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Άγιο Πνεύμα. Η Υπερσυνειδησιακή έκφραση του Θείου. Δυναμική - Ζωοποιός και Μορφο-

ποιούσα Αρχή. 

Άθλοι του Ηρακλή. Αλληγορικές αφηγήσεις της πορείας και των προσπαθειών του ανθρώ-

που προς την τελείωση. 

Ανατολή. Άγια των Αγίων. Χώρος του τεκτονικού Ναού πέραν του μωσαϊκού δαπέδου και 

του κυρίως Ναού, από τον οποίο χωρίζεται με δρύφακτο (κάγγελο) και είναι υπερυψωμένος 

κατά τέσσερα σκαλοπάτια. Στα εβραϊκά ονομάζεται Δεβίρ.

Ακακία. Σύμβολο της αθανασίας

Αισθητική κατάσταση. Αλλιώς ψυχικό σώμα. Το σώμα το επιθυμιών και συναισθημάτων. 

Δημιουργείται από την αλληλοεπίδραση σώματος και ψυχής. Έχει έδρα στο υποσυνείδητο του 

ανθρώπου ή στον υποσυνείδητο Νου. 

Αμύητος. Αυτός που δεν υπέστη τις διαδικασίες μιας πρακτικής ή θεωρητικής μύησης.

Αλληγορία. Η μη κυριολεκτική περιγραφή - θεώρηση εννοιών και καταστάσεων. 

Αιθερική κατάσταση. Η ενέργεια που συντηρεί το υλικό σώμα και κάνει δυνατή τη λει-

τουργία των αισθήσεων (αιθερικό αντίστοιχο ή διπλούν αιθερικό ή Κα κ.λ.π). 

Άλυσος μυητική. Συγκέντρωση της βουλήσεως ομάδος ατόμων προς εκπομπή ομαδικής 

σκέψεως-επιθυμίας επ’ αγαθώ των ιδίων και της ανθρωπότητας εν γένει. 

Αργυρά χορδή. Συμβολική ονομασία του συνδέσμου του ΕΓΩ με το παχυλό υλικό σώμα. Η 

διακοπή του συνδέσμου αυτού επιφέρει τον φυσικό θάνατο.

Αρχάγγελοι. Λογοϊκές και Αγιοπνευματικές οντότητες που προεκτείνονται μέσα στα Σύ-

μπαντα. Οι Αρχάγγελοι ανάλογα με την τάξη τους χαλιναγωγούν και εκφράζουν μέσα στους 

κόσμους των αντιθέσεων ενέργεια και δύναμη με ορισμένη φόρτιση. Κατέχουν την πανσοφία 

σαν Νόμο, αιτία και έκφραση. Είναι οι λειτουργοί του Υψίστου. 

Άγγελοι. Στοιχειακές προεκτάσεις των Αρχαγγέλων. Όλες οι ζώσες μορφές γύρω μας. Τούς 

συναντούμε και σαν πνεύματα της φύσης, αλλά και με πολλά άλλα ονόματα για να προσδιορί-

σουμε τα διάφορα υποπνεύματα, όπως εκείνα του ύδατος, του πυρός, του αιθέρος κ.λ.π. 

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΥ
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 Ανκχ. Αλυσωτός σταυρός, σύμβολο της ζωής στους Αιγυπτίους. Σημαίνει: «Ο Κύριος ή ο 

Θεός εξουσιάζει την έκφραση ή τη Ζωή» 

Αρχαγγελική στολή. Νοητική μορφοποίηση των δυο αιθερικών ρευμάτων σπειροειδώς 

κινουμένων γύρω από τη σπονδυλική στήλη και της ανόδου του ιερού πυρός. Μαζί με τη σπον-

δυλική στήλη σχηματίζουν το κηρύκειο του Ερμού. 

Αστέρας. Η τεκτονική ονομασία για το κερί 

Α*Α*Σ*Τ*. Φιλοσοφικό τεκτονικό σύστημα ανώτερων-επιγενόμενων βαθμών (4ος -

33ος)

Βασιλιάς. Ο βαίνων επί του λίθου (λάας), ο κυρίαρχος της Υλικής δημιουργίας 

Βασίλισσα του Σαβά. Ο ψυχισμός – το υποσυνείδητο ή υποσυνείδητος Νους Βασιλιάς Σο-
λομών Η εξελιγμένη διάνοια – Σοφία

Βηματισμός. Ιδιαίτερος αριθμός βημάτων σε κάθε βαθμό με εκκίνηση από το αριστερό 

πόδι. Σε κάθε βήμα οι πτέρνες ενώνονται σε ορθή γωνία σαν γνώμων. Βίβλος του Νόμου Σύμ-

βολο της αποκαλυμμένης βουλήσεως του Μ*Α*Τ*Σ*. Σε χώρες Χριστιανικές τίθεται η 

Αγία Γραφή, σε Μουσουλμανικές το Κοράνι κ.ο.κ.

Βωμός των Όρκων. Βωμός κυβικού σχήματος, όπου δίδεται ο όρκος ή επίσημη 

διαβεβαίωση. Είναι συμβολικός βωμός θυσίας, γιατί ο μυούμενος που δίδει τον 

όρκο ή την επίσημο διαβεβαίωση, ρίχνει πάνω σε αυτόν τον εγωισμό του, τα 

πάθη του, τις ορέξεις του, τις προλήψεις και προκαταλήψεις του, όλη τη βέβηλη 

περιβολή του, θυσία προς τις Θείες αρετές που υπόσχεται να ακολουθήσει στη νέα του ζωή, την 

τεκτονική. Το κυβικό σχήμα του βωμού υπενθυμίζει την κοσμική φύση των αναθημάτων. 

Γνωστικισμός. Σύνολο απόψεων οι οποίες αναπτύχθηκαν κατά τους πρώτους αιώνες μ.Χ. 

και οι οποίες αποσκοπούσαν στην καθοδήγηση των οπαδών τους προς τη Γνώση, δηλαδή την 

επίγνωση Θείων αληθειών τις οποίες ο Χριστός ήλθε να διδάξει, τις οποίες όμως οι διάδοχοι 

του Απόστολοι είχαν αφήσει στο Σκοτάδι. Γύρω από την ιδέα περί εξαγοράς από τον Χριστό, ο 

Γνωστικισμός συγκέντρωσε συγκριτικά μεγάλο μέρος αρχών που περιέχονται στις Ιουδαιοσυ-

ρο-αιγυπτιακές διδασκαλίες καθώς και στην Ελληνική μεταφυσική. Βασικές αρχές των Γνωστι-

κών σχολών η αιρέσεων είναι:

1ον. Η δυαρχία που αποτελεί τη βάση της κοσμολογίας των 

2ον. Η απόρροια των αιώνων, η ανάπτυξη των διανοιών των οποίων το σύνολο αποτελεί τον 

Θείο κόσμο. 

 3ον. Η παραδοχή δευτερεύοντος παράγοντος ως Δημιουργού του φυσικού κόσμου. 4ον. Η 

διάκριση των όντων και ψυχών σε τρείς κατηγόριες:

 Πνευματικοί, Ψυχικοί και Υλικοί.
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Ο Γνωστικισμός κατά βάση μυητικός (εφόσον απευθύνεται σε περιορισμένο αριθμό επιλέ-

κτων μυστών) δεν είναι ούτε αίρεση κατά την κυριολεξία, ούτε διαφορετική θρησκεία. Έχει σαν 

μοναδική φιλοσοφία να εξήγηση την πτώση και να προωθήσει το τρόπο της σωτηρίας. Μακριά 

από του να θέλει να εθνικοποιήσει τον Χριστιανισμό, αποβλέπει μάλλον να εκχριστιανίσει τον 

Εθνικισμό. Κύριοι ηγέτες σχολών οι, Σίμων εκ Σαμάρειας (σύγχρονος των αποστόλων), Μαρκί-

ων, Βασιλείδης, Ουαλεντίνος, Καρποκράτης κ.λ.π.

Ο Γνωστικισμός πολεμήθηκε ανηλεώς και διαλύθηκε από την Εκκλησία. Κατά τον Μεσαίω-

να θεωρήθηκαν οι Ναΐτες ως φύλακες των παραδόσεων του Γνωστικισμού. Με τον Ελευθερο-

τεκτονισμό ήλθαν σε επαφή κατά τον 18ο αιώνα γνωστικά συστήματα τα οποία επέδρασαν στις 

παραδόσεις και στον συμβολισμό του. 

Διάπυρος κατάσταση. Είναι μία αιθερική ζωογονημένη καί ζωογονούσα ουσία, η οποία 

καθώς ενεργεί επί της Ύλης τήν αιθεροποιεί καί αυτήν καί τής προσδίδει μία επίπλαστο ζωή. 

Είναι μια κατάσταση αναβρασμού της Ύλης-υποστάσεως κατά το ατελές εποπτικό παράδειγμα 

του βρασμού του ύδατος μέσα σε ένα δοχείο πάνω σε φωτιά. 

Διασκεπτήριο. Χώρος σκοτεινός, προετοιμασίας των υποψήφιων προς μύηση όπου συ-

ντάσσουν την κοινωνική τους διαθήκη, και περιέχει διάφορα συμβολικά αντικείμενα. Αλλιώς 

σκοτεινός Θάλαμος. 

Δέλτα φωτεινό. Ακτινοβόλο τρίγωνο που βρίσκεται πάνω από την έδρα του Σε-

βασμίου. Δανεισμένο από τον Χριστιανικό συμβολισμό περιέχει στο κέντρο του ή 

τον «παντεπόπτη οφθαλμό», ή το τετραγράμματο όνομα του Θεού με εβραϊκούς χαρακτήρες, 

όποτε συμβολίζεται ο κοσμικός νόμος της δημιουργίας. 

Εξέλιξη. Πορεία προς την Τελείωση

Εγκυκλοπαίδεια Ελευθ*.Τεκτονικής. Του Νέστορα Λάσκαρι. Έκδοση της Στοάς Όμηρος 

Αθηνών του 1934.

Ενεργητικές δυνάμεις. Αλλιώς δυναμικές ιδιότητες. Φυσικά μέσα που κατέχει κάθε άν-

θρωπος για να έρχεται σε επαφή με το περιβάλλον. 

Ένστικτα. Ασφαλιστικές δικλείδες προς διατήρηση, εξέλιξη και διαιώνιση της ζωής.

Επίπεδο Θείο. Φύσεως τριαδικής. Σύμβολο το ιερό Δέλτα που εκφράζει την τριαδική εκδή-

λωση του Θεού σαν Πανσοφία, Παντοδυναμία και Παναγαθότητα. Ο χώρος της Ανατολής του 

τεκτονικού Ναού. Τα Άγια των Αγίων.

Επίπεδα της Δημιουργίας. Το Σύμπαν αποτελείται από τρία “επίπεδα” ή καταστάσεις του 

Είναι. Το Θείο επίπεδο, το Ουράνιο επίπεδο, και το Κοσμικό επίπεδο. 
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Επίπεδο Ουράνιο Ουρανός ή Μέσον Δώμα. Το ενδιάμεσο επίπεδο του Παντός, ύδατα 

άνωθεν του στερεώματος, κατοικία των Πνευματικών Οντοτήτων (Αρχάγγελοι, Εγώ κ.λ.π). O 

ουράνιος θόλος του τεκτονικού Ναού.

Επίπεδο Κοσμικό. Το κατώτερο επίπεδο του Παντός, ύδατα κάτωθεν 

του στερεώματος. Το δάπεδο του Τεκτονικού Ναού (Χικάλ) αποτελού-

μενο από:

1ον: το Παγκόσμιο Νοητικό (πνευματικό) επίπεδο (στήλη της Σοφίας) 

2ον: το Παγκόσμιο Ψυχικό επίπεδο (στήλη της Ισχύος) 

3ον: το Παγκόσμιο Υλικό επίπεδο (στήλη της Κάλλους) 

Ζωής σύμβολο. Σχέδιο εξελίξεως που περιγράφει την κάθοδο υιών του Θεού (Αρχαγγέ-

λων) των υιών του ανθρώπου και την επάνοδο τους στον Δημιουργό (θέωση) 

Ζωής δένδρο. Σχέδιο εξελίξεως, η Καβαλιστική έκδοση του αρχαίου Αιγυπτιακού συμβό-

λου της ζωής το οποίο τροποποιήθηκε από τον Μωυσή. Κεντρικό στοιχείο της προφορικής 

παράδοσης των Ιουδαϊκών μυστήριων, της Καβαλά. 

Ηθική. Σύνολο κανόνων που ρυθμίζει τις ανθρώπινες σχέσεις. 

Ήλιος. Ενεργητική αρχή - Πνευματική αρχή – συνείδηση

Θάνατος. Η μετάβαση από μια Α’ κατάσταση σε μια Β’ κατάσταση υπάρξεως. 

Θυσανωτός κόρυμβος. Σχοινί υπό μορφη πλεξούδας, δυο χρωμάτων. Περιβάλ-

λει όλο τον Ναό κατά μήκος των τοίχων του στο ύψος των σημείων του ζωδιακού, 

και στη συνεχεία καταλήγει σε δυο θυσάνους στην κορυφή των στηλών Β*και J*αντιστοίχως. 

Η συστατική αρχή του Ουρανίου επιπέδου, σύμβολο της Παγκοσμίου Ψυχής.

Θάνατος δεύτερος. Η μετά τον φυσικό θάνατο διάλυση της προσωπικότητας ή του ψυχο-

νοητικού σώματος του ανθρώπου σε ένα χωροχρονικό πεδίο που αποκαλούμε Μέσον Δώμα 

– Καθαρτήριο (πουργκατόριο) – Άδη – Ουρανό – Αμέντη κ.λ.π 

Ιεροβοάμ. Το κεντρικό πρόσωπο του μύθου του 4ου βαθμού (μυστικός διδάσκαλος) Βιβλι-

κό πρόσωπο που συμβολίζει ένα στάδιο ή βαθμό συνειδητοτητος. Βασιλιάς των 10 εκ των 12 

φυλών του Ισραήλ, αναλογικά 10:12=5:6, δηλαδή πεντάκτινος ή κανονικός άνθρωπος έναντι 

του εξάκτινου ή εξαιρετικού ανθρώπου.

Κεραμιστής. Περιλαμβάνει σε κάθε βαθμό την περιβολή, την τάξη, το σημείο, τον βηματι-

σμό, τη χειραψία την Ιερά και την εξαμηνιαία λέξη, την ηλικία, τη χειρο-κρουσία, την επιφώνη-

ση, την τάξη πένθους και την πένθιμο χειροκρουσία. 

Κέντρα ενεργείας. Ενεργειακοί στρόβιλοι επάνω στα αιθερικά αντίστοιχα των “σωμάτων” 

(Ιεροί δίσκοι -τσάρκας) του ανθρώπου. Τα κυριότερα είναι επτά. Η ενεργοποίηση τους γίνεται 



5

Ιόλαος

κατά την πορεία του ανθρώπου προς την τελείωση μέσω ειδικών ψυχο νοητικών γυμνασμά-

των.

Κοίλον. Εκ της λέξεως κοίλος-κενός. Φαινομενικά κενός χώρος στερούμενος 

ιδιοτη- των, απείρου «πυκνότητας», απροσπέλαστος σε κάθε μορφή συνειδήσε-

ως. Πρώτη εκπόρευση του Θειου από την οποία γεννήθηκε η δυαδικότης. 

Κορμός της Αγαθοεργίας. Κατά το τέλος των εργασιών κάθε συνεδρίας περι-

φέρεται ένα σάκος, όπου ο κάθε τέκτονας καταθέτει τον οβολό του προς χρήση για πραγμάτω-

ση του φιλανθρωπικού έργου της τεκτονικής αδελφότητας. 

Landmarks. Αρχαία ορόσημα ή σύνολο αρχών, η τήρηση των οποίων καθορίζει την κανο-

νικότητα - αναγνωρισημότητα μιας Μεγάλης Στοάς. 

Λίθος ακατέργαστος. Ο κοινός, μη εξελιγμένος ηθικά και πνευματικά άνθρωπος.

Λίθος κυβικός. Ο εξελιγμένος ηθικά και πνευματικά άνθρωπος

Λόγος Ορθός. Η αποκαλυμμένη Αλήθεια – η Αληθής μυητική παράδοση.

Μαχαραγιάς Ραμ (Ram). Αλλιώς Μελχιόρ. Εκ του Χαμ-Ελ-Κιόρ (= Εγώ είδα τον Θεό -Σαν-

σκριτικά). Ο ένας από τους τρείς μάγους που επισκέφθηκαν το Θείο βρέφος στη φάτνη.

Μαρτινισμός. Το δόγμα που ιδρύθηκε από τον Γάλλο Τέκτονα μυστικιστή Κλαύδιο ντε Σαιν 

Μαρτέν. Ατόνησε κατά τη διάρκεια της Γαλλικής επανάστασης. Ανασυστήθηκε το το 1891 υπο 

του Dr. Papus 

Μελχισεδέκ. Βιβλικό πρόσωπο. Θεία Λογοϊκή προέκταση που προΐσταται της πνευματικής 

εξελίξεως του πλανήτη Γη. 

Μύθος του Χιράμ. Αλληγορική απόδοση του δράματος της Ψυχής, που φονεύεται από τα 

πάθη, και της παλιγγενεσίας της καθώς και της αθανασίας των υποστατικών επενδυμάτων της 

(σώματα) που αποτελούν και την προσωπικότητα του ανθρώπου. 

Μνημόσυνο Τεκτονικό. Συμβολική τελετή προς τιμή και ανάμνηση απελθόντων τεκτόνων 

με παράλληλο συμπληρωματικό μυητικό περιεχόμενο. Μ*Α*Τ*Σ*. Η τεκτονική ονομα-

σία του Θεού (στην Αγγλική γλώσσα G*Α*O*T*U*). 

Μωσαϊκό Δάπεδο. Το δάπεδο του κυρίως τεκτονικού Ναού (εβραϊκά Χικάλ), σχήματος 

ορθογωνίου μήκους διπλασίου του πλάτους αποτελούμενο από εναλλάξ λευκά και μαύρα τε-

τραγωνίδια. 

 Μέσον Δώμα. Το μεσοπάτωμα του Ναού του Σολομωντος, όπου ανήρχετο κανείς μέσω 

ελικοειδούς κλίμακας (τάπης και βηματισμός του εταίρου). Κοσμογονικά, ο Μέσος Ουρανός, 

κατάσταση μεταξύ δημιουργημένου και Θειου Κόσμου. 

Νοητική κατάσταση. Αλλιώς Νοητικό σώμα. Το σώμα των σκέψεων. Δημιουργείται από 

την αλληλοεπίδραση πνεύματος και ψυχής. Εδρεύει στον υποσυνείδητο Νου. 
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Ναός τεκτονικός. Αλλιώς Τεκτονικό εργαστήριο. Χώρος συνεδριάσεων των τεκτόνων.

Ναός Σολομώντος. Αλληγορικά η εξέλιξη της ανθρώπινης προσωπικότητας. Συμβολικά η 

αναπαράσταση του Σύμπαντος με τους νόμους που λειτουργούν σε αυτό.

Νεόφυτος. Ο νέο εισαγόμενος στη διαδικασία της μύησης.

Οδοντωτός κόρυμβος. Ταινία ορθογωνικης διάταξης που περιβάλλει το μωσαϊκό δάπεδο 

αποτελούμενη από εναλλάξ μαύρα και λευκά τρίγωνα με τέσσερις θυσάνους στις κορυφές του 

ορθογωνίου που συμβολίζουν τα τέσσερα στοιχεία της δημιουργίας.

Όρκος των σπονδών. Γλυκό ύδωρ το οποίο τεχνηέντως μετατρέπεται σε πικρό για να 

υπενθυμίζει στον υπό μύηση τις τύψεις της συνειδήσεως σε περίπτωση παραβάσεως των κα-

θηκόντων που αναλαμβάνει υπέρ της αληθείας του καλού και της ηθικής. 

Ορθός λόγος. Δόγμα Φιλοσοφικό σύμφωνα με το οποίο πηγή κάθε γνώσεως είναι η νόη-

ση, αλλιώς Ορθολογισμός = η λελογισμένη, η συνετή διανόηση – ευθυκρισία. Στον Τεκτονισμό 

φαίνεται να συμβολίζει την άνωθεν αποκαλυφθείσα αληθινή μυητική παράδοση η οποία είναι 

σε γενικές γραμμές κρυμμένη (απολεσθείς Λόγος). 

Ουζέ. Τεκτονική επιφώνηση και όχι επίκληση όπως πολλοί θεωρούν παράγοντας αυτήν 

από την εβραϊκή ρίζα Οζ (= ενίσχυσε). Είναι κραυγή χαράς και ενθουσιασμού και σημαίνει κάτι 

παρόμοιο με την ακακία, την αναγέννηση, την αθανασία, νίκη κατά του θανάτου. Εβραϊκά «Γου-

ζιέ» σημαίνει ακακία. Πνεύμα Αρχή του ανθρώπου εκφραζόμενη μέσω των τριών αρετών της 

Φαντασίας της Βουλήσεως και της Ενεργείας - Ισχύος. Συμβολίζεται από ένα τρίγωνο με την 

κορυφή να βλέπει προς τα επάνω. 

Πάθος. Ανεξέλεγκτη δονητική κατάσταση της ψυχής

Περιοδείες. Συμβολικές τελετουργικές πράξεις με θέμα τη δυνατή εξέλιξη της κοινωνίας 

και του ανθρώπου σαν Εγώ-Ψυχής Αυτεπιγνώσεως.

Περίζωμα. Η εμπροσθέλα της αμφίεσης των τεκτόνων συνήθως από δέρμα αμνού. Έμβλη-

μα της εργασίας, αλλά και της ενσαρκώσεως προς επιτέλεση του έργου της τελείωσης.

Παγκόσμια Ψυχή. Η κατάσταση (μέσον ή γέφυρα) επικοινωνίας του παγκόσμιου Πνεύμα-

τος (Ουσίας) με την παγκόσμιο Υλική αρχή (Υπόσταση).

Πρόναος. Χώρος προπαρασκευής πριν από τον κυρίως Ναό. Στα εβραϊκά Αιλάμ.

Ράβδος Τελ*. Σύμβολο του θύρσου των Ελευσίνιων μυστηρίων και της σπονδυλικής στήλης 

Ρόδον Τριαντάφυλλο. Συμβολική παράσταση του εξάκτινου αστέρος

Ροδον+σταυρος. Σύμβολο των Ροδόσταυρων (ένωση της παλιάς με τη νέα παράδοση) 

Ρυθμοί αρχιτεκτονικής. Μορφοποίηση δεδομένων μέσω των πέντε αισθήσεων, σαν από-

κτηση της πείρας, φύσεως νοητικής (Ιωνικός ρυθμός), φύσεως ψυχικής (Δωρικός ρυθμός) και 

φύσεως υλικής (Κορινθιακός ρυθμός). 
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Ιόλαος

Σάκος των προτάσεων. Κατά το πέρας των εργασιών κάθε συνεδρίας περιάγεται ένας σά-

κος, όπου ο κάθε τέκτων καταθέτει τυχόν προτάσεις για τη Στοά ή το Τάγμα.

Στοιχειακά. Ψυχονοητικές φορτίσεις ενεργείας ή μορφές σκέψεων <=> επιθυμιών. Εδρεύ-

ουν στο υποσυνείδητο του ανθρώπου και στην Παγκόσμιο Μνήμη. 

Σελήνη. Παθητική αρχή – υποσυνείδητο – συναισθηματική φύση

Σελήνης φάσεις. Σταδία φωτισμού του υποσυνείδητου από τον Ήλιο (Πνεύματος). Κλίμα-

κα > 1/4 – 1/2 – 3/4 = πλαστή - αληθής - εξελιγμένη προσωπικότητα. 

Σημείο της φρίκης. Τα δυο χέρια ανυψωμένα προς τον ουρανό κατά το σύμβολο Κα. Υπο-

δήλωση της φρίκης και της θλίψεως για την απώλεια της αιθερικής καταστάσεως του διδασκά-

λου Χιραμ. 

Σκέψη. Αλληλουχία νοητικών εικόνων συγκεκριμένων ή αφηρημένων, προϊόν συμπυκνώ-

σεως νοητικής ύλης – ενεργείας. 

Σπήλαιο. Συμβολική αφήγηση (μύθος) στην Πολιτεία του Πλάτωνος της φαινομενικότητας 

του κόσμου των αισθητών πίσω από τον οποίο στέκεται (κρύβεται) ο αιώνιος - άφθαρτος και 

μόνος αληθινός κόσμος των Ιδεών.

Σύμβολο. Η μέσω υλικών αντικειμένων ή παραστάσεων αναπαράσταση μια ιδέας. 

Συμπόσιο τεκτονικό. Συμβολική τελετή όπου, παράλληλα με τη συνεστίαση προς σύσφι-

ξη των αδελφικών σχέσεων αναπτύσσονται συμπληρωματικά μυητικά θέματα. 

Συνείδηση Ικανότης. ανταποκρίσεως (αντιλήψεως) των διάφορων δονήσεων του παγκο-

σμίου παράγοντος (παγκόσμιας Ψυχής) στις διάφορες εκφράσεις του. Αρχικά, το γνωσιολογικό 

περιεχόμενο του ανθρώπου μέσω της πείρας που αποκτάται με τις πέντε αισθήσεις, κ.ο.κ.

Τάπης ιερός. Σύμβολο της μνήμης και του υποσυνειδήτου, αλλά και συμβολικό σχέδιο της 

Δημιουργίας και εξελίξεως. Τίθεται στο μέσον του μωσαϊκού δαπέδου κατά την έναρξη των 

εργασιών και αποσύρεται με το πέρας αυτών.

Τρείς στήλες, Σοφία – Ισχύς – Κάλλος. Τα τρία επίπεδα του κοσμικού επι-

πέδου της δημιουργίας. Νοητικό (5 διαστάσεων)-Ψυχικό (4ων διαστάσεων)-

Υλικό, (3ων διαστάσεων). Αλλά και τα τρία αντίστοιχα σώματα (ρυθμοί αρχι-

τεκτονικής) του ανθρώπου, (νοητικό – ψυχικό – και παχυλό υλικό).

Τελείωση. Γεφύρωση των ανθρωπίνων απόψεων και αντιλήψεων της προσωπικότητας και 

της Αληθείας, δηλαδή της πραγματικότητας που ενυπάρχει στη Φύση. 

Υποσυνείδητο. Εξυπηρετική της συνειδήσεως αρχή. Η έδρα της προσωπικότητας του 

ανθρώπου, σύνολο αποθηκευμένων ψυχονοητικων ειδώλων – καταστάσεων. Μέρος αυτού η 

συνήθης μνήμη. Δέχεται και εκτελεί υποβολές. 



8

Ύλη. Κοσμική αρχή εκφραζόμενη μέσω των ιδιοτήτων της Αντιστάσεως, της Αδρανείας και 

της ικανότητας να μορφοποιείται (να λαμβάνει μορφές). Συμβολίζεται από ένα τρίγωνο με την 

κορυφή να βλέπει προς τα κάτω.

Φαινόμενα της ζωής. Συστήματα κραδασμών (οφειλόμενα στις Αρχαγγελικές τάξεις) τα 

οποία τείνουν να κρατήσουν ένα σύνολο «κοσμικών ατόμων» σε ύπαρξη. 

Φύλακας του κατωφλίου. Ο Εσωτερισμός προσωποποιεί το σύνολο 

των εμποδίων και παγίδων του ψυχικού κόσμου (τα γνωστά μέταλλα 

του Τεκτονισμού), με το όνομα του φύλακα ή Δράκοντα (Λερναία Ύδρα) 

του κατωφλιού (Gardien du Seuil). Πρόκειται μάλλον για το κατωτέρω Εγώ του υποψήφιου 

προς μύηση σε ανώτερα επίπεδα συνειδητότητος το οποίο ενεργεί αντιδραστικά. Είναι εκείνο 

στο οποίο δώσαμε μέσα μας την ονομασία ανακλαστικό Ον και το οποίο στον κόσμο γίνεται το 

στοιχειακό της επιθυμίας και της μηχανικής αντιδράσεως. Περαιτέρω είναι η φιλοδοξία ως επι-

δίωξη ανταμοιβής, η χωριστικότητα από τους άλλους ανθρώπους και η πλάνη κατά την ερμη-

νεία των εντυπώσεων. 

Χάλκινη Θάλασσα. Δεξαμενή στον Ναό του Σολομώντος στηριζόμενη σε 12 βόδια σε τέσ-

σερις ενότητες των τριών που συμβολίζουν τον ζωδιακό, αλλά και τα 4α στοιχεία. Σύμβολο της 

Παγκοσμίου Ψυχής στον κύκλο κόσμο (οδοντωτός κόρυμβος).

Χιράμ Αμπίφ. Tο ΕΓΩ, η εξελιγμένη συνείδηση, ο αρχιτέκτων του Ναού του Σολομωντος.

Χριστός Λόγος. Η Αυτοεπιγνωσιακή έκφραση του Θείου. Το Φως το φώτιζαν πάντα άν-

θρωπο ερχόμενο εις τον Κόσμο. Είναι εκείνη η Θεία ακτίνα που σε ένα στάδιο της εξελίξεως 

εισήλθε μέσα σε κάθε άνθρωπο, και μετέτρεψε τον άνθρωπο - ζώο σε μια Οντότητα που να 

έχει Επίγνωση του εαυτού της. 

Χρονολογία τεκτονική. Το τρέχον έτος στο οποίο συνήθως προστίθεται ο αριθμός 4000. 

Έτσι για παράδειγμα το 2006 αντιστοιχεί με το τεκτονικό έτος 6006 (2006+4000). 

ΨΥΧΗ. Θεία προέκταση η οποία λαμβάνει ουσιαστική υπόσταση διερχόμενη δια της Ιδέας 

του ανθρώπου στους Υπερνοητους Κόσμους, και στη συνεχεία περιβάλλεται με σώματα (Νοη-

τικό – ψυχικό – παχυλό υλικό κ.ο.κ). 

Ψυχή. Ενδιάμεση αρχή μεταξύ πνεύματος και σώματος. Εξισοροπιστική αρχή με ρόλο να 

δέχεται και να μεταβιβάζει τiς εντολές του πνεύματος προς το σώμα και αντιστρόφως. Κατά τη 

διαδικασία αυτή παράγονται τα συναισθήματα. 

Ψυχοθεραπεία. Μέθοδος δημιουργίας ψυχονοητικών ειδώλων (εικόνων), συνήθως σφαι-

ρικού σχήματος, φορτισμένων με κατάλληλη αιθερική ενέργεια και χρωματισμό και με εντολή 

να συμβάλλουν στην αποθεραπεία ασθενειών.



ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΝΟΙΩΝ
Η Αλήθεια είναι άπειρη στην φύση της και δεν «χωρά» σε καμμία διατύπωση. 
Οι διδόμενοι ορισμοί αποτελούν όψεις της Αληθείας, οι οποίες περιγράφουν, 
αποσαφηνίζουν, προσεγγίζουν, διαφωτίζουν, αλλ' επ' ουδενί λόγω δεν 
περιορίζουν.  

Αγάπη.  
Προς τον εαυτό, είναι η δημιουργία και διατήρηση καταστάσεως αγνότητας.  
Προς τον πλησίον, είναι η ανιδιοτελής προσφορά.  
Προς τον Θεό, είναι η κατάσταση Υπαγωγής της διανοίας υπό το Υπερούσιο Φως της 
Συνειδήσεως.  
Η Αγάπη είναι το μέσον αναζητήσεως της Αληθείας στην οδό των πραγματώσεων 
του εαυτού.  
Η Αγάπη είναι το Αίτιο πάσης Δημιουργίας.  

Αγνότητα.  
Είναι η κατάσταση η οποία επιτρέπει στον άνθρωπο, βάσει του Νόμου της 
ομοιογενείας, να ομοιώνεται προς την Θεία Φύση. Είναι κατάσταση αμιγής κακού, 
αμιγής ελαττωμάτων.  
Είναι το αποτέλεσμα της απουσίας ξένων στοιχείων.  
Είναι η προϋπόθεση της Ενότητας.  

Αδιαφορία.  
Είναι πάθος αναφερόμενο στην ψυχική σκλήρυνση του ανθρώπου. Καταλήγει στην 
διαίρεσή του από τους συνανθρώπους του.  

Αιθέρας ή Αιθερικό (επίπεδο)  
Είναι ο πλάστης και συντηρητής των μορφών.  
Δεν είναι ο δημιουργός, αλλά ο "τεχνίτης" ο οποίος συντονίζει την Ιδέα με την ύλη. 

Αισθαντικότης  
Είναι μία ιδιότης η οποία ρυθμίζει την ποιότητα των συνθηκών, την ποιότητα του 
"χώρου" εντός του οποίου ευρίσκεται η ψυχή.  

Αλήθεια.  
Είναι η αντικειμενική θέση εντός του κόσμου, εκτός του κόσμου και πέραν παντός 
κόσμου.  
Είναι το απειροσύνολο των απειραιωνίων Ιδεών, οι οποίες είναι συλλήψεις της Θείας 
Φαντασίας και περιεχόμενο της Θείας Σοφίας.  

Αμοιβαιότητα.  
Είναι η αλληλο - δοσοληπτική συναλλαγή μεταξύ των ανθρώπων. 

Αμφιβολία.  
Η άρνηση της πίστεως. 



Αναγέννηση.  
Είναι το αποτέλεσμα που προκύπτει από τον μυστικό γάμο της Αγάπης και της 
Σοφίας στο εσωτερικό του εαυτού μας.  
Είναι η ισόρροπη και ισότιμη συλλειτουργία της Αγάπης και της Σοφίας σε κάθε 
πράξη μας, η οποία απευθύνεται είτε προς τον Θεό, είτε προς τον συνάνθρωπο, είτε 
προς τον εαυτό μας.  

 
Ανάγκες.  
Είναι οι απαιτήσεις του Ανθρώπου για να διατηρηθή στην ζωή.  
Ανάγκη είναι το δικαίωμα και η εξώθηση προς το ζην.  

 
Αναλογική.  
Είναι ο γνώμων που κατευθύνει την σκέψη για την σύγκριση θεμάτων τα οποία 
κείνται επί επαλλήλων επιπέδων.  

 
Ανθρώπινο Όν.  
Το ανθρώπινο όν είναι η αρχή νέου δημιουργήματος, πνευματικής τάξεως, που 
εμφανίζεται στον κόσμο της ύλης.  
Είναι το αποτύπωμα μίας Θείας Ιδέας, η οποία προβάλλεται ως Θεία Ακτίνα στον 
κόσμο της ύλης. Η Θεία Ακτίνα, τοποθετώντας το πνεύμα, την ψυχή και το σώμα 
κατά μίαν ορισμένη νομοτέλεια και τάξη, συγκροτεί και εμφανίζει το ανθρώπινο όν.  
Το ανθρώπινο όν, δημιουργώντας την Προσωπικότητά του, δύναται από ατελές να 
αποβή Όν αιώνιο.  
Είναι κατάσταση με οντικά σπέρματα και με δυνατόητες τελικής οντοποιήσεως.  

 
Άνθρωπος.  
Ο καθ' εαυτού άνθρωπος είναι ένα νέο δημιούργημα γύρω από το οποίο 
περιστρέφονται -- κατά ορισμένη σύνθεση και λειτουργία -- το πνεύμα, η ψυχή και το 
σώμα, για να το υπηρετήσουν και για να υπηρετηθή τούτο μέσω αυτών.  
Ο όρος Άνθρωπος καλύπτει τις τρεις φάσεις:  
α. Ιδέα - Άνθρωπος (εκπόρευση)·  
β. Ανθρώπινο Όν (επίγειος ζωή)·  
γ. Όν - Άνθρωπος (τελική οντοποίηση).  

 
Ανομοιότητα.  
Είναι Θείος Νόμος, ο οποίος διέπει την διαφορότροπη εκδίπλωση του Θεού για την 
υπηρέτηση απείρων σκοπιμοτήτων στα πλαίσια του Θείου Ενός. Η ανομοιότητα, εν 
τη ενώσει, παρουσιάζει την έννοια της Μονάδος.  

 
Αποκατάσταση. Βλ. Επάνοδος.  

 
Αποκτώ.  
Θέτω υπό την εξουσία μου κάτι και με τον τρόπο αυτόν αυξάνω αριθμητικώς τα 
κεκτημένα μου, επί των οποίων έχω ιδιοκτησία, νομή και εξουσία.  

 
Απολυτότης.  
Η γεννήτειρα της Απειροσύνης και της Αιωνιότητος.  

 
 



Αποστολή.  
Είναι ένα ρεύμα εντός του οποίου εισέρχεται ο μεμυημένος στην Θεία Αλήθεια και -- 
αναλόγως με την Θεία Οικονομία και τα Θεία Σχέδια -- λαμβάνει τις Εντολές να 
προχωρήσει σε έργο.  

 
Αποτέλεσμα.  
Είναι οι καταλήξεις των διαφόρων δράσεων του ανθρωπίνου όντος, είτε κατά 
περίπτωσιν είτε συνολικώς λαμβανομένων, καθ' όλη την ζωή του στον υλικό κόσμο.  

 
Απόφαση.  
Δυναμισμένη έκφραση του εαυτού μας, η οποία ρέει πάντοτε προς τα εμπρός.  

 
Απρόσωπον.  
Είναι η αποσύνδεση της αντιλήψεως του ανθρώπου από τους υποδουλωτικούς 
περιορισμούς της σχετικότητας και η ένταξή της σε μία συνεχή πορεία προς την 
Απειροσύνη της Θείας Φύσεως.  
Είναι η κατάσταση εκείνη στην οποία, όταν φθάσει ο άνθρωπος, παύει να θεωρεί τον 
εαυτό του ως μεμονωμένο άτομο και αρχίζει να συμμετέχει ενσυνειδήτως στην 
Άπειρη Φύση του Θεού.  
Είναι η συνειδησιακή επανένταξη του ανθρώπου στην δημιουργική ιεραρχική 
εκδίπλωση της Ιεράς Μονάδος.  
Είναι η αποσύνδεση στην αντίληψη του ανθρώπου της φύσεώς του ως όν από την 
μορφή του.  

 
Αρετή.  
Ποιοτικό γνώρισμα του Καλού. Εκδίπλωση της φύσεως του Καλού.  
Η ιδιαίτερη Αρετή την οποία έχει ο άνθρωπος είναι το αποτύπωμα της ειδικής 
φύσεως της Θείας Ακτίνας, στο πλαίσιο της Ανομοιότητος.  

 
Αρμονία.  
Είναι το προϊον της Αγάπης. Είναι η λειτουργία της Τάξεως.  

 
Αρρώστια  
Δεν είναι αλλοίωση της ύλης, αλλά δυσευνοϊκή προσφορά των ιδιοτήτων της ύλης 
στο ανθρώπινο όν.  

 
Αρχή.  
Είναι αναλλοίωτος, αδιαίρετος, ιεραρχημένος και θεμελιακός συντελεστής της 
Δημιουργίας.  

 
Ατομικότητα.  
Είναι κατάσταση υπάρξεως, η οποία χαρακτηρίζει και σφραγίζει άνευ εξαιρέσεως 
κάθε μορφή η οποία έχει εκφρασθή στον κόσμο της ύλης.  

 
Άτομο.  
Είναι η παρουσία του Θείου Ενός μέσα στις συνθήκες του υλικού κόσμου, όπου 
καλείται να ζήσει ο άνθρωπος.  

 
 



Βάρος επί της συνειδήσεως.  
Είναι το αποτέλεσμα των αντιδραστικών επιθέσεων του κακού επάνω στον άνθρωπο· 
μετατοπίζει την δυνατότητα της αντιλήψεώς του από το Φως της Αληθείας στο 
σκότος της πλάνης.  

 
Βεβαίωση της Προσωπικότητας.  
Είναι η δια του έργου επιβεβαίωση της προσωπικότητας. Βλ. και Διαδήλωση.  

 
Βίωση.  
Είναι το υπάρχειν του όντος κατά τρόπο μη ενεργητικό.  

 
Γνώση.  
Είναι η υπό του ανθρωπίνου όντος λογική κατάταξη και απαρίθμηση των 
γνωρισμάτων της εξωτερικής πραγματικότητος.  
Είναι οι αποκρυσταλλωμένες καταλήξεις της σκέψεως, καθώς αυτές εμφανίζονται 
ενώπιον του Εγώ.  

 
Δεσποτεία.  
Είναι η «διακυβέρνηση» του ανθρώπου από την πεφωτισμένη του Συνείδηση.  

 
Δημιουργία.  
Είναι το αποτέλεσμα της ενσυνειδήτου δραστηριότητας του Δημιουργού εντός ενός 
επιπέδου, προς υπηρέτησιν εκ των προτέρων καθορισμένου σκοπού.  
Είναι το αποτέλεσμα της συνδράσεως της Αγάπης και της Σοφίας του Θεού.  
Είναι η πραγμάτωση των Θελήσεων του Θεού στα άπειρα σημεία των κόσμων του 
Παντός.  

 
Δημιούργημα.  
Είναι η κατάληξη της εκφράσεως μίας Ιδέας.  

 
Δημιουργικό Έργο.  
Είναι το αποτέλεσμα κάθε δραστηριότητας η οποία υπηρετεί πάντοτε -- άμεσα ή 
έμμεσα -- την εμφάνιση της Ζωής.  

 
Δημιουργικότητα.  
Είναι η Δράση της Θείας Σοφίας.  

 
Διαδήλωση της Προσωπικότητας.  
Είναι η δια του έργου αντικειμενική μαρτυρία της προσωπικότητας.  
Μόνον όταν το έργο αντανακλά την προσωπικότητα, μπορούμε να μιλάμε για 
διαδήλωση της Προσωπικότητας.  

 
Διαίρεση.  
Η ελλειψη συνοχής και συνεργασίας μεταξύ των πολλών.  

 
Διαλογισμός.  
Είναι ενεργητική κατάσταση του ανθρωπίνου όντος με τάση της σκέψεώς του και 
κατεύθυνσή της προς την εσωτερικότητα (πράγμα που πρέπει να γίνεται με 
σταθερότητα και με άφεση) με στόχο την είσδυση του ανθρώπου στις Αιώνιες Ιδέες, 



την απόκτηση συνειδήσεως της Αληθείας και σκοπό την βοήθεια των συνανθρώπων 
του μέσα στο πλαίσιο της Αποστολής του.  

 
Διάνοια.  
Είναι η δύναμη της αντιλήψεως, σε συνάρτηση με την σχέση μεταξύ ανθρωπίνης 
νοήσεως και Θείας Φαντασίας.  

 
Δίκαιον.  
Είναι Θεία Φύση.  

 
Δικαιοσύνη.  
Είναι ο φρουρός της Αρμονίας.  
Είναι ο ρυθμιστής της εκτάσεως των Δικαιωμάτων.  
Θεία Δικαιοσύνη είναι ο προπομπός ο οποίος χαράσσει τον δρόμο που ακολουθεί η 
Αλήθεια.  
Είναι η αρετή της διακρίσεως του Καλού από το κακό.  

 
Δικαίωμα.  
Είναι η εξωτερική παρουσία του Δικαίου.  

 
Δόγμα.  
Αλήθεια περιορισμένη υπό της ανθρωπίνης σχετικότητος.  
Αλήθεια διατυπωμένη υπό περιορισμούς.  

 
Δόνηση.  
Κίνηση μορφοποιημένη.  

 
Δράση.  
Είναι το υπάρχειν του όντος κατά τρόπο ενεργητικό.  
Είναι η εξωτερίκευση της Θελήσεως.  
Είναι η εκδήλωση της Ισχύος.  

 
Δυναμικές ιδιότητες.  
Βλ. Εν δυνάμει ικανότητες.  

 
Εγρήγορση.  
Κατάσταση Ζωής μέσα στο Φως. Είναι το σημείο εκκινήσεως για κάθε προσπάθεια.  

 
Εγώ  
Είναι η αρχή και το επίκεντρο νέου δημιουργήματος πνευματικής τάξεως στον κόσμο 
της ύλης. Είναι το αποτύπωμα Θείας εκφράσεως, η οποία προβάλλεται ως Θεία 
Ακτίνα στον κόσμο της ύλης.  
Το Εγώ, εφοδιασμένο με πνεύμα, ψυχή και σώμα κατά μίαν ορισμένη νομοτέλεια και 
τάξη, συγκροτεί το ανθρώπινο όν.  
Το Εγώ, δημιουργώντας την προσωπικότητά του, δύναται από ατελές να αποβή Όν 
αιώνιο.  

 
 
 



Εγωϊσμός.  
Είναι η αντίληψη του διαχωρισμού του ατομικού συμφέροντος έναντι της Μονάδος 
του Όλου. Είναι βαρύτατη πνευματική νόσος.  

 
Έθιμα.  
Είναι θεσμοί απαγορευτικοί ή υπαγορευτικοί, οι οποίοι ως νόμοι υποχρεωτικοί 
έρχονται να εξαναγκάσουν τον άνθρωπο να συμπεριφερθή σύμφωνα με ό,τι αυτοί οι 
θεσμοί θεσπίζουν.  

 
Εικόνα.  
Η παρουσία της Ιδέας στο αιθερικό επίπεδο.  

 
Ειρήνη πνεύματος.  
Είναι η αποτύπωση της Θείας Τάξεως στο ανθρώπινο πνεύμα.  

 
Ελάττωμα.  
Είναι έκφραση της ελαττωματικότητας. Είναι το αποτέλεσμα της δράσεως του κακού 
στον νοητικό τομέα του ανθρώπου.  
Τα ελαττώματα είναι τα μέσα με τα οποία οι δυνάστες υποδουλώνουν τους 
δυνατευομένους και εκμηδενίζουν την προσωπικότητά τους.  

 
Ελαττωματικότητα.  
Είναι η άρνηση της Προσωπικότητας και εγκαθίσταται στον άνθρωπο ως αποτέλεσμα 
της υποδουλώσεώς του στα βάρη της συνειδήσεως.  
Η Ελαττωματικότητα είναι κατάσταση εσωτερική, που βαρύνει την Συνείδηση του 
ατόμου.  
Είναι κατάσταση ανοίκειος προς το Θέλημα του Θεού.  

 
Εν δυνάμει ικανότητες.  
Είναι τα εφόδια που έχει ο άνθρωπος για να συναλλάσσεται με τους τρεις κόσμους 
του παντός. Λέγονται και Δυναμικές ιδιότητες.  
Είναι τα μέσα λειτουργίας του πνεύματος, της ψυχής και του σώματος.  

 
Ενέργεια.  
Είναι υλική μορφή υπό την οποίαν εμφανίζεται η δύναμη κατά περίπτωσιν.  

 
Ενοίκηση  
Σημαίνει την συνεργασία ανθρώπου και θείου (πνευματικού) όντος.  

 
Ένστικτα.  
Είναι τα μέσα δια του οποίου το Εγώ εκφράζεται, ζώντας την κατάσταση του 
Ασυνειδήτου.  

 
Ενσυνείδητη Ατομικότητα.  
Είναι το αποτέλεσμα της συμβολής του ατόμου με την συνείδηση.  

 
 
 



Επάνοδος.  
Η αποκατάσταση της Τάξεως που διαταράχθηκε από την Πτώση.  
Η κατάργηση της διαιρέσεως.  
Η ένταξη της ανθρωπότητας στην Ιεραρχία του Πνευματικού Κόσμου.  

 
Επήρεια.  
Είναι θέληση που μεταφέρεται δια μέσου της ψυχής και κατευθύνεται σε στόχο εκ 
των προτέρων καθορισμένο, επί του οποίου εκκενούται προς ικανοποίησίν της.  

 
Επιθυμία.  
Είναι η αποδυναμωμένη κατάσταση του Θέλω μέσα στην ανθρώπινη ψυχή.  

 
Επίπεδο.  
Είναι σύνολο συνθηκών εντός των οποίων εμφανίζεται και λειτουργεί μία 
δημιουργία.  
Είναι χώρος ο οποίος πληρούται και υπηρετείται αναλώμασι της Αρχής η οποία 
ταυτίζεται με αυτό.  

 
Εποχές πνευματικές  
Δεν είναι χρονικές περίοδοι της ανθρωπότητος, αλλά πνευματικά στάδια, πνευματικές 
φάσεις τις οποίες περνά η ανθρωπότητα και οι οποίες εμφανίζονται στον κάθε 
άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο.  

 
Έργο.  
Είναι η αλαγή στο εξωτερικό περιβάλλον, η οποία οφείλεται στην συμβολή του 
αποτελέσματος των πράξεών μας.  

 
Έργο Ευποιίας.  
Είναι κάθε πράξη η οποία καθοδηγεί το πνεύμα στην Αλήθεια, φέρει στην ψυχή την 
γαλήνη και ανακουφίζει την υλική ανάγκη.  

 
Εσωτερικότης  
Εσωτερικότης ή εσωτερικό περιβάλλον στον άνθρωπο είναι ό,τι δεν συλλαμβάνουν οι 
αισθήσεις μας και δεν υπόκειται στην λογική μας, και εν τούτοις υπάρχει μέσα μας.  

 
Ευθύτης.  
Είναι παράγων που χαρίζει στον άνθρωπο την συνοχή της δραστηριότητας των τριών 
του αρχών μετά του Εγώ του, η οποία εκδηλώνεται με την συνέπεια μεταξύ Ιδέας και 
πράξεως.  

 
Ηθική.  
Είναι ο Νόμος που δομεί την Τάξη και επισημαίνει την δημιουργική σκοπιμότητα.  

 
Θάνατος φυσικός.  
Είναι όταν παύουμε να τελούμε υπό την επίδραση των νόμων του υλικού 
περιβάλλοντος.  

 
 



Θεωρία.  
Είναι το ακεραιωμένο σύνολο των ιδεών τις οποίες ο άνθρωπος συλαμβάνει από την 
εξωτερικότητα και το οποίο συνέχεται δια της λογικής.  

 
Ιεραρχία.  
Διαφορισμός στο πλαίσιο της Τάξεως.  

 
Ισορροπία  
Είναι το αποτέλεσμα της δημιουργικής δράσεως του Νόμου του Θεού και της 
εναντιώσεως του νόμου του Μοιραίου -- του νόμου του Κόσμου.  
Είναι κατάσταση η οποία εμφανίζεται μόνον στους κόσμους της πτώσεως, ποτέ όμως 
στον κόσμο του πνεύματος.  

 
Ισχύς.  
Είναι ο εσωτερικός δυναμισμός της Προσωπικότητας· πηγάζει από την συνείδηση 
του ατόμου.  

 
Ικανότητες.  
Είναι εκπεφρασμένες Αρετές στην διάθεση του ανθρώπου, για να τις χρησιμοποιήσει 
αυτός στην εκτέλεση έργου.  
Οι Αρετές συνθέτουν την φύση του Καλού.  

 
Κάθαρση.  
Απαλλαγή από τα βάρη της συνειδήσεως.  

 
Καθήκον.  
Είναι η αυτό - επιταγή του ανθρώπου· δηλαδή η υπό του ανθρώπου επιταγή του ιδίου 
του εαυτού του προς εκτέλεσιν υποχρεώσεως.  

 
Κακία.  
Η έμπρακτος παρουσία του κακού.  

 
Κακό, πνευματικό.  
Είναι ό,τι διαστρέφει την αγαθή ανθρώπινη νοοτροπία ή δηλητηριάζει δια της πλάνης 
και του ψεύδους την ανύποπτη (ανθρώπινη νοοτροπία).  

 
Κακό, υλικό.  
Είναι κάθε τί που πλήττει την υλική ύπαρξη και τις ανάγκες του ανθρώπου.  

 
Κακό, ψυχικό.  
Είναι το δηλητήριο που χύνεται στις ανθρώπινες ψυχές και συντηρεί σ' αυτές 
καταστάσεις ταραχής ή αντίθετες προς την Αγάπη.  

 
Καλός.  
Είναι εκείνος ο οποίος διακρίνεται από δύο πράγματα:  

• καταπολεμά τον εγωϊσμό του για να μπορέσει να αφήσει τον "χώρο" της 
Αγάπης να εμφανισθή 

• και πιστεύει στον Θεό. 
 



Κατάκτηση.  
Σημαίνει την είσδυση, ταύτιση και ενοποίηση του κατακτώντος με το κατακτώμενο.  

 
Κατάσταση.  
Είναι τρόπος αντιλήψεως και βιώσεως.  
Είναι τρόπος υπάρξεως.  
Κατάσταση σημαίνει τις συνθήκες και τον τρόπο του Είσθαι (του υπάρχειν), τις 
συνθήκες εντός των οποίων υπάρχει κάτι και τον τρόπο δια του οποίου ζη και 
εκδηλώνεται.  
Είναι οι συνθήκες υπάρξεως και ο τρόπος υπάρξεως.  

 
Κατεστημένο.  
Είναι το αποτέλεσμα της επηρειακής δράσεως όλων των ανθρώπων.  

 
Κενό.  
Είναι η έκδηλη φύση της αρνήσεως.  

 
Κέντρα στον Άνθρωπο.  
Πατρικό, Λογικό και Κοσμικό.  

 
Κίνηση.  
Είναι μία συνεχής ροή που έχει σκοπό να μεταφέρει το ζωοποιό πνεύμα και με αυτό 
να εμψυχώνει κάθε δημιούργημα.  
Είναι η εξωτερική παρουσία της Ζωής.  
Είναι η Ζωή εκπεφρασμένη.  

 
Κλοπή.  
Είναι η απατηλή οικειοποίηση ξένων αγαθών ή δικαιωμάτων, η οποία προσβάλλει 
την έννοια της Δικαιοσύνης.  
Είναι η καθ' υπέρβασιν του μέτρου των αναγκών οικειοποίηση.  

 
Κλοπή, πνευματική.  
Είναι η ιδιοποίηση αλλοτρίας φύσεως. Είναι η καταστρατήγηση του Νόμου της 
Ανομοιότητας.  

 
Κοινωνία.  
Είναι Θείος Νόμος, ο οποίος έχει ως Έργο να βοηθήσει τον άνθρωπο να αποκτήσει 
αντίληψη της εννοίας του Συνόλου, να πραγματώσει την Ενότητα και έτσι να 
μπορέσει αυτός να εισδύσει και να βιώσει εντός της Ιδέας του Θείου Ενός, της Ιεράς 
Μονάδος.  
Είναι ο χώρος εντός του οποίου πραγματοποιείται η Αμοιβαιότητα.  
Είναι η Πύλη της Αγάπης στον Κόσμο.  

 
Κυριαρχία.  
Είναι η συνεχής και σταθερή κατάσταση όπου το ανώτερο διευθύνει το κατώτερο 
προς όφελος τόσο του ανθρώπου όσο και του Έργου της Δημιουργίας.  
Είναι ο έλεγχος και η κατεύθυνση των εκφράσεών μας από την ανώτερη συνείδηση.  
Είναι ο συνειδητός έλεγχος των εκφράσεών μας.  

 



Λειτουργία του ανθρωπίνου όντος.  
Είναι η αφ' εαυτού, εν εαυτώ και δι' εαυτό συνέκφραση των δυνατοτήτων όλων των 
παραγόντων που συγκροτούν το ανθρώπινο όν.  

 
Λογική.  
Είναι ο γνώμων που κατευθύνει την σκέψη και ο οποίος αρθρώνεται άλλοτε στην 
συνείδηση του Εγώ και άλλοτε στην ελαττωματικότητά του.  

 
Λόγος.  
Η σχέση που συνδέει αίτιο και αποτέλεσμα.  

 
Λόγος του Θεού.  
Είναι η έκφραση των συνειδητών αποφάσεων και Θελήσεων του Θεού.  

 
Μελισμός.  
Είναι ατομικοποίηση άνευ διαιρέσεως.  

 
Μεμυημένος στην Αλήθεια.  
Είναι ο κυρίαρχος των Νόμων που διέπουν τον εαυτό του και την Δημιουργία.  

 
Μετάνοια.  
Αλλαγή του νοείν επί τω Καλώ. Είναι το μόνο που μπορεί να αναστείλει την επί τω 
κακώ ανταπόδοση.  

 
Μνήμη.  
Είναι πνευματική λειτουργία συνεπικουρούμενη από την ψυχή και το σώμα, που έχει 
σκοπό την διαφύλαξη της γνώσεως από τον παράγοντα της λήθης.  

 
Μοιραίο.  
Η δράση των κοσμικών δυνάμεων στην Δημιουργία.  

 
Μορφή.  
Είναι το αποτέλεσμα της εκφράσεως -- ο τρόπος εμφανίσεως -- μίας Ιδέας στο 
εξωτερικό περιβάλλον του υλικού κόσμου.  

 
Μύηση στην Αλήθεια.  
Η τέχνη του υπηρετείν τις Θείες Ιδέες.  

 
Μυστήριο.  
Είναι δράση πνευματικού όντος στο πνευματικό επίπεδο και συνεπώς μη υποκείμενη 
στον έλεγχο των αισθήσεων και της λογικής του ανθρώπου.  

 
Μύστης.  
Είναι ο Κυρίαρχος των τριών επιπέδων: υλικού, ψυχικού (ή αιθερικού) και 
πνευματικού.  
Είναι ο μέτοχος της Αληθείας.  
Είναι εκείνος ο οποίος έχει πραγματοποιήσει τον πλήρη συντονισμό του Φαίνεσθαι 
προς το Είναι του.  



Είναι εκείνος ο οποίος έχει αντίληψη της Θείας Ακτίνας που τον εμψυχώνει και της 
Θείας Ιδέας την οποίαν εκπροσωπεί.  

 
Νόηση.  
Είναι μία ικανότητα που οφείλεται στην αρετή της Φαντασίας, καθώς αυτή 
συντονίζεται με τις συνθήκες του κατωτέρου επιπέδου και εγκαθίσταται στον 
άνθρωπο, χρησιμοποιώντας την δυνατότητα που έχει αυτός να σκέπτεται.  

 
Νόμος.  
Είναι ρεύμα δυνάμεως που μεταφέρει Θεία Θέληση, την ο-ποία συνεχώς και 
αδιαλείπτως μετατρέπει σε Έργο.  
Είναι η Ιδέα της Δράσεως, η οποία εκδιπλώνεται απείρως για να υπηρετήσει απείρους 
σκοπούς στα πλαίσια του Θείου Ενός.  

 
Νοοτροπία.  
Είναι το σύνολο των νοητικών συμφωνημάτων του ανθρώπου, εν συνδυασμώ προς 
την εξωτερική εμπειρία.  

 
Νόσος.  
Είναι μία παρέκκλιση από την φυσική κατάσταση, την οποία ενεφάνισε ο Αιθέρας 
κατά το πλάσιμο της μορφής με την εφαρμογή των απαιτήσεων της Ιδέας.  

 
Ομαδική Ζωή.  
Είναι η υλοποίηση του Νόμου της Κοινωνίας, μέσω της εμφανίσεως ομάδος 
ανθρώπων που συμβιώνουν.  

 
Ομιλία.  
Είναι η προβολή της συνειδήσεως του όντος, η οποία καταλήγει σε δημιουργικό 
αποτέλεσμα.  

 
Όρκος.  
Ηθικό συμβόλαιο με τον Θεό.  

 
Πείρα.  
Είναι η έσωθεν ή έξωθεν αποκτώμενη πνευματική εσοδεία υπό του ατόμου.  

 
Πεπρωμένο.  
Είναι ένας νόμος που εμφανίζει την δράση του ως αποτέλεσμα των πράξεων του 
ανθρώπου.  

 
Περιβάλλον.  
Είναι κυρίως η ψυχική και πνευματική «ατμόσφαιρα» -- συνθήκες -- την οποίαν 
αναπνέει, καθώς εντός αυτής γεννάται και ζη ο ανθρωπος. Γενικώτερα, όμως, είναι 
ο,τιδήποτε περιβάλλει τον άνθρωπο: ο κόσμος, οι μορφές, η κοινωνία, η 
ανθρωπότητα, τα πάντα.  

 
 
 



Πίστη.  
Είναι η βαθειά πεποίθηση περί του υπάρχοντος Είναι.  
Είναι προκαταβολή συνειδήσεως, η οποία αφορά στο υπάρχον άγνωστο.  
Η Πίστη είναι κατάσταση του όντος.  

 
Πλάνη.  
Είναι το εκλαμβάνειν το ψευδές ως αληθές.  
Είναι η εσφαλμένη πίστη.  

 
Πλάνη, Ομαδική.  
Είναι κατάσταση που αφορά σε μία ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι τελούν όλοι υπό την 
επίδραση μιάς εσφαλμένης αντιλήψεως. Πρόκειται δηλαδή για μίαν εσφαλμένη 
πίστη, την οποίαν εκφράζουν ομοίως όλα τα άτομα της ομάδος.  

 
Πνεύμα.  
Είναι αρχή αδιαίρετη, αναλλοίωτη και αιωνία, προωρισμένη να πληρώσει τους 
χώρους του Θείου Κόσμου και να υπηρετήσει τις εκφράσεις του ΟΝΤΟΣ κατά την 
φύση τους στο έργο τους.  
Είναι αρχή λογιζομένη.  
Το πνεύμα δεν εντοπίζεται κάπου. Αλλά στο πλαίσιο της λειτουργίας του στον 
άνθρωπο, έχει ως προσφορώτερο σημείο ενώσεως με το υλικό σώμα, τον εγκέφαλο.  

 
Πνευματική πορεία.  
Είναι ποιοτική αλλαγή η οποία πραγματώνεται με τον τρόπο του ζήν του Ανθρώπου, 
με την εσωτερική του δράση και με την συμπεριφορά του προς τους συνανθρώπους 
του και έχει ως αποτέλεσμα την προσαρμογή του κατωτέρου προς το ανώτερο.  

 
Πραγματικότης.  
Είναι η εξωτερική εμφάνιση της Αληθείας.  
Είναι η Αλήθεια του συγκεκριμένου.  

 
Πραγμάτωση.  
Είναι το αποτέλεσμα της δράσεως του ανθρώπου, η οποία αναφέρεται στην 
αντανάκλαση της Ιδέας στον εξωτερικό κόσμο και η οποία μπορεί να θεωρηθή ως 
αποτύπωση ή αποκρυστάλλωση της Ιδέας στο εξωτερικό περιβάλλον.  

 
Πράξη.  
Είναι η έκφραση των ηθελημένων αποφάσεων του όντος, η οποία καταλήγει σε 
αποτέλεσμα.  
Είναι οι ηθελημένες παρορμήσεις του όντος· καταλήγουν πάντοτε σε νοητικά 
συμφωνήματα ή σε ψυχικά συναισθήματα ή σε εξωτερικές υλοποιήσεις.  
Είναι οι υλοποιημένες θελήσεις του Εγώ.  

 
Προδιάθεση.  
Είναι μία τάση, βαίνουσα προς ορισμένο στόχο, χωρίς όμως ν' αποτελεί έκφραση είτε 
συνειδητή είτε ασυνείδητη. Είναι μία τάση η οποία δίδει την δυνατότητα, όταν 
συντρέξουν οι αντίστοιχες περιστάσεις, να εκδηλωθή ο άνθρωπος δια μέσου αυτής.  

 
 



Προσωπικότητα του ανθρωπίνου όντος.  
Είναι τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά κατά το σώμα, την ψυχή και το πνεύμα, εν 
συνδυασμώ προς την ενσυνείδητο αυτού ατομικότητα.  
Είναι η ανωτέρα συνειδητή κατάσταση, η αντίληψη της Αληθείας, η βίωση της 
Μονάδος.  
Είναι ο συντονισμός του Φαίνεσθαι του ανθρωπίνου όντος προς το Είναι του.  
Είναι η ενσυνείδητη, ηθελημένη και έμπρακτη εμφάνιση στον εξωτερικό κόσμο της 
εντός ημών Θείας Ιδέας.  
Είναι ο συντονισμός των τριών επενδυμάτων του ανθρωπίνου όντος προς την Θεία 
Ακτίνα που το εμψυχώνει.  
Είναι το απαύγασμα της δράσεως του Εγώ με την συνείδηση.  
Η δημιουργία της προσωπικότητος είναι η συνειδητοποίηση της Ιδέας την οποίαν 
εκφράζει ο άνθρωπος.  
Η προσωπικότης δεν είναι μία πραγματικότης που υπάρχει και την ανακαλύπτουμε, 
αλλά είναι μία κατάσταση την οποίαν δημιουργεί ο άνθρωπος για τον εαυτό του.  

 
Ρεύμα.  
Είναι κατευθυνόμενη κίνηση, δυναμισμένη.  

 
Ρίζα της ενεργητικότητας.  
Στο πνεύμα είναι η Θέληση· στην ψυχή είναι η επιθυμία· στο σώμα είναι το ένστικτο.  

 
Ρυθμός.  
Είναι η σειρά εμφανίσεως της Τάξεως στα πλαίσια του χρόνου.  

 
Συνείδηση.  
Για τον άνθρωπο, είναι εκείνη η κατάσταση του όντος του, η οποία του επιτρέπει την 
αντίληψη της Αληθείας, την συμμετοχή του σ' αυτή και την βίωσή του εν αυτή.  
Δηλαδή, Συνείδηση σημαίνει βαθμό συμμετοχής του ανθρώπου στο Θείο 
Υπερσυνείδητο. Είναι κλίμακα διαβαθμισμένη, η οποία προχωρεί από το ατελές προς 
το Τέλειο.  
Συνείδηση είναι η υπό του ανθρωπίνου όντος αντίληψη της φύσεως και της μεταξύ 
των σχέσεως των γνωρισμάτων της εξωτερικής πραγματικότητος υπό το φως της εξ 
αντικειμένου Αληθείας η οποία το διέπει.  

 
Συνεργασία.  
Η αυτόβουλη και ανεμπόδιστη συναλλαγή αρετών.  

 
Σφάλμα.  
Είναι πράξη του ανθρώπου εξωτερική και συνήθως αποτελεί εξωτερίκευση της 
ελαττωματικότητός του.  
Είναι το αποτέλεσμα της εκδηλώσεως της ελαττωματικότητος του ανθρώπου.  

 
Τάξη.  
Η παρουσία του Ενός στα πολλά.  

 
Τελείωση, εσωτερική.  
Είναι η ποιοτική μεταλλαγή της φύσεως του όντος μας, δια συνεχούς μεταλλαγής της 
ατελείας σε Τελειότητα, μέσω της προσαρμογής του εαυτού μας προς το Καλό.  



 
Τόλμη.  
Είναι ο λελογισμένος ηρωισμός, η συνετή αποφασιστικότητα.  

 
Ύλη.  
Είναι αρχή μη ζώσα.  

 
Υπερβατισμός.  
Είναι η βίωση και η δράση εκτός του υλικού κόσμου.  

 
Υπερουσία.  
Φύση της υπάρξεως.  

 
Υπερσυνείδηση.  
Είναι η ιεραρχημένη (δηλαδή διαβαθμισμένη) αντίληψη του ανθρωπίνου όντος περί 
της αντιστοίχου συμμετοχής του στο Απόλυτον και Ενιαίον της Θείας Φύσεως, υπό 
το Φως της Μίας και Μόνης υπαρχούσης εν τω Παντί Αληθείας.  

 
Φαντασία.  
Είναι η αρετή η οποία συλλαμβάνει, διατηρεί και διαθέτει τις άπειρες Ιδέες του Θεού.  

 
Φιλοδοξία.  
Είναι η συνεχής βίωση και επιδίωξη υπό του ανθρώπου προκαθορισμένων υπό του 
ιδίου και μη εισέτι πραγματοποιηθέντων στόχων.  

 
Φύση.  
Είναι η συγκεκριμένη υπόσταση του υπάρχειν.  
Είναι η κατάσταση του Είναι.  
Είναι η διάκριση της Ιδέας στο πλαίσιο της Ανομοιότητος.  

 
Φυσική κατάσταση.  
Για το σώμα, είναι η εν υγιεία επάνθησή του· για την ψυχή, είναι η γαλήνη· για το 
πνεύμα, είναι η φώτισή του στην Αλήθεια.  

 
Φυσική Προσωπικότητα του ανθρωπίνου όντος.  
Είναι το σύνολο των ιδιαζόντων χαρακτηριστικών του σώματος, της ψυχής και του 
πνεύματος, τα οποία νοούνται μεν ως αντανακλάσεις της Θείας Ιδέας, αλλ' επίσης 
τελούν υπό την εναντίωση του αντιπάλου στον κόσμο της ύλης.  

 
Φώτιση.  
Η κατάσταση της υγείας του Εγώ.  

 
Χάος.  
Είναι αποτέλεσμα της εωσφορικής αρνήσεως.  
Είναι κατάστασις χωρίς λειτουργία Νόμου, χωρίς σκοπό, χωρίς συνέχεια, όπου 
κυριαρχεί η σύγχυσις και η αταξία, η αδράνεια, το άμορφο και το συγκεχυμένο, το 
χάσμα, το ατέρμον κενό.  

 



Χαρακτήρας.  
Η Φυσική Προσωπικότητα του ανθρωπίνου όντος.  

 
Χαρακτηριστικά ιδιάζοντα του ανθρώπου.  
Είναι η αντανάκλαση, η αποτύπωση της Θείας Ιδέας. Είναι μάρτυρες της παρουσίας 
της Θείας Ιδέας στον άνθρωπο.  

 
Χωροχρόνος.  
Ο χώρος και ο χρόνος είναι βασικές εκδηλώσεις της παρουσίας του Θεού μέσα στον 
κόσμο, ως αντανακλάσεις της Θείας Αγάπης και της Θείας Σοφίας ή της 
Απειροσύνης και της Αιωνιότητας. Ο μεν χώρος νοείται ως διάταξη σημείων, ο δε 
χρόνος, ως διαδοχή στιγμών.  
Κατ' αναλογίαν, εάν υπερβούμε τον κατακερματισμό της διαιρέσεως, 
αντιλαμβανόμαστε την μεν Απειροσύνη ως ένα μοναδικό, ιδεατό και απόλυτο σημείο, 
την δε Αιωνιότητα ως μία μοναδική ιδεατή και απόλυτη στιγμή.  

 
Ψεύδος.  
Είναι η διεστραμμένη εμφάνιση της Αληθείας, η οποία (εμφάνιση) διαταράσσει την 
δημιουργικότητα και εναντιώνεται προς την Θεία Σοφία.  

 
Ωραιότης.  
Είναι η έκφραση της Αρμονίας στον κόσμο.  

 
Ωφέλεια.  
Ως προς την εξωτερική ζωή του ανθρώπου, είναι η απόκτηση αγαθών ή η δημιουργία 
ευεργετικών συνθηκών διαβιώσεως. Ως προς την εσωτερική του ζωή, είναι η 
δημιουργία της προσωπικότητός του.  



Θρησκευτικό και Αποκρυφιστικό Λεξικό

Άββας
 Αραμαϊκή λέξη που σημαίνει «πατέρας». Ο Χριστός την χρησιμοποιούσε     όταν
απευθυνόταν στον Θεό.

Αβραμικές
 Ομάδα θρησκειών που αναγνωρίζουν τον Αβραάμ ως Πατριάρχη     (συμπεριλαμβάνονται
ομάδες από τον Χριστιανισμό, τον Ιουδαϊσμό και     το Ισλάμ).

Άγγελοι
 Καλοκάγαθα πλάσματα που -όπως ορίζει και το όνομά τους- είναι οι     αγγελιοφόροι του
Θεού. 

Άγιος / Αγία

 Όρος που χρησιμοποιείται από όλες τις Χριστιανικές θρησκείες και     αναφέρεται σε
άνθρωπο που έχει φτάσει στην πνευματική ολοκλήρωση και     έχει πράξει τουλάχιστον 3
θαύματα. Ο τίτλος είναι τιμητικός και     δίδεται πάντα μετά θάνατον. Πιστεύεται ότι οι
Άγιοι συνεχίζουν το     έργο τους και μετά τον θάνατό τους, προστατεύοντας και
καθοδηγώντας     τους πιστούς.  

Αγνωστικισμός
 Θρησκευτική φιλοσοφία των ανθρώπων που α) Δεν γνωρίζουν για το εάν     υπάρχει Θεός ή
όχι, ή β) Αναγνωρίζουν την ύπαρξη του Υπέρτατου Όντος     αλλά δεν έχουν καταλήξει σε
μια πιο συγκεκριμένη θρησκευτική     φιλοσοφία σχετικά με Αυτό.

Αιρέσεις
Θεωρίες και πιστεύω που εναντιώνονται σε εκείνες του κυρίως σώματος     της θρησκείας. 

Αλλάχ
 Αραβική λέξη που σε ακριβής μετάφραση σημαίνει «Ο Ένας Αληθινός     Θεός», αλλά έχει
παραμείνει ως όνομα του Θεού.

Αμεμπτότητα
 Η πίστη μερικών Χριστιανών ότι ο Χριστός δεν θα μπορούσε να     αμαρτήσει, ακόμα κι αν
το ήθελε.

Αμιλλενισμός
 Θεωρία του Καθολικισμού, Προτεσταντισμού και μερικών εκκλησιών των     Βαπτιστών
σχετικά με το τέλος του κόσμου, που όμως έχει πλέον     καταρριφθεί μιας και ήδη
βρισκόμαστε στο «millennium». Η θεωρία     υποστήριζε ότι το τέλος του κόσμου θα ερχόταν
μαζί με την νέα     χιλιετία. Τώρα, η θεωρία παραλλάχθηκε και υποστηρίζει ότι το «τέλος    
του κόσμου» και ο «Αντίχριστος» είναι περισσότερο μεταφορικοί όροι     και όχι
κυριολεκτικοί. 
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Αναγεννημένος ή Ξαναγεννημένος
 Αναφορά σε εκείνους που αλλαξοπιστούν ως ενήλικοι (π.χ.     «Αναγεννημένος
Χριστιανός»). Ο όρος χρησιμοποιείται κυρίως από τον     Χριστιανισμό.

Αναγωγεία
 Εσωτεριστική και μυστικιστική ερμηνεία αρχαίων κειμένων με σκοπό την     αποκάλυψη
βαθύτερων μυστικών εννοιών.

Ανάληψη
 Αναφορά στην Χριστιανική πίστη της Ανάληψης του Σωτήρος (Χριστού)     στους Ουρανούς
αμέσως μετά την Ανάστασή Του. 

Ανάσταση
 Η πίστη πάνω στην οποία βασίζεται ο Χριστιανισμός και υποστηρίζει     ότι ο Χριστός αφού
τον θάνατό του πάνω στον σταυρό, επέστρεψε μετά     από 3 ημέρες στην ζωή. Σε αυτές
τις 3 μέρες επισκέφτηκε τους νεκρούς     για να φέρει τον Λόγο του Θεού και σε εκείνους
που είχαν πεθάνει     πριν την γέννησή Του. 

Ανιμισμός
 Η θεωρία πως ότι έχει ύλη (έμψυχο ή άψυχο) έχει επίσης και κάποια     μορφή ζωής,
ενέργειας ή ακόμα και νοημοσύνης.
 Υπάρχει και η ψυχολογική ερμηνεία του Ανιμισμού, που ουδεμία σχέση     έχει με τα
προαναφερόμενα.

Αντινομισμός
 Θρησκευτική φιλοσοφία που υποστηρίζει ότι η πνευματική ολοκλήρωση     προέρχεται
αποκλειστικά και μόνο από την πίστη, και όχι από τις     καλές πράξεις, ηθική ζωή κλπ.

Αντίχριστος
 Πρόσωπο που αναφέρεται σε 2 Χριστιανικές Γραφές. Για κάποιους     Χριστιανούς
αναμένεται να γεννηθεί λίγο πριν το τέλος του κόσμου και     να είναι ο αντιπρόσωπος του
Σατανά. Για κάποιους άλλους Χριστιανούς     λαμβάνεται ως προσωποποίηση μιας
κατάστασης επικρατήσει πριν το     τέλος του κόσμου, και όχι ως υπαρκτό πρόσωπο.

Αποκλειστικισμός
Η θεωρία που υποστηρίζει ότι η προσωπική αλήθεια είναι και η μόνη     πραγματική αλήθεια.

Απολυτρωτική Θεολογία
 Η ερμηνεία θρησκευτικής φιλοσοφίας με τρόπο τέτοιο ώστε να ευνοεί     τους φτωχούς,
τους καταπιεσμένους, τους ανάπηρους κλπ. Την συναντάμε     πολύ συχνά μέσα στον
Χριστιανισμό.

Απόστολος
 Όρος που χρησιμοποιείται κυρίως από την Χριστιανική θρησκεία και     αναφέρεται στους
12 μαθητές του Χριστού.
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Αριανισμός

 Χριστιανική αίρεση που έλαβε το όνομά της από τον Άριο που έζησε     κατά τον πρώτο
αιώνα μ.Χ. Η φιλοσοφία είναι ότι ο Θεός είναι ένας     και μοναδικός, ο Χριστός είναι ο ίδιος
ο Θεός ενσαρκωμένος και όχι ο     Υιός Του και έτσι κατ’ επέκταση δεν υφίσταται η Αγία
Τριάδα παρά     μονάχα ο ένας Θεός.
 Σημείωση: άλλο η Αριανή θρησκευτική αίρεση και άλλο η Αριανή     φιλοσοφία (των Ναζί
κλπ.) 

Αρμαγεδδόν
 Από το βιβλίο της Αποκαλύψεως, είναι η τελική μάχη μεταξύ Χριστού     και Σατανά που
προφητεύεται ότι θα λάβει χώρα στο Ισραήλ

Ασκητισμός
 Συνώνυμο του Καλογερισμός. Βάση της θεωρίας που υποστηρίζει την     διαμάχη μεταξύ
ύλης και πνεύματος, πιστεύεται πως εάν ένας άνθρωπος     απαρνηθεί τις ανάγκες της ύλης
του και αφιερωθεί αποκλειστικά στις     ανάγκες του πνεύματος, φτάνει γρηγορότερα στην
φώτιση. 

Γκουρού
Ασιάτης πνευματικός ηγέτης.

Γνωστικισμός
 Κίνημα που χρονολογείται προ-Χριστιανικά και που γνώρισε την     γενοκτονία από την
Χριστιανική εκκλησία, αλλά εξακολουθεί να     υφίσταται μέχρι σήμερα. Η φιλοσοφία του
κινήματος αποτελείται από     ένα «κράμα» διαφόρων δογμάτων, αλλά το κύριο γνώρισμά
του είναι η     πίστη σε 2 Θεούς, ένας ο Υπέρτατος Πατέρας που προέρχεται από το    
αγαθό Φως, και ένας ο Δημιουργός που δημιούργησε τον κακό υλικό     κόσμο. Ο λόγος
σύγκρουσης της Χριστιανικής εκκλησίας με τους     Γνωστικιστές, υπήρξε (και υπάρχει) το
γεγονός ότι οι Γνωστικιστές     λαμβάνουν ως Δημιουργό τον Ιαχωβά.

Δαίμονας
 Κατά την Χριστιανική θρησκεία, άγγελος που απαρνήθηκε τον Θεό.     Συνώνυμο του
Έκπτωτος Άγγελος.

Για άλλες θρησκείες αναφέρεται στα κακόβουλα ή ακάθαρτα πνεύματα.

    
Δεοντολογική Ηθική
 Η μελέτη των ύστατων αρετών και του πως θα έπρεπε να ζει ο άνθρωπος     για να είναι
απόλυτα ευτυχισμένος και να κάνει και τους γύρω του     ευτυχισμένους.
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 Η θρησκευτική πίστη που υποστηρίζει ότι οι Θεότητες έχουν διπλή     υπόσταση, μια την
καλή και μια την κακή, που λειτουργούν     αναπόσπαστα. Οι περισσότερες (αν όχι όλες)
Παγανιστικές θρησκείες     είναι Διαρχικές.

Διαυλισμός ή Κανάλωση
 Η ικανότητα των ψυχικών να γίνονται «δίαυλος» ή «κανάλι» των     πνευμάτων ή των
ψυχών των νεκρών. Αυτό σημαίνει ότι το πνεύμα ή ο     νεκρός μπορεί να επικοινωνήσει
στην δική μας διάσταση,     χρησιμοποιώντας τον ψυχικό, μιλώντας δηλαδή μέσα από
αυτόν.  

Διθεϊστής
 Ο άνθρωπος που πιστεύει στην ύπαρξη 2 Υπέρτατων Όντων, το ένα     αρσενικό και το
άλλο θηλυκό. 

Διοφυσισμός
 Αντίστροφο του Μονοφυσισμός. Χριστιανική θεωρία που υποστηρίζει ότι     ο Χριστός
υπήρξε σώμα ανθρώπου και πνεύμα Θεού.

Διχοτόμηση
 Αναφορά στην θεωρία που υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος διαχωρίζεται στην     ύλη του και
στο πνεύμα του, τα οποία μπορούν να λειτουργούν ως ένα,     αλλά και ξεχωριστά.

Δόγμα
 Αναφορά στα πιστεύω και φιλοσοφία κάποιας θρησκείας.

Δογματικός ή Φανταμενταλιστής
 Όρος που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά κατά την δεκαετία του 1920     και αναφερόταν
στους αυστηρά συντηρητικούς Χριστιανούς.     Χρησιμοποιείται ακόμα για τους ανθρώπους
που πιστεύουν ακράδαντα στο     «πίστευε και μη ερεύνα». Επίσης, οι Δογματικοί
υποστηρίζουν πως όλοι     οι μη-Χριστιανοί είναι σατανιστές (αυτό σημαίνει ότι οι 2 στους 3
ανθρώπους στον κόσμο είναι σατανιστές).

Είδωλο
 Γλυπτό, ζωγραφικός πίνακας ή άλλη αναπαράσταση Θεότητας ή Θείων     πλασμάτων που
χρησιμοποιείται για προσευχή. 

Εκκλησιολογία ή Θρησκολογία
Η μελέτη των δογμάτων διαφόρων θρησκειών.

Εκκοσμίκευση
Η απαλλαγή του πνεύματος από θρησκευτικές επιρροές στην     καθημερινότητα.

Ενσάρκωση
 Κοινά γνωστή από τις Χριστιανικές διδασκαλίες, αλλά είναι όρος που     χρησιμοποιείται
από σχεδόν όλες τις θρησκείες. Είναι η ικανότητα του     Υπέρτατου Όντος να γεννηθεί ως
άνθρωπος για να διδάξει όταν αυτό το     θεωρεί απαραίτητο.
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Εξελιξιαρχιστής
 Άνθρωπος που πιστεύει στην ύπαρξη του ανθρώπου λόγω φυσικής     εξέλιξης. Κατά κύριο
λόγο, ο Εξελιξιαρχιστής υποστηρίζει την     Δαρβινική θεωρία της εξέλιξης του ανθρώπου.
Οι περισσότεροι Άθεοι     είναι και Εξελιξιαρχιστές.

Εξιλέωση
 Σαν γενική ερμηνεία, σημαίνει την πνευματική ολοκλήρωση και κάθαρση     που προσφέρει
η ειλικρινής μετάνοια για κάποιο παράπτωμα.

Εξορκισμός
 Διαδικασία που εκτελείται αποκλειστικά και μόνο από ιερέα, με σκοπό     να ελευθερωθεί
ένας δαιμονισμένος άνθρωπος από την κυριαρχία Δαίμονα     που έχει καταλάβει το σώμα
του.

Επίκληση
Το κάλεσμα ή πρόσκληση πνευμάτων ή νεκρών ή Θεοτήτων.

Εσχατολογία
 Η μελέτη με σκοπό την πρόβλεψη της εξέλιξης της ανθρωπότητας βάση τα     πιστεύω
διαφόρων θρησκειών. 

Ετεροθεϊσμός ή Δυθεϊσμός
 Η θρησκευτική φιλοσοφία που πιστεύει σε 2 Θεούς ή έναν Θεό διπλής     υπόστασης που
εκφράζεται σε αρσενικό και θηλυκό (όπως στο Γουίκα) ή     σε απόλυτο καλό και απόλυτο
κακό (όπως στον Ζοροαστρισμό) 

Ευγονική ή Ευγονισμός
 Επιστημονικό πρόγραμμα που αρχικά δημιουργήθηκε και εφαρμόστηκε από     τους
Γερμανούς Ναζί κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θεωρητικά,     μπορούν να γεννηθούν
«Άρια» παιδιά από γονείς που πληρούν κάποιους     όρους. Ίσως θα μπορούσαμε να πούμε
ότι υπήρξε ο προάγγελος της     κλωνοποίησης.

Ηθική Κουλτούρα
 Κίνημα που ιδρύθηκε από τον Φίλιξ Άντλερ στις αρχές του 20ου αιώνα.     Σκοπός του
Άντλερ υπήρξε να αντικαταστήσει τα θρησκευτικά πιστεύω με     τις παραδόσεις και τα ήθη
του κάθε λαού.  

Ημέρα της Κρίσης
 Κατά την Χριστιανική θρησκεία, η ημέρα που θα ακολουθήσει την Ημέρα     του Θεού και θα
δικαστούν οι ανθρώπινες ψυχές για να σταλούν ανάλογα     τους πράξεις τους στον
Παράδεισο ή την Κόλαση. 

Ημέρα του Θεού ή Ημέρα της Αποκαλύψεως
 Κατά την Χριστιανική θρησκεία, η ημέρα της τελικής μάχης μεταξύ του     Χριστού και του
Σατανά.
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Θαύμα
Γεγονός που προκαλείται μετά από Θεϊκή επέμβαση.

Θεία Δίκη
Η Θεϊκή επέμβαση για να τιμωρήσει τον άδικο ή να ανταμείψει τον     δίκαιο.

Θεία Έμπνευση
 Όταν το Υπέρτατο Ον επηρεάζει την σκέψη ενός ανθρώπου και τον βοηθά     στην
δημιουργία ενός έργου (γραπτού κυρίως) χωρίς λάθη αλλά και που     αποκαλύπτει Θεϊκή
γνώση.

Θεϊστής
 Το αντίθετο του Αθεϊστής. Ο άνθρωπος που πιστεύει στην ύπαρξη του     Υπέρτατου
Όντος, ανεξάρτητα από την περαιτέρω θεο-φιλοσοφία και     θρησκεία του.

Θρησκεία
 Η οποιαδήποτε θεωρία-φιλοσοφία που σχετίζεται με την ύπαρξη (ή ΜΗ     ύπαρξη) κάποιας
Ανώτερης Δύναμης. Συνήθως συμπεριλαμβάνει «κώδικες»     ηθικής και τρόπου ζωής,
τελετουργίες και Θείους Νόμους. 

Θρησκευτικά Μυστήρια
 Επίσημες θρησκευτικές τελετές. Για τον Χριστιανισμό είναι τα:     Βάπτιση, Κοινωνία,
Χειροτόνηση, Γάμος και Κηδεία.

Θρύλος
 Παραδοσιακή ιστορία που βασίζεται σε πραγματική ιστορία που όμως με     τα χρόνια
τείνει να υπερβάλει και να περικλείει φανταστικά στοιχεία.

Ιερά Εξέταση
 Ομάδα ιερέων που έδρασαν κατά τον Μεσαίωνα και σκοπό είχαν την     εξαφάνιση όλων
των αιρέσεων και θρησκειών που δεν αναγνώριζαν την     Ρωμαιοκαθολική εκκλησία. Έχει
παραμείνει στην ιστορία ως οργάνωση     που αιματοκύλησε την Ευρώπη.

Ιερές Γραφές
 Κάθε θρησκεία έχει τις Ιερές Γραφές της στις οποίες βασίζεται το     δόγμα της. Π.χ., για
τους Χριστιανούς είναι η Βίβλος, για τους     Μωαμεθανούς το Κοράνι, για τους Εβραίους το
Τανάκ κλπ.

Ιεροσυλία
Η κλοπή ιερών αντικειμένων ή/και καταστροφή ιερών ναών/χώρων.
Καθαρτήριο

 Θεωρία των Καθολικών Χριστιανών που υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι αφού     πεθάνουν,
εάν προορίζονται για τον Παράδεισο, περνούν ένα διάστημα     σε ένα χώρο στον οποίο
εξαγνίζονται μέσω τιμωρίας και μετά     εισάγονται στον Παράδεισο. Η πίστη αυτή δεν έγινε
ποτέ δεκτή από την     Ορθόδοξη και την Προτεσταντική εκκλησία. 
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Καλβινισμός
 Αιρετική Χριστιανική φιλοσοφία του John Calvin που υποστηρίζει ότι     μερικοί άνθρωποι
θα «σωθούν» όποιες κι αν είναι οι εγκόσμιες πράξεις     τους.

Καμπάλα
 Μυστικιστική και αποκρυφιστική εβραϊκή παράδοση που -μεταξύ των     άλλων- σκοπεύει
στην ερμηνεία του Torah. 

Κάρμα
 Βουδιστικός και Ινδουιστικός όρος που αναφέρεται στο σύνολο των     πράξεων ενός
ανθρώπου κατά την διάρκεια της ζωής του, που θα ορίσουν     την κατάστασή του στην
επόμενη ενσάρκωσή του. 

Κίνημα των Μονοϊσουητών
 Χριστιανική αίρεση που υποστηρίζει ότι το Υπέρτατο Ον πρώτα υπήρξε     ως Θεός, μετά
ως Χριστός και τέλος ως Άγιο Πνεύμα.

Κόβεν ή Σύναξη Μαγισσών ή Μυστικιστικό     Τάμα
 Ομάδα μυημένων που εργάζονται σχεδόν πάντα όλοι μαζί. Ένα     παραδοσιακό Κόβεν
αποτελείται από 13 μυημένες γυναίκες που     αντιπροσωπεύουν τα 13 φεγγάρια που
αποτελούν ένα έτος. 
 Σήμερα, τα Κόβεν μπορούν να ξεκινήσουν από 3 άτομα έως αναρίθμητα.    

Κοντισιοναλισμός
 Η θρησκευτική φιλοσοφία που υποστηρίζει ότι οι κακοί άνθρωποι μετά     τον θάνατό τους
θα βασανιστούν για κάποιο χρονικό διάστημα στην     κόλαση και μετά θα εξαφανιστούν (θα
πάψουν να υπάρχουν με την     οποιαδήποτε μορφή)

Κοράνι
Το σύνολο των ιερών γραφών των Μουσουλμάνων, αντίστοιχο της Βίβλου.

Κοσμογονίες
Θεωρίες σχετικά με το πως και γιατί δημιουργήθηκε το σύμπαν.

Κοσμολογίες
Θεωρίες σχετικά με την δομή του σύμπαντος 
Κουάκερ

 Η κοινή ονομασία της «Κοινότητας Φίλων» που αποτελείται από     θρησκευτικούς
ομοϊδεάτες.

Κουμφουκιανισμός
 Οι απόψεις είναι μάλλον διχασμένες για τον Κουμφουκιανισμό. Άλλοι     τον βλέπουν σαν
θρησκεία ενώ άλλοι σαν φιλοσοφία. Ο Κουμφούκιος (από     τον οποίο και προέρχεται)
ιστορικά σίγουρα υπήρξε και έζησε στην     Κίνα 6ο αιώνα π.Χ., μα η η σύγχυση συμβαίνει
λόγω του ότι κάποιοι     τον θεωρούν ενσάρκωση Θεού ενώ άλλοι απλά έναν φιλόσοφο.
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Λόγος
 Το όνομα του Υπέρτατου Όντος κατά την θεωρία που υποστηρίζει ότι το     Σύμπαν
κυβερνάται από μια ανώτερη μορφή νοημοσύνης. Η θεωρία αυτή     υποστηρίχθηκε αρχικά
από τους αρχαίους Έλληνες και αργότερα από τους     Χριστιανούς («εν αρχή ο Λόγος»)

Μαντεία
Αναφορά σε όλες τις μεθόδους/τέχνες με τις οποίες μπορεί να     προβλεφθεί το μέλλον.
Μαριανιστές

 Χριστιανική αίρεση που υποστηρίζει ότι η Αγία Τριάδα αποτελείται από     τον Πατέρα, την
Μητέρα (Παναγία) και τον Υιό (Χριστό). 

Μεταηθική
 Η μελέτη των ηθικών συστημάτων με σκοπό την ανάλυσή τους και το κατά     πόσο
βασίζονται στην αντικειμενικότητα.

Μετενσάρκωση
 Θεωρία που αποδέχονται αρκετές θρησκείες (κυρίως της Ανατολής) που     υποστηρίζει ότι
η ψυχή ενός πλάσματος (όχι μόνο ανθρώπου) μετά τον     θάνατο της ύλης (σώματος)
μπορεί να αναγεννηθεί μέσα σε μια άλλη ύλη     (σώμα).

Μηδενισμός
 Από την θρησκευτική της πλευρά, είναι η θεωρία που υποστηρίζει πως     οι κακόψυχοι
άνθρωποι παύουν να υπάρχουν μετά θάνατο σε οποιαδήποτε     μορφή. Μια Χριστιανική
παραλλαγή αυτής της θεωρίας υποστηρίζει ότι     οι κακόψυχοι άνθρωποι μετά θάνατο,
πρώτα βασανίζονται στην Κόλαση     και μετά παύουν να υπάρχουν σε οποιαδήποτε μορφή.
 Υπάρχει και η επιστημονική θεωρία του Μηδενισμού, που ουδεμία σχέση     έχει με τα
προαναφερόμενα. 

Μιλλενιλιασμός
 Θεωρία που πιστεύει ότι ο κόσμος θα ξεκινήσει να μεταμορφώνεται σε     μια τέλεια
κοινωνία μετά το 2000. 

Μιναρές
 Πυργωηδές θρησκευτικό κτίσμα όπου ανεβαίνει ιερέας και καλεί τους     Μουσουλμάνους
πιστούς σε προσευχή 5 φορές την ημέρα.

Μοναρχιανισμός
 Χριστιανική αίρεση που πιστεύει ότι ο Θεός είναι μοναδική οντότητα     και ο Χριστός ένας
φτωχός άνθρωπος που γεννήθηκε από αγνή γυναίκα κι     έτσι υιοθετήθηκε από τον Θεό.

Μονισμός
 Η θεωρία που υποστηρίζει ότι τα πάντα (Θεός, Άνθρωπος, ύλη, πνεύμα     κλπ) είναι
έκφραση του ιδίου Ενός. 
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Ο άνθρωπος που πιστεύει σε ένα Θεό, συνήθως αρσενικής φύσης.

Μονοφυσισμός
 Το αντίθετο του Δυφυσισμός. Η θεωρία που υποστηρίζει ότι ο Χριστός     είχε μονάχα μια
φύση, την Θεϊκή.

Μοντερνισμός
 Ως θρησκευτικός όρος, αναφέρεται στο κίνημα που ξεκίνησε κατά τον     19ο αιώνα και
αποτελείται από ανθρώπους που λαμβάνουν την Βίβλο ως     ιστορικό στοιχείο και όχι ως
Θεόπνευστο έργο, αναλύοντάς την λογικά.    

Μύθος
Παραδοσιακή ιστορία που συνήθως δεν έχει καμία πραγματική βάση.
Μυστικισμός

 Μια τρίτη μορφή γνώσης που δεν βασίζεται ούτε στην επιστημονική αλλά     ούτε και στην
θρησκευτική αλλά σε ένα «κράμα» και των δύο.

Ναός
 Κτίσμα που εγείρεται για να συγκεντρώνονται οι πιστοί με σκοπό την     προσευχή και την
τέλεση των ιερών μυστηρίων της θρησκείας τους.  

Νατουραλισμός
 Η θεωρία που υποστηρίζει ότι όλα τα φαινόμενα και γεγονότα μπορούν     να εξηγηθούν με
τους φυσικούς νόμους και δεν υπάρχει καμία Υπέρτατη     Δύναμη πίσω από αυτά. Συχνά
σχετίζεται λανθασμένα με τον Αθεϊσμό.

Νεοπαγανισμός
 Θρησκεία που βασίζεται στις αρχαιότερες θρησκείες του κόσμου και     έχουν τροποποιηθεί
ώστε να αρμόζουν στα σημερινά δεδομένα. Ο     Νεοπαγανισμός διαχωρίζεται σε πάμπολλα
θρησκευτικά κινήματα, όπως     π.χ. Νεοδρουιδισμός, Νεοσαμανισμός, Νεοελληνισμός κλπ.

Νιρβάνα
 Νοητική κατάσταση κατά την οποία δεν υπάρχουν καθόλου αρνητικά     συναισθήματα και
αισθήσεις, παρά μόνο η αίσθηση απέραντης γαλήνης,     ειρήνης και ευφορίας.

Ντάρμα
Κατά τα διδάγματα του Βούδα, σημαίνει την υπέρτατη αλήθεια και τον     φυσικό νόμο.

Ξενογλωσσία ή Γλωσσολαλιά
 Αναφορά στην ικανότητα μερικών ανθρώπων να αρχίζουν να μιλούν σε     άγνωστη γι
εκείνους (και συχνά για όλους) γλώσσα, κατά την διάρκεια     που βρίσκονται σε
θρησκευτική έκσταση. Για κάποιες Χριστιανικές     αιρέσεις, θεωρείται ευλογία Θεού και ότι
συμβαίνει μονάχα σε     χαρισματικούς και ευσεβείς πιστούς.  
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 Η πίστη σε πολλές Θεότητες όπου όμως μόνο μία είναι η Υπέρτατη.

Οικουμενία
 Η προσπάθεια μερικών θρησκειών να ενώσουν κάτω από ένα δόγμα όλες     τις παραδόσεις
του κόσμου. 

Ουνιταρισμός
Α) Μονοθεϊστική θεωρία που υποστηρίζει ότι ο Θεός είναι μονάδα και     όχι τριάδα.
 Β) Θρησκευτικό κίνημα με απουσία δόγματος που υποστηρίζει ότι ο κάθε     άνθρωπος θα
πρέπει να αναζητήσει μόνος του το δικό του δόγμα.

Παγόδα
 Ασιατικό θρησκευτικό κτίσμα που κατασκευάζεται ως θρησκευτικό     μνημείο ή μικρός
ναός. 

Παιδοβαπτισμός
 Το θρησκευτικό πιστεύω που υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να     βαπτίζεται εν
όσο είναι ακόμα βρέφος. Τον συναντάμε σχεδόν     αποκλειστικά στις Χριστιανικές
θρησκείες.

Παλινορθισμός ή Μορμονία 
 Μικρό θρησκευτικό κίνημα που υποστηρίζει ότι ο Χριστιανισμός σαν     θρησκεία «πέθανε»
κατά τον 2ο αιώνα μ.Χ. και ξαναναγεννήθηκε     αργότερα από τον Τζόσεφ Σμιθ με την
«Εκκλησία του Ιησού Χριστού».      

Πανταχού Παρουσία
Η πίστη ότι το Υπέρτατο Όν είναι παντού παρόν.

Παρωχιμενισμός
 Θεωρία Χριστιανικής αίρεσης που υποστηρίζει ότι όλα όσα     προφητεύτηκαν από τις
Γραφές έχουν ήδη συμβεί κατά τον 1ο αιώνα μ.Χ.

Πελαγιανισμός
 Φιλοσοφία που βασίζεται στον Πελάγιο που έζησε κατά τον 5ο αιώνα     μ.Χ. Ο Πελάγιος
δίδασκε ότι δεν υπάρχει προπατορικό αμάρτημα και πως     όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται
αμόλυντοι αλλά παρασύρονται σε αμαρτίες     αργότερα κατά την διάρκεια της ζωής τους.
Τα διδάγματά του     ανακηρύχθηκαν αιρετικά από την Χριστιανική εκκλησία. 

Πλουραλισμός
 Κατά την θρησκευτική του ερμηνεία, η θεωρία που υποστηρίζει ότι όλα     τα θρησκευτικά
δόγματα είναι εξίσου σωστά.

Πνευματισμός
 Όρος που έχει προκαλέσει μεγάλη σύγχυση στην ερμηνεία του. Κάθε     θρησκεία τον
αντιλαμβάνεται διαφορετικά αλλά οι ερμηνείες που     φαίνεται να υπερισχύουν είναι: 
 Α) Η αφιέρωση στα μεταφυσικά/θρησκευτικά θέματα 
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 Β) Το σύνολο των πράξεων που προκαλούν την πνευματική και σωματική     ανύψωση με
αποτέλεσμα την προσωπική ευτυχία αλλά και των γύρω.

Προοδευτική Θεολογία
 Η μελέτη με σκοπό την εύρεση του Θεού μέσα από την ανθρώπινη     ιστορία, με βάση την
λογική και την εμπειρία.

Προσευχή
Λεκτική και νοητική επικοινωνία με το Υπέρτατο Ον.

Ρασιοναλισμός
 Προτεσταντική αίρεση που δημιουργήθηκε κατά τον 18ο αιώνα.     Υποστηρίζει ότι η Βίβλος
μπορεί να αναλυθεί ως ιστορικό κείμενο και     ότι η ύπαρξη κάποιου Υπέρτατου Όντος
μπορεί να αποδειχθεί με λογικά     επιχειρήματα. 

Ρασταφαρισμός
 Ένα μάλλον νέο θρησκευτικό κίνημα που ξεκινά (και προς το παρόν     περιορίζεται) στους
Τζαμαϊκανούς και Αφρικανούς της Αμερικής. Το     πιστεύω τους είναι πως η μαύρη φυλή
αποτελεί την μετενσάρκωση του     Βιβλικού Ισραήλ (η ευνοούμενη φυλή του Θεού).

Σάμπαθ
 Ημέρα προσευχής και ξεκούρασης, αφιερωμένη στον Θεό. Για τους     Εβραίους κάθε
Σάββατο, για τους Χριστιανούς κάθε Κυριακή.

Σάμπατ
Βλέπε σχετικό κείμενο
Σαμσαρά

 Όρος που χρησιμοποιείται από τους Βουδιστές και αναφέρεται στον     αέναο κύκλο της
γέννησης-ζωής-θανάτου-αναγέννησης.

Σβάστικα ή ο Αγκυλωτός Σταυρός
 Πανάρχαιο σύμβολο που χρησιμοποιήθηκε από αρκετές αρχαίες θρησκείες.     Ανάλογα την
φορά του συμβόλιζε την αρσενική-Ηλιακή ύπαρξη και την     θηλυκή-Σεληνιακή ύπαρξη. Κατά
μια άλλη ερμηνεία συμβόλιζε τις 4     βαθμίδες ύπαρξης. Κατά τον Βουδισμό συμβολίζει την
καρδιά του Βούδα.     Οι θρησκευτικές ερμηνείες του είναι πάμπολλες αλλά δυστυχώς    
παρέμεινε γνωστός στην σύγχρονη ιστορία από τους Ναζί ως σύμβολο των     Αρίων και
μαζικής σφαγής που προκάλεσαν. 

Σεάνς (Seance)
 Η συγκέντρωση μικρού αριθμού ανθρώπων (συνήθως από 3 έως 5) με σκοπό     την
επικοινωνία με την ψυχή κάποιου νεκρού. Συνήθως την συγκέντρωση     καθοδηγεί ένας
ψυχικός.
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Σιντοϊσμός
 Ιαπωνική θρησκεία που βασίζεται στην φυσιολατρεία. Αποτελεί κράμα     πολλών
Παγανιστικών θρησκειών, κυρίως όμως επηρεάζεται από τον     Σαμανισμό. 

Σιχισμός
Ασιατική θρησκεία που αποτελεί κράμα του Ινδουισμού και του     Εβραϊσμού.

Στίγματα
 Η ανεξήγητη παρουσία πληγών στο σώμα -κυρίως γυναίκας- στα ίδια     σημεία που
πιστεύεται ότι είχε τραυματιστεί ο Χριστός κατά την     Σταύρωση (παλάμες, πόδια,
μέτωπο και στήθος). Πιστεύεται ότι είναι     Θεϊκό σημάδι ότι ο άνθρωπος που παρουσιάζει
αυτές τις πληγές έχει     φτάσει στην πνευματική ολοκλήρωση.

Συγκριτικές θρησκείες
 Οι θρησκείες που διαμορφώνουν την φιλοσοφία τους από ένωση     τουλάχιστον 2
διαφορετικών θρησκευτικών δογμάτων.

Σχετικισμός
 Φιλοσοφία που υποστηρίζει ότι όλες οι θρησκείες μπορούν να     συνυπάρξουν αρμονικά,
μιας και οι διαφορές τους είναι ασήμαντες.

Σχίσμα
Η επίσημη διαίρεση της Χριστιανικής εκκλησίας σε Ορθόδοξη και     Καθολική, το 1054 μ.Χ.

Ταλμούδ
Εβραϊκή Ιερά Γραφή που αποτελείται από 2 μέρη, το Μίσνα και το     Γεμάρα.

Τανάκ
 Η Εβραϊκή «Βίβλος». Το όνομα προκύπτει από τα αρχικά των 5 βιβλίων     από τα οποία
αποτελείται.

Ταοϊσμός
 Ασιατική θρησκεία που ιδρύθηκε από τον Λάο-Τσε τον 6ο αιώνα π.Χ.     Αρχικά υπήρξε ένας
συνδυασμός φιλοσοφίας και ψυχολογίας αλλά     αργότερα εξελίχθηκε σε θρησκευτικό
δόγμα. 

Τελετή
 Πράξεις συμβολικές που συνήθως συμπεριλαμβάνουν χορό και τραγούδι,     και έχουν ως
σκοπό την επικοινωνία με κάποια Θεότητα. Ανάλογα την     θρησκεία διαμορφώνονται και
τα δρώμενα της τελετής.

Τζεόσουα
 Το τιμητικό όνομα του Χριστού στα Εβραϊκά που σημαίνει «Σωτηρία του     Θεού». Στα
ελληνικά προφέρεται Ιησούς, στα λατινικά Ιεσούς και στα     αγγλικά Τζέσους.
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Θρησκευτικό και Αποκρυφιστικό Λεξικό 

 Μουσουλμανικός όρος που αναφέρεται και ακάθαρτο πνεύμα (δαίμονα) που     αρέσκεται να
λαμβάνει μορφή ανθρώπου ή ζώου.  

Τριχοτόμηση
 Η θεωρία που υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος αποτελείται από 3 κομμάτια,     το σώμα, την
ψυχή και το πνεύμα.

Φορολογία της Δεκάτης
Η δωρεά του 10% του εισοδήματος στην εκκλησία.

Χαντίθ
Η διδασκαλία και οι πράξεις του Μωάμεθ
Χατζής

 Μουσουλμανικός τιμητικός τίτλος για εκείνους που έχουν κάνει το     ταξίδι μέχρι την
Μέκκα για προσκύνημα. Κατά το Κοράνι, κάθε     Μουσουλμάνος πρέπει να κάνει
τουλάχιστον μια φορά στην ζωή του αυτό     το ταξίδι.

Χριστολογία
Η μελέτη της ζωής και διδασκαλίας του Χριστού.
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Τζίνι




