
ואן־דן־גוז) של בגן־עדן(ציור וחווה אדםרמברנדט) של יצחק(ציור עקידת
להעניש. הזדמנויות הזמן כל מחפש ,אלוהים ונתעב׳ אכזר רודן הוא ,בראשיתי ספר ,אלוהי

 זוועה, מרא עורם בוא בואשית סבו .,אלוה■
 מקוון קיומנו שר המעונות ם.■■,סוו,,ו סבר ■אוש,
 סו בשביל היווים המתנחלים בליעל... באום
 המישחק השינאה... את מבטאים ובירוים בנשים

ומהשע...״ אנזו■ קו, היה באיוב אלוהים שר
 נמצא איננו יש, כל של האחרון המקור
 מנסה שהוא אימת כל הזה. בעולם

 נצלב, מעונה, נרדף, הוא כאן להופיע
המוקד. על נשרף

 באל מורד הוא הזה המימד אלוהי
 (דמי־יורג) ״חצי־אל" הוא — האמיתי
 האלוהות כוחות כנגד עצמו את שביצר

,,הרייך של הרגם את ויצר האמיתית

 שה״רייך״ אלא — השנים״ אלף של
 לנו, הנראה היקום כל את ממלא שלו

לשער. שנוכל מכפי ארוך וזמנו
 של הפיסיות המערכות כל

 בליעל״. ב״אדם מקורם קיומנו
 באל מקורו בפנים״ ״הניצוץ רק

האמיתי.
שבו לניצוץ נאמן שנשאר מי כל

ד חייב ו ר מ  שהוא בראשית, בבורא ל
ף וחייב אדם־בליעל, ו ק ת  כל את ל

 האנושית, וברמה יצר: שהוא המערכות
 החברתיים, בביטויים מתבוננים אנו

 של והאישיים הפוליטיים הכלכליים,
הקוסמי. הרוע

 מסע — הישראלי בהקשר
 בשטחים והדיכוי הרדיפות
 הרוע של ביטוי הוא הכבושים
 היורים מתנחלים הקוסמי.
 ובילדים בנשים כיף״ ״בשביל

 שבליבם משום זאת עושים
 ורצון תהומית שינאה חבויה
 כאב. לגרום להצמית, לדכא,

 ועושי ל ע י ל ב ־ ם ד א ילדי הם
רצונו.

 פשעיהם את וחושף מולם שעומד מי
 מתוך זאת לעשות חייב ושקריהם
 יותר העמוק ההקשר של מלאה מודעות

 מול בהצלחה לעמוד כדי העימות. של
 לעוצמה אדם זקוק והרובה החרב כוח

 יכולה איננה כזאת עוצמה מוסרית.
 את הממזג הומניסטי מבילבול לבוא

 עם מרקס וקרל פרויד זיגמונד דרווין,
ג־ ה למימד מודעות רק נוצרי. מוסר

ו □1מ י ו ר
 — א היווניות המילים מן אלוהים. של בקיומו אי־אמונה אתיאיזם: •

אל. — תיאוס לא.
 — תיאוס נגד, — (אנטי באל. לאמונה ההתנגדות אנטי־תיאיזם: •

אל.)
 לידיעה הטוענת אסכולה הרוחניים. המיסתורין ידיעת גנוסטיכיזם: •

ידיעה.) — גנוסיס היוונית המילה ומן כזאת.
 אינה האנושית ההתנהגות כי האומרת תיאוריה דטרמיניזם: •

 המילה (מן האנושי. לרצון שמחוץ כוחות על״ידי קבועה אלא חופשית,
סוף.) טרמינוס, המקור מן להחליט, — דטרמינארה הלאטינית

 לגמרי, — קאטא היווניות המילים (מן סופי. אסון־טבע קאטאקליזם: •
מבול.) — קלוסמוס

הכבושים בשטחים חמושים מתנחלים
..."כליכם וזבו״ה תהומית .שינאה

טי ו נ  מגע מאפשרת המאבק של ס
הזאת. העוצמה עם מלא

 אלוהי ן
כהגא ן

 צ'פ־ יוסף הד״ר ידידי, של פריו ^
 הבנה המעמיק למחפש יתנו לון,

 הגנוסטיים, המושגים של יותר גדולה
 המ־ וסיפרו בקצרה. סיכמתי שאותם

 הרע תורת תשבי, הפרוס׳ של צויין
 לכל יבהיר האד׳, בקבלת והקליפה

 פנימי ערך יש שאם מעמיק חושב
 לקבלת וביחוד לקבלה, איזשהו וניצחי
אי הזה הערך המקובלים, גדול האר״י,

באורתודוקסיה. תמיכה ננו
 כהנא מאיר הרב של אלוהיו

 כהנא הרב האר״י. אלוהי איננו
 ״אדם־ של וסוכנו נציגו הוא

 — דטומאה״ סוף ״אין בליעל״
 ובעלי■ תומכיו ידידיו, הם וכך

בריתו.
 המעונייגים קוראים מזמין אני ושוב,

• אלי•. לכתוב שכתבתי במה
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