קיסריה

איך מגיעים?

ית ָרה יביא את האור לחייכם
ִמ ְ
קיסריה היא פנינה ארכיאולוגית ,הכוללת שפע של אתרים מרתקים.
היות שברוחניות עסקינן ,אבקש להתמקד כאן במקדש אחד
מסוים שנתגלה בקיסריה — המיתראום .זהו מקדש למיתרה ,אל
הודי פרסי ,שפולחנו הפך פופולרי ברומא ,במיוחד בקרב החיילים.
המקדש ,שהיה פעיל במאות השנייה והשלישית לספירה ,הוא
המיתראום היחידי שנתגלה בישראל.
הסגולה הרוחנית שמביא מיתרה היא זו של השמש הבלתי
מנוצחת ( .)Sol Invictusהמיתולוגיה מתארת את מיתרה כאל
הלוחם בכוחות האופל ומחזיר לעולם את האור .מסיבה זו זיהו
אותו היוונים עם אל השמש הליוס או אפולו .המבנה של המקדש,
הנמצא תחת קמרון אבן ,הוא דמוי מערה .בתקרתה של המערה
פתח קטן דרכו מסתננת קרן שמש ,המייצגת את מיתרה המביס
את החושך.

פעילות רוחנית מתאימה

את קיסריה בנה המלך הורדוס ,במקום שבו היה יישוב פיניקי
קטן בשם מגדל סטרטון .הורדוס ,שרצה להקים לעצמו עיר
נמל ,השקיע בעיר בנדיבות רבה ובנה אותה לפי מיטב המסורת
הרומית .את השם העניק לעיר כמחווה לפטרונו ,הקיסר הרומי
אוגוסטוס .כך ,כבר לפני כאלפיים שנה ,הפכה קיסריה לעיר
הנמל החשובה בארץ .היו בה תיאטראות ,היפודרום (זירה
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למירוצי סוסים) ,ארמונות ,מרחצאות ומקדשים .המים הגיעו
אל העיר באמצעות אמת המים המפורסמת.
העיר אמנם נכבשה מאז בידי הצלבנים ,הממלוכים והתורכים
שהחריבו אותה ,אך עיי החורבות מצליחים להרשים אותנו
גם היום ,ולהפוך את הגן הלאומי קיסריה לאתר תיירותי
ממדרגה ראשונה.

הביאו עימכם נר לבן פשוט והיכנסו עימו אל תוך מקדש מיתרה (נכון לכתיבת
שורות אלה ,איני מודע לכל הגבלה בנושא הכניסה למקדש ,אך יש לוודא זאת
לפני כניסתכם) .עמדו בתוך המיתראום רגע קט כשאתם אוחזים בנר ,בלי
להדליקו .חשבו על מקום בחייכם שאתם מרגישים כי הוא זקוק לאור ,או על
תחום בחייכם שבו אתם חשים כי הנכם שרויים בחושך .התרכזו היטב
באותו תחום ,תוך שאתם אוחזים בנר ,ומטעינים אותו באנרגיה של השמש
הבלתי מנוצחת שמייצג מיתרה ,סמל האור המנצח את החושך .החזיקו את
הדימוי כמה רגעים ,ואז צאו מהמקום.
עם חזרתכם הביתה ,הניחו את הנר בפמוט וודאו שהוא אינו קרוב לשום
חפץ דליק ,כגון וילונות .כעת הדליקו את הנר והתבוננו בלהבה .הרגישו כיצד
אור הנר מביא עימו את האנרגיה מהמיתראום אל ביתכם ,מחלחל אל תוך
חייכם ,ומביא עימו אור לכל מקום הזקוק לו .כשתרגישו שספגתם את האור
הדרוש לכם ,כבו את הנר .תוכלו להדליקו שוב בכל הזדמנות שבה תחושו
שאתם זקוקים למעט אור נוסף..

רדו מכביש החוף במחלף קיסריה ,וסעו
לפי השילוט לנמל קיסריה .חנו בחניון
הצמוד לגן הלאומי ,שלו שתי כניסות:
הראשונה קרובה יותר לתיאטרון והשנייה
לנמל .המיתראום קרוב יותר לכניסה של
התיאטרון ,אך אפשר להגיע אליו ללא
קושי רב גם מכניסת הנמל .במפת האתר
שתקבלו עם כניסתכם ,חפשו את הסימון
לבית המרחץ .מיד לימינו ,מתחת לקמרון
הראשון ,נמצא המיתראום.

שעות פתיחה:
אפריל—ספטמבר .18:00—8:00
בימי שישי וערבי חג .17:00—8:00
אוקטובר—מרץ .16:00—8:00
בימי שישי וערבי חג .15:00—8:00
אפשר להיכנס עד שעה לפני מועד
הסגירה הרשמי .הכניסה בתשלום.
טלפון לבירורים.04-6267080 :
באינטרנט.www.parks.org.il :
דרגת קושי :קל.

