבו הזיכרון נמשך פרק זמן ארוך יותר ושם אחד , מעבר לאברהם

תפשט דברים אלה יעזרו לנו להבהיר כיצד שבעים ושבעה השמות יכלו באמת לה. מאחד אישיויות ספורות

רחוק אפילו עד לזמן שבו הישות שאותה אנו מתארים כמהות  –פני תקופות ארוכות מאוד -על

 .רוחית של האנושות התגשמה לראשונה בגוף פיסי אנושי-האלוהית

שכל מי שבעברו דרך שבעים ושבעה השלבים של היטהרות באוונגליון זה היא  השנייהנקודה ה

מגיע למצב שהינו אפשרי לאדם כיום שבו הוא יכול לחיות , יםבמיסטריות טיהר את נפשו מכתמים ארצי

יכול להתפשט אל תוך מה שממנו נבעה הוא  ,אז. שלו בהיותם משוחררים מגופו' אני'בגוף האסטרלי וב

הוא מגיע לישות הכוח , לאחר מכן. זה אכן מתרחש. אל תוך המערכת הקוסמית שלנו כולה –האדמה עצמה 

קיימת שאיפה להדגים את מה , זהבישוע . של ישוע מקו נתן' אני'האסטרלי וההגוף תוך אשר נכנסה אל 

 .אלא דרך התנאים השמימיים שלו, לא דרך התנאים הארציים שלו, שהאדם קלט

רוחית אשר מילאה והספיגה את הגוף -מתאר את הישות האלוהית פי לוקס-האוונגליון על, כך

ישות  מתוארת לנו אותה, מתי פי-אוונגליון עלמהישוע ב. של ישוע שעליו הוא מדבר' אני'האסטרלי וה

 יהָֹוה באברהם-קיום את האיבר הפנימי של תודעת-שמצד אחד הביאה לידי הוויית, רוחית של כוח-אלוהית

 .בהחזיקה יחד בהם קו תורשה לאורך ארבעים ושניים דורות, ומצד שני פעלה על הגוף הפיסי והגוף האתרי

שארבעים ושניים  –לפחות בפני מעטים  –הביא לידיעה ש, פנדירה-בן בחזרה לשליחותו של ישוע

במידה מספקת כדי לאפשר את ההתגשמות של האינדיבידואליות של  התקדמוהעברים , דורות אחרי אברהם
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היא לא . תורה זו הייתה כמובן קשורה באותו זמן למאורעות במיסטריות. דוד-זרתוסטרא בקו שלמה לבית

אבל רק בקרבם שתלמידים היו יכולים למצוא את מי שעבר , הספר של האיסיים-יהייתה מוגבלת לבת

למעשה דרך ארבעים ושניים שלבים של התפתחות והיו מסוגלים לקלוט בראייה רוחית את טבעה של 

. ידיעה על ישות זאת הייתה מוכרחה להימסר לעולם, כי. ם שלביםיהישות שעמדה לרדת דרך ארבעים ושני

מוכרחה להיות הבנה של מה שהכריסטוס לפחות חות האיסיים לראות שבקרב אנשים ספורים זו הייתה שלי

 .עמד להיות

הבה ניזכר בקצרה במאורעות הקשורים למהלך המיוחד של אותה ישות אנושית המוכרת , עתה

העוצמה אשר -זה הוא מסר בזמנים מוקדמים במזרח את התורה רבתהבשם . כזרתוסטרא או זורואסטר

ועד הנה  הרמס במצרים-תרבותהוא מי שחנך את . פי מתי-אוונגליון עלאותו להתגשמות המתוארת בהכינה 

אשר , ידי הקרבת גופו האתרי-משה על-הוא גם ייסד את תרבות; הוא ויתר על גופו האסטרלי למען הרמס

מות ההתגש. זרתוסטרא עצמו התגשם מאוחר יותר בגוף אסטרלי ובגוף אתרי אחרים. נשמר עבור משה

הוא לימד את החכמים והאמגושים של , שכזרתוס או נזרתוס, הספירה מעניינת במיוחד-במאה השישית לפני

במהלך שש . במהלך גלות בבל מהתלמידים העבריים של המיסטריות כלדיה ובא במגע עם החכמים ביותר

של המיסטריות הספר -הטקסים והתרבות של בתי, תורה זו חדרה אל תוך המסורות, מאות השנים הבאות

זכה במעמד הגבוה , בצורה של זרתוס או נזרתוס, זרתוסטרא, השם של המאסטר הגדול שלהם. הכלדיות

 ציפוהם . והאשוריותהכלדיות , הספר של המיסטריות הבבליות-ידי דורות של תלמידים בבתי-ביותר על

פו תגשמותו החוזרת וציאת סוד הכי הם ידעו , בכמיהה להופעה הבאה של המורה והמנהיג הדגול שלהם

, ם המתאים להתגשמות זאת יהיה מוכןהתקרבות הזמן שבו הדעם . שהיא תתרחש בחלוף שש מאות שנה

, כמו כוכב, ינחה אותםהם ידעו שהשם המכובד של זרתוסטרא . המזרחן יצאו מ, שלושה שליחים או חכמים

הוביל את שלושת ' כוכב'שכ זו הייתה הישות של המורה הגדול עצמו. אל מקום התגשמותו החוזרת

 .פי מתי-אוונגליון עלב כמסופר, של ישוע אל מקום לידתו האמגושים

כדי לתאר ' כוכב'השתמשו במילה שבזמנים קדומים אפילו הפילולוגיה החיצונית מאשרת את העובדה 

אשר המדבר בצורה ברורה יותר מ, לא רק באמצעות ההתגלויות של מדע הרוח. אינדיבידואליות אנושית

אל המקום שבו , זורואסטר, הכוכב הזהובשאנו לומדים שהאמגושים עקבו אחר , מקורות אחרים של ידיעה

עבור האינדיבידואליות האנושית ' כוכב'אבל בשימוש הרגיל של המילה , הוא עמד להתגשם מחדש

 .עצמו את זרתוסטרא לראותעלינו , האנשים החכמיםשאחריו עקבו מתגלה בבירור שבכוכב , העילאית

האמגושים מהמזרח היו קשורים קשר קרוב לאינדיבידואל אשר , לפני העידן שלנו שש מאות שנה

 .הם עקבו אחר מסלולו. הוא עצמו הוביל את האמגושים. פי מתי-האוונגליון עלהתגשם כישוע מ
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הסוד את , אך; במיסטריות הכלדיות היה ידוע ,עמדה להתרחשר שאשל זרתוסטרא ות סוד ההתגשמ

שור לדם של העם העברי שכאשר הבשיל הזמן נועד לעבור הכנה עבור הטבע הגופני החדש של הק

 . עברו דרך ארבעים ושניים שלבים של התפתחות ,של האיסייםלימדו אלה שבמובן ההתקדשות , זרתוסטרא

; המתקדשים הכלדייםידי -תורה ניתנה על, מצדו של זרתוסטרא. שני מקורותידיעה זו נבעה מ, לכן

ם ידעו על האינדיבידואליות אשר עמדה להתגשם בגזע היהודי מהצד החיצוני זו של הגוף ומצד הכנת ה

הספר של -תורה זו נמסרה במשך יותר ממאה שנה בבית .האיסיים המתקדשיםהתורה באה מ, הדם

שבמלאותו היה מספק את כל הצרכים , פי מתי-האוונגליון עלהתורה על ביאתו של ישוע מ, האיסיים

 .ליהם דיברתי ועוד אחרים שננסה עתה להסבירשע

השלים את ארבעים ושניים  חניכה ארוכהשלאחר , הספר של המיסטריות של האיסיים-תלמיד בבתי

האינדיבידואל . היה מסוגל לקלוט את המיסטריות של הגוף הפיסי והגוף האתרי, תקדשותההשלבים של ה

ידי -כשרים אשר הושגו על כבר ברשותוכש, למעלהבא מ, שעמד להתגשם בדם מיוחד זה, שעמד להיוולד

מן ההתחלה היו : "יש לומר, ביחס לישות כזאת. האיסיי רק לאחר הניסיונות הארוכים והקשים של חניכתו

מה ." הם נולדו עמו: "האיסיים אמרו." ברשותו כוחות המסוגלים להביא את הזרע שהיה בתוכו לידי בשלות

וטיהור הנפש היה למעשה המשך של סוג של חניכה אוקולטית אשר  שטופח על ידם באמצעות תרגילים

אפילו לפני . נזיריםתמיד היו בקרבם אלה אשר כונו . התקיימה בקרב היהודים מהזמנים המוקדמים ביותר

אינדיבידואלים מסוימים השתמשו בשיטות מיוחדות לשם פיתוח הנפש והגוף , זמנם של המרפאים והאיסיים

. את התפתחות נפשו להאיץכאשר מישהו רוצה , ין נחוצות כיום בהקשרים מסוימיםשיטות שעדי, שלהם

ידי כך התאפשרה הופעתו של כושר -על. הנזירים נזהרו במיוחד להימנע לגמרי מאכילת בשר ושתיית יין

בלי לרמוז . יכולה להיות מכשול כאשר שואפים להתפתחות רוחיתזוהי עובדה שצריכת בשר , כי –מסוים 

כי במקרה זה , הופכת הכול לקל יותרזוהי עובדה שהימנעות מבשר , מולה כלשהי בעד צמחונותעל תע

והיא נעשית חזקה יותר כדי להתגבר על ההתנגדויות , הנפש מגבירה את עוצמתה ואת כוח ההתמדה שלה

אם , רידי הימנעות מבש-כוחות של התמדה עולים על. הגוף האתרין הגוף הפיסי ומן והמעצורים העולים מ

, אך; רק הגוף הפיסי עובר שינוי כתוצאה מהינזרות זו. אלא מעל לכול חיזוק הנפש, כי אין זו הינזרות לבדה

אין שום מטרה מיוחדת , כאשר חסרות תכונות מסוימות אשר צריכות להיות נוכחות מצדה של הנפש

איסיים בצורה קפדנית ידי ה-כל זה היה כלול בתורתם של הנזירים ובוצע על. בהימנעות מאכילת בשר

ידי זה והחניכה הקפדנית -על. הם טיפחו במיוחד את ההימנעות הקפדנית ביותר מאכילת בשר; הרבה יותר

פני התקופה -הוא למד להרחיבו על; אדם היה מסוגל לשכלל את זיכרונו מהר באופן יחסי, שאליה התייחסתי

. קרוא את הסודות של הרישומים האקאשייםידי כך הוא רכש את הכוח ל-דורות ועלהשל ארבעים ושניים 

. ניצן אשר התקיים לאורך דורות רבים, ניצן על עץ הגזע', ניצן'הוא כונה . ניתן לו שם מיוחד, לאחר מכן

הוא . אלא היה מודע לקשר שלו עם יתר המין האנושי, מבודד מעץ האנושות, בשום דרך, לא היה אדם כזה
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השם המיוחד אשר ניתן . וזיכרונם התכווץ בתוך אישיות אחת יחידההעץ ן התנתקו מהיה שונה מאלה אשר 

חשו עצמם באופן  ,כולם, אדם-כאלה בני. שנגדעלא ענף ', ענף חי, 'בקרב כת האיסיים, סימל לאדם כזה

השלים את ארבעים ושניים שהגשים זאת והאיסיי . העץ של הגזע האנושין חלק מ, מודע בקו התורשה

 .'נצר' כונה ,השלבים של ההתקדשות

בין תלמידיו היו חמישה שאותם אימן . פנדירה-היה תלמיד מיוחד ונאמן של ישוע בן, בכיתה של נצר

שאותה הוא פיתח , פנדירה-כל אחד מהם תפס ענף מיוחד של התורה הכללית הגדולה של ישוע בן; בעצמו

 .הלאה

יך במיוחד לכיתתו של משום שהוא השתי)נצר , נקאי, יאמת: שמותיהם של התלמידים האלה היו

התורה העוסקת , פנדירה-מגלה את העובדה שבעקבות מותו של ישוע בן מחקר אוקולטי. בוני ותונה, (נצר

. הייתה במיוחד עבודתו של מתאי, פי מתי-האוונגליון עלבהכנת הדם של הגזע למען הופעתו של ישוע מ

ה לתורה הנזירית הקדומה וגם עם שהייתה קשורהתורה העוסקת בתכונות של הטבע הפנימי של הנפש 

תלמיד זה נבחר במיוחד להיות מייסדה של מושבה . ידי נצר-טופחה והופצה על, הנצריזם המאוחר יותר

ענף מיוחד של תורת האיסיים טופח כשבכל אחת מהן , מושבות רבות כאלה היו קיימות בפלשתינה. קטנה

, הקודש-בכתביה קיום סודי במקום קטן ששמו ותורת נצר טופחה יותר במיוחד במושבה קטנה אשר ניהל

ת תר  צָ נַ  ר   .או נֵצ 

, וכאן. אלה אשר טיפחו בסודיות ממש קפדנית את התורה הנוצרית הקדומהבמושבה קטנה זו שכנו 

דבר לא היה טבעי יותר מאשר  –הבריחה למצרים והחזרה משם  –לאחר המאורעות שבהם נעסוק מיד 

ִריז ם פי מתי-האוונגליון עלשישוע מ יש לכך התייחסות באוונגליון כאשר לאחר . יטופח באווירה של נֵצ 

ַמַען ,החזרה ממצרים ישוע נלקח לנצרת ִרי יִָקֵרא לֹוים יאִ בִ נ  י הַ פִ -לר עַ מָ אֱ נ  הַ ם יֵ קַ ת  יִ  ל  .ִכי נָצ 
9
 

, אותבמצי. ים שונותעסקו בו בדרכ, מודעים למשמעות הממשית של פסוק זה-בהיותם לא, מתרגמים

 .שנותיו הראשונותישוע חי את שבה  ,בנצרתשל מושבה של איסיים  הוא מסמל את קיומה

מובילות חזרה למיסטריות שישוע , פי מתי-האוונגליון עלכל העובדות המתוארות בחלק הראשון של 

ואכן המיסטריות הראשונות של , ידי תלמידו מתאי-כך הופצו בכל מקום על-שאחר, פנדירה לימד-בן

אנו , פי מתי-אוונגליון עלבכל מה שנובע מצד זה שהינו כה אופייני ל. נגליון זה מצביעות על מתאיאוו

, כמובן, אם כי, פי מתי-האוונגליון עלמוצאים תורה העוסקת בהכנת הגוף הפיסי והגוף האתרי של ישוע מ

 .במהלך ארבעים ושניים הדורות היו גם השפעות על הגוף האסטרלי

                                                      
9

 .23פסוק ', פרק ב, פי מתי-האוונגליון על 
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עשר הבאים בגוף -הארבעה, עשר הדורות הראשונים עסקו במיוחד בגוף הפיסי-הכאשר נטען שארבע

מן ההכרח לזכור , בגוף האסטרלי, עשר דורות לאחר גלות בבל-והתקופה השלישית של ארבעה, האתרי

רק האינדיבידואליות הכבירה של זרתוסטרא הייתה יכולה , שגוף פיסי וגוף אתרי שהוכנו בקפידה בדרך זו

 .םלהשתמש בה

כיצד הגוף ; היזכרו בעובדות שעליהן חזרנו שוב ושוב של התפתחותה של אישיות אחת יחידה, עתה

בשבע השנים הבאות בין התחלפות השיניים והבגרות  –האתרי ; הפיסי מתפתח בשבע השנים הראשונות

ף ההתפתחות של הגו. עשרה-בגיל ארבעוהגוף האסטרלי מתחיל את התפתחותו החופשית רק ; המינית

נועדה להגיע לקו סיום ולהיכנס , הפיסי והגוף האתרי כמו אלה שירדו לאורך הדורות מאברהם

התפתחות כאשר הוא השלים את , אבל. תוסטראלמקום המשכן של זר הייתה אשרקיום חדשה -להוויית

. והיה עליו להתקדם להתפתחותו של הגוף האסטרלי, עוד עבורו לא הספיקזה שהוכן , הגוף האתרי

לתפוס את  נוכללא , אותם נבין לאמאורעות שאם , ומדהימים גרמו לזה להתרחשעוצמה -רעות רבימאו

 .המשמעות המלאה של המיסטריה העצומה של כריסטוס ישוע

בתוך הגוף הפיסי , עשרה-האינדיבידואליות של זרתוסטרא התפתחה במהלך הילדות עד שנתו השתים

, האווירהלישות זו ובגלל  באשרכי  – פי מתי-וונגליון עלהאמדבר והגוף האתרי של אותו ישוע שעליו 

 .מוקדם יותר ההושג, עשרה-עשרה או חמש-בערך בגיל ארבעמתרחשת שבחלק זה של העולם  ,התקופה

עשרה הוא השיג כל מה שאפשר היה להשיג בגוף הפיסי ובגוף האתרי שהוכנו בצורה -בהיותו בן שתים

ויתרה אז על הגוף הפיסי והגוף האתרי יבידואליות של זרתוסטרא האינד, למעשה. הולמת בתוך קו שלמה

בסדרת ההרצאות על . פי לוקס-האוונגליון עלועברו אל תוך ישוע מ פי מתי-אוונגליון עלהמתוארים ב

אנו לומדים מה , שם. המקדש-עשרה בבית-מוסבר הסיפור על ישוע בן השתים, פי לוקס-האוונגליון על

ר הנער ישוע התעמת עם הוריו שלא יכלו להבין בשום דרך את השינוי הגדול הייתה משמעות הדבר כאש

, משמעות השינוי הזה הייתה שכניסת האינדיבידואליות של זרתוסטרא אל תוך ישותו הפנימית. שהוא עבר

אינדיבידואליות זו של זרתוסטרא התפתחה בתוך העטיפות הפיסית והאתרית של ישוע , עד אז; התרחשה

 .מקו שלמה

אף על פי שהם עשויים להיראות מדהימים לתודעה המודרנית , כאלה קורים בחייםדברים , למעשה

מעבר כזה התרחש . מתרחש, המעבר מאינדיבידואליות מגוף אחד לאחר. מטריאליסטיתהמיומנת ו-הלא

יון האוונגלעברה אל תוך זה של ישוע מ, בוותרה על גופה המקורי, כאשר האינדיבידואליות של זרתוסטרא

 .כךשם ל שלו הוכנו במיוחד' אני'שגופו האסטרלי ונושא ה פי לוקס-על

של ישוע מקו ' אני'זרתוסטרא המשיך את התפתחותו בגוף האסטרלי וב, עשרה ואילך-משנתו השתים

הסיפור של ישוע  – פי לוקס-אוונגליון עלמרשימה בדבר זה מסופר בדרך  .נתן אשר הוכנו באופן ייחודי

כיצד דבר זה התאפשר לישוע מקו . שנדהמו מדבריו המקדש בין הסופרים-יושב בבית עשרה-השתים-בן
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דרך אותו נער בן . הוא היה מסוגל לדבר כך מפני שהאינדיבידואליות של זרתוסטרא נכנסה לתוכו? נתן

השינוי בו היה גדול , לפיכך. עד אז זרתוסטרא לא דיבר, ידי הוריו-אשר הובא לירושלים על עשרה-שתים

 .כך שהוריו לא הצליחו לזהותו כאשר ישב בין הסופרים-לכ

הראשון שעליו אנו ; ם ישוענערים ששמוהיו שני . ששמם יוסף ומרים, שני זוגות הוריםיש לנו , כך

 פי לוקס-אוונגליון עלהשני שעליו מסופר ב; דוד-הוא ישוע מקו שלמה מבית פי מתי-אוונגליון עלקוראים ב

. עשרה-שני הנערים גדלו קרובים זה לזה עד שנתם השתים. בנם של הורים אחריםהוא ישוע מקו נתן והוא 

אדם לא -אך כל עוד בני, מה שמסופר שם נכון למדי. אתם יכולים למצוא את התיאורים האלה באוונגליונים

, האוונגליונים מספרים את האמת. זה הוסתר, תאדם לא השתוקקו לאמ-רצו לחוות את האמת או כל עוד בני

 .ך עלינו ללמוד להבינם כהלכהא

היו , בהציגו נטייה מועטה לרכישת חכמה חיצונית. טבע פנימי מפותח מאודישוע מקו נתן התפתח עם 

אותו כוח אשר ירד זמן רב לפני כי בגופו האתרי שכן , של אהבהגבולות -חסרלו עומק של נפש וכושר 

האלוהות שכנה בתוכו בכושר . ל קיום אלוהיכאשר הוא עדיין ניה, ירידת האדם אל תוך התגשמות ארצית

ים במהלכה של אדם רוכש-ישוע זה מקו נתן התאים מעט לרכישת מה שבני. גבולות של אהבה-חסר

הנטייה . אבל הוא היה מלא בחום אינסופי של אהבה באשר לנפשו וישותו הפנימית, התגשמות בגוף פיסי

 סיפרו, הסוג הזהן משל דברים ה שהייתה להם הבנה שאלכך -הפנימית של טבעו של הנער הייתה ניכרת כל

היה נוכח מן ההתחלה ובמובן , מה שאחרת מתעורר באדם רק באמצעים חיצוניים. ידי כך-משהו שנוצר על

מילים מסוימות שהיו מובנות  אמרהוא , מיד לאחר לידתו. פי לוקס-האוונגליון עלמסוים בנער ישוע מ

ידי -מה שנרכש עללמיומן באשר -אם כי לא, צמה בכל הדברים הפנימייםעו-ישוע זה היה רב, כך. לסביבתו

 .ונשנות-מעבר דרך התגשמויות ארציות חוזרות

חכמה חיצונית רבה ילד מלא , בטבע פיסי שכזהגילו לפתע מה הפלא שההורים נדהמו מאוד כאשר 

ר כי באותו רגע שינוי פתאומי ומדהים כזה התאפש. שהייתה יכולה להירכש רק באמצעים חיצוניים

היה זה זרתוסטרא . עברה אל תוך ישוע מקו נתן –ישוע מקו שלמה  –האינדיבידואליות של זרתוסטרא 

 .המקדש-שדיבר מתוך הילד ברגע שבו הוריו חיפשו אחריו בבית

היה . באמצעות גוף פיסי וגוף אתריזרתוסטרא רכש את הכשרים העילאיים ביותר שאפשר לרכוש 

עוצמה -כי בהם שכנו כוחות רבי, ם הפיסיים אשר הוכנו בקו התורשה של שלמהעליו להשתמש בכלי

הכוח הפנימי ן לקח מהטבע הפיסי ככל שעלה בידו וערבב אותו עם הטבע אשר נבע מהוא . ומפותחים מאוד

שני סוגי טבע . שמקורו היה לפני כניסת האדם אל תוך התגשמות ארצית, פי לוקס-האוונגליון עלשל ישוע מ

 .לפנינו ישות אחת בלבד ניצבת, מכאן ואילך. התאחדו עתה לאחד אלה

הוריו של ישוע ; לבנו מוכוונת עתה אל משהו אחר-תשומת, אף על פי שזה עשוי להיראות מיותר

מדוע נטען במפורש  ,כי ;אלא היה גם שינוי חיצוני, בולא רק הבחינו בשינוי חריג  פי לוקס-האוונגליון עלמ
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ִלג דֹל יף סִ הֹו עַ ּוׁשיֵ ו  ... תר  צ  נָ א ל  בָ ם ּותָ ד אִ רַ א יָ הּו, המקדש-נמצא בין הסופרים בביתשלאחר שהילד ישוע 

ֵחן ָמה ּוב קֹוָמה ּוב  ָחכ  .ב 
10

מפני שלאחר שהאינדיבידואליות של ? הללומדוע מוזכרות שלוש התכונות  

 .לרכוש לעצמואלה היו התכונות שהוא היה יכול , זרתוסטרא נכנסה אל תוכו

קומה )גיל ב, וישוע הוסיף לגדול בחכמה: "מתורגמות כךכלל -אני מודע לכך שמילים אלה בדרך

עשרה -האם אנו דורשים שאוונגליון יספר לנו שנער בן שתים." ובחן לפני אלוהים ואדם( בגרסה האנגלית

ובחן לפני  וישוע הוסיף לגדול בחכמה ובקומה": בתרגום ווייצקר מופיעות המילים הבאות, אבל? התבגר

שבישוע מקו נתן שוכנת עתה המשמעות האמיתית היא ; זו אינה המשמעות, ברם." אלוהים ואדם

אלא , שאינה מסוגלת להתבטא באופן חיצוני רק ישות של רגש פנימי, כמו קודם, שאיננה אינדיבידואליות

אותן תכונות , באותו זמן. היא גם עברה למצוינות פיסית חיצונית, שלםמומפני שהיא קיבלה עתה גוף פיסי 

לא נמצאו קודם בישוע  –ההרגלים שנרכשו וטופחו באמצעות הגוף האתרי  –הנוגעות במיוחד לגוף האתרי 

אך תכונה זו נבעה , להמשיך ולהתפתח יוכלהעוצמה -הזרע של כושר האהבה רבהיה ברור ש, בו. מקו נתן

ברגע בו האינדיבידואליות של , אך. רגליםבו באופן ספונטני ולא הייתה יכולה להתקבע כפי שקורה לה

התאפשר להרגלים , הייתה נוכחת, שברשותה היו כוחות של גוף פיסי וגוף אתרי שהתפתחו, זרתוסטרא

בנער  זו הייתה התכונה השנייה אשר התעצמה. תריחיצוניים לגלות עצמם ולהטביע את חותמם בגוף הא

 .ישוע

הוא ; לא היה חכם פי לוקס-האוונגליון עלישוע מ. זאת קל יותר להבין. ישוע גדל בחכמה, שלישית

, משמעות כניסתה של האינדיבידואליות של זרתוסטרא לתוכו. בדרגה גבוהה ישות המסוגלת לאהוב היה

 .הייתה גידול בחכמה

יתכן בקלות שכאשר אינדיבידואליות מוותרת על , פי לוקס-האוונגליון עלכפי שהוסבר בהרצאות על 

אדם זה יכול להמשיך לחיות , הגוף האתרי והגוף האסטרלי, הגוף הפיסי –רק שלושה איברים אדם ונותרים 

. אותו חלק של ישוע מקו שלמה אשר הושאר מאחור הלך ופחת ובמהרה נעלם, ברם. פרק זמן מסוים

מת מוקדם באופן יחסי לאחר  ,פי מתי-האוונגליון עלמשמעות הדבר היא שהנער ישוע מהפרק הראשון של 

 .לאחד היומאוחר יותר השניים ; בהתחלה היו שני נערים. עשרה-נתו השתיםש

דבר זה , עם זאת; מדהימים שעלינו לנסות להבינםרישומים קדומים כוללים לעתים קרובות דברים 

את הדרך האינטימית שבה שני נערים . ידי הבנת העובדות הממשיות שאליהן הם מתייחסים-אפשרי רק על

 .עד כמה שיתאפשר כאן, אפשר להשאיר להתייחסויות מאוחרות יותר, לנער אחד יחיד והיואלה התערבבו 

                                                      
10

 .52-51פסוקים ', פרק ב, פי לוקס-האוונגליון על 
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מופיע משפט , שאפילו במאות הראשונות התייחסו אליו ככפירה, האוונגליון המצריבמה שמכונה 

. כי גם בחוגים כריסטיאניים איש לא רצה לשמוע את האמת ואף לא רצה שהיא תצא לאור, ראוי לציון

שהגאולה תבוא לעולם כאשר : "אנו מוצאים שהוא אומר, מזויףר התקיים כסוג של אוונגליון במסמך זה אש

 ."לפנימי יהיהוהחיצוני  יהיוהפכו יהשניים 

הגאולה תלויה בשניים . קולטיכתוצאה של מחקר אוהסברתי ש זה מבטא בדיוק את העובדותמשפט 

אל  הרהאינדיבידואליות של זרתוסטרא עב ,עשרה-לאחד כאשר בשנתו השתים היוהשניים . לאחד היואשר 

היה פנימי  פי לוקס-האוונגליון עלכוח הנפש של ישוע מ. לחיצוני היהתוך ישוע מקו נתן ומה שהיה פנימי 

שכוחותיה  –לחיצוני כאשר האינדיבידואליות של זרתוסטרא  היהאבל כוח פנימי זה , בעוצמה רבה

נכנסה אל תוך טבע פנימי  –ובגוף האתרי של ישוע מקו שלמה החיצוניים התפתחו לרמה גבוהה בגוף הפיסי 

נכנס כוח אל תוך הגוף הפיסי , כך. ברמה גבוהה מאוד ובמלאה אותו בטבע הפיסי והאתרי שלו שהתפתח, זה

פנימיות שהייתה שלו לפני  –לביטוי של פנימיותו  היהוהגוף האתרי של ישוע מקו נתן ומה שהיה חיצוני 

 .של ישוע מקו שלמה עברה אליו שהאינדיבידואליות

 ,עשרה-ועד שנתו השתים פי מתי-האוונגליון עלעקבנו אחר זרתוסטרא מלידתו כילד ישוע מ, עתה

הטבע הפיסי , מאותו זמן ואילך. כאשר עזב את גופו המקורי וקיבל את העטיפה הגופנית של ישוע מקו נתן

שלמות שהוא היה מסוגל בנקודת שיא מסוימת  ידי זרתוסטרא לדרגה כזאת של-של ישוע מקו נתן פותח על

 .ידי מי שאנו מכנים הכריסטוס-של קיומו להקריב את שלושת גופיו כדי שיתקבלו על
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 7הרצאה 

 1111בספטמבר  7

 

. הכריסטוס באבולוציה האנושית-של מאורע ומשמעותלהסביר את  אנו שואפים, אלה בהרצאות

ם הבנת אחד החוקי. הפרטים יושלמו לאחר מכן; בו היום בפני נפשכםיוצהקווים העיקריים של אותו מאורע 

נחוצה , פי לוקס-האוונגליון עלשכבר תואר בבאזל בסדרת ההרצאות על  היסודיים של האבולוציה האנושית

כשרים חדשים והם מגיעים שלאורך ההתפתחות האנושית כולה תמיד מופיעים , החוק: באמתווה ההבשביל 

עובדה זו מופיעה בדרך חיצונית כאשר אנו מסתכלים לאחור בתקופות . ותר של שלמותלדרגות גבוהות י

לאורך . כשרים אנושיים מסוימים עדיין לא התפתחו שבהן, ידי ההיסטוריה הרגילה-קצרות המתוארות על

 נותרבותחדשים אשר יצרו בסופו של דבר את אנו יכולים לעקוב אחר התפתחותם של כשרים , העידנים

נחוצים תנאים , עמוד לרשות הכלללהתפשט ובבוא הזמן ל, י שכושר חדש יוכל להופיעלפנ ,אבל; יתהנוכח

 .ך מיוחדת למדירבד כלשהו במקוםנחוץ שכושר זה יופיע לראשונה ; מיוחדים

 נתיב שמונת החלקים לאלבכם -הסבתי את תשומת ,פי לוקס-האוונגליון עלבסדרת ההרצאות על 

אדם הדוגלים בתורה אשר זרמה אל תוך האבולוציה האנושית דרך גאוטמה -שיכולים לעלות עליו בני

, הפעולה הנכונה, הדיבור הנכון, השיפוט הנכון, הדעה הנכונה: היא מוצגת כך, כלל-בדרך. בודהא

. אלה תכונות של הנפש האנושית .הזיכרון הנכון וההתבוננות הנכונה, ההרגל הנכון, המידה הנכונה-אמת

אך מאז , מן הסוג הזהלטבע האנושי היה חסר הכוח לפתח כשרים , ני שגאוטמה בודהא חילפ: אפשר לומר

של תכונות נתיב שמונת החלקים ככשרים  הפיתוח ההדרגתיהיא התקדמה במידה מספקת כדי לאפשר את 

הפיתוח , פני האדמה בהתגשמות הבודהא שלו-לפני שגאוטמה בודהא חי על. של הישות הפנימית של האדם

ישות כמו גאוטמה בודהא הייתה , כדי שיוכלו להתפתח בהדרגה. אפשרי-ה בלתיאי של תכונות אלה היהעצמ

צריכה להופיע בבשר כדי למסור את האימפולס הנחוץ כך שבמהלכן של מאות ואלפי שנים הם יוכלו 

בהרצאות שאליהן כבר . מוכרחים להדגיש את העובדה הזאת. באופן עצמאיבמין האנושי להתפתח 

אדם כשרים אלה כבר מפותחים וכאשר מספר זה יגדל -אמרתי שאצל מספר מסוים של בני, ייחסתיהת

הינו  הנוכחייםשבזמנים , המייטריה בודהא, האדמה תהיה בשלה לקליטת הבודהא הבא, במידה מספקת

אדם ירכשו את -נמצאת התקופה שבמהלכה מספר מספק של בני, בין שני המאורעות הללו. בודהיסטווה

היה  ,ברם. המוסריות והרגשיות העילאיות ביותר של נתיב שמונת החלקים, כונות האינטלקטואליותהת

האימפולס שבאמצעותו כל התכונות של נתיב שמונת , ראשונהולשפעם אחת , בראשיתה של תקופה, נחוץ

זה הוא כ. של גאוטמה בודהא ובאישיות, ימצא ביטוי באינדיבידואל נעלה אחד, החלקים תוכלנה להתפתח

להתפתח , כדבר ראשון, כושר שנועד להתפתחותו של הגזע האנושי כולו מוכרח. חוק האבולוציה האנושית

חזרה 
לתוכן 
 עניינים
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אל תוך  יחדרוכשרים אלה , אולי אלפי שנים, ואז בצעדים קטנים ולאורך עידנים ;במלואו באדם אחד יחיד

 .המין האנושי ככוליות

 –הכריסטוס לא יוגבל בחמשת אלפים שנה -מה שנועד להיכנס אל תוך האנושות דרך מאורע, אך

הוא יתעורר לחיים וימשיך לפעול ככושר מיוחד עד סוף האבולוציה  –תקופת זרימתו של אימפולס הבודהא 

באיזושהי דרך דומה למה שנכנס , הכריסטוס-מהו הדבר שלמעשה נכנס דרך מאורע, אך. הארצית שלנו

 ?רוךאך באופן עצום ונעלה יותר לאין ע, דרך בודהא

כריסטיאניים היה יכול רק להתקרב לאדם דרך -מה שבזמנים קדם: אפשר לתאר זאת כדלקמן

, להפוך במידה מסוימת לתכונה משותפת של הטבע האנושי, הכריסטוס-מאז מאורע, יכול, המיסטריות

נחוצה הבנה של טבען של מיסטריות והתקדשויות , כדי להבין זאת. ואפשרות זו תלך ותגבר

 .יאניות קדומות אלהכריסט-קדם

כפי שהייתה שונה , הארץ-ההתקדשות הייתה שונה בקרב עמים שונים בחלקים שונים של כדור

לא היה . חלק אחר לאומה אחרת, ההתקדשות השתייך לאומה אחתאחד של חלק . אטלנטיים-ם אחריבזמנ

וברציפות בעמים שהתגשמו מחדש כך ידי -על, נפשות .יחזיק בכל צורות ההתקדשותועם צורך שכל עם 

הוא לא מתגלה ; הכוח לראות בעולם הרוחההתקדשות היא . רכשו ניסיון של ההתקדשויות השונות, שונים

 .באמצעות תפיסה פיסית או דרך הבנה חיצונית התלויה בכלי של הגוף הפיסי

היכן שגם המתקדש , כביכול, אדם צריך להיות, פעמיים בעשרים וארבע שעות, בחיים הרגילים

חיי האדם  ,בעשרים וארבע שעות. המתקדש מודע לסביבתו והאדם הרגיל אינו מודע לה, אבל; אנמצ

נסוגים מהגוף הפיסי ומהגוף ' אני'העובדה שהגוף האסטרלי וה. מתחלפים בין מצבי התודעה של שינה וערות

מפיקים , בהתפשטותם ביקום הקרוב יותר', אני'הטבע האסטרלי וה. מוכרת לכם, האתרי במהלך השינה

האדם למעשה נמזג בעולם , מרגע הירדמותו עד להתעוררותו. משם את הכוחות הנחוצים במהלך חיי הערות

הוא  במהלך השינה, למעשה. תודעתו נעלמת, הירדמותוכי ברגע , הוא אינו יודע דבר על כך, ברם. המקיף

 .חי במקרוקוסמוס

לגלוש באופן מודע אל , התנסות זולקחת חלק באופן מודע בילמד האדם ש בכךההתקדשות כרוכה 

זוהי מהותה של התקדשות אל תוך . נו מאוחדת עם גופים שמימיים אחריםהקיום שבה אדמת-תוך הוויית

 .המקרוקוסמוס או העולם הגדול

דרך , אז, את כל העולם שלתוכו הוא נכנס מוכן-בהיותו לאולראות  אמור להירדםאילו אדם היה 

ה להסתכל סנמוגנות מ-לאהוא היה כמו מי שבעיניים , נעשה עליויה המם שהמההעוצמה ו-הרושם רב

מטרתה של ההתקדשות כולה היא לאפשר . הוא היה חווה עיוורון קוסמי שהיה מביא מוות לנפשו ;בשמש

. אלא עם איברים מחוזקים ומוכנים לעמוד בהלם, מוכן-לאבהיותו לא , לאדם להיכנס אל תוך המקרוקוסמוס
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כך -הקיום שם רחוקה כל-מפני שהוויית, וורון ובלבול בעודו עורך את מסעו במקרוקוסמוסיופיעו עי, אחרת

 .מזו שהאדם רגיל אליה

כל דבר המתקרב אליו במובן ; האדם רגיל להתייחס לכל דבר בעולם החושים מהיבט אחד בלבד

טבעית  השקפה, וכל עוד הוא דוגל בדעה שהכול צריך להתאים להשקפה ז. נראה שגוי וסותר, המנוגד לזה

בתוך האדם חי . נוחרגיש שם ילהתקדשות אל תוך הקוסמוס לעולם לא -השואף, למדי במישור הפיסי

. מבט אחת שממנה הוא שופט כל נסיבה ונסיבה-בהתרכזו בנקודת, קונכייה הצרה שלו של עולם החושיםה

. אחר הוא מתייחס כשקר אל כל דבר; כאמתהוא מתייחס , שהוא גיבש עם הדעותמה שנמצא בהרמוניה אל 

נניח שהוא היה מתפשט רק בכיוון . מקרוקוסמוסבא מוכרח להתפשט וה, הוא עובר התקדשותש לאחר, אך

התפשטות בכיוון , אך; והוא לא היה יודע דבר על כל השאר תנסותו הייתה מוגבלת לאותו כיווןאז ה, אחד

אדם אינו יכול להימנע מהתפשטות בכל ה. אפשרית-הינה בלתי, מבט אחת-מקרוקוסמוס עם נקודתבאחד 

. מקרוקוסמוסבשלו  התרחבות, מהווה התפשטות, העובדה עצמה של מעבר אל תוך הקוסמוס. הכיוונים

הוא מוכרח להיות מסוגל לראות את העולם לא רק . מבט אחת בלבד-אפשרי שתהיה לו שם נקודת-בלתי

. שלישית ורבות אחרות, נייהמבט ש-מנקודות אלא גם –ר ובהסתכלו לאחועצמו ממנו  –מבט אחת -מנקודת

אין בכך . מוכרח לפתח גמישות של השקפה ולהיות מסוגל לראות דברים מכל הכיווניםלהתקדשות -השואף

מספר אינסופי של , באופן תיאורטי. כי מספרם מוגבל, שיש להביא בחשבון אינסוף תנאיםלרמוז 

הספר -הכוכבים של בתי-הן מסומלות בכתב. ספיקותעשרה מ-אך למעשה שתים, מבט הינו אפשרי-נקודות

אל לו לאדם לנסות להגיע רק לסימן . המזלות-עשר הסימנים של גלגל-שנים באמצעותשל המיסטריות 

אין טעם . המזלות-עשרה הנקודות של גלגל-אלא מוכרח הוא להסתכל בעולם מכל שתים, למשל, סרטן

השלב הראשון לקראת הבנה ממשית כאן ; ו להבנהלשאוף להסכמה באמצעות מילים מופשטות שהותאמ

 .כאשר העולם ייראה מהיבטים שונים ורבים יילקחפני האדמה -על

ל אמיתות אוקולטיות הוא הרב בכל תנועות העולם המבוססות ע אפשר לציין שהקושי, במאמר מוסגר

הינן תוצאות של נאלץ למסור אמיתות שכאשר אדם . הרגלי החיים הרגיליםנוטים להכניס לתוכן את ש

לעשות זאת  –את הכלל  לקיים, גם כאשר מתארים אותן באופן אקזוטרי, יש צורך, חושי-על מחקר

במשך שנים ספורות ודאי הבחינו בכך לב -אלה אשר עקבו אחר תנועתנו בתשומת. מבט שונות-מנקודות

בהתאמה ם אשר נוצרו שיפוטי, לפיכך. אלא מהיבטים רבים, שתמיד השתדלנו לתאר דברים לא מהיבט אחד

שונה  להיותכי נושא הנראה מהיבט אחד עשוי , סתירות עם השימוש של המישור הפיסי מגלים פה ושם

מן ההתחלה שכאשר יש צורך להדגיש , בתנועה מדעית מבחינה רוחית. מאוד כאשר הוא נראה מהיבט אחר

, א מצריך התייחסות זהירההנוש, טענה המועלית בהזדמנות אחת סותרת לכאורה טענה שהועלתה קודם

 ואנ, מוצדקת כזו של סתירה בקרבנו-להימנע מאווירה לאכדי . כאשר כל אחת נכונה במסגרת שלה

ילדי לוציפר אלה אשר נכחו בהרצאות שניתנו בשנה שעברה במינכן על . מאפיינים דברים מכיוונים שונים
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. מבטה של פילוסופיה מזרחית-מנקודתשמעו על מיסטריות קוסמיות מרחיקות לכת  והאחים של הכריסטוס

 כושר של השקפה שירכושלהתקדשות המעז לעלות על הנתיב המוביל אל תוך הקוסמוס -נחוץ לשואף, לכן

הרי , אף על פי שאדם יכול להתאים את עצמו לעולם, כי. אחרת הוא יאבד את דרכו במבוך, מסתגלת

בהישארו מקובע , כול להתקדם בכיוון אחדבעוד שאדם משוחד י. שהעולם אינו מתאים את עצמו אליו

בדימוי . ממשיך לנוע והאדם נשאר מאחור באבולוציה, בהתעלמו ממנו, הרי שהעולם, מבט אחת-בנקודת

, אדם עשוי לרצות להתקדם רק בכיוון סימן טלה ולהישאר עם העולם המקיף באותה קונסטלציה, הכוכבים

אדם כזה יראה את מה שבא מסימן דגים כהתנסות . דגיםאך העולם מתקדם ומציג בפניו את קונסטלציית 

המבוך של ן כדי לצאת מ. מתעורר בלבול וכך הוא מוצא את עצמו בתוך מבוך; של סימן טלה

 .עשרה-אלא שתים, מבט אחת-נדרשות לא נקודת, המקרוקוסמוס

פת ישנה דרך נוס, אך. קוסמוסאל תוך ה יכול לעבורשבאמצעותה אדם תיארנו כאן דרך אחת 

כלומר במהלך החלק , רוחי בלי להיות מודע לכך-שבאמצעותה אדם יכול להיכנס אל תוך העולם האלוהי

אך , האתרי הוא משתקע בגופו הפיסי ובגופו, אדם מתעורר משנתוכאשר . השני של עשרים וארבע השעות

ורד באופן מודע אל אילו היה י. כי התרשמויותיו קושרות אותו מיד לעולם החיצוני, מודע למדי-באופן לא

הוא מוגן מהשתתפות מודעת בחיי , במהלך השינה. הוא היה קולט משהו שונה למדי, תוך גופיו

והוא מוגן מכניסה מודעת אל תוך החיים של הגוף הפיסי והגוף האתרי , (לה הוא אינו מוכן)המקרוקוסמוס 

ה בלקחת חלק בהתנסות מודעת הסכנ. דרך כשרי התפיסה שלו אשר מוכוונים מיד אל העולם המקיף אותו

 .הבלבול והעיוורון הקשורים בראיית המקרוקוסמוסן של עולם פיסי זה שונה למדי מ

, בזהותו את עצמו עמה, כאשר אדם נכנס בלי הכנה אל תוך הטבע של ישותו הפיסית והאתרית

תחות של אותה תכלית היא ההתפ. דופן-לרמה יוצאתמתפתחת , התכלית שלשמה גופים אלה ניתנו לו

אילו דבר זה . טהור-מוכן ולא-לא ונכנס לעולם של הגוף הפיסי והגוף האתרי בהיות' אני'ה. 'אני'ה-תודעת

התפיסה המיסטית שהייתה נובעת , כלל-כפי שקורה בדרך, מודע-היה קורה באופן מודע במקום באופן לא

אז ן ישותו הפנימית של האדם היות שעי. לא הייתה כוללת אמת פנימית והייתה מציגה בפניו אשליה מכך

, כלל דבר זה לא קורה-בדרך. כל הנתעב בתוכו, הוא מתאחד עם כל הרצונות והתשוקות האנוכיים, חתנפק

הוא אינו יוצר קשר עם מה שעשוי , לבו מוכוונת אל העולם הפיסי-כאשר תשומת, כי במהלך שעות הערות

 .להתפתח מתוך טבעו הפנימי

השתקעות בובנגיעה נוצריים וקדושים תנסויות של קדושים מעונים הרצאות אחרות התייחסו לה

דרך נסיגתה של התפיסה . התנסויות אלה מדגימות את הטענות שהועלו עתה. בתוך טבעם שלהםהראשונה 

ר שאהיו מסוגלים לדבר על הפיתויים והתעתועים הקדושים הנוצריים , החיצונית והמרצתה של הפנימית

יהיה זה מאלף לחקור , לכן. ם שהם מוסרים נמצאים בהתאמה קפדנית עם האמתהתיאורי. השתלטו עליהם
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האמוציות והמאוויים השתולים , התשוקותפועלים כדי לראות כיצד , מבט זו-את חייהם של קדושים מנקודת

 .דברים שמהם הוא מוגן בחיים הרגילים – באדם

, שלו ומרוכז בנקודה אחת' ניא'בהיותו דחוס בתוך ה, ידי השתקעות בתוך ישותו הפנימית-על

מסוגל לחוות דבר כלשהו מלבד סיפוק -לאאדם  שעושהזה מה  –' אני'הרצון להיות דבר אחר מלבד -בחוסר

 .שלו' אני'הרוע בתוכו יכול אז להשתלט על ה. רצונותיו ותשוקותיו

; וסמימשמעו סכנה של עיוורון ק, מוכנים-כך אנו מגלים שלשאוף להתפשט בקוסמוס בהיותנו לא

 יםמוגבל, משמעו להיות מכווצים, מוכנים-להשתקע בתוך הגוף האתרי והגוף הפיסי בהיותנו לא, מצד שני

. ידי עמים אחרים מסוימים-קיים צד נוסף של התקדשות אשר מטופח על, ברם .ם בתוך עצמנומיומצומצ

הרי שהצורה האחרת , םידי העמים האיריים והצפוניי-בעוד שהתפשטות בקוסמוס הייתה נהוגה במיוחד על

ידי -ישנה גם ההתקדשות שבה האדם מתקרב אל האלוהות על. ידי המצרים-הייתה נהוגה במידה רבה על

שאיפה ללמוד כיצד ידי השתקעות בישותו שלו ו-על, אימוץ הנתיב הפנימי יותר והעצמת החיים הפנימיים

 .שם מתנהלתת הפעילות האלוהי

בין אם , לשם התקדשות ין האנושי ככוליות לא התקדם מספיקהמ, בימיהן של המיסטריות הקדומות

כדי שיגיע אל , המיקרוקוסמוס –פנימה אל עצמיותו שלו אם הוא היה מוכוון החוצה אל המקרוקוסמוס ובין 

, בוצעה התקדשות מצריתכאשר , למשל. אותה נקודה גבוהה שבה האדם היה יכול להיעזב לגמרי לבד

 שיחווה בתודעה מלאה את כדי, תוך הכוחות של גופו הפיסי וגופו האתרי להתקדשות הוכנס אל-המועמד

השפעות דמוניות ; תשוקות ואמוציות מחרידות היו עולות מכל צד של טבעו האסטרלי. התרחש שם אשר

להתקדשות היה צריך להסתייע בסייענים אשר -הכהן המכניס, במיסטריות האלה, לפיכך. היו נובעות ממנו

להתקדשות היה -המכניס. הצידה עות הכוח של טבעם שלהם הסיטו אותוהזה אליהם ובאמצמשכו את הרוע 

, כך. את הדמונים אשר הורחקולתוכם עשר סייענים אשר קלטו -צריך לקבל את סיועם של שנים

מה שהתפתח בהכרח דרך השתקעותו בתוך הפיסי , כי; לא נעזב לבדמעולם האדם , בהתקדשות העתיקה

 .עשר הסייענים אשר קלטו את הדמונים והתגברו עליהם-שניםבק כאשר הוא היה מוקף והאתרי התאפשר ר

עשר -שנים, מקרוקוסמוסב התפשטותידי -שבהן הושגו תוצאות דומות על, במיסטריות הצפוניות

באפשרם , הם ויתרו על כוחותיהם למען העומד להיות מתקדש. להתקדשות-ידי המכניס-עלנדרשו סייענים 

 .להובילו דרך מבוך המקרוקוסמוס יכולותות הנחוצות של חשיבה ורגש ההשיטלו לפתח את 

הוא היה , בגלל עזרה זו, להתקדשות ובה-היה תלוי באלה אשר סייעו למכניס התקדשות שבה אדם

להתקדש היה צריך להסתמך -באחת שבה המועמדנועדה להיות מוחלפת בהדרגה , מוגן מפני סכנת הדמונים

ההשגה ההדרגתית , כך; פיהן היה צריך לנהוג-ניתנו לו הוראות מסוימות שעל, רה זהבמק. יותר על עצמו

, אך; האדם לא התקדם מספיק בנתיב זה, בזמנים הנוכחיים. של ההתקדשות הושארה יותר לאדם עצמו

או , בלי עזרה כלשהי, האדם יהיה מסוגל, באמצעות כושר זה. כושר עצמאי ילך ויתפתח באנושות, בהדרגה
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 בין ישות חופשיתהוא יוכל לעבור כ, כך. עלות אל המקרוקוסמוס או לרדת אל תוך המיקרוקוסמוסלהת

 .שתי צורות אלה של התקדשות

, המאורע הזה משמעו עבור האדם. הכריסטוס התרחש כדי שדבר זה יוכל לקרות-מאורע

פיסי והגוף האתרי או או לשקוע פנימה אל תוך הגוף ה, בעצמאות מוחלטת, הוא יכול שממנה המוצא-נקודת

הן ירידה זו והן התפשטות זו היו צריכות להתבצע במלואן פעם  .להתפשט החוצה אל תוך המקרוקוסמוס

שטבע : הכריסטוס היא-מהותו של מאורע. כריסטוס ישוע –נעלה ביותר  מטבעידי ישות -אחת ולתמיד על

מספר מספק של ישויות אנוש שאת מה עבור המין האנושי כולו ' מראש'כל זה של הכריסטוס הגשים -חובק

 . במהלכה של האבולוציה הארציתיוכל להגשים לפחות 

 ?הכריסטוס-מה למעשה התרחש דרך מאורע 

ומפני שהגוף  לרדת אל תוך גוף פיסי וגוף אתרי הייתה צריכה ישות הכריסטוס עצמה, מצד אחד

דבר ) סטוס היה יכול לרדת אל תוכהשהכרי כךעד כדי הפיסי והגוף האתרי של ישות אנושית אחת קודשו 

אפשרות לכל ישות השניתנה  כזהעוצמה -אימפולס רבלאבולוציה האנושית נמסר , (אשר קרה רק פעם אחת

 ,לשם כך. ן חופשיבאופאל תוך הגוף הפיסי והגוף האתרי  הירידה לחוות את, שאפה אליהאשר אנושית 

זה משהו שונה למדי ממה שהושג . וגשםלא השמעולם הכריסטוס ירד אל האדמה והגשים את מה 

סודות של הגוף האדם היה יכול לרדת אל תוך ה, במיסטריות. יםנפעולה של הסייעתוך שיתוף במיסטריות 

 לא חי בתוךאך רק כאשר הוא באמת , והיה יכול להתעלות אל אלה של המקרוקוסמוס הפיסי והגוף האתרי

אלא רק , בואך לא כאשר שהה , של הגוף הפיסי יוסודותוך וא כמובן היה יכול לחדור אל תה. הגוף הפיסי

, אך זה היה זיכרון, היזכרות של התנסויותיו, הוא הביא אל תוך הגוף הפיסי, בחזרתו. ממנו משוחררבהיותו 

 .יותו בתוך הגוף הפיסיהלא השתתפות פעילה ב

מעולם לא , פני מאורע זהל. זאתהכריסטוס נועד לשנות כל זאת באופן קיצוני ואכן הוא שינה -מאורע

אנושי ' אני'אף לא , עד אז. 'אני'בקיום גוף פיסי וגוף אתרי המסוגלים לחוות חדירה פנימית מלאה של ה היו

 .זה קרה לראשונה דרך המעשה של הכריסטוס. אחד השתלט באמת על הגוף הפיסי והגוף האתרי

, במידה אינסופית מעל לאנושות ם נעלהמנא, ישות הבאמצעותש, אותה מזיגה אחרתממנו נבעה גם 

אך ורק , ך המקרוקוסמוס בלי עזרה חיצוניתאל תו ה את עצמהמזג, עם הטבע האנושי תעם זאת מאוחד

רק דרכו התאפשר לאדם לרכוש . רק דרך הכריסטוס התאפשרדבר זה . השל' אני'ל הבאמצעות הכוח ש

אלה הם . בחירות מלאה, קרוקוסמוסאת הכשרים שבאמצעותם הוא היה יכול לחדור בהדרגה אל תוך המ

 ?כיצד זה קרה. פי לוקס-אוונגליון עלוהן ב פי מתי-אוונגליון עלתווך מרכזיים התומכים הן ב-שני עמודי

אשר התגשם , אטלנטיים הרחוקים-אסיה בעידנים האחרבאנו יודעים שזרתוסטרא היה המורה הגדול 

כמתואר , אשר נבע מקו שלמה של בית זה, דוד-ביתבהמשך כזרתוס או נזרתוס ומאוחר יותר כילד ישוע מ

, עשרה שנה-במשך שתים ,הילד ישוע אינדיבידואליות זו פיתחה בתוך, כפי שראינו. פי מתי-אוונגליון עלב
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האינדיבידואליות , אז. שלמה-לי האתרי של חבר בביתכלפתח בכלי הפיסי וב כל כושר שהיה באפשרותה

אשר ירד מקו , פי לוקס-האוונגליון עלהילד מ, נכנסה אל תוך ישוע השניאת הילד הזה ו עזבהשל זרתוסטרא 

מאורע זה . פי מתי-האוונגליון עלהילד שעליו מספר , קרוב לישוע השני, דל בנצרתדוד וג-נתן של בית

ונמצא מאוחר יותר  בחגיםכאשר ישוע לא נכח  פי לוקס-אוונגליון עלהתרחש ברגע המתואר ב

זרתוסטרא המשיך לחיות בישוע שעליו , וע מקו שלמה מת זמן קצר לאחר מכןבעוד שיש. המקדש-בבית

ובפרק הזמן הזה הוא פיתח את כל התכונות שאפשר היה , יםעד שנתו השלוש, פי לוקס-האוונגליון עלמספר 

, של ישוע מקו שלמה מצד אחד, אשר הוכנו בקפידה, י והגוף האתריהגוף הפיסשל  םלרכוש באמצעות הכלי

אשר מיוחדים ' אני'-ידי כך שלאלה נוסף מה שאפשר היה לרכוש דרך אותם גוף אסטרלי ונושא-על, ועוד

זרתוסטרא התפתח בתוך הגוף של ישוע זה עד , כך. פי לוקס-האוונגליון עללישוע מקו נתן מ ייכיםשהיו 

גל להקריב שהוא היה מסו, עם התכונות שהוא רכשכך בתוך גוף זה -הוא התקדם רחוק כל. שנתו השלושים

אלפי שנים . של ישות הכריסטוס לגוף היהשבמשך שלוש שנים , יהפיסקרבן הגוף  –קרבן גדול שלישי 

, עתה; האינדיבידואל זרתוסטרא הקריב את הגוף האתרי והגוף האסטרלי שלו למען משה והרמס, לפני כן

ת זו כאשר הטבע האתרי ויתר על עטיפה פיסיהוא , כלומר; הוא הקריב את גופו הפיסי למען הכריסטוס

ידי -הוחזק עתה על, ידי האינדיבידואל זרתוסטרא-מה שהוחזק קודם על. והטבע האסטרלי נשארו בתוכה

 – העוצמה של העולם-החכמה רבי-של מוריהמעיין הנובע של החכמה כולה , ישות בעלת טבע ייחודי

 .ידי הכריסטוס-על

כל וגדולתו האינסופית -המאורע שטבעו החובק, דןידי יוחנן ביר-זהו המאורע המוצג לנו בטבילה על

 עומד אני בו, אני את עצמירואה  בו, עליי מאוד אתה בני האהוב" –מתגלים באחד האוונגליונים במילים 

זה , באוונגליונים אחרים". רצון-אני שבע, בו: "ם במילים הנדושותשלא צריך להיות מתורג, "עצמי מול

מילים אלה מראות בבירור שאנו עוסקים כאן !" היום ילדתיך, וב עליי מאודאתה בני האה: "-אפילו נמסר כ

ידי -ברגע הטבילה על. ידי זרתוסטרא-לידתו של הכריסטוס בעטיפות אשר הוכנו קודם והוקרבו על, בלידה

אנו , לפיכך; ידי זרתוסטרא-ישות הכריסטוס עברה אל תוך העטיפות האנושיות אשר הוכנו על, יוחנן

הטבילה . שהן נתמלאו במהותו של הכריסטוסמאז , הללוה על לידתן מחדש של שלוש העטיפות מדברים עת

פני -ידי זרתוסטרא ולידת הכריסטוס על-נרכשו עלר שאידי יוחנן היא הלידה מחדש של העטיפות -על

מו זה גוף אנושי כ יחד עם זאת, גוף אשר הוכן באופן ייחודי, הכריסטוס היה עתה בתוך גוף אנושי. האדמה

 .ם פחותאם כי מושל, אדם אחרים-של בני

נכנסה עתה אל תוך גוף , האינדיבידואליות הנעלה ביותר היכולה להתאחד עם האדמה, הכריסטוס

אם הוא נועד לעבור את ההתנסות הגדולה של , אם הוא נועד להיות מופת עבור המין האנושי כולו. אנושי

, הירידה אל תוך הגוף הפיסי והגוף האתרי :שני כיווניםהיה עליו לחוות זאת מהרי ש, התקדשות מלאה

הכריסטוס עבר את שתי ההתנסויות הללו כמופת עבור . וההתעלות אל תוך המקרוקוסמוס, המיקרוקוסמוס
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שבהתייחסות למאורעות , הכריסטוס-כנדרש מעצם טבעו של מאורע, עלינו להבין ,ברם. המין האנושי

שקרוב לוודאי הכריסטוס היה מוגן מפני הפיתויים , פיסי וגוף אתרי כלומר לירידתו אל תוך גוף, האלה

על ומוכרחים אנו להבין גם שהוא לא ניזוק מאותן סכנות המשפיעות ; אך נהדפו על ידו, תקפו אותו

  .קוסמוסהאנושות הרגילה בשאפה להתפשט אל תוך המקרו

ישות הכריסטוס ירדה למעשה , חנןידי יו-מספר כיצד לאחר הטבילה על פי מתי-האוונגליון על, עתה

אנו יכולים לראות כיצד . העמידה בניסיוןהתיאור הזה נמצא בסיפור על . אל תוך גוף פיסי וגוף אתרי

שאדם עובר ברדתו אל תוך גופו הפיסי הפרטים של הסצנות האלה משחזרים בכל פרט ופרט את ההתנסויות 

' אני'השל הידחסות אנו רואים , וגוף אתרי אנושייםבירידת הכריסטוס אל תוך גוף פיסי . וגופו האתרי

אם נזכור את הכריסטוס ! כל זה יכול לקרות לנו; אמת זו :ואנו יכולים לומר לנגד עינינומתרחשת  האנושי

ביכולתנו לרכוש את הכוח להתמודד עם הדברים האלה ולהשתלט על כל מה שבנסיבות , ונרצה להידמות לו

 .י והגוף האתרי שלנוכאלה עולה מתוך הגוף הפיס

. פי מתי-האוונגליון עלאפשר לכנות המאורע הראשון העצום והבולט של  העמידה בניסיוןאת סצנת 

של  השניהצד . הירידה אל תוך הגוף הפיסי והגוף האתרי – של ההתקדשות אחדצד הוא משחזר 

ד הכריסטוס נשא את בדרך כזו שאכן מוצג לנו כיצ גם מתואר –ההתפשטות במקרוקוסמוס  – ההתקדשות

ברצוני לציין כאן התנגדות מובנת מאליה אשר מועלית . ההתפשטות הזאת בהתאמה מלאה עם טבעו האנושי

מדוע היה עליו ? מדוע היה עליו לשאת כל זאת, אם הכריסטוס אכן היה ישות נעלה: כלומר, לעתים קרובות

אל תוך לצאת ולהתפשט , אדם-כמו לבני, מדוע היה עליו? לרדת אל תוך גוף פיסי וגוף אתרי

בספירות עילאיות יותר . האנושותאלא למען , למען עצמומה שהכריסטוס עשה לא נעשה ? מקרוקוסמוסה

אך זה , ישויות כמו טבע של הכריסטוס היו יכולות לעשות זאת, ועם המהויות של ספירות עילאיות אלה

 .כריסטוס מעולם לא חדרה אל תוך גוף אנושיכי ישות ה, גוף פיסי וגוף אתרי אנושייםמעולם לא בוצע ב

רק הכריסטוס היה . באדםאך מעולם לא המרחב שחי , יצאו אל המרחב אלוהיותמהויות , לפני כן

זה היה צריך להיעשות בפעם הראשונה . יכול להכניס את הטבע האנושי הזה לתוכו ולמזוג אותו במרחב

 !ידי אל בטבע אנושי-על

מסופר  – פי מתי-האוונגליון עלהתווך השני של -של עמוד, כביכול ההצבה – מאורע שני גדול זהעל ו

ידי -הוגשמה באמת על, ההתפשטות אל השמש והכוכבים, כאשר מוצג לנו כיצד הצד השני של ההתקדשות

להימשח כפי שאדם אחר  –הוא היה צריך להימשח , לשם כך. טבע אנושי זהתוך הכריסטוס בעודו שרוי ב

נו כאן א. תקרב אליו מהעולם הפיסימפני מה שהכדי להיות מוגן , ולהתקדשא יוכל להיטהר שהו, היה נמשח

הפעם ברמה גבוהה יותר במהלך , שהיה לה חלק במיסטריות הקדומות רואים כיצד נתקלים שוב במשיחה

נותן הכריסטוס האחרונה  בסעודהאנו רואים כיצד . יםמקדשלפני כן משיחות היו מוגבלות ל כי, ההיסטוריה

הוא אומר לאלה , 'אני הלחם'כאשר במילים ' קיום בתוך עצמו'לא רק ', יציאה זו אל תוך היקום'ביטוי ל
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שמסביבו שהוא חש שהוא מהווה חלק ממה שמבוטא במהות המוצקה של האדמה ובאופן דומה בכל מה 

 מודעת-הלאשטות ההתפן זו אל תוך המקרוקוסמוס כנבדלת מ מודעתניתן ביטוי להתפשטות . שהינו נוזלי

חשה נפשי : "מבוטא במילים האדירות, ידי האדם כמסנוור-נחווה עלאשר וכל , של האדם במהלך השינה

 ."צער עד למוות

. פציעה או התעוורות, ידי האדם כייסורים של מוות-נחווה עלאשר כריסטוס ישוע הרגיש למעשה את 

ידי -על נעזבתלה את ייסוריה כאשר היא הוא חווה את מה שאפשר לתאר כנפש המג, שמנים-בסצנה בגת

כל מה שבא לאחר . זה מה שהנפש חווה בעזבה את הגוף ובהתפשטותה ביקום, במילים אחרות. הגוף הפיסי

 כל אלה גולמו, מסמלתומה שהקבורה  הצליבה: מקרוקוסמוסאל תוך המכן הוא באמת תיאור ההתפשטות 

 .ההתממשות במקרוקוסמוס –נגליון התווך השני של האוו-זהו עמוד. קודם במיסטריות

. מאוחר יותר נתלה על הצלבירור שכריסטוס ישוע חי בגוף פיסי ומספר לנו בב פי מתי-האוונגליון על

, הוא מתפשט בקוסמוס כולו ואלה שרוצים לחפשו, עתה, אך; הוא היה מרוכז בתוך נקודה יחידה זו במרחב

; יהיה עליהם לחפש אחריו באמצעות ראייה רוחית ברוחאלא , מוכרחים לעשות זאת לא עוד בגוף פיסי זה

 .הרוח אשר ממלאת את המרחב כולו

במהלך שלושה ימים , ורק עם עזרה מבחוץ, התגשם לאחר שהכריסטוס הגשים למעשה מה שקודם

באמרו שאם הם יהרסו , כך בקרב היהודים-עורר התנגדות רבה כלאשר לאחר שעשה את  ,וחצי במיסטריות

בזה הוא מתייחס בבירור להתקדשות אל תוך )וא ישקם אותו תוך שלושה ימים את המקדש ה

הוא מוסיף ואומר להם שכאשר זה יוגשם הוא לא יימצא , (שבעבר הוגשמה בשלושה ימים, המקרוקוסמוס

אלא שצריך יהיה לחפשו ברוח הממלאת את , עטופה בגוף פיסי, עוד היכן שישותו של הכריסטוס הייתה אז

אפשר לראות את הזוהר , ולמרות קהות התרגום)זה מתורגם בדרך הבאה כלל -בדרך. יברסליהמרחב האונ

עומדת להיוולד מתוך ר שאיהיה עליכם לחפש אחר הישות , לאחר מכן(: המלא של העידן החדש שהתקרב

שם שיהיה עלינו לחפש אחר . והיא תופיע בפניכם מבין העננים, לימין הסמכות, האבולוציה האנושית

עובר בוותרו על גופו הכריסטוס אשר נמזג בעולם כאבטיפוס של ההתקדשות הגדולה שהאדם , יסטוסהכר

 .מקרוקוסמוסבכדי להתפשט 

הם מתחילים בלידתו של . יש לנו את תחילתם וסופם של חייו הממשיים של הכריסטוס, כאן

הירידה , ד של ההתקדשותהם מתחילים בצד אח. שעליו דיברנולתוך אותו גוף , בטבילה בירדן, הכריסטוס

והם מסתיימים בצד השני של  העמידה בניסיוןכפי שמופיע בסיפור , אל תוך הגוף הפיסי והגוף האתרי

, האחרונה הסעודההתפשטות זו מתחילה בסצנה של . מקרוקוסמוסההתפשטות אל תוך ה: ההתקדשות

 .הצליבה והקימה לתחייה, ר הקוציםהנחת כת, המלקותנמשכת בזו של 

רק תיארנו , עד כה; עוסק פי מתי-האוונגליון עלמונחים כל המאורעות שבהם , הללושתי הנקודות  בין

 .בהרצאות הבאות שאותם נרחיב, בקווים כלליים את המאורעות האלה
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 8הרצאה 

 1111בספטמבר  8

 

 ה שהינו חיוני ביותרהיסטורי כוללת את מ-של תהליך עולמיההתקדשות אל הגבהים  העלאת שני צדי

 .הכריסטוס-מאורעיחס לבורנו בע

 והתעוררותאדם חווה את , םימצריהובמקדשים בצורת ההתקדשות שמוצאים במיוחד במיסטריות 

, מוכווניםהיו כך שאיברי הקליטה שלו , האתרית שלווהפיסית  אל תוך העטיפות ירידתואת כלומר , מדי יום

פי שיטה עתיקה -התקדשו עלר שאאלה . הללוגופים האלא אל ההתרחשויות בתוך , לא אל סביבתו הפיסית

אדם -לבני במובן מסוים היו, הסכנות הטבועות בהפני ם מעצמ שבה קיבלו הנחיה ועזרה כדי להגן על, זו

לראות כדבר , להתבונן בעולם הרוח, לפחות במהלך מעשה ההתקדשות עצמו, הם היו מסוגלים. שונים

 .ים לגופים הפיסיים והאתריים שלנוראשון את אותם כוחות וישויות רוחיים הקשור

דרך היה עלינו לומר שלאחר מעבר , מבט זו-התקדשות האיסיים מנקודתאר את לת היה עלינואילו 

, הפנימית האמיתית ותיע לידיעה אינטימית יותר על ישוהאיסיי היה מג, ארבעים ושניים השלבים

ידי -נרכשו עלר שאברים החיצוניים לתפיסה רוחית באמצעות האי שהכשירשלו וכל דבר ' אני'ה-טבע

ו ה או י הָֹוה, רוחית-אל אותה ישות אלוהית, ובל אל מעבר לארבעים ושניים השלביםהוא ה; תורשה , שכיַה 

מזהה הוא היה  ברוח. כפי שכבר הסברתי, לראשונה אצל אברהםשהופיע לעיצובו של האיבר המיוחד  גרמה

הרכב ישותו הפנימית ורואה  לעהוא היה מסתכל לאחור ; בו חיעידן שהיה חיוני עבור האשר באיבר זה את 

לבו לא הוכוונה אל הידיעה העוסקת -תשומת, בצורה זו של התקדשות, לכן; אותה כתוצר של האלוהות

 . בטבעו הפנימי של האדם

תוארה בקווים כלליים , מוכן-הסכנה הנובעת מאדם הנכנס אל תוך ישותו הפנימית בהיותו לא

כל את , ייארכז את כל כוחות: "כיצד האנוכיות התעוררה בתוכו כך שאמר הראיתי. דמתבהרצאה הקו

אסדר את אלה בתוכי כדי להתאחד ; מתנגד לידיעה רוחית אשרכל את , התשוקות והאמוציות האנוכיות שלי

מית הירידה אל תוך ישותו הפני." רק מתוך ישותי הפנימית האנוכית, אקלוט וארגיש, בדרך זו אפעל; עמם

מתקרב שוב ושוב אל , כסוג של אשליה, הדבר הזה. של האדם מביאה עמה את הסכנה של אנוכיות מופרזת

צורות רבות , במקרים כאלה. אלה השואפים להיכנס אל תוך ישותם הפנימית באמצעות התפתחות אזוטרית

היא כל דבר אחר הם מאמינים ש. כאנוכיות מזהים אותה אינםשככלל אדם -של אנוכיות מתגלות אצל בני

הם . אך חסר להם הרצון להתמיד באימון, הלהוטים לראות בעולמות העילאייםישנם רבים . מלבד אנוכיות

הם היו . עולים בתוכם ,המושרשים עמוק, של הטבע האנושינוח להתבונן במאפיינים -מוצאים זאת מאוד לא

רה חז
לתוכן 
 עניינים
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הסיפוק המורגש -מצליחים להבין שחוסרהם לא . אל עולם הרוח בלי התפרצות זו של אנוכיותלהגיע רוצים 

מוכרחים דווקא הם  .תרובי וניכרת קשהמהווה לכשעצמו עדות לאנוכיות , כלפי התנסות שהינה תקינה

תופעות שהם מוצאים ? להעלות סוגים שונים של כוחות כאלה, היות שאני אדם, האם איני מוכרח: לשאול

קל לתת דוגמאות . בשלב מסוים הכרחיותןור על רבים לאין ספלמרות הסברים  –דופן -כאלה יוצאות

הם  –אדם כיום עצלים מאוד בהיבטים רבים -בני, למשל. הטעיות אלה להן הם אחראיםללאשליות ו

נוחות זו אינה יכולה להתקיים , אך; בנוחות הרגילה של החיים הרגיליםמעדיפים לצעוד בשביל ההתקדשות 

 .בנתיב המוביל אל עולם הרוח

מפני שלהם , רוחיים -הובל אל הכוחות האלוהיים, אדם אשר צעד בנתיב הפנימי, ומיםבזמנים הקד

אדם . הוא היה יכול לקלוט אותם בפעולה על גופו הפיסי וגופו האתרי. הוא חב את בריאת ישותו הפנימית

דו התנסה בו בעואשר על המיסטריות של עולמות הרוח והיה יכול לספר לחבריו על כזה היה יכול להעיד 

עם חזרתו מהעולמות העילאיים הוא . מובל במיסטריות אל תוך ישותו הפנימית ולפיכך אל תוך עולם הרוח

להתקדשות -של המכניססייענים . אבל קיבלתי עזרה, הקיום הרוחית-הסתכלתי בהוויית: "היה יכול לומר

היות , אך." אותי שהותי בלי שהדמונים של טבעי שלי יכניעו משךלהאריך את במיסטריות אפשרו לי 

הוא נשאר במשך כל חייו תלוי בקולגיום ובאלה אשר , קיבל עזרה חיצונית כדי לראות את עולם הרוחש

 .יצאו עמו אל תוך הקוסמוס, הכוחות אשר עזרו לו. עזרו לו

להתקדשות היו צריכים  -השואפים. היה צריך להתגבר על תלות זו; דבר זה היה צריך להשתנות

כי משהו אחר בעל חשיבות גדולה  –להתקדשות שלהם -תר את תלותם במורים ובמכניסיםלהפחית יותר ויו

 .היה קשור קשר הדוק לאותה עזרה

דבר זה תואר לעתים קרובות . ופיעה בתודעתנו היומיומיתנבדלת מ' אני'-תחושת, ברגע מסוים בחיים

.תיאוסופיהותמצאו זאת מתואר בספרי 
11
זה . 'אני'חסת לעצמה לראשונה כשבו ישות אנושית מתייזהו הרגע  

הוא לא , חיים היה מתבונן בטבעו הפנימי כפי שאדם עושה-אילו בעל. חיים אינו יכול לעשות-משהו שבעל

זו דוכאה במידה ' אני'-תחושת, בהתקדשויות העתיקות. קבוצתי' אני'אלא , אינדיבידואלי' אני'היה מוצא 

לאורן של הרצאות . העצמיות שלו התעמעמה-תחושת, כאשר אדם התעלה אל תוך עולם הרוח. מסוימת

אדם בעולם -כל מה שנוטה להפריד בין בני, תשוקות, כי אנוכיות, היה כךזה טוב שת שאפשר לראו, אלה

, כדי למנוע מהתשוקות והאמוציות האלה מלהגיע לעוצמה מופרזת. 'אני'ה-קשורים אל תחושת, החיצוני

אלא , חלום-לא בדיוק תודעת, במהלך ההתקדשות העתיקה נוצר, ןלכ. היה נחוץ' אני'ה-דיכוי של תחושת

להיותו יותר ויותר מאמץ היה צריך להיות מוכוון לקראת הפיכת האדם . 'אני'ה-של תחושת מצב של דיכוי

. שהייתה לו בחיי הערות' אני'ה-תודעת – 'אני'תודעה מלאה של המוכשר להתקדשות בעודו שומר על 

                                                      
11

 GA-9 ,הוצאת בדולח. 
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בצעדים קטנים זה היה יכול להתממש רק במהלך הזמן  ישינו. ריכים להיפסקהמנהגים הקדומים היו צ

במידה ', אני'ה-הושגה הנקודה שבה תחושת, בכל ההתקדשויות אשר נוסדו בצדקאך כבר כיום , והדרגתיים

 .יותר מדוכאת כאשר אדם מתעלה אל תוך העולמות העילאיים אינה, רבה

הייתה קשורה להתקדשות זו . כריסטיאנית של האיסיים-הבה נבחן מקרוב את ההתקדשות הקדם, עתה

הקיום -בהווייתהעצמיות שלו -מה שמעניק לאדם את תחושת. 'אני'ה-גם היחלשות מסוימת של תחושת

אפילו בצד  ,התבוננות קצרה. היה צריך להיכחד, מאפשר לו להתמודד עם אובייקטים חיצונייםה, הארצית

אין , כאשר האדם שוהה בעולם הרוח, זה של שינה, ין שבמצב אחרתספיק כדי שנב, הנדוש של חיי הערות

הלב נסוגה מעולם הרוח -כאשר תשומת, יום-משתייכת לתודעת' אני'-תודעת. לו שום תודעה של עצמיות

האדם בן . פני האדמה-וכך היה בימים שבהם הכריסטוס שהה על כך הדבר כיום. ומוכוונת אל עולם החושים

ההתקדשות הכריסטיאנית כרוכה באמת . לעולם הרוח ער-לא, ובתנאים רגילים, דולזמננו הינו בחלקו הג

 .נשאר ער בעולמות העילאיים בדיוק כפי שהוא ער בעולם החיצוני' אני'בכך שה

שבו האדם יורד מעולמות  הרגעכמו רגע זה ניצב לפנינו . הבה נתייחס בבהירות לרגע ההתעוררות

 לאחר, התרחשויות הפנימיות שלהם הוא אינו קולטהופו האתרי שאת עילאיים ומשתקע בגופו הפיסי ובג

לט כל דבר שהוא ק, ו ברגע ההתעוררותנתקל ב וכל דבר שמבט. לבו נמשכת מיד אל סביבתו-תשומתש

קיים שהיה כל דבר , למעשה –פס עם ההבנה הכבולה למוח הפיסי כל דבר שהוא ת, צעות עין או אוזןבאמ

כפי שנעשה בה שימוש בשפת המיסטריות של  ממלכהאו  מלכותול במילה היה כל, בסביבתו הפיסית

האנושי היה יכול לקחת ' אני'התייחסה לכל דבר שבו ה מלכותהמילה , בשפה העברית. העברים הקדמונים

לו בעלות מלאה יש האדם ש, העולם של האדם הער, היא בעיקרה עולם החושים הממלכה. חלק באפן מודע

 .שלו' אני'על ה

השלב את . הבה נעקוב אחר שלבי ההתקדשות שדרכם האדם יורד אל תוך ישותו הפנימית, העת

עטיפות החיצוניות ה, כידוע לנו. להביןקל  ,תםולתפיססודות הגוף האתרי הראשון שקדם לכניסה אל תוך 

ר דרך כדי שיעבו. אל תוך אלה שהאדם מוכרח להיכנס. גוף אתרי וגוף פיסי, גוף אסטרלישל האדם כוללות 

מוכרח . באופן מודעומבפנים מוכרח הוא להיות מסוגל לקלוט את גופו האסטרלי , סוג זה של התקדשות

דרכו שזהו השער . אם ברצונו להיכנס אל תוך פנים גופו הפיסי וגופו האתרי, הוא להתנסות בזה תחילה

באותה מידה , אובייקטיביכאן ממתינות לו התנסויות חדשות ומה שהוא מתנסה בו הינו . הוא לעבורמוכרח 

 .אובייקטיביים שבה הדברים שהוא נתקל בהם בעולם החושים

 –שלוש ממלכות ין אנו מבדילים ב, החושים שלנו-האובייקטים שבסביבתנו עם תפיסת בקלטנו את

הוא התייחס אליהן כממלכה אחת , העברי הקדמון לא הבדיל ביניהן, אך; חיים-צמחים ובעלי, מינרלים

, חיים-באותה דרך שבה העין החיצונית שלנו קולטת בעלי. הממלכהזו של , אחתן בתפיסה וחיבר אות

כך העין של אלה , לו שלנו מודע' אני'התנו את מבטנו אל עולם החושים שבהפנו, צמחים ומינרלים
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דברים אלה . גוף האסטרלינקלט בר שאיכולה לקלוט כל דבר , המסוגלים להשתקע בתוך טבעם הפנימי

משתמש בכליו של הגוף ' אני'ה אך, שלו' אני'ידי האדם באמצעות ה-לא נראים באופן מודע עלעדיין 

' אני'כלומר כאשר ה – כוחות אחרים של תפיסהמה שאדם רואה בהשתמשו ב. האסטרלי כדי לקלוט אותם

בשפה העברית העתיקה תואר תמיד  – איבריו האסטרלייםשלו פעיל בעולם שאליו הוא קשור דרך 

כך הם , צמחים ומינרלים, חיים-בדיוק כפי שאנו מדברים על ממלכות של בעלי. ות שלוש מיליםבאמצע

כדי להבהיר בדרך מסוימת . הוד-ו יסוד, נצח: ביטאו את השילוש הזה של הגוף האסטרלי בשלוש המילים

לשפה  החוש העברי הקדוםמוכרחים אנו להיכנס עמוק יותר אל תוך , את שלושת הביטויים האלה בשפתנו

. יםכריסטיאני-בחוש השפה אשר היה קיים בזמנים קדםמוכרחים אנו להיעזר . מילון רגילבמקום להיעזר ב

נסו . מופיע באופן חיצוניף לבטא את האידיאה של משהו רוחי השא הודשילוב של קולות במילה , למשל

, א את עצמו באופן חיצונילבטהרוצה , לדמיין את המשהו הרוחי הזה הרוצה שיתוודעו אליו באופן חיצוני

רמז בצורה חזקה הרבה רצון זה לביטוי חיצוני נ. רוחניות שמוכרחים לחשוב עליה כאסטרלית מטבעהכ

 .'חדיר-משהו שנראה בלתי'לגלות את עצמו עשוי אולי להפוך לשואף מה ש ,כאן. נצחיותר במילה 

אך אין , ס אליה באמת כהגדרהאף על פי שיש להתייח –כדעה  מוסבר, בספרים מודרניים על פיסיקה

, גוף פיסי צריך להיות מוגדר כמה שעליו אפשר לומר. 'חדיר-בלתי'שהגוף הפיסי  –מדובר בלוגיקה 

 –זו צריכה להיות ההגדרה . אין גוף אחר היכול לתפוס את אותו מקום באותו זמן, שבהיותו במקום אחד

: בעוד זה צריך להיות. חדירות-ש תכונה של אילגופים של העולם הפיסי י: שבמקומה יש לנו את הדֹוגמה

מבטא את ההתגלות העצמית  נצח(. זו פילוסופיה)זמנית את אותו מקום -שני גופים אינם יכולים לתפוס בו

מה שמונח בין . הודמייצג משהו מרמה גסה יותר מאשר  הוא; הכללת משהו אחר-עד לאישל משהו במרחב 

 .סודישני אלה הוא הרמה המבוטאת במילה 

יש לנו את ההתגלות של כל עובדה אסטרלית המתגלה באופן , הוד, בראשונה. ישנן שלוש רמות, כך

 יסודוהמילה ; נצחזה מכונה בשפה העברית , חדירות פיסית-כאשר מצבים מתחספסים לכדי אי. חיצוני

דיים לישויות הייחומילים אלה מבטאות את שלושת המאפיינים השונים . הביניים-משמשת להגדיר את מצבי

 .של העולם האסטרלי

להתקדשות באמצעות -שואפיםההפנימי של האדם עם אלה  וטבעאת ביכולתנו לחדור יותר , עתה

להתקדשות נכנס אל תוך גופו -השואף, צריך להתגבר בגוף האסטרלילאחר שהתגבר על מה ש. שיטה זו

. שהתייחסנו אליהן עתההעבריות  שלוש המיליםבהוא קולט משהו עילאי יותר ממה שמבוטא , אז. האתרי

שמוכרחים לציין אם ברצוננו יש כאן משהו מוזר . עילאי יותראתם עשויים לתהות מדוע זה צריך להיות 

עליכם להבין שהכוחות הרוחיים העילאיים ביותר פעילים . להגיע לידיעה ממשית כלשהי על טבע היקום

הסבתי את , לעתים קרובות. ולם החיצוניבמה שלכאורה הינן ההתגלויות הנחותות ביותר של הע

 .והצגתי זאת במיוחד בהתייחסות לטבעו של האדם לבכם לכך-תשומת
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נכון , מבט מסוימת-מנקודת. 'אני'גוף אסטרלי ו, גוף אתרי, האדם מתואר כישות המורכבת מגוף פיסי

ת העקרונות של הוא הצעיר בין ארבע, אבל בשלב ההתפתחות הנוכחי שלו, הוא הנעלה ביותר' אני'שה

, לכשעצמו, הוא, אף על פי שהוא כולל את הזרע של הנעלה ביותר שאדם יכול להגיע אליו. הטבע האנושי

לא , הוא המושלם ביותר מבין העקרונות האנושיים, לכשעצמו, הגוף הפיסי, לעומת זאת. הפחות מפותח

גם הגוף . והיות פעלו עליוישויות אל, שמש וירח, אלא מפני שלאורך התקופות סטורן, הודות לאדם

מי , למעשה; כך אלינו שאנו מזדהים עמו-האנושי קרוב כל' אני'ה. 'אני'מושלם יותר מה נעשההאסטרלי 

צריך לעשות רק זאת כדי למצוא , בכוונה או אינו שטחי מדי כדי להתבונן בפנימיותושאינו עוצם את עיניו 

ישויות רוחיות . ם מהבנת המיסטריות של גופו הפיסיחישבו כמה רחוק האד, בהשוואה. שלו' אני'שם את ה

כדי להביאו , אלא מיליוני מיליונים של שנים, פעלו על הגוף הפיסי של האדם לא במשך מיליוני שנים

. נמצאים הגוף האסטרלי והגוף האתרי' אני'והבין הגוף הפיסי . למושלמות הנוכחית של המבנה שלו

. התשוקות והמאוויים, בו נמצאים האמוציות: חוק מלהיות מושלםהאסטרלי ר, בהשוואה לעיקרון הפיסי

נהנים מדברים רבים שיש להם השפעה מזיקה על האורגניזם המופלא , דרך האמוציות של הגוף האסטרלי

מזיקות הנרמז על ההנאות הרבות , לעתים קרובות. בין השניים כחוצץגם אם האתרי פועל , של הגוף הפיסי

כך -טרלי היה פוגע בבריאות הלב האנושי אלמלא נבנה בצורה מופלאה ומושלמת כלללב וכיצד הגוף האס

ככל שנרד . כך הוא הדבר, אבל. שבמשך עשרות שנים הוא יכול לעמוד בפני ההתקפות של הגוף האסטרלי

מישהו עשוי . עילאיים יותר, הכוחות הרוחיים הנמצאים בפעולה על העקרונות השונים שלנו, עמוק יותר

' אני'אשר העניקו לנו את ה, החדשים יותררוחיים -הכוחות האלוהיים, אלה האלים הצעירים יותר :לומר

האלים הקדומים יותר אשר העניקו את אותה שלמות לעקרונות הנחותים יותר של ישותנו את ו; שלנו

 .פחות לחקות עם הכלים שברשותוהרבה יכול , שהאדם בקושי התחיל להבין

אשר ירדו אל תוך ישותם הפנימית בשיטות ההתקדשות ידי אלה -במיוחד על ,יותרשלמות זו נקלטה 

עשר השלבים -שאעבור את ארבעהרק לאחר ": מתקדש איסיי כזה היה אומר. שהיו נהוגות בקרב האיסיים

שם אתקל בכל התשוקות והאמוציות הקשורות , אהיה מסוגל להיכנס אל תוך גופי האסטרלי, הראשונים

אינני עדיין בעמדה לגרום נזק , אך. יחד עם כל הנזק שגרמתי במהלכה של התגשמות זו, לגוף אסטרלי זה

עשר -ואוכל לראותו רק לאחר שאעבור דרך ארבעה; כי הוא למעשה טהור ואלוהי יותר, לגופי האתרי

הקשיים , שאילו היה יכול לעמוד בהתקפותיו של הגוף האסטרליהוא חש (." הבאים)השלבים השניים 

תוך  ואז הוא היה יכול להיכנס אל, היו נעלמים עשר השלבים הראשונים-ביותר של ארבעההגדולים 

 .כך-נזק רב כללו הוא עדיין לא גרם , ספירות האור של גופו האתרי

מתואר בתורה האוקולטית העברית הקדומה באמצעות , להתקדשות ראו לאחר מכן-מה שהשואפים

הבה ננסה ליצור איזשהו מושג על . גבורה-ו תפארת ,גדּולה: שלושה ביטויים שקשה מאוד לתרגם

 .הממלכות המתוארות באמצעות מילים אלה
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. גדּולה –הוא חש מושפע מהראשונה שבהן , מה שאיחד אותו עם גופו האתרי כאשר אדם קלט את

של עולם  הכוח המהמםהגדלות ו, ההוד וההדרהייתה שהאינדיבידואל רכש תפיסה של השפעת הגדּולה 

יש תכונה שונה למדי של , ראשונהמילה הגם אם הינו קשור ל, גבורהמה שמבוטא בל, מצד שני. הרוח

המתגלה , הגבורה היא אותה דרגה של גדלות או של עוצמה. ידי פעילות-גודל שכביכול הצטמצם על, גודל

רומזת על  גאולהבעוד שהמילה , כך. כישות עצמאית ו אליהיוודעכדי שיו להגן על עצמהבאופן חיצוני כדי 

היא  תפארת .שאפשר לכנות תוקפנית בדרךהיא פעילות המתגלה כלפי חוץ  גבורה, ערך סגוליפעילות דרך 

ישות ; אך בלי תוקפנות, פנימיות המתגלה באופן חיצוני; במנוחה בתוך עצמההנמצאת ביטוי לגדלות 

 .יופי-ו לב-טוב ,םאותה אנו יכולים לבטא רק באמצעות שילוב שני מושגי, המבטאת גדלות רוחית

ישות הנותנת ביטוי . מופיעה בפנינו כישות יפה, ישות המבטאת את טבעה הפנימי בצורה חיצונית

שני המושגים הללו היו טבועים במילה העברית . מופיעה בפנינו כישות טובה, חיצוני לערכה הסגולי

 .תפארתהקדומה 

ר עם הישויות המתגלות דרך שלוש היא שהביאה את האדם לידי קש הירידה אל תוך הגוף האתרי

 .הללותכונות ה

אם אפשר לבטא זאת )האדם לומד לדעת , בגופו הפיסי. השלב הבא הוא הירידה אל תוך הגוף הפיסי

 כללייםמדע הנסתר בקווים בספר . אשר פעלו עליו, הקדומות ביותררוחיות -את הישויות האלוהיות( כך

ישויות . קדום-יצד הגוף הפיסי התהווה לראשונה בסטורןמוסבר כ, הרישומים האקאשייםן ובמסרים מ

הרצון שלהן כדי לספק את הנבט הראשון של הגוף הפיסי -הקריבו את מהות, הכתרים, רוחיות נעלות מאוד

בעבודה על ישויות נעלות השתתפו , שמש וירח, ובהמשך התפתחותו לאורך התקופות של סטורן; האנושי

תיארתי כיצד ישויות נעלות אלה , ך"סודות הבריאה בתנעל ניתנו במינכן  רשאבהרצאות . האנושות הנבטית

בעודן מארגנות ומפתחות באופן עילאי , שמש וירח, נשארו מאוחדות עם האדם לאורך התקופות סטורן

 שבו, לפלא הבנייה שאנו רואים כיום להיותכך שיוכל , ורחב יותר את הנבט הבראשיתי של המבנה הפיסי

 .שלו' אני'הגוף האסטרלי וה, הגוף האתרי האדם שוכן עם

פי התורה -אדם המסוגל באמת לרדת אל תוך ישותו הפנימית קולט משהו שיש לו תכונות שעל

אפשר לדמיין אותו רק כאשר מתרכזים בחכמה הנעלה ביותר שאליה הנפש , המיסטית העברית הקדומה

ותו נעלה כאשר ביכולתו למלא אותה הוא חש שיש, כזה מתייחס לחכמה כאידיאלאדם . יכולה להגיע

ידעו שהם מתקרבים לישויות , אלה שבזמנם של האיסיים היו מסוגלים להשתקע בגוף הפיסי. בחכמה

כאשר הוא שאף לרכישת , מידה קטן-לפחות בקנה, ייתה מורכבת ממה שאדם יכול להשיגשמהותן כולה ה

רק באמצעות הבנה הנובעת מהתנסויות  אלא, חכמה שלא נרכשת באמצעות הבנה חיצונית רגילה; חכמה

ידי -רק על, כי –ורק אז באופן חלקי , אלא רבות, אחתואינה יכולה להירכש בהתגשמות , נפשיות קשות

הישויות אשר נקלטו בשלב זה של . רכישה של כל צורה של חכמה שהאדם יכול להחזיק בה בשלמות
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התכונות המיוחדות של חכמה טהורה את אפשר היה לראות בהן  –היו ישויות של חכמה , התקדשות

שכיום אנו מכנים , המילה העברית שהשתמשו בה כדי לבטא את התכונות של ישויות אלה. וצרופה

.חכמההייתה , חכמה, באיזושהי צורה מעורפלת
12
 אותה, של תכונה זו של חכמהצורה איכשהו דחוסה יותר  

בירידתו אל . מידה קטן-כול להגיע אליה רק בקנהאף על פי שבאינדיבידואליות שלו הוא י, מוצאים באדם

מידה גדול תכונה שהינה צורה -המחזיקות בקנההאדם ניצב שוב אל מול ישויות , תוך האורגניזם הפיסי שלו

הן הופיעו מוארות לגמרי , כישויות. בינה, אשר מכונה בטרמינולוגיה העברית, דחוסה יותר של חכמה

הוא עשוי להגשים תבונה רק אם כי , באדם כאשר הוא נזכר בתבונה שלוה זה מה שעול. ידי תכונה זו-על

מתכוונים ; ישויות אשר חדורות לגמרי בהשפעותיה של התבונהעלינו לדמיין לעצמנו . בצורה מוגבלת מאוד

בתורה הסודית של . חכמהזוהי צורה דחוסה יותר של . בינהכאשר משתמשים במילה , לישויות האלה

שמה של החכמה היוצרת המקורית אשר הוציאה מתוכה את  היא חכמההמילה , העברים הקדומים

ידי -ועל, הושוותה לים, בינהבעוד שהמילה , למעיין מים נובעהיא הושוותה , שם. המיסטריות של העולם

 .כך צוין טבעה הדחוס יותר

לתרגם קשה . כתרהמצב הנעלה ביותר שהיה יכול להירכש דרך ירידה אל תוך הגוף הפיסי כונה 

שאפשר לציינן , רוחיות נעלות ביותר-את תכונותיהן של ישויות אלוהיות, במעומעם, היא מייצגת. מילה זו

, לפיכך –המייצג משהו שהינו יותר ממנו עצמו , ידי מה שמרומם את האדם מעל לעצמו-רק באופן סמלי על

 .כתר-אנו מתרגמים אותה כ

 כתר חכמה בינה

 גדולה תפארת גבורה

 הוד ודיס נצח

 'אני' ממלכה מלכות

האדם שואף להתפתח לאחר שהשלים את הירידה אל  ותן ישויות שאל תחומןזהו סולם התכונות של א

 .יש להתייחס לזה כצמיחה כלפי מעלה. תוך טבעו הפנימי

טביעה על מו, ת חדשות וידיעה חדשה לגמריאיסיית יש לדמות כמביאה התנסויוההתקדשות האת 

שעדיין , ההתקדשות של עמים שכניםן היא הייתה שונה לחלוטין מ. של תכונות אלה תןממשוהתלמיד את 

 .את ההבדל הזהמן ההכרח להסביר עכשיו . מהצורה הקדומההייתה 

העצמיות שיש לאדם בהסתכלו -מוכוונות במיוחד אל דיכוי תחושת כל ההתקדשויות הקדומות היו

האדם אינו יכול להישאר כפי שהוא , בהתקדשות. קתחושה זו הייתה צריכה להימח. הממלכה, במלכות

                                                      
12

 .ל לגבי המונחים האחרים"כנ .מילה של התורה המיסטית העברית הקדומהל מתייחסת( בהדגשה) חכמההמילה  
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אך הוא אינו יכול להישאר אותו אדם שהיה בהיותו , מובל אל תוך עולם הרוח לבטחהוא ; בעולם הפיסי

רגיש נסויות של המתקדש והדרך שבה הוא היש להבחין הבחנה חדה בהתקדשות הקדומה בין ההת. בממלכה

 .שלו' אני'בהיותו בתוך ה

ן הספר של המיסטריות מ-משפט אחד כיצד ההתקדשות הקדומה בוצעה בבתיבדוחס  אילו הייתי

אין : "הייתי אומר, חיים בעולם החיצונילהזמנים העתיקים וכיצד אפשר היה להשוות את החיים האלה 

שלוש פעמים שלוש תכונות , פיתחנשארת לאחר ש ממלכהעצמיות שהאדם חווה ב-לחשוב שאותה תחושת

 הוד-ו יסוד, נצח -מה שנחווה כ. עליו לסגת מכל תחושות כאלה של עצמיות. בממשותן ,המתוארות לעיל

הייתה ידיעה  זו." הרגילה של האדם' אני'ה-או להישאר קשור לתחושת הממלכהיכול להינשא מטה אל  אינו

 .שקרן ומשוגע, כטיפשהתייחסו אליו , מי שהעז לסתור אותה. נפוצה

, קיים למעלה אשרעומד לבוא זמן שבו כל : "ד את הדברים הבאיםהאיסיים היו הראשונים ללמ, אך

זה מה שהיוונים כינו ! שלו בלי פגע' אני'ה-תחושתכך שהאדם יוכל לחוותו ועדיין לשמור על , יּורד מטה

ממלכות קיים ב אשראשר יוריד מטה את "האיסיים היו הראשונים ללמד על ביאתו של האחד . בזיליה

את הדבר הזה לימד לראשונה במילים ." האנושי שוכן' אני'התחום שבו ה, המלכותאל תוך  השמים

 .אנשים מסוימים אחרים שהיו קרובים אליופנדירה את חסידיו האיסיים ו-עוצמה ישוע בן-רבות

ההשראה שהוא קיבל מיורשו של גאוטמה בודהא  עםלנבא זאת פנדירה היה הראשון -ישוע בן

, עד כה: "והוא מסר את התורה הבאה לתלמידו מתאי; (ייטריה בודהאנועד להיות מר שאמהבודהיסטווה )

לאחר , אבל; משתייך' אני'התחום שאליו ה, המלכותלא היו יכולות לרדת אל תוך  ממלכות השמים

אחד אשר , בביתם של האיסיים, ייוולד מתוך הגזע של אברהם, עשר דורות-שיתגשמו שלוש פעמים ארבעה

 ."נוכח' אני'אל תוך התחום שבו ה ממלכות השמיםת של יוריד מטה את תשע התכונו

אלה אשר סרבו להכיר בכך שמה שהינו נכון עבור עידן אחד אינו ; לול הקודשכחיזו נתפסה תורה 

זוי של נכון וב-לאהתייחסו אליה כשימוש  –מפני שהאנושות מתקדמת תמיד  –בהכרח נכון עבור עידן אחר 

 .נסקל למוות, שר לימד את חילול הקודש הזהפנדירה א-ישוע בן, לכן. התקדשות

עשר דורות -לאחר ששלוש פעמים ארבעה, הגיע הזמן שבו מה שנובא היה צריך להתגשם, לאחר מכן

זרתוסטרא ש גוף פיסי כזה שלאחר –זרתוסטרא ולעמוד לרשות  הגזעדם עברו וגוף פיסי היה יכול לעלות מ

הגיע הזמן שבו המבשר של . להקריבו לכריסטוסיכול  הוא היה, יותר והביאו לשלמות מלאהבו התגשם 

 –השוכן בממלכה החיצונית ' אני'תתקרבנה אל ה ממלכות השמיםקרוב הזמן שבו ": הכריסטוס הכריז

 ."מלכותב

הוא עמד . בניסיוןשעמד מה הייתה המשימה שהוא לקח על עצמו לאחר אנו יכולים להבין , עתה

הוא . 'אני'אדם אנו מכנים כיום -באמצעות מה שבבני, הפנימיתהכוחות של ישותו באמצעות  בניסיון

, האסטרלי יורד אל תוך גופובחנים והפיתויים אשר תוקפים אדם הלסבול את ולהתגבר על כל המהצליח 
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לבנו מוכוונת אליהן -כך שתשומת, כל צורות האנוכיות מוצגות. זה מוצג בבירור. הפיסי גופוהאתרי וגופו 

 .יותרהמוגברת ב בצורתן

שהינו מובן מאליו כאשר הוא שוקע בתוך ישותו , המכשול הגדול ביותר שתלמיד אזוטרי נתקל בו

לא מוצאים זאת יותר , אכן. לעסוק יותר ויותר באישיותו האהובה שלו נבונה-הוא הנטייה הלא, הפנימית

בהקדישם לה את  ,םהם אוהבים לעסוק באישיות. רוחבקלות מאשר באלה השואפים להיכנס אל תוך עולם ה

הם מנסים הרי ברגע בו , הם התרחקו מזה בנחישותבעוד שקודם לכן . מדוקדקת ביותרהלב ה-תשומת

, אז; שלהם' אני'הם מתחילים לעסוק הרבה מאוד ב, לאנתרופוסופים נעשיםבו הם או אפילו ברגע , להתפתח

הסיבה לכך היא . בקלות ה עליהןהרגילה של החיים ויתר עולים סוגים רבים של אשליות שקודם לכן המגמה

עולה מתוך ישותם מתאחד  אשראדם כאלה אינם יודעים דבר על הדרך שבה יש לפעול כאשר כל -שבני

אדם כאלה התעניינו בקלות בדברים -בני, לפני כן. הם חסרי ניסיון ביחס למה שעליהם לעשות, עמם

סוגים שונים של אמוציות עולים . פנימיות מתעניינים יותר בהתנסויות, הם נסוגים יותר, עתה; חיצוניים

 ?מדוע. עתה מתוך טבעם שלהם

הוא , מעל לכול. תלוי לחלוטין בעולם החיצוני-להיות בלתי, שלםמו' אני' להיותאדם כזה היה רוצה 

, אכן. עלול לשגות בהעדיפו שיתייחסו אליו כאל ילד שיש לומר לו בבירור מה לעשות ולהסביר לו הכול

הוא עדיין לא מסוגל . כל דבר מלבד להכווין את עצמו אל היעד שהחיים האזוטריים מגליםיף הוא היה מעד

ממנו  להתנתקבמיוחד כאשר הוא רוצה , תלותו בעולם החיצוני מפריעה לו, עם זאת; לתת דעתו לכך

ככל נדוש  –העולם החיצוני ן תמיד יש דבר אחד המונע את התנתקותו המלאה מ, אבל. שלו' אני'ב ולעסוק

אונים בלי -כמה האדם חסרעד מראה עובדה זו ! זוהי העובדה שהוא מוכרח לאכול – שהוא יכול להיות

. היא נכחדת, אם קוטעים את האצבע; נכון להשוותה לתלות האצבע ביד, תלות כזו בעולם החיצוני; סביבתו

חת עד לקצות גבולותיה אשר נמתאנוכיות . נחוצה תבונה מועטה כדי להיווכח בתלות האדם בעולם החיצוני

 אילו רק יכולתי ליצור; תלוי בסביבתי-אילו רק יכולתי להיות בלתי": עלולה לעורר באדם את התשוקה

כך את תלותי במה שנמצא -את מה שכאדם רגיל כופה עליי לחוש במרירות רבה כל, באופן מאגי, בתוכי

 ".מחוצה לי

שנאה עלולה , באופן דומה. ור התקדשותהסוג הזה עשויה לעלות למעשה בתלמיד לאחן שאיפה מ

לומר דברים כאלה . האפשרות ליצור מזון באופן מאגי-ידי תחושת התלות בעולם הסובב וחוסר-לעלות על

מגוחכות כאשר הן  נראות, שהינן ברורותבדברים קטנים מפני שתשוקות , עשוי להיראות מוזר מאוד

ה שהוא היה יכול ליצור מזון באופן מאגי ולחיות בלי איש לא באמת נותן מקום לאשלי. לקיצוניות מובאות

אילו רק יכולתי להגיע לשלב של : "שהוא עשוי לומרכזו אלא נישא לקיצוניות , ממלכההן מה שמגיע מ

צורה זו של !" שלי כך שלא אזדקק עוד לעולם שמסביבי' אני'התפתחות שבו אחיה באמת בגוף האסטרלי וב

המפתה כאשר , א מתוארת על אחד אשר חווה זאת בצורה חדה ביותרוהי; אכן עולה עמידה בניסיון
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הקיצונית  בצורתו עמידה בניסיוןיש לנו , כאן. שהתייצב אל מול כריסטוס ישוע אמר לו להפוך אבנים ללחם

כך בסיפור -אל תוך ישותו שלו אשר מתוארת בצורה מופלאה כלזוהי ירידתו של האדם , למעשה. ביותר

 .פי מתי-אוונגליון עלכמתואר ב, העמידה בניסיון

 כאשר, הגוף האסטרליהשלב השני של העמידה בניסיון מופיע לאחר שהתרחשה הירידה אל תוך 

כאשר . אותו בקלות לאדם אנוכי באופן קיצוני עושותתמודד עם אותן תשוקות ואמוציות אשר התלמיד מ

עצמו אל את להשליך  הוא עשוי, יהןהרי שבמקום להתנגד להן ולגבור על, אדם חש עצמו מתמודד עם אלה

אוונגליון כך זה מתואר ב. התהום פיזהו מצב שאפשר לתארו כקפיצה אל . הפיסיגוף האתרי והגוף התוך 

כמעט בלי שהאדם יקלקל אל תוך מה שעד כה נשאר , ה אל תוך הגוף האתרי והגוף הפיסיכצליל: פי מתי-על

אל מול המפתה הכריסטוס ידע זאת ובעמדו . ציות לא הוכנעוזה לא יתכן כל עוד התשוקות והאמו, אך. אותו

יָך: הוא אמר, ובהכניעו אותו באמצעות כוחו שלו ת י הָֹוה ֱאֹלה  ה א  נַס  ַתֲחו ה ו אֹותֹו ... ֹלא ת  יָך ִתׁש  ַלי הָֹוה ֱאֹלה 

ַבדֹו ַתֲעבֹד .ל 
13
 

רידה זו מופיעה כעמידה יש היות. הירידה אל תוך הגוף הפיסי –בא השלב השלישי , לאחר מכן

ידי כל אדם המגיע לשלב הזה -זוהי התנסות שלמעשה נחווית על. היא מתוארת בדרך מיוחדת, בניסיון

. העקרונות העילאיים ביותר כל דבר הקשור לשלושת, מבפנים, כביכול, הכול נראה, אז. בנתיב ההתקדשות

אפשרי לזהות -עולם שבו בלתי, צמועולם האשליות שלו ע, אך –כעולם להתקדשות רואה זאת -השואף

שבעצמן עזבו , חיותלקונכייה של הגוף הפיסי ולהתעלות אל אותן ישויות רופנימית בלי לפרוץ מבעד אמת 

, תחררים מאנוכיותנו משנכל עוד אי. אלא רק פועלות עליו, נמצאות עוד בתוכו ינןאו את הגוף הפיסי

 הוא מבטיח לתת לנו את. עצמית-הונאה, ללא הרף, בנו המפתה של העולם הפיסי מעורר, לוציפר או השטן

, כל עוד רוח זו של אנוכיות נשארת עמנו. יצירה של האשליה שלנו, אך זו באמת מאיה, כל מה שאנו רואים

אל לנו , אך –הוא מבטיח לתת לנו את העולם הזה ; אך עולם של הטעיות ושקרים –אנו קולטים עולם שלם 

, ממנו נימלטאבל כל עוד לא , עלינו להיכנס אל תוך עולם זה, תחילה. שותלחשוב שזהו עולם של ממ

 .נימצא שוב בעולם של מאיה

היות . כדגם ותבנית עבור האדם בניסיוןכריסטוס ישוע עבר את שלושת השלבים האלה של עמידה 

הגופים נחוו דרך כוחה של ישות שהיא עצמה שכנה בתוך שלושת , הם נחוו מחוץ למיסטריות הקדומותש

נמסר אימפולס המאפשר לאדם במהלך העתידי של האבולוציה לחוות את עולם הרוח בתוך , האנושיים

ידי מה שהפריד בין שני -מה שהיה צריך להירכש על. מלכותשבו הוא שוכן ב' אני'אפילו באותו , שלו' אני'ה

ל להתעלות אל תוך עולם יהיה מסוג מלכותשלו אשר חי ב' אני'כך שהאדם עם ה, התקרב לסופו, העולמות

היא . פי מתי-אוונגליון עלכמתואר ב, זו הייתה התוצאה אשר הושגה עבור האנושות בעמידה בניסיון. הרוח

                                                      
13

 .11-7פסוקים ', פרק ד, פי מתי-האוונגליון על 
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קיים כפי שהוא  ,'אני'השל האדמה הפכה עתה לדגם למעבר  פני-הושגה מעצם העובדה שישות החיה על

וס חווה בצורה היסטורית ובע מכך שהכריסטמה נמצא נ. אל תוך ממלכות ועולמות עילאיים יותר, בממלכה

 .הממלכה תורתמה שנבע היה ? מה נבע מזה באופן טבעי? מה שעד כה הוגבל למיסטריותחיצונית את 

מתאר תחילה את העמידה בניסיון ולאחר מכן בצורה מסודרת מספר על  פי מתי-האוונגליון על, לכן

ולם הרוח בתוך עצמו בלי צורך לצאת תחילה מתוך המסוגל עתה לחוות את ע', אני'השלבים של התעלות ה

סוד זה עמד  –מתעלה אל תוך עולם הרוח , שכפי שחי בממלכה החיצונית – 'אני'של ההזה הסוד . עצמו

, בניסיוןידי הכריסטוס בפני העולם כולו במהלך הזמן שבא לאחר הסיפור על העמידה -להיחשף עתה על

המראים למה , באים הפרקים המתחילים בדרשה על ההר, מכןלאחר . פי מתי-אוונגליון עלכמסופר ב

 .הממלכה – מלכותהכריסטוס התכוון ב

לא רק של , כך שאת מקורותיו יש לחפש בתורות הסודיות-עמוק כל. עמוק פי מתי-האוונגליון על, אכן

בנו ה של אמת זו מעוררת תהבנ. של העברים הקדומים והעולם היווני באופן כלליגם אלא , האיסיים

בהיותה מצוידת במחקרים , כאשר מתעצמתשכבוד -יראת, והערכה עמוקה למסמך זהכבוד מקודשת -יראת

כאשר אנו שומעים שדברים כאלה תוארו . אנו נתקלים במה שהרואים סיפרו לנו על העבר, של מדע הרוח

זה . חוקים מאודאנו חשים כאילו שמענו אותם מדברים אלינו ישירות מזמנים ר, ידי הרואים הקדומים-על

כך  –עוצמה שוחחו ביניהם לאורך מאות שנים -אינדיבידואלים רבירוח שבה -כמו מסירה של איזושהי שפת

 :מבינים את מילות האוונגליון, היכולים לפחות לשמועאלה . יכולים לשמוע אותה, שאלה שברצונם לשמוע

!עמַ ׁש  יִ ׁש  , ם לֹויִ נַ ז  ָאִמי ׁש  
14
 

נדרש כך , היה צריך לקרות לפני שהאוזן הפיסית תוכל להתעצב, כך הרבה-כל ,כפי שפעם הרבה, אך

נהיה מסוגלים להבין את הנאמר לנו הרבה מאוד כדי שתוכלנה להתפתח אוזניים רוחיות שבאמצעותן 

 .אלה עוצמה-במסמכים רוחיים מקוריים רבי

רק . רוחיים האלהאת המסמכים השוב אדם לקרוא -מטרתו של מדע הרוח החדש שלנו היא ללמד בני

יתאפשר לנו להבין את התורה  – בממלכה' אני'טבע ההבנת  –' אני'מצוידים בהבנה של ה נהיהכאשר 

ֵרי ֲענִיֵי ָהרּוחַ : המתחילה במילים .ימצאו את ממלכות ַהָשַמיִם, שלהם' אני'באמצעות ה, עצמםתוך ִכי ב, ַאׁש 
15
 

' אני'מחפשים אחר ממלכות השמים בתוך הלשווא הייתם : "מתקדש מזמנים קדומים היה אומר

יוכלו למצוא את , הזמן שבו אלה המחפשים אחר ממלכות השמים הגיע: "כריסטוס ישוע אמר, אך." שלכם

 !"הרוח

                                                      
14

 .15פסוק , א"פרק י, פי מתי-האוונגליון על 
15

 .המילים שאינן מנוקדות הן דבריו של רודולף שטיינר .3פסוק ', פרק ה, שם 
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הסודות העמוקים של המיסטריות הינו הצד ההיסטורי של  אתלהכניס לתוקף בעולם החיצוני 

אז תבינו מה הפירוש שיש . חקור את המאורע הזההכריסטוס ובמובן זה אנו מציעים להמשיך ול-מאורע

ֵרי שבה הדרשה על ההר מתחילה  .לתת למילה ַאׁש 
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 1הרצאה 

 1111בספטמבר  1

 

שהדברים הבאים הם העובדות היסודיות אנו מובלים אל ההכרה , ממה שכבר נמסר בהרצאות אלה

היה נגיש , אל ממלכות הרוח שלב ההתפתחות האנושית המתואר כהתרוממות הנפש. סהכריסטו-של מאורע

, ברם .'אני'עמעום מסוים של ה ידי-עלכריסטיאניים ולאחר מכן רק -במיסטריות רק בזמנים הקדם

היו , עוצמה כזה שאלה שהיו יכולים להתעלות אליו-ההתפתחות האנושית נועדה לקלוט אימפולס רב

, ייך בחלקו הרב לעתידתשממצב זה . אל תוך עולם הרוח מלאה בכניסתם' אני'-מסוגלים לשמור על תודעת

 . בזמן הנוכחי נורמלית רק במישורים הפיסיים' אני'-כי תודעת

הכריסטוס היא הגדולה ביותר שהושגה -ידי מאורע-ההתקדמות באבולוציה האנושית אשר הוקנתה על

ע הזה המאורן עשוי לעלות בעתיד כתוצאה מאשר כל . באבולוציה האנושית או הארצית, פעם-או תושג אי

מה בעצם היה צריך : אנו שואלים את עצמנו, לכן. עוצמה זה-יהיה רק התפתחות נוספת של אימפולס רב

 ?הכריסטוסשל  מאורעהלהתרחש דרך 

חזרה על הפרטים של מה שהשתייך לסודות של המיסטריות ; מוכרחה להיות חזרה, בדרך מסוימת

שמי שחדר אל , במידה מסוימת למיסטריות בימינו כפי שאופייני, היה אופייני לאותן מיסטריות. העתיקות

. כפי שתואר בהרצאה הקודמת, התנסה בעמידה בניסיונות של הגוף האסטרלי, תוך גופו הפיסי וגופו האתרי

אלה בפני  עמדובמיסטריות היווניות האדם היה צריך להתמודד עם הקשיים והסכנות שתמיד , לעומת זאת

שני סוגי התקדשות אלה נחוו כאימפולס . גם זה תואר. מקרוקוסמוסה אשר ניסו למזוג את עצמם אל תוך

, ידי כך-על. כתבנית עבור המין האנושי –הכריסטוס  –ד של האינדיבידואליות הכבירה והבולטת יאחד יח

התפתחות כזו כפי שקרתה , בהדרגה, בעתידלעבור האדם יהיו מסוגלים -ניתן אימפולס שבאמצעותו בני

 .להם בהתקדשות

נחווה עם , אז כל מה שהנפש האנושית עברה. הבה נתייחס תחילה למה שהוגשם במיסטריות, כןל

התנסויות  חווהלמחצה ובמצב זה הטבע הנפשי הפנימי -חלום-למשהו דמוי הצטמצמהר שא' אני'-תודעת

י כפ, אך; תלוי בעולם החיצוני-התשוקה להיות בלתי, אדם כזה חווה את התעוררות האנוכיות. מסוימות

אינו מסוגל לוותר על מה , מזון באופן מאגי לייצרכל עוד האדם אינו מסוגל , שהוסבר בהרצאה הקודמת

הוא חשוף לאשליה שכל מה , לכן. הרי שהוא תלוי בעולם החיצוני, שנרכש באמצעות האורגניזם הפיסי שלו

עבר את , התקדשותל-כל מועמד, כל תלמיד. וישים אך ורק לעולם ולהדר, פיסיטבעו ה עםשהוא קולט 

. אשר חווה אותה ברמה הגבוהה ביותר, הכריסטוסאותה אם כי לא באותה דרך שבה עבר , ההתנסות הזאת

חזרה 
לתוכן 
 עניינים
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, בדרך מסוימת, ידמה, ידי תלמיד של המיסטריות-אשר נחוות אך ורק על, תיאור העובדות הללו, לכן

במישור של , אחת ולתמיד פעם, כך באופן חיצוני-מה שהתרחש אחר. לתיאור חייו של כריסטוס ישוע

 . הוגבל עד כה לחשכת המיסטריות, היסטוריית העולם

שאמן או סופר הבה נניח . קדמו לכריסטוסר שאמקרה שהיה תדיר במאות , הבה נתייחס למקרה הבא

תמונה או יצירה זו . זה או אחר בוצע במהלכה של התקדשות והוא צייר אותו או כתב עליו שתהליךלמד 

ואפשר להבין כיצד ; הכריסטוס-ידי האוונגליסטים על מאורע-להיות דומה למה שמתואר עליכולה בהחלט 

פרושות  הייתה כבולה בידיים הצורה הפיסית של המועמד, לאחר הכנה הולמת, במיסטריות עתיקות רבות

ג כדי להצי הוא נשאר כך לפרק זמן מסוים. חררשטבע הנפש שלו יוכל להשת כדי, ומתוחות בצורה של צלב

יתכן שהדברים הללו הוצגו בציורים או תוארו . את ההתנסויות שכבר תוארו ולחוותאת טבע הנפש שלו 

העשוי להקיש מהם שהצייר צייר סצנה של המיסטריות , ידי מישהו-הם עשויים להתגלות כיום על. בכתובים

ם הן רק רישומים הוא עשוי להמשיך ולומר שהעובדות של האוונגליוני. או שהסופר תיעד מסורת עתיקה

 .של התקדשות בעבר ם פולחנייםשל טקסי

, הכריסטיאניות כעובדה מיסטיתמוצג בספרי , בהובאיזו מידה ר –לעתים קרובות  יםמוזכרדברים אלה 

כיצד למעשה , מופיעים שוב באוונגליונים, בו אני מסביר כיצד כל הסודות של המיסטריות העתיקות

מדוע בספרו על . במיסטריות רים עתיקים של התקדשות כפי שבוצעהאוהאוונגליונים הם רק חזרה על תי

האוונגליסט מתאר את ? האוונגליסט פשוט מתאר עובדות של המיסטריות העתיקות, חייו של הכריסטוס

 מתרחשים התהליכים הפנימיים האלה של הנפש הסצנות של המיסטריות העתיקות מפני שהוא ראה את

בהתעלותם לדרגה של , כל מאורעות החיים של כריסטוס ישוע היו חזרהמפני ש; כעובדות היסטוריות

 .סמליות של התקדשות עתיקה-של פעולות סמליות או אפילו מעשיות', אני'-ישות

הנוקטים עמדה על בסיס האמת ההיסטורית של  אלה: הבאהאת העובדה יש להדגיש 

ות של האוונגליונים של כריסטוס ישוע הכריסטוס עשויים להצביע בצדק על הדמיון בין הביוגרפי-מאורע

אלה שנועדו לראות את , כדי לבטא זאת בצורה מדויקת יותר. וההתרחשויות של המיסטריות

, העמידה בניסיון, הטבילה בירדן; ראו את התגשמותה של נבואת האיסיים, הכריסטוס בפלשתינה-מאורע

. בפנינו חייה של ישות בגוף אנושיכאן גים מוצ: הם היו יכולים לומר, לכן. כך-הצליבה וכל מה שבא אחר

מגולמים כאן בחיים ההיסטוריים , אנו מוצאים, מוזר לתאר? בחייה של ישות זו היסודיותמהן הנקודות 

עלינו רק . למתקדש במיסטריות העתיקות קרומאורעות מסוימים שהינם זהים לאלה אשר , החיצוניים

אותם מאורעות אשר מתוארים כאן כעובדות של  יה כדי לגלות דגםשל מיסטר לכתביהלהתייחס 

 .ריותוהיסט

והגיע לעולם רק , הבהירות של המקדש-זה שבעבר היה חבוי באי, זהו למעשה הסוד הגדול

ואלה שהגיעו הכריסטוס -התגלם עתה על הבמה הגדולה של ההיסטוריה האוניברסלית כמאורע, בתוצאותיו
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ביוגרפיות כמו אלה שיש  ,ין שבימים שבהם האוונגליסטים כתבויש להב. לראייה רוחית היו יכולים לראותו

שילר או לסינג מוסרות בפרטי פרטים כל פיסת מידע , ביוגרפיות של גיתה, למשל; לא היו מוכרות לנו כיום

לב -עם תשומת. כבעלי חשיבות גדולה ביותרומוצגים חשובים ביותר -נאספים הפרטים הלא ןשבה, זעירה

. אפשרית-חשיבות יסודית הינה בלתי התרכזות בעובדות בעלות, של פרטים ומרוכזת בערימה ז

והעובדה בעלת , רצון מתיאור העובדות היסודיות של חייו של כריסטוס ישוע-האוונגליסטים היו שבעי

חייו של הכריסטוס הם חזרה על , החשיבות העליונה ביותר היא שבתוכנית הגדולה של היסטוריית העולם

אשר יצאה לאור בתקופתנו צריכה להיות כה מדאיגה שאמת זו יכולים אנו להתפלא  האם. התקדשות

דברים אלה שהינם כה מדאיגים יהממו אתכם בצורה חיה יותר . כך-כל מהממת, באמת –אדם רבים -לבני

 .תתייחסו לבא להלןש לאחר

 ימצא, מהווים ה הםמי שמבין אותם ויודע מ? מה הם מהווים. מיתוסים וסאגות מגיעים אלינו מן העבר

בהם תיאורים של מה שהראייה הרוחית הקדומה ראתה בעולם הרוח עטוף בהתרחשויות של עולם החושים 

המיתוס של . יגלה מיתוסים אחרים שבמהותם אינם מהווים דבר מלבד תיאורים של המיסטריותאו 

, לעתים קרובות. סטריותהינו בחלקו שחזור של מעשים שבוצעו במי, כמו רבים אחרים, למשל, פרומתאוס

, פי התיאור היווני-שעל, אנו מוצאים תיאור של הסצנה שבה זאוס מופיע ולידו איזשהו אל נחות יותר

מדוע . ישנן רבות אחרות; זוהי צורה אחת. בניסיון, במעמדו הרם, זאוספאן מעמיד את . מעמיד אותו בניסיון

, את ירידת האדם אל תוך ישותו הפנימיתבטאת מפני שהיא מ? כך-תמונה זו מופיעה לעתים קרובות כל

פאן -טבע, בהביאה עמה את המפגש עם הטבע הנחות יותר, הירידה אל תוך הגוף הפיסי והגוף האתרי

 .שלו ,האנוכי

שבדרך זו נמסרים בצורה , העולם הקדום מלא בתיאורים כאלה של התנסויות במהלך התקדשות

לה שידיעה מגלים את התגלית הגדו, בעלי השקפה שטחית אדם רבים-בני. אמנותית במיתוסים וסמלים

. ודבר זה מרגיז אנשים שאינם יודעים או לא רוצים לדעת את העובדות. סמלים מסוימת מוצגת כאן בצורת

קל לראות מזה שהסצנה של העמידה בניסיון של : "הם קוראים על פאן שמעמיד בניסיון את זאוס ואומרים

, האוונגליסטים רק חזרו על איזושהי מעשייה אלגורית קדומה. הכריסטוס כבר התרחשה קודם

מזה נדרש רק צעד אחד למסקנה שהאוונגליונים ." מעשיות קדומות כאלה על בסיסוהאוונגליונים חוברו 

. הדמיון-פריכריסטוס ישוע הוא שהם רק הורכבו ממיתוסים ו, יוחדתאינם כוללים דבר בעל חשיבות מ

האם כריסטוס ישוע חי : רציניים על השאלה-ה שהשתמשה בצורה של דיונים לאבגרמניה קמה תנועה גדול

האגדות -המיתוסים וסיפורי, שוב ושוב, נדונו, אך עם השכלה מעמיקה, בחוסר ידיעה מגוחך ?באמת או לא

אין תועלת בלמסור דבר כלשהו על העובדות , כיום. השונים שהינם בעלי דמיון מסוים לסצנות באוונגליון

; כך מתפתחות תנועות רוחיות בימינו. אף על פי שהן ידועות היטב לאלה שיש להם ידיעה, תיותהאמי

 .מוזרה מאוד, הדרך שבה הן מתפתחות, באמת
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אל מול אלמלא אדם מחויב תמיד לנקוט עמדה , לא היה שום צורך להכניס את ההערות האלה

 .נגד הטענות של מדע הרוח, לה לכאורהעם למדנות גדו, מכיוון זה או אחר המועליםתיאורים מסולפים 

עלינו לראות באוונגליונים חזרה על מאורעות אשר . העובדות האמיתיות ניתנות בהרצאות אלה

הסודות של ההתקדשות מתייחסים לאינדיבידואליות שונה מאוד והם , בהן, אם כי, התרחשו במיסטריות

ידי דיכוי התודעה הוגשם עתה באופן -על מה שהוגשם קודם במיסטריות, ראו: "באמת רוצים לומר לנו

אל לנו להתפלא מהטענה שהאוונגליונים , לכן!" מלאה' אני'-בתודעת' אני'-ישותידי -דופן על-ויוצאמופלא 

מה שעלינו להבין הוא שמה שנאמר קודם היה קשור להתעלות . בקושי כוללים משהו שלא היה קיים קודם

מה . 'אני'מעולם לא ירד מטה אל תוך ה', ממלכת השמים'נים אדם מכ-מה שבני; האדם אל ממלכת השמים

ים חושי-ובתחומים על מעומעמתמה שהתרחש קודם במצב של תודעה : שהיה חדש מיסודו היה הדבר הבא

זוהי הסיבה לכך שאחרי שכריסטוס ישוע חווה . ממלכה, מלכותה באלהיה יכול להתרחש עתה בתודעה מ

מה הייתה מהותה . הממלכההוא הפך למטיף של , כעמידה בניסיון מתי פי-אוונגליון עלמתואר באשר את 

ידי כך שהאדם קלט -האנושי ועל' אני'ידי החשכת ה-מה שהושג קודם על": הוא אמר? של ההטפה שלו

מודגשת שוב עובדה זו  "!'אני'ה-יכול להתגשם עתה תוך שמירה מלאה על תודעת, לתוכו ישויות אחרות

דרשה 'גם הצורך ב, לפיכך. המיסטריות בחייו של כריסטוס ישוען חזרה על סצנות מהצורך ב, לפיכך. ושוב

כל דבר אשר הובטח לאלה אשר עברו דרך המיסטריות או קיבלו את : שבה הכריסטוס הכריז, 'על הממלכה

ועוקבים אחר הנתיב שהכריסטוס ' אני'ה-יכול להגיע עתה אל אלה אשר חווים בתוכם את ישות, תורותיהן

 .בו לראשונה למען האנושות צעד

דגש  שמושםאל לנו להיות מופתעים מכך . אפילו ביחס לתורה; כל דבר היה צריך להיות חזרה, כך

היה יכול ' אני'שהאותו דגש הושם על העובדה ; מיוחד על ההבדל בין התורה הקדומה והתורה החדשה

 .אפשרי עבורו-להגשים בעצמו את מה שעד כה היה בלתי

בהתאמה עם , הוא היה מציג כיצד בעבר. סטוס רצה להתייחס במיוחד לאמת גדולה זונניח שהכרי

נשאו עיניהם אל ממלכת השמים וחשו שמתחומים שמימיים ירד אליהם משהו אדם -בני, תורת המיסטריות

' אני'הקיום היה נגיש רק עם -האב של הוויית-מקור. שלהם' אני'אך לא נכנס אל תוך ה, שבירך אותם

הקיום -האב האלוהי של הוויית-מור על תורה קודמת זו ביחס למקוראילו הכריסטוס היה צריך לש. מעומעם

אדם -אם בעבר בני: "בטא זאת כךוכרח להוא היה מ, ורק לשנות את הגוון הדק שבו התורה הייתה תלויה

הקיום -יתהמקור האלוהי של הווי, כןומוכרחים אתם לשאת את עיניכם אל התחומים שבהם האב ש' :אמרו

, האב לא רק שולח את אורו אליכם': הרי שעתה אפשר לומר, 'ולהמתין עד שאורו יזרום מטה אליכם כולה

 ."'כרצוןשם של האדם וגם יתעורר ' אני'ה-מעמקי טבעמה שרוצים למעלה מוכרח לחדור את אלא 
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היה צריך  משהו בהםאלא ש, קודם נפרד של תפילת אבינו שבשמים היה קיים שכל משפט הבה נניח

, האדם נשא עיניו אל רוח האב האלוהית הקדומה, בזמנים קדומים: "הכריסטוס היה אומר. לעבור שינוי

 ."ומסתכל מטה על הממלכה הארצית שלך ממשיך להתקייםבהרגישו שכל דבר שם 

והרצון בשמים נועד , שוכן' אני'היכן שה, לרדת אל האדמה ממלכה שמימית זו עמדה, עכשיו אבל

התוצאה תהיה שאלה שהייתה להם ראייה ? מה תהיה התוצאה של דבר זה. פני האדמה-ם גם עללהתגש

העובדה שתפילת אבינו שבשמים הייתה ן עמוקה יותר ויכלו לקלוט את ההבדלים הדקים ביותר לא יופתעו מ

שמעות המתבונן השטחי אינו מבחין בהבדלים דקים אלה ואף אינו יכול להבין את המ. קיימת מוקדם יותר

, הנה: "הוא היה אומר, זמנים קדומיםאילו היה נתקל במשפטים האלה מ. ותהאמיתית של הכריסטיאני

 !"אבל היא הייתה כבר קיימת לפני זמנם, האוונגליסטים כותבים על תפילת אבינו שבשמים

חשוב שאלה . את ההבדל בין הבנה אמיתית והבנה שטחית של הכתובאתם יכולים להבין , עתה

כאשר הם אינם רואים את , האחרים. יישמו אותם על הישנים, נים בגוונים החדשים של משמעותהמבחי

 .רק טוענים שתפילת אבינו שבשמים הייתה קיימת קודם, ההבדל

מפני שיש לאפשר לאנתרופוסופים לפגוש , כאןיש לדבר עליהן ו לב-עובדות כאלה דורשות תשומת

עת עד שלבסוף הוא -פני אינספור כתבי-לימוד אשר עובר על: ובמידה מסוימת את הלימוד החובבני בימינ

בין כל הרישומים העתיקים האפשריים בחפשו אחר , הלכה למעשה, אינדיבידואל אחד השווה. 'מדע'מוכר כ

מה , אבל. במאמץ למצוא דמיון כלשהו למילות תפילת אבינו שבשמים, כל מקור בספרות התלמודית

משפטים , פה ושם ,הם גילו. בשום מקום מחוץ לאוונגליוניםכולו לא נמצא  ,אדם מלומדים אלה אספו-שבני

אפשר בהחלט , כדי להביא את השיטה הזאת לאבסורדיות. פזורים הדומים לאלה של תפילת אבינו שבשמים

נט דעשרה היה סטו-במאה השבע: מאת גיתה נבנה בדרך הבאה פאוסטלומר שהמשפט הראשון ביצירה 

וסטודנט אחר שנכשל !" אינסוף צרותעם  למדתי משפטים: "אחר מכן אמר לאביוול אשר נכשל במבחן

גיתה הרכיב את משפט , הללוומשתי האמירות !" אינסוף צרותעם למדתי רפואה : "ברפואה היה עשוי לומר

בעיקרון ובאופן שיטתי זה בדיוק מה שאנו נתקלים בו בביקורות , אך! זוהי סתירה! פאוסטהפתיחה ביצירה 

 .האוונגליוניםעל 

 ,Die-Evangekien-Mythenאני מביא אותם מתוך . תמצאו זאת בחלקי המשפטים הבאים

John M. Robertson, Jena, Diedrichs, 1910 .את תפילת אבינו שבשמים להציגאמורים  הם: 

כן בארץ יתפאר זיכרונך כמו בשמים למעלה ו, שמך יבורך, אלוהינו, הו אדון; בשמיםהינך אבינו ש"

האדם -סלח לכל בני: העבר אמרון אדם קדושים מ-בני. תן לממלכתך לשלוט עלינו לעולמי עולמים. למטה

ואתה ; כי לך ממלכת השמים. כי אם חלצנו מן הרע. ואל תביאנו לידי ניסיון. לי עוללועל כל מה שהם 

 ."בתפארתך תשלוט לעולמי עולמים
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, אך. 'תפילת אבינו שבשמים'ונים והם מכ רתימשפטים אלה נאספו וחוברו יחד באופן שזה עתה תיא

משפטים ב. חסרים ,את חשיבותו הייחודיתהכריסטוס -למאורעלהעניק כדי עדינים הנחוצים משמעות  גווני

תן לממלכתך לשלוט : "המשפט הוא הבא. נו מוצאים את הטענה שממלכת השמים עומדת לרדתינא, האלה

אשר חומקת לגמרי , זוהי נקודה יסודית." לרדת אלינותן לממלכתך "ולא , "עלינו לעולמי עולמים

איננו מוצאים , לא מתוך ספרייה אחת אלא רבות, למתבוננים שטחיים ואף על פי שמשפטים אלה נאספו

 .'אני'כי הן רומזות על השתלטות על ה, "זה ייעשה על האדמה כמו בשמים: "בשום מקום את המילים

לכאורה  מחקרהצגנו כאן בבהירות את ההבדל בין , חיצונית מבט מדעית-אפילו בהתייחסות מנקודת

יטרחו רק אדם -אם בני, ומחקר אמיתי זה אכן קיים. בחשבון כל עובדה ולוקחבאמת  פדןק ומחקר שהינו

 .לעסוק בו

כי זהו סוג של אוונגליון מודרני אשר , בכוונהנבחרו , רוברטסון. ון מ'משפטים אלה מתוך ספרו של ג

אשר נתן הרצאות  אדם מסוים, עד כה, כי .לגרמנית כדי שיהיה נגיש לחוגים רחבים יותר תורגם מאנגלית

זכה לתפוצה רבה ולכן זה ספר . היה צריך לקרוא אותו באנגלית, רבות על השאלה האם ישוע חי באמת

 .התרגום

התאפשר לפרופסור של האקדמיה הגרמנית לנסוע ברחבי הארץ בנתנו הרצאות על , בהתאם לכך

אין : "הוא השיב על השאלה כך, בבססו את תורתו על העובדות שנמסרו עתה" ?האם ישוע חי: "אלההש

ובין יצירות מצוינות " ;שאדם כמו ישוע חי אי פעםשום עדות מתועדת המאלצת אותנו לקבל את העובדה 

: ביכולתי לומר ,להגנת האנתרופוסופים, אך. רוברטסון. ון מ'הוא הפנה את קהל מאזיניו לספרו של ג, רבות

אתם יכולים ללמוד דברים , החדשה-מהמחקרים ההיסטוריים האלה של מסמכי הברית, אפילו מהספר הזה

 .שברצוני לומר לכם ,משהו מאוד אופייני, ויש דבר נוסף ,רבים

, התלמוד ישנו דגם של תפילת אבינו שבשמיםן ספר זה מיידע אותנו שלא רק במשפטים שנלקחו מ

כדי לבסס את העובדה שתפילת . בכרוניקות המרחיקות אלפי שנים לאחורעקבות שלה  אלא אפשר לגלות

 יה צורך בשום כריסטוס שימסור אותםאבינו שבשמים הינה אוסף של משפטים שהיו כבר קיימים ולא ה

תפילה המופנית אל , על לוחות קטניםבשפה הכלדית נרמז על תגלית של תפילה הכתובה , האדם-לבני

שים לב בצורה הבאה ויש למופיעים המשפטים אשר מצוטטים שם ן חלק מ. הבבלי הקדום האל, מרדוך

עידנים כל המי ייתן והוראותיך תתגשמנה ב; מלאות העולם תרד ותשכון בקרבךמי ייתן ו: "אליהם בקפדנות

 ."מי ייתן ורוח הרוע תשכון הרחק ממך... הבאים

אחד  העולים בקנהתפילה -כאן יש לנו כללי: "הוסיף, שם כזהרועליו משפטים אלה עשו שוהמלומד 

 ."לאחור ארבעת אלפים שנה לפני הכריסטוסעם תפילת אבינו שבשמים ואולי מרחיקים 

התבוננו בקפדנות וראו אם אתם יכולים למצוא במקום כלשהו דמיון מסוים בין המשפטים של תפילת 

שתפילת אבינו , תפילה-דם הזה ככלליידי הא-הם נתפסים על, עם זאת! אבינו שבשמים והמשפטים האלה
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דברים כאלה מתקבלים כמחקרים אמיתיים בתחום זה של , בימינו! שבשמים מהווה רק העתק שלהם

 .הידיעה

היא שהם יהיו מסוגלים להרגיע ולחזק את אנתרופוסופים העובדות האלה בפני סיבה נוספת להצגת 

בקראם . ו אחרת אומתה באמצעות מחקר חיצונימצפונם כאשר מטרידה אותם הטענה הקבועה שעובדה זו א

לוח המוכיח את קיומה של התגלה באסיה שמכך הם בהחלט יכולים להיות מוטרדים , עת-עיתונים וכתבי

לשאול כיצד אפשר יש צורך , במקרה כזה. ארבעת אלפים שנה לפני הכריסטוס, תפילת אבינו שבשמים

יהם עובדות המבוססות מבחינה פלסודות הרעועים שהיאת  חושפתהדוגמה לעיל . להוכיח עובדה כזאת

העובדות ן אין צורך שתלמידי האנתרופוסופיה יהיו מוטרדים מ. מוכחות לעתים קרובותמדעית 

 . הערך שלעתים קרובות מועלות נגדה-חסרות

המבוססת על שמירתה , כריסטוס ישוע חנך אבולוציה בטבע האנושי; נחזור לנושא המרכזי שלנו, אך

 המהותיביכולתנו לומר שהחלק , לכן. 'אני'ההתקדשות של ההוא חנך את . 'אני'דעה מלאה של השל תו

כל מה שהובא לעולם דרך ; בו מרוכז הטבע האנושי כולו; 'אני'ביותר של הישות האנושית כיום הוא ה

זה  ,כמובן. יכול לחדור גם את האיברים האחרים של ישות האדם, הזה' אני'הכריסטוס עבור ה-מאורע

 .יתרחש בדרך מיוחדת למדי ובהתאמה עם האבולוציה האנושית

לא , הכרה בעולם הפיסי. את האפשרויות של ההתפתחות האנושית בבירוררואים  מההרצאות האלה

החלה לתפקד באופן כללי , באמצעות החושים אלא גם באמצעות הבנה והאינטלקט הקשור למוח הפיסירק 

ראייה רוחית . היא תפסה את מקומה של ראייה רוחית מסוג מסוים. טוסהכריס-זמן קצר בלבד לפני מאורע

אם , זו אשר הוזכרה בהרצאות שלי על האבולוציה האטלנטית המוקדמת הייתה אוניברסלית באותם זמנים

עדיין היו רבים שבמצב הביניים , עד לעידן הכריסטיאני. מאוחר יותר היא הגיעה לאט ובהדרגה לסופה, כי

כזו בעולם הרוח לא ' השתתפות'. בתוך עולם הרוח, ולקחת חלק, היו מסוגלים לראותערות שבין שינה ו

: היה יכול לטעון, הייתה קשורה רק לעובדה שאדם ממוצע שהייתה לו דרגה מסוימת של ראייה רוחית

א היה זה ל." כי אני יכול לקלוט אותו, אני יודע זאת. קיים עולם רוחי, מאחורי תמונת העולם של החושים"

לטבע האנושי היה קל באופן יחסי להיות מודע , בעידנים רחוקים וארוכים. דבר נוסף היה קשור אליו; הכול

טבע האדם שונה וקשה ביותר לעבור בדרך הנכונה את החניכה האזוטרית המובילה , כיום. לעולם הרוח

. ל הראייה הרוחית הקדומהשריד אחרון ש, אנו רואים שריד, בסהרוריות ובדברים דומים. לראייה רוחית

היו רגילים בזמנים קדומים ואפשר היה לחזקם באמצעות תהליכים , שהינם חריגים כיוםמצבים אלה 

ישנה , כיום. דבר נוסף היה קשור לכך, התעלה להשתתפות בחיי עולם הרוחכאשר הטבע האנושי . מסוימים

, אדם בוחרים במה שהם רוצים-כך שבנישבו ההיסטוריה האמיתית כרוכה בצב כך למ-התייחסות מועטה כל

מעשים מסוימים , זה נכון שבזמנו של הכריסטוס, לנוכח הספקנות המודרנית, אבל. להאמין, או לא רוצים

במישור כך -אדם שקועים עמוק כל-בני, בתקופתנו .אדם לרואים רוחיים-ידי הפיכת בני-בוצעו עלשל ריפוי 



 

16 

ותהליכים מסוימים הנפש קל היה להשפיע על , ותה תקופה קדומהבא, אך; הפיסי שדבר זה אינו אפשרי עוד

יסוד בהיותו , עולם הרוח. היו כל מה שהיה נחוץ כדי לגרום לראייה רוחית ולכניסה אל תוך עולם הרוח

. כך שאפשר היה לרפא באמצעותם, חיים אל תוך העולם הפיסי-וריד מטה כוחות מעניקיה, חיים-מעניק

בזרמו , הזרם הרוחי, לאחר מכן. ים מסוימים אשר הובילוהו לקליטת עולם הרוחתהליכ עברהאדם החולה 

מה שמתואר כאן , בהשוואה לכך. זו הייתה שיטת הריפוי הרגילה. הביא בריאות, מטה אל תוך ישותו כולה

 .הינו חובבני' ריפוי המקדש'-כ

ראייה רוחית דמו מנפשות התק, מאז הזמן שעליו דיברנונמצא במצב של אבולוציה ו הכול

אדם היו יכולים להירפא -בני, באמצעות חיזוקו של מצב הראייה הרוחית, קודם לכן. רוחית-ראייה-לחוסר

אל לנו להיות , לכן. ידי הרוח אשר זרמה מהעולם הרוחי אל תוך העולם הפיסי-ממחלות מסוימות על

ניסה אל תוך עולם הרוח הכריסטוס הייתה שהכ-שמשמעותו של מאורע, מופתעים מטענות האוונגליסטים

ידי אלה -אלא גם על, ידי אלה שהייתה ברשותם ראייה רוחית קדומה-לא רק על להיעשותהייתה יכולה 

 .אשר איבדו אותה

 אדם מחוננים בראיית-אנו רואים בני, בזמנים הקדומיםבהסתכלות לאחור ": אדם יכלו לומר-בני

הכריסטוס , אבל. רוח לקבצני, לעניים ברוח היוהם , כתוצאה מהתקדמות האבולוציה, אך עתה; עולם הרוח

יכולים  –של המישור הפיסי ' אני'אפילו לתוך ה –' אני'שלתוך ה, הזאת לעולם הכבירההביא את המיסטריה 

הרוחית הקדומה ועמה את עושרן אלה אשר איבדו את הראייה , כך; של ממלכות השמיםלהיכנס הכוחות 

מעתה : המופלאה ההכרזה, לפיכך!" לקלוט את הרוח בתוכם ולהתברך בהעדיין יכולים , של ממלכות הרוח

אלא גם אלה שהינם , אלה שהינם עשירים ברוח באמצעות הראייה הרוחית הקדומהלא רק מבורכים , ואילך

אל מה שאפשר לתאר כממלכות השמים יזרום , הכריסטוס סלל את הדרךש לאחר, כי; עניי או קבצני רוח

 !שלהם' אני'תוך ה

האורגניזם הפיסי היה בעל טבע כזה שנסיגה חלקית של הנפש הייתה יכולה , בזמנים הקדומים

. כלומר עשירים ברוח, לרואים רוחיים היואדם -ודרך נסיגה זאת בני, להיגרם גם במצבים רגילים

 ביחס עוניהקשור , אפשרי להבחין בה-שמבחינה אנטומית בלתי, הידחסות ההדרגתית של הגוף האנושיל

אפשרי עבורו לחוות את ממלכות , הכריסטוס-אבל דרך מאורע', קבצן רוח'ל נעשההאדם . ממלכות השמיםל

 .לגוף הפיסי, בצדק, זוהי אפשרות שאפשר לקשור. בתוך עצמוהשמים 

להראות כיצד כל עיקרון של הטבע היה עלינו ', אני'-אדםהידי -לתאר את המתרחש על רצינואילו 

ם יגלו את כי בתוכ, אשרי קבצני הרוח: "טהמשפ. ך לכשעצמו בדרך חדשההאנושי יכול להיות מבור

 .הוא האמת החדשה ביחס לגוף הפיסי!" ממלכות השמים

כפי שאתם , הגוף האתרי כולל את עיקרון הסבל. ברכה של הגוף האתרי מבוטאת בצורה שונהה

יכולה לסבול כתוצאה , יגם אם יש ברשותה גוף אסטרל, ישות חיה. ההרצאותן יכולים למצוא ברבות מ
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 היה צריך להיותאילו הריפוי שקודם לכן נמזג מעולם הרוח אל תוך הגוף האתרי . מפגיעה בגוף האתרי

לא רק במעבר שלהם  נחמהאנשים סובלים יכולים למצוא עתה : היה נאמר, פי התורה החדשה-מתואר על

ידי -ם עלבתוכ הקלהיכולים למצוא  הםאלא , מיםכמו בזמנים קדו אל תוך עולם הרוח ובהתאחדותם עמו

האמת החדשה ביחס , לפיכך. כי הכריסטוס הביא כוח חדש לגוף האתרי, יצירת קשר חדש עם עולם הרוח

שייכנסו אל תוך כך ידי -לא רק על, אנשים סובלים יכולים להיות מבורכים עתה: "מכריזה, לגוף האתרי

אלא הם יכולים , של הרוח להיכנס לתוכם במצב זה עולם הרוח בדרך של ראייה רוחית ויאפשרו לנביעות

ממלאים עצמם באמת החדשה ומוצאים בתוכם את , להיות מבורכים כאשר הם מתעלים מעלה אל הכריסטוס

 ."מקור הנחמה לכל צער וצער

את האמוציות והתשוקות  אדם מזמנים קדומים שאפו לדכא-כאשר בני? ומה לגבי הגוף האסטרלי

הם התמסרו לתהליכים ; הם חיפשו אחר כוח מממלכת השמים, טבעם האסטרליאנוכיות שלהם ואת 

דרך המעשה של , הגיע הזמן שבו, אך עתה. היצרים המזיקים של הגוף האסטרליחוסלו שבאמצעותם 

שבאמצעותו הוא יכול לרסן את התשוקות והאמוציות , שלו עצמו' אני'האדם קיבל כוח אל תוך ה, הכריסטוס

 היואשרי אלה אשר : "את האמת החדשה ביחס לגוף האסטרלי יש לקרוא כדלקמן, כך. של גופו האסטרלי

עמוקה המחשבה , אכן !"ממלכת האדמה כי הם יירשו את, שלהם' אני'ענווים באמצעות הכוח של הל

 .הבה נבחן אותה לאור מדע הנסתר. שלישית זאת בברכההכלולה 

וציית ירח והישויות הלוציפריות אשר הגוף האסטרלי השתלב בישות האדם במהלכה של אבול

מן ההתחלה האדם לא היה מסוגל להגיע למטרתו , לכן. במיוחד ביססו עצמן בגוף זה, הצליחו להשפיע עליו

נשארו מאחור בשלב האבולוציוני ירח ועיכבו את ישויות לוציפריות אלה , כידוע לנו. הארצית העילאית

להתמלא ' אני'כאשר התאפשר ל, ת הכריסטוס אל האדמהמאז יריד, אך; התקדמות האדם בדרך הנכונה

ו את הכוח לרסן כידי כך שימצא בתו-התאפשר לאדם להגשים את שליחות האדמה על, בכוחו של הכריסטוס

לרסן את גופו מי שיכול : "אפשר לומר, לכן. את ההשפעות הלוציפריותממנו את גופו האסטרלי ולסלק 

בעל מזג מאוזן שהינו מי , שלו' אני'אינו מובל לכעס בלי הסכמת ה מי שחזק עד כדי כך שהוא, ליהאסטר

." יגשים את תכליתה של האבולוציה הארצית, וחזק מספיק באופן פנימי כדי להתגבר על הגוף האסטרלי

 .יש לנו ניסוח שמדע הרוח הבהיר למעננו, תהשלישי בברכה, כך

דרך נוכחותה של  ולקדשם כיצד יכול אדם להצליח לשלוט באיברים האחרים של ישותו

כמו  הראויית וממשבצורה ' אני'ידי ה-שלט עליוכל לעשות זאת כאשר טבעו הנפשי ייהוא ? הכריסטוס-רוח

כפי שאדם מתפתח בהדרגה : ראנו יכולים לומ, התחושתית-בעברנו אל הנפש. גופו הפיסי

למה שהוא חווה הדומה , והתחושתית של-הוא מוכרח להגיע לרגש של כמיהה בנפשכך , כריסטוס-לתודעת

כפי שהגוף , עליו להשתוקק לדברים של הנפש. ככמיהה פיסית שאנו מכנים רעב וצמא, שלא מדעת, קודם

הכריסטוס הוא הדבר אשר מתואר -מה שאפשר להשיג דרך נוכחותו של כוח. רעב למזון וצמא לשתייה
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התחושתית שלו -הנפש לא אתמולאחר שאדם י; באופן מקיף באמירה העתיקה כהשתוקקות לצדק

ו לספק את ההשתוקקות הזאת באמצעות הכוח לאפשר יתל להגיע לנקודה שבה הוא יוכ, הכריסטוס-בכוח

 .השוכן בתוכו

. השכלית או האינטלקטואלית-כי היא מתייחסת לנפש, כצפוי, החמישית ראויה לציון במיוחד הברכה

הרצאות על מדע הרוח או שמעו את ה, יאוסופיהתאו  מדע הנסתר בקווים כלליים, אלה אשר למדו את ספריי

מחזיק יחד את שלושת העקרונות של הנפש ' אני'מכירים את הרעיון שה, ניתנו במשך שנים רבותר שא

', אני'ה. התודעה או הנפש הרוחית-האינטלקטואלית או השכלית ונפש-הנפש, התחושתית-הנפש–האנושית 

הוא מתעורר לחיים ; שרוי במצב עמום עדיין, התחושתית-שהוא נוכח בנפשאף על פי 

בעוד העקרונות הנחותים . לראשונה לישות אנושית שלמה נעשהידי כך האדם -האינטלקטואלית ועל-בנפש

 נעשההוא , רוחיות-ידי ישויות אלוהיות-התחושתית נשלטים על-יותר של האדם ואפילו הנפש

הכריסטוס -ים אנו לדבר על קליטת כוחמוכרח, לכן .מופיע' אני'בה ה, השכלית-לאינדיבידואל בנפש

מזו שנעשה בה שימוש בהתייחסות לעקרונות הנחותים האינטלקטואלית או השכלית בדרך שונה -בנפש

 ,התחושתית-וכן בנפש –אסטרלית אתרית ו, פיסית –עטיפות בשלוש ה –בעקרונות הנחותים יותר . יותר

התכונות , אך. נקלטות שוב, דות טובות שהאדם רכשכל צורה של מיהן וב, ישויות אלוהיות נמצאות בפעולה

, מעל לכול, מוכרח להיות, את מה שהיא קלטה מהכריסטוס הפיתח כאשר זו, השכלית-שהתפתחו בנפש

הוא נעשה פחות ופחות תלוי בכוחות , כאשר אדם מתחיל לגלות את הנפש הזאת בתוכו. תכונות אנושיות

הכריסטוס לתוך -כאשר הוא סופג את כוח. שתייך לאדם עצמויש לנו משהו המ, כאן. האלוהיים שמסביבו

אלא , השמיםן מבהשאלה  מבוקשותשלא , המתחילות ממידות דומותהוא יכול לפתח מידות טובות , נפש זו

המידות הטובות של ן עלינו לנסות לחוש שמשהו זורם מ. האדם וחוזרות אל ישות דומה לון יוצאות מ

החמישית מציגה לנו  הברכה, מופלא לתאר. זורם אלינו חזרה לנודומה  השכלית בדרך כזו שמשהו-הנפש

 .למעשה את התכונה הנבדלת הזאת

ֵרי : היא שונה מכל האחרות בכך שהיא אומרת; אפילו תרגום שגוי אינו יכול להסתיר את העובדה ַאׁש 

.ִכי ֵהם י ֻרֲחמּו, ָהַרֲחָמנִים
16
אם אנו מקבלים זאת במובנו של כפי שמוכרח להיות  –חוזר חזרה , מה שיוצא 

 .מדע הנסתר

להגיע ' אני'באדם המאפשר ל אנו מגיעים אל אותו עיקרון, הרוחית-המתייחסת לנפש, השישית בברכה

, שבזמן ביאתו של הכריסטוסאתם יודעים . שאחריו יוכל להתעלות יותר בדרך חדשה, לביטוי מלא

 –הרוחית היא זו שנועדה לבוא לידי ביטוי -נפשה, בתקופתנו; השכלית באה ראשונה לידי ביטוי-הנפש

העצמית האנושית הופיעה תחילה -בעוד שהתודעה. הנפש שבאמצעותה האדם יתעלה חזרה אל עולם הרוח

                                                      
16

 .7פסוק ', פרק ה, פי מתי-האוונגליון על 
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. מגיע למלוא התפתחותו ומתעלה חזרה אל עולם הרוח' אני'הרוחית שה-זה בנפש, השכלית-בתוך הנפש

ידי -על, יהיה מסוגל, פני שהוא חווה את הכריסטוס בתוכוהכריסטוס מ-אדם ההופך לכלי קיבול עבור כוח

, הרוחית ויחווה אותו בטהרתו בפעם הראשונה-התודעה או הנפש-שלו אל תוך נפש' אני'כך שימזוג את ה

 הברכה, לכן. ומרכזו בלב בגוף הפיסי' אני'נאמר שהדם הוא ביטוי ה. למצוא בדרך הזאת את האל שלו

יכול , באמצעות התכונות שעמן הוא ממלא את הלב והדם', אני'יצד השית כהשישית צריכה לבטא בדרך מע

ֵרי ָבֵרי? כיצד מנוסח פסוק זה. לקחת חלק באלוהות ת ֱאֹלִהים, ֵלָבב-ַאׁש  אּו א  .ִכי ֵהם יִר 
17
אף על פי שזה אינו  

 .הוא משרת את מטרתנו, תרגום טוב במיוחד

ים מופלאים אלה שבהם הכריסטוס מורה את כך מוזג מדע הרוח אור על המבנה כולו של משפט

 .לאחר שעמד בניסיון במדבר, תלמידיו הקרובים ביותר

אל ; הנותרות מתייחסות להתעלותו של האדם אל העקרונות העילאיים יותר של ישותו הברכות

למה שאפשרי , הן נותנות רק ציון למה שאפשר יהיה לחוות בעתיד. הרוח-החיים ואדם-רוח, הרוח-עצמיות

: אומרת, הרוח-המתייחסת לעצמיות, השביעית הברכה, כך. דופן ספורים-בימינו לאינדיבידואלים יוצאי

ֵרי  נֵי ֱאֹלִהים י כִ , ראשון העקרונות הרוחיים, הרוח-הסופגים לתוכם את עצמיותַאׁש  אּויִ ב  .ָקר 
18
, במקרה זה 

לביטוי  היוהם ; את האל לתוכםהם קלטו . אדם אלה-הראשון מהשילוש העילאי יותר נכנס אל תוך בני

 .חיצוני של האלוהות

 בברכהדופן יכולות להגיע אל מה שמתואר -וצג בבהירות שרק ישויות יוצאותבדברים הבאים מ

קליטה מלאה זו של ". לאנושות כולההעתיד עומד להביא  אשראלה המבינים באופן מלא את , השמינית

היות שהם אינדיבידואלים . א עבור נבחרים ספורים בלבדיה, "ל תוך ישותו הפנימית של האדםהכריסטוס א

בהתייחסות לרדיפה של נציגים אלה של , לפיכך. כי אחרים אינם מסוגלים להבינם, הם נרדפים, דופן-יוצאי

ק: זו אומרת ברכה, הגזע העתידי ד  ָדִפים ִבג ַלל ַהצ  ֵרי ַהנִר  .ִכי ָלה ם ַמל כּות ַהָשַמיִם, ַאׁש 
19
 

הן קשורות . התשיעית והעשירית יש התייחסות מיוחדת לתלמידים הקרובים ביותר בלבד בברכות

כ ם ו יֲַעִלילּו ֲעֵליכ ם ִבג ָלִלי: הרוח-אדם –לאיבר התשיעי של ישות האדם  ת  פּו א  ד  פּו ו יִר  ֵריכ ם ִאם י ָחר  .ַאׁש 
20
 

 ממההאנושי ומוצג לנו  ישנה התייחסות לתשעת העקרונות של הטבע, בפסוקים מופלאים אלה, כך

מקדש כיצד הוא ביחס לעקרונות השונים של ישות האדם ו בכריסטוס-מלאבנוי כאשר הוא נעשה  'אני'ה

מציג בדרך מפוארת ומהודרת כיצד  פי מתי-האוונגליון על, בקטעים הבאים על העמידה בניסיון. אותם

, מכן כיצד הוא יפעל בעתיד הקרובולאחר , איברי בהווה-השפעת הכריסטוס פועלת בטבע האנושי התשע

                                                      
17

 .8פסוק ', פרק ה, פי מתי-האוונגליון על 
18

 . ידי רודולף שטיינר-הציטוט עלחלק מעם שינוי ; 1פסוק , שם 
19

 .11וק פס, שם 
20

 .11פסוק , שם 
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נֵי ֱאֹלִהים, הרוח-כאשר אלה שבהם הופיעה עצמיות נֵי ֱאֹלִהים האלה אפשר , כבר מכונים ב  גם אם את ב 

ראויה לציון במיוחד השפה הנבדלת שנעשה בה שימוש ביחס לעקרונות . למצוא רק בדוגמאות ספורות

במשפטים האחרונים שבהם ישנה התייחסות לעתיד  ברורה-הראשונים שכבר התגשמו והקפיצה לשפה לא

 .הרחוק

נניח שמישהו היה חוקר אם יכולים להימצא משפטים דומים . אתייחס לשיטת המחקר השטחית, שוב

נניח גם שלאדם זה לא . לאלה המופיעים בדרשה על ההר או אולי האוונגליסטים הרכיבו אותם ממשהו אחר

' אני'ה-שהנושא החשוב שעוסקים בו שם היה למלא את טבע: רכותבבהיה מושג על מה שמתייחסים אליו 

הוא היה יכול לציין ', אני'ה-אם הוא לא שם לב להתייחסות לשיפור מופלא זה בטבע. של האדם בכריסטוס

, הברכותאדם צריך רק לקרוא עוד קצת בספר שכבר הזכרתי כדי למצוא בו פרק שכותרתו . את הדבר הבא

לזכותו של המחבר עומד . ברכותובו מצוטטות תשע ( אין זה חנוך הרגיל) 'חנוך'שבו ישנה התייחסות ל

נו כמסמך והוא מאמין שמה שתיאר לעצם תחילתו של העידן הכריסטיאנישהוא מאשר שמסמך זה משתייך 

 .הבאות של חנוך סלאבי זה הברכותיתכן שהועתק מתשע , בעל חשיבות עמוקה ביותר

 .'לפניו ללא הפסק וכו דון ומשרתשמו של האמשמע הנחרד מאשרי  .1

ואינו מצפה לדבר , אלא למען ההגינות, מנת לקבל שכר-לא עלשאשרי העושה משפט צדק  .1

 .דקוכי בעתיד יזכה למשפט צ, בתמורה

 .רעבלערום ולחמו לבגדיו  הנותןאשרי  .3

 .אשרי העושה משפט צדק עם היתומים והאלמנות ותומך בכל המדוכאים .4

 .חיי נצחנתיב האמיתי המוביל להתזזיתי של עולם סרק זה ועולה על הב הנתין המתרחק מאשרי  .5

 .הוא יקצור שבעתיים, הזורע זרעים טוביםאשרי  .6

 .אשרי הממלא עצמו באמת ודובר אמת עם שכניו .7

 .לב בלבו-אשרי המעלה אהבה על שפתותיו וטוב .8

 .'אשרי המבין כל מילה של האדון ומהלל את שמו וכו .1

כלומר , למבנה שלהם בכללותו והנושא שבו הם עוסקים שימו לב, אך; פיםהם בוודאי י משפטים אלה

העידן שבו הכוח של  –תיאור אמירות ראויות ספורות המתאימות לכל תקופה ולאו דווקא של זעזוע עצום 

פי -האוונגליון עלידי מישהו לברכות של -אם שורות אלה נקשרות על. בפעם הראשונה יצא לאור' אני'ה

שכל , עומד בנקודה החיצונית של אלה המשווים בין הדתות של המין האנושי בדרך חיצוניתוא הרי שה, מתי

 .בלי לשים לב לנקודה החיונית, מיד טוענים שישנה זהות, ם מגלים משהו בדרך דומה כלשהיהאימת ש
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אדם מבין שישנה התקדמות באבולוציה האנושית והאדם , הים את הנקודה החיוניתרק כאשר מז

כבר  אשרשהוא לא נולד מחדש בגוף פיסי באלף מאוחר יותר כדי לחוות שוב את ; משלב לשלבמתקדם 

זוהי המשמעות של ההיסטוריה . את מה שהאנושות התקדמה בו בינתייםאלא כדי שיוכל לחוות , חווה

מדבר בכל עמוד ועמוד על ההיסטוריה ועל  פי מתי-האוונגליון על, במובן זה. והאבולוציה האנושית

 .בולוציה האנושיתהא
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 11הרצאה 

 1111בספטמבר  11

 

לצייד א הי, עבור האבולוציה האנושיתכריסטוס ישוע ל ש הקודמת הראינו שמשמעותו בהרצאה

 היה לרכוש רק במיסטריות של העבר האנושי באותם כוחות וכשרים שקודם לכן אפשר' אני'את הבהדרגה 

אפשר היה להתעלות אל תוך העולמות , דשויות הקדומותבכל ההתק. עומעם במידה מסוימת' אני'כאשר ה

אבל עם טבע אנושי כזה כפי שהיה בנוי בזמנים , אל תוך מה שכינינו ממלכות השמים, הרוחיים

נשאר כפי ' אני'טבע ה בעודאו ' אני'בתוך הרוי ש ובעודדבר זה לא היה יכול להיעשות  כריסטיאניים-קדם

מצב המוכר כיום כ, הראשון: הבדיל בין שני מצבים של הנפש האנושיתעלינו ל, לכן. שהיה במישור הפיסי

השני שבו המצב ו' אני'ידי ה-שבו האובייקטים של המישור הפיסי נקלטים על, רגיל במהלך חיי הערות

היה זה במהלך מצב שני זה של נפשו שבו האדם התעלה אל . מעומעם ואין שום תודעה בהירה' אני'ה

 .של המיסטריות העתיקותממלכות השמים בימיהן 

עם הטפתו של יוחנן המטביל בהתאמה , תחילה –עתה אל האדמה  עמדו לרדתאלה  ממלכות שמימיות

כך שהאדם יוכל לקלוט אימפולס להתפתחות ; ולאחר מכן בהתאמה עם זו של כריסטוס ישוע עצמו

היה , לכן. ולמות העילאייםהרגילה שלו לחוות את הע' אני'ה-ויהיה מסוגל בתודעתהרבה יותר לכת -מרחיקת

-שכל האמירות העוסקות בהתרחשויות בחייו של כריסטוס ישוע תשחזרנה את מה שמועמדזה רק טבעי 

דברים אלה ; באותו זמן יש להדגיש שלא היה שום הבדל ,אבל; להתקדשות חווה במיסטריות העתיקות

 .יהיה בתודעה מלאה' אני'מצב שבו ה, עמד להופיעמצב נפשי חדש  –נועדו לקבל גוון חדש 

הבהרה נוספת של . לתשע הברכות של הדרשה על ההר הקודמתבהרצאה שהתייחסנו מבט זו -מנקודת

השפה הארמית ליוונית ן כי בתרגום מ, יכולה להימסר פי מתי-האוונגליון עלמה שנמצא בטקסט הנוכחי של 

, בחלק האחרון של הדרשה על ההראפילו בטקסט היווני המעומעם ובמיוחד , עם זאת. מעםהתעהרבה מאוד 

אם קודם לכן . 'אני'ידי עמעום ה-מודעים להתייחסות ברורה אל מה שאפשר היה לחוות קודם עלנעשים אנו 

ובמצב זה יכולתי לתפוס יכולתי להיכנס אל תוך עולם הרוח , שלי עומעם' אני'כאשר ה": האדם חשו-בני

 .ר להם לעשות זאת תוך שמירה על תודעה מלאהיתאפש דבעתיהרי ש" ;עובדה יסודית זו או אחרת

הדרך שבה השתמשו : מסוימת על משהו שכבר הזכרתידבר זה מניחה מראש ידיעה של הבנה מלאה 

. כדי לציין את הטבע היסודי של הדבר שצוין, לא כמו בימינו ,שמות נבחרו, בעבר. בזמנים קדומיםבשמות 

ג בבירור שהכריסטוס חש שהוא מי שרומם את מוצ, ובכל הציונים שנעשה בהם שימוש על ההר

כך שמעתה ואילך היא תוכל לחוות בתוכה את , אל מישור גבוה יותר מזה שהיה נגיש עד כה' אני'ה-תודעת

דבר זה או אחר התגלה , קודם לכן: "הוא הציב בפני נפשות תלמידיו את הניגוד הזה, לכן. ממלכות השמים

חזרה 
לתוכן 
 עניינים
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שלכם ' אני'ך תהיו מודעים לדברים האלה כאשר תקשיבו למה שהמעתה ואיל, אך; לכם מממלכות השמים

המראה כיצד הכריסטוס חש את , "לכםאני אומר : "וי החוזר שוב ושוב על עצמוהביט, לפיכך." אומר לכם

ן אי." בתודעה מלאה' אני'!" "אומר זאת אני"זה מבוטא במילים . תואנושיה ותנפשהשל כל  ןעצמו כנציג

 הן. שאת מילותיו אפשר למצוא לאורך הדרשה על ההר כולה" לכםאני אומר "לביטוי להתייחס בקלות דעת 

ִקראו בדרך זו . כריסטוס ישוע ידי-עלההתייחסות החוזרת ונשנית לאימפולס חדש אשר הושתל באנושות 

לא הייתם מסוגלים לפנות אל , עד עכשיו: "את המשכה של הדרשה על ההר ותחושו שהכריסטוס רצה לומר

, שלכם' אני'ה, באמצעות כוח ישותכם הפנימית, באמצעות התשורה שלי, ואילך מעתהאך , שלכם' יאנ'ה

רוחה כולה של הדרשה על ההר מלאה באימפולס חדש ." ממלכות השמים אלבהדרגה  להגיעתהיו מסוגלים 

 .מכונה ניסים של ריפוי אשרהמוביל אל , כך גם מה שבא לאחר מכן, זה

דגש רב . נושא של כמות עצומה של דיונים, כידוע, היוו 'הניסים'שלנו ובמיוחד של האדון  'הריפויים'

ציינתי בפניכם , אתמול. נתייחס אליהם מקרוב, עתה. הושם על העובדה שבאוונגליונים מדברים על ניסים

השוואה במובן העדין . אשר התרחשו בישותו במהלך האבולוציהשהאדם כיום ממעיט בערך השינויים 

חושפת הבדל , בימינובין גוף פיסי מתקופתו של הכריסטוס או מוקדם יותר ובין גוף , א הגס יותרל, יותר

הגוף הפיסי בתחילת . אפשר לבססו באמצעות מחקר אוקולטי, למדע הרגיל גלוישאינו , הבדל זה. ממשי

חות התפיסה היו כו, באותם ימים. יותרהוא דחוס ומכווץ , כיום. העידן שלנו היה פלסטי יותר מזה בימינו

 בלטוכך שהשרירים , םתואועיצבו כל הגופים אדם ידעו על כוחות מסוימים אשר פעלו בתוך -כאלה שבני

שטות ילדותית בהיסטוריה של האמנות מצביעה על . הידיעה על כך אבדה בהדרגה. בצורה ברורה יותר

. על חוסר כישרונו של האמן ציורים עתיקים שבהם עיצוב השרירים נראה מוגזם ומניחה שדבר זה מצביע

אדם אשר מותחים ביקורת על ציורים כאלה אינם מודעים לכך שהם מהווים תוצאה של התבוננות -בני

דה העובן מפחות דבר זה מעניין אותנו , ברם. אך שגויה בימינו, שהייתה נכונה למדי באותם ימים, מעשית

 .גופים היו בנויים אחרת, אז: המרכזית

הרוח הייתה השפעה רגעית גדולה הרבה יותר על הגוף האנושי בזמן נתון מאשר ח לכולכוח הנפש ו

הריפוי באמצעות הנפש , לכן. הנפש איבדה את השליטה עליו, נעשה דחוס יותרהיות שהגוף . מאוחר יותר

סדיר בכוחות פעילים -למלא גוף לארב יותר לנפש היה אז כוח . היה אפשרי יותר בעבר מאשר כיום

, עם התקדמות האבולוציה. אשר הופקו מעולמות הרוח ולהשיבו לכדי הרמוניה מתוך עצמו ריאותב-מעניקי

לא כמו , הרופאים באותם ימים. פחות ופחות תהליך רוחי היההריפוי . שליטת הנפש על הגוף הלכה ופחתה

 עםהם טיהרו את הנפש . השפעה על הנפש ידי-עלהיו מרפאים אשר פעלו על הגוף , אלה בימינו

אלה תורגלו תחת התנאים . רצון בריאים-אימפולסים וכוחות, במלאם אותה ברשמים, השפעותיהם הרוחיות

. האדם לרואים רוחיים-שהייתה רק אמצעי להפיכת בני', שינת המקדש'הרגילים של תפיסה פיסית או דרך 

לים להסתמך על היו מסוגאנו מוכרחים לומר שאלה שהיו חזקים בנפש ו, לתרבות העתיקהבהתייחסותנו 
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ודרכן על גופיהם על הנפשות של אחרים במידה ניכרת היו יכולים להשפיע , בעצמםרכשו המשאבים שהם 

, ביסודו של דבר. מרפאיםכונו , כך שהם קרנו כוחות של ריפוי, שהיו מלאים ברוחאדם אלה -בני. הפיסיים

בניב מסוים באסיה : לים להתקדםאנו יכו. אלא גם לאיסיים יש להתייחס כמרפאים, לא רק לתרפויטים

 שניב זה השתמשהמילה , ידי אלה שהיו קשורים למקורה של הכריסטיאניות-היכן שדוברה שפה על, הקטנה

זוהי המשמעות המעשית . 'רוחי רופא'ומשמעותה ' ישוע'הייתה ', מרפא רוחי'שאותה אנו מתרגמים כ, בה

כן של מילים והוא שופך אור על מה שהורגש שהיה לער ותשיזהו התרגום הנכון כאשר יש רג. 'ישוע'של 

 .משמעותאיזושהי בזמנים שבהם לשמות עוד הייתה , קיים בשמות כאלה

אדם אשר רכשו כניסה -ישנם בני: "אדם שדיבר בהתאמה עם הרגש של אותם זמנים היה אומר

רוחיים מסוימים -יכולים לגעת בכוחות פסיכו', אני'ה-שבאמצעות קרבן מסוים של תודעת; למיסטריות

 .מיד של כריסטוס ישועלתל היהנניח שאדם כזה  .של אחרים' מרפאים'ל נעשיםכך שהם , שזורמים מהם

יכלו לרפא אלה אשר קיבלו כוחות , קודם לכן! דברים מוזרים התרחשו בימינו: "הוא היה עשוי לומר

 היהבקרבנו האחד אשר  עתה שוכן, אך –נוצרה במיסטריות ר שאמעומעמת ' אני'-רוחיים דרך תודעת

 ."שלו' אני'ה-תודעתאת  לעמעםלמרפא בלי לעבור את תהליך המיסטריות ובלי 

זה . פי מתי-אוונגליון עלדופן או שריפויים רוחיים התרחשו כמתואר ב-צוע הניסים שהיה יוצאלא בי

אדם היה . האדם כדבר מופלא במיוחד וגם לא נראה להם מפליא במיוחד באותם ימים-לא הרשים את בני

הדבר המופלא הוא  !זה מובן למדי? אדם כאלה-ידי בני-המבוצע עלמה מופלא בריפוי רוחי : עשוי לשאול

המאפשר , האנושיהנה אחד אשר הביא כוח חדש וחי אל תוך הטבע : "אומר פי מתי-האוונגליון עלשמחבר 

, אם כך." א היו יכולים להתבצעריפויים ל, באמצעים כאלה, בעבר; ושל' אני'אימפולס הלו לרפא באמצעות 

כאן  והוצגאשר תוצאות המחקר האוקולטי את . הו שונה למדי ממה שהיה רגילמשבאוונגליונים מתואר 

 .אפשר לבדוק באינסוף דרכים ואכן מחקר היסטורי יכול להוכיח את נכונותן, ידי מדע הרוח-על

מוכרחים היו בזמנים הקדומים אז  ,הועלו עתה נכונותר שאאם הטענות . דוגמהכמקרה אחד נשתמש ב

. שבתנאים מסוימים אדם עיוור היה יכול לקלוט את המראה שלהם באמצעות השפעות רוחיותלהבין 

רוברטסון כותב על תמונה . ון מ'אפילו ג. המציגות זאת לתמונות עתיקות, בצדק, הלב מוכוונת-תשומת

ברומא המציגה את אסקולפיוס
21
 והוא מסיק את המסקנה הטבעית שהתמונה ריםעומד לפני שני אנשים עיוו 

הוא מניח שהמחברים של האוונגליונים הכניסו את הדבר הזה לתיאורים , לאחר מכן. מציגה פעולת ריפוי

אלא שהאמן רצה לתאר את אסקולפיוס , הנקודה החשובה איננה שריפויים רוחיים היו ניסים. שלהם

מחבר , אבל. שלו במיסטריות' אני'ה-עמעום תודעת ידי-כמתקדש אשר רכש את כוחות הריפוי שלו על

הכריסטוס לא ביצע את הריפויים שלו : "הוא רוצה לציין; רוצה להדגיש דבר אחר פי מתי-האוונגליון על

                                                      
21

 .אל הריפוי בפנתיאון היווני הקדום 
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; ידי האנושות כולה-יירכש בהדרגה על, בתוכו כדגם מקורי ומבודד אלא הכוח החי אשר פעל, בדרך הזאת

אך בעתיד , עדיין לא. שלו' אני'כוח העשות את הדברים הללו באמצעות כל אדם יהיה מסוגל ל, עם הזמן

ידי הכריסטוס בתחילת העידן שלנו יופיע לאט -מה שהוגשם על. כוח זה יתעורר לחיים באדם הרחוק

רצה  פי מתי-האוונגליון עלזהו הדבר שמחבר . ביאו לידי ביטויההאדם יהיו מסוגלים ל-ובהדרגה ובני

אלא משהו ', נס'מחבר זה לא התכוון במיוחד לתאר : ביכולתי לומר, תודעה אוקולטיתבדברי על . להדגיש

התוצאות מוצגות זהו הדבר שמגלים כאשר . טבעי ומובן והוא רק רצה להראות שהוא הוגשם בדרך חדשה

ההבנה אשר נכנסה אל תוך -אנו רואים כמה עמוקה אי; באמצעות מדע הרוחשל מחקרים אמיתיים 

 ?כיצד ממשיך הסיפור. םהאוונגליוני

היה ירידה אל תוך כל , העמידה בניסיוןן קרה בחייו של הכריסטוס כתוצאה משראינו שמה , עד כה

פו גווהכוחות הקורנים מ; האתרי שהתרחשו כאשר אדם שקע אל תוך גופו הפיסי וגופוההתנסויות האלה 

במתרחש . פויים הבאים לאחר מכןוכפי שמתגלה ברי שה על ההרפעלו כמסופר בדר האתרי הפיסי ומגופו

כך אנו מזהים שהכוח של כריסטוס ישוע פעל ומשך אליו תלמידים באותה דרך שבה הם נמשכו -אחר

 .אלה נמשכו אליו בדרך שהינה ייחודית לו, באופן טבעי, אך; העברן למתקדשים מ

בעובדות  ,הכנהל ש כדרך ,עלינו להיזכר, מנקודה זו ואילך פי מתי-האוונגליון עלכדי להבין את 

שתלמיד הצועד באמת בנתיב  לזכורעלינו . מסוימות של מדע הנסתר אשר נרכשו לאורך שנים של מחקר

היו בנוכחותו של שאלה . תפיסה אשר חיה באימגינציות, רוכש סוג של תפיסה אימגינטיבית, ההתקדשות

אמירות מופלאות כמו  מועלשכריסטוס ישוע היו צריכים לא רק לרכוש את הכוח שבאמצעותו הם יכלו 

אלא הכוח , היו צריכים לא רק לקחת חלק בריפויים שהוגשמו על ידו, אלה של הדרשה על ההר

העוצמה הפעיל בכריסטוס ישוע היה צריך לעבור בהדרגה אל אלה שהיו חבריו ותלמידיו הקרובים -רב

הוסמך לחשוף משמעות חדשה  הכריסטוסמוצג כיצד לאחר העמידה בניסיון , תחילה. גם זה מתגלה. ביותר

נאמר לנו כיצד , לאחר מכן. לתורה הקדומה ולהוציא אל הפועל את הריפוי הקדום באמצעות אימפולס חדש

 .ים אליוו ועל אלה שבבהירות מרבית קשורהכוח שהיה משולב בו במידה המלאה ביותר השפיע על תלמידי

לאלה שלא היו יכולים צג נמסר במילים מעצם העובדה שמה שהוא יי? כיצד מוצגים לנו דברים אלה

בנבחרים האלה זה פעל כך שזה . הפעולה הייתה שונה, אלה שיכלו לקלוט ונבחרו על ידואך עבור , לקלוט

מה שנבע מכריסטוס ישוע , לכן. זה הניע בהם את השלב הראשון של ידיעה עילאית, חנן אותם באימגינציות

; ועמם לרכוש סוג של תורה, כך שיכלו לשמוע את דבריו', או בלי בחוץ'איברי על אלה שהיו -פעל באופן דו

ארמה שלהם ומפני שהם היו פתוחים במיוחד לקלוט את הק בגלל, אשר חשו את כוחו ונבחרו, אחריםב

זה . ידיעה שבדרך מסוימת העלתה אותם שלב לקראת עולם הרוח, זה עורר הכרה אימגינטיבית, הכוח הזה

הם יכלו לקלוט עובדות הקשורות , כלומר" ;מצאים בחוץ שומעים רק במשליםאלה הנ: "מבוטא במילים

אתם יכולים לקלוט את המשמעות : "ו הוא אמרלנבחרים של, אך; מבוטאות בתמונותלעולמות הרוח 
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אין להתייחס ." השפה המובילה אל הדברים של העולמות העילאיים יותר –העמוקה יותר של המשלים 

 .ד באופן מילולילמילים האלה אחרת מלב

מכל . יותר לדרך שבה התלמידים הובלו אל תוך העולמות העילאיים ברצינותהבה נתייחס , עתה

, של רצון טובאלא גם מידה מסוימת , נחוצים לא רק מאזינים, כדי להבין את מה שעליי לומר עתה, מקום

הממשית של  הכוונה אוכל למסור לכם מה, אז. לימוד מדע הנסתרידי -נרכשה עלר שאחדור בהבנה 

בו , הראשון: תדיה של ההתקדשוניזכר שוב בשני צי, כדי לעשות זאת. פי מתי-אוונגליון עלהדברים הבאים ב

האתרי וכך לומד לדעת את ישותו הפנימית ומובל אל הכוחות שהינם  פוהפיסי וגו האדם יורד אל תוך גופו

אנו יודעים , עתה. להתפשטות במקרוקוסמוס ,בו הוא מובל אל תוך עולם הרוח ,והשני; יוצרים בתוכו

מגופו שלו ' אני'האדם נסוג במהלך השינה עם הגוף האסטרלי וה, אם כי בלי להיות מודעים לכך, שבמציאות

גוף 'לכן השם  –כך שיוכל לספוג את כוחותיו , הכוכבים-האתרי ומוזג אותם ביקום זרועומגופו הפיסי 

פני -ה רק הבנה מודעת של דברים עלאינ צורה זו של התקדשות התוצאה של(. כוכבים-זרוע)' אסטרלי

הקוסמוס וידיעה על ן קליטת כוחות הזורמים מ: אלא לקיחת חלק בקוסמוס ומזיגת העצמיות לתוכו, האדמה

בגלל טבעו , בכריסטוס כבר היה קיים, כל זה שאליו שאפנו ואותו רכשנו לאט. הכוכבים-העולם זרוע

אלא במהלך שעות הערות שלו , דמה לשינהר שאהיה בו לא רק במצב הוא . רדןמאז הטבילה בי, המיוחד

היה יכול לאחד את ישותו עם כוחות הכוכבים אפילו הוא , אז. האתריוגופו הפיסי גופו כאשר שהה בתוך 

 .ולהוריד את כוחותיהם מטה אל תוך העולם הפיסי

ות המשיכה של גופו הפיסי וגופו באמצע: אפשר לתאר כדלקמן חוללישוע את מה שכריסטוס , לכן

הירח , הוא משך מטה אל האדמה את כוחות השמש, האתרי אשר הוכנו במיוחד ובאמצעות טבעו כולו

הוגשמו , המעשים שהוגשמו על ידו. בה במידה שזה קשור לאדמה שלנו, והקוסמוס באופן כללי, והכוכבים

שאחרת זורמים מטה אל תוך האדם , חיים-קיבריאות ומעני-באמצעות תיווכם של כוחות קוסמיים מעניקי

הקוסמוס דרך המשיכה ן זרמו מטה מר שאהכוחות שבאמצעותם הכריסטוס פעל היו כוחות . במהלך השינה

: כך שהם בצדק חשו, התלמידים היו מוכנים לקלוט, עתה .הם זרמו מגופו אל תלמידיו, הגופנית שלו

כוח זה ; שדרכו כוחות הקוסמוס זורמים אלינו כמו מזון רוחי ,בו אנו רואים לפנינו ישות, כריסטוס ישוע זה

 !נמזג לתוכנו

כי הם עדיין לא הגיעו אל אותו שלב גבוה ביותר  –איברי של תודעה -התלמידים היו במצב דו, אבל

במצב תמיד הם עצמם חיו . אלא רק להתפתחות גבוהה יותר דרך הכריסטוס, של התפתחות אנושית

ף ובגלל שהם היו במצב מתחל; אדם רגילים-שאפשר להשוותו לשינה ולערות של בניאיברי של תודעה -דו

להיכנס אל מתחת להשפעתו של הכוח המאגי של , שניכן במצב האחד ובמצב ה, התאפשר להם, זה

כוחו של הכריסטוס פעל עליהם באופן שווה ביום כאשר הם היו עמו ובלילה כאשר הם היו . הכריסטוס

אדם במהלך השינה אינם מודעים -בניכלל -שבדרךבעוד , אך. ולגוף האתרי שלהםמחוץ לגוף הפיסי 
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. הוא היה גלוי להם; הכריסטוס שמסביבם-התלמידים היו מודעים לכוחהרי ש, הכוכבים-לסביבתם זרועת

 .הכוכבים-שהזין אותם מהיקום זרועהוא כוחו שלו עו שהם יד

עלינו לזהות , כולל בתלמידים, בכל אחד. מידיםהשפעה נוספת על התל הייתהאיברית זו -תודעה דול

של מה שיפרח הזרע . מה שהוא נושא בתוכו כזרע עבור ההתגשמויות העתידיותאת הן את האדם בהווה והן 

אילו כוח זה שכבר קיים . כבר קיים בכל אחד ואחת מכם, בתוככם בתקופות עתידיות בדרך חדשה לחלוטין

הוא היה מתגלה כסוג של התנסות מוקדמת של ראייה רוחית וזה , יתבתוככם היה מתפתח לכדי ראייה רוח

אז נראים דברים , ואמיתיותאם התנסויות ראשונות אלה טהורות . היה לובש צורה של ראיית העתיד

הכריסטוס זרם לתוכם כך -כוח, בתודעה רגילה. זה היה המקרה עם התלמידים. הקשורים לעתיד המיידי

 ."הכריסטוס זורם לתוכנו כפי שהוא עושה בתודעת ערות רגילה-כוח, ערים בהיותנו: "שהם יכלו לומר

הכריסטוס -היות שהם היו תלמידיו של ישוע והיות שכוח? היו במצב של שינהמה היה כאשר הם , אך

, תרחש באותו רגעמהם לא ראו את ה; לרואים רוחיים ברגעים מסוימים במהלך השינה היוהם , פעל בהם

אל תוך ים החזיונות האסטרליים וראו באופן נבואי , כביכול, הם צללו. ת חלק בעתידאבל הם יכלו לקח

 .יתרחשו בעתידר שאדברים 

ן הם חשו שהכריסטוס הביא להם מ, במהלך היום. התלמידים חיו בשני מצבים של תודעה, לכן

הוא עצמו היה מפני ש; המרחב הקוסמי את הכוחות של העולמות הקוסמיים שהוא העביר להם כמזון רוחי

. ידי ההסכמה הכריסטיאנית לקבלת תורת זרתוסטרא-מיוצג על אשר הוא הביא להם את, השמש-כוח

של קונסטלציות השבע הכריסטוס העביר להם את הכוחות שהשמש הייתה צריכה להעניק דרך 

מצעות התלמידים היו מודעים לכך שבא, במהלך הלילה. היום שלהם-שם היה המזון של שעות. היום-שעות

הלילה מזגה מזון שמימי אל תוך הנפשות שלהם כפי -נראית של שעות-השמש הבלתי, הכריסטוס-כוח

 .שקרה עם חמש הקונסטלציות הנותרות

; שמש-עם כוח, הכריסטוס-אנו מאוחדים עם כוח: "בראייה הרוחית האימגינטיבית שלהם הם חשו, כך

; האדם של תקופת התרבות הרביעית-כלומר בני, יתהאדם בתקופה הנוכח-הוא שולח לנו את מה שנכון לבני

, הלילה-הכריסטוס מוסר לנו את התשורות של השמש של שעות-כוח, זה של הלילה, במצב התודעה השני

תקופת , זה היה הולם רק לעידן שעמד להופיע, אבל." הלילה-ככוח של חמש הקונסטלציות של שעות

 ?ד אפשר היה לבטא זאתכיצ. זה מה שהתלמידים חוו. התרבות החמישית

בזמנים הקדומים . ברצוני לדבר על דבר אחר, לעת עתה. יהיה לנו יותר לומר על כך בהרצאה הבאה

התווסף למספר תיאור המאפיין החשוב ביותר של , וכאשר הייתה כוונה לפרט' אלף'-אדם תואר כ-המון בני

בעוד שאלה שכבר חיו ', לף הרביעיא'-תוארו כהאדם של תקופת התרבות הרביעית -בני, לכן. המון זה

למידים ידעו הת, לכן. אלה היו מונחים טכניים. 'האלף החמישי'בהתאמה עם התקופה החמישית כונו 

את המזון ההולם לתקופת , היום-דרך הכריסטוס משבע הקונסטלציות של שעות שבמהלך היום הם קלטו



 

118 

ודעה האימגינטיבית של ראייה רוחית של והם ידעו שבת. כלומר עבור האלף הרביעי, התרבות הרביעית

השתייך לתקופה שעמדה לבוא  אשרהלילה את -הם קלטו דרך חמש הקונסטלציות של שעות, הלילה-שעות

ידי שבעה -השמים עלן ניזונו מ, של התקופה הרביעית או האלף הרביעיהאדם -בני. זו של האלף החמישי –

האדם של התקופה החמישית או האלף -בני; היום-ותשבע הקונסטלציות של שע –לחם שמימיים -כיכרות

החלוקה בין , באותו זמן. הלילה-ידי חמש הקונסטלציות של שעות-השמים עלן ניזונו מ, החמישי

עשר של -הסימן השנים –ידי דגים -הלילה מצוינת תמיד על-היום ואלה של שעות-הקונסטלציות של שעות

 .המזלות-גלגל

השיח המאגי בין הכריסטוס  –חשוב במיסטריות  לתהליךהוא מתייחס  ;אנו נוגעים בסוד חשוב, כאן

, השאור הישן של הפרושיםהכריסטוס מבהיר זאת כאשר הוא מספר להם שהוא אינו מדבר על . ותלמידיו

שמש של הקוסמוס אף על פי שבמקרה אחד היו לו רק שבע -אלא שהוא מוריד אליהם מזון שמימי מכוחות

ובשני היו לו חמש  –היום -הלחם של שעות-שבעת כיכרות –היום להפיק מהן -הקונסטלציות של שעות

ידי -החלוקה שסופקה תמיד על. הלילה-הלחם של שעות-חמשת כיכרות, הלילה-הקונסטלציות של שעות

בצורה  משמעותוידי כך הם מציינים את -שני דגים מוזכרים במפורש ועלבמקרה אחד , אכן –' הדגים'

 .ברורה יותר

מי יכול להטיל , פי מתי-האוונגליון עלהם מעבירים בדרך זו מבט חטוף בעומקים העמוקים של כאשר 

כי , ספק בכך שזה קשור להתגלויות המרחיקות לאחור עד לזמנו של זרתוסטרא וזה היה צריך להיות כך

אחד  השמש המאגי שיום-הראשון שהביא הבנה על כוח, שמשה-זרתוסטרא היה הראשון שלימד על רוח

 .מסוגלים לקלוט אותויזרום מטה אל האדמה על אלה שיהיו 

הם , פי מתי-אוונגליון עלב? המרצים השטחיים על האוונגליונים על אודות הדברים האלהמה אומרים 

לחם ובמקרה אחר האכלת חמש אלף איש -כיכרות ארבעב איש ארבע אלףמוצאים תיאור של האכלת 

וההבדל במספרים כטעות כתיבה  זרה על הראשוןרק כחהשני  הם מתייחסים לתיאור .לחם-בחמש כיכרות

האוונגליונים לא הופיעו , ברם. אין ספק שדבר כזה יכול לקרות בהכנתם של ספרים מודרניים. רשלנית

זה מפני שהעובדות העמוקות . ישנה סיבה עמוקה לכך, בהם פעמיים ופיעמאם תיאור מסוים . בדרך הזאת

מאה שנה , פנדירה-ישוע בן, ידי האיסיי הגדול-נמסרו עלר שאתואמות לתורות  פי מתי-האוונגליון עלשל 

שעלינו לשאוף באמת לחקור כך , הוא יוכל להיות מובן, כדי שכאשר יופיע, כריסטוס-לפני ביאתו של שמש

 .נמשיך .את העומקים של האוונגליון הזה

לזרום ממנו אל תוך , ראשון כדבר, אפשר לכוחות הראייה האימגינטיבית או האסטרלית הכריסטוס

תן למי : אדם עשוי לומר. דבר זה מוצג בבהירות. פי מידת הקיבולת שלהם-אשר ספגו אותם על התלמידים

תן למי שיש : נאמר, כאשר דברים לא נכתבו, כמו בזמנים קדומים יותר. שיקרא, שיש עיניים לקרוא

האם ! שיקרא את האוונגליונים, יים לקרואתן למי שיש עינ: אנו אומרים, כך! שישמע, אוזניים לשמוע
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היום בצורה שונה מזו -כריסטוס הופיע בפני התלמידים בשעות-מצוין באיזשהו מקום שכוח זה של שמש

 .זה מצוין במפורש, כן? הלילה-שהוא הופיע בשעות

כלומר בין שלוש ושש בבוקר  –של הלילה  תהרביעי שבמשמרתאנו קוראים , בקטע חשוב באוונגליון

זה היה . פני המים-רפאים המהלכת על-ראו מה שהם חשבו בהתחלה שהינו רוח, שישנוהתלמידים  –

מפני שרק בזמן מסוים היה יכול , גם הזמן המדויק ניתן. הכריסטוסן השתקף מר שאלילי שמש -כוח

שכריסטוס ישוע התהלך . הקוסמוס אליהם דרך ישות כזאתן להתגלות להם כיצד כוח זה זרם מטה מ

שמש היו -התקיימו האמצעים שעמם כוחות, האינדיבידואל האחד הזה, של אישיות זו לשתינה ובנדודיהבפ

מוצג באופן ברור מעצם העובדה שבאוונגליונים תמיד ישנה התייחסות , האדמה שלנו עלמסוגלים לפעול 

ו של הכוחות פעילות ז, קוסמי זה של הכריסטוס-טבע. הלחם השמימי – למיקום השמש ביחס לקונסטלציות

 .בכל מקום עומדים עליהם, הקוסמיים דרך הכריסטוס

ידי -היו צריכים להתקדש באופן מיוחד על, התלמידים המתאימים ביותר לקלוט אותו ,יתר על כן

 אלא כך, כך שיוכלו לקלוט את עולם הרוח לא רק באופן אימגינטיבי כמו בתמונות אסטרליות, הכריסטוס

.( דובר על כך לעתים קרובות כהתעלות אל תוך הדווכאן. )תרחש שםה אשראת שיוכלו לראות וגם לשמוע 

התקדשות זו נועדה לאפשר להם לפתח את הכושר שבאמצעותו יוכלו לזהות את האישיות המוכרת להם 

. הם ראו אותו במישור הרוחי, דרך ההתקדמות הרוחית שהם עשו, כאשר, פני האדמה ככריסטוס ישוע-על

 .רואים רוחיים בתחום עילאי יותר מזה של המישור האסטרליהם נועדו להיות 

לקלוט את הכוח ביותר זה התאפשר רק לאלה שהיו מסוגלים . לא כל התלמידים היו מסוגלים לכך

הוא מתאר כיצד , לכן. יעקב ויוחנן, כיפאאלה היו , פי מתי-האוונגליון על סמך-על. הכריסטוסן הנובע מ

אל , לה למקום שבו הוא היה יכול להובילם אל מעבר לתחום האסטרליהכריסטוס הנחה את השלושה הא

; כריסטוס ישוע עצמו, תחילה; טיפוס רוחיים מסוימים-הם היו יכולים לראות אבות, שם. תוך תחום הדווכאן

מי , הנביא אליהו הקדום, מפני שהיו מסוגלים לקלוט את הקשר שבו ניצב בפני האחרים, ולאחר מכן

הם היו מסוגלים לראות את . מבשרו של כריסטוס ישוע, וחר יותר כיוחנן המטבילשהתגשם מחדש מא

והם ראו גם את , (כי הסצנה התרחשה לאחר הוצאתו להורג של יוחנן ונסיגתו אל תוך עולם הרוח)אליהו 

התנסות זו כולה התאפשרה רק מפני ששלושת התלמידים הנבחרים התעלו לראייה . קודמו הרוחי, משה

כי הוא מספר לנו שהם לא רק ראו , מציין בבירור שהם הגיעו לדווכאןהאוונגליון . א רק אסטרליתל, רוחית

הוא גם מספר לנו  אלא, "הופעתו קרנה כמו השמש: "םמבוטא במילי –שמש שלו -את הכריסטוס מלא בכוח

לא רק  הם –עובדה זו מצביעה על התעלות אל תוך הדווכאן . שהם שמעו את השלושה משוחחים ביניהם

איננו מוצאים . סצנה זו כולה נמצאת בהתאמה קפדנית עם המחקרים של מדע הרוח. אלא גם שמעו, ראו

כאשר הוא מתאר כיצד , בשום מקום סתירה כלשהי בין המחקרים האלה ובין מה שמתגלה באוונגליונים
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ממלכת , הדווכאן הכריסטוס עצמו הוביל את תלמידיו תחילה אל תוך התחום האסטרלי ולאחר מכן אל תוך

 . הרוח

שמש שפעם נובא -העוצמה של כוח-מזהה בבירור את כריסטוס ישוע כנושא רב פי מתי-האוונגליון על

. אהורא מזדאו או אורמוזד –שמש -רוח, שמש-הוא מתואר בצורה מדויקת ככוח, בו. ידי זרתוסטרא-על

בתיווכו , ירדה, שהיא שכנה בשמש שעליה זרתוסטרא היה יכול רק להכריז, שהישותמדגישים את העובדה 

דרך מחזור חיים אחד ויחיד זה בגוף . היא שכנה על האדמה והתאחדה עמה; האדמהאל , של ישוע מנצרת

יותר , הארצית והוא התאחדלאימפולס עבור האבולוציה  היההכריסטוס , גוף אתרי וגוף אסטרלי, פיסי

פני האדמה במידה כזו -היה נוכח פעם על' אני'-טבע, במילים אחרות. עם אותה אבולוציה, בהדרגהויותר ו

שקלטו את הכריסטוס או קיבלו אותו במובן שבו , בתוך אישיות אחת שהוא אפשר לאלה שהלכו בעקבותיו

אדם -כאשר בני. הבאות יהםהזה בהתגשמויות' אני'ה-כדי לרכוש את הכוח של טבע, פאולוס קיבל אותו

פני האדמה ממלאים את נפשם בכוחה של -שארית זמנם עלהלך ואם במ, מהתגשמות אחת לאחרת ובריםע

 .הרי שהם יתעלו אל הישגים עילאיים יותר ויותר, האישיות אשר חייתה באותו זמן

היה זמן שבו אלה שנועדו לכך היו מסוגלים לראות את הכריסטוס בגופו של ישוע מנצרת בעיניהם 

סטוס שקודם לכן היה יכול להיקלט רק כרוח במהלך האבולוציה הארצית ארע שהכרי, פעם. הפיסיות

שבה המלאות של האדם הוא הישות . ירד והתאחד עם כוחות האדמה למען המין האנושי כולו, השמש

מאורע זה מציין את . שבמקרה מסוים אחד ירד וחי בתוך גוף פיסי, אותו כוח; שמש הזורם היא לחיות-כוח

הוא יזרום בהדרגה ובמידה הולכת . זרום אל תוך האדםתחילת העידן שלנו שבמהלכו כוח השמש נועד ל

בה במידה שהגופים , הכריסטוס-אל תוך אלה הממלאים עצמם מהתגשמות להתגשמות בכוח, וגוברת

 .הארציים שלהם יאפשרו זאת

עם אותו ילד מיוחד  קלהבין שלא כל גוף פיסי יכול לחוות את הכריסטוס בדיוק כפי שהיה ר יש

ידי -למצב עילאי של שלמות עלישוע ואז הובא -דרך שתי תצורות, ורכבת שתיארנושעבר הכנה בדרך המ

יהיו  אלה המתמסרים לו. פעם אחת בלבד. זרתוסטרא שבו הכריסטוס היה יכול לחיות פעם במלאותו

יביא לא העתיד . כך יותר באופן חיצוני-תחילה באופן פנימי ואחר, הכריסטוס-מסוגלים למלא עצמם בכוח

מה תהיה המשמעות של קבלת הכריסטוס . מלא בוהתאדם יהיו מסוגלים ל-אלא בני, של כוח זהרק הבנה 

מחזות של תיאודורה ב' הרוחי-הרואה-טבע'השתדלתי לתאר לכם ב, פני האדמה-עבור אבולוציה אנושית על

, מוכרחים להתייחס אליה כמי שפיתחה את הכוח לראות את העתיד הקרוב. המיסטריות הרוזנקרויצריות

, יותר ויותר, בהדרגה, שבהתחלה רק מעטים ולאחר מכן, לא רחוק, לראות כיצד אנו מתקדמים לקראת זמן

אלא כהתפתחות טבעית , לא רק כתוצאה של חניכה רוחית; של הכריסטוס התצורהאת לראות יהיו מסוגלים 

ובעתיד  –האתרי  אלא בעולם, לא בעולם הפיסי, הם יקלטו אותו .שלנוהנוכחי האבולוציוני של השלב 
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ששכנו במישור הפיסי לראותו אדם -התאפשר לבני, פעם. הם יראו אותו בתצורה אחרת, רחוק יותר

 .זה היה צריך להיחוות פעם אחת; הפיסית בתצורתו

אנו מתקרבים . הכריסטוס היה נכשל במשימתו אלמלא היה פעיל ומתפתח ללא הרף-אימפולס, ברם

. יש להתייחס לזה כמסר –ת את הכריסטוס בכוחותיו העילאיים יותר לזמן שבו האדם יהיה מסוגל לראו

מבחינה רוחית  תיפקחנהכלומר שעיניהם ', תיאודורס'ל יהפכו יםרוספאדם -בני, לפני חלוף המאה העשרים

הוא ', נולד טרם זמנו'החיזיון של פאולוס התאפשר מפני שהוא . והם יחוו את מה שפאולוס חווה לפני דמשק

אדם כמו פאולוס אינם זקוקים לשום אוונגליון או מסמך כדי לדעת את -בני. ה מוקדמתנולד בליד

 .כפי שהוא, מתוך התנסות פנימית, הכריסטוס יופיע בפניהם בעננים האתריים והם יידעו אותו. הכריסטוס

הלבוש שבו הוא התגלה לפאולוס כצללית , אך בלבוש אתרי, זהו סוג של ביאה שנייה של הכריסטוס

הכריסטוס נושא עמו את -משימתנו היא להדגיש במיוחד שעצם טבעו של מאורע. מה שעומד לבוא של

הפעם ; יופיע שוב לפני סופו, המשתמע מכך שמי שבא בגוף פיסי ככריסטוס ישוע בתחילת העידן שלנו

אם אדם ירומם את טבעו וירכוש . בהיותו עטוף בלבוש אתרי כפי שהופיע בפני פאולוס בדרך לדמשק

 היה ביאה שנייה של הכריסטוס בגוף פיסימ. הוא יתוודע למלאות של טבע הכריסטוס ,כשרים עילאיים יותר

שהיא לא הצליחה לגרום להתפתחותם של כוחות , מע שלא הייתה שום התקדמות מאז ביאתו הראשונהתמש

אלה באדם ועם הכריסטוס היא פיתוחם של כוחות עילאיים -תוצאתו של מאורע, כי. עילאיים יותר באדם

 .המקום שממנו כוחותיו נובעים, כוחות חדשים אלה אפשר יהיה לראות את הכריסטוס בעולם הרוח

בדיוק כפי שהמורה , חובתנו לדבר על עובדה זו, מצוידים בהבנה של המאבק ההיסטורי של תקופתנו

בהתייחסו ', וא מקו דודאריה שעמד לב'דיבר באופן נבואי על הכריסטוס כ, פנדירה-ישוע בן, האיסיי הגדול

האם יכול היה להיות לאנושות המזל הטוב . הקונסטלציה של מזל אריהן שמש שנועד לזרום מ-לכוח

ר שאפנדירה -לראות את ההתגשמות מחדש בתקופתנו של אותו ישוע בן( ברצוני למסור זאת רק כציון)

יה מזהה כשליחותו החשובה הוא ה, קיבל השראה מהבודהיסטווה הגדול שנועד להיות מייטריה בודהא

והוא יטביע , הכריסטוס שיופיע בעננים אתריים, ביותר את התורה הזאת העוסקת בכריסטוס האתרי

הבה נניח שישוע זה . שהכריסטוס היה יכול להופיע בגוף פיסי בשומעיו את העובדה שרק פעם אחת ויחידה

היה מתגשם מחדש , העידן שלנושתינה מאה שנה לפני אשר נסקל למוות בפל –בנו של פנדירה  –

, אלא בלבוש אתרי, לא בגוף פיסי, הוא היה מספר על ביאתו; כריז על ביאתו של הכריסטוסבתקופתנו ומ

הדבר . פנדירה היה נודע במה שהוא היה-ישוע בן, ידי ציון עובדה זו-על. ידי פאולוס-דומה לזה שנראה על

ם אחד יהיה מייטריה בודהא הוא מה שאפשר לכנות התורה השני היסודי ביותר שיהיה עלינו להבין ממי שיו

במיוחד מתפיסות עלינו ללמוד ממנו כיצד הכריסטוס יופיע בתקופתנו והוא יזהיר אותנו . האיסיית החדשה

ישנו סימן אחד ודאי שבאמצעותו נוכל לזהות את ישוע . מחדש של התורה האיסייתזו ה שגויות ביחס לליד

מי שבימינו הכריז על כוחו כזהה לזה . הוא לא יכריז שהוא הכריסטוס. וב בתקופתנופנדירה אם ייוולד ש-בן
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של אותו מבשר של הכריסטוס  שקרחותם של נציג , מעצם טענה זו, ששכן בישוע מנצרת יטביע על עצמו

הסכנה , כאן. את עצמו כנביא שקר יחשוףהוא , עם הצהרה כזאת. אשר חי מאה שנה לפני ימיו בפלשתינה

נטען באופן נמרץ על האדם , מצד אחד. אדם מתנדנדים בין שני קצוות מנוגדים-בני, בתקופתנו. לה מאודגדו

אנו שומעים זאת ללא הרף נאמר . המודרני שהוא אינו מסוגל לזהות את הכוחות הרוחיים הפועלים באנושות

 גם אילו, רי כלשהוות כוח רוחי מקודור שלנו חסרה התשורה או חסר הכוח לזהשלידי האדם ברחוב -על

שהתגשמות , אם כי למרבה הצער נכונה, זוהי עובדה מכוערת אחת של העידן שלנו. את עצמו חושףהיה 

אם כי בלי שיזהו אותה או שיחלפו על פניה , עוצמה עשויה להתרחש בו-מחדש של אינדיבידואלים רבי

בעוד . לנו ובעידנים רבים אחריםהנפוצה בעידן ש, רעות-לא פחות מבשרת, וישנה עובדה נוספת. באדישות

מלאת ישנה נטייה . אחרים מרוממים לשמים, שאינדיבידואלים רוחיים אינם מוערכים ואין מזהים אותם

בכל . שלכל אחת המשיח המיוחד לה, בכל מקום אנו מוצאים קהילות. םלהאליה אינדיבידואליחיים ביותר 

 .שוב ושוב במהלך מאות השנים זה מופיע; כך היה תמיד. מקום מורגש הצורך בהאלהה

שהיו לו חסידים רבים ונידון , 1137ם מספר על כריסטוס שקרי אשר הופיע בצרפת בשנת "הרמב

הופיע בקורדובה אדם שטען , הוא גם מתאר כיצד ארבעים שנה מוקדם יותר. ידי סמכות ציבורית-למוות על

משיח שקר הופיע , עשרה-המאה השתיםבתחילת , עשרים וחמש שנה מוקדם יותר, שוב. שהוא הכריסטוס

היה אדם בפרס שלא טען  1147בערך בשנת , לבסוף. שרמז על מישהו כביר יותר, בעיר פס שבמרוקו

, הגרועה מכולן הייתה אחת שכבר הזכרתיההופעה , אבל. כריסטוסאיזשהו אלא לימד על , שהוא הכריסטוס

אנו יכולים . ההתגשמות מחדש של הכריסטוסהוא טען שהוא . סמירנהב 1666זו של שבתאי צבי בשנת 

תנועתו לא . בטבעו של משיח שקר, בו ובהשפעה שהייתה לו על סביבתו, באופן ברור ביותר, להבחין

אדם מכל רחבי אירופה נסעו כדי -ובניעל הופעתו של כריסטוס חדש התפשטו חדשות ; הייתה קטנה

זו הייתה . אפריקה ומרכז אסיה-מצפון; רוסיה-רוםהונגריה וד, מפולין; צרפת ואיטליה, מספרד; לראותו

שהעז להתכחש לכך ששבתאי מבשר רעות לכל מי תנועה עולמית גדולה והיא יצרה סנסציה גדולה וזה היה 

הייתה מציבה את הספקן אל מול , התכחשות כזאת לפני ששבתאי צבי חשף את עצמו. כריסטוסצבי היה 

 .בהאדם דגלו -דֹוגמה שמספר גדול של בני

אך ודאי בחוגים , אולי לא בחוגים כריסטיאניים, תמידאשר מופיעה זוהי העובדה המכוערת השנייה 

זה לרוב קורה , במדינות כריסטיאניות. מורגש הצורך לאפשר למשיחים להופיע בצורה ארצית. אחרים

, ת מדע הרוחשבאמצעו: מה שמדאיג אותנו בעיקר הוא. 'ים-כריסטוס'שבהם אפשר למצוא , בחוגים קטנים

אפשר להימנע משני , באמצעות הסברים מדעיים והבנה בהירה של העובדות המתגלות באמצעים אוקולטיים

הסוג הזה ומאפשרת להבין בדרך מסוימת את ן הבנה ממשית של מדע הרוח מונעת טעויות מ. סוגי השגיאות

בהיכנסנו עמוק יותר אל , לנו היא מאפשרת. העובדות ההיסטוריות העמוקות ביותר של הזמנים המודרניים
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לקבל את מה שדומה לסוג של התעוררות של התורה האיסיית שהייתה הראשונה , תוך החיים הרוחיים

 .כמאורע של העולם הפיסי, פנדירה-פיו של ישוע בןמ, לנבא את ביאתו של הכריסטוס

ח החיה של פי הרו-אם נשאף לחיות על, אילו התורה האיסיית הייתה מתעוררת מחדש בימינו

לקבל את האינספירציה של  להתכונןעלינו , פי המסורת של בודהיסטווה קדום-ולא על, בודהיסטווה חדש

בודהיסטווה זה יעורר בנו השראה ויפנה את . אותו בודהיסטווה שיום אחד יופיע כמייטריה בודהא

וימלא באור את  ברךהוא י. לבנו לזמן המתקרב שבו הכריסטוס יופיע בתצורה חדשה בגוף אתרי-תשומת

 .חזרתו בלבוש אתריקראת כוחות חדשים כהכנה ל, באמצעות החכמה האיסיית החדשה, אלה המפתחים

, לכן; שנועד להיות מייטריה בודהא, אנו מדברים במובן של אותו בודהיסטווה מעורר ההשראה, עתה

ים על חזרה של הכריסטוס איננו מדבר. אנו יודעים שאיננו מדברים בהתאמה עם איזושהי התוודות דתית

אנו , ברם; אין זה משנה לנו שאנו מוכרחים להיות שונים מתורה כזאת. תפיסה במישור הפיסי-שתהיה ברת

אלא , אין בנו שום דעה קדומה לטובת צורה כלשהי של תורה דתית מזרחית. יודעים שהתורה שלנו אמיתית

תו העתידית של הכריסטוס שתהיה בצורה שאותה אנו חיים אך ורק למען האמת ואנו מכריזים על אופן ביא

 .למדנו מהאינספירציה של הבודהיסטווה עצמו
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מופיעה , שאותו אנו יכולים לתאר כאימפולס לקראת התקדשות חדשה, 'העמידה בניסיון'לאחר סיפור 

מה שהוא מסר להם לא היה . לוטיןזו הייתה תורה בצורה חדשה לח. התורה שהכריסטוס מסר לתלמידיו

דבר זה מוצג במעשי הריפוי . למען המין האנושי, בריאות-כוח מעניק, אלא ככוח, הוראותדרך של כך ב-כל

 .שלו

 –מניח מראש את הרצון הטוב להבין ה, כפי שאמרתי, כזהמעבר במחקרים שלנו עשינו , אתמול

השתדלנו . מדעית אשר התקבלה במהלך השנים-חיתהרצון הטוב שהינו תוצאה של עבודה נמרצת בידיעה רו

כריסטוס . ניתנו לתלמידיםר שאשפה אנושית ולהבהיר את טבע ההוראות עוצמה ב-מיסטריה רבת לתאר

המקרוקוסמוס אל תוך התחום הארצי ן עברו מאשר עבור הכוחות  ,של מרכז חי, ישוע היה סוג של מוקד

של כוחות התאפשר רק באמצעות הכוחות המיוחדים  ריכוז כזה. ולפיכך אל תוך נפשות התלמידים

מודעים -האדם רק בהיותם לא-כוחות שקודם לכן הוענקו לבני. המשתייכים לטבעו של כריסטוס ישוע

שהינם כוחות , פרטים על הכוחות הללו. החיים של הקוסמוס עצמו-ככוחות המאירים ומעניקי, בשינה

ידי התייחסות לקונסטלציות ואנו -יכולים כמובן להימסר על, הקיום של העולם-מאירים בהקשר עם הוויית

 .פי מתי-האוונגליון עלמציעים לעסוק במיסטריות האלה היום בה במידה שהן תשפוכנה אור על 

מפני , עלינו להבין כיצד התלמידים העשירו את ידיעתם ביחס לתנאים הארציים, כדבר ראשון

, לצמוח בחייהם ובחכמה חיה, היו מוכרחים להתפתח בתוכםהם . שהכוחות של כריסטוס ישוע זרמו לתוכן

אך , מקרה על הטבע הייחודי של התפתחות זו באחד התלמידים או השליחים מובא. בדרכים המגוונות ביותר

עלינו להבין . המקיפה וו במסגרתאות רק אם נציג, נוכל להבין מאורע חשוב ובולט זה בחייו של השליח

 .האבולוציה האנושית ככוליות רתבעצמו במסגשהאדם מתקדם 

אין זה לשווא שהתגשמנו בתרבויות , כן-כמו; אין זה לשווא שאנו עוברים מהתגשמות אחת לאחרת

כדי שנוכל לצבור התנסויות  –לטינית -כלדית והיוונית-המצרית, הפרסית, ההודית –אטלנטיות -אחרה

כל שלב מספק את התנסויותיו ההולמות כאשר , הספר הגדול של החיים-אלו הם שלבים בבית. נותמסביב

במה כרוכה ההתפתחות האנושית לאורך התקופות . את כולםבהדרגה אנו עוברים . ומקדם את ההתפתחות

 ?השונות

: אותם אנו מכנים; המין האנושי מורכב מאיברים שונים, פי התורות היסודיות של האנתרופוסופיה-על

השכלית או -הנפש, התחושתית-אסטרלי קשורות הנפשלגוף ה. גוף אתרי וגוף אסטרלי, גוף פיסי

חזרה 
לתוכן 
 עניינים
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העקרונות העילאיים יותר של הטבע מעבר לאלה קיימים . הרוחית-התודעה או הנפש-האינטלקטואלית ונפש

ן במהלך כל אחת מ, עתה. הרוח-החיים ואדם-רוח, הרוח-עצמיותאלו הם ; האנושי שלקראתם האדם מתפתח

בתקופה . עבור איברים שונים אלה של הטבע האנושימוגדר משהו ניתן , אטלנטיות-התקופות האחר

האדם העצים את הכשרים של גופו האתרי שבאמצעותם הוא , תקופת התרבות ההודית העתיקה, הראשונה

הייתה לו כבר , מה שהושתל בו בהיבט זה באשר לגופו הפיסי. למשהו גדול יותר ממה שהיה קודם נעשה

הוא קלט אטלנטית ש-רק במהלך התקופה האחר, אך; ופה האטלנטיתהתחלה במהלך החלק האחרון של התק

בתקופה המוכרת כהודית העתיקה שהגוף האתרי , כך. תוך גופו האתרי לאאת הכוחות המשופרים האלה 

 דומים הושתלו בגוף כוחות, במהלך תקופת התרבות הפרסית, לאחר מכן. קלט את התשורות הללו

התאימו ר שאהוא קלט את אותם כוחות , כלדית-הלך התקופה המצריתובמ; התחושה שלו-האסטרלי או בגוף

 –אטלנטית -העידן הרביעי של התרבות האחר –לטינית -במהלך התקופה היוונית; התחושתית שלו-לנפש

אנו חיים בעידן שבו הכוחות , בתקופה החמישית, ועתה; השכלית הוטבעו באדם-הנפששל כוחות ה

האנושות התקדמה , עד כה. הרוחית-נועדו להיטבע בהדרגה בנפש, מותהמשתייכים לקווים אלה של התקד

 .בזה רק מעט

הכוחות של בטבע האנושי אטלנטי השישי שבו יוטבעו -יבוא העידן האחר, לאחר עידן זה

לעתיד  תגיעהראייה שלנו , מעבר לזה. החיים-והעידן השביעי יראה את הכוחות של רוח; הרוח-עצמיות

 .אטמא ייטבע באנושות הרגילההו הרוח א-רחוק שבו אדם

כי כך זה נראה , בקשר שלה לאדם האינדיבידואליאבולוציה האנושית את ה נבחןהבה , עתה

. הקשר האמיתי בין הדברים אתידעו איכשהו שידי אלה -ההיבט הזה עלן האדם נבחן תמיד מ; במיסטריות

חיים והמאיר אשר זרם -המעניקלאור הכוח , התלמידים היו צריכים ללמוד בהדרגה לדעת אותו, כך

בין אם בהווה ובין אם בזמנו של כריסטוס  –כאשר אנו בוחנים את המין האנושי . מכריסטוס ישוע לתוכם

אפילו , אדם בדיוק כפי שצמחים כוללים זרעים-מוכרחים אנו להבין שסימני התפתחות טמונים בבני –ישוע 

באותה מידה של : בצמח כזה ביכולתנו לומרסתכלות בה. לפני הפריחה והיווצרות הפרי, כשיש רק עלים

, כך האדם, כולל בתוכו את הנבט של הפרח והפרי ,שעד כה יש בו רק עלים ירוקים ,ביטחון שצמח זה

כולל בתוכו את הנבט של , אינטלקטואלית-תחושתית ונפש-שבזמנו של כריסטוס ישוע היו ברשותו רק נפש

כתשורה רוחית חדשה , ותרכדי שהשילוש העילאי י, הרוח-צמיותבפני ע תיפתחכך -שאחר, הרוחית-הנפש

האדם מתפתח דרך התוכן והתכונות של נפשו : אנו יכולים לומר, כך .לזרום מלמעלה לתוכויוכל , האלמ

, התחושתית-בפיתוח הנפש. ופרי פרחים, באותה דרך שבה צמח מפתח לחילופין עלים ירוקים

האדם מפתח משהו התואם לפרח של ישותו ומרוממם אותו לקליטת  ,הרוחית-האינטלקטואלית והנפש-הנפש

הרוח הוא יוכל להתעלות אל גבהים חדשים -ידי קליטת עצמיות-כך שעל, מזיגת הרוח האלוהית מלמעלה

 .של האבולוציה האנושית
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השכלית כעיקרון העילאי -האדם הרגיל פיתח את הנפש, כריסטוס ישוע התהלך על האדמהבזמן שבו 

אך כפי שהאדם כיום התפתח ; הרוח-עיקרון זה עדיין לא היה מסוגל לקלוט לתוכו את עצמיות; שלוביותר 

לכלי הקיבול של  תהיהשמאוחר יותר , מימוש ישותוכ – וילדהרוחית תתפתח כ-הנפש, שכלית-לנפש

 .הרוח-עצמיות

במיסטריות כיצד זה תואר ? מה עומד להתגלות מתוך טבעו כולו של האדם ולצאת ממנו כמו פרח

זה מכונה , בתרגום לשפתנו? ובחוג שבו כריסטוס ישוע דיבר בפני תלמידיו על המשך התפתחותם

, שלנו' בן'חות מאשר למילה יש משמעות מוגבלת פ                          לביטוי היווני . האדם בן

, מתוך אורגניזם כזהמשהו אשר מתפתח , דווקא תולדה של אורגניזם חי תומסמל' בן של אב' הותשמשמע

כך נאמר על האדם הרגיל שישותו . פרח המתפתח מתוך צמח שבהתחלה היו לו עלים ירוקים בלבדמו כ

תמיד ישנם אחדים המקדימים , אבל. עדיין לא התפתח בתוכה' בן האדם'ש ,הרוחית-עדיין לא פרחה בנפש

זו שבה , בתקופה הרביעית, כך. הנושאים בתוכם את החיים והידיעה של עידן עתידי, דורם-את בני

בקרב המנהיגים של המין האנושי שאף על פי שנראו היו אחדים , התפתחה באופן נורמליהשכלית -הנפש

שמתוכה הייתה , הרוחית-פיתחו באופן פנימי את האפשרות של הנפש, אדם אחרים-באופן חיצוני כמו בני

 .'בני האדם'אלה היו . הרוח-צריכה להופיע עצמיות

כדי לבחון את . ם היו צריכים להתפתח לקראת הבנת טבעם של מנהיגים אלה של האנושותהתלמידי

על אלו , על אלו ישויות, ִאמרו לי" :ההבנה הזאת שלהם שהכריסטוס שאל את תלמידיו הקרובים יותר

אף על פי , כי –פי הנוסח הארמי -כך מנוסחת השאלה על" '?האדם בני'אפשר לומר שהם , בדור זה אנשים

.בכל זאת משהו בו הולך לאיבוד, מהנוסח הארמי, כאשר קוראים אותו כהלכה, טוב יותרהתרגום היווני ש
22
 

מהי הדעה הרווחת ביחס לאנשים : "את כריסטוס ישוע עומד לפני תלמידיו ואומרעלינו לדמיין לעצמנו 

 הזכירו אתלמידים והת? מי הם היו" '?האדם בני'כונו , לטינית זו-שבדורות קודמים של תקופה יוונית

ר שאהם היו מסוגלים לענות כך באמצעות כוחות ההארה . ירמיהו ונביאים אחרים, יוחנן המטביל, אליהו

האדם פיתחו כוחות שבאמצעותם הם הולידו -הם ידעו שמנהיגים אלה של בני. אליהם מהכריסטוס והגיע

 .'האדם בן'בתוכם את 

 ,כדי להבין את התשובה הזאת. נתן תשובה שונה ,כיפאכלל מכונה -התלמיד שבדרך, באותו מקרה

פי -האוונגליון עלסמך -על, עלינו לאפשר למה ששמענו בהרצאות האחרונות על שליחותו של כריסטוס ישוע

האדם -התאפשר לבני, שם הוסבר שבאמצעות האימפולס של הכריסטוס. לשקוע עמוק בתוך נפשנו, מתי

יכול לפרוח באופן מלא באמצעות האימפולס ' הווה אני'וך השמה שטמון בת –מלאה ' אני'-לפתח תודעת

יוכלו אף להגיע  –אדם יוכלו להיכנס אל תוך העולמות העילאיים -בבוא הזמן בני, במילים אחרות. שלו

                                                      
22

יו: תרגום לעבריתראה גם ב  ְלִמידָׁ ַאל ֶאת תַּ ל ֶבן: שָׁ ֲאנִָׁשים עַּ ה אֹוְמִרים הָׁ ם-מָׁ ָאדָׁ  (.13פסוק , ז"פרק ט, פי מתי-האוונגליון עלמתוך )? ִמי הּוא, הָׁ
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אדם -מצב התודעה היחיד המוגדר נורמלי עבור בני, שלהם' אני'ה-תוך שמירה על תודעת –להתקדשות 

הוא הנציג של הכוח . פני האדמה-ידי חייו של כריסטוס ישוע על-עלאפשר זה הת. בימינובעולם הפיסי 

 .'הווה אני'המעניק לאדם את התודעה המלאה של ה

או מתנגדים של ידי הוגי דעות -על אשר ניתנושהפירושים של האוונגליונים כבר הסברתי 

ם ללא הרף על סדרות הם מצביעי. את העובדות החשובות ביותר, ככלל, אינם מזכירים, האוונגליונים

כפי שהם טוענים את ; מסוימות של מילים הנמצאות שם ואומרים שאפשר להיתקל בהן גם במקומות אחרים

שמעולם לא היה קיים ועל כך אנו מדגישים שמה שקודם יש משהו , אך. הקיום הקודם של תכני הברכות

זוהי . י האימפולס שהכריסטוס נתןיד-התאפשר עתה על', אני'-ידי תודעת-ניתן להשגה על-לכן היה בלתי

 .נקודה בעלת חשיבות שאין ערוך לה

ֵרי ֲענִיֵי ָהרּוחַ  אלה שכתוצאה , ניתחנו כבר את הברכות ואמרנו שאת הברכה הראשונה יש לקרוא ַאׁש 

שבאבדם את הראייה הרוחית הקדומה אינם מסוגלים להסתכל , עניים ברוחהינם האבולוציה האנושית ן מ

 אף על פי שאיבדתם את הראייה הרוחית הקדומה: "הכריסטוס מסביר ,בנחמו אותם, אך; וחבעולמות הר

תוכלו לראות עתה את העולמות האלה באמצעות הכוחות של , ואינכם יכולים עוד לראות בעולם הרוח

: עם הברכה השנייה, באופן דומה" '!בתוככם תמצאו את ממלכות השמים'כי , האינדיבידואלי שלכם' אני'ה

ֵרי ָהֲאֵבִלים כי , הראייה הרוחית הקדומה עםאשרי אלה שאינם דורשים עוד לראות בעולם הרוח . "ַאׁש 

כדי לעשות זאת , אבל. כך שבאמצעותו תגיעו אל עולם הרוח-שלכם בעוצמה רבה כל' אני'תפתחו את ה

ד עם האדמה פעם איח, מעצם טבעו הייחודי, הכוח שהכריסטוסן שלכם מוכרח לרכוש יותר ויותר מ' אני'ה

 .אחת ולתמיד ובצורה איתנה

ן תכלית שכל אחת מ-אין זה חסר. האדם יהרהרו מעט ובאמת על הדברים האלה-טוב יהיה אם בני

                                                               אמירה יוונית חשובה מאודהברכות בדרשה על ההר כוללת 

ֵרי ֲענִיֵי ָהרּוחַ : רכה הראשונההמציגה שאם ניקח את הב ( עצמםבאו )כי בתוכם "במילים  כהיש להמשי, ַאׁש 

 ".בתוכם"הלב מופנית אל המילה -תשומת, משפט השני והשלישי ואילךהן מ, כך." ממלכות השמים יגלו את

ים מוכרח. ידי שימוש בדוגמה נדושה-גדולה לימינו על חשיבותאם אתייחס עתה למשהו בעל ִסלחו לי 

אך , (automobileאותה מילה מופיעה במילה המודרנית ) Auton,      אנו להשתמש במילה היוונית        

מוכרחים אנו ללמוד ; החיצוני ות או שנבין אותה רק במובנהלא בכך שניישם אותה באופן בלעדי על מכונ

טוב יהיה אם . יכתהמקום שאליו היא משתי, בממלכת הרוח' עצמית-הנעה'לייחס לה פעילות מתוך 

אך מוכרחים , עצמית בהקשר למכונות-אדם אוהבים פעילות בהנעה-בני. דורנו יאמצו את העצה הזאת-בני

מודע במיסטריות לפני -הם ללמוד להשתמש בה גם בהקשר לכל מה שהם היו רגילים לחוות באופן לא

בהדרגה יוצרים בתוך  שייעשוך כ', הנעת עצמם לפעולה'ידי -יש ללמוד זאת עתה על. ביאתו של הכריסטוס
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ידי -ניתן להם עלר שאהאדם בימינו יגיעו אל ההבנה הזאת לאחר שיימלאו עצמם באימפולס -בני. תוכם

 .הכריסטוס

שאל את אנו יכולים לראות עד כמה חשובה הייתה השאלה השנייה שהכריסטוס , בזכרנו זאת

ִרים ָהֲאנִָׁשים : לאחר ששאל אותם. תלמידיו ,אי הּומִ , םדָ ָאהָ  ןב   ַעלָמה אֹומ 
23
והוא , אותם לשאול הוסיףהוא  

ם תֵ אַ ו  : לפיכך הוא שאל. שהוא היה נציגו' אני'-להבנת אותו טבע, ם בהדרגה להבנת טבעו שלוובילרצה לה

ִרים  ?ינִ אֲ ִמי  –ָמה אֹומ 
24
מושם דגש מיוחד על  פי מתי-אוונגליון עלבכיצד בכל מקרה ומקרה אתם רואים  

בן של 'אלא כ', האדם בן'ענה לו והראה בתשובתו שהוא זיהה את הכריסטוס לא רק כ כיפא, אז. 'ווהה אני'ה

. 'הבן של האל החי'-ו' האדם בן'הללו  המונחיםזה מביא אותנו להתייחסות על ההבדל בין שני . 'האל החי

 .עלינו לחדור עמוק יותר אל תוך עובדות מסוימות שכבר עסקנו בהן, כדי להבינם

לאחר . הרוח תוכל להופיע בתוכו-הרוחית כדי שעצמיות-האדם מפתח את הנפש, הלך התפתחותובמ

כך , בא לקראתו –הרוח -החיים ואדם-רוח, הרוח-עצמיות –השילוש העליון , הרוחית-שפיתח את הנפש

אפשר לתאר זאת בצורה . שהפרח הנפתח של ישותו יוכל לקלוט לתוכו את השילוש העליון הזה מלמעלה

 (.ראה תרשים)פית כמשהו הדומה להתפתחותו של צמח גר

 

 –השילוש העליון , הרוחית שלו-ידי פיתוח הנפש-עצמו לקליטה עלאת  הכיןלאחר שאדם 

אפשר להשוות זאת ; הולך ומתקרב –הרוח או אטמא -ואדם החיים או בודהי-רוח, הרוח או מאנאס-עצמיות

הוא צומח מלמטה כלפי , העקרונות האחרים של ישותובעוד שעם . להפריה רוחית המגיעה אליו מלמעלה

' אני'ה-מוכרח לבוא לקראתו מלמעלה כך שיוכל לרכוש את תודעת, 'האדם בן'את פריחת  כדי לפתח, מעלה

 .הרוח-החיים ואדם-רוח, הרוח-עצמיותאת  ה עמהשמביא זו, שלו

                                                      
23

 .13פסוק ,ז"פרק ט, פי מתי-האוונגליון על 
24

 .15וק פס, שם 
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? נושות בעתיד הרחוקל טבע האע האל האדם מלמעלה ומצביע תמיהו הנציג של התשורה אשר יורד

של מי הנציג הקולט את התשורה הזאת . 'הרוח-עצמיות'התשורה הראשונה המגיעה אל האדם היא ? אמי הי

 !הבן של האל החי, החיים-רוח, מי שחי, זהו הבן של האל? היורדת מלמעלה

האדם -מה עומד להיכנס לתוך בני: "כריסטוס ישוע שאל, בסצנה שאליה התייחסנו עתה, כך

 !"חיים מלמעלה-הרוח המעניק-עיקרון: "התשובה היא "?עות האימפולס שליצבאמ

הבן של האל  –' האל של הבן'המתפתח מלמטה כלפי מעלה ובין ' האדם בן'עלינו להבדיל בין , אם כך

אנו יכולים להבין כמה קשה הייתה השאלה . יש להבדיל ביניהם. החי היורד מטה כדי לפגוש אותו מלמעלה

במיוחד מפני שהם קלטו בפעם הראשונה את אותם דברים שהפשוטים ביותר של . התלמידיםהזאת עבור 

שהגיעו תחילה דברים ; המין האנושי שתלו בתוכם באמצעות האוונגליונים מאז תחילת העידן הכריסטיאני

באמצעות כוחות כמו אלה שפותחו קודם על . לתלמידים דרך הכוחות החיים והמנחים של כריסטוס ישוע

ִרים  :שום תשובה לא הייתה יכולה להינתן לשאלה, דםי אחד , לשאלה הזאת ?ִמי ֲאנִי –ו ַאֵתם ָמה אֹומ 

 נרצהאם  –זו הייתה תשובה שלא נבעה ." הבן של האל החי, אתה הכריסטוס: "השיב – כיפא –התלמידים 

 .באותו זמן כיפאהכוחות הרוחיים הרגילים של ן מ –לנסח זאת כך 

אמר , כיפאבהסתכלו על , כריסטוס ישוע. יין לעצמנו את הסצנה הזאת בצורה חיההבה ננסה לדמ

זוהי תשובה המצביעה , כי; יש לכך משמעות רבה שתשובה כזאת הייתה צריכה לצאת מהפה הזה": לעצמו

בראותו , ובראותו כמה רחוק התקדם כיפאבהתבוננו בתודעתו של , לאחר מכן." לעבר עתיד רחוק

, הוא היה מסוגל לתת תשובה כזאת, לקט שלו או הכוחות שההתקדשות עוררה בתוכושבאמצעות האינט

כאן דיברו אותם כוחות ; כיפאהידיעה המודעת של ן תשובה זו לא נבעה מ: "הכריסטוס היה מוכרח לומר

 ."בהם לכוחות מודעים ייעשושרק בהדרגה , האדם-עמוקים הטבועים בכל בני

, הרוח-עצמיות לעבראנו מתעלים '; אני'גוף אסטרלי ו, וף אתריג, אנו נושאים בתוכנו גוף פיסי

זהו שיעור יסודי במדע . ידי טרנספורמציה של כוחות הגופים הנחותים יותר-הרוח על-החיים ואדם-רוח

הם הונחו שם שאלא , הרוח כבר קיימים שם-הכוחות שיום אחד נפתח בגופנו האסטרלי כעצמיות. הרוח

שכבר כולל , אותו הדבר נכון גם ביחס לגופנו האתרי. וחיים ולא פותחו על ידנור-ידי כוחות אלוהיים-על

יים מה שדיבר אליי אינו מה שק: "הכריסטוס אמר, כיפאבהסתכלו על , לכן. חיים אלוהית-בתוכו רוח

מה . עליו אינך יודע דבר לעת עתה, דיברת מתוך משהו שלבטח יתפתח בתוכך בעתיד ;בתודעתך ברגע זה

 'הבן של האל החי, אתה הכריסטוס'לכן המילים , ך לא היה יכול לדברהווה בתוך הבשר והדם שלשקיים ב

, כוחות הטמונים עמוק מתחת לסף התודעה, רוחיים-במילים האלה דיברו כוחות אלוהיים ".יכלו לנבוע ממנו

דיברו דרך את הכוחות העילאיים המסתוריים שבאותו זמן . בעומקים העמוקים ביותר של הטבע האנושי

. עדיין לא היה מודע להםאך , אלה היו הכוחות שמהם הוא נולד. אב שבשמיםההכריסטוס מכנה , כיפא

." אלא האב שבשמים, לך זאת לא גילה, האדם מבשר ודם שהינך ברגע זה" :הם דבריו של כריסטוס, לפיכך
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יצב לפניי תלמיד שטבעו בנוי נ כיפאב: "היה עליו לומר לעצמו. כיפאלכריסטוס היה דבר נוסף לומר ל, אך

, כך שבאמצעות הכוחות שכבר פיתחו בו תודעה ובאמצעות האופן כולו שבו כוחות רוחיים פעלו עליו

כך בתוכו כך שכאשר הוא מתמסר -מודע זה נשאר חזק כל-כוח אנושי תת; האב נשאר שלם ובלי פגע-כוח

מה שקיים עתה אצל ": הכריסטוס המשיך ואמרו. כיפאזהו הדבר החשוב ביותר ב. ביכולתו לבנות על זה, לו

מספיק כדי להיות מודעים לו או כדי לעשות בו שימוש  התקדמו לאאך הם , האדם-קיים בכל בני, כיפא

אם מה שאני מהווה האימפולס , אם מה שאני עומד לתת לאדם. הכוח לעשות זאת יתפתח רק בעתיד; מודע

עליו להיווסד על בסיס התודעה אשר דיברה דרך פיו של  ,לחלק ממנו ולהיותנועד להתפתח הלאה , שלו

הגלים אותו על סלע זה בטבע האנושי ש'; הבן של האל החי, אתה הכריסטוס': במילים הבאות כיפא

 אשראבנה את על זה , האב-ככוחמה שנשמע עדיין לא הרסו ו, עתהשהתפתחה הגועשים של התודעה כפי 

 ."האימפולס שלין יעלה בעוצמה הולכת וגדלה כתוצאה מ

. הכריסטוס יכול להוות עבור האנושות-מה שאימפולסיתגלה , אדם ייבנו את היסוד הזה-לאחר שבני

 יוכלו, אדם-קהילה של בני, אדם ספורים-ועל סלע זה אבנה את מה שבני כיפאאתה : "זה מופיע במילים

 ."הכריסטוס-לגלות כאשר הם ייפנו באמונתם אל אימפולס

שכרגע מהווים עילה למחלוקת ים כאלה באותה קלות שבה מדלגים על דיונים אין לדלג על דבר

מחדש מתוך מעמקיה של אותה חכמה הזהה לחכמה  ייבנוהם יכולים להיות מובנים רק לאחר שהם . חריפה

 .שנתקלים בה במיסטריות

ע מוד-כך מצביע בבירור על כך שכריסטוס ישוע בנה על הכוח העמוק והלא-המשפט שמופיע אחר

הרגע , ברם. מיד לאחר מכן הוא מדבר על המאורעות העומדים להתרחש ועל מיסטריית גולגתא, כי. כיפאב

שאינו מצליח , המודע הוא מי שמדבר עתה כיפא. כבר חלף, כיפאשבו הכוחות הטמונים עמוק דיברו ב

מי שכבר )ודע המ כיפאכאשר , כך. להבין את הכריסטוס ואינו יכול להאמין שסבל ומוות עומדים לבוא

אלא , אין זה אל הדובר עתה בתוכך: "באמרו, הכריסטוס נאלץ לתקנו, מדבר (פיתח בתוכו כוחות מודעים

כי היא באה , אך זוהי אשליה כוזבת, שממנו הוא בא אין שום ערךמקור ל; מה שהתפתח בתוכך כאדם

ָפנַי: זה כלול במילים!" שטןמהכלומר  –מאהרימן  ֵרי ֱאֹלִהים , כ ׁשֹול ַאָתה ִלימִ . ָשָטן, סּור ִמל  ִדב  ִכי ֵאין ִלב ָך ל 

נֵי ָאָדם ֵרי ב  ִדב  ָלא ל  .א 
25
. בהשתמשו במילה שנהוג לתאר בה את אהרימן, 'שטן'הכריסטוס משווה את כיפא ל 

 משתמשהכריסטוס , מייצגת כל דבר שהינו לוציפרי 'שטן'המילה , הקודש-כתביבעוד שבחלקים אחרים ב

 . כי כיפא נכנע לצורת האשליה האהרימנית', שטן'ון במילה מכובכאן 

                                                      
25

 .23פסוק , ז"פרק ט, פי מתי-האוונגליון על 
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לא סביר : הם אומרים? הקודש-כתבימה עושים מהן המבקרים המודרניים של . אלו הן העובדות

ומיד לאחר " ניצב אל לפניךשרק אתה תפסת את העובדה : "שכריסטוס ישוע התייצב אל מול כיפא באמרו

. המילה ולכן היא אינה נכונהשמאוחר יותר מישהו הכניס את ם מסיקים המבקרי, לכן. 'שטן'מכן מכנה אותו 

ת ת באמצעוונרכש ןוקה יותר של המילים האלה כאשר ההאמת היא שהדעות העכשוויות על המשמעות העמ

הבנת העובדות הממשיות . הקודש-כתביהבנה של  ןאלא אם כן קדמה לה, ערך-תוחסר הן, מחקר פילולוגי

 .צה לפני שמישהו יוכל לדבר על המקור ההיסטורי של המסמכים התואמיםנחוהקודש -כתבישל 

אותה נוכל להבין אם ניזכר בתורה . ניצבת אמירה שלישית, בין שתי האמירות שהתייחסנו אליהן עתה

ולא  –פני האדמה -התורה שהאדם כפי שהוא קיים על: של המיסטריות, אם כי תמיד חדשה, עתיקה מאוד

. מהווה תמונה משתקפת של התרחשויות קוסמיות –אדם -כל קבוצה או כיתה של בני אלא, רק האדם עצמו

 את המשמעות האמיתית של ההבטחהראינו . כבר הסברתי זאת כאשר התייחסתי לירידתו של ישוע מנצרת

י שהוא נראה סדר השמים כפ". צאצאיך יהיו מסודרים כמו הכוכבים בשמים: "לאברהם הובטחהש

נועדו , המזלות-עשר הסימנים של גלגל-הלכת דרך שנים-לציות והמסלולים של כוכביהקונסט עשר-יםבשנ

עשר -עשר השבטים ובכל מה שהעם העברי התנסה בו לאורך שלוש פעמים ארבעה-לחזור על עצמם בשנים

עלינו לראות , עשר השבטים-בקו הדורות ובתורשה המיוחדת שלהם דרך קשר הדם בתוך שנים. דורות

 .זה נאמר לאברהם. פות של קשרים קוסמייםהעתק או השתק

ברגע בו כיפא נעמד לפני הכריסטוס והאדון שלנו ידע שבטבעו העמוק יותר הוא כבר הבין באמת את 

 –' הבן של האל החי'שכוונתו להזרים מטה את הכוח הרוחי דרך  –הכריסטוס -מה שניתן לאדם עם אימפולס

שדגם , שעמדו סביבו שמשהו חדש עמד להתחיל על האדמה הכריסטוס ידע שהוא היה יכול ליידע את אלה

כך , דם-ניתנה לאברהם תמונה של קשר, שבקשר הקוסמי של השמיםכפי . חדש היה יכול להינתן להם

כאשר . שלו' אני'דגם של מה שהאדם יוכל להגשים באמצעות ה; ניתנה עתה תמונה של קשר אתי ורוחי

הם יפסיקו לייסד , כפי שטבעו העילאי של כיפא הבין אותה, וסאדם יגיעו להבנת מהותו של הכריסט-בני

משמעות . אלא יארגו באופן מודע קשרים של אהבה מנפש לנפש, דם-קשרבקשרים וקהילות התלויות רק 

אדם היו קשורים יחד -בני, בחוטים הנמתחים לאורך הדורות, הדבר היא שכפי שבדם של העם היהודי

מאותו זמן ואילך היה  –פי אותו צו שמימי -ו גם משוחררים זה מזה עלבהתאמה עם דגם מקרוקוסמי והי

בהתאמה עם קשרים , האדם או יקשור ביניהם באהבה-המודע שיפריד בין בני' אני'מתוך הצריך להופיע כוח 

זה . המודע' אני'ידי ה-תקנות שישפיעו על האנושות ייעשו או יובאו לידי הרמוניה על. מוסריים ורוחיים

מה שאתה קושר : "ידי הכריסטוס בהמשך לתשובה שנתן לכיפא כאשר אמר-נאמרו עלר שאדברים בכלול 
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ומה שהטבע הזה משחרר ; זהה למה שנקשר בשמים –מה שהטבע העמוק יותר בך קושר  –פני האדמה -על

 ."משתחרר גם בשמים, כאן למטה
26
 

אדם -בעתיד בני, אך ;הדם-המשמעות כולה של האיחוד האנושי טמון בקשר, בזמנים הקדומים

מזה נובע שמה שהם יוצרים בדרך . אינטלקטואליים ורוחיים, יתפתחו יותר ויותר לעבר קשרים מוסריים

: לומר יכוליםאנו , אם נבטא זאת בשפה אנתרופוסופית, או. של קהילות צריך להיות לו משמעות עבורם

 .קהילהמה של הקארמה האינדיבידואלית של אדם תצטרך להיקשר לקאר

אתם יכולים לתפוס שזה לא סותר את האידיאה , מהתורות של מדע הרוח במהלך השנים האחרונות

כפי שאין זה סותר את האידיאה של הקארמה שהקארמה , של הקארמה אם אני נותן משהו לאדם עני

יכולה הקהילה . האינדיבידואלית של אדם צריכה להיות מושפעת מזו של הקהילה שאליה הוא משתייך

חבר אינדיבידואלי : הדבר הבא עשוי לקרות, בקשרים מוסריים. אינדיבידואלת חלק בגורלו של לקח

זה לבטח יירשם בקארמה שלו ויהיה מוכרח להיפתר במסגרת הקשרים ; קהילה עלול לבצע משהו רעב

נניח שאדם מוצא לנכון לסייע לאדם אחר : נניח מקרה אחר, אבל. ההדדיים הגדולים של העולם כולו

קבוצות או , באותה דרך. כל לקבל עזרהואך האדם י, הקארמה תצטרך להתגשם. שיאת הקארמה שלובנ

של אינדיבידואל יכולה להיות ארוגה הקארמה . לאדם שעשה משהו רע אדם יכולות לסייע-אגודות של בני

גורל שהיא יכולה לקבל באופן מודע את ה –מפני שהיא מזהה אותו כאחד משלה  –כך עם זו של קהילה 

עשית , כאינדיבידואל, אתה: "הגישה של חברי הקהילה עשויה להיות. שלו ומתוך סימפטיה לרצות לשפרו

אם נחליף את ." פורךאת מה שבקארמה שלך יסייע לשיניקח על עצמנו . אבל אנו נעמוד לצידך, משהו רע

את החובה לקבל את  אז משמעות הדבר היא שהכנסייה לוקחת על עצמה', כנסייה'במילה ' קהילה'המילה 

במובן הרגיל של ' סליחה של חטאים'אין הכוונה ל. חטאו של האינדיבידואל ולקחת חלק בנטל הקארמה שלו

 .לקבלת החוב מודעתוהקהילה מוכרחה להיות , את החטאים' לקחת על עצמם, 'אלא לקשר ממשי, המילים

סליחה על חטאים מוכרחה להיות הרי שעם כל , מובנים במובן זה' השתחררות'-ו' קשירת קשר'כאשר 

נארג מארג שבו חוטי הקארמה האינדיבידואלית  ,בדרך זו. הכרה של הקהילה באחריות הנובעת מכך

צריך להפוך להשתקפות של הסדר בשמים באמצעות ומארג זה ; נארגים בקארמה של הקהילה כולה

משמעות הדבר היא שקארמה . אל האדמההמרומים הרוחיים ן ידי הכריסטוס מ-עלהורדה ר שאהתשורה 

וזאת , הסדר בעולמות הרוחפי התבנית של -אינדיבידואלית צריכה להיות קשורה לקארמה האוניברסלית על

 .להשתקפות של הסדר השמימי יהיהאלא כך שהאורגניזם החברתי כולו , לא באופן אקראי

מקבלת משמעות עמוקה ' ההתוודות של כיפא'סצנה זו של , עבור אלה המתחילים להבין זאת, לפיכך

מה שקרה בשיח סודי זה בין . שלהם' אני'אפשר לומר ייסוד האנושות העתידית על בסיס טבע ה. ביותר

                                                      
26

 .11פסוק , ז"פרק ט, פי מתי-האוונגליון עלראה  
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היה שאת הכוח שהורד על ידו מתוך המקרוקוסמוס הוא העביר , יותרבהכריסטוס ותלמידיו הקרובים אליו 

 .למה שהם נועדו לייסד

לקראת , שלב אחר שלב, מראה כיצד התלמידים הובלו מעלה יפי מת-האוונגליון על, מנקודה זו ואילך

 .הכריסטוס-תיווכה של ישותב, ומהקוסמוס, מה שהם היו מסוגלים לקלוט מכוחות השמש

מקרוקוסמוס ומשום שהכריסטוס הוא ב התפשטותאתם יודעים שצד אחד של ההתקדשות הוא 

. הוא מוביל אותם החוצה אל תוך הקוסמוס, הרי בהוראות שהוא נותן לתלמידיו, האימפולס להתקדשות זו

כך , רוכש ממנו בהדרגה חכמה, מקרוקוסמוסבן מודע מתפשט כפי שאינדיבידואל החווה התקדשות באופ

ואותם הוא מעביר , בגלותו בכל מקום את הכוחות הפעילים שם, המקרוקוסמוסן הכריסטוס יורד מ

 .לתלמידיו

על המיטה מונחים גופו הפיסי ; נרדםאדם . הסצנה את הבה נתאר שוב. כבר הסברתי כיצד זה מתרחש

כך שאיברים אלה יוכלו לספוג את  ,שלו יוצאים אל הקוסמוס' אני'בעוד שהגוף האסטרלי וה, וגופו האתרי

את הכוחות האלה  הוא הישות אשר מושכת, תקרב לאדם זהאם הכריסטוס מ, עתה. של הקוסמוס יוכוחות

מסופר לנו שבה מתוארת סצנה ; זה אכן קרה, למעשה. אותו הידי כך מאיר-באופן מודע אל האדם הישן ועל

מה שהם התייחסו אליו שהם ראו לאחר מכן כיצד , כיצד התלמידים הפליגו בים בחלק האחרון של הלילה

בדרך , מוצג לנו. תוכםשל המקרוקוסמוס לזרום ל יולכוחות רפאים היה הכריסטוס שאפשר-רוחבהתחלה כ

 .כיצד הכריסטוס הוביל את הכוחות הקוסמיים האלה אל התלמידים ,ברורה לכל אדם

הכריסטוס , שלב אחר שלב, סצנה אחר סצנה, מוצג לנו כיצד, במה שמופיע לאחר מכן באוונגליון זה

היה זה כאילו הוא עצמו חווה זאת והוא הוביל אותם כאילו בידו . הוביל את התלמידים לקראת התקדשות

בבירור את ההובלה  המציגאומר לכם דבר אחד . דשים מוכרחים לצעוד בולאורך הנתיב שכל המתק

 .ההדרגתית שלהם אל תוך המקרוקוסמוס

זה מביא עמו , כאשר ניעורים הכוחות של ראייה רוחית, כאשר נרכשת תפיסה חיה של עולם הרוח

לבים המדורגים בש יםהממשי יםאדם לומד על הקשר, למשל. ידיעה על הדברים שקודם לכן לא היו ידועים

בו יתפתחו זרעים שמאוחר יותר , הנה פרח(: "כזה המניב פרי)מטריאליסט אומר על פרח . של צמיחת צמח

וכך זה  –שוב יהיו זרעים , לחילופין; אפשר יהיה ללקט ולשתול באדמה בה הם ירקיבו וצמח חדש יופיע

רק שככל קטן , ו חלק של הזרעחשיבה מטריאליסטית יכולה רק להניח שאיזשה. ממשיך מצמיחה לצמיחה

מתרחשת . הצמח הישן מתכלה, ביחס לחלק החומרי. זה איננו המקרה, אך. עובר אל תוך הצמח החדש, יהיה

עיצוב  נוצר, למעשה. הצמח החדש מורכב כולו מחומרים חדשים; ככל שהדבר נוגע לחלק החומרי, קפיצה

 .חדש

ראוי לציון זה נתפס ומיושם על המקרוקוסמוס  ברגע שבו חוק מובניםקשרים חשובים ביותר בעולם 

דבר זה בוטא בדרך מיוחדת . לאחר שלמדנו שביחס לתנאים החומריים מתרחשים קפיצות או זינוקים; כולו
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, ידי התפשטות בקוסמוס-על ,בשלב מסויםהתקדשות מוכרח ללמוד ל-המועמד: נאמר שם .במיסטריות

הקוסמוס בכל כיוון שבו הוא ן האדם לומד משהו מ, עתה. אלהה' קפיצות'לדעת את הכוחות הגורמים ל

אם התפתחותנו . משתמשים בכוכבים כאותיות, במקרה זה. מתקדם והדבר מבוטא בשפה הלקוחה מהכוכבים

, יהיה זה בתחום הצמחים, המתרחשת בין אב וצאצא' קפיצה'אנו נעשים מודעים ל, מתקדמת בכיוון מסוים

כמו למשל המעבר ; הלכת-הקיום של כוכבי-תחום של הווייתאו ב, האדם-או בני החיים-יבעל

מה שהינו רוחי . שבו כל מה שהיה חומרי נכחד, קדומה-קדום לזו של שמש-הקיום של סטורן-מהוויית

הרוח גרמה למעבר , באותה דרך. זו' קפיצה'הרוח הייתה הגורם ל. ממשיך להתקיים ומה שהינו חומרי נכחד

משתמשים . החוק הוא אותו חוק, כמו בדברים גדולים, בדברים קטנים. מהמירח לאד, קדומה לירח-משמש

האחד הוא סמל קדום הנלקח מכתב תמונתי אימגינטיבי והשני : הבאהבשני סמלים כדי לבטא את העובדה 

עם התקדמות . שנה-את הצורה המודרנית מוצאים לעתים קרובות בלוחות .הוא סמל מודרני יותר

ל בתוך עצמו בצורת ספירלה והאבולוציה החדשה מופיעה כספירלה חדשה מתוך העבר מסתלס, האבולוציה

, קטן' מרווח' מופיע, בין קצה הספירלה הישנה ותחילתה של הספירלה החדשה, אך. מתגלה מבפנים, הישנה

 .רק אז שהאבולוציה מתקדמת

 

' מרווח' במרכז מופיעתי ספירלות שזורות זו בזו וישנן ש ,כאן; אנו רואים זאת מוצג בתרשים דלעיל

את הצמיחה החוצה אל תוך המזלות והוא מסמל -המזל הרביעי של גלגל, זהו הסימן של מזל סרטן. קטן

 .ההתחלה של צמיחה חדשה באבולוציה-המקרוקוסמוס וכן את נקודת

 חמורנעשה שימוש בסמל של , מוזר ככל שזה עשוי להיראות. ישנו סמל נוסף המציג את הקשר הזה

והוא נועד להציג את נקודת המעבר המעשית ממצב אחד , אב וצאצאושלו כדי לבטא את הקשר בין  והַעיִר

חשיבות עבורנו -אין זה חסר. הסימן של מזל סרטן מוצג לעתים קרובות בדרך הזאת, בציורים קדומים. לשני

אל  תעליםממתרחש גם כאשר אנו זוהי תורה חשובה לקראת ההבנה שמעבר חשוב דומה . לדעת זאת

הדבר מבוטא . הארה חדשה לחלוטין קשורה בכך, שכאשר האדם נכנס אל תוך עולם הרוח; המקרוקוסמוס

בעוברה דרך הקונסטלציה , בהתאמה עם כתב הכוכבים נאמר שהשמש הפיסית, בצורה נכונה למדי כאשר

אותו דבר קורה כאשר . שוב יורדת, של מזל סרטן ובהגיעה לנקודה הגבוהה ביותר שלה

לאחר . לומד על הכוחות שם, שהגשים את עלייתו הראשונה אל תוך עולמות הרוח, להתקדשות-מדהמוע

 .ומוביל אותם למטה שוב כדי שיעמדו לרשות האנושות מפנההוא , שרכש ידיעה על הכוחות הללו



 

125 

זו ' קפיצה'מספר כיצד כריסטוס ישוע גרם ל, כמו גם האוונגליונים האחרים, פי מתי-האוונגליון על

מוצג לנו שהוא השפיע עליהם לא רק באמצעות , ובדרך שבה זה מסופר; תפתחותם של התלמידיםבה

אותו מצב נעלה , תמונה חיה של מה שהוא עצמו הגשים – בהם תפיסה אימגינטיבית החדיראלא , מילים

 ,שלו והַעיִרהשתמש בסמל של החמור  הוא, עד לנקודה הזאת. שהינו תכליתה של האבולוציה האנושית

שמשמעותו היא שהוא הנחה את תלמידיו לקראת הבנה של מה שבחיים הרוחיים תואם לסימן של מזל 

בעל זה היה הביטוי של משהו אשר התרחש בקשר הרוחי החי של הכריסטוס עם תלמידיו והוא היה . סרטן

רך היחידה הד. לבטא זאת, לא חשוב באיזו שפה, שלא נמצאו מילים מתאימות, גדולה כזו, הוד והדר כאלה

שהכריסטוס היה יכול למסור את משמעותו לתלמידיו הייתה להובילם אל תוך עולם הרוח ואז ליצור 

הוביל אותם אל הוא , לשם כך. במצבים פיסיים תמונה או השתקפות של מאורעות בעולם המקרוקוסמי

, לאחר מכן. ייכלו לעמוד שוב לרשות המין האנוש, הכוחות של אלה אשר עברו התקדשותהנקודה שבה 

. בסימן של מזל סרטן, השמש שלו התייצבה בפסגתה: הוא התייצב בפסגת כוחו וזה מוצג כאשר הוא אומר

קיומו -ביחס להוויית, מיידע אותנו שחייו של הכריסטוס פי מתי-האוונגליון עלאין פלא שבנקודה הזאת , לכן

שיראה כאן כל צליל נבחר כך !" מרומיםהושענא ב: "עוצמה בזעקה-זה מוצג ברוב! הגיעו לשיאם, הארצית

האנושות ככוליות תוכל להשיג , כך שבאמצעות מה שהתרחש בהם; כיצד התלמידים מובלים לקראת בשלות

 .את מה שהכריסטוס הביא אל תוך האבולוציה שלה

וח אינו מהווה דבר מלבד הזרימה החיה הממשית של אותו כ, כך-הסיפור של חג הפסח המופיע אחר

אל תוך  לחדורנועד , בצורה של הוראה ומאוחר יותר כתוצאה של מיסטריית גולגתא, שבהתחלה, מאגי

ד בין התורה להדגיש את הניגוחש צורך תמיד זה האוונגליון המחבר מתברר מדוע , בזכרנו זאת. אנושותה

התורה  ובין ,תורה שהתאימה להם, הקיום הקוסמית-מגיעה אליהם ממרומי הוויית החיה ששמעו התלמידים

. הכריסטוס עצמו-שלא היו בשלים מספיק לקלוט את כוח, עמדו בחוץר שאהשנייה אשר נמסרה לאלה 

ברצוננו להזכיר לכם , עתה. בהקשר עם שיח הסופרים והפרושים, בהרצאה הבאה נעסוק בהבדל זה

בנתיב ידי צעידה -הראה להם שעל, לאחר שהוביל את התלמידים אל נקודת ההתקדשות, שכריסטוס ישוע

שהם כבר הוא הסביר . עולם הרוח של המקרוקוסמוסבהם יהיו מסוגלים לחוות בעצמם התפשטות , הזה

מסוגלים  להיותלמקום שבו הם יוכלו , שהדרך הייתה פתוחה, התנסו בתנאים המוקדמים של ההתקדשות

, לותםכלב את הטבע האמיתי של הכריסטוס כישות הממלאת את המרחבים הרוחייםיותר ויותר להכיר 

ולהבשיל לכדי כריסטוס ישוע אמר לתלמידיו שהם מוכרחים להתקדם . שהשתקפותם הייתה בישוע מנצרת

הוא הוסיף ולימד אותם שהם יוכלו להשיג . כך שיוכלו להיות מתקדשים עבור האנושות, התקדשות

 .את הבשלות הפנימית הזאת, בסבלנות ובהתמדה, התקדשות אינדיבידואלית אם יקדמו

יה צריך להתעצם בישותו הפנימית של האדם כדי שטבעו הפנימי יפתח כוחות עילאיים של מה ה

כך שהאדם יהיה מסוגל , של ישותו היו צריכות להבשיל, מפותחות-עדיין לא, התכונות? ראייה רוחית
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כאשר , באשר למועד שבו זה יקרה. הרוח-החיים ואדם-רוח, הרוח-לקלוט לתוכו את הכוחות של עצמיות

תלוי בדרגת , אדם למשתתף פעיל בממלכות השמים ועושההכוח מלמעלה המוביל להתקדשות ה בו עול

רק המתקדשים ? מי יכול לומר מתי רגע זה מגיע. זה תלוי בקארמה של האינדיבידואל; השיגהבשלות ש

שעת ההשגה של . זה אינו ידוע לאלה הנמצאים בשלבים הנמוכים יותר של ההתקדשות. הנעלים ביותר

אך היא מגיעה כמו גנב ; היא לבטח תגיע. אדם מגיעה אל אלה שהינם בשלים לכניסה אל תוך עולם הרוחה

 .בלילה

במיסטריות העתיקות ובמידה מסוימת ? כיצד התפשטות זו אל תוך עולם הרוח מתרחשת, אבל

כל מה השלב הראשון הביא ידיעה על . היו שלושה שלבים של התקדשות אל תוך המקרוקוסמוס, בחדשות

יע אל אלא הוא הג, היה אז לא רק אדם במובן החדשהמתקדש . הרוח-ידי עצמיות-שהיה יכול להיתפס על

, במיסטריות הפרסיות, כך. טבע ההיררכיה הבאה מעל לאדם – מלאך-טבעמה שבשפת ההיררכיות מכונה 

, ה פעילה בוהרוח היית-כאשר עצמיות, אדם אשר התקדם אל השלב הזה שבו הוא התפשט במקרוקוסמוס

או פשוט ( אלא השתייך ללאום המלאכים או הפרסים, היות שהוא לא היה עוד ישות מבודדת)כונה או פרסי 

 ,בשלב זה; החיים ניעורה באופן דומה-השלב השני הוא זה שבו רוח. כזה שטבעו היה אלוהי, מלאך

שבה הוא היה יכול להפיק כי הוא התקדם לנקודה , שמש-גיבוראדם כונה במיסטריות הפרסיות הקדומות 

אפשר , אדם כזה. האדמהכאשר כוחות אלה התקרבו אל , לתוכו את הכוחות הרוחיים של השמש ולהחדיר

כונה , הרוח-שלב האטמא או אדם, ומי שכבש את המרומים של השלב השלישי. הבן של האבלכנותו גם 

 .האב-ו שמש-גיבוראו  בןה, מלאך –אלה היו שלושת שלבי ההתקדשות . האבהקדומות במיסטריות 

הכריסטוס , לפיכך. התקדשות עומדת להתעורר באדםים נעלים ביותר יכולים לשפוט אם רק מתקדש

, אך; תתעלה אל ממלכת השמים, אז; לאורך הדרך שאליה הובלתיך תצעדשההתקדשות תגיע לאחר : "אמר

אלה שהתקדשו )' בן'ף לא לוא( הרוח-אלה שהתקדשו בעצמיות)' מלאכים'שעת הגעתך אינה ידועה לא ל

האוונגליון שפת , שוב, כאן." 'האב'אלה שהתקדשו עם , אלא רק למתקדשים הנעלים ביותר, (החיים-ברוח

 .תואמת לגמרי למסורת של המיסטריות פי מתי-על

הוא רק , ובהמשך האוונגליון נראה כיצד כל מה שהכריסטוס אומר לתלמידיו ביחס לממלכת השמים

אפשר , בבחינה קפדנית של המשפטים העוסקים בנושא זה. ם עומדים לחוות בהתקדשותתחזית של מה שה

העוסקת בדרך שבה אפשר להגיע  –בקלות לראות שהכריסטוס מתייחס לתורה מסוימת נפוצה באותו זמן 

בהאמינם שהיא ישימה , אדם קיבלו את ההגעה הזאת לממלכת השמים במובן חומרי-בני. אל ממלכת השמים

אלה אשר עברו , רק לאינדיבידואלים מסוימים התאפשרבעוד שהם היו מוכרחים לדעת שזה , ולהלאדמה כ

. אדם מסוימים ציפו באמת שהאדמה תעבור טרנספורמציה לכדי שמים בדרך חומרית-בני. התקדשות

אדם מסוימים שיופיעו ויכריזו על תורה זו יהיו -כאשר הוא אומר שבניהכריסטוס מתייחס לזה ישירות 

מדהים למצוא פרשנים של האוונגליונים שגם כיום מפיצים תורה שקרית זו של . ביאי שקר ומשיחי שקרנ
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מי שיודע באמת כיצד לקרוא את . ממלכת שמים חומרית ומכריזים שהיא התורה של הכריסטוס עצמו

שלקראתו מתפתחים אלה , חייודע שהכריסטוס מתייחס למאורע רו פי מתי-האוונגליון על

לכל אלה שילכו  –במהלכה של האבולוציה הארצית יתאפשר לאנושות כולה , ברם. להתקדשות-השואפים

 .ספיריטואליזציה תעבורבה במידה שהאדמה עצמה  –להתפתח ולהגיע למצב הזה  –בעקבות הכריסטוס 

פי -האוונגליון עלאל תוך הצורה והתוכן בכללותם של , גם מהכיוון הזה, הסתכלנו עמוק יותרשלאחר 

זהו המקרה במיוחד ביחס לתורה שהכריסטוס נתן . הכבוד שלנו כלפיו מעמיקה במידה רבה מאוד-יראת, ימת

באוונגליונים האחרים דבר זה אינו מתואר בצורה ברורה . 'אני'ה –המבט של האגו -לתלמידיו מנקודת

ראות כיצד כוחות עומדים סביבו ויכולים לעם תלמידיו את הכריסטוס אנו יכולים לדמיין לעצמנו . כך-כל

את התלמידים לומדים על התקדשות בעודו אנו יכולים לראות ; קוסמיים פועלים בתיווכו של גופו האנושי

את  עושהכל זה . מוביל אותם בידו ויכולים לראות במבט חטוף את התנאים האנושיים של סביבתו

, ם לדעת את האדם ישוע מנצרתאנו באמת לומדי, באמצעותו. לתוצר אנושי ביותר פי מתי-האוונגליון על

, כן. התרחש דרך ירידתו של הכריסטוס אל תוך הטבע האנושי אשראנו מזהים את כל ; נושא הכריסטוס

 .גם מאורעות שמימיים עטופים במלבושים שהינם אנושיים באמת פי מתי-אוונגליון עלב

, וק בהרצאה הבאהבכך נעס, לא רק באלה הקשורים להתקדשות, כיצד זהו המקרה בדברים אחרים

 .האחרונה בסדרה זו
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 12הרצאה 

 1111בספטמבר  12

 

בהתקדמותה שלב אחר  תנובהתאמה עם מדע הרוח ובהתבוננוהמין האנושי  בחקרנו את אבולוציית

משום שהוא מתגשם שוב ושוב , שהעובדה החשובה ביותר של אבולוציה זו היא שהאדם עלינו לקבל, שלב

ידי כך מגיע בהדרגה למטרה שבה -ועל, לדרגות גבוהות יותר ויותר של שלמותמתקדם , בתקופות שונות

. כוחות פעילים מסוימים התואמים לשלבים השונים של התפתחות פלנטרית, בישותו הפנימית, הוא פיתח

היה ילא לעולם אך , שומר על מטרתו האלוהית לפניו, ואים את האדם המתקדם כלפי מעלהאנו ר, מצד אחד

ההתפתחות שלהן ישויות שנתיב שתבואנה לעזרתו  בלי, להגיע עליותפתח אל המרומים שאליהם מסוגל לה

האבולוציה הארצית שלנו ומתאחדות תוך ישויות מתחומים אחרים חודרות אל , מדי פעם. בכללותו שונה

ו אנ, גם ביחס למצבים פלנטריים מוקדמים. האדם אל התחומים הנעלים שלהם-כדי לרומם את בני, עמה

 –הכתרים  –ישויות נעלות , כבר במהלך השלב האבולוציוני סטורן: באמרנו, יכולים לבטא זאת במובן רחב

זוהי רק דוגמה . ראשיתו של הגוף הפיסי האנושי תוכל להתעצבהרצון שלהן כדי שממנה -הקריבו את מהות

ליהם והתאחדו עם האדם ירדו א-ישויות שהאבולוציה שלהן מקדימה מאוד את זו של בני, אך; כללית

לבשו צורה 'ישויות כאלה . ידי כך ששכנו בתוך נפש אנושית לפרק זמן מסוים-על, האבולוציה שלהם

אל תוך נפש אנושית  חדרו, כפי שנאמר לעתים קרובות או בניסוח פשטני יותר' אנושית

יותר  תוכל להגשים, ידי אל-כך שישות אנושית אשר הונפשה בדרך הזאת על, השראה-מעניק-ככוח

 . אחרתלהגשים בדרך באבולוציה האנושית מאשר הייתה יכולה 

ן אינו מקבל ברצון עובדות מ, ח הכוליהמשט, חדור בתפיסות מטריאליסטיות בהיותו, העידן שלנו

ביכולתי לומר שהוא שומר רק על הציון הגס ביותר של קבלת הירידה של ישויות מתחומים , אכן; הסוג הזה

ונות לאמונות כאלה כאמ אדם מודרניים מתייחסים-בני. ודרות את האדם ודוברות אליוישויות הח, עילאיים

, האדם-אם כי בני, שרידים של אמונות כאלה ממשיכים להתקיים עד ימינו, ברם. פרועות ביותרתפלות 

. 'םגאוני'הם שמרו על אמונה בהופעה מזדמנת של , למשל; אינם מודעים לכך שהם דוגלים בהן, ברובם

המין האנושי אפילו לדעתם של אינדיבידואלים רגילים האומרים על אנשים  נים מתעלים מעל רובגאו

כאלה לפחות עוד ' גאונים'. שאפשר למצוא באנושות הממוצעת בנפשם הבשילו תכונות אחרות מאלו: כאלה

בימינו החשיבה המטריאליסטית ; ישנם גם חוגים שבהם לא קיימת עוד אמונה כזו, אבל. זוכים להוקרה

אמונה בגאונים ממשיכה , ברם. אין לה שום אמונה בעובדות הקשורות לחיי הרוח, מפקפקת באמינותם

ולוציה האנושית דרכו האב, עלינו לקבל שבגאון, להתקיים בחוגים רחבים ואם זו אינה אמונה ריקה

תורה היודעת את בהסתכלנו ב. תיווך אנושי דרך האדם-הכוח הרגיל של בנין שונה מ פועל כוח, מתקדמת

חזרה 
לתוכן 
 עניינים
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אדם כאלה הנראים כאילו -אנו מבינים שכאשר מופיעים בני, אדם גאונים-העובדות האמיתיות ביחס לבני

שכוח רוחי ירד ואחז במקום , עוצמה באופן יוצא מן הכלל-פתאום אחז בהם משהו טוב או גדול או רב

 .ם עצמוכלומר הטבע הפנימי של האד, שממנו ישות זו של כוח מוכרחה עתה לפעול

ור מן ההתחלה שישנן שתי אדם החושבים בהתאמה עם האנתרופוסופיה צריך להיות בר-לבני

האדם אל המרומים הרוחיים והירידה מלמעלה של ישויות -האבולוציה כלפי מעלה של בני: אפשרויות

 .רוחיות אל תוך גופים אנושיים או נפשות אנושיות-אלוהיות

מצוין שבכל פעם שמשהו חשוב עומד להתרחש , קרויצריותמחזות המיסטריות הרוזנבחלק אחד ב

זהו כורח של . ישות אלוהית מוכרחה להתאחד עם נפש אנושית ולמלא אותה, באבולוציה האנושית

 .האבולוציה האנושית

עלינו להיזכר בדרך שבה , פני האדמה-כדי להבין זאת בהקשר עם האבולוציה הרוחית שלנו על

, כמובן. ממנה היא מופרדת עתה, הייתה מאוחדת עם השמש, קדמתהמו תקופתהראשית ב, האדמה

אלא גם , שאין בכך התייחסות להיפרדות של מהות האדמה ממהות השמש בלבדאנתרופוסופים יודעים 

לאחר היפרדות זו של . לכת אחרים-להתקדמותן של ישויות אלוהיות שהיו קשורות לשמש או לכוכבי

, בעוד שישויות רוחיות אחרות נשארו עם השמש, ארו קשורות לאדמהישויות רוחיות מסוימות נש, השמש

מפני שהן התפתחו מעבר לקשרים ארציים ולא היו יכולות להשלים את המשך האבולוציה הקוסמית שלהן 

בעוד שישויות , נשאר קשור לאדמהיש לנו את העובדה שסוג אחד של ישויות רוחיות , כך. על האדמה

ן לאחר היפרדות השמש מ. השמש אל האדמהן מ את הכוחות הפעילים שלהן מסוג שני הורידורוחיות 

זו של האדמה עם הישויות שלה וזו של השמש עם : שתי ספירות של פעילות, כביכול, יש לנו, האדמה

הישויות הרוחיות אשר שרתו את המין האנושי מספירה עילאית יותר הן אלה אשר בחרו . הישויות שלה

מתוך תחום זה באות הישויות אשר התאחדו מדי פעם עם האנושות הארצית כך בשמש כמקום משכנן ו

 .הן של האדמה והן של האדם –שתוכלנה לקדם את המשך האבולוציה 

ן מכאלה אשר ירדו ' שמש-גיבורי'לאנו תמיד מוצאים התייחסות , של עמים שונים במיתוסים

הרבה  מהווה, שמש כזאת-אשר חדור בישות ואדם; כדי לקחת חלק באבולוציה האנושית רוחייםה תחומיםה

מאחורי , אך; זוהי מאיה –ההופעה החיצונית של אדם כזה מטעה . יותר מאשר היה נראה בראייה חיצונית

המאיה מתקיימת הישות הממשית שאותה יכולים רק לשער אלה היכולים לחדור אל העומקים העמוקים 

איברית זו המתייחסת -על עובדה דו, והם עדיין יודעים ,האדם ידעו-בני, במיסטריות. ביותר של טבע כזה

בין ישויות אלוהיות היורדות , כפי שהם הבחינו בעבר, אדם מבחינים כיום-בני. לנתיב האבולוציה האנושית

האדמה כלפי מעלה לקראת התקדשות ן אדם השואפים מ-ובין בניאל האדמה הספירות הרוחיות ן מ

 ?זה סוג של ישות אנו עוסקים בכריסטוסבאי, אם כך. במיסטריות הרוחיות
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אם . אנו עוסקים בישות יורדת', הבן של האל החי, הכריסטוס'בהרצאה הקודמת למדנו שבביטוי 

. אל אשר ירד, אווטרהמזרחית הרי שהיינו מכנים אותו  נרצה לתארו באמצעות מילה הלקוחה מהפילוסופיה

ידי ארבעת -מתואר עלאשר את ועלינו לקבל  ;רק מרגע מסויםכזו אנו עוסקים בישות יורדת , אך

ישות ירדה אל האדמה , הטבילה של יוחנןברגע . כהופעה כזאת, לוקס ויוחנן, מרקוס, מתי –האוונגליסטים 

עלינו להבין בבהירות , עתה. הקיום שמש והתאחדה עם ישות אנושית-הממלכות של הווייתן שלנו מ

מכל , שמש זו הייתה גדולה יותר מכל אווטר אחר-ישות, פי המשמעות של ארבעת האוונגליסטים-שעל

שישות אשר עברה הכנה הם טורחים להסביר , לכן. עד לאותו זמןשהגיעה אל האדמה , שמש אחרת-ישות

 .הייתה צריכה להתקדם מכיוון האנושות כדי לפגוש ישות יורדת גדולה זו, מיוחדת

האדם -אל בני השבא –' הבן של האל החי' –שמש -כל ארבעת האוונגליונים מספרים על ישות, לכן

מדברים על האדם  לוקספי -האוונגליון עלו פי מתי-על האוונגליוןרק , אבל. ך התקדמותםכדי לסייע בהמש

הם מספרים כיצד הישות האנושית . כך שיוכל לקלוט אותה לתוכו, שמש זו-אשר התפתח לקראת ישות

נו אהיות שהישות ש. השמש לתוכה-לקלוט את ישותוכל תא וננה במשך שלושים שנה לרגע שבו היהתכ

שהעטיפות הגופניות שנועדו לקלוט  היה די בכךלא , כל-חובקתכה , אוניברסליתכה  'הכריסטוס'מכנים 

להיות , היו צריכות להתפתח, אתרית שהוכנו במיוחדהפיסית והעטיפות ה. אותה תעבורנה הכנה פשוטה

. פי מתי-האוונגליון עלראינו במהלך המחקר שלנו על , יכן הן באומה. מוכנות לקליטתה של ישות יורדת זו

מתוך ארבעים , הפיסית והאתרית הוכנו בהתאמה עם התורה של מתי יהעטיפותמתוך ישות זאת ש ,אך

תאים לאותה שי' אני'-יכול לנבוע לבוש אסטרלי או נושא לא היה, ושניים הדורות של העם העברי

על . מיוחדים היו נחוצים ואלה בוצעו באמצעותה של ישות אנושית אחרתסידורים , לשם כך. שמש-ישות

בו המחבר של אותו אוונגליון מתאר את השנים המוקדמות , פי לוקס-אוונגליון עלהישות הזאת אנו קוראים ב

 .לאחד היושם אנו קוראים כיצד השניים . 'מקו נתן ישוע'של מי שמכונה 

מספר עשרה שעליו -בוותרה על הגוף של ישוע בן השתים', אני'ה-מיסטריה זו התרחשה כאשר מהות

עברה אל תוך ישוע מקו נתן  ומר האינדיבידואליות של זרתוסטראכל, פי מתי-האוונגליון עלמחבר 

ר שאבבצעה בו את המשך פיתוחן של אותן תכונות , היא המשיכה לשכון, בגוף זה. פי לוקס-האוונגליון עלמ

העקרונות , בגוף זה. פי מתי-האוונגליון עלן הפיסית והאתרית של ישוע מ ויעטיפותידי קבלת -נרכשו על

ן מהעוצמה אשר ירדה -עד שבשנתו השלושים הם היו מוכנים לקליטת הישות רבת, העילאיים שלו הבשילו

 .לתוכםהעולמות העילאיים 

 ה עלינו לומריהי, פי מתי-אוונגליון עלאת המהלך כולו של המאורעות האלה כמתואר ב בשאפנו לתאר

איזה סוג של גוף פיסי : מענה לשאלהלבו לנתינת -המחבר מכוון את תשומת, בהתחלה. את הדברים הבאים

מה שהמחבר מ וכתוצאה? פני האדמה-וגוף אתרי היו יכולים לשרת ישות כזו כמו הכריסטוס עבור חייו על

היה צורך שיעברו דרך , וכנו כהלכהכדי שגוף פיסי וגוף אתרי הולמים י: הוא היה יכול להשיב, התנסה בו
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לאחר . ארבעים ושניים דורות של העם העברי כך שהתכונות שהוכנסו באברהם תוכלנה להתפתח במלואן

גוף פיסי וגוף אתרי כאלה היו יכולים לספק כלי הולם : הוא היה יכול להמשיך את תשובתו באמרו לנו, מכן

כלומר  –ת הפיקה עד כה להבנת הכריסטוס רק אם האינדיבידואליות הגדולה ביותר שהאנושו

עד הזמן שבו היה עליו לעזוב את , עשרה-השתמש בהם עד שנתו השתים –האינדיבידואליות זרתוסטרא 

, ואילך מנקודה זו. פי לוקס-האוונגליון עלזה היה גופו של ישוע שעליו מספר . גופו ולהיכנס לתוך גוף אחר

עוסק אך ורק בישוע , לבו בהתחלה-ממה שאליו כיוון את תשומתבהתרחקו  פי מתי-האוונגליון עלמחבר 

, כך-אחר. ועוקב אחר חייו של זרתוסטרא עד שנתו השלושים פי לוקס-אוונגליון עלבשעליו אנו קוראים 

ידי זרתוסטרא שהוא -כך על-פותחו במידה רבה כל' אני'ה-כאשר הגוף האסטרלי ונושא, מגיע הרגע שבו

הספירות הרוחיות ן אשר ירדה מ –שמש הגדולה -רוח –העוצמה -הישות רבת היה יכול להקריבם למען

 .ידי יוחנן-עלבירדן זה היה רגע הטבילה . ולקחה אותם לרשותה

נסוגו , והישויות שמנהיגן העליון הוא הכריסטוס, השמשן אם ניזכר שוב בזמן שבו האדמה נפרדה מ

כפי , פני האדמה-ותיהן להתפשט בהדרגה עלשם היו ישויות שנתנו להשפע: עלינו לומר, האדמהן מ

, אחר דבראל לנו לשכוח , אבל. פני האדמה-אפשר להשפעתו להיות מורגשת על, במהלך הזמן, שהכריסטוס

קדום ביחס למהותו היה פשוט הרבה יותר מזה של הגופים הפלנטריים אשר -שטבעו של סטורן, שהינו

האור לא -גם אתר, לא היו שם לא אוויר ואף לא מים ;םהוא היה מורכב מאש או חו. יותר הופיעו מאוחר

כאשר זה עבר מאוחר יותר לשלב , לאחר מכן. האור הופיע עם השלב האבולוציוני שמש-אתר. היה שם

הטון כעידון נוסף -הקול או אתר-ואתר, הופיע היסוד המימי כהתעבות נוספת מצד אחד, האבולוציוני ירח

; מצב זה הופיע כהתעבות נוספת; במהלך השלב האבולוציוני אדמהחומר מוצק נוסף לאלה . מצד שני

, מים או נוזל, גזאוויר או , חום –יש לנו על האדמה , לכן. החיים התווסף באותו זמן כעידון נוסף-אתר

המוכר , החיים-ואתר הקול-אתר, האור-אתר :יש לנו, אל מול אלה כמצבים מעודנים יותר. ומוצק או אדמה

 .י המעודן ביותרלנו כמצב האתר

. לא גם החלק הרוחיא, החלק החומרי של השמש נפרדלא רק , האדמהן עם היפרדות השמש מ, עתה

דיברתי על כך במינכן בהרצאה על . וזה לא חזר לגמרי, שזה חזר אל האדמה ובשלבים רק מאוחר יותר

 .לכן כאן רק אגע בזה, ששת ימי הבריאה

' קול'מה שהוא קולט כ. האור-החום ולאתר-מודע רק לאתרהאדם , המהויות האתריות העילאיותן מ

, הקול-כאשר אנו מדברים על אתר. הקול-הממשי הקיים באתר הקולשל , התמצקות, אינו אלא השתקפות

שאפשר לשמוע רק בשמיעה של , הרמוניה של הספירותכ מוכרמה שאת נושא מה שאנו מתייחסים ל

אך מצב עילאי יותר , בה במידה שהוא פיסי, ל האדמההשמש לבטח שולחת את אורה א. תפיסה רוחית

הם בערך  במשפטים ריקים כאשראדם היודעים על הדברים האלה אינם מדברים -בני. מתקיים בשמש

 :גיתה כמו ,אומרים
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כֹו ִמנִי ַעד ׁשמ  שָ הַ  ַדר   ,סֹוֵאן כ 

ָחיו ַעל ב כֹוַרת ַהִשיָרה ה ִעם א  ָחר    ,ִמת 

ת ַמֲחזֹור ַמסָ  יָֹעדו א   עֹו ַהמ 

ֵצאתֹו ִבג בּוָרה ִלים כ  ַרַעם יַׁש  .ב 
27
 

הקול שהאדם יכול לשמעו רק לאחר -למה שחי באתר, דברים אלה מתייחסים להרמוניה של הספירות

שמש יורדת כדי לקיים קשר עם מי שנבחר להיות כלי למען המשך -שהגיע להתקדשות או כאשר ישות

 .השמש מתחילה להדהד וההרמוניה של הספירות להישמע, זהעבור אחד כ. האבולוציה של אחרים

תוכן פנימי כמשהו המחזיק , בקולטמונה ' מילהה'שכפי . החיים-קיים אתר הקול-מעל לאתר

מחבר . הונוברכונה  מה שבזמנים פרסיים מאוחרים יותרהחיים -כך קשור למשמעות אתר, נפש-דמוי

 .השמש-משמעות משתייך לישות-מלא בקולש, הלוגוסמכנה זאת  פי יוחנן-האוונגליון על

עלינו לקחת בחשבון את , זו' שמש מהדהדת'בין אותם מבורכים שטבעם לא נשאר חירש לגמרי ל

אלא עובדה , אגדה-סיפוראין זה . אטלנטית שלנו-חי בחלק המוקדם של התרבות האחרר שאזרתוסטרא 

 הוא נעשה מסוגל. השמש-מילתך סטרא קיבל הוראות דרשזרתו, שאפשר להוכיחה באמצעות מסמכים

 ?ידי זרתוסטרא המקורי לתלמידיו-ההוד והמהממת שניתנה על-מה הייתה התורה רבת, כי. לשמוע זאת

. השמש עצמה-המשמעות של מילת, דיבר הקולזרתוסטרא היה כלי שדרכו : אנו יכולים לתאר זאת כך

כיצד הסוד או המילה הנסתרת , וסטראדיברה דרך פיו של זרת שהשמ-מילתאגדה פרסי מספר כיצד -סיפור

, דיבר על אהורא מזדאו, לגוף האסטרלי של השמש בהתייחסו, אגדה זה-סיפור. מאחורי השמש דיברה דרכו

 .לוגוסשמאוחר יותר תורגמה ליוונית כ, השמש-אך גם על מילת

אדם , כך-גם בהיותו נעלה כל, אנו מבינים שבאותם זמנים קדומים, בחשבנו על זרתוסטרא קדום זה

אלא היה , לקלוט את מה שהיה יכול להעביר מאוחר יותר לאחריםולא היה יכול להתקדש באופן מודע 

 .ידי ישות עילאית יותר-מוכרח להיות מונפש על

, הרוח-מפני שישות, מפני שהילת השמש אפפה אותו, זרתוסטרא היה יכול ללמד על אהורא מזדאו

הלבוש , כביכול, הוא היה. דרכו דיבר – הגדולהההילה  –העולם -רמפני שאו, הדהדה בתוכו, אהורא מזדאו

אם כי עדיין לא על האדמה , מראש את השפעתו אל האדם אשר הוריד, השמש-של אלהגופני החיצוני 

 .השמש הייתה פנימית יותר-מילת, באותו זמן. עצמה

                                                      
27

 .אביב ההוצאה לאור-אוניברסיטת תל, ארי-ניצה בן –תרגום . פרולוג בשמים, מאת גיתה פאוסטמתוך  
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מוכרחים אתם להבין " :שהוא לימד את תלמידיו כךאפשר לומר  ,בדברנו לגמרי במובן של זרתוסטרא

כך  –ההילה שלו  –כפי שמאחורי אדם פיסי יש משהו אסטרלי , השמש הפיסי קיים אור רוחי-שמאחורי אור

האור של ישות שיום אחד -עליכם להתייחס לשמש הפיסית כגוף. ההילה הגדולהמאחורי השמש קיימת 

. נפשי בתוכו-טבעיסה רוחית שיש לו זוהי הצורה הגופנית החיצונית של משהו הידוע לתפ. אל האדמה תבוא

 !"השמש-הילת דרךמבטאת את עצמה  –הלוגוס  –השמש -כך מילת, כפי שהנפש מבטאת את עצמה בקול

הספירות של ההילה הגדולה ן האור תרד מ-זרתוסטרא נתן למין האנושי את ההבטחה שיום אחד ישות

זהו ; בפעם הראשונה בזרתוסטרא זה משהו שאנו מגלים. השמש-והנפש של הישות הזאת תהיה מילת

השמש -המספרת על ביאתן של הילת, חכמה נבואיתעלינו לראות בה . המקור שממנו נובעת תורתו

 .השמש-ומילת

היא הייתה הנחמה והתקווה הגדולות של . מתקופה לתקופה במיסטריות להתקייםתורה זו המשיכה 

אלה הקשורות , השמש הנעלות פחות-ורוחות. אלה שבתוך האבולוציה האנושית כמהו לדברים נעלים יותר

כי הן , השמש-או הילת, השמש-היו מסוגלות שוב ושוב לתת תורה מדויקת יותר על הרוח של אור, לאדמה

 .השמש-היו באמת שליחים של מילת

אדם -שבניהצד השני היה . המיסטריות אשר הועברה לאורך העידנים-זה היה צד אחד של מסורת

ש את מי שעמד לרדת אל מסוגלים להתפתח כלפי מעלה כדי לפגו להיותובאופן מעשי  תלדע דצטרכו ללמוי

האדם להאמין בכך שבלי משהו -אפשרי עבור בני-עדיין היה בלתי, כריסטיאניים-הקדם בזמנים. האדמה

, המנהיג של תושבי השמש, השמש-אינדיבידואל חלש היה יכול להתפתח ולפגוש את ישות, נוסף

פי -האוונגליון על, לפיכך. להגיע לזה בצורה כלשהי של התקדשות, כל אחדל, אפשרי-בלתי היה. הכריסטוס

, לעומת זאת. החיים של העם העברי נתבקשו להפיק אדם כזה-מתאר כיצד כל הכוחות מעניקי מתי

הדבר הטוב ביותר שהטבע , לאורך שבעים ושבעה שלבים עוקביםמסביר כיצד  פי לוקס-האוונגליון על

כדי שגוף מתאים יוכל להתפתח ולפגוש את , מסונן, כפי שאפשר לומר, היה יכול להגיע אליו היה האנושי

 .עמדה לרדת אל האדמהר שאהישות הגדולה ביותר 

שהיה צריך לפעול , היו צריכים לקבל הוראותשהאדם -בני, כפי שהיה מובן מאליו, במיסטריות

עמד מול האנושות או מה אשר את לים לתפוס אדם רגילים וחלשים ולא היו מסוג-היו בני, עליהם

דורגו בסיווגים שונים והם ניגשו , אלה שעמדו להתקדש, לכן. שאינדיבידואלים יחידים היו יכולים להשיג

אדם צריכים לחיות בעולם -למדו יותר כיצד בני, למשל, חלקם. אל סודות המיסטריות בדרכים שונות

 .השמש היורדת-למקדש עבור ישות ולהיותם עצמם מה עליהם לעשות שם כדי להתאי, החיצוני

אם  פתח בדממה של הנפששיש להודרכו יותר על מה ר שאהיו תלמידים אחרים של המיסטריות 

מידים אין זה מובן מאליו שהיו צריכים להיות תלהאם . השמש-רגש ותפיסה של רוח, לרכוש הבנה ברצונה

 ייעשוהם ן הילדות שגופילהיות מודרכים מ, ונייםמסוימים שמשימתם הייתה להכווין את חייהם החיצ
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אך , זהו המקרה במידה מסוימת גם כיום; זה היה המקרה בזמנים הקדומים? למקדשים עבור הרוח היורדת

 .התודעה המטריאליסטית הרגילה חולפת מעליו

ושות הממלכות הרוחיות כדי להעניק לאנן י עמדה לרדת מהנניח שהתקרב הזמן שבו ישות גדולה כלש

 .באבולוציה קדימהאימפולס 

בשקט . עליהם לפרש את סימני הזמנים; אלה המשרתים את המיסטריות צריכים להמתין לרגע כזה

הם המתינו לרגע שבו האל ירד לאדמה כדי להעניק לאנושות , הפרעה כלשהילובלי לגרום , ובשלווה

האדם -לראות אם בקרב בני, בקפדנות לשמור על האנושותזו הייתה חובתם , כן-כמו. אימפולס כלפי מעלה

. היו כאלה שהיו יכולים לקבל הדרכה והנחיה שתהפוכנה אותם מתאימים לקליטתה של ישות כזו לתוכם

אדם כזה היה צריך לעבור הדרכה והכנה מתקופת הילדות , דופן-כאשר הישות היורדת הינה מגדּולה יוצאת

כאשר חייהם של . דבר זה קורה ואין מבחינים בו. היתאים לקליטתר שאהקדומה כך שיוכל להיות מקדש 

יינים חיצוניים ישנו אפילו בענ; מגלים שהם ממלאים כללים יסודיים מסוימים, אדם אלה מתוארים-בני

עלינו לקבל שפה ושם אנו , האבולוציה האנושית ךלאחור על מהל כאשר מסתכלים. ם בחייהםדמיון מסוי

אין . גם בהתייחס לעובדות ביוגרפיות חיצוניות –מסלול דומה  מוצאים אינדיבידואלים שלחייהם יש

כך -לא כל יצירות נפוצות אך. רים חדשים יותרידי אלה המבצעים מחק-אף צוין עלזה ולהתכחש לזה 

בכתבים של פרופסור ינסן . אדם כאלה-הן מציגות דמיון בחייהם של בניר שאהופקו לאחרונה כ, מעמיקות

ההשוואות . ישוע ויוחנן, משה, לגמש הבבלי הקדוםחייהם של גהשוואות בין  ,למשל, ומצאת( מרבורג)

עם התוצאה , הוא לוקח מקרים מסוימים מחייהם של האינדיבידואלים האלה ומשווה ביניהם; ערוכות יפה

המסקנות המופקות מובנות . המהווים חידה לתודעה המטריאליסטית, שמתגלים דמיונות מופלאים למדי

שהמחברים של חייו של ישוע , האחריםן מאגדה אחד מועתק -סיפור, ן שבביוגרפיות האלהנטע; מאליהן

מוגש בצורה , שהסיפור על חייו של משה אינו אלא אפוס עתיק, לגמשהעתיקו את הביוגרפיה של ג

לא ישוע , לא משה, אף לא אחד מהם התקיים כאישיות פיסית: אליה מגיעיםוהמסקנה הסופית ש, מחודשת

להובילם ביחס ' מחקרים'האדם אין שום מושג כמה רחוק יכולים אלה המכונים -לבני. יוחנן וגם לא

 .להסברים מטריאליסטיים

דמיון מסוג זה בביוגרפיות של אינדיבידואלים גדולים אינו מתבסס על דבר מלבד העובדה שבילדות 

שר אנו מבינים את הנתיבים תדהמה כאלאין בכך לגרום ; לנושאיה של ישות אלוהית להיותהם כבר אומנו 

אלא כל אותם , לא רק השוואות עם מיתולוגיה. העמוקים יותר של האבולוציה האנושית והאוניברסלית

. הם אינם מובילים לאיזשהו מקום. הזיה, למעשה, הם, הויות ביחס למקורות המיתולוגייםחיפושים אחר ז

לבטח הם ? זיגפריד וחייו של איזשהו גיבור יווני איזו תועלת יכולה להיות לנו מהוכחת דמיון בין חייו של

דברים אם אין זה משנה ! אלא מי שחי בו, הדבר החשוב אינושל בית  קיומו, אך. יכללו זהויות מסוימות

 .האינדיבידואליות אשר שכנה בו היאלא מי, אלה ואחרים התרחשו בחייו של זיגפריד
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הוא שחייהם של מה שעלינו לזכור . קולטימחקר אובאמצעות דברים כאלה אפשר לבסס רק , ברם

הונחו , למקדשים מתאימים עבור ישויות עילאיות הבאות לעזרתה של האנושות להיותאדם שנועדו -בני

 .ביחס למאפיינים יסודיים מסוימיםמסלול דומה יש חייהם לולכן , בדרך מיוחדת

כללים . אדם כאלה-עם בני תמיד היו כללים ביחס למה שהיה צריך לקרותבמקדשים של המיסטריות 

בקבעם מה היה צריך להיות הטבע של אותן ; ידי אגודת האיסיים ביחס לכריסטוס ישוע-דומים נשתמרו על

, השמש הגדולה-מקו נתן התפתחו כלפי מעלה לקראת ישותישוע ישויות אנוש שכישוע מקו שלמה ו

 .הכריסטוס

סיווגים שונים ודרגות שונות של  היו. ברלא התקדשו בכל דבר וד, שאפו להתקדשותר שאאלה , אבל

היה צריך לעבור כדי , שהתפתח לקראת האל, לאחדים הוצג בבהירות מיוחדת מה אדם, כך. מתקדשים

נמסרה הידיעה על הדרך שבה האל פעל כאשר הוא , לאחרים. שיוכל להיות ראוי לקלוט לתוכו את האל

לא מציינים כיום שגאון צריך , באופן כללי. 'גאון'כאשר הוא התגלה כ, או בניסוח פשטני; התגלה באדם

. אדם אינם כותבים ביוגרפיות מתוך הרוח-בני, בימינו. אדם שונים-להתגלות בדרכים דומות בהופיעו בבני

של בין הגאונות דמיון מופלא היה מתגלה למ, ההיבט של הרוחן אילו הגאונות של גיתה הייתה מתוארת מ

מדביקים כרזות ותוויות על אלא , אדם אינם כותבים ביוגרפיות-בני. ייסכילוסהומר וא, של דנטה שלו ואלה

אשר מעניינים  ם בנוגע לחייו החיצוניים של האדםחשובי-אדם וחוזרים על סוגים שונים של דברים לא

אך , חייו של גיתהגדול של שטויות מתויגות הנוגעות למוצג לנו אוסף , כך. האדם-הרבה יותר את רוב בני

, בהיבטים מסוימים, המין האנושי מכריז על עצמו, כיום. תיאור ממשי של מה שגיתה היה למעשהלא 

ישנה תשוקה , כיום. מסוגל לתאר את האבולוציה של גאון באישיות אנושיתשהוא אינו , ולמעשה בגאווה

 תוך שימת דגש על, להוציא אל האור את המאמצים המוקדמים ביותר של המשוררים הגדולים שלנו

שהאדם מאבד בחייו המאוחרים , העובדה שברעננות ובמקוריות של יצירותיהם המוקדמות חי משהו יסודי

אדם רק רוצים להבין את -המונחת ביסוד הדבר הזה היא שביהירות שלהם בניהעובדה הממשית , אך. יותר

עובדה מתגאים באדם -בני. המשורר הצעיר ולא לקחת חלק בכל מה שהוא מתנסה בו בחייו המאוחרים יותר

אלא הם ', זקן'ל היהואין להם מושג שאין זה הזקן אשר  'זקן'הם דואגים מעט ל'; נעורים'שהם מבינים 

 .עצמם נשארו ילדים

אין צורך להתפלא מההבנה המועטה שיש על , כך-בראותנו אותו מושרש עמוק כל. רוע זה נפוץ מאוד

בכל , החיים של ישויות אלוהיות כאלה-ושמהלךהעובדה שישות אלוהית יכולה לחדור אישיות אנושית 

 .מוכרח להיות זהה מיסודו, אישיות ובכל עידן

. תחום זה של ידיעה חולק לכיתות, היות שבהכרח היה הרבה ללמוד באשר לקשרים עמוקים אלה

ניתנה תורה ביחס להכנת האדם כך שיוכל להתעלות לקראת ישות , במחלקה מסוימת של המיסטריות

, השמש-מילת, הלוגוס, האור הפנימית-עוד שבאחרות ניתנה תורה ביחס לירידה של ישותב, אלוהית
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בכריסטוס אנו רואים את הירידה ההדרגתית הזאת בצורתה המורכבת . השמש-בהילה של ישות ההכלול

, ברם; עוצמה אלה-אל לנו להתפלא אם נזקקו יותר מארבעה אנשים לשם הבנתן של עובדות רבות. ביותר

האוונגליון ו פי מתי-האוונגליון עלהמחברים של , שניים מהם. לקחו זאת על עצמם כמשימה שלהםארבעה 

מתי  –השמש היורדת -לקראת ישות צמחהלקחו על עצמם לתאר את טבע האישיות אשר , פי לוקס-על

 .'אני'ה-ביחס לגוף האסטרלי ונושא –לוקס , מתאר זאת ביחס לגוף הפיסי והגוף האתרי

, השמש-אלא מספר לנו על הילת, השמש-ו עוסק במה שמתקדם לקראת ישותנאימרקוס , לעומת זאת

. האור הרוחי שכוחו ופעילותו זרמו במרחב והיה פעיל בתוך התצורה של כריסטוס ישוע, גוף האור העצום

. ירד מטה אל האדמה אור העולםכאשר , הוא פותח את האוונגליון שלו עם הטבילה של יוחנן, לכן

הפנימית  המהות –השמש -על הלוגוס או מילת –שמש זו -מסופר על הנפש של רוח פי יוחנן-ון עלאוונגליב

העובדות . הוא הפנימי ביותר מבין כל האוונגליונים פי יוחנן-האוונגליון עלשזוהי הסיבה לכך . ביותר

גליסטים כל ארבעת האוונ. מפוזרות והטבע המורכב של כריסטוס ישוע מתואר מארבעה כיוונים שונים

הנקודה , שלו המוצא-אך כל אחד מהם חש נאלץ לשמור על נקודת, מספרים על הכריסטוס בישוע מנצרת

 .שבה הוא הגיע לראשונה לראייה רוחית כך שיוכל להיות מסוגל לתאר את הישות המורכבת מאוד הזאת

ל לידתו של לבו של מתי מופנית א-תשומת. חדור את הנפשוכל באמת לכך שי קור זאת שובשנס טוב

הוא מתאר את התפתחות הכוחות של הגוף הפיסי והגוף האתרי ומספר כיצד עטיפות אלה ; ישוע מקו שלמה

במהלך מקו נתן את כל מה שהוא רכש  עידי זרתוסטרא וכיצד הוא העביר לישו-הושלכו מאוחר יותר על

חר כל מה שהוא אינו מתאר עוקב אמתי , לאחר מכן. בגוף הפיסי ובגוף האתרי של ישוע מקו שלמה שהותו

לבו אינה -תשומת. כתכונות ותוצאות עבר מישוע מקו שלמה לישוע מקו נתןשהגורל של כל מה , בהתחלה

אלא למה , של ישוע מקו נתן' אני'ה-כך אל מה שהיה יסודי בטבע של הגוף האסטרלי ונושא-מוכוונת כל

הוא בעיקר , אשר ירדה מלמעלהמש הש-וכאשר הוא מתאר את ישות. שהועבר אליו מישוע מקו שלמה

 עוצבועוסק בתיאור התכונות שהיו יכולות להיות ברשות ישוע מפני שהיו לו גוף אתרי וגוף אסטרלי אשר 

אבל את , י הן היו שםכ, בכריסטוס, כמובן, בתכונות האלה אפשר היה להבחין. ידי ישוע מקו שלמה-על

הוא ממשיך לתאר בצורה מדויקת , בו מן ההתחלהל-אותו חלק של כריסטוס ישוע אשר משך את תשומת

 .הדבר החשוב ביותרזה היה ביותר כי עבורו 

הוא אינו מתאר ; השמש היורדת הגדולה-מספר מן ההתחלה על רוח פי מרקוס-האוונגליון עלמחבר 

פני האדמה בתצורה אנושית סיפק לו רק את האמצעי שדרכו יוכל -מה שהתהלך על; שום ישות ארצית

כלומר , לבנו לעובדות המושכות אותו יותר-הוא מפנה את תשומת. ות טבע הרוח אשר פעלה בתוכהלהתגל

 פי מתי-אוונגליון עלהדברים המתוארים בן רבים מ, לפיכך. השמש-הדרך שבה פעלו הכוחות של רוח

פי הראשון מתאר יותר את או. מבט שונות-אבל הם מתוארים מנקודות, זהים פי מרקוס-אוונגליון עלוב

כבר היו נוכחות בתקופת  בהציגו במיוחד כיצד התכונות שהיו ברורות בשנים מאוחרות יותר, העטיפות
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רק משתמש  פי מרקוס-האוונגליון עלמחבר , לעומת זאת. הנעורים ובתארו אותן כך שנראה כיצד הן פעלו

עד לפרטים הקטנים הוא עושה זאת . השמש-בישוע הפיסי כדי לגלות לנו את הפעילויות הארציות של רוח

עליכם לזכור שהאוונגליסטים התמקדו , אם ברצונכם להבין באמת את האוונגליונים בפרטים האלה. ביותר

 . במה שמשך אותם מן ההתחלה

. 'אני'ה-כלומר הגוף האסטרלי ונושא, מתמקד במה שחשוב לו פי לוקס-האוונגליון עלמחבר , לפיכך

אלא דווקא הרגשות וההתרשמויות של הגוף , כך-ו מעניין אותו כלמה שכריסטוס ישוע חווה כאדם פיסי אינ

יכול להיות  וכריסטוס ישוע היה, הגוף האסטרלין רכות וחמלה בכללותן נובעות מ. 'אני'ה-האסטרלי ונושא

מחבר זה מפנה את , כך. מפני שברשותו היה הגוף האסטרלי של ישוע מקו נתן ישות החמלה שהוא היה

מפני שהוא , לה לחמלה של כריסטוס ישוע ולכל הדברים שהוא היה יכול להגשיםהלב מן ההתח-תשומת

 .נשא בתוכו את הגוף האסטרלי המיוחד הזה

הכוח  –לבו לכוח הנעלה ביותר הפועל על האדמה -את תשומתמפנה  פי יוחנן-האוונגליון עלמחבר 

אותו גם ם אינם מעניינים סייהחיים הפי. מטה דרך הגופניות של ישוע הורדר שא, השמש-הפנימי של רוח

ישוע הפיסי מהווה עבורו רק ; השמש העילאי והטהור ביותר-מבטו אל לוגוסאת הוא מפנה  אלא, במיוחד

לבו -מה שמושך את תשומת. השמש והאדם-כלי שבאמצעותו הוא יכול לעקוב אחר הקשר בין לוגוס

 .עד הסוף עושה זאת, בהתחלה

 וגופנוהפיסי  גופנו, החיצוניות ינועטיפותאת אנו רואים  ,כאשר אנו מסתכלים באנושות הישנה

בשני האיברים הללו חיים כל הכוחות שבאו אלינו מישויות אלוהיות שבמשך מיליוני שנים פעלו . האתרי

במידה הולכת במקדש זה חיינו מאז הזמנים הלמוריים והשחתנו אותו . בבניית מקדש זה של הגוף הפיסי

בו חיו ופעלו באופן . שמש וירח ,נה עבורנו במהלך השלבים האבולוציוניים סטורןהוא נב, במקור. וגוברת

; לנו שהאלים נתנוזהו מקדש : ביכולתנו לומר, בהסתכלנו בגופנו הפיסי. קונסטרוקטיבי ישויות אלוהיות

ובגוף האתרי יש לנו מה שכולל את המהויות . אלים אשר בנו את המקדש הזה עבורנו מחומרים מוצקים

 איננו השפעותיהם של לוציפר ואהרימן מפני שדרךן רק ין ביכולתנו לראותא; דינות ביותר של ישותנוהע

מה שמשתייך לשמש שבה מהדהדות ההרמוניות המעצבות בגוף אתרי זה חי גם . מסוגלים לעשות זאת

נו יכולים על הגוף האתרי א, לכן. שהאלים קולטים מאחורי כל טבע פיסי טהור, באופן פעיל של הספירות

 .השמש-אלים הקשורים קשר קרוב לרוחות, ישויות נעלות חיות בו: לומר

כאשר . האתרי כאיברים המושלמים ביותר של ישותנו עלינו להתייחס לגופנו הפיסי ולגופנובדרך זו 

אחת בחייהן ובפעילותן של -הם מתמלאים בבת, כאשר הם חומקים מאתנו, אנו מוותרים עליהם בשינה

 .והיותישויות אל

שומר על הגוף הפיסי של כריסטוס ישוע ניצב לפניו כאובייקט המרכזי  פי מתי-האוונגליון עלמחבר 

לא  הגוף הפיסי, ברם. היות שהוא היה האובייקט המרכזי שלו מן ההתחלה, שלו לאורך האוונגליון כולו
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עבר אל  –כוחותיו  – החלק האלוהי, אך; עשרה-ויתרו עליו בשנתו השתים, מבחינה חומרית עוד התקיים

כך -בה לכך שהגוף הפיסי של ישוע מנצרת היה מושלם כליסה. זה של ישוע מקו נתן, תוך הגוף הפיסי השני

 .הייתה שהוא מילא אותו בכוחות שהוא הפיק מגופו של ישוע מקו שלמה

. צלבהבה ננסה לדמיין לעצמנו את הדרך שבה מחבר האוונגליון הזה התייחס לישוע שמת על ה, עתה

מה שעליו הוא מספר את  ת במה שהיה שליחותו המיוחדת לתארלבו ממוקד-הוא תמיד שמר על תשומת

, כך .אל עוזב יחד עמו-החלק הרוחי מוותר על הגוף הפיסי ומה שהינו דמוי, עתה, אך; בהתחלה

האלוהות ן ל מחבר האוונגליון מוכוונת להיפרדותה של הישות הפנימית של כריסטוס ישוע מהלב ש-תשומת

והזעקה העתיקה שתמיד נשמעה במיסטריות כאשר הטבע הרוחי של האדם ויתר על . בטבעה הפיסיהזאת 

ידי מתי כך שעם -מוחלפת על, !"כמה האדרת אותי, אלי, אלי" –גופו הפיסי כדי לראות בעולמות הרוח 

זה מה שהוא  –!" ייצאת ממנ!" "למה עזבתני ,אלי, אלי: "ממוקדת בגוף הפיסי הוא אומרהלבו -תשומת

 .מתמקד ברגע זה פי מתי-האוונגליון עלזה שמחבר ה' ויתור'ב. מבטא

התקרבותם של הכוחות החיצוניים של את  מתאר פי מרקוס-האוונגליון עלמחבר , לעומת זאת

תרי זה נמצא גוף א. מתאחדת עם הגוף האתרי, השמש-הגוף של ישות, השמש-השמש וכיצד הילת-הילת

, החיצוניים יוצאים מאתנו במהלך השינה ינוכוחותשכפי . האתרי במהלך שנתנו נמצא גופנובאותו מצב שבו 

 .פי מרקוס-אוונגליון עלאנו מוצאים את אותה זעקה ב, לפיכך. כך הם יצאו מישוע עם מותו הפיסי

 שדרשוה אל אל, במוות של כריסטוס ישוע, בול-את תשומת ממקד פי לוקס-האוונגליון עלגם מחבר 

לבו מוכוונת -תשומת. הוא אינו משתמש באותן מילים, לכן. 'אני'ה-נושאהגוף האסטרלי ו: בהתחלה אותו

. חמלה ואהבהשל  לשיא שברגע זה הגיע, לעובדות הקשורות לגוף האסטרלי, בעיקר לעובדות אחרות

ַלח ָלה ם, ָאִבי: -הזעקה כ אתהוא מתרגם , לפיכך ֵהם , ס  ִעים ַמה ש  .עֹוִשיםִכי ֵאינָם יֹוד 
28
 

מפנה את  פי לוקס-האוונגליון עלזהו ביטוי של רכות שהיה יכול לבוא רק מגוף אסטרלי כזה שמחבר 

וההתפתחות העילאית ביותר של ענווה ומסירות הנובעות מזה היא מה ; לבנו אליו מן ההתחלה-תשומת

, ָאִבי: -כ ריסטוס ישועהוא מוסר את הדברים האחרונים של כ, לכן. לבו בסופו של דבר-שדורש את תשומת

ִקיד רּוִחי ָך ַאפ  יָד  .ב 
29
 

, האדמהבסדר , האדמהן גם אם לבטח הופק מ, על מה שהאדם נועד להגשיםמספר לנו  יוחנן

לבו מוכוונת בעיקר למה שכסדר -תשומת, לכן. השמש-א כלול במילתכפי שהו ,המשמעות של הסדר הארצי

הכריסטוס מייסד אחווה נעלה יותר מזו של , כיצד ברגע זההוא מתאר לנו . הצלב שעל גולגתאן הוגשם מ

                                                      
28

 .34פסוק , ג"פרק כ, פי לוקס-האוונגליון על 
29

 .46פסוק , שם 
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מה שנועד , אבל. פי הדם-מרים הייתה אמו של הילד על. עלתה מתוך הדםהאחווה הקודמת . דם-קשרי

 .ידי כריסטוס ישוע-נחנך על, לאחד נפש עם נפש באהבה

, כך. אמיתית ברוחאלא הוא נתן לו את אמו ה, פי הדם-הוא נתן לתלמיד שאותו אהב לא את אמו על

ראה את ": הצלב ירדו אלינו במובן חדשן המילים שנשמעו מ, בחידוש קשרים ישנים אשר אבדו לאנושות

 !"ראה את אימך"-ו!" הבן שלך

ר שא החיים-אתרבייסודו של סוג חדש של קהילה כלול ב ,כתכונה של סדר וארגון, שמונח כאןמה 

מאחורי כל מה שהאוונגליסטים , כך. עשהו של הכריסטוסמארגן את החיים ואשר זרם אל תוך האדמה במ

כל אחד מהאוונגליסטים מספר אותו , אך; המעשה של הכריסטוס –מספרים לנו ישנו מעשה אחד 

ה הסיבה לכך היא שכל אחד מהאוונגליסטים היה שקוע במ. המבט שהוא אימץ לעצמו מן ההתחלה-מנקודת

, כל זה-אנו מבינים שמאורע מקיף, עתה. היתר חלף על פניו; טהיה ראוי לקלושראייתו הרוחית גילתה לו ו

המבט -לרכז את נקודותברגע בו אנו מסוגלים . אינו מלא סתירות, ארבעה כיווניםעבורנו מהמתואר 

למדי נראה טבעי , לאחר מכן. אנו לומדים להבינה מפני שהיא מתוארת כך, מבט אחת-השונות לנקודת

 .ולא באחרים פי מתי-אוונגליון עלרק ב מופיעה, ו בהרצאה הקודמתבה עסקנ, שההתוודות של כיפא

האמור , ככוח קוסמי אוניברסלי הנמצא בפעולה בעולם, השמש-מתאר את הכריסטוס ככוח מרקוס

 .השמש בפעילותה היסודית שעליה הוא מספר-ההוד של הילת-זהו הכוח רב. לפעול עתה בדרך חדשה

האינדיבידואל , מעדיף לתאר את הגוף האסטרלי, ריסטוס ישועבדברו על הטבע הפנימי של כ, לוקס

כאן , זה בגוף האסטרלי שהאדם חי בתוך עצמו, כי; בתוך עצמואדם כפי שהוא חי , האנושי היחיד

 חברויותהאדם אינו יוצר . כאן הוא מתפתח בתוך עצמיותו הפנימית, באינדיבידואליות העמוקה ביותר שלו

אדם אחרים מופיע -עם בני יםשבאמצעותו הוא יוצר קשר ושר לבניית קהילותהכ; באמצעות גופו האסטרלי

האוונגליון גם לא למחבר . כלשהי חברּותללוקס אין שום נטייה לספר לנו על ייסודה של , לכן. בגוף האתרי

למתי המתאר את כריסטוס ישוע כאדם יש תמריץ לדבר על , אך. 'אני'ה-המתאר לנו את ישות, פי יוחנן-על

 הוא. בתוך תצורה אנושית ,ורק פעם אחת ,ידי האל ששכן פעם אחת-תם קשרים אנושיים אשר נוסדו עלאו

 יםקשר, האדם-היה יכול לייסד בקרב בני, האדם כמו, שהאל החברויות, נאלץ להדגיש במיוחד את הקשרים

של  האנושיבט ההיהוא מתאר את . כאגודה שבה רבים שוכנים יחד', קהילה'כ הםשאפשר היה להתייחס אלי

והוא מראה כיצד , לבו בהתחלה-כריסטוס ישוע מפני שזה היה ההיבט שאליו הוא הפנה את תשומת

 .הכריסטוס פעל כאדם באמצעות הגוף הפיסי והגוף האתרי שהוא קיבל

אנו מוצאים מובן מאליו שהאמירה אשר עוררה , כשנו הבנה פנימית של הדברים האלהלאחר שר

פי -אוונגליון עליכולה להימצא רק ב, "יתאתה כיפא ועל סלע זה אייסד את קהיל", כך-מחלוקות רבות כל

כל הדיונים של התיאולוגים המודרניים מאסכולות מגוונות ביותר ביחס לדברים את  בוחניםכאשר אנו . מתי

מוצאים בשום איננו , ברם. ות וייחודיות לקבלתם או לדחייתםאנו מגלים באמת רק סיבות מיוחד, האלה



 

141 

נית של עושים זאת מפני שהקהילה החיצו אלה הדוחים אותם. מקום הבנה של משמעותם העמוקה יותר

 בהם שנעשה. וניים של כנסייה זו מבוססים עליהםהסדר והארגון החיצ, כי; הכנסייה הקתולית דוגלת בהם

אלה . תוליתהוכנסו כדי לתמוך בכנסייה הק אינו מהווה הוכחה לכך שבמקור הם, שימוש שגוי במובן זה

אנשים . נכונים-כי הם אינם רואים את הפירושים הלא, הדוחים אותם אינם יודעים באמת מה להציב מולם

שאליו נוספו , הוא האוונגליון המקורי פי מרקוס-האוונגליון עלאחדים טוענים ש. אלה נמצאים בעמדה מוזרה

וקרה  ,והורחבוממנו ת הועתקו עליהם הם אומרים שהם במידה מסוימ, לאחר מכן אלה של מתי ולוקס

זאת הם טוענים . הכניסו את המילים האלה פי לוקס-האוונגליון עלו פי מתי-האוונגליון עלשהמחברים של 

ידי הכנסת -מפני שהם אומרים שהוא רצה לתמוך ברעיון הקהילה על, פי מתי-אוונגליון עלביחס לבמיוחד 

 ."יאתה כיפא ועל סלע זה אייסד את קהילת: "המילים

אפשרי -מפני שבלתי, הטקסט מסייעים מעט בפירושם של קטעים מסוימיםן חלקים מ, מקרהבכל 

אוונגליון ביחס למילים האלה ב, אך; שמשתמשים במילה זו או אחרתלומר על טקסטים עתיקים מסוימים 

ילולוגית כי כאן אין שום סיבה פ, זוהי עובדה שהן משתייכות למה שקרוב לוודאי כלול בהן, פי מתי-על

אך מנקודת המבט של , אמירות רבות יכולות להיות מוטלות בספק בתקשורות מורכבות כאלה. להטלת ספק

הבן של האל , אתה הכריסטוס: "אפשרי להעלות שום התנגדויות לשתי הטענות האלה-הפילולוגיה בלתי

לא קיים שום טקסט ". האתה כיפא ועל סלע זה אייסד את קהילתי ושערי גיהינום לא יעמדו בפני"-ו" החי

תימצא נתגלו לאחרונה ר שאאולי קיוו שמטקסטים . שאפשר להעלות נגדו טיעונים ביחס לאמירות הללו

שחלקים , אבל הקטעים שאליהם אני מתייחס אינם קיימים בטקסטים האלה, סתירה כלשהי למילים האלה

 .מהם אבדו לגמרי

ראו את ר שאליכם לסמוך על מה שמדווחים אלה ע, כמובן. זוהי לפחות התוצאה של מחקר פילולוגי

האוונגליון ומהטבע כולו של  אפשרי-אנו יכולים לציין שפירוש אחר הינו בלתי, על קטע זה. הללוהמסמכים 

ברגע שיש . כריסטוס ישוע מתואר כאן כאדם .אנו בהחלט יכולים לראות שזה מוכרח להיות כך, פי מתי-על

ואנו גם יכולים להבין את המשלים  פי מתי-האוונגליון עלהבין את ביכולתנו ל, לנו את המפתח הזה

 .שכריסטוס ישוע סיפר לתלמידיו ולאלה שהיו מחוץ לחוג הקרוב אליו ביותר

 הרוחית-הראינו כיצד אדם מתפתח מלמטה כלפי מעלה עד שהוא מגלה את הנפש הקודמתבהרצאה 

 .אתוהכריסטוס בא לקר-תפתח במידה כזו שאימפולסמכמו פרח ו

, גוף אתרי –חמשת העקרונות של הטבע האנושי אשר התפתחו באדם במהלך חמש תקופות התרבות 

אותם אפשר לאמן . מתפתחים מלמטה כלפי מעלה –רוחית -שכלית ונפש-נפש, תחושתית-נפש, גוף אסטרלי

דנים בעי. הכריסטוס-להתמלא באימפולס – הזמןיבשיל כאשר  –אפשר להם י אשרו את ולפתח כך שירכש

אבל עליהם , האדם יוכלו לקחת חלק בכריסטוס-האנושות כולה תהיה מסוגלת להתפתח כך שבני ,עתידיים

אם לאורך , עשהזה לא ייאם . לפתח תחילה בצורה הולמת את חמשת העקרונות של ישותם מלמטה
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ך הם לא א, אז הכריסטוס יוכל לבוא אליהם, הללובפיתוח העקרונות  יעסקוהתגשמויות עוקבות הם לא 

אלה . בלי שמן הללואפשר להשאיר את חמשת העקרונות . אין שמן בעששית שלהם. יוכלו להתאחד עמו

אלה . הטיפשות חמש הבתולותתוך העששית שלהם מוצגים בצורה יפה מאוד במשל על לשלא הכניסו שמן 

חרים אשר החמישה הא, אך; לא היו יכולים להתאחד עם הכריסטוס, שלא טיפלו בעששית שלהם בזמן

 .הכניסו שמן לעששית שלהם יכלו לעשות זאת בשעה הנכונה

אימפולס שהכריסטוס הביא ה אתכל המשלים המבוססים על מספרים מאירים באופן עמוק 

 .האדם-לבני

לאלה המתייחסים לתורתו באופן חיצוני שאין להתייחס לדברים חיצוניים רבים רק הוא מבהיר , ועוד

טבע הוא רוצה לציין בפניהם את . אלא דווקא כמסמלים משהו אחר, ורה ביותרבמובן חומרי או בדרך הבר

מציין שדבר הוא , קיסר מוטבעת בוהובהראותו להם את דמותו של  הוא מבקש מטבע. המחשבות שלהם

לאימפריה , כלומר הקשר שלו לשליט מסוים, ידי המטבע מלבד מה שכלול במתכת-נוסף מבוטא על

.מסוימת
30
לא במתכת , הוא שלו והוא כלול בדמותו שעל המטבע; תנו לקיסר, לקיסרשמשתייך מה " 

כי , באותו אופן ולמה שיש בתוכםהאדם -להתייחס אל בני" –הוא גם רצה ללמדם  –" לימדו, אך." "עצמה

לימדו שבהם אתם רואים , האדם כפי שהייתם מסתכלים במטבע-הסתכלו בבני. של האל החי יםהמקדשהם 

 ."ר מכן תדעו שהם משתייכים לאלולאח את צלם האל

אנו לומדים זאת . יש משמעות עמוקה הרבה יותר מזו המקובלת באופן כללילכל המשלים האלה 

הוא , בהשתמשו בהם. כאשר אנו יודעים שהכריסטוס לא השתמש במשלים כפי שנהוג בספרות בימינו

לא על , ליישמם על טבעם כולו ,היטב בשקלם, האדם-באלצו את בני, מכווין אותם לטבע כולו של האדם

עליהם לעבור , מוצג להם שמשהו אינו הגיוניעומד להיות אם , הוא מראה כיצד, בדרך זו. חלקיו הנפרדים

 .עם מחשבותיהם מתחום אחד לאחר

. הכריסטוס ואחרים, שמש בהקשר עם בודהא-אדם המציאו סוגים שונים של מיתוסי-בני, למשל

 אגדות-סיפורי החלתבשיטות האלה של : "הוא אמר, לכן. מדי עבור אדם אחדזה היה יותר , בסופו של דבר

אם מופיע מישהו ומציין שבחייו של הכריסטוס . אפשר לעשות כל דבר, כל מאורע גדול לעוקונסטלציות 

הרי שאפשר גם לטעון באמצעות שיטות , שמש כדי להראות שכריסטוס ישוע לא חי מעולם-יש לנו מיתוס

השם נפוליאון נושא את ": אנו יכולים לומר ".ון לא חי מעולם ואפשר להוכיח זאת בקלותכאלה שנפוליא

נפוליאון הוא , לפיכך; אלא העצמה, אינה מייצגת ביוונית שלילה Nכאשר האות הראשונה ', אפולו'שמו של 

להוכיח  הרוצהידי אינדיבידואל -הדמיון יכול להימשך הלאה על. 'על-אפולו'סוג של  – N'Apolloבעצם 

                                                      
30

 .11פסוק , ב"פרק כ, פי מתי-יון עלהאוונגלראה  
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וכן  Jesus ,Joses ,Jasonמוצא דמיון כזה בין השמות  הפרופסור הגרמני דרּו. קיומו של ישוע-את אי

; אמו של אפולו, לטיטיה ולטו, בין השם של אמו של נפוליאוןקשרים מופלאים אפשר גם לגלות . הלאה

, עשר מצביאים-שנים לנפוליאון היו; סביבועשרה קונסטלציות -היו שתים –השמש  –שלאפולו , ועוד

אין זה . המזלות המקיפים את השמש-שאינם מהווים דבר מלבד ביטויים סמליים למזלות של גלגל

בדיוק כפי שישנם , בהיותו השביעי, שלגיבור של המיתוס נפוליאון היו שישה אחים ואחיותחשוב -בלתי

 "!נפוליאון לא חי כלל, שימו לב, לכן. לכת-שבעה כוכבי

אדם -בני. תוחכמת מאוד על ההסברים הסמליים שמשתמשים בהם לעתים כה קרובותה מזוהי ָסטיר

כבר  –הם משתמשים גם כיום שבהן  –פי השיטות הללו -אחרת הם היו יודעים שעל, לא באמת לומדים

פי אותן שיטות -כי על, אך האנושות אינה לומדת. לא חי כלל, למשל, מזמן אפשר היה להוכיח שנפוליאון

 .שישוע מעולם לא חי, כיום, ובמוכיחים ש

מראים כמה נחוץ שלא ניגש למה שיש לאוונגליונים לומר ביחס למאורע הגדול ביותר דברים כאלה 

נועה גם הת, כי. עלינו להבין שבדיוק כאן שהאנתרופוסופיה עלולה לשגות, כן-כמו. בלי הכנה, בעולם כולו

 .ם של סימבוליזם המופקים מעולם הכוכביםמשחק בסוגים שונישלנו אינה בשום אופן חסינה בפני 

בה דיברתי על המאורע הגדול ביותר באבולוציה האנושית כפי , במיוחד בסדרה זו של הרצאות, לכן

להצביע על הדרך הנכונה שבה אפשר להשתמש בשפה זו כאשר מה רציתי , מתגלה בשפת הכוכביםהוא ש

 . שמתייחסים אליו מובן באמת

כבר התייחסתי לטבילה . יגש לסצנה שבה האוונגליונים מגיעים לשיאהבה נ, עם ההכנה הזאת

על כך עליי רק להוסיף שלאחר . ולהיסטוריית החיים והמוות של כריסטוס ישוע כשני שלבים של התקדשות

אל הנקודה שבה הם יכלו לקלוט את יציאת הישות הפנימית ביותר של האדם אל שהוא הוביל את תלמידיו 

אך לא במובן הפשטני , הוא הגשים בפניהם תחייה, היכן שהם יכלו לראות מעבר למוות, תוך המקרוקוסמוס

נתייחס למילים הבה . פי מתי-אוונגליון עלפר בוזה התרחש בדיוק כפי שמס. שבו היא מובנת לעתים קרובות

נכון באמרו  שמה שפאולוס אומר פי יוחנן-אוונגליון עלוכפי שמוצג באופן ברור ב –בדיוק כפי שהן מופיעות 

 !כמי שקם לתחייה הוא ראה את הכריסטוס, בדרך לדמשקדרך מה שהוא חווה : לנו

 לאחים האחריםהעובדה שמה שהתגלה בפניו היה אותו דבר שהתגלה על מיוחד  ששם דגפאולוס 

. לאחר התחייהכפי שאחרים ראו אותו  וס נראה על ידוהכריסט. עשר וגם לחמש מאות-לשנים, באותו רגע

לפני היכן שאנו קוראים שמרים המגדלית אשר ראתה את הכריסטוס , צוין באוונגליונים פעמים רבותזה מ

שום דמיון למי שהיא  מצאה לאכי היא , הגנן שהוא חשבה, בראותה אותו לאחר התחייה, ימים ספורים

זו הייתה  אזכי , אפשרי-היה זה בלתי, ימים ספוריםלפני אילו הוא נראה באמת כפי שהיה . הכירה קודם לכן

 .עובדה חריגה
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אילו הופיע , ימים ספוריםאיש לא יאמין לכם אם תאמרו שלא יכולתם לזהות מישהו שראיתם לפני 

. עלינו להבין בבירור שלמעשה התרחש שינוי, לכן. מחדש באותה תצורה שהייתה לו לפני ימים ספורים

דרך , ש בפלשתינהחית שדרך כל מה שהתרחאנו מגיעים למסקנה ההכר, בקראנו את האוונגליונים בקפדנות

כרוח החודרת , כריסטוס כפי שהיהוהם היו מסוגלים לזהות את ה עיני התלמידים נפקחו, מיסטריית גולגתא

לאחר שמסר את גופו הפיסי לאדמה וראה שהוא נשאר פעיל  הם זיהו אותו כפי שהיה. ולם כולופועלת בעו

 .לכןבעוצמה רבה עבור האדמה כפי שהיה קודם 

שאולי הן המילים הראויות ביותר לציון במילים , פי מתי-אוונגליון עלב מאוד כל זה מתבהר לנו

הכריסטוס : מחבר האוונגליון הזה רוצה ליידע אותנומוצג לנו בבירור ש. באיזשהו מסמךשאפשר למצוא 

, תוצאותיש לו . וריגורם מק – אימפולסזהו , אך מאורע זה אינו רק מאורע, פיסי הופיע פעם בגוף אנושי

 .יש לו השפעה

התאחדה דרך , שעליה זרתוסטרא דיבר פעם כנמצאת מחוץ לאדמה, השמש-או הילתהשמש -מילת

שהתאחד מאוחר יותר עם האדמה מה , לפני כן. מאוחדת עמהחייו של כריסטוס ישוע עם האדמה ונשארה 

 .כך עמה-לא היה מאוחד כל

מי שקם לתחייה שגם אז נבין . את העובדה הזאתם להבין צריכיכאנתרופוסופים  הדבר הולם שאנו

לרואים רוחיים והציג בפניהם כיצד כרוח הוא היה שזור עתה עם  שהיו הוא שהתגלה לעיני התלמידים

ֹ הַ  חַ רּון ו  בֵ הַ ב ו  ָאם הָ ׁשֵ ם ל  תָ אֹו ילּובִ ט  הַ , יםידִ מִ ל  תַ ים ל  יִ ֹוּגל הַ ת כָ א   ּושעֲ וַ  כּול  : האדמה והיה יכול לומר להם  ׁשד  ק

ֹ ׁש  ם לִ תָ אֹו דּומ  לַ ו   .םלָ עֹוץ הָ ד קֵ ים עַ מִ יָ ל הַ ם כָ כ  ת  י אִ נִ ה אֲ נֵ הִ . םכ  ת  י א  יתִ ּוִ צִ ה ש  ל מַ ת כָ ר א  מ
31
 

שהילת האדמה התאחדה עם ; אז התחלה שהייתהלסייע לנו להבין מה היא שליחותו של מדע הרוח 

השמש כפי שהיא -ם הרוחיות פקוחות כדי לשמוע את מילתאלה שעיניהאותה יכלו לראות ו, השמש-הילת

 .ידי כריסטוס ישוע עצמו-מי שעבר התקדשות על, ידי אלעזר-נשמעה על

את אשר התרחש ביחס  לנועליו גם לפרש . מטרתו של מדע הרוח היא לפרש לנו את העובדות הללו

מה שכריסטוס ישוע רצה לייסד  מדע הרוח מייסד למעשה את, בעשותו זאת. לאבולוציה הרוחית של העולם

 .פי מתי-האוונגליון עלוהוא עושה זאת במובנו של 

לא : "האמירה. כלל באופן שגוי-ישנה אמירה יפה מאוד אשר מפורשת בדרך פי מתי-אוונגליון עלב

למרבה , קטע יפה ביותר זה על שלום הוחלף." ירדתי אל האדמה כדי לסלק ממנה את השלום אלא את החרב

סכסוכים ודיסהרמוניה  שגורםבהדרגה את האדמה ממה  לשחררכדי . ניגוד שלוב, מהלך הזמניםב, הצער

מדע הרוח יבסס . בחיים הרוחיים של האדמה –טבעה שלה  –הכריסטוס הטביעה עצמה -ישות, אדם-בין בני

                                                      
31

 .21-11פסוקים , ח"פרק כ, פי מתי-האוונגליון על 
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רק מה  הוא יאחד לא, אז .יאחד את כל הדתותכך שכריסטוס באמת -דמוי יהיההוא כאשר , במובן זה, שלום

של משכין כאשר המעשה פני האדמה כולה -הוא יוכל להשכין שלום עלאלא , שנמצא בסביבתנו הסמוכה

 .השלום הגדול ביותר יובן כהלכה

יעברו ממקום אחד על  קנאיםבהתאמה עם משכין השלום הגדול ביותר שאנשים  אינוזה לבטח 

עם אחד שתנאיו הופכים תורה כזו  על אופקים-תם אחר וייכפו תורה כריסטיאנית צרהאדמה אל מקו

 .הולמת בתצורה שהיא קיבלה בקרב עם אחר-לבלתי

אדם פה -הכריסטוס הועברה למזרח בתקופתנו ונכפתה על בני נעשו כאשר תורתשגיאות גדולות 

 .ושם

; שהכריסטוס אינו משתייך רק לכריסטיאנים, כאנתרופוסופים, לעתים קרובות צוין בפניכם

ואל אותה ישות התייחסו  מזדאו זרתוסטרא כאשר דיבר על אהוראהתייחס ישות  אותהאל , שבמציאות

, בכריסטוסשמדובר אנו חיים במערב ואנו יודעים  .רמןאווה קעל ויש ואשר דיברשבעת הרישים ההודים כ

אנו שואפים להבין את הכריסטוס כך שהבנה זו תהיה בהתאמה . בשמות אחריםכאשר במזרח משתמשים 

הבחנה -ואנו מבינים בבירור שלא כושר. של האנושות ההתקדמותעם המשך  –ה האנושית עם האבולוצי

שרק אותם דברים נותנים לנו , אדם ממנו-יכולים לתת לנו מידע על הכריסטוס אשר מרחיק בני התגלותולא 

 כאשרשואנו יודעים . שבאופן מודע נושאים בתוכם את התוכן החי של הכריסטוס עצמו, מידע העוסק בו

כאשר איננו  –אנו מדברים בדרך הנכונה על וישווה קארמן ואהורא מזדאו בפני אלה המתכחשים לכריסטוס 

את עליהם איננו רוצים לכפות . הכריסטוס הם יוכלו להגיע בכוחות עצמם להבנת –כופים עליהם שמות 

משמעות  ישלשמות כשאיננו רק אנתרופוסופים אלא אוקולטיסטים שאנו מבינים בבירור . הכריסטוס בשמו

שהיינו יכולים לבטא את הישות , ולו רק לרגע קט, משוכנעיםאילו היינו . שההוויה היא החשובה, פעוטה

לא הדעות הקדומות , זו האמת, אותנו מה שמעניינת. היינו עושים זאת, חרהקיימת בכריסטוס בשם כלשהו א

מן ההכרח שלא ייאמר עלינו שאנו . אחדשלנו הנובעות מחיינו בפינה אחת של האדמה והשתייכותנו לעם 

אפשרי לכל -הדבר היה בלתי, כי מלבד השפעתו, מתאימים להבנתו אמצעים שאינםבמבינים את הכריסטוס 

אל . אמצעים הנובעים ממנובאך יש לחפש אחריו , את הכריסטוס יכולים למצוא גם לאומים אחרים. אדם

ן חקור את הכריסטיאניות בצורות שלא הופקו מאדם להאשים אנתרופוסופים על רצונם ל-להם לבני

; הוא אינו מובן כלל, עמם. אפשרי להבין עם שמות מזרחיים-את הכריסטוס בלתי. הכריסטיאניות עצמה

 .אולי ראו אותונים מבטם קרוב אליו וחושבים שהם אדם כאלה מפ-בני

מבט -מנקודתאדם מעלים את ההתנגדות שאנו רואים את הכריסטוס -מה משמעות הדבר שבני

אך , אין לנו רצון כזה? המזרחן האם עלינו להתכחש לכך שהכריסטוס בא אלינו מ? תיאוסופית או מזרחית

אדם שואפים בדרך זו לאלצנו לקחת את המערב אל המזרח וליצור תפיסה של הכריסטוס בהתאמה עם -בני

אלא בגלל שאידיאות , תנגדותהאיזושהי לא בגלל , ואינו יכול להיותהכרח שדבר זה איננו מן ה .המזרח
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אינן יכולות לתפוס את האידיאה של הכריסטוס ומפני שהכריסטוס יכול , מזרחיות בעלות מקור עתיק מאוד

להיות מובן לגמרי ובאופן מוחלט דרך אותו קו של אבולוציה שלתוכו נכנסו תחילה אברהם ולאחר מכן 

 .היכן שהשפעתו התפשטה, לחפשו שם ישותו של זרתוסטרא עברה אל תוך משה ועלינו, אך. משה

הוא התגשם שאלא היכן , אל לנו לחפש אחר זרתוסטרא בספרות הזורואסטרית העתיקה, יתר על כן

 !האבולוציהעלינו לקחת בחשבון את ! מחדש בישוע מנצרת

אלא היכן , אל לנו לחפש אחר בודהא כפי שהיה שש מאות שנה לפני העידן שלנו, באותה דרך

לאחר , המרומיםן היכן שהאור שלו זרם מ, אומר לנו שאפשר למצאו פי לוקס-גליון עלהאוונשמחבר 

כאן . פי לוקס-האוונגליון עלשהתקדם מבודהיסטווה לבודהא וקרן מטה אל תוך הגוף האסטרלי של ישוע מ

 .אפשר למצוא את בודהא וכאן אנו לומדים לדעת אותו בהתקדמותו הנוספת

אין . מצאות בהתאמה מוחלטת ופועלות יחד למען קידום האנושותמזה אפשר לראות כיצד דתות נ

שלא רק נדבר על  –אלא שנציב אותם במערך של רגש חי , עקרונות האנתרופוסופיה עלמדובר בלהטיף 

נהיה סובלניים רק . סובלנות מפני שיש לנו דעה קדומה לטובת דת זו או אחרת-שאר חסרייסובלנות ונ

 .התקנים שלו ונבין כל אדם בפני עצמופי -כאשר נאמוד כל אדם על

המיוחדות שדתות רבות שיתפו לכאורה והקדומות  ינודעותוגם לא אשמת זו לבטח איננה אשמתנו 

דברים , ן שהישויות הרוחיות הכבירות פעלוהיכ, בתחומים הרוחיים. כדי ליצור את הכריסטיאניותפעולה 

אחדים . קבלים את הדתות השונות הללואלה המים שפעילהיכן , פני האדמה-התקדמו בדרך שונה מאשר על

כינסו אסיפה בטיבט כדי לייסד תורה אורתודוכסית בשמו של בודהא , למשל, המאמינים הארציים האלהן מ

פי -האוונגליון עלבאותו זמן שבו בודהא הממשי ירד כדי לעורר השראה בגוף האסטרלי של ישוע שעליו 

, בינתיים; פני האדמה-שהמשיך לפעול עלם באמונה דוגלים במה המאמיני. כך הדבר תמיד. מדבר לוקס

האנושות מתקדמת במידה . ישויות אלוהיות המשיכו לבצע את העבודה כדי שהמין האנושי יוכל להתקדם

מחשבה . כאשר הם מנסים להתקדם עמם, האדם מנסים להבין את האלים שלהם-הרבה ביותר כאשר בני

 .של מה שאנו רואים באוונגליונים השונים, הבנה חיה, ילנו רגש ח כזאת מוכרחה להעניק

עלינו לזהות משהו שונה בכל אחד , שבחקרנו את שלושת האוונגליונים שבהם עסקנו עד כהראיתם 

ידיעה אינטימית מאוד על  חושףנמצא שהוא , פי מרקוס-האוונגליון עללאחר שנוסיף את חקר . מהם

בדיוק , יכול להיות מתואר בהקשר נכון לאוונגליון זה, במרחב כולו שהינו פעיל, מזדאואהורא . קוסמולוגיה

פי -אוונגליון עלמתואר ב, העוסק בקשר בין האינדיבידואל ובין הגזע ממנו יצא, כפי שהסוד העוסק בדם

 .מתי

הכריסטוס הגדול ותיווכחו לדעת -של מאורע אחדקבלו את מה שהעזתי לתאר בהרצאות האלה כצד 

אולי עדיין לא הגיע הזמן שבו כל מה שאפשר לומר על . כל מה שאפשר לומר על כך שזה רחוק מלכלול

התוצאה הטובה ביותר היכולה לנבוע מהצגת . גם בחוגים קטנים כמו זה שלנו, מיסטריה כבירה זו ייאמר
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אלא שנקשור אותן לשלבים הפנימיים , העובדות הללו היא שנקבל אותן לא רק עם ההבנה והאינטלקט שלנו

 .ושם לאפשר להן להמשיך לפעום –לרגשות העמוקים ביותר של לבנו  –יותר של חיי הנפש שלנו ב

הן תהפוכנה , ונבין אותן באמתהמילים המופיעות באוונגליונים הן מילים שאם שנקלוט אותן בלבנו 

ום בהקשר כאשר עליי לומר דברי סי, היום. חיים מופלא-בתוכנו כוח ופתחיאותנו ו שימלאוכוחות ; לכוחות

אותו שאמרתי לעתים קרובות בעבר וברצוני לומר משהו , פי מתי-האוונגליון עללסדרה זו של הרצאות על 

 .פי מתי-האוונגליון על –לקשור במיוחד למסמך יפה ואנושי זה של הרישומים הכריסטיאניים שלנו 

בפנינו את הפן האנושי שמן ההתחלה מציב , פי מתי-האוונגליון עלמה מהמם אותנו יותר מכל בקריאת 

 ?של כריסטוס ישוע

גם אם נזהה את ההבדל הגדול בין כל אדם ארצי אחר ובין אותו אדם שהיה יכול לקלוט את 

מה , ערכו של האדםאז בכל הענווה היינו אומרים שמה שמהמם אותנו בעוצמה רבה מאוד הוא , הכריסטוס

אנו בכל זאת יכולים , מאוד מזה של ישוע מנצרתאף על פי שהטבע שלנו רחוק , לאחר מכן .שהוא ראוי לו

את הטבע האנושי שלנו בתוכנו וטבע אנושי זה מופיע ככזה היכול לקלוט לתוכו אנו נושאים : להעז ולומר

מהזמן הזה  לעלות ההבטחה שהבן של האל יישארכך שמקבלה זו יכולה ; בן של האל החיה, האדם בןאת 

האדם יהיו חדורים במהות ובטבע של -כל בני, ים את מטרתהוכאשר האדמה תגש ואילך קשור לאדמה

. אידיאל כזהאנו זקוקים לענווה אם ברצוננו לטפח . זאת לתוכם בה במידה שהם רצו לקלוט, הכריסטוס

אם נחשוב רק על מה שאנו יכולים להיות , בתוכנו גאווה ויהירות יעוררהוא , כך אם הוא לא יטופח

בהיותו . את האידיאל הזה יש לחוות בענווה .ספקת כמה מעט הגשמנו עד כהאדם ולא נזכור במידה מ-כבני

כך בפאר שלו שאנו מוכרחים להיות -והוא מהמם כל, הדר ועוצמה, הוא עולה בפנינו בהוד, בדרך זומובן 

, כי יש לנו את הממשות של האידיאל הזה לפנינו, הענווה שלנו אינה צריכה להמם אותנו, ברם. ענווים

הוא בכל זאת יישא אותנו גבוה יותר , כמה שהכוח שלנו יכול להיות קטן, נו מבינים את הממשותוכאשר א

 .לקראת המטרה האלוהית שלנוויותר 

צובעים את ההיקף כולו בגוונים הנחוצים לנו להתקדמותנו כלפי  הרוזנקרויצריותמחזות המיסטריות 

, הו אדםהרושם המהמם של המילים ן זועזע מבסצנה השנייה שבה יוהנס תומסיוס ניצב מ, ראשית –מעלה 

הוא חש , חוש וחווה את עצמך, הו אדםתחת רושם המילים , בסצנה התשיעית, שנית; הכר את עצמך

אנו יכולים , בהציבנו זאת אל מול עינינו ובעזרתו. מתעלה בצהלה אל המרחבים העצומים של השמיםשהוא 

בגלותו את הקטנות שלנו ובדרשו את , פי מתי-ונגליון עלאור והגדולה שאנו נתקלים בהם בולהבין את הא

כל מה למרוממות אותנו אל מעל אשר ת ועל האמת והממשות הפנימיאך באותו זמן מצביע , הענווה שלנו

 .שעלינו להיות ויכולים להיותבהשוואה עם מה , שנראה כמו תהום של הקטנות שלנו

נמחצים בהשוותנו את מה שאנו מהווים לגדולה  לתחושה של היותאנו מודעים , לעתים קרובות, אם

נוכל לחוות משהו , לנו את הרצון הטוב כן אם רק יהיה-פי-על-אף, אנושית היכולה להיות באדם-האלוהית
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שהוא עצמו , ונוכל להעלות בתודעתנו את כריסטוס ישוע' הבן של האל החי'האימפולס האלוהי הבא מן מ

בהכריזו בפנינו , שהוא הנציג הנעלה ביותר שלו' אני'ו חווים את האדם אנ-כאן היכן שכבני, מפציר בנו

 .הכר את עצמך, הו אדם: בגוונים חדים למען כל העידנים העומדים לבוא

ולפיכך זהו האוונגליון  –בדרך הזאת  פי מתי-האוונגליון עלשל  האנושיותכאשר אנו מבינים את 

לא חשוב מהי , העוצמה והתקווה לעמוד איתן, לחיותזורמים ממנו לעברנו האומץ  –הקרוב אלינו ביותר 

 .נבין בדרך הטובה ביותר את מה שהיה בכוונתן של מילים אלה למסור לנו, אם נעשה זאת. עבודתנו בחיים

 

* 
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 רשימת ספרים בהוצאת בדולח

 

 :רשימת הספרים בהוצאת בדולח מופיעה באתר
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