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ΟΜΙΛΙΑ ΠΕΡΙ ΖΩΗ ( Στυλιανόσ Αττεςλισ ) 
Το Απόλυτον Είναι που αποκαλοφμε Θεό είναι θ Ηωι. Θ φφςισ του Απόλυτου Είναι θ 
Ηωι. Και ξζρουμε ότι μποροφμε να δοφμε τθν Ηωι ςαν φαινόμενο γφρω μασ και 
μζςα ςτον παχυλό υλικό κόςμο. Μυριάδεσ μυριάδων μορφϊν ηωισ. Τϊρα όμωσ τι 
είναι τα φαινόμενα τισ ηωισ και τι είναι θ Ζωι ; Μποροφμε να μελετοφμε τα 
φαινόμενα τισ ηωισ και να ςυμπεραίνουμε τι είναι θ Ζωι ; Να υποκζςουμε Ναι. 
Αλλά να εξάγουμε ςωςτά ςυμπεράςματα όχι. Και ο άνκρωποσ ςιμερα όπωσ ηει 
ςτον πλανιτθ είναι ζνα φαινόμενο τισ ηωισ. Δεν είναι θ Ηωι ; Ναι είναι εν 
εκφράςει. Ζχει όμωσ μια διαφορά τϊρα. 
Φυςικά οι μεγάλοι Μφςτεσ, όλοι οι μεγάλοι διδάςκαλοι , όλοι οι μεγάλοι που ιρκαν 
ςτον κόςμο μζχρι ςιμερα μπόρεςαν να μασ δϊςουν κάποιαν περιγραφι του τι είναι 
θ Ηωι. Είναι όμωσ αυτι θ περιγραφι εκείνθ ςτθν οποία μποροφμε να βαςιςτοφμε 
με τον κοινό νου που διακζτουμε για να αντιλθφκοφμε το τι είχαν αντιλθφκεί για 
τθν Ηωι, πζραν τοφ φαινόμενου τισ ηωισ, αυτοί οι πολλοί μεγάλοι μφςτεσ και 
διδάςκαλοι ; Εδϊ είναι μια μεγάλθ δυςκολία. Δθλαδι μασ λζγουν τι εκείνοι είχαν 
ωσ εμπειρία τουσ ςε ότι αφορά τθν Ηωι, Θεό, Πατζρα. Αςφαλϊσ όταν ζπαιρναν 
αυτζσ τισ εμπειρίεσ και τισ εντυπϊςεισ ιταν ςε μια κατάςταςθ πολφ διαφορετικι 
από τθν κατάςταςθ που είναι ο κακζνασ από εμάσ. Ακοφγοντασ τθν περιγραφι είναι 
ςε κζςθ ο κακθμερινόσ άνκρωποσ με τον ςυνθκιςμζνο τρόπο ςκζψεωσ και ηωισ του 
να αντιλθφκεί το ότι είχαν αντιλθφκεί, αιςκανκεί το ότι είχαν λάβει εμπειρικά αυτοί 
οι άνκρωποι ςε κατάςταςθ εκςτάςεωσ ; 
Τϊρα τι είναι θ ζκςταςθ. Μποροφμε και εμείσ να φτάςουμε ςε αυτιν τθν κατά-
ςταςθ που λζμε ζκςταςθ ; Αςφαλϊσ ο κάκε ζνασ μπορεί, νοουμζνου ότι κα το 
κελιςει και κα καταβάλλει τον κόπο, να φτάςει ωσ εκεί. Είναι ςαν να μασ δείχνουν 
μια μεγάλθ κλίμακα και ρωτάτε : μπορϊ να τθν ανζβω ; Ε, αν ςε κρατοφν τα ποδιά 
ςου και μάκεισ τον τρόπο μπορεί να τθν ανζβεισ. Κακζνασ μασ ζχει ποδιά για να 
ανζβει, κζλω να πω ο κακζνασ μασ ζχει κοινό νου για να φτάςει ωσ εκεί. Αλλά 
πρζπει να εξαςκθκεί αυτόσ ο εγκζφαλοσ για να μασ οδθγιςει ςε τζτοια ασ τα ποφμε 
φψθ. Απορρίπτοντασ το ότι μασ ζδωςαν και μασ δίνουν αυτοί οι μεγάλοι, ασ τουσ 
ποφμε εγκεφάλουσ, είναι ανόθτο αλλά και να δεχτοφμε αβαςάνιςτα τισ κεωρίεσ 
όλων αυτϊν και να βγάλουμε ςυμπεράςματα δικά μασ από τον ςθμερινό τρόπο του 



ςκζπτεςκαι πάλι είναι ανόθτο. Επομζνωσ κα πρζπει τα ηθτιματα αυτά να τα 
πλθςιάςουμε με δζοσ και φρόνθςθ και όχι να τα απορρίπτουμε αβαςάνιςτα και 
ανεφκυνα όχι όμωσ να τα δεχόμεκα όπωσ μασ καπνίςει όπωσ το ςθμερινό μασ 
μυαλό μπορεί να τα ςυλλάβει. Δθλαδι κα πρζπει να είμαςτε ειλικρινείσ με τον 
εαυτό μασ, να εξαςκιςουμε τθν διάνοιά μασ τθν ςθμερινι ϊςτε να μπορεί να δεχτεί 
αυτζσ τισ μεγάλεσ αλικειεσ, αυτά τα μεγάλα νοιματα. Μα μου πείτε : είναι ανάγκθ ; 
ζχουμε τόςα άλλα πράγματα να ςκεφτοφμε, να βγάλουμε το ψωμί μασ, να ηιςουμε 
όπωσ ηοφμε ςιμερα. Ναι αλλά ο τρόποσ τθσ ηωισ τοφ κάκε ανκρϊπου ςιμερα είναι 
ικανοποιθτικόσ να τον κάνει να είναι ευχαριςτθμζνοσ γιατί ηει ; Διαφζρει από τα 
αλλά ηϊα γφρω του ; Φαί, φπνο, εργαςία, μπαίνει θ μζρα βγαίνει θ μζρα, είναι 
ικανοποιθτικόσ αυτόσ ο τρόποσ ηωισ ; Αςφαλϊσ όχι.  
Αυτόν τον τρόπον ηωισ, αυτοφσ τουσ ανκρϊπουσ ο Χριςτόσ τοφσ ζλεγε νεκροφσ : 

« ὁ δὲ Ἰηςοῦσ εἶπεν αὐτῷ· ἀκολοφθει μοι, καὶ  
     ἄφεσ τοὺσ νεκροὺσ θάψαι τοὺσ ἑαυτῶν νεκροφσ ». 

Δθλαδι : αφιςτε τουσ νεκροφσ να κάψουν τουσ νεκροφσ τουσ. Εςείσ ελάτε κοντά 
μου. Κοντά του, που ;  
Λεγόμαςτε Χριςτιανοί, οι κεολόγοι φωνάηουν ότι ο Χριςτόσ μασ καλεί. Αλλά δεν 
βρζκθκε κανζνασ να τουσ πει δεν τον άκουςα εγϊ να με καλεί. Μασ καλεί που ; Όχι 
μόνον λόγια. Πρζπει να δουλεφει και το μυαλό. Ναι μασ καλεί, οπωςδιποτε μασ 
καλεί, αυτό είναι αλθκζσ. Αλλά δεν είναι μόνον να λζμε λόγια. Ποιά είναι αυτι θ 
κλιςθ τοφ Χριςτοφ. Τι είναι ο Χριςτόσ ; 
 Ο Χριςτόσ είναι αςφαλϊσ θ ζκφραςθ τοφ Απόλυτου Είναι, τοφ Θεοφ.  
Μασ καλεί. Μασ καλεί που ; Να πάμε που ;  
( « Εν τθ οικία του πατρόσ μου μοναί πολλαί ειςίν » Ιωάννθσ κεφ. 14 : 2 ). 
Ασ πάρουμε τι μασ ζδωςαν αυτοί οι πολλοί μεγάλοι εγκζφαλοι, χειριηόμενοι τον 
Νου, τον ορκολογιςμό ςαν ςκζψθ. Μασ ζδωςαν πρϊτα από όλα τθν Αλικεια τι 
είμαςτε, ποιοί είμαςτε, να αντιλθφκοφμε ότι δεν είμαςτε αυτό που νομίηουμε ότι 
είμαςτε. Αυτό είναι το πολυτιμότερο που ζδωςαν. Το ευχάριςτο είναι ότι όλοι μζςα 
ςε όλουσ τουσ αιϊνεσ κάνοντασ χριςθ τοφ Θείου δϊρου τοφ Νοφ ζφταςαν ςτα ίδια 
ςυμπεράςματα. Μασ είπαν τα ίδια πράγματα. Και μπορεί ο κάκε ζνασ να βρει μόνοσ 
του, με εξάςκθςθ φυςικά, τισ ίδιεσ αλικειεσ. Δθλαδι ποιζσ αλικειεσ ; 
Εγϊ είπον υμίν Θεοί εςταί και υιοί Ύψιςτου Πάντεσ ( Ψαλμόσ ΠΑϋ 81 ).  
Αυτι είναι θ μεγάλθ Αλικεια για το τι είμεκα. 
Δεν είμαςτε ηϊα που ηοφμε μζςα ςε ζνα υλικό ςϊμα με ανάγκεσ ηϊων μόνον. 
Είμαςτε κάτι άλλο, υπάρχουμε ωσ άνκρωποι, άνδρασ ι γυναίκα, ηοφμε όπωσ και 
όλα τα υπόλοιπα ηϊα, να φάμε να κακαριςτοφμε κλπ, αλλά δεν είμαςτε αυτό ζςτω 
και ςαν φαινόμενο τισ ηωισ. Φαινόμενα τθσ ηωισ βλζπουμε γφρω μασ μυριάδεσ 
μυριάδων, ςτο φυτικό βαςίλειο, ςτο ηωικό βαςίλειο, ςτον αζρα μζςα ςτθν κάλας-
ςα, παντοφ βλζπουμε φαινόμενα τισ ηωισ. Θα τα μελετιςουμε αυτά τα φαινόμενα 
τισ ηωισ για να εξάγουμε λογικά ςυμπεράςματα και όχι πολφ βιαςτικά ςυμπερά-
ςματα. Όπωσ ζκαναν και αυτοί οι μεγάλοι εγκζφαλοι μζςα ςτουσ αιϊνεσ. 
Το Τεκτονικό τυπικό τοφ Μακθτι δίνει ζνα χαρακτθριςτικό απόςπαςμα κατά τθν 
'Εναρξθ τϊν Εργαςιϊν τισ Στοάσ : 
Σί αντιπροςωπεφει ο ιερόσ αυτόσ τόποσ καί διά ποιό λόγο προςερχόμεκα εισ αυτόν ; 
Ευριςκόμεκα εισ το Ιερόν τισ κζψεωσ και ερχόμαςτε εδϊ για να αναηθτιςουμε το 
Φωσ. 
Ποιό είναι το Φωσ, περί του οποίου ομιλείτε ; 



Είναι το Αιϊνιον Φωσ, το περιζχον το παν, προσ το οποίο το παν τείνει. Σο Φωσ το 
αφυπνΐηον τισ ανκρϊπινεσ διάνοιεσ, το Φωσ τισ Αγάπθσ ( Χριςτόσ Λόγοσ ), το οποίο 
ενϊνει και ςυντονίηει όλθ τθν Πλάςθ. 
Πωσ μποροφμε να βροφμε το Φωσ αυτό, και ποία θ ωφζλειά του ; 
Δεν βρίςκουμε τοφτο ποτζ πλιρωσ, διότι οι ανκρϊπινοι οφκαλμοί δεν κα μπο-
ροφςαν να αντζξουν ςτθν λάμψθ του.  
Μποροφμε όμωσ να δοφμε τισ ακτίνεσ αυτοφ, μελετϊντασ τθν Φφςθ, παρατηροφν-
τεσ τα φαινόμενα, κατερχόμενοι ςτο βάκοσ τισ υνειδιςεωσ καί ιδίωσ εναρμονί-
ηοντασ τουσ εαυτοφσ μασ προσ τον Παγκόςμιο Ρυκμό. 
Μα κα πείτε ζχουμε τόςα κακθμερινά πράγματα να κάνουμε ! 
 Ε, αυτά είναι πρόςκαιρα. 
Το ότι πολφτιμο υπάρχει είναι να βροφμε τι είμαςτε, ποιοί είμαςτε και να ηιςουμε 
κατά Θεό όπωσ λζει θ εκκλθςία. Αλλά δεν μασ υποδεικνφει τι κα πει κατά Θεόν. 
Προςζξτε τθν λεπτομζρεια αυτιν. Τϊρα, βιβλία και διδάςκαλοι κα χρθςιμεφςουν 
ωσ οδθγοί. Ο κακζνασ για να διανφςει μια απόςταςθ να μθν περιμζνει να τον 
κουβαλιςουν άλλοι. Θα χρθςιμοποιιςει τα ίδια του τα πόδια να περπατιςει αυτιν 
τθν απόςταςθ και ζτςι το ίδιο τα βιβλία και οι διδάςκαλοι κα είναι οδθγοί.  
Ο κακζνασ πρζπει να χρθςιμοποιιςει το δικό του μυαλό ( και ςυνείδθςθ ) για να 
φτάςει ςτα ςυμπεράςματα. 
Όπωσ είπαμε προθγουμζνωσ να μθν δεχόμαςτε αβαςάνιςτα οτιδιποτε μασ προς-
φζρεται και να μθν απορρίπτουμε τίποτα πρϊτου να το ερευνιςουμε εμείσ οι ίδιοι 
το τι είναι. 
Θα ρωτιςουμε τοφσ κακοδθγθτζσ, εμείσ κα αποκαλοφμε αδελφοφσ οδθγοφσ όςουσ 
ζχουν να προςφζρουν κάποια πλθροφορία ςχετικά με αυτζσ τισ μεγάλεσ αλικειεσ, 
τι είμαςτε ωσ άνκρωποι φαινόμενα τισ ηωισ. Και ποιά κα είναι θ απάντθςθ ;  
Όπωσ όλα τα φαινόμενα τισ ηωισ, γφρω μασ, χειριηόμενοι τον Νοφ ςε διάφορζσ του 
εκφράςεισ ( πορεία προσ το Φώσ ► , οι δφο Κίονεσ τοφ Ναοφ Boaz & & Jakin ► ). 
Ο Νοφσ δεν είναι μόνον θ διάνοια τοφ ανκρϊπου, ο τρόποσ τοφ ςκζπτεςκαι ενόσ 
ανκρϊπου. Νοφσ είναι τα πάντα.  
Ώςτε ότι είναι, είναι το Απόλυτον Είναι Θεόσ, θ Ζωι. 
Το ότι υπάρχει είναι τα φαινόμενα τισ ηωισ, μυριάδεσ μυριάδων γφρω μασ ςε όλα 
τα βαςιλεία και ακόμα πιο πολλά αόρατα ςε άλλεσ καταςτάςεισ, ςε κόςμουσ άλλων 
διαςτάςεων. Επομζνωσ αυτό κα το δεχτοφμε ζωσ ότου ανακαλφψουμε ότι είναι 
αλθκζσ. Δεχόμεκα μερικζσ αλικειεσ κατ’ αρχιν όταν τισ ερευνιςουμε. Πωσ κα τισ 
ερευνιςουμε. Πρϊτον να γνωρίςουμε τι είναι ο Νοφσ. Ο Νοφσ είναι ο υλικόσ 
εγκζφαλοσ ; Όχι. Μια φοφχτα χϊμα δεν είναι ο Νοφσ. Ο θλεκτριςμόσ είναι διάχυτοσ 
παντοφ. Θ μπαταρία δεν δθμιουργεί, δεν είναι ο θλεκτριςμόσ, αλλά αποκθκεφει 
θλεκτριςμό. Και ο υλικόσ εγκζφαλοσ ενόσ ανκρϊπου δεν είναι παρά μια μπαταρία 
καλισ φορτϊςεωσ. Τι είναι ο Νοφσ. Τα πάντα. Ώςτε ότι Είναι, είναι το Απόλυτον 
Είναι. Το ότι υπάρχει είναι ζκφραςθ τοφ Απολφτου Είναι, και είναι Νοφσ.  
Οι βράχοι, οι πζτρεσ τα χϊματα είναι ςτερεοποιθμζνοσ Νουσ, τίποτε άλλο. Θ ορκό-
δοξθ επιςτιμθ ανακάλυψε τϊρα ότι φλθ = ενζργεια και ενζργεια = φλθ. Θ ενζργεια 
δεν είναι ορατι, τθν αντιλαμβανόμαςτε, και βλζπουμε από τθν ενεργεία να γίνεται 
φλθ και από φλθ να μεταφζρεται ςε ενζργεια. Είναι μια μεγάλθ αλικεια που βρικε 
εδϊ και χρόνια θ ορκόδοξθ επιςτιμθ. Είναι ο Νουσ που αλλάηει κραδαςμοφσ και 
καταςτάςεισ. Οι μεγάλοι διδάςκαλοι είπαν ότι μια από τισ φφςεισ τοφ Απόλυτου 
Είναι Θεοφ που μποροφμε να αντιλθφκοφμε είναι θ κίνθςθ - δόνθςθ - κραδαςμόσ. 
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Και ςφμφωνα με τθν κίνθςθ-δόνθςθ-κραδαςμό γίνεται θ ζκφραςισ ωσ Βοφλθςθ τοφ 
Απόλυτου Είναι. Χειριηόμενο τϊρα το Απόλυτον Είναι τον Νου, μασ δίνει τον Εαυτό 
του ωσ Χριςτόν Λόγο και Άγιον Πνεφμα. 
Αυτιν τθν τριαδικότθτα μασ τθν δίνουν όλεσ οι κρθςκείεσ τοφ κόςμου. 
Τϊρα θ τριάδα αυτι είναι το ότι μποροφμε να αντιλθφκοφμε. Είναι θ πραγματι-
κότθσ. Ασ τθν δεχτοφμε.  
Τόςον μποροφμε να αντιλθφκοφμε. Δθλαδι κα αντιλθφκοφμε το Απόλυτον Είναι 
ςτθν Φφςθ του και τθν δικι του κατάςταςθ και ωσ ζκφραςθ ωσ Χριςτό Λόγο και 
Άγιον Πνεφμα. Άλλεσ ιδιότθτεσ δεν μποροφμε να αντιλθφκοφμε. Τουλάχιςτον με το 
χωματζνιο μασ μυαλό ( εγκζφαλο ) ςιμερα. 
Τϊρα όςοι κα ανζλκουν ςε ανωτζρα ςτρϊματα Υπερςυνειδθςίασ γνωρίηουν και 
άλλα πράγματα. Με ποιά γλϊςςα ανκρϊπινθ μποροφν να μεταδϊςουν αυτζσ τισ 
εμπειρίεσ τουσ ; και πωσ κα αντιλθφκοφν οι άλλοι άνκρωποι αυτά αφοφ δεν είχαν 
τισ ίδιεσ εμπειρίεσ ; Ώςτε ο άνκρωποσ τίποτε δεν μπορεί να αντιλθφκεί πλιρωσ αν 
δεν ζχει τθν εμπειρία ο ίδιοσ ( βλ. άρκρο ο Μφκοσ τοφ πθλαίου ςτον Πλάτωνα ►). 
Τϊρα οι μεγάλοι διδάςκαλοι βρικαν ότι μια ιδιότθσ φφςισ τοφ Απόλυτου Είναι είναι 
θ Αυτάρκεια. Τίποτε δεν ζχει ανάγκθ. Αλλά τϊρα βλζπουμε ςτθν κεία αυτάρκεια και 
τθν Θεία Ευαρζςκεια ωσ Θζλθςθ - Βοφλθςθ και βλζπουμε τθν ζκφραςθ. Και θ 
ζκφραςθ αυτι είπαμε είναι ο Χριςτόσ Λόγοσ και το Άγιο Πνεφμα. 
Και χειρίηονται τϊρα τον Νοφ για να δθμιουργιςουν με τθν Θεία Πανςοφία τα 
ςφμπαντα. Τα ςφμπαντα δεν είναι μόνον το παχυλό υλικό Σφμπαν. 
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Το παχυλό υλικό ςφμπαν, δθλαδι ο πλανιτθσ μασ, κάκε τι υλικό, θλιακά ςυςτιματα 
και γαλαξίεσ είναι το κάτω ςφμπαν, το υλικό ςφμπαν. Υπάρχουν και άλλα ςφμπαντα, 
κόςμοι άλλων διαςτάςεων. Το υλικό είναι ο κόςμοσ τϊν τριϊν διαςτάςεων. Ζχουμε 
τον κόςμο τϊν τεςςάρων διαςτάςεων, τον κόςμο τϊν 5 διαςτάςεων, τον κόςμο τϊν 
6 διαςτάςεων και τον κόςμο τϊν 7 διαςτάςεων. Μζχρι τον κόςμο τϊν 7 διαςτάςεων 
φκάνουμε, οι 7 ουρανοί που μασ λζει θ εκκλθςία μασ ( βλζπε άρκρο  Καμπαλά ►).  
Είπαμε ότι Φκάνουμε. Ποιοί φκάνουμε ;  
Εκείνοι που μποροφν να αναπτφξουν αυτιν τθν υπερςυνείδθςθ μζςα τουσ, να 
ανακαλφψουν ότι δεν είναι ότι νόμιηαν ότι είναι, αδφναμα ηϊα, άλλα ότι είναι κεοί. 
Αυτοφσ τουσ κόςμουσ δεν κα τουσ γνωρίςει ο κοινόσ άνκρωποσ, Μαρία, Ελζνθ, 
Γιϊργοσ. Θα τουσ γνωρίςει το Εγώ φφςισ τοφ ανκρϊπου αυτοφ, Ψυχι Αυτο-
επίγνωςθ. 
Ο Απόςτολοσ Παύλοσ ςτθν Β ’ προσ Κορινκίουσ Επιςτολθ́ του , μασ αποκαλύπτει μία 
μοναδικι εμπειρία που ζηθςε . Τι είναι αυτό ; Ανζβθκε μζχρι τον τρίτο ουρανό , 
επάνω δθλαδι από τθν υλικι δθμιο υργία, και έφκαςε ςτθν πνευμα τικι ςφαίρα , 
ςτον Παράδειςο . Είδε και άκουςε πολλά καυμαςτά ςτον ουράνιο κό ςμο, από τα 
οποία όμωσ τίποτε δεν είχε τθν δυνατότθτα να παρουςιάςει ςτουσ ανκρϊπουσ ! 
" Καυχᾶςθαι δὴ οὐ ςυμφέρει μοι· ἐλεύςομαι γὰρ εἰσ ὀπταςίασ καὶ ἀποκαλύψεισ 
Κυρίου. 2 Οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριςτῷ πρὸ ἐτῶν δεκατεςςάρων· εἴτε ἐν ςώματι οὐκ 
οἶδα εἴτε ἐκτὸσ τοῦ ςώματοσ οὐκ οἶδα, ὁ Θεὸσ οἶδεν· ἁρπαγέντα τὸν τοιοῦτον ἕωσ 
τρίτου οὐρανοφ. 3 καὶ οἶδα τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον· εἴτε ἐν ςώματι εἴτε ἐκτὸσ τοῦ 
ςώματοσ οὐκ οἶδα, ὁ Θεὸσ οἶδεν· 4 ὅτι ἡρπάγη εἰσ τὸν παράδειςον καὶ ἤκουςεν 
ἄρρητα ῥήματα, ἃ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆςαι." ( Β΄ Κορ. ιβ΄ 1-6 ). 
Λζει επίςθσ ο απόςτολοσ Παφλοσ ςτθν Β' προσ Κορινκίουσ επιςτολι του : 
« Αλλά ερεί τισ, Πωσ εγείρονται οι νεκροί ; ποίω δε ςϊματι ζρχονται ; 36 άφρων, ςυ 
ο ςπείρεισ ου ηωοποιείται εάν μθ αποκάνθ. 37 και ο ςπείρεισ, ου το ςϊμα το 
γενθςόμενον ςπείρεισ αλλα γυμνόν κόκκον ει τφχοι ςίτου ι τινόσ τϊν λοιπϊν. 38 ο 
δε κεόσ δίδωςιν αυτϊ ςϊμα κακϊσ θκζλθςεν, και εκάςτω τϊν ςπερμάτων ίδιον 
ςϊμα. 39 ου πάςα ςαρξ θ αυτι ςάρξ, αλλά άλλθ μεν ανκρϊπων, άλλθ δε ςαρξ 
κτθνϊν, άλλθ δε ςαρξ πτθνϊν, άλλθ δε ιχκφων. 40 και ςϊματα επουράνια, και 
ςϊματα επίγεια. αλλά ετζρα μεν θ των επουρανίων δόξα, ετζρα δε θ των επιγείων. 
41 άλλθ δόξα θλίου, και άλλθ δόξα ςελινθσ, και άλλθ δόξα αςτζρων. αςτιρ γαρ 
αςτζροσ διαφζρει εν δόξθ. 42 Οφτωσ και θ ανάςταςισ τϊν νεκρϊν. ςπείρεται εν 
φκορά, εγείρεται εν αφκαρςία. 43 ςπείρεται εν ατιμία, εγείρεται εν δόξθ. ςπείρεται 
εν αςκενεία, εγείρεται εν δυνάμει. 44 ςπείρεται ςϊμα ψυχικόν, εγείρεται ςϊμα 
πνευματικόν. ει εςτίν ςϊμα ψυχικόν, εςτίν και πνευματικόν. 45 οφτωσ και γζγρα-
πται, Εγζνετο ο πρϊτοσ άνκρωποσ Αδάμ εισ ψυχιν ηϊςαν. ο ζςχατοσ Αδαμ εισ 
πνεφμα ηωοποιοφν. 46 αλλϋ ου πρϊτον το πνευματικόν αλλα το ψυχικόν, ζπειτα το 
πνευματικόν. 47 ο πρϊτοσ άνκρωποσ εκ γθσ χοϊκόσ, ο δεφτεροσ άνκρωποσ εξ 
ουρανοφ. 48 οίοσ ο χοϊκόσ, τοιοφτοι και οι χοϊκοί, και οίοσ ο επουράνιοσ, τοιοφτοι και 
οι επουράνιοι. 49 και κακϊσ εφορζςαμεν τθν εικόνα τοφ χοϊκοφ, φορζςομεν και τθν 
εικόνα τοφ επουρανίου. 50 Σοφτο δζ φθμί, αδελφοί, οτι ςαρξ και αίμα βαςιλείαν 
κεοφ κλθρονομιςαι ου δφναται, ουδζ θ φκορά τθν αφκαρςίαν κλθρονομεί. 51 ιδοφ 
μυςτιριον υμίν λζγω. πάντεσ ου κοιμηθηςόμεθα, πάντεσ δε αλλαγηςόμεθα. 52 εν 
ατόμω, εν ριπι οφκαλμοφ, εν τθ εςχάτθ ςάλπιγγι. ςαλπίςει γάρ, και οι νεκροί 
εγερκιςονται άφκαρτοι, και θμείσ αλλαγηςόμεθα. 53 δει γαρ το φκαρτόν τοφτο 
ενδφςαςκαι αφκαρςίαν και το κνθτόν τοφτο ενδφςαςκαι ακαναςίαν.  
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54 όταν δε το φκαρτόν τοφτο ενδφςθται αφκαρςίαν και το κνθτόν τοφτο ενδφςθται 
ακαναςίαν, τότε γενιςεται ο λόγοσ ο γεγραμμζνοσ, Κατεπόκθ ο κάνατοσ εισ νίκοσ. 
55 που ςου, κάνατε, το νίκοσ; που ςου, κάνατε, το κζντρον ; 56 το δε κζντρον τοφ 
κανάτου θ αμαρτία, θ δε δφναμισ τθσ αμαρτίασ ο νόμοσ.» 
 
Είναι εςφαλμζνθ αντίλθψθ να πιςτεφουμε ότι ζχουμε Ψυχι, είμαςτε θ Ψυχι και 
ζχουμε ςώματα, άλλα πρζπει να ανακαλφψουμε τι είμεκα και τότε κα μποροφμε να 
αντιλθφκοφμε καταςτάςεισ πζραν τϊν χωμάτων.  
Διότι ο υλικόσ κόςμοσ τι είναι άλλο από χϊματα και τα τζςςερα ςτοιχεία, ζςτω 
πάνςοφα φτιαγμζνα ; 

Ιόλαοσ 
 


