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                 ΕΡΜΗΝΕΤΣΙΚΑ ΥΟΛΙΑ ΣΟΤ ΙΠΠΟΣΗ ΣΟΤ ΗΛΙΟΤ 

   ( Η ΕΝΑΡΚΩΗ – Η ΖΩΗ – Ο ΘΑΝΑΣΟ – Η ΠΑΛΘΓΓΕΝΕΘΑ – Η ΑΘΑΝΑΘΑ ) 

    Αλ πηζηεχνπκε φηη ηα θείκελα ηνχ Σεθηνληζκνχ πεξηέρνπλ αιήζεηεο, θαη φρη πεξηηηέο αλα-

ιχζεηο θαη ππνδείμεηο, ηφηε, νθείινπκε λα ιάβνπκε ζνβαξά ππφςε καο θαη λα εμεηάζνπκε 

εηο βάζνο ηελ λχμε ηνχ ηππηθνχ ηνχ Δηαίξνπ, φπνπ ζηελ 4
ε
 πεξηνδεία ηήο κχεζεο αλαθέξε-

ηαη φηη ν Ππζαγφξαο εδίδαμε ζηνχο καζεηέο ηνπ ηελ Μεηελζάρθφζε.  

Τπφ ηνλ γεληθφ φξν Μεηελζάρθφζε ελλννχκε ηελ επηζηξνθή ηήο Πλεσκαηηθής Αρτής ζε 

έλα ζαρθηθό περίβιεκα, ζε ζψκα αλζξψπνπ θαη φρη δψνπ, πνπ πξνάγεη ηελ ηδέα άλζξσπνο. 

Ζ ζεσξία ηήο Μεηελζάρθφζες ἢ νξζφηεξα ηήο Επαλελζάρθφζες ( Παιηγγελεζίαο εηο ηνχο 

αξραίνπο ) έρεη βαζηέο ξίδεο ζε φιεο ηηο ζξεζθείεο θαη ζηηο πηφ πνιιέο κπεηηθέο Παξαδφζεηο.  

Δίλαη δε ζε φινπο απνιχησο θαλεξφ, απφ ηελ πείξα ηψλ αηψλσλ, φηη ε εμέιημε ηήο ΦΤΥΖ 

δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί γξήγνξα, αιιά ζηγά-ζηγά θαη βαζκηαία, ε δε πξφνδνο θαη  βειηίσζε 

ηνχ αλζξψπνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα κεηξεζεί κέζα ζε απνιχησο θαζνξηζκέλα ρξνληθά φξηα. 

Μεξηθνί ππνζθειίδνληαο ηνχο άιινπο, πξνζβιέπνπλ κε κία πηφ γξήγνξε δηαδξνκή ζηελ Σε- 

ιεηφηεηα, ελψ άιινη αθνινπζνχλ ακέζσο ἢ άιινη θαζπζηεξνχλ θαη κέλνπλ αθφκε πηφ πίζσ. 

Σα δε ρξνληθά πεξηζψξηα κηαο κφλνλ δσήο θάζε άιιν παξά επαξθνχλ γηά λα επηηεπρζεί απηφ 

πνπ απνθαινχκε Τειείφζε, ζχκθσλα κε ηα ιφγηα ηνχ Ηεζνχ ζην Δπαγγέιην ηνχ Μαηζαίνπ : 

             « ἒζεζζε νὖλ ὑκεῖο ηέιεηνη ὣζπεξ ὁ Παηήξ ὑκῶλ ὁ ἐπνπξάληνο ηέιεηνο ἐζηίλ » 

Φπζηθά επ’ νπδελί κπνξνχκε λα δερηνχκε φηη ν ζεάλζξσπνο κπνξεί λα έιεγε αλαθξίβεηεο !  

Αλ ελλννχζε ηελ δσή κηαο κφλνλ ελζάξθσζεο ζα ήηαλ νπηνπία, δηφηη ειάρηζηνη απφ ην ζχλ- 

νιν ηήο αλζξσπφηεηαο θαηφξζσζαλ ἢ θαηνξζψλνπλ λα θέξνπλ εηο πέξαο ηνλ άζιν απηφλ. 

Γειαδή έρνληαο  πιαζηεί θαη’ εηθφλα ηνχ Γεκηνπξγνχ, λα πεηχρνπλ θαη ην θαζ’ νκνίσζηλ. 

Σν ηππηθφ ηνχ 28νπ
 βαζκνχ κάο δίλεη πνιχ σξαίεο λχμεηο, φπσο ζηελ αθφινπζε πεξηθνπή : 

 « Υπεξάλσ ηήο θαζηεξώζεσο ηήο Μειινύζεο Εσήο, ήηηο απεπζύλεηαη εηζέηη πξόο ηό ζπκ-  

   θέξνλ θαη πξόο ηόλ θόβνλ, ππάξρεη ε άλεπ ζπκθέξνληνο αγάπε ηνύ αιεζνύο θαη ηνύ αγαζνύ. 

   Υπάξρεη ε ζπλαίζζεζε ηνύ θαζήθνληνο. Υπάξρεη ν πόζνο ηήο νκνηώζεσο πξόο ηήλ ππεξάλσ    

   ηνύ αλζξώπνπ Γύλακηλ, ηήο νπνίαο αληηθείκελν είλαη ε βαζηιεία ηήο επζύηεηνο.  
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   Γηά ηνύην πέξαλ ηώλ πιαλεηηθώλ ηόπσλ ηώλ θαζνξηζκέλσλ δηά ηνύο ήξσαο, oη παηέξεο καο   

   είραλ ηνπνζεηήζεη ηήλ Άλεπ νξίσλ ρώξαλ, έλ ε αί ελάρεηοη υσταί δώζηλ φς ζύληροθοη ηού  

   Αηφλίοσ. Πάλησο, γλσξίζαηε θαιώο, ε Μέιιοσζα αύηε Ζφή δελ δύλαηαη λα είλαη εηο ζηεί-  

   ξνο ξεκβαζκόο. Δίλαη κία πεξηζζόηεξν παξά πνηέ δξαζηεξηόηεο, κία αλσηέξα αλάπηπμε ηήο  

   ελεξγεηηθόηεηαο, είλαη εηο αγώλ δηά ηνλ ζξίακβν ηνύ Φφηός ( Σπλεηδήζεσο ) εηο έλα θόζκν,  

   νύηηλνο αί πεξησξηζκέλαη αηζζήζεηο καο δελ δηαβιέπνπλ παξά κόλνλ απεηξνζηό ηνπ ηκήκα.» 

 Καηά ζπλέπεηαλ, ην ζέκα ηήο θχζεσο ηήο πλεηδήζεσο ηνχ αλζξψπνπ πξέπεη ζαθψο λα δηα-

ρσξίδεηαη απφ ηελ θαηάζηαζε ηήο ιεηηνπξγίαο ηνχ εγθεθάινπ θαη ηψλ πέληε καο αηζζήζεσλ.  

Γειαδή ε χπαξμε ηήο πλεηδήζεσο δελ εμαξηάηαη κφλνλ απφ ηνλ εγθέθαιν καο, φπσο θαη 

έλα ηειεθψλεκα δελ εμαξηάηαη κφλνλ απφ ηελ ηειεθσληθή ζπζθεπή  θαη ηηο γξακκέο ηεο.  

Ζ πλείδεζε, πνχ πνιιέο θνξέο λα αλαθέξεηαη θαη σο Καηάζηαζε ηνχ Εγώ, φπσο θαη Έλαο 

πνπ ηειεθσλεί έρνπλ αλάγθε ηψλ νξγάλσλ απηψλ, ήηνη ηνχ εγθεθάινπ κε ηα αηζζεηήξηα ηνπ 

ἢ ηνχ ηειεθψλνπ  θαη ηνχ δηθηχνπ δηά λα εθθξαζζνχλ ἢ εθδεισζνχλ ζηνλ θπζηθφ θφζκν.  

Ζ δε κεξηθή ζε εγξήγνξζε ζπλείδεζε ηνχ αλζξψπνπ απνηειεί κηθξφ κφλνλ κέξνο ηήο ζπλν-

ιηθήο πλεηδήζεσο ηνπ, ήηνη ην κέξνο εθείλν πνπ επεξεάδεη δνλεηηθά ηνλ πιηθφ καο εγθέθαιν.  

Όηαλ δε ιέκε φηη ην αλζξψπηλν ζψκα πεξηθιείεη ἢ πεξηθιείεηαη απφ κηα Σσλείδεζε ἢ Ψστή, 

δελ πξέπεη λα θαληαδφκαζηε ηελ Ψστή ἢ ηελ Σσλείδεζε ζαλ έλα πγξφ κέζα ζε έλα δνρείν. 

   Γηφηη αλάκεζα ζηα “  ζψκαηα  ” καο θαη ζηελ Ψστή ππάξρεη κηα αφξαηε ζρέζηο Δολεηηθή.  

Ο Φπζηθφο ζάλαηνο είλαη ε θαηάζηαζε εθείλε θαηά ηελ νπνίαλ παχνπκε λα ηεινχκε ππφ ηελ 

επίδξαζε ηψλ λφκσλ ηνχ πιηθνχ πεξηβάιινληνο, δειαδή ηνχ θφζκνπ ηψλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ.  

Καηά ηελ ζηηγκή ηνχ θπζηθνχ ζαλάηνπ ε ζρέζε απηή παχεη λα πθίζηαηαη ( δηαθφπηεηαη ) θαη 

ηφηε είζηζηαη λα ιέκε, εζθαικέλα θαηά ηελ γλψκε κνπ, φηη ε Ψστή « απερψξεζε ».  

Δλ ηνχηνηο, ζε θακηά πεξίπησζε ε Ψστή δελ είρε εηζαρζεί ἢ απνζπξζεί απφ ην θπζηθφ ζψκα 

, αιιά κφλνλ ε ζχλδεζε ἢ νξζφηεξα ε δνλεηηθή ηνπο ζρέζε έρεη δηαθνπεί ἢ αλαζηαιεί.  

Ζ ζχλδεζε απηή ζπλήζσο αλαθέξεηαη σο "αργσρά τορδή   " απφ έλα εδάθην ηνχ Δθθιεζηαζηή 

( 12 : 6 ), φπνπ ζπλαληνχκε ηελ έθθξαζε : « ἒσο ὃηνπ κε ἀλαηξαπῆ  ζρνηλίνλ ηνῦ ἀξγπξίνπ ».  

  Ύζηεξα απφ φια ηα παξαπάλσ, ζηελ πξνζπάζεηα καο λα εμεγήζνπκε ην αίληγκα ηήο Εσήο 

θαη ηνχ ζαλάηνπ, ηξείο θπξίσο απφςεηο παξνπζηάδνληαη κπξνζηά καο : 

1
νλ

. Η Υιηζηηθή άπουε. Ζ δσή είλαη κηα πνξεία πνπ αξρίδεη κε ηε γέλλεζε γηά λα ηειεηψζεη  

      ζηνλ ηάθν. Ζ Γηάλνηα θαη ε πλείδεζε είλαη ην απνηέιεζκα σξηζκέλεο ιεηηνπξγίαο ηήο  
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      χιεο, κηαο θνχρηαο ρψκαηνο πνπ είλαη ν εγθέθαινο, θαη ν άλζξσπνο είλαη έλα θεπγαιέν   

      θαηλφκελν πνπ ράλεηαη νξηζηηθά φηαλ ην πιηθφ ηνπ ζψκα δηαιχεηαη κεηά ηνλ ζάλαην. 

2
νλ

. Η ζηελή Θεοιογηθή άπουε.  

       Μηα πξνζθάησο δεκηνπξγεζείζα Ψστή, δεκηνχξγεκα ηνχ  Θενχ, πεξλά απφ κηα αφξαηε  

       θαηάζηαζε ζε κηα νξαηή χπαξμε θαη χζηεξα απφ κηα ζχληνκε δσή ζηνλ πιηθφ θφζκν,  

      πεξλάεη κεηά ηνλ ζάλαην ζην Τπεξπέξαλ ( ; ) απφ φπνπ πνηέ δελ κπνξεί λα επαλέιζεη.  

       Ζ επηπρία θαη ε δπζηπρία ηήο ελ ιφγσ Ψστής ζην αθαζφξηζην απηφ Τπεξπέξαλ θαζνξί- 

       δνληαη ζηελ αησληφηεηα απφ ηηο πξάμεηο ηεο θαηά ηελ απεηξνειάρηζηε ρξνληθή πεξίνδν 

       πνπ δηαξξέεη κεηαμχ ηήο γέλλεζεο θαη ηνχ ζαλάηνπ, πνπ θαη απηή πνηθίιιεη πάξα πνιχ.  

3
νλ

. Η άπουε ηής Παιηγγελεζίας ἢ ηής Επαλελζάρθφζες 
( 4 )

.  

      Κάζε Ψστή απνηειεί κηα Θεία πξνέθηαζε θαηεπζπλφκελε απφ έλα θχθιν δπλαηνηήησλ.  

      Πεξηέρεη ελ δπλάκεη ηα ζπέξκαηα ηψλ Θείσλ δπλάκεσλ, φπσο ν ζπφξνο ν νπνίνο πεξη-   

      έρεη ην θπηφ ην νπνίν πξφθεηηαη λα αλαπηπρζεί θαη λα δψζεη θαξπνχο.   

           Μέζσ δηαδνρηθψλ ππάξμεσλ ζε θπζηθά ζψκαηα ( νη  δεξκάηηλνη ρηηψλεο ζηελ Γέλεζε ἢ  

      ηα πεξηδψκαηα ζηνλ Σεθηνληζκφ ), ηψλ νπνίσλ ε πνηφηεηα ζπλερψο βειηηψλεηαη, νη ιαλ- 

      ζάλνπζεο δπλάκεηο, εληφο ηνχ θχθινπ δπλαηνηήησλ, αλαπηχζζνληαη αξγά ζε ηθαλφηεηεο.  

      Κακηά Ψστή δελ απφιιπηαη θαηά ηελ εμέιημε απηήλ, ε δε αλζξσπφηεηα ζα θζάζεη ζηνλ 

      ηειηθφ ηεο ζθνπφ, δειαδή ζηελ Σειεηφηεηα θαη ζηελ ελζσκάησζε ηψλ ηειεηνπνηεκέλσλ   

      αηνκηθψλ πλεηδήζεσλ κέζα ζηελ Απφιπηε πλείδεζε ηνχ Θενχ.  

Να κελ ζπγρένπκε φκσο ηελ έλλνηα ηήο Δπαλελζάξθσζεο ἢ Παιηγγελεζίαο κε θάπνηεο απφ-

ςεηο θαηά ηηο νπνίεο κηα Ψστή κπνξεί λα κεηαθηλεζεί ζε θαηψηεξα φληα, φπσο είλαη ηα δψα, 

αθνχ ηίπνηε δελ ράλεηαη ζηελ ζθαίξα ηήο πλεηδήζεσο θαηά ην ηππηθφ ηνχ 28
νπ

 βαζκνχ .  

Έλαο πνπ ζήκεξα θέξεη έλα φλνκα, γηά παξάδεηγκα Ζξαθιήο, δελ κπνξεί λα ηζρπξίδεηαη φηη 

θάπνηε ζην παξειζφλ ππήξμε ελζαξθσκέλνο σο έλα άηνκν πνπ έθεξε π.ρ. ην φλνκα Ζιίαο.  

Γηά παξάδεηγκα, έλα Βηβιίν ( Σν Δγψ-Πλεχκα ) κπνξεί λα « πεί » φηη νη ζειίδεο πνπ πεξηέρεη 

είλαη δηθέο ηνπ αιιά ε κηα ζειίδα ηνχ Βηβιίνπ   δελ κπνξεί λα ηζρπξηζηεί φηη είλαη ε άιιε.  

Πνηέ θαλείο δελ κπνξεί λα ηζρπξηζηεί φηη ήηαλ εθείλν ἢ ην άιιν άηνκν, σο παξειζνχζα 

πξνζσπηθφηεηα, θαη λα αλαθέξεηαη ζην φλνκα ην νπνίν είρε ζε θάπνηα άιιε καθξηλή επνρή.  

Αλ φκσο κπνξέζεη λα ζπληνληζζεί κε ην ΕΓΩ, ην Πλεύκα ηνπ, ην ΕΘΝΑΘ ηνπ, ηφηε πιένλ 

ζαλ ΕΓΩ - ΠΝΕYΜΑ θαη φρη ζαλ πξνζσπηθφηεηακπνξεί λα πεί :  
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« Ναί ηψξα ζπκάκαη, φρη φκσο φπσο είκαη ζήκεξα αιιά ζαλ ΠΝΕΥΜΑ, είρα ελζαξθψζεη 

θάπνηε εθείλελ ἢ ηελ άιιε πξνζσπηθφηεηα».  

Γλσξίδνπκε  κεξηθνχο απφ ηνχο βαζηθνχο ζπληειεζηέο ηήο Παξάδνζεο, ηνλ πξνθήηε Ζιία 

θαη ηνλ Ησάλλε ηνλ Βαπηηζηή ν νπνίνο είλαη θαη έλαο απφ ηνχο πάηξσλεο ηνχ Σεθηνληζκνχ.  

Σν Δπαγγέιην ηνχ Μαηζαίνπ αλαθέξεη γηά ηνλ Ησάλλε ηνλ Βαπηηζηή θαη ηνλ πξνθήηε Ζιία :  

« Καὶ ἐπεξώηεζαλ αὐηὸλ νἱ καζεηαὶ αὐηνῦ ιέγνληεο · Τί νὖλ νἱ γξακκαηεῖο ιέγνπζηλ ὅηη Ἠιίαλ  

   δεῖ ἐιζεῖλ πξῶηνλ ; ὁ δὲ ἀπνθξηζεὶο εἶπελ αὐηνῖο· Ἠιίαο κὲλ ἔξρεηαη πξῶηνλ θαὶ ἀπνθαηαζ- 

   ηήζεη πάληα· ιέγσ δὲ ὑκῖλ ὅηη Ζιίαο ἤδε ἦιζε θαὶ νὐθ ἐπέγλσζαλ αὐηὸλ, ἀιι' ἐπνίεζαλ ἐλ  

   αὐηῷ ὅζα ἠζέιεζαλ· νὕησ θαὶ ὁ πἱὸο ηνῦ ἀλζξώπνπ κέιιεη πάζρεηλ ὑπ' αὐηῶλ. 

  Τόηε ζπλῆθαλ νἱ καζεηαὶ ὅηη πεξὶ Ἰσάλλνπ ηνῦ Βαπηηζηνῦ εἶπελ αὐηνῖο. »   

     Σν λφεκα ηήο πεξηθνπήο θαίλεηαη μεθάζαξν ζε εθείλνπο πνπ έρνπλ εξεπλήζεη εηο βάζνο.  

 Σν Πλεχκα πνπ είρε θάπνηε ελζαξθψζεη ηνλ Ζιία, ελζάξθσζε θαηφπηλ θαη ηνλ Ησάλλε. 

Όκσο ν Ησάλλεο δελ ήηαλ ν Ζιίαο !  

Δδψ είλαη ε κεγάιε δηαθνξά ηήο Δπαλελζάξθσζεο  
( 3 ) ( 4 ) 

! 

Μπνξνχκε λα πξνβνχκε πεξαηηέξσ, ππφ κνξθήλ κπεηηθνχ αμίσκαηνο, ζηελ εμήο δηαηχπσζε : 

                Το Πλεύκα ελδύεηαη γηά λα θαηεβεί θαη απογσκλώλεηαη γηά λα αλεβεί. 

Καιφ κελ αιιά αηειή ζπκβνιηζκφ δίλεη ν 28νο 
βαζκφο κε ηα Γψξα - Μαλδχεο ηψλ Μαιαθίκ ! 

Γηαηί φκσο ηα δεκηνπξγεκέλα Πλεχκαηα λα είλαη ληπκέλα κε ζψκαηα ; 

Καη ζε απηφ ην ζεκείν ππάξρεη απάληεζε. 

Θα έπξεπε λα πεξηνξηζζνχλ, ψζηε λα είλαη δπλαηφλ λα ππάξμνπλ, κε ζηφρν ηελ απφθηεζε 

πλεηδήζεσο, δηφηη εάλ ηα δεκηνπξγεκέλα Πλεχκαηα δελ είραλ θαζφινπ ζψκαηα ζα ήηαλ 

απνιχησο απεξηφξηζηα.  

Με έρνληαο δπλαηφηεηα λα εληνπηζζνχλ ζε θάπνην ζεκείν ζα ήηαλ “ λεθξά ” θαη ζε θαηά-

ζηαζε αληθαλφηεηαο ( αζπλεηδεζίαο ) θαζψο ζα ήηαλ ρακέλα ζηελ απεξαληνζχλε ηνχ Θενχ. 

Ζ απφθηεζε ηήο εκπεηξίαο, γηά λα είλαη δπλαηή, ζπλεπάγεηαη ηελ δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ 

πνπ είλαη εθείλν ηνχ Υψξνπ, ηνχ Υξφλνπ θαη ηήο Μνξθήο.   

Γηά απηφ φια ηα δεκηνπξγεκέλα Πλεχκαηα έρνπλ ζψκαηα, άιια ιεπηφηεξα θαη άιια ππθλφ-

ηεξα, αλάινγα κε ην Κνζκηθφ ( πιαλεηηθφ ) πεξηβάιινλ εηο ην νπνίν θαινχληαη λα δήζνπλ. 

Πνηφο φκσο ζα κπνξνχζε λα είλαη ν ηειηθφο ζηφρνο ηήο εμειίμεσο ηψλ Πλεπκάησλ, φπσο ν 

άλζξσπνο ; 
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Καη πάιη, ίζσο, ε απάληεζε είλαη απιή.  

Μα γηά λα δηαηεξήζνπλ θαηά ηελ επάλοδο ηελ πλείδεζε ηήο χπαξμεο ηνπο, παξφιν πνπ ζα 

έρνπλ απισζεί κέζα ζηελ απεξαληνζχλε ηνχ Θενχ θαη ζα έρνπλ ίζσο γίλεη έλα κε Απηφλ . 

Ο 28νο
 βαζκφο κάο δίλεη, ζε έλα άιιν εδάθην ηνπ, κηα πιεξνθνξία ε νπνία πνιχ κπνξεί λα 

κάο πξνβιεκαηίζεη αιιά θαη λα δηαθσηίζεη ηελ έξεπλα καο, εάλ θπζηθά εθηηκεζεί δεφλησο !  

 « Γελ ήξζε αθόκε ε ώξα, αλ απηή πξόθεηηαη λα έιζεη πνηέ, θαηά ηελ νπνίαλ ζα εηζδύζεηο  

      πέξαλ ηώλ επηά ιακπηήξσλ, νη νπνίνη αθηηλνβνινύλ πξν ηνύ Θξόλνπ, ζε θόζκν εθηεηλό- 

      κελν πέξαλ ηώλ νξίσλ ηήο αληίιεςεο ζνπ, γηα λα αληηθξίζεηο εθεί πξόζσπν κε πξόζσπν 

      ην Ολ, ην ρσξίο κνξθή θαη όλνκα, ην νπνίν βξίζθεηαη πίζσ από όιεο ηηο κνξθέο θαη όια 

      ηα νλόκαηα. 

      Αιιά κπνξείο ήδε λα δηαθξίλεηο ην Ολ απηό ζηηο πξσηεύνπζεο εθδειώζεηο ηνπ, δειαδή  

      ηελ ιάκςε ηνύ θσηόο ζηνλ θπζηθό θόζκν θαη ην βαζίιεην ηνύ λόκνπ ζηνλ εζηθό θόζκν. » 

Σν Ολ απηφ είλαη ην Απόισηολ Είλαη πνπ απνθαινχκε Θεό.   

Ζ δε θχζηο ηνχ Απνιχηνπ Δίλαη Θενχ είλαη ε Ζφή.  

Καη μέξνπκε φηη κπνξνχκε λα δνχκε ηελ Ζφή, σο θαηλφκελν φκσο, γχξσ καο θαη κέζα ζην 

παρπιφ πιηθφ καο θφζκν. Τπάξρνπλ κπξηάδεο - κπξηάδσλ κνξθψλ ἢ θαηλνκέλσλ ηήο Εσήο.  

Δθείλν δε πνπ δηαπηζηψλεη θαλείο παξαηεξψληαο ηελ Φχζε θαη ηα Φαηλφκελα είλαη φηη κέζα 

ζην απέξαλην θνζκηθφ ζρέδην, ε δηαηήξεζε ηψλ κνξθψλ ειάρηζηα ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ. 

Μηιάκε γηά ηελ δξάζε ηνχ θαηλνκεληθά Καηαζηξεπηηθνχ παξάγνληα ἢ νξζφηεξα Μεηακνξ-

θσηηθνχ παξάγνληα ηήο Γεκηνπξγίαο.   

ην Κνζκηθφ Δπίπεδν, ν ζάλαηος θαιά θξαηεί θαη είλαη παληνχ επί ην έξγνλ !  

Αλαξίζκεηα θπζηθά ζψκαηα ἢ θαηλφκελα ηήο Εσήο θαηαζηξέθνληαη ζπλερψο, γηά λα δψ-

ζνπλ ηελ ζέζε ηνπο ζε άιια, κέζα ζηελ Εσή.  

Οη νξπθηέο κνξθέο θαηαιχνληαη γηά λα ρξεζηκεχζνπλ σο ηξνθή ζηα θπηά, ηα θπηά κε ηελ 

ζεηξά ηνπο ζπζηάδνληαη πξνο ράξηλ ηψλ δψσλ θαη ηα δψα πξνο ράξηλ ηνχ αλζξψπνπ θ.ν.θ..  

Απφ ηελ άπνςε απηή ε Φχζε είλαη έλα αιεζηλφ ζθαγείν θαη ε δηαπίζησζε απηή θέξλεη ηελ 

απφγλσζε ζηελ Φηινζνθία, ελψ απνηειεί έλα ηζρπξφ επηρείξεκα πνπ ε ζεηηθή επηζηήκε 

κπνξεί δηθαηνινγεκέλα λα αληηηάμεη πξνο ηελ ζξεζθεπηηθή πίζηε.   

Ζ πηφ ζπλήζεο απάληεζε ηψλ ζξεζθεπηηθψλ θχθισλ είλαη Άγλσζηεο νη Βνπιέο ηνχ Κπξίνπ. 

Κάησ φκσο απφ ην πξίζκα ηήο Δπαλελζάξθσζεο, βιέπεη θαλείο, φηη εάλ ε Φχζε ελδηαθέξε- 
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ηαη ηφζν ειάρηζηα γηά ηελ θαηαζηξνθή ηψλ θπζηθψλ ζσκάησλ, είλαη επεηδή ζηελ πξαγκαηη- 

θφηεηα απηά δελ έρνπλ παξά ειαρίζηελ ζεκαζία.   

Γηφηη ηα ζψκαηα έρνπλ σο κνλαδηθφ ηνπο ζθνπφ ην λα πξνκεζεχνπλ ζηελ ππφ εμέιημε πλ-

είδεζε θαη ζηελ Ψστή έλα Μέζολ γηα ηελ απφθηεζε ηήο πείξαο (  ηππηθφ ηνχ Δηαίξνπ ).  

   ηνλ βαζκφ ηνχ Δηαίξνπ γίλεηαη γηά πξψηε θνξά ε λχμε φηη :  

« ν όξνο πέληε αηζζήζεηο δελ πξέπεη λα ιεθζεί απνιύησο, θαζόζνλ  πξόθεηηαη πεξί  οργάλφλ   

   ηού ζώµαηος θαη δσλάκεφς ηής υστής.   

Ζ ςπρή όκσο δελ έρεη ζηαζεξό θαη νξηζµέλν αξηζµό αηζζήζεσλ, αιιά θάλεη ρξήζε ηώλ πέληε 

νξγάλσλ, ηα νπνία ην ζώµα ζέηεη ζηελ δηάζεζε ηεο όπσο γλσξίζεη ηνλ εμσηεξηθό θόζκν ».
( 6 )

 

 Ζ πλείδεζε ινηπφλ θαη ε εμέιημή ηεο είλαη εθείλν πνπ έρεη πξσηαξρηθή ζεκαζία.  

               Γηά ασηό θαη ε Σσλείδεζε είλαη προθσιαγκέλε κε θάζε θροληίδα !  

Ζ Φχζε θαηαζηξέθεη ηηο θπζηθέο κνξθέο ρσξίο θεηδψ, δηφηη ε πλείδεζε ἢ ην ΠΝΔΤΜΑ 

πνπ ηηο ρξεζηκνπνηεί δελ είλαη δπλαηφλ ε ίδηα πνηέ λα ραζεί ( απνβηψζεη - πεζάλεη ). 

    « ην Πλεύκα εζηί ην δσνπνηνύλ, ε ζαξμ νύθ σθειεί νπδέλ » ( Ησάλλεο θεθάιαην 6 : 63 ) 

Δδψ θξχβεηαη ην κεγαιείν ηήο κχεζεο ζε βαζκφ Γηδαζθάινπ, πίζσ απφ ηνλ ζπκβνιηζκφ ηήο 

αθαθίαο ( αζαλαζία ), ηεο νπνίαο ην δίδαγκα θαηά ηελ ηαπεηλή κνπ άπνςε ζπλνςίδεηαη ζην 

φηη κεηά ηνλ ζάλαην ηψλ θπζηθψλ ζσκάησλ ηίπνηε δελ ράλεηαη πνπ λα έρεη νπζηαζηηθή αμία. 

 Μηα αθφκε ζρεηηθή κε ηα αλσηέξσ πεξηθνπή απφ ηελ κχεζε ηνχ 28
νπ

 βαζκνχ έρεη σο εμήο :   

 « Αδειθφο ηήο Αιεζείαο : Αξγά ἢ γξήγνξα, πάληνηε όκσο αλαπνθεύθηα, ζεκαίλεη ε ώξα  

     θαηά  ηελ νπνία νθείιεηο λα δώζεηο ιόγν γηά ηηο επζύλεο ηώλ πξάμεσλ ζνπ ( αληηπεπνλζόο ).  

    Τίποηε δελ τάλεηαη ζηελ ζθαίρα ηής Σσλεηδήζεφς, όπσο θαη ζηνλ θόζκν ηώλ αηζζήζεσλ.   

    Οπσζδήπνηε θαη αλ έρεη ην αίληγκα ηνύ ζαλάηνπ, ν δίθαηνο κπνξεί λα πεζάλεη εηξεληθά.» 

Αθνχ ινηπφλ ηίπνηε δελ ράλεηαη δελ είλαη πηζαλφλ λα ηζρχεη ε ζεσξία πεξί Μεηεκςχρσζεο. 

    Μπνξνχκε επνκέλσο λα νξίζνπκε θαη σο εμήο ηελ έλλνηα ηήο Δπαλελζάξθσζεο 
( 5 )

 : 

 « Οληόηεηεο, ελζπλείδεηεο θαη αζάλαηεο, ιακβάλνπλ θαηάιιεια ζώκαηα πξνζαξκνζκέλα ζην 

    ζηάδην ηήο αλαπηύμεσο ηνπο θαη κέζσ απηώλ ηώλ ζσκάησλ κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ κε  

    ηελ θπζηθή δσή ( πιηθή - ςπρηθή θαη λνεηηθή ) θαη λα γλσξίδνπλ όιεο ηηο εκπεηξίεο ηεο ». 

  Δπί ηνχ παξφληνο ινηπφλ αο ζπλνςίζνπκε ηελ παξνπζίαζή καο κε ηελ θνηλή δηαπίζησζε 

φηη ν άλζξσπνο πεζαίλεη δηά ηνχ ιεγνκέλνπ πξψηνπ ζαλάηνπ, απνζαξθνχκελνο.  
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ηελ ζπλέρεηα ν άλζξσπνο πεζαίλεη γηά δεχηεξε θνξά, απαηζεξνχκελνο (  Γ΄ βαζκφο  ). 

                          « Μαθ Βελάθ ( εθφλεπζε ηνλ πηό ), ε ζάξμ εγθαηαιείπεη ηα νζηά »     

                                   « Ὁ ληθῶλ νὐ κή ἀδηθεζῇ έθ ηνῦ ζαλάηνπ ηνῦ δεπηέξνπ »… 

                   « θαί ὁ ζάλαηνο θαί ὁ ἃδεο ἐβιήζεζαλ εἰο ηήλ ιίκλελ ηνῦ ππξόο·   

                             νὗηνο ὁ δεύηεξνο ζάλαηνο ἐζηίλ »  

                                                                                      - Απνθάιπςε ηνχ Ησάλλε - 

Καηά ηελ θάζε απηήλ ν άλζξσπνο είλαη δπλαηφλ λα απνβεί απξφζσπνο, ηνπηέζηηλ λα ράζεη 

ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ ιφγσ ηψλ κεηακνξθψζεσλ πνπ πθίζηαηαη απφ ηελ θάζαξζε ε Αηζ-

ζεηηθή ( ςπρηθή ) θαη ε Ννεηηθή ηνπ θαηάζηαζε ( Kαζαξηήξην ἢ Πνπξγαηφξην - Purgatory ). 

Κνζκηθνί λφκνη, γλσζηνί ζηελ ζπκβνιηθή γιψζζα σο Φχιαθεο ηψλ Καησθιίσλ ἢ Μαιαθίκ 

ζηνλ 28
ν  

βαζκφ, δελ επηηξέπνπλ ηελ ειεχζεξε δηέιεπζε κηαο απνζαξθσκέλεο αηνκηθφηεηαο, 

αλ ν βαζκφο ηνχ εμαγληζκνχ θαη ηήο αξκνλίαο πνπ επηθξαηεί ζηα νπζηαζηηθά επελδχκαηα     

( καλδχεο ) ηήο Ψστής δελ είλαη πνιχ πςειφο.   

Απηή είλαη ζηελ Αηγππηηαθή κχεζε ε ζπκβνιηθή έλλνηα ηνχ δηθαζηεξίνπ ηνχ Όζηξε, σο θαη 

ηνχ Καζαξηεξίνπ ἢ Κνιάζεσο ζηνλ Υξηζηηαληζκφ, αιιά θαη ην 3
ν
 δηακέξηζκα ἢ Τπνρζφληνο 

ζάιακνο ζηνλ 18
ν
 πεξί ηνχ νπνίνπ ε ζπλνπηηθή αλαθνξά πνπ γίλεηαη πεξλά απαξαηήξεηε ! 

Γειαδή δηαζπάηαη ην αηνκηθφ Πλεχκα εηο ηα επί κέξνπο ζπζηαηηθά ηνπ θαη ηα πάληα επηζηξ-

έθνπλ ζηηο παγθφζκηεο απνζήθεο απφ φπνπ πξνέξρνληαη ( ν ξφινο ηψλ Μαιαθίκ ζηνλ 28
ν
 ).  

Αλ ν άλζξσπνο  ράζεη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ, εμαηηίαο ηψλ θαζάξζεσλ ηνχ ιεγνκέλνπ δεσ-

ηέροσ ζαλάηοσ, πξνβάιιεηαη μαλά απφ ηνχο ηδίνπο λφκνπο κέζα ζηνχο πιηθνχο θφζκνπο, 

ρσξίο λα κνηάδεη ζε ηίπνηε κε ηελ πξνεγνχκελε εηθφλα ηνπ ( κία άιιε ζειίδα ηνχ βηβιίνπ ).   

Δπαλελζαξθψλεηαη, δειαδή επελδχεηαη λέα πεξηβιήκαηα, λένπο καλδχεο, θαη αλαιακβάλεη 

απφ ηελ αξρή ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ, κε ζθνπφ ηελ παξαπέξα εμέιημή ηνπ, κε ηηο ιχπεο θαη 

ηνχο πφλνπο ηεο, ζχκθσλα κε φζα εθηίζεληαη ζηελ κχεζε ηνχ 28
νπ

 βαζκνχ θαη μαλαξρίδεη 

ηελ μέθξελε πνξεία ηνπ πξνο αλαδήηεζε ηήο επηπρίαο θαη ίζσο ελ ηέιεη ηήο Μαθαξηφηεηαο. 

Όκσο αο κελ απειπηδφκαζηε αθνχγνληαο ηα ιφγηα απηά, δηφηη, ε κέρξη ηψξα πεξηγξαθή δελ 

αγγίδεη παξά κφλνλ ηελ κία φςε ηνχ ζαλάηνπ θαζφηη ππάξρεη θαη κία άιιε φςε, πξνο ηελ 

νπνίαλ κπνξνχλ λα ζηξαθνχλ νη ειπίδεο καο γηά ηελ αζαλαζία πνπ δηδάζθεη ν Γ΄ βαζκφο . 

Καζψο ν άλζξσπνο πεξηεξρφηαλ, απφ ηελ ζπλεηδεηφηεηα ζηελ αζπλεηδεζία, πεξλψληαο απφ 

ηα πξναλαθεξζέληα ζηάδηα, έθζαλε, ζην ηέινο καθξψλ πεξηφδσλ θχθισλ, ζηνλ βαζκφ ηήο 
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ηειεηφηεηαο εθείλεο, ε νπνία έθαλε ηηο εμαγληζκέλεο θαηαζηάζεηο ηνχ φληνο ηνπ λα θζάζνπλ 

ζηνλ βαζκφ ηήο αθζαξζίαο.  

 Έηζη ψζηε, δηεξρφκελνο απφ ηα δηάθνξα ζηάδηα, ν άλζξσπνο λα δηαηεξεί ηελ πλείδεζε 

ηνχ Δγψ θαη ηήο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, δηαβαίλνληαο νξηζηηθά ηνλ « πνηακφ ηήο Λήζεο ».  

Σέηνηα ήηαλ ε πξψηε αγσλία ηήο αλζξψπηλεο δσήο επάλσ ζηελ θησρή καο Γε, κέρξηο φηνπ 

νη Θείνη  Απεζηαικέλνη  ( ίζσο νη παηέξεο καο -  ) ήξζαλ γηά λα ηξαβήμνπλ ηνλ άλζξσπν 

απφ ηνλ δξφκν ηήο πιάλεο θαη λα ηνλ θαηεπζχλνπλ ζηελ νδφ πνπ νδεγεί ζηελ αζαλαζία.  

Καηά ηνχο ελδηάκεζνπο ζηαζκνχο ηψλ δηαθφξσλ απηψλ αλαζηάζεσλ, ιφγσ ηνχ εζηθνχ λφκ-

νπ ηήο δσήο θαη ηνχ ζαλάηνπ, ν άλζξσπνο πνιιέο θνξέο παξέθιηλε απφ ηελ νδφ ηελ νπνίαλ 

ηνχ ράξαμαλ νη θαηά θαηξνχο Θείνη Απεζηαικέλνη επί ηήο Γεο. 

Ο Θεφο, ν Δλζαξθσκέλνο Λφγνο, ήξζε κε ηελ ζεηξά ηνπ γηά λα καζηηγψζεη κε ηνλ δεκηνπξ-

γηθφ ηνπ Λφγν ηελ δηαθζνξά θαη κε κηα πεξίιακπξε ρεηξνλνκία ζξηάκβνπ, αγάπεο θαη απη-

απάξλεζεο, αλέβεθε ηνλ Γνιγνζά, ηελ ζπκβνιηθή νδφ ηήο ζσηεξίαο .  

Οη Άλζξσπνη ηνλ αθνινχζεζαλ …   

Σνλ αθνινπζνχλ, φκσο, πάληνηε ; 

Απηφο είλαη ν ιφγνο ηήο αηαμίαο πνπ επηθξαηεί ζηελ ζεκεξηλή αλζξσπφηεηα. 

Δίλαη θαλεξφ φηη φιεο νη πξνζπάζεηεο ηψλ αλζξψπσλ ηήο επηζηήκεο θαη εθείλσλ πνπ ζενπ-

νηνχλ ηελ χιε, είλαη άρξεζηεο γηαηί ε ζχγρπζε ηνχο πεξηκέλεη ζην ηέξκα ηήο χπαξμεο ηνπο !  

Γελ ζα βξνχλ ζηελ ζπλήζε επηζηήκε εθείλν πνπ έρνπλ αλάγθε πξνθεηκέλνπ ηα έξγα ηνπο λα 

δήζνπλ ηελ Αζαλαζία !  

 Γηφηη, φπσο πνιχ νξζά δηεπθξηλίδεη θαη ην ηππηθφ ηνχ 18
νπ

 βαζκνχ - Πξίγθης Ρνδφζηαπξνο :  

« ε θύζηο δελ έγθεηηαη κόλνλ εηο ηελ ύιε, αιιά θαη πέξαλ απηήο εηο ηνλ άπινλ θόζκν ηνύ Πλεύ-   

καηνο, ε πξαγκαηηθόηεηα ηνύ νπνίνπ απνδεηθλύεηαη δηά ζπιιήςεσλ ηήο Μείδνλνο Δπηζηήκεο ».  

Πξψην καο ινηπφλ θαζήθνλ, θαηά ηελ γήηλε χπαξμή καο, πξέπεη λα είλαη ε εμαζθάιηζε ηήο 

αζαλαζίαο ηνχ Δγψ θαη ηήο πξνζσπηθφηεηάο καο, δηά ηήο εμπγηάλζεσο ηψλ θαηαζηάζεσλ καο 

κέζα απφ κηα δσή αγλψλ εζψλ, δεκηνπξγψληαο κέζα καο ηηο αθαηάιπηεο αξεηέο ηήο Αγάπεο.  

Φζάλνληαο έηζη ζην ηέξκα ηήο πιηθήο καο ππάξμεσο, ζα κπνξέζνπκε λα αληηκεησπίζνπκε 

ηνλ ζάλαην κε γαιήλε θαη ραξά, δηφηη ηφηε ν ζάλαηνο ζα ζεκαίλεη γηά εκάο κελ αλάζηαζε 

γηά δε ηα πεπξσκέλα καο Αζαλαζία .   

Αιιά γηά ηη είδνπο αζαλαζία κηιάκε ; 
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Αλαθέξεη ε Α΄ πξνο Κνξηλζίνπο επηζηνιή ηνχ απνζηφινπ Παχινπ ( θεθάιαην 15 : 50~51 ) : 

 « ἀιιά ἒξεη ηηο· πῶο ἐγείξνληαη νἱ λεθξνί ;  Πνίν δέ ζώκαηη ἒξρνληαη ; 

     ὃηη ζάξμ θαί αἷκα Βαζηιείαλ Θενῦ θιεξνλνκῆζαη νὐ δύλαληαη.  

          Ηδνῦ κπζηήξηνλ ὑκῖλ ιέγσ, πάληεο κέλ νὐ θοηκεζεζόκεζα, πάληεο δέ ἀιιαγεζόκεζα ». 

 « εη γαξ θαηά ζάξθα δήηε, κέιιεηε απνζλήζθεηλ » ( πξνο Ρσκαίνπο επηζηνιή θεθ. 8 : 13 ) 

    Όπσο δε αλαθέξεη ζρεηηθά ζε άιιν ζεκείν θαη ην ηππηθφ καο ηνχ 28
νπ

 βαζκνχ :   

 « Ο άλζξσπνο, όζηηο ζξηακβεύεη επί ηώλ παζώλ, κεγεζύλεη ηηο Πλεπκαηηθέο ηνπ Ηδηόηεηεο.    

    Ο Θεόο ηώ κεηξά ην θώο ( ηελ Σπλείδεζε ) αλαιόγσο ηώλ αξεηώλ ηνπ θαί επηηξέπεη λα  

    εηζδύζεη άπ' απηήο  ηήο παξνύζεο δσήο πξννδεπηηθώο ζηα βαζύηεξα κπζηήξηα ηήο θύζεσο. 

    Όζηηο ηνπλαληίνλ ππνθύπηεη ζηνπο πεηξαζκνύο ηήο ζαξθόο, πίπηεη νιίγνλ θαη' νιίγνλ ππό  

    ηελ επίδξαζε ηώλ κνηξαίσλ λόκσλ, νίηηλεο δηέπνπλ ηα ζηνηρεία θαη θαζηζηάκελνο ιεία  

    απηώλ, παξαδίδεηαη εηο ηελ δηαξθή ακάζεηα, ήηηο είλαη ν ζάλαηνο ηνύ πλεύκαηνο ( Φηξάκ ).  

    Μαθάξηνο ν πηόο ηήο Γήο, όζηηο δηαηήξεζε αγλή ηελ εηθόλα ηήο ππέξηαηεο ηειεηόηεηνο θαη  

    όζηηο δελ ηελ ζπζθόηηζε κε ηνλ πέπιν ηώλ ρακεξπώλ απνιαύζεσλ.  Όηαλ έξρεηαη δηά απηόλ   

    ε ώξα λα εγθαηαιείςεη ηνλ θόζκν ηνύην, ην ζώκα ηνπ απνδίδεηαη  εηο ην θξάηνο ηήο ύιεο.
( 7 )

 

    Αιιά ην πλεύκα ηνπ απεθδπόκελν ηνύ θινηνύ ηνύηνπ, παιαηφζέληοο ππό ηνύ ρξόλνπ, αλ- 

    πςώλεηαη πξνο ηηο επηά ζπγθεληξηθέο ζθαίξεο, νη νπνίεο πεξηβάιινπλ ην γήηλν ζύζηεκα ». 

 Αθνχ ινηπφλ θαζνξίζακε ηα απνηειέζκαηα ηψλ λφκσλ ηήο Εσήο θαη ηνχ ζαλάηνπ, θαζψο 

θαη ηηο δηάθνξεο επαλελζαξθψζεηο θαη φρη κεηεκςπρψζεηο πνπ θαίλεηαη φηη πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ αηέιεηα ηήο θχζεψο καο, αο πεξάζνπκε ζε κηα άιιε ζεψξεζε ηψλ επαλελζαξθψζεσλ ! 

Δίλαη ζε φινπο καο γλσζηφο ν Σεθηνληθφο φξνο  γηά θάπνηνλ πνπ έρεη απέιζεη ( απνβηψζεη ).  

Λέκε ηφηε φηη « Μεηέζηε εης ηελ Αηφλία Αλαηοιή » !  

Ση κπνξεί άξαγε λα ζεκαίλεη απφ κπεηηθήο ζθνπηάο ν φξνο « Αησλία Αλαηνιή » ;  

Αο ζέζνπκε ηψξα ζηνλ εαπηφ καο ηελ αθφινπζε εξψηεζε : 

Πνηφο είλαη ν ιφγνο χπαξμεο ηήο Αλαηνιηθήο ζχξαο ζηα Άγηα ηψλ Αγίσλ ηνχ λανχ ζηνλ 

πκβνιηθφ Σεθηνληζκφ, φηαλ ηνλ ζεσξήζνπκε σο εηθφλα ηνχ χκπαληνο  Κφζκνπ, θαη πνηέο 

είλαη νη πξννπηηθέο καο κεηά απφ ηελ έμνδν καο απφ ηελ πχιε ἢ ηελ ζχξα απηήλ.  

Σειηθά, πξνο ηα πνχ νδεγεί ε Αλαηνιηθή ζχξα, ππφ πξνυπνζέζεηο, έλα πεξηνξηζκέλν αξηζκφ 

απφ αλζξψπνπο πνπ έρνπλ απέιζεη θαη πνχ κπνξεί λα βξίζθεηαη ε ζέζε απηή ηνπνρξνληθά ; 
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« Μεηὰ ηαῦηα εἶδνλ, θαὶ ἰδνὺ ζύξα ἀλεῳγκέλε ἐλ ηῷ νὐξαλῷ » - Απνθάιπςε θεθάιαην 4 : 1. 

Γηά λα θαηαλνήζνπκε ην ζέκα, απφ πιεπξάο κπεηηθήο, πξέπεη λα αλαρζνχκε ζηελ Διιεληθή 

παξάδνζε ζην δήηεκα ηψλ « ππιψλ », φπσο αλαθαίλεηαη ζηα ζενινγνχκελα απφ ηνλ  Όκεξν,  

ζηελ πεξηθνπή ηήο Οδχζζεηαο, ε νπνία πεξηγξάθεη ην πεξίθεκν ζηελ Ηζάθε « Άληξν ηψλ 

Νπκθψλ », ην νπνίν έρεη ζρέζε θαη κε ηα δχν Ζιηνζηάζηα ( Πχιεο ηψλ δχν Ζιηνζηαζίσλ ). 

Σν άληξν ηήο Οδχζζεηαο, φπσο ν Πνξθχξηνο αλαγλσξίδεη, είλαη ε εηθφλα ηνχ Κφζκνπ, είλαη 

ν λαφο ζηνλ νπνίν ηεινχληαη ηα κπζηήξηα, κε άιια ιφγηα ν ηφπνο ηήο εθδήισζεο ηψλ Θείσλ 

Πξαγκαηψζεσλ, δειαδή ηψλ δεκηνπξγεκέλσλ φλησλ θαη ηψλ Φαηλνκέλσλ ηήο Εσήο.  

   Απφ εμειηθηηθήο πιεπξάο ε νξηζηηθή έμνδνο απφ ην άληξν, είλαη ν ηειηθφο ζθνπφο, ψζηε 

ην  Όλ, ην νπνίν εηζήιζε απφ ηελ πχιε ηψλ ζλεηψλ (  ελζάξθσζε  ), αλ νδεγήζεθε κέρξη ην  

ηέξκα ληθεθφξα ( Υηξάκ - αζαλαζία ), λα δηέιζεη νξηζηηθά απφ ηελ πχιε ηψλ Αζαλάησλ θαη 

πνηέ πηά λα κελ επαλέιζεη εηο ην θαηψηεξν Κνζκηθφ επίπεδν, ηνλ εθδεισκέλν θφζκν ηήο 

ρσξηζηηθφηεηνο ἢ Μσζατθφ Γάπεδν ηνπ λανχ, δειαδή εληός ηώλ ορίφλ ηής ζτεηηθόηεηας  

[  ην ζρεηηθφ αλσηέξσ εδάθην  απφ ην ηππηθφ ηνχ 28
νπ

 βαζκνχ ] !  

Άξαγε ν άλζξσπνο - Φπρή, ν νπνίνο έθηαζε ζηελ Αζαλαζία ηνχ Δγψ ηνπ θαη ηήο πξνζσπη-

θφηεηάο ηνπ, φπσο ν Γηδάζθαινο Υηξάκ, επαλελζαξθψλεηαη ;   

Καη ζηελ πεξίπησζε απηήλ, πνηέο ζα ήζαλ νη ζπλζήθεο θαη ιφγνη ηήο επαλελζαξθψζεο ηνπ ;   

 ηελ εξψηεζε απηήλ  Δθιεθηνί Απεζηαικέλνη Γηδάζθαινη κάο δίλνπλ ηελ εμήο απάληεζε : 

 « Ο άλζξσπνο πνπ έρεη θηάζεη ζηνλ βαζκό ηήο αζαλαζίαο ηνύ Δγώ θαη ηήο πξνζσπηθόηεηάο   

    ηνπ, επαλελζαξθώλεηαη ππό ηελ επηξξνή ηώλ Σπλεηδεηώλ Νόκσλ, γηά λα ηειεηνπνηήζεη ηελ   

    Γηαλνεηηθή ηνπ θαηάζηαζε ».    

Με άιια ιφγηα, ν άλζξσπνο ν νπνίνο δηά ηήο Αγάπες έθηαζε ζηελ αθζαξζία ηήο αηζζεηη-

θήο ηνπ θαηάζηαζεο, ζα επαλελζαξθσζεί γηά λα απνθηήζεη ηελ ηειεηφηεηα ηήο Γηαλνεηηθήο 

ηνπ θαηάζηαζεο δηά ηήο Σοθίας. Γειαδή λα ηειεηνπνηεζεί ελ Πλεχκαηη Αγίσ. 

Να γηαηί ηα ιφγηα ηνχ ζεαλζξψπνπ, πνπ δελ βιάπηεη λα ηα επαλαιάβνπκε, ππνλννχλ πνιχ 

πεξηζζφηεξα απφ φηη αληηιακβαλφκαζηε εθ πξψηεο φςεσο (  Μαηζαίνο θεθάιαην 5 : 8 ) : 

                     « Μαθάξηνη νη θαζαξνί ηή θαξδία, όηη απηνί ηνλ Θεόλ όςνληαη »  

Πξψηα ινηπφλ ζα ελζαξθψζνπκε ηελ Αγάπε θαη θαηφπηλ, κέζσ απηήο, ηελ νθία ηνχ Θενχ. 

Απηφο ήηαλ θαη ν ιφγνο ελζαξθψζεσο ηνχ ζεαλζξψπνπ, ην λα δηδάμεη ζηνλ άλζξσπν πξψηα 

ηελ Αγάπε. 
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 Όζνλ δε αθνξά ηελ Σοθία, αθφκε θαη εηο ηνχο Απνζηφινπο ηνπ έιεγε ηα εμήο : 

« Έηη πνιιά έρσ ιέγεηλ πκίλ, αιι’ νύ δύλαζζε βαζηάδεηλ άξηη » ( Ησάλλεο θεθάιαην 16 : 12 ). 

Αο αλαθεξζνχκε ηψξα ζε θάηη πνπ ίζσο βνεζήζεη ζηελ θαηαλφεζε ηνχ φινπ καο ζέκαηνο. 

Σν Παλ, εθηφο απφ ην Θείο Δπίπεδν, πεξηιακβάλεη θαη ην Γεκηνπξγεκέλν χκπαλ. 

Σν Γεκηνπξγεκέλν χκπαλ απνηειείηαη απφ δχν « πεξηνρέο »  :  

1
νλ

 ηελ Φπζηψζα ἢ Γεκηνπξγνχζα Φχζε, πνπ είλαη ηα χδαηα επάλσ απφ ην ζηεξέσκα ζηελ 

      Γέλεζε, φπνπ βξίζθεηαη θαη ε « θαηνηθία » ηψλ Αξραγγέισλ Υεξνπβίκ ἢ Μαιαθίκ. 

2
νλ

 ηελ Φπζηθνπνηεκέλε ἢ Γεκηνπξγεκέλε Φχζε, αιιηψο Κνζκηθφ Δπίπεδν, πνπ είλαη ηα  

      χδαηα θάησ απφ ην ζηεξέσκα ζηελ Γέλεζε.   

Σα αλζξψπηλα φληα πνπ έθζαζαλ ζε έλα θαζνξηζκέλν βαζκφ λνεηηθφηεηαο ἢ ηειεηφηεηαο 

ηήο Γηαλνεηηθήο ηνπο  θαηάζηαζεο, κεηά ηνλ πιηθφ ηνπο ζάλαην ἢ ηελ απνζάξθσζή ηνπο, 

αλέξρνληαη ζε κία πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη πέξαλ απφ ηελ πεξηνρή ηήο Φπζηψζεο Φχζεσο, ε  

νπνία απνθαιείηαη ζηελ Βίβιν  “ Οπξαλφο ”, ζε αληίζεζε κε ην Κνζκηθφ επίπεδν, αλψηεξν ἢ 

θαηψηεξν, ην νπνίν ραξαθηεξίδεη φπσο είπακε ηηο πεξηνρέο ηήο Φπζηθνπνηεκέλεο Φχζεσο. 

Φζάλνληαο ζην Οπξάλην επίπεδν ( ηα χδαηα άλσ ηνχ ζηεξεψκαηνο ζηε Γέλεζε ), πεξηκέλνπλ 

εθεί ηελ έιεπζε ηήο θπιήο ηνπο θαη ηελ χςσζή ηεο πξνο πεξηνρέο ηνχ δεκηνπξγεκέλνπ χκ-

παληνο πεξηζζφηεξν ηαθηνπνηεκέλεο θαη ελαξκνληζκέλεο, ε  Δδέκ ἢ Οπξάληα Ηεξνπζαιήκ ε 

νπνία ζπληξίβεη ηελ επίγεηα Ηεξνπζαιήκ πεξί ηήο νπνίαο πνιχο ιφγνο γίλεηαη ζηνλ 19
ν

 βαζκφ 

Μέγαο Πνληίθημ, φπνπ ζε παιαηά μέλα ηππηθά φπσο θαη ζην Υεηξφγξαθν ηνχ Φξάλθελ πεξη-

έρνληαη πνιιά ζσηεξηνινγηθά εδάθηα απφ ηελ Απνθάιπςε ηνχ Ησάλλε.   

    Όινη νη νθνί, αο ηνπο νλνκάζνπκε « Μεγάινπο εγθεθάινπο » ( o Ππζαγφξαο, o Πιάησλ, 

νη Παηέξεο καο θαηά ην ηππηθφ ηνχ 28
νπ

 βαζκνχ θ.ι.π.) κέζα ζε φινπο ηνχο αηψλεο θάλνληαο  

ρξήζε ηνχ ζείνπ δψξνπ ηνχ Ννχ θαη άλσζελ ζπλδξνκήο θαηέιεμαλ ζηα ίδηα ζπκπεξάζκαηα.  

Μαο είπαλ φινη, πηζαλφλ κε θάπσο δηαθνξεηηθφ ηξφπν, ηα ίδηα πξάγκαηα.  

Μπνξεί θαη ν θαζέλαο  καο λα βξεί απφ κφλνο ηνπ, κε εμάζθεζε θπζηθά, ηηο ίδηεο αιήζεηεο. 

Αιιά γηά λα δηαλχζεη θαλείο  κηα απφζηαζε λα κελ πεξηκέλεη λα ηνλ θνπβαιήζνπλ νη άιινη.  

Θα ρξεζηκνπνηήζεη ηα ίδηα ηνπ ηα πφδηα λα πεξπαηήζεη απηήλ ηελ απφζηαζε, λννπκέλνπ φηη 

ζα ην ζειήζεη θαη ζα θαηαβάιιεη ηνλ θφπν λα θηάζεη σο εθεί [ επηαπιή θιίκαμ ηψλ Καδφο ]. 

Οη Μπήζεηο θαη νη Γηδάζθαινη ζα είλαη νδεγνί αιιά ν θαζέλαο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην 

δηθφ ηνπ κπαιφ θαη ηηο άιιεο δπλαηφηεηεο ηνπ ψζηε λα θαηαιήμεη ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. 
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Θα κνχ πείηε, έρνπκε ηφζα θαζεκεξηλά πξάγκαηα λα θάλνπκε, λα βγάινπκε ην ςσκί καο, λα 

δήζνπκε φπσο δνχκε ζήκεξα, θαί, χπλν, θαξηέξα, εξγαζία, δηαζθέδαζε θ.ι.π.   

Σα ίδηα θαη ηα ίδηα - κπαίλεη ε εκέξα, βγαίλεη ε εκέξα. Απηά φκσο είλαη φια πξφζθαηξα. 

Δίλαη ηθαλνπνηεηηθφο απηφο ν ηξφπνο δσήο ψζηε λα θάλεη ηνλ θνηλφ άλζξσπν επραξηζηεκέλν 

γηαηί δεί ; Αζθαιώς ότη. Ζ δε επηπρία είλαη έλα άπηαζην φλεηξν. 

Απηφλ ηνλ ηξφπν δσήο, απηνχο ηνχο αλζξψπνπο, ν  Υξηζηφο ηνχο απνθαινχζε « λεθξνχο ».  

Έιεγε : « ἄθεο ηνὺο λεθξνὺο ζάςαη ηνὺο ἑαπηῶλ λεθξνύο  » ( Μαηζαίνο, θεθάιαην 8 : 22 ). 

Τπάξρνπκε κελ ζαλ άλζξσπνη, άλδξεο  ἢ γπλαίθεο, δνχκε φπσο θαη ηα ππφινηπα δψα κέζα 

ζε έλα πιηθφ ζψκα, αιιά δελ είκαζηε δψα ψζηε λα δνχκε κε ηηο αλάγθεο ηψλ δψσλ κφλνλ. 

Δίκαζηε θάηη άιιν… Δίκαζηε ( κηθξνί ) Θεοί ( Φαικφο  ΠΑ΄ 81 ) !  

                           « Δγώ είπνλ πκίλ Θενί εζηαί θαη πηνί Υςίζηνπ Πάληεο »   

Απηή είλαη ε Μεγάιε Αιήζεηα. Καη πνπ καο νδεγεί ε Μεγάιε απηή Αιήζεηα ; Αο ην δνχκε.  

Τπάξρνπλ, φπσο είπακε, πέξαλ ηνχ πιηθνχ επηπέδνπ φπνπ δηαβηνχκε, ηήο 3
εο

 δηαζηάζεσο,  

θαη άιια ζχκπαληα, αο ηνχο πνχκε θφζκνπο άιισλ « δηαζηάζεσλ ».  

Έρνπκε ηνχο θφζκνπο ηήο 4
εο

, ηήο 5
εο

, ηήο 6
εο

 θαη ηήο 7
εο

 δηαζηάζεσο.  

Μέρξη ηνχ θφζκνπ ηψλ 7 δηαζηάζεσλ θηάλνπκε, νη 7 νπξαλνί πνπ καο ιέεη θαη ε Δθθιεζία, 

θαη ππάξρεη, φπσο αλαθέξεηαη ζην ηππηθφ καο, ν Κφζκνο/Καηάζηαζε « πέξαλ ηώλ επηά ιακ- 

πηήξσλ έλζα ην Ολ, ην ρσξίο κνξθή θαη όλνκα  » ηνλ νπνίνλ ίζσο θάπνηε πξνζεγγίζνπκε.  

Πνηνί φκσο θηάλνπκε ; Όινη καο ; 

Μα θπζηθά κφλνλ εθείλνη πνπ κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ απηήλ ηελ Yπεξζπλείδεζε κέζα 

ηνπο, ψζηε λα αλαθαιχςνπλ φηη δελ είλαη φηη λφκηδαλ φηη είλαη, αδχλακα δψα, αιιά φηη είλαη 

ζενί, αλαπηχζζνληαο  βεβαίσο παξάιιεια θαη ηηο αλάινγεο Πλεπκαηηθέο θαη Ζζηθέο αξεηέο. 

   Ο απφζηνινο Παχινο ζηελ πξνο Κνξηλζίνπο Β΄ επηζηνιή ηνπ πεξηγξάθεη ηα εμήο :  

« Οίδα άλζξσπν ελ Φξηζηώ πξν εηώλ 14σλ, είηε ελ ζώκαηη νύθ νίδα, είηε εθηόο ηνύ ζώκαηνο 

νύθ νίδα, ν Θεόο νίδε . αξπαγέληα ηνλ ηνηνύηνλ έσο ηξίηνπ νπξαλνύ. θαη νίδα ηνλ ηνηνύηνλ 

άλζξσπν. είηε ελ ζώκαηη είηε εθηόο ηνύ ζώκαηνο νύθ νίδα, όηη εξπάγε είο ηνλ Παξάδεηζνλ θαη 

ήθνπζελ άξξεηα ξήκαηα, α νύ εμόλ αλζξώπσ ιαιείζαη » ( Παξάδεηζνο = ε Φπζηψζα Φχζε ). 

Απηνχο ηνχο θφζκνπο δελ ζα ηνχο γλσξίζεη ν θνηλφο άλζξσπνο σο Κψζηαο, Μαξία, Διέλε… 

Θα ηνχο γλσξίζεη ην Εγώ Φχζηο ηνχ αλζξψπνπ απηνχ, σο Ψστή Ασηοεπίγλφζε. 

Έηζη, ζεσξψ φηη ζηεξείηαη εξείζκαηνο ε θνηλή πεπνίζεζε ηψλ αλζξψπσλ φηη έρνπκε Φπρή. 



 13 

 

Γελ κπνξεί θάηη θζαξηφ θαη ζλεηφ, ην πξφζθαηξν, λα ηζρπξίδεηαη φηη θαηέρεη θάηη Αζάλαην. 

Όρη δελ είλαη ινγηθφ λα ιέκε φηη έρνπκε Φπρή, αιιά Είκαζηε ε Ψστή θαη έρνπκε ζψκαηα, 

φπσο πνιχ μεθάζαξα αλαθέξεηαη ζηα απνθζέγκαηα ηψλ θηινζφθσλ πνπ παξαηίζεληαη.  

Γηφηη, ηη άιιν είλαη ν πιηθφο θφζκνο πνπ δνχκε πέξαλ απφ ρψκαηα θαη ηα ηέζζεξα ζηνηρεία, 

έζησ Πάλζνθα θηηαγκέλα ;  

Αιιά πξέπεη πξψηα πξνζηξέρνληαο ζηελ ζπλδξνκή ηήο Μείδολος Επηζηήκες λα αλαθαιχ-

ςνπκε ηη είκαζηε, ην Γλώζη Σ’ Ασηόλ, θαη ηφηε ζα κπνξνχκε λα αληηιεθηνχκε θαηαζηάζεηο 

πέξαλ ηψλ ρσκάησλ.    

                                                                                                         Θεσσαλονίκη 21-10-2013 

                                                Ηφιανο  33 ν         
                  

                            ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΣΑ ( ΓΝΩΜΘΚΑ ) ΑΡΧΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

 
(1) ΠΛΑΣΩΝΑ : ( Νόκνη 903 D ) 

        « Ἀεί υστή ζσληεηαγκέλε ζώκαηη ηόηε κέλ ἂιιῳ, ηόηε δέ ἂιιῳ » 

                Μεηάθξαζε  :  Η ψυχή πάληα ζπδεί άιινηε κε έλα ζώκα, θαη άιινηε κε άιιν.        

(2) ΠΛΑΣΩΝΑ : ( Φαίδσλ, 72 D–Ε ) 

        « ἂιια ἐζηη ηῷ ὂληη θαί ηό ἀλαβηώζθεζζαη θαί ἐθ ηῶλ ηεζλεώηφλ ηούς δώληας 

          γίγλεζζαη θαί ηάς ηῶλ ηεζλεώηφλ υστάς εἶλαη, θαί ηαῖς κέλ γ’ ἀγαζαῖς ἂκεηλολ 

          εἶλαη, ηαῖς δέ θαθαῖς θάθηολ ». 

        Μετάυραση :  Πξάγκαηη γίλεηαη επαλαθνξά ζηε δσή θαη νη δσληαλνί γελληνύληαη από ηνπο 

                              πεζακέλνπο, θαη νη ψυχές ησλ πεζακέλσλ ππάξρνπλ θαη νη κελ αγαζέο είλαη  

                              ζε θαιύηεξε θαηάζηαζε, νη δε θαθέο ζε ρεηξόηεξε.      

(3) ΠΛΑΣΩΝΑ : ( Φαίδσλ, 70 C–D ) 

        « Παιαηός κέλ οὖλ ἒζηη ηης ιόγος, οὐ κεκλήκεζα, ὡς εἰζίλ έλζέλδε ἀθηθόκελαη 

          ἐθεῖ θαί πάιηλ γε δεῦρο ἀθηθλοῦληαη … ὃηη οὐδακόζελ ἂιιοζελ γίγλοληαη οἱ 

          δῶληες ἢ ἐθ ηῶλ ηεζλεώηφλ ». 

               Μετάυραση :  Απηή ε ζπδήηεζε πνπ ηώξα ζπκεζήθακε είλαη παιηά, δειαδή όηη από εδώ 

                                        πεγαίλνπλ εθεί θαη πάιη εδώ επηζηξέθνπλ.  

                              Από πνπζελά άιινπ δελ γελληνύληαη νη δσληαλνί,  παξά από ηνπο πεζακέλνπο.                 

(4) ΠΛΑΣΩΝΑ : ( Μέλσλ, 81β ) 

       « Φαζί γαρ ηήλ υστήλ ηοῦ ἀλζρώποσ εἶλαη ἀζάλαηολ, θαί ηόηε κέλ ηειεσηᾶλ, 

          ὁ δή άποζλήζθεηλ θαιοῦζη, ηόηε δέ πάιηλ γίλεζζαη, άποιιῦζζαη δ’ οὐδέποηε ». 

        Μετάυραση :  Η ψυχή ηνπ αλζξώπνπ είλαη αζάλαηε θαη ζπκβαίλεη άιινηε κελ λα ηειεηώλεη, 

                             πξάγκα πνπ σο γλσζηόλ νη άλζξσπνη ην νλνκάδνπλ ζάλαην, άιινηε λα μαλα-  

                             γελληέηαη, αιιά πνηέ δελ ράλεηαη.   
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(5) ΠΛΟΤΣΑΡΥΟΤ : ( Ηζηθά 163 Ε ) 

       « Ψστῆς γάρ ὂργαλολ ηό ζῶκα» 

               Μετάυραση :  Σν ζώκα είλαη όξγαλν ηεο ςπρήο               

(6) ΑΡΙΣΟΣΕΛΗ : ( πεξί ςπρήο 507β, 29–31 ) 

       « Τήλ κέλ ηέτλελ τρῆζζαη ηοῖς ὀργάλοης, ηήλ δέ υστήλ ηῷ ζώκαηη » 

                Μετάυραση :  Η ηέρλε ρξεζηκνπνηεί ηα όξγαλα, θαη ε ψυχή ην ζώκα.   

(7) ΠΛΑΣΩΝΑ : Φαίδσλ ( 106 ) 

       « Ἐπηόληος ἂρα ζαλάηοσ ἐπί ηόλ ἂλζρφπολ, ηό κέλ ζλεηόλ, ὡς ἒοηθελ, αὐηοῦ 

          ἀποζλήζθεη, ηό δ’ Ἀζάλαηολ, ζῶολ θαί ἀδηάθζορολ, οἲτεηαη ἀπηόλ » 

               Μετάυραση :  Όηαλ επέξρεηαη ν ζάλαηνο ζηνλ άλζξσπν, ην κελ ζλεηόλ κέξνο απηνύ,  

                                       θαζώο θαίλεηαη, πεζαίλεη, ην δε αζάλαην, ε ψυχή, ζεθώλεηαη θαη θεύγεη  

                                       ζών θαη άθζαξην.                                                                                                               


