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ELSO ELOADAS, t)ornach, L9Z4. aprilis 19.
Húsvét ünneire l,ilágtitkokkal és világrejtélyekkel függ össze, Hrlsvét
ürrnepét az e|ső keresztény évszázadokban felcserélték egy egészen más

ünneppel, és ígl1 őszi iinnepből tava§zi ünnep lett, Az ősi Adonisz tinnep
kultikus cselekmérrye érzékeltette, hclgy mi játszócltrtt le a misztérirrmok
mélyén. A Golgota misztérjuna. Atrrí korábbatr a Nap-lényhez a térben
való felemelkedést jelentette, az a Gcrlgr:ta u.tán egy íoldi-torténelmi ese-

nrérrv időbeli szernlélése lett. A tejtődés az anyagíelé íordulás irányában
haladt. A halál gondolau tor,ább rtrdotr élni, A feltámadás gondolata egy-
re inkább eltíínt. A feltámadás gonclolatának ismét g|gvg:nné kell r,álnia.

MÁSODIK ELŐADÁS, Dorrrach, L9Z4" április Z0.....-...,.
Az únnep eredeti gondolata: az embert arra késztetni, hogy rátekintsen
a kclzmikus erííkkei és hatalmakkal valí: összefüggésére. Az ősi vallásclk
isteni Atya-erőként tisztelték azokat a Hold-erőket, amelyek az em-
bert a születésérr kereszttil bevezették a fizikai 1érezésbe. Földi születés:
Hold-születé... Másoilik szúietés : Nap-sziüetés, Harnradik születés; Sza-
turnusz-születés. A ftgí k<lrrsk vűágszemlélete a mísztériumclkbatr ma-
radt fenn. A húsvéti ünnep beavatás, iniciáció volt. Előfeltételek és a
beavattís fokai. A misztériuutok visszalrúzódtak, amikor az ember szabací

fejlődésének kellett teret nyernie. Most e\jiitt az a kor, amelyben újból
nreg kell találni a nrisztériumcrkat.

HARMADIK ELŐADÁS, Dornach, I9Z4. április ZI. ......."........
I [úsr.ét únnepe csillagászati nézőpontból. A l-Io1d-titok. Bizon,vos ősi
misztéiíunrclkban nenrcsak elmesélték, hanem valóbarr átélték ííket.
A késótbi korokban az emberek már semmit nem tudtak arrriil, hcgy ilyes-
mí rnegtörténhel hogy az ember valótran kiléphet a fOlcliből, egyesülhet
a Hold-szerűr,el, és a Holdról nézheti a Napot. Fenrr kellett maradnia
azonban az eíTe való emlékezetrrek, és ez azemlékezet a húsvéti ünnepben
marad,t fenn. A feltámadás (fetemelkedés) misztériuma az őszíiáőszakhoz
tartozik; az éIetkezóet, a születés elOtn letbO1 a foldi létezésbe aláereszke-

dés misztériuma pedig a tarlaszi időszakhoz. Az idők sorátr a két misztériu-
mot egyszerűen összevonták, zűtzavar keletkezett. Az év rendjének belső
szetkezete elveszett.
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NEGYEDIK ELŐADÁS, Dornach, 1924. április 22. ......... 51
A régi korokban minden a misztériumokból fakadt, A szabadság kifej-
leszt.éséhez arra volt szükség, hogy a régi misztériumok visszahúzóájanak.
Az emberek az ismételt loldi életekben írjra és újra belépnek a folrli létbe.
Így amit a korábbi időszakokban átéltek, áwiszik a kesebH korszakokba.
Az emberiség haladásában a legfontosabbak közé tartozik annak továbbvi-
tele, amit az emberek átéltek és újra átélnek a nrisztériumokban. Az ephe-
szoszi misztériunrok, Arisztotelész és Sárrdor felismerése. A világtras mega-
lapítása fogalmakkal, amelyek belső fény- és hatóerejét ismét íel kell fedni.
Az örök alapokból újból és ujbOl íeltamadó szellemhez kell az anuopoző{í-
ának tartania magát.
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