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 Ξεηζκάιε ηδκ εζζαβςβή ιαξ ζηδκ επζζηήιδ ηήξ Καιπαθά ιε ηδκ εηοιμθμβία ημφ μκυιαημξ.     

   Ζ θέλδ Καμπαλά (   .πμο ζδιαίκεζ δέπμιαζ ,( קבל ) πνμένπεηαζ απυ ηδκ νίγα Γκιμπέλ (קבל  ה

Αοηυ ακαθένεηαζ ζημ ανπαίμ έεζιμ κα ιεηαδίδεηαζ δ Δζςηενζηή βκχζδ ιε ημκ παναδμζζαηυ 

ηνυπμ, δδθαδή πνμθμνζηά απυ βεκεάξ εζξ βεκεάκ ( Πανάδμζδ – Tradition ).   

Ζ Καιπαθά θμζπυκ είκαζ δ παράδοζη, δ εζςηενζηή πθεονά ηχκ Γναθχκ, δ “ Υμπιά Νζζημ-

νά ” ἢ δ «Δζςηενζηή μθία », ζε ακηζδζαζημθή ιε ημ ελςηενζηυ ἢ ηονζμθεηηζηυ κυδια ημοξ. 

Πνυηεζηαζ βζά έκα ζφζηδια Δζςηενζηήξ Φζθμζμθίαξ, Ημοδασηήξ Θεμζμθίαξ, Μοζηζηζζιμφ 

ηαζ Θαοιαημονβίαξ, ιε πμθφ ιεβάθεξ πνμεηηάζεζξ, ημ μπμίμ ααζίγεηαζ ζηδκ ανπαία πίζηδ 

υηζ ηο ύμπαν, υπςξ ηαζ ο άνθρωπος, δδιζμονβήεδηακ μέζω διαδοτικών εκπορεύζεων… 

   Ο Ονθζηυξ φικμξ ημφ ηοπζημφ ημφ 28
μ 
 ακαθένεζ : « Αύηαη δξώζηλ ελ ηώ απείξσ ύκπαληη !          

Αί αλαξίζκεηαη αύηαη ςπραί αλαζξώζθνπλ εθ ηήο Μεγάιεο Φπρήο ηνύ Κόζκνπ ! Πίπηνπζηλ 

αύηαη από πιαλήηνπ εηο πιαλήηελ θαη θιαίνπλ ελ ηή αβύζζσ ηελ ιεηζκνλεζείζαλ παηξίδαλ ».  

   Ο βκςζηυξ ιαξ Άθιπενη Πάση 33
μ
, ζημ αζαθίμ ημο “ Ζεζηή ηαζ Γυβια”, ακαθένεζ ηα ελήξ : 

 «  Όιεο νη αιεζηλά Δνγκαηηθέο ζξεζθείεο απνξξένπλ από ηελ Κακπαιά θαη επηζηξέθνπλ ζε   

     απηήλ. Όιεο νη Σεθηνληθέο νξγαλώζεηο νθείινπλ ζε απηήλ ηα κπζηηθά θαη ηα ζύκβνια ηνπο.    

    Οη Εξκεηηθνί θηιόζνθνη αλέζπξαλ επίζεο ηα δόγκαηά ηνπο από ηελ Κακπαιά. Η Κακπαιά  

    είλαη ην θιεηδί ηνύ Σεθηoληζκνύ θαη όισλ ηώλ απνθξύθσλ επηζηεκώλ. Ο Σεθηνληζκόο είλαη   

    κία αλαδήηεζε ( αύμεζε ) Φσηόο…, ε νπνία νδεγεί, όπσο βιέπνπκε, πίζσ ζηελ Κακπαιά ». 

    Δπίζδξ μ βκςζηυξ ιαξ Άθιπενη Μάηετ 33
μ
, ζηδκ Δβηοηθμπαίδεζα ημο, ακαθένεζ ηα ελήξ : 

 «  Η Κακπαιά είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ ζπκβνιηθή Επηζηήκε ηνύ Σεθηνληζκνύ…  

    Πνιύ κεγάιε ρξήζε γίλεηαη ζηνύο αλώηεξνπο βαζκνύο θαη νιόθιεξα ηππηθά έρνπλ δεκηνπξ-    

    γεζεί κε ηηο αξρέο ηεο. Καηά ζπλέπεηαλ ε Κακπαιά απαηηεί κηα ζέζε ζε θάζε γεληθή εξγαζία  

    επάλσ ζηνλ Σεθηνληζκό »…Πζυ λεηάεανεξ δδθχζεζξ δεκ εα ιπμνμφζακ κα δζαηοπςεμφκ ! 

Ζ Καιπαθά θμζπυκ, υπςξ θαίκεηαζ, ιπμνεί κα ιαξ αμδεήζε, εκ ιένεζ, ζηδκ ακάθοζδ ηαζ 

ηαηαηακυδζδ ηχκ ααειχκ ημφ ΑΑΣ, ήημζ ηήξ ηθζιαηςηήξ ἢ ζηαδζαηήξ οκεζδδζζαηήξ 

ακυδμο ημφ αηυιμο, υπςξ αοηή παναζηαηζηυηαηα  απεζημκίγεηαζ ζημ δζάβναιια ημφ ζοιαυ-

θμο ημφ Γέκδνμο ηήξ Εςήξ ιε ημ μπμίμ εα αζπμθδεμφιε ζηδκ ζοκέπεζα πζυ θεπημιενεζαηά. 

Σα αθδεζκά ιοζηήνζα ηήξ ηαιπαθά, πνέπεζ κα απμηαθοθεμφκ απυ ημκ ιοδιέκμ ιε ηδκ πνμ-

ζςπζηή ημο ιεθέηδ ηαζ ηδκ πναηηζηή ειπεζνία ηαζ βκχζδ επάκς ζηζξ εειεθζχδεζξ Ανπέξ ηδξ.   

Καηά ζοκέπεζακ, δ Δζζαβςβή αοηή δεκ έπεζ ζακ ζημπυ κα ιεηαδχζεζ ἢ κα δζδάλεζ ζε ηά-

πμζμκ ηδκ Καιπαθά αθθά κα εηεέζεζ, ζε έκακ πενζβναθζηυ ζηεθεηυ, ηζξ εειεθζχδεζξ Ανπέξ 

ηδξ ηαζ θοζζηά κα ηαηαβνάρεζ ηδκ επζννμή ηδξ ζε αοηυ πμο απμηαθμφιε « Δζςηενζηυ 

Σεηημκζζιυ ». 

Βέααζα εα είκαζ ηαηά ημ εθζηηυκ απθμοζηεοιέκδ, δεδμιέκμο υηζ οπάνπμοκ πμθφ ιεβάθεξ 

δοζημθίεξ ηαηακυδζδξ εη ιένμοξ υζςκ ένπμκηαζ βζα πνχηδ θμνά ζε επαθή ημ εέια αοηυ.  

Σα εειεθζχδδ Καιπαθζζηζηά Βζαθία είκαζ ημ Sepher Yetzirah ἢ Βζαθίμ ηήξ Γδιζμονβίαξ 

ηαζ ημ Sepher Ha-Zohar ἢ Βζαθίμ ηήξ Λαιπνυηδηαξ ( πνμθένεηαζ Εμπάν ἢ Εμάν ).   

Απυζπαζια απυ ημ Εμπάν ( νύησ ιέγεη ην Ζνράξ ) πενζέπεηαζ ζημ ηοπζηυ ημφ 28
μο

 ααειμφ. 
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    Ζ Καιπαθά, παναδμζζαηά, πςνίγεηαζ ζοκήεςξ ζε ηέζζενζξ ηαηδβμνίεξ :  

1. Ζ Πρακηική  Καμπαλά   

Πενζθαιαάκεζ ηδκ ηαηαζηεοή πενζάπηςκ ( ηάθζζιακ ) ιε ηδκ πνήζδ Αββεθζηχκ ηαζ Θείςκ 

μκμιάηςκ, ημκ ζπδιαηζζιυ ιαβζηχκ ηεηναβχκςκ ηαζ ηέθμξ έκα πθήεμξ άθθςκ πναηηζηχκ 

ηαζ δζδαζηαθζχκ πμο ζηδκ ζοκέπεζα απμηέθεζακ ηδκ αάζδ ηήξ ηεθεημονβζηήξ ιαβείαξ. 

2. Ζ Γραμμαηική Καμπαλά   

 Γίκεζ ιία ιοζηζηζζηζηή ηαζ αθθδβμνζηή ενιδκεία ηήξ Παθαζάξ Γζαεήηδξ. Γζδάζηεζ ηδκ       

 ζπέζδ ακάιεζα ζηα βνάιιαηα ηαζ ζημφξ ανζειμφξ ηαζ ζημκ ηνυπμ ηήξ αθθδθμζοζπέηζζδξ    

    ημοξ. Πενζέπεζ ηζξ ανπέξ ηήξ Γηειάηνζα ( Γεςιεηνίαξ ), ημφ Νμηανζηυκ ( εη ημφ Notarius  

    πμο ζηα Λαηζκζηά ζδιαίκεζ – βναιιαηέαξ ) ηαζ ηήξ Σειμονά πμο ζδιαίκεζ ιεηάεεζδ.   

3. Ζ Γογμαηική ἢ Θεωρηηική Καμπαλά   

    Σμ εθέν Γζεγζνάπ ηαζ ημ Εμπάν ἢ αζαθίμ ηήξ Λαιπνυηδηαξ απμηεθμφκ ημκ πονήκα ηδξ. 

    Πενζέπεζ ηζξ θζθμζμθζηέξ ζδέεξ μζ μπμίεξ ακηζζημζπμφκ ζηδκ Θευηδηα, ζημφξ Αββέθμοξ ηαζ  

    ζηζξ μκηυηδηεξ πμο είκαζ πζυ πκεοιαηζηέξ απυ ημκ άκενςπμ, ζηδκ ακενχπζκδ «ροπή» ηαζ  

    εζξ ηα δζάθμνα ιένδ ηδξ, ζηδκ πνμΰπανλδ ηαζ ιεηεκζάνηςζδ ηαεχξ ηαζ ζημφξ δζαθυνμοξ    

   ηυζιμοξ ἢ πεδία οπάνλεςξ. Βαζζηυ ζημζπείμ ηδξ είκαζ ημ θεβυιεκμ «Γένδρο ηής Εωής» ἢ  

    ηών εθιρόθ ( ζθαζνχκ ) ἢ Δκπορεύζεων, βκςζηυ ζηα εανασηά ςξ Δηζ Σζιίμ - ζπήια 1.  

4. Ζ Άγραθη Καμπαλά    

    Μεηαδίδεηαζ ιυκμκ πνμθμνζηά. Αθμνά ηδκ βκχζδ εηείκδ, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία μνζζιέ- 

    κεξ μιάδεξ ζοιαυθςκ ημπμεεημφκηαζ επάκς ζημ θεβυιεκμ Γέκδνμ ηήξ Εςήξ - ζπήια 1, 5. 

Σμ ζοκμθζηυ ακηζηείιεκμ ηήξ Καιπαθά είκαζ ημ ίδζμ ιε εηείκμ πμο αζπμθμφκηαζ υθεξ μζ εζς-

ηενζηέξ Φζθμζμθίεξ ηαζ οζηήιαηα πμο ειπενζέπμοκ ηδκ μοζζαζηζηή ηαζ υπζ ηοπζηή ιφδζδ.  

Γζά υθμοξ εηείκμοξ πμο αζζεάκμκηαζ ηδκ ακάβηδ κα πθδζζάζμοκ ημκ Γδιζμονβυ, πμο ειείξ 

απμηαθμφιε ΜΑΣ, ηαζ κα εζζδφζμοκ ζηδκ απενακημζφκδ ημο, υθεξ μζ ενδζηείεξ παν-

έπμοκ πμζηζθία ιέζςκ υπςξ είκαζ δ πνμζεοπή, μ ιμκαπζζιυξ, δ ζοιιεημπή ζε ενδζηεοηζηέξ 

ηεθεημονβίεξ, ηαεχξ ηαζ δ οπαημή ζε ζοβηεηνζιέκμοξ δεζημφξ ηακυκεξ ηαζ ζοιπενζθμνέξ.   

ιςξ ακ εέθεζ ηάκεζξ κα πνμζεββίζεζ ημκ Θευ, δεκ είκαζ ανηεηυ ημ κα αζχκεζ ιυκμκ εζς-

ηενζηά ζοκαζζεήιαηα ηαζ κα οπαημφεζ ζε ηοπμθαηνζηά δνχιεκα ηαζ ζε δεζημφξ ηακυκεξ.  

Πνέπεζ κα ιοδεεί ιε μοζζαζηζηυ ηνυπμ !  

Πνμθακχξ πνεζάγεηαζ ηαζ δ ηαηακυδζδ ημφ φιπακημξ ηδκ μπμία ιυκμκ ιζα ζοζηδιαηζηή 

πανμοζίαζδ ηαζ επελήβδζδ ιπμνεί κα ημφ ηδκ δχζεζ. 

  Υςνίξ κα ζδιαίκεζ υηζ ηα άθθα ζοζηήιαηα δεκ είκαζ ζςζηά, θαίκεηαζ υηζ ημ πζυ δυηζιμ, πζυ 

πθήνεξ ηαζ πζυ αηνζαέξ ζφζηδια, ζηδκ πανάδμζδ ηήξ Γφζεςξ, είκαζ αοηυ ηήξ Καιπαθά.  

Γζυηζ ηα οπυθμζπα εονέςξ βκςζηά ζοζηήιαηα πανμοζζάγμοκ ηα πνάβιαηα απμζπαζιαηζηά 

ηαζ δεκ ιάξ δίκμοκ ιζα ζοκεεηζηή ηαζ ηαθά ημπμεεηδιέκδ άπμρδ ημφ οκυθμο.    

   πςξ ακαθένεζ πμθφ λεηάεανα ημ ηοπζηυ ημφ 18
μο

 ααειμφ ημφ Πνίβηδπμξ Ρμδμζηαφνμο :  

« ν Σεθηνληζκόο εγελλήζε θαη δεί ελ κέζσ ιαώλ, ηώλ ν νπνίσλ αη ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο   

είραλ ηζηνξηθήλ πεγήλ ησλ εηο ηαο βηβιηθάο παξαδόζεηο θαη άληιεζε εθ ηώλ εβξατθώλ βηβιίσλ    

ηα ζύκβνια απηνύ, ηνύο κύζνπο θαη ηηο παξαδόζεηο ». Αξ πνμζέλμοιε ηδκ θεπημιένεζα αοηήκ. 
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Γοζηοπχξ δ ηθερφδνα ιάξ ακαβηάγεζ ζήιενα κα αζπμθδεμφιε απμηθεζζηζηά ιε ηδκ Γμβια-

ηζηή ἢ Θεςνδηζηή Καιπαθά ηαζ εζδζηυηενα ιε ημ Γέκδνμ ηήξ Εςήξ, ημ μπμίμ θαίκεηαζ υηζ 

απμηεθεί ημ Κθεζδί   πμο ηάκεζ εθζηηυ κα λεηθεζδχζμοιε πμθθά Μοζηήνζα ηήξ Γδιζμονβίαξ.  

Δπίζδξ πμθθά απμζπάζιαηα ηήξ Αβίαξ Γναθήξ ιπμνμφκ κα ηαηακμδεμφκ ιυκμκ ηάης απυ 

ημ θςξ πμο πνμηφπηεζ απυ ηδκ ααεφηενδ ειαάεοκζδ ζημ ζδζαίηενμ αοηυ ζφκεεημ ζφιαμθμ.  

Σζ είκαζ θμζπυκ αοηυ ημ πενίενβμ “Γέκδνμ ηήξ Εςήξ” ἢ ζηα εανασηά “Γέκδνμ ηχκ εθζνυε ”;    

Θα θέβαιε,  ιε δφμ απθέξ ανάδεξ ( αξ πνμζέλμοιε ηδκ δζαηφπςζδ ), υηζ : 

«είκαζ έκα ζφκεεημ ζφιαμθμ ημ μπμίμ έπεζ ςξ ζημπυ κα ακαπαναζηήζεζ ζοκμθζηά ημ φιπακ 

  ηαεχξ ηαζ ηδκ Φοπή-Άκενςπμ δ μπμία πμζηζθμηνυπςξ ζπεηίγεηαζ ιε Αοηυ ( ημ ζφιπακ ) » !  

Απμηεθείηαζ απυ 10 ζθαίνεξ μζ μπμίεξ είκαζ ημπμεεηδιέκεξ ζε ηνεζξ ζηήθεξ, ηρεις ζθαίρες  

εζξ ηδκ δελζά ηαζ ανζζηενή ζηήθδ ακηζζημίπςξ ηαζ ηέζζερις ζθαίρες ζηδκ εκδζάιεζδ ἢ ηεκη-

νζηή ζηήθδ, δ μπμία ηαηαθαιαάκεζ ιεβαθφηενδ έηηαζδ ζε φρμξ ηαζ αάεμξ απυ ηζξ δφμ 

άθθεξ. 

Οζ ζθαίνεξ ζοκδέμκηαζ ιε έκακ ζοβηεηνζιέκμ ηνυπμ ιεηαλφ ηςκ ιε 22 δζυδμοξ ἢ ιμκμπάηζα.     

ζμ πζυ πμθφ ιεθεηάεζ ηάκεζξ ημ ζφιαμθμ αοηυ ηυζμ ηαζ πζυ πμθφ δζαπζζηχκεζ ηζξ εηπθδηηζ-

ηέξ ακαθμβίεξ πμο αοηυ πενζηθείεζ, υπςξ εα δζεοηνζκήζμοιε ζηδκ ζοκέπεζα ηήξ ιεθέηδξ ιαξ.    

Σμ Γέκδνμ ηήξ Εςήξ πενζβνάθεζ ηα ζηαδζαηά επίπεδα ιεηαλφ ηήξ ηαηχηενδξ ημζιζηήξ ζοκ- 

είδδζδξ, ηδκ μπμία ακηζπνμζςπεφεζ δ 10
δ
 ζθαίνα Μαλκούη - πμο ζδιαίκεζ Βαζίθεζμ - ηαζ 

ηήξ Θείαξ οκείδδζδξ ηδκ μπμία ακηζπνμζςπεφεζ δ 1
δ
 ζθαίνα Κέηερ - πμο ζδιαίκεζ ηέιια.  

ηέιια ιμο είκαζ δ οκείδδζδ ιμο δδθχκεζ μ οπμρήθζμξ ηαηά ηδκ ιφδζδ ζημκ 28
μ
 ααειυ ! 

  Γζαηί υιςξ μζ Καιπαθζζηέξ δίκμοκ ζημ ζφιαμθμ αοηυ ημ υκμια Γέκδνμ ( λφθμ ) ηήξ Εςήξ ; 

Πένακ ηήξ Βζαθζηήξ ακηζζημίπδζδξ ζηδκ Γέκεζδ, έκα δέκδνμ απμηεθείηαζ απυ νίγεξ, ημνιυ, 

ηθαδζά, θφθθα, άκεδ ηαζ θνμφηα ηαζ υθα αοηά ηα ζημζπεία είκαζ αθθδθμελανηχιεκα.  

Με πανυιμζμ ηνυπμ μζ ζθαίνεξ (ηα θνμφηα ημφ δέκδνμο ) ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ηςκ ιε δζυδμοξ 

επζημζκςκίαξ ἢ ζοκεζδδζζαηέξ ηαηαζηάζεζξ ἢ αθθζχξ « ιμκμπάηζα », 22 ημκ ανζειυκ.  

Σα « ιμκμπάηζα » αοηά ακηζζημζπμφκ ζηα 22 βνάιιαηα ημφ εανασημφ αθθααήημο ηαζ ζηζξ 22 

ηάνηεξ ημφ Σανυ, ιαγί δε ιε ηζξ 10 ζθαίνεξ είκαζ βκςζηά ςξ ηα « 32 ιμκμπάηζα ηήξ μθίαξ ».  

Αοηά ηα ιμκμπάηζα ακαθένμκηαζ ηαηά πενίπηςζδ ςξ ηα 32 δυκηζα ζημ ζηυια ηήξ απένακηδξ 

Έηθναζδξ ἢ ζακ ηα 32 κεφνα πμο δζαηθαδίγμκηαζ απυ ημ « Θείμ Δβηέθαθμ » ηαζ ακαθμβμφκ 

ιε ημφξ ηνζάκηα δφμ ααειμφξ ημφ ΑΑΣ πμο ακορχκμοκ ημκ ιοδιέκμ ζημκ ααειυ ημφ 

Πνίβηδπμξ ημφ Βαζζθζημφ Μοζηζημφ.  

Οζ Καιπαθζζηέξ εεςνμφκ επίζδξ πμθφ ζδιακηζηυ ημ υηζ ζημ πνςηυηοπμ εανασηυ ηείιεκμ 

ηήξ Γέκεζδξ ημ υκμια ημφ Θεμφ ειθακίγεηαζ 32 θυνεξ ! Δίκαζ άναβε αοηυ ηάηζ ημ ηοπαίμ ; 

Μπμνμφιε κα ακηζθδθεμφιε ηαθοηένα ηδκ θφζδ ηαζ ηδκ θεζημονβία αοηχκ ηχκ 32 δζυδςκ 

επζημζκςκίαξ ακ ηζξ ακηζζημζπίζμοιε ιε ηα 32 δυκηζα πμο έπεζ μ ηάεε άκενςπμξ – ζπήια 3. 

Ζ δεφηενδ ζθαίνα ακηζζημζπεί πνμξ ημκ Πακοιπακηζηυ ΛΟΓΟ, μ μπμίμξ Λυβμξ ζημκ άκε-

νςπμ ελένπεηαζ απυ ημ ζηυια πμο πενζέπεζ 32 δυκηζα ( 16 άκς βκάεμξ ηαζ 16 ηάης βκάεμξ ).  

Με ηα δυκηζα αοηά ιαζάιε ηδκ ηνμθή ηαζ ιεηαθμνζηά μζ δίμδμζ ακηζζημζπμφκ ιε “  δυκηζα     ” 

ιε ηα μπμία ιαζάιε ηδκ ροπζηή ηαζ ηδκ κμδηζηή ηνμθή πμο πνμζθαιαάκμοιε ηάεε διένα.  
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Μέζς αοηήξ ηήξ Πκεοιαηζηήξ “  ιαζήζεςξ ” απμηημφιε ηδκ μθία.  

              ΑΝΚΥ                      ΑΝΧ-ΚΑΣΧ ΓΝΑΘΟ                      ΑΓΑΜ ΚΑΓΜΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ζπήια 2                                 ζπήια 3                           ζπήια 4α              ζπήια 4α 

Σμ κα βίκμοιε μθμί, ακηζζημζπεί ( ακαθμβζηά ) ζημ κα επελενβαζημφιε ηζξ ηάεε είδμοξ ει-

πεζνίεξ πμο απμηημφιε ηαζ κα ηζξ ιεηαηνέρμοιε δζά ιζάξ ιφπζαξ δζενβαζίαξ ζε οκείδδζδ. 

   Μζα ηνμθή ιδ ιαζδιέκδ δεκ είκαζ εφημθμ κα ηδκ ηαηαπζμφιε μφηε ηαζ κα ηδκ πςκέρμοιε.  

Καηά πανυιμζμ ηνυπμ πςνίξ υθα ιαξ ηα δυκηζα ἢ πςνίξ αοηά δεκ είκαζ δοκαηυκ κα ηαηακαθ-

χζμοιε ηδκ μπμζαζδήπμηε ζοζηάζεςξ ηνμθή, ηάηζ πμο αζχκμοκ πμθφ ηαθά μζ δθζηζςιέκμζ. 

ε πμθθέξ Αζβοπηζαηέξ παναζηάζεζξ ζοκακημφιε ημκ ιοδιέκμ κα ηναηά έκα είδμξ ηθεζδζμφ 

 βκςζηυ ζακ ημ φιαμθμ ηήξ Εςήξ « Άκηπ », ημ μπμίμ ειθακίγεζ ζε ιζα απθμπμζδιέκδ 

εζηυκα ημκ άκενςπμ, ιε ημ ηεθάθζ ημο, ηα πένζα ημο ακμζηηά ηαζ εκςιέκα ηα πυδζα ημο.  

Μζά υιςξ πζυ πνμζεηηζηή παναηήνδζδ, αοημφ ημφ ζοιαυθμο- ηθεζδζμφ, ιαξ δείπκεζ υηζ οπμ-

ηνφπηεζ- ειθακίγεζ ημ Καιπαθζζηζηυ Γέκδνμ ηήξ Εςήξ πμο επζηνέπεζ ηδκ βκχζδ ημφ Δαοημφ 

ιαξ ηαζ ημφ φιπακημξ ακμίβμκηαξ ηζξ πφθεξ υθςκ ηχκ πενζμπχκ - ζπήια 2. 

Γζαηί υιςξ μζ ζθαίνεξ  ημφ Γέκδνμο ηήξ Εςήξ κα είκαζ δέηα ( 10 ) ;  

Δίκαζ πνάβιαηζ ημ φιπακ απμηέθεζια εηδδθχζεςξ ηήξ Θείαξ Δκενβείαξ ἢ άθθςκ δοκάιεςκ  

ηαζ Οκημηήηςκ απυ δέηα δζαηεηνζιέκα “ζδιεία” ( ζθαίνεξ ), “επίπεδα” ἢ “πενζμπέ ” ; πζ 

αέααζα ! Καζ αοηυ θακενχκεζ έκα πμθφ ζδιακηζηυ ζδιείμ πμο πνέπεζ κα βίκεζ ηαηακμδηυ. 

Σμ Γέκδνμ ηήξ Εςήξ δεκ ζπεδζάζηδηε βζα κα ιαξ δζδάλεζ μφηε αζηνμκμιία μφηε ημζιμθμβία. 

Γζυηζ ηακείξ δεκ ιπμνεί κα ιαξ πεί ιε αηνίαεζα ηζ είκαζ ημ φιπακ ηαζ πςξ δδιζμονβήεδηε.  

Σμ Γέκδνμ ηχκ εθζνυε ακαπανζζηά ιζα ζοζηδιαηζηή υρδ ημφ Κυζιμο πμο είκαζ ηνοιιέκδ 

ζηδκ θφζδ ηδξ ηαζ δ ηαηαβςβή ηδξ ακάβεηαζ πζθζάδεξ πνυκζα πίζς ζημ πανεθευκ. 

Οζ Δηθεηημί Απεζηαθιέκμζ Γζδάζηαθμζ,  ζημφξ μπμίμοξ ημ ζφιαμθμ αοηυ απμηαθφθεδηε, 

δεκ είπακ μφηε ηδθεζηυπζα, μφηε άθθα ζφβπνμκα ιέζα βζά κα ιεθεηήζμοκ ηα άζηνα.  
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Ήηακ ιέζς δζαθμβζζιμφ, ζοβηεκηνχζεςξ, ιεθέηδξ ηαζ επίιμκδξ εζςηενζηήξ πνμζπάεεζαξ 

πμο ιπυνεζακ κα ζοθθάαμοκ ηδκ Κμζιζηή πναβιαηζηυηδηα ηαζ κα ηδκ πανμοζζάζμοκ ιε 

ηδκ αμήεεζα ζοιαμθζηχκ βναθζηχκ παναζηάζεςκ, ιφεςκ, ηαεχξ ηαζ αθθδβμνζηχκ εζηυκςκ.   

Καζ ηα μοζζχδδ ζημζπεία αοηήξ ηήξ παναδυζεςξ, ζοκεπχξ επακαπνμζδζμνζγυιεκα, ιέζς 

δζαθμβζζιμφ ηαζ άκςεεκ ανςβήξ, έθηαζακ δζά ιέζμο ηχκ αζχκςκ ιέπνζ ειάξ.  

Καευνζζακ θμζπυκ υηζ δ εηπυνεοζδ ημφ φιπακημξ βίκεηαζ απυ 10  πενζμπέξ ἢ απυ 10 ηέκηνα 

δοκάιεςξ, δζυηζ μ ανζειυξ 10  ακηζπνμζςπεφεζ ηδκ πθδνυηδηα, έκα μθμηθδνςιέκμ ζφκμθμ.  

Γζ’ αοηυ ημ ζφκμθμ αοηυ μκμιάζηδηε απυ ημφξ Ποεαβμνείμοξ Ηερή Γεκάς.  

Οζ οπυθμζπμζ ανζειμί είκαζ επακάθδρδ ηχκ 10 πνχηςκ ανζειχκ, αθθά ζε έκα άθθμ επίπεδμ. 

Ζ  Καιπαθά είκαζ ιζά άπνμκδ, αζχκζα επζζηήιδ πμο λεπενκά ηδκ μπμζαδήπμηε έκκμζα πενζμ- 

νζζιέκμο πνυκμο, ηδξ θοθήξ, ηδξ ηθδνμκμιζάξ ἢ ηήξ ηαηαβςβήξ. Δίκαζ δ ααζζηή δμιή υθςκ. 

Καηά ηδκ δζάνηεζα ημφ πμθζηζζιμφ ηχκ Αηθάκηςκ ηαζ ηχκ Μάβζα, πμο ηαηείπακ ηδκ βκχζδ 

αοηήκ, ιεηαθένεδηε ζε δζαθυνμοξ πμθζηζζιμφξ, υπςξ μζ Υαθδαΐμζ ηαζ μζ Αζβφπηζμζ.   

Ζ Καιπαθά πμο πενζβνάθμοιε εδχ ζήιενα είκαζ ζηα ααζζηά δμιζηά ηδξ ζημζπεία δ ίδζα πμο 

δζδαζηυηακ ζημκ πμθζηζζιυ ηχκ Αηθάκηςκ, ηχκ Μάβζα, ηχκ Υαθδαΐςκ ηαζ ηχκ Αζβοπηίςκ.  

Έβζκακ υιςξ ηαηά ηαζνμφξ, υπςξ εα δμφιε ζηδκ ζοκέπεζα, ιενζηέξ ζημπεουιεκεξ αθθαβέξ. 

   Γζααάγμοιε ζηδκ Γζδαζηαθία ημφ ηοπζημφ  ημφ 28
μο

 ααειμφ :                                       

« Σα επηά Υεξνπβίκ ή Μαιαθίκ παξηζηάλνπλ ηα  επηά πλεύκαηα, άηηλα θαηά ηάο παξαδόζεηο 

ηώλ Χαλδαίων, ηάο νπνίαο παξαδέρζεζαλ δηαδνρηθώο oη Αζζύξηνη, oη Φνίληθεο, νη Θνπδαίνη, 

νη Θλδνί, νη Πέξζαη, νη Έιιελεο, νη Ρσκαίνη θαη νη Άξαβεο, πξνΐζηαλην ηώλ πιαλεηώλ, ηώλ 

κεηάιισλ, ηώλ κνπζηθώλ ηόλσλ, ηώλ παξαγόλησλ ηνύ αλζξσπίλνπ ραξαθηήξα θ.ι.π. » 

ηδκ Αίβοπημ μ πνίβηδρ Μςοζήξ, ζενέαξ ημφ Οζίνζδμξ ηαζ ηήξ  Ίζζδμξ, έθααε ηδκ βκχζδ 

αοηήκ υπζ ιυκμκ ζημ θοζζηυ αθθά ηαζ απυ ηα πζυ εζχηενα πεδία, πνμηεζιέκμο κα ηδκ δχζεζ 

ζημκ ιεθθμκηζηυ πμθζηζζιυ ἢ ζηδκ ιεθθμκηζηή θοθή πμο είκαζ δ ηνέπμοζα Ανία θοθή ιαξ.  

Γζά ημκ ζημπυ αοηυ οπήνλε ιζα εζδζηή μιάδα ακενχπςκ, υπςξ μ μθμιχκ, μ πνμθήηδξ Ζθί- 

αξ, μ Ηςάκκδξ μ Βαπηζζηήξ ηαζ πμθθμί άθθμζ, δ μπμία πνμεημζιάζηδηε πνμηεζιέκμο κα ηαεζ-

ενςεεί ιζα πδβή, έκα ηέκηνμ μθίαξ, βζά κα δζαδχζεζ ηδκ βκχζδ αοηήκ ζε υθμ ημκ πθακήηδ.  

Ο Μςοζήξ έθααε ηδκ Μοδηζηή Πανάδμζδ ηήξ Καιπαθά, ιε ηνείξ δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ : 

1. Σμ Πκεφια ημφ Γυβιαημξ.  Ήηακ δ ιοζηζηή πνμθμνζηή πανάδμζδ πμο βνάθηδηε 

          ανβυηενα ζημ Εμπάν ( = αζαθίμ ηήξ Λαιπνυηδηαξ ).  

2. Ζ Φοπή ημφ Γυβιαημξ.  Έκα άθθμ αζαθίμ πμο έδςζε μ Μςοζήξ, ημ μπμίμ ηαθείηαζ  

 Σαθιμφδ ηαζ πμο είκαζ « δ ροπή ημφ Γυβιαημξ ». 

3. Σμ χια ημφ Γυβιαημξ πμο είκαζ ημ Σμνά. ημκ Υνζζηζακζζιυ, είκαζ δ Βίαθμξ. 

ημ Σμνά ἢ ζηδκ Βίαθμ ανίζημοιε πμθθά ζφιαμθα ηαζ ζζημνίεξ, δ έκκμζα ηχκ μπμίςκ είκαζ 

πμθφ δφζημθμ κα βίκεζ ακηζθδπηή εάκ δεκ λένμοιε ημ Πκεφια ηαζ ηδκ Φοπή ημφ Γυβιαημξ. 

Οζ Δαναίμζ είπακ ηδκ παναδμζζαηή Καιπαθά πμο δυεδηε απυ ημκ Μςοζή, αθθά ζηα ανπαία 

πνυκζα εβςζζηζηά ανκήεδηακ κα δχζμοκ ηδκ βκχζδ ζημ ημζκυ ηαζ ζε μθυηθδνμ ημκ ηυζιμ.  
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Γζά αζχκεξ δ βκχζδ αοηή δζδαζηυηακ ζε ιοζηζηά ιένδ ( απμ ιοζηζηέξ εηαζνίεξ ), 

πνμηεζ-  ιέκμο κα ηδκ δζαηδνήζμοκ ηαζ κα ηδκ πνμζηαηέρμοκ απυ εηείκμοξ πμο εέθδζακ κα 

ηδκ ηνφ-ρμοκ, χζηε κα αμδεήζεζ ηδκ πνυμδμ ηχκ ιοδιέκςκ ζηδκ πμνεία ηήξ 

αοημπναβιάηςζδξ.  

Απυ αλζυπζζηα βζα ειέκα ζημζπεία πμο ηαηέπς, θαίκεηαζ υηζ μζ ζενείξ ηήξ Αζβφπημο είπακ θά- 

αεζ έλ’απμηαθφρεςξ πθήνεξ ζπέδζμ-ιέεμδμ βζα ηδκ ελέθζλδ ηήξ ζοκεζδήζεςξ ημφ ακενχπμο.  

Ο Μςτζήξ πμο ήηακ Ηενμθάκηδξ ηχκ Αζβοπηζαηχκ Μοζηδνίςκ, ιεηαθένμκηαξ ημφξ Δαναί-

μοξ εηηυξ Αζβφπημο πήνε ιαγί ημο ηδκ βκχζδ ημφ ζεναηείμο ηαζ ίδνοζε ηα Ημοδασηά Μοζηή-

νζα ιε ηεκηνζηυ ηιήια ηήξ εζςηενζηήξ ηςκ Γζδαζηαθίαξ ημ Γέκδνμ ηήξ Εςήξ.  

Αοηυ είκαζ ιενζηή ηνμπμπμίδζδ ημφ ηυηε ακηζζημίπμο Αζβοπηζαημφ οιαυθμο ηήξ Εςήξ ιε 

δζάθμνεξ υιςξ πνμζεήηεξ, υπςξ δ εζζαβςβή εανασηχκ μκμιάηςκ Ανπαββέθςκ, μκμιάηςκ 

ανπαίςκ Δθθήκςκ εεχκ, πθακδηχκ η.θ.π ηχκ μπμίςκ δ πνήζδ δεκ είκαζ πάκημηε βζά ημ ηαθυ. 

Έκα Βαζζηυ ηθεζδί βζα κα βίκεζ ηαηακμδηή δ επζζηήιδ ηήξ Καιπαθά είκαζ ημ Σεηναβνάι-

ιαημ ἢ υπςξ θέβεηαζ ημ άθαημ κμια ημφ Θεμφ יהוה ( Γζαπαέ ) πμφ ημζκχξ πνμθένεηαζ 

Γζεπςαά ( IΔΒΔ ). 

Γεκ είκαζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα έκα υκμια, αθθά οπμδδθχκεζ ζηδκ εζςηενζηή επζζηήιδ ιζα 

οπένηαηδ «  Μαβζηή Φυνιμοθα  » πναβιάηςζδξ δ μπμία είκαζ παβημζιίμο ζπμοδαζυηδηαξ. 

ηδκ Καιπαθζζηζηή θζθμζμθία οπάνπμοκ ηέζζερις Κόζμοι μζ μπμίμζ απμηεθμφκ ημ φιπακ.    

Με έκα μνζζιέκμ ηνυπμ ακηζζημζπμφκ ζηα ηέζζενα θζθμζμθζηά ζημζπεία ημφ πονυξ, ημφ αέ-

νμξ, ημφ φδαημξ ηαζ ηήξ βήξ ( μζ ηέζζενζξ πενζμδείεξ ηήξ ιφδζδξ ζε Α΄ οιαμθζηυ ααειυ ). 

θμζ μζ πζεακμί ηνυπμζ εηθνάζεςξ ηήξ ιζάξ ηαζ ιμκαδζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ ηαηαηάζζμκηαζ 

ζημφξ ηέζζενζξ αοημφξ ηυζιμοξ, μζ μπμίμζ  ακηζζημζπμφκ ζηα ηέζζενα βνάιιαηα ημφ Σεηνα- 

βνάιιαημο ἢ ακέηθναζημο μκυιαημξ ημφ Θεμφ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ζημφξ επί ιένμοξ πχνμοξ 

πμο δζαιμνθχκμοκ ημκ Σεηημκζηυ καυ, ςξ ελήξ : 

 

. Atziluth   Αηδηινύζ - Κόζκνο ηώλ Εθπνξεύζεσλ - Θείνο ἢ Αξρεηππηθόο.  

                       Ακηζζημζπεί ζημ Ηόνη ( י ἢ  ) πμο ανίζηεηαζ ιέζα ζημ Ηενυ   

                      ζηδκ Ακαημθή ἢ ζηα Άβζα ηχκ Αβίςκ ημφ Σεηημκζημφ Ναμφ. 

 

.  Briah        Μπξηά - Κόζκνο ηήο Δεκηνπξγίαο - Οπξάληνο ἢ ηώλ Αξραγγέισλ.  

                      Ακηζζημζπεί ζηα Άβζα ηχκ Αβίςκ ἢ Γεαίν ημφ Σεηημκζημφ Ναμφ.  

 

. Yetzirah    Γεηδηξά  - Κόζκνο ηήο Μνξθνπνηήζεσο ἢ ηώλ Αγγέισλ.  

                      Ακηζζημζπεί ζημ Μςζασηυ δάπεδμ ηαζ ζημκ Οονάκζμ ευθμ ημφ 

                      ηονίςξ Ναμφ ἢ Υζηάθ ( Μέζμκ Γχια )  

 

. Assiah      Αζζηά - Ο Τιηθόο Κόζκνο ηώλ κνξθώλ ἢ κνξθνπνηεκέλνο θόζκνο.  

                      Ακηζζημζπεί ζημκ Πνυκαμ ἢ Αζθάι ημφ Σεηημκζημφ Ναμφ. 
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ημ ζπήια 5 θαίκεηαζ ιζα ζοβηνζηζηή πανμοζίαζδ ηχκ ηεζζάνςκ ηυζιςκ υπςξ ημπμεεημφκ-

ηαζ πάκς ζημ Γέκδνμ ηήξ Εςήξ -5α- ηαζ ζηα επί ιένμοξ ηιήιαηα ημφ Σεηημκζημφ Ναμφ -5α.  

Οζ ηυζιμζ αοημί ιπμνεί επίζδξ κα ηαεμνζζημφκ ζηδκ ζοκήεδ ζε υθμοξ ιαξ μνμθμβία, ςξ :   

 

1
μκ

 : μ Θείμξ Κυζιμξ,  

2
μκ

 : μ Πκεοιαηζηυξ Κυζιμξ,  

3
μκ

 : μ Φοπμ-Νμδηζηυξ Κυζιμξ ἢ Μέζμκ Γχια ( ἢ Αζηνζηυξ ζηδκ Γοηζηή πανάδμζδ )   

4
μκ

 : μ Τθζηυξ ἢ Φοζζηυξ Κυζιμξ  

 

Ο Θείμξ Κυζιμξ είκαζ μ ακχηενμξ ηαζ μ πζυ ηαεανυηενμξ ζε θφζδ ηαζ δ πνςηανπζηή Αζηία. 

Οζ δομ άθθμζ ηυζιμζ πμο απμννέμοκ απυ αοηυκ είκαζ θζβυηενμ Θεσημί ζηδκ θφζδ ημοξ ηαζ 

ζηδκ πναβιαηζηυηδηα απμηεθμφκ ακηακαηθάζεζξ ημφ πνχημο ηυζιμο ζε ιία ηαηενπυιεκδ 

ηθίιαηα . Ο ηέηανημξ ηαζ ηεθεοηαίμξ ηυζιμξ είκαζ δ ζοιπφηκςζδ ηχκ οπμθμίπςκ.  

Γζά ημκ θυβμ αοηυκ, εκχ μ πνχημξ Κυζιμξ πανζζηάκεηαζ επάκς ζημ δέκδνμ ιε έκα υνεζμ  

ηνίβςκμ, μζ δομ επυιεκμζ ηυζιμζ πανζζηάκμκηαζ ιε δομ ηνίβςκα ακηεζηναιιέκα -  ζπ. 7. 

Γφνς ζημ 1400 π.Υ., επί Φαναχ Ακηέκαημκ,  ημ ζπέδζμ ημφ οιαυθμο ηήξ Εςήξ ηνμπμπμζή-

εδηε ιενζηχξ ζφιθςκα ιε ελ απμηαθφρεςξ μδδβίεξ, δμεείζεξ απυ ημκ Ανπάββεθμ Μζπαήθ, 

δ έδνα ημφ μπμίμο επάκς ζημ Γέκδνμ ηήξ Εςήξ είκαζ ημ ηέκηνμ  ημφ Ζθίμο - 28
μξ

 ααειυξ.   

Έηημηε ηαηδνβήεδ μ πμθοεεσζιυξ ηαζ εζζήπεδ δ θαηνεία ημφ εκυξ Μμκαδζημφ Θεμφ ΑΣΟΝ.   

Σμ ζπέδζμ αοηυ, μκμιάγεηαζ “ φιαμθμ Εςήξ ημφ Αβίμο Ηςάκκδ ” ηαζ υπζ Γέκδνμ ηήξ Εςήξ. 

ήιενα ειπενζέπμκηαζ ζε αοηυ πμθθά ζημζπεία απυ ηδκ Απμηάθορδ ημφ  Ηςάκκδ, πάνζξ ζηζξ  

ηνμπμπμζήζεζξ πμο έηακε μ Χνζβέκδξ, ιεηά ημ 200 ι.Υ. - ζπήια 9. 

Πνυηεζηαζ βζα ημκ Υνζζηζακζηυ Μοζηζηζζιυ εη παναθθήθμο ιε ημκ Ημοδασηυ, ηδκ Καιπαθά. 

Ο ζοκήεδξ ηοακμφξ Σεηημκζζιυξ, πμο ςξ βκςζηυκ έπεζ ςξ πνμζηάηεξ ημκ Ηςάκκδ ημκ Δοαβ-

βεθζζηή ηαζ ημκ Ηςάκκδ Βαπηζζηή, ζοκήεςξ μκμιάγεηαζ « Σεηημκζζιυξ ημφ Αβίμο Ηςάκκδ ». 

ηα δζάθμνα ηέκηνα ημφ ζοιαυθμο αοημφ οπάνπμοκ “ ηνοιιέκα” ζενά Αζβοπηζαηά ζφιαμθα 

υπςξ είκαζ δ ποναιίδα        ,  ημ  Άκηπ ☥, μ ζηαναααίμξ  , ημ Οφη_ηα   η.θ.π.   

 

ημ ζφιαμθμ ηήξ Εςήξ εα ανεί ηακείξ ηζξ ζηήθεξ ηήξ ιεζδιανίαξ, ημφ αμννά ηαζ ηδκ ιεζαία 

ἢ ηεκηνζηή ζηήθδ ιεηαλφ ηχκ ζηδθχκ B ηαζ J. Θα δεί Άβζα ηχκ Αβίςκ ( ηδκ διζηοηθζηή 

Ακαημθή ) ηαζ ημ δνφθαηημ πμο πςνίγεζ ημκ ηονίςξ καυ απυ ηδκ Ακαημθή - ζπήια 5 ηαζ 14.  

Δπίζδξ εα δεί ημ θςηεζκυ Γέθηα , ημκ ηυνοιαμ, ημκ αηαηένβαζημ ηαζ ημκ ηοαζηυ θίεμ οπυ 

ιμνθή ποναιίδαξ        , ημκ  Ήθζμ ηαζ ηδκ εθήκδ, ημ ηοακμφκ πνχια η.θ.π. - ζπήια 14. 
 

Ζ Γζδαζηαθία αοηή πέναζε απυ ημοξ Αζβοπηίμοξ ηαζ Δζζαίμοξ ζημοξ Ηππυηεξ ημφ Αβίμο Ης-

άκκμο, ζημοξ Ναΐηεξ Ηππυηεξ ηαζ ζηδκ εζςηενζηή ζφκμδμ ηχκ Καδχξ, πμο απμηεθεί ημκ 30
μ
 

ααειυ ημφ ΑΑΣ, ηαζ βεκζηυηενα ζημκ Σεηημκζζιυ ιέζς ηχκ Απμδεδεβιέκςκ Μεθχκ. 
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  ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΓΔΝΓΡΟΤ ΣΖ ΕΧΖ  ΚΑΗ ΣΟΤ ΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΝΑΟΤ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             ζπήια 5α                                                                ζπήια 5α 

Ζ Γζδαζηαθία αοηή πενζηθείεζ, ζφιθςκα ιε ζημζπεία πμο έπμοκ πενζέθεεζ ζηδκ ηαπεζκυηδηα 

ιμο υηακ ήιμοκ εαάζιζμξ, ημ πμθοζογδηδιέκμ πενίθδιμ ιοζηζηυ ηχκ Νασηχκ Ηππμηχκ.  

Αξ επακέθεμοιε υιςξ ζηδκ πεναζηένς ελέηαζδ ηήξ Θεςνδηζηήξ Καιπαθά.  

Οζ Καιπαθζζηέξ εεςνμφκ υηζ ζηδκ Ανπή μ Θευξ δδιζμφνβδζε 10  ανζειμφξ – ηα 10 ζεθζνυε.  

Έηζζ ημ φιπακ εηπμνεφεηαζ δζαδμπζηά απυ 10 ζθαίρες ἢ ζεθιρόθ πμο ακηζζημζπμφκ ζημφξ 

ανζειμφξ απυ ημ έκα έςξ ημ δέηα, ηαζ ιε αοημφξ μ Θευξ ιπμνεί ηαζ δδιζμονβεί άθθμοξ πμζμ-

ηζημφξ ανζειμφξ ἢ ζδέεξ πμο απμηεθμφκ ιζα άπεζνδ πμζηζθία υκηςκ, πναβιάηςκ ηαζ θαζκμ-

ιέκςκ ( ζεθίρα, ζδιαίκεζ ανίειδζδ  ηαζ εηπυνεοζδ ).   

Κάεε ζεθίνα ηαημζηείηαζ απυ ιζα ηάλδ θςηεζκχκ πκεοιάηςκ ηάης απυ ηδκ δβεζία εκυξ 

Ανπαββέθμο ( εκημθμδυπμο ), μ μπμίμξ είκαζ ζε απεοεείαξ ελάνηδζδ - ζφκδεζδ απυ ημκ Θευ. 

Φοζζηά μ Θευξ μ μπμίμξ ηοαενκά ηαζ ηζξ δέηα ζθαίνεξ είκαζ  Έκαξ, αθθά ιε έκα δζαθμνεηζηυ 

υκμια ηδκ ηάεε ιία.  

 Έηζζ, ηαηά ηδκ Καιπαθά, μ Θευξ έπεζ δέκα δζαθμνεηζηά μκυιαηα ζημ εηδδθςιέκμ φιπακ.  
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Αοηά ηα δέηα μκυιαηα ακηζζημζπμφκ ζε δέηα δζαθμνεηζηέξ Ανεηέξ - Ηδζυηδηεξ ημφ Θεμφ.  

Σα εκκέα απυ αοηά ηα μκυιαηα ηα ζοκακημφιε ζημ πεζνυβναθμ ημφ Φνάκηεκ ζημκ 4
μ
 ααειυ. 

 Ανπζηά ζημκ δζάημζιμ ζε 4
μ
 ηαζ 5

μ
 ααειυ οπήνπε ζημ Γεαίν ημ ζπήια ιε ηα ηνία δζα-

πθεβιέκα ηνίβςκα ηαζ ημ Ηυκη ( י ) ζημ ηέκηνμ πμο ζε ζφκμθμ έδζκακ ημκ ανζειυ 1+ 9 = 10 - 

ζπήιαηα 6, 7.   

Σα ηνία αοηά ηνίβςκα ζπδιαηίγμκηαζ απυ ηδκ έκςζδ ηχκ εκκέα πνχηςκ ζθαζνχκ ακά ηνεζξ, 

υπςξ θαίκεηαζ ζηα ζπήιαηα 6, 7, 9α ( 4
μξ

, 5
μξ

 ααειυξ ) ηαζ 9α ( 33
μξ

 ααειυξ ζήιενα ).  

Δδχ έπμοιε ιζα αηυιδ απυδεζλδ ηήξ ειπθμηήξ ηήξ Καιπαθά ζηδκ μοζζαζηζηή ηαζ ααεφηενδ 

ζφκεεζδ ηχκ ηοπζηχκ ηαζ ημφ δζαηυζιμο ηχκ Φζθμζμθζηχκ Δνβαζηδνίςκ ημφ ΑΑΣ. 

Κάεε ζθαίνα ακαβκςνίγεηαζ απυ πέκηε δζαθμνεηζηά μκυιαηα – ζπήια 11 :    

 

1
μκ

 Σμ κμια ημφ Θεμφ ( έκα απυ ηα μκυιαηα Σμο ).          

2
μκ

 Σμ υκμια ηήξ εθίνα ( ζθαίναξ ) αοηυ ηαε’ εαοηυ.  

3
μκ

 Σμ υκμια ημφ επζηεθαθήξ ημφ Αββεθζημφ ζοζηήιαημξ ( π.π. Μζπαήθ, Γαανζήθ η.θ.π. ). 

4
μκ

 Σμ υκμια ημφ Αββεθζημφ ζοζηήιαημξ.    

5
μκ

 Σμ υκμια εκυξ απυ ημφξ επηά « πθάκδηεξ » ημφ Ζθζαημφ ιαξ ζοζηήιαημξ.      

 

Έηζζ ηάεε ζθαίνα πενζηθείεζ πέκηε δζαηεηνζιέκα επίπεδα οπάνλεςξ ηαζ ιπμνμφιε κα ηαηα-

θάαμοιε ηδκ θφζδ ηχκ δζαθμνεηζηχκ αοηχκ επζπέδςκ ακ βκςνίγμοιε υηζ αοηά ακηζζημζπμφκ 

ιζηνμημζιζηά ζηα ελήξ πέκηε ζοζηαηζηά ζημζπεία ηαζ ανπέξ ημφ ακενχπμο :  

 

1
μκ

 : Σμ Πκεφια,  

2
μκ

 : ηδκ Φοπή,  

3
μκ

 : ηδκ Γζάκμζα,  

4
μκ

 : ημ Αίζεδια ηαζ  

5
μκ

 : ημ Φοζζηυ ζχια.  

 

Οζ ζθαίνεξ, πμο είκαζ ημπμεεηδιέκεξ ζηζξ ηνείξ ζηήθεξ, πανζζηάκμοκ υθμοξ ημφξ δοκαημφξ 

ηνυπμοξ ιε ημφξ μπμίμοξ ημ Πκεφια εηδδθχκεηαζ ζηδκ Γδιζμονβία – ζπήιαηα 1,  5  ηαζ 10. 

Οζ ηνείξ ζηήθεξ, αοηέξ ηαεαοηέξ, ακηζπνμζςπεφμοκ ηζξ ηνείξ Παβηυζιζεξ Ανπέξ  : 

 

1
μκ

 ηήξ  Δκενβδηζηυηδηαξ  +   ( ζηήθδ ημφ Δθέμοξ - ζηήθδ  J )       

2
μκ

 ηήξ  Παεδηζηυηδηαξ     -    ( ζηήθδ ηήξ Αοζηδνυηδηαξ - ζηήθδ B )   

3
μκ

 ηήξ  Ηζμννμπίαξ            ( Μεζαία ζηήθδ ἢ οκεζδδζζαηήξ ακυδμο )   

 

Οζ ζηήθεξ ηήξ Αοζηδνυηδηαξ ηαί ημφ Δθέμοξ δεκ είκαζ άθθεξ απυ ηζξ δφμ ζηήθεξ Β ηαζ J.  

Οζ δφμ ζηήθεξ, υπςξ ζημκ Σεηημκζηυ Ναυ, θένμοκ ηνία ηέκηνα ἢ ζθαζνζηά νυδζα – ζπ. 18. 
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           ΓΗΑΚΟΜΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΔΗ  4
μκ   

ΚΑΗ 5
μκ

 ΒΑΘΜΟ – ΔΣΟ 1887 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    ζπήια 6                                                                    ζπήια 7 

  

Οζ 10 ζθαίνεξ ἢ εηπμνεφζεζξ επάκς ζημ Γέκδνμ ηήξ Εςήξ απεζημκίγμοκ ημκ ηνυπμ ιε ημκ 

μπμίμ δ Θεία Δκένβεζα, ημ Αζχκζμ Φςξ, πνμαάθθεηαζ ςξ ιζά θςηεζκή θάιρδ - ζπήιαηα 12, 

ηαζ 13.  

Οζ Γέκα ζθαίνεξ είκαζ ηα «Δργαλεία » ημφ Θεμφ βζά ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηήξ Γδιζμονβίαξ. 

Κάεε ζθαίνα ιεηααζαάγεζ ηδκ δζηή ηδξ θφζδ ( ημ δζηυ ηδξ «  Φςξ - Δκένβεζα  » ηαί υηζ 

δέπεδηε απυ πζυ πάκς ), ζηζξ ηαηχηενεξ ζθαίνεξ, ιέζα απυ εκκέα δζαθμνεηζηά ζηαδία ηαηα-

θήβμκηαξ κα εηδδθςεεί ζηδκ Φοζζηή Γδιζμονβία, υπςξ ημ έκα ηενί  παίνκεζ ημ Φςξ απυ ημ 

άθθμ ηαηά ηδκ έκανλδ ηχκ ενβαζζχκ ζε ααειυ ιαεδηή εα, Α΄ Δπ, Β΄ Δπ , 

Γάπεδμ .  
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                                                                                                  ALBERT PIKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

② 

④ ⑤ 

⑦ ⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑥ 

① 

➂ 
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             ΣΟ ΓΔΝΓΡΟ ΣΖ ΕΧΖ                 ΤΜΒΟΛΟ ΕΧΖ ΣΟΤ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ 

 

     
 

                              

 

 

 

 

 

 

 

                             ζπήια 8 

          4
μξ

 ΒΑΘΜΟ             33
μξ

 ΒΑΘΜΟ 

 

 

 

                           

 

              ζπήια 9α                     ζπήια 9α                                            ζπήια 10 

Κάεε εηπυνεοζδ έπεζ ιζηνυηενδ θαιπνυηδηα απυ ηδκ πνμδβμφιεκδ ηδξ ηαζ έηζζ ημ φιπακ 

πμφ αθέπμοιε είκαζ μ εηδδθςεείξ Θευξ ηαί ημ ηεθζηυ ηαζ ηαηχηενμ πνμσυκ είκαζ δ ύλη, 

δδθα-δή ηάηζ πμφ είκαζ πνμθακχξ αηελές. 

Με ααειζαία ζηαδία ακάπηολδξ, υθμ ηαί πζυ ιαηνζά απυ ηδκ πδβή, πνμαάθθμοκ μζ ελμοζίεξ 

ηαί μζ δοκάιεζξ πμφ παίνκμοκ ηα μκυιαηα ηχκ Ανπαββέθςκ, Αββέθςκ, πθακδηζηχκ Πκεοιά-

ηςκ ηαί αοηχκ πμφ είκαζ μζ θφθαηεξ ηαζ πμνδβμί ημφ ακενχπμο υπςξ ηα Μαθαηίι ημφ 28
μο

. 

Ο Γζαπαέ ( יהוה ) θμζπυκ, δεκ είκαζ απθά ηαζ ιυκμκ έκα υκμια αθθά ημ ζφκμθμ ηχκ εηπμνεφ-

ζεςκ απυ ηδκ Θεία πδβή, πμφ μκμιάγμκηαζ εθιρόθ ἢ « Φςκέξ απυ ημκ Οονακυ ».     

Πάκηςξ ημ βεκζηυ ζοιπέναζια είκαζ υηζ απμηεθμφκ Οοζζαζηζηέξ Ανπέξ, ηέκηνα δφκαιδξ,      

( Θεία εκένβεζα-δφκαιδ Εςήξ ) ιέζα απυ ηζξ μπμίεξ εηθνάγεηαζ δ οκείδδζδ ημφ φιπακημξ.   

Ο πνχημξ ἢ Θείμξ Κυζιμξ είκαζ πένακ απυ ηδκ δοκαηυηδηα ηήξ ακενχπζκδξ ακηίθδρδξ.  
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Ο Κυζιμξ αοηυξ πςνίγεηαζ απυ ημφξ ηνεζξ ηαηςηένμοξ ηυζιμοξ ιε ιζά ζοκεζδδζζαηή άαοζ-

ζμ ηαζ ζημκ Σεηημκζηυ Ναυ ιε ηδκ εφνα εζξ ηα Άβζα ηχκ Αβίςκ ( Ακαημθζηή ) - ζπήια 5α.  

Άαοζζμξ ζδιαίκεζ ημ άβκςζημ αάεμξ, ημκ πχνμ πςνίξ υνζα ηαζ ηένια.  

Δίκαζ ημ ηαηαπέηαζια ημφ Ναμφ πμο εζπίζεδ απυ άκς έςξ ηάης ηαηά ημ ηοπζηυ ημφ18
μο

.  

Δίκαζ επίζδξ ζοιαμθζηή έηθναζδ βζά ιζα ηαηάζηαζδ οπάνλεςξ άκεο ζπέζεςξ πνμξ ημκ ηφη-

θμ γςήξ ηαζ οπμδδθχκεζ ηδκ ηαηάζηαζδ ηήξ άιμνθδξ φθδξ πνζκ ηδκ ακέθζλδ ημφ πκεφιαημξ. 

Οζ 3 πνχηεξ ζθαίνεξ απμηεθμφκ ηδκ Θεία Σνζάδα, εκχ μζ οπυθμζπεξ 7 είκαζ ζθαίνεξ δμιήξ.  

                  ΣΑ ΠΔΝΣΔ ΟΝΟΜΑΣΑ ΣΧΝ ΦΑΗΡΧΝ ΣΟ ΓΔΝΓΡΟ ΣΖ ΕΧΖ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
                                                                         
                                                                   ζπήια 11 

 

ΓΓΗΗ  
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Σα 10 ζεθζνυε  ακηζπνμζςπεφμοκ θμζπυκ επίπεδα πκεοιαηζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ, ηυζμ ζημκ 

ηυζιμ υζμκ ηαί ζημκ άκενςπμ μ μπμίμξ έπεζ πθαζεεί ηαη’ εζηυκα ημο, επεζδή ιεηαθμνζηά ημ 

Γέκδνμ, υπςξ ηαζ μ Ναυξ ημφ μθμιχκηα ἢ μ Σεηημκζηυξ  Ναυξ, είκαζ “ημ ζχια ημφ Θεμφ ”.  

Ζ δεηάηδ ζθαίνα πμο ζοιαμθίγεζ ημ οθζηυ επίπεδμ, ζηδκ μοζία απμηεθεί ηδκ ζοιπφηκςζδ 

υθςκ ηχκ ζδζμηήηςκ ηήξ πνχηδξ ζθαίναξ Κέηεν ( ημφ ηέιιαημξ =         , 10 = 1 + 0 = 1 ).  

Ζ ιε ηδκ ιμνθή ηεναοκμφ γζβη - γαη εηδήθςζδ ηχκ Θείςκ ηαηδβμνδιάηςκ - εηπμνεφζεςκ 

παναπέιπεζ ζημ λίθμξ ημφ ηεβαζημφ πμφ παθαζμηένα είπε ηοιαημεζδή ιμνθή ( ζακ θίδζ ). 

οιαυθζγε, υπςξ είπαιε, ημ Γδιζμονβζηυ Πον πμφ ζηδκ Γέκεζδ ζοιαμθίγεηαζ ιε ηδκ θθεβυ-

ιεκδ ηαζ πενζζηνεθυιεκδ Ρμιθαία ηχκ Υενμοαείι ιε ηδκ μπμίακ θφθαβακ ηδκ είζμδμ ημφ  

Παναδείζμο υηακ ελεδζχπηδηακ μζ πνςηυπθαζημζ ηαί ημφ μπμίμο πονυξ ( I.N.R.I. ) πνέπεζ  

κα βίκμοιε ηφνζμζ βζά κα επζηφπμοιε ηδκ επζζηνμθή ιαξ.     

Δίκαζ μ βκςζηυξ ιφεμξ ημφ Ανεμφνμο πμφ έβζκε Βαζζθζάξ  

υηακ ηνάαδλε ημ Ξίθμξ Δληάθζιπεν ιέζα απυ ηδκ πέηνα, ηαζ έβζκε ηφνζμξ αοημφ – ζπήια 20.  

Βαζζθζάξ ζδιαίκεζ « μ ααίκςκ επί ημφ θίεμο », δδθαδή μ Κφνζμξ ηήξ Τθζηήξ Γδιζμονβίαξ.   

ημ ζπήια 20, αθέπμοιε ημ λίθμξ αοηυ κα εζζπςνεί ιέζα εζξ ημκ ακαηέργαζηο λίθο πμφ δεκ 

είκαζ άθθμ απυ ηδκ ζθαίνα  ηήξ Τθζηήξ Γδιζμονβίαξ (ηα ηέζζενα ημζιμβμκζηά ζημζπεία ).  

Ζ ζηαδζαηή ηονζανπία επάκς ζηα ζημζπεία ζοιαμθίγεηαζ ιε ιζά πνμμδεοηζηή εθάηηςζδ ηχκ 

ειπμδίςκ, έςξ υημο μ ιφζηδξ ηα ηονζανπήζεζ, μπυηε ακμίβμοκ μζ μθεαθιμί ημο ηαζ αθέπεζ ημ 

πναβιαηζηυ Φςξ, δδθαδή ηδκ Αθήεεζα.  

 

                              ΛΑΜΦΖ ΣΖ ΑΣΡΑΠΖ                               ΜΟΝΟΠΑΣΗ ΣΟΤ ΒΔΛΟΤ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                 ζπήια 12                                        ζπήια 13                                      ζπήια 14 
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                                                 ΠΗΝΑΞ  ΣΧΝ ΓΔΚΑ ΔΦΗΡΟΘ 

ΔΦΗΡΑ ΠΛΑΝΖΣΖ ΟΝΟΜΑ ΔΒΡΑΪΚΑ ΛΑΣΗΝΗΚΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ 

1 ♛ ΚΔΣΔΡ רתכ  KETHER ΣΔΜΜΑ 

2 ΖΩΔΘΑΚΟΣ ΥΟΥΜΑ חבמה CHOKMACH ΟΦΗΑ 

3 ΚΡΟΝΟΣ ΜΠΗΝΑ בינה BINAH ΚΑΣΑΝΟΖΖ 

4 ΔΘΑΣ ΥΔΔΝΣ חסד CHESED ΔΛΔΟ 

5 ΑΡΗΣ ΓΚΔΒΟΤΡΑ נבורה GEBURAH ΓΤΝΑΜΖ 

6 ΗΛΘΟΣ ΣΗΦΑΡΔΣ תפארת TIPHARETH ΚΑΛΛΟ 

7 ΑΦΡΟΔΘΤΗ ΝΔΣΕΑ נץה NETZACH ΝΗΚΖ 

8 ΕΡΜΗΣ ΥΟΝΣ הוד HOD ΓΟΞΑ 

9 ΣΕΛΗΝΗ ΓΗΔΟΝΣ יסוד YESOD ΘΔΜΔΛΗΟ 

10 ΓΗ ΜΑΛΚΟΤΣ מלכות MALKUTH ΒΑΗΛΔΗΟ 

 

                             ΣΑ ΚΟΜΗΚΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΣΟ ΓΔΝΓΡΟ ΣΖ ΕΧΖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

                                                           ζπήια 15 
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Οζ 22 αηναπμί ηαί μζ 10 ζθαίνεξ, (ςξ ηέκηνα εκενβείαξ), ανίζημκηαζ ιέζα ζε ηάεε άκενςπμ. 

Καί επεζδή υπςξ είκαζ ηα άκς έηζζ είκαζ ηαί ηα ηάης, ημ ζπέδζμ λεδζπθχζεςξ ηαί θεζημον-

βίαξ ηήξ Γδιζμονβίαξ ἢ ημ Γέκδνμ ηήξ Εςήξ, πμο μκμιάγεηαζ ηαί Αδάμ Κάδμος ἢ Ανπεηοπζ- 

ηυξ άκενςπμξ, εζημκίγεηαζ ιε ημ Σεηναβνάιιαημ ημπμεεηδιέκμ ζε ηαηαηυνοθδ εέζδ ζπ. 4α.  

Οζ επηά ηεθεοηαίεξ ζθαίνεξ ζοιαμθίγμοκ ηαί ηζξ επηά διένεξ ηήξ Γδιζμονβίαξ ζηδκ Γέκεζδ. 

ε ηάεε ζθαίνα ακηζζημζπεί έκαξ απυ ημφξ πθακήηεξ, ηαεχξ ηαζ μ  Ήθζμξ ηαζ δ εθήκδ.  

Ο ανζειυξ 9 πμφ ηονζανπεί ζημ ααειυ ημφ Μοζηζημφ Γζδαζηάθμο ακηζζημζπεί ζημ ηέκηνμ 

 ημφ Γέκδνμο ιε ημ υκμια Γζεζυκη (= εειέθζμ ) ηαί ζε αοηυ ακηζζημζπεί δ εθήκδ πμφ 

είκαζ ημ πθδζζέζηενμ μονάκζμ ζχια πνμξ ημ οθζηυ επίπεδμ, ηδκ Γδ ( 9 
2 = 81  ιαβζηυ 

ηεηνάβςκμ εθήκδξ  ).  

Καηά ζεζνά απμζηάζεςκ ένπμκηαζ δ εθήκδ, μ Δνιήξ,  δ Αθνμδίηδ, μ  Ήθζμξ, μ Άνδξ, μ 

Γίαξ  ηαί ηέθμξ μ πθακήηδξ Κνυκμξ - ζπήιαηα 5,  8  ηαζ 11. 

                                 ΤΜΒΟΛΟ ΣΖ ΕΧΖ TOY ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                ζπήια 16                                                            ζπήια 17 
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Οζ ανπαίμζ μθμί δέπμκηακ ηδκ φπανλδ επηά πθακδηχκ πμφ, ηαηά ηδκ άπμρδ ημοξ, δεκ ήηακ 

πανά επίπεδα ἢ ζδζυηδηεξ ηήξ Παβηυζιζαξ Γφκαιδξ ἢ Γοκάιεςξ ηήξ Εςήξ.  

Έζης ηαί ακ οπήνπακ πζθζάδεξ πθακήηεξ ζημ δθζαηυ ιαξ ζφζηδια, αοηυ δεκ εα άθθαγε ηαε-

υθμο ημκ ηνυπμ εηδήθςζδξ ημφ Γδιζμονβζημφ Φςηυξ.  

Αοηέξ μζ επηά δζαθμνεηζηέξ υρεζξ ημφ Γδιζμονβζημφ “ νεοζημφ ” έπμοκ πάνεζ ηα μκυιαηα 

ηχκ επηά πθακδηχκ ηαί πνμένπμκηαζ απυ ιζά παθζά βναθή ηαί ιζά επζζηήιδ πμθφ ανπαία.  

φιθςκα ιε ημ ηοπζηυ ημφ Μαεδηή δζαημζιμφκ ημκ ημίπμ ηήξ Ακαημθήξ ( Ήθζμξ ηαζ εθή-

κδ ) ηαζ ηδκ μνμθή ημφ Σεηημκζημφ καμφ ( Αθνμδίηδ, Άνδξ, μ Γίαξ, Κνυκμξ ). 

 Ζ έκκμζα ηήξ Σσνειδήζεως, ηαεμνίγεηαζ ηχνα πζυ θεπημιενχξ, ζε ζπέζδ ιε ημ Γέκδνμ, ςξ :  

 « Ζ ζηακυηδηα ημφ ακενχπμο κα ακηζθαιαάκεηαζ ηαί κα ενιδκεφεζ ηζξ πμζηίθεξ δμκήζεζξ ηαί 

ηναδαζιμφξ (Γδιζμονβζηέξ-κμδηζηέξ-ροπζηέξ-αζζεδζζαηέξ-εενιζηέξ-μπηζηέξ-δπδηζηέξ η.α. ) 

απυ ηα δζάθμνα επίπεδα ηήξ Γδιζμονβίαξ, υπςξ αοηά εηθνάγμκηαζ ιέζς ηχκ δέηα εηπμνεφ- 

ζεςκ ἢ ζθαζνχκ    ( ηέκηνςκ ) ηχκ ηεζζάνςκ Κυζιςκ ηήξ Γδιζμονβίαξ ».  

Δπάκς ζημ Γέκδνμ ηήξ Εςήξ ημ Κενηρικό Μονοπάηι ἢ ηού Βέλοσς πενζθαιαάκεζ ηζξ ζθαί-

νεξ  -  -  -  πμο είκαζ ιία άκμδμξ απυ ημ οθζηυ επίπεδμ  ιέπνζ ημ Θείμ Δπίπεδμ  

βζά αοηυ ηαζ ζε ηάεε ιφδζδ ἢ αφλδζδ Φςηυξ ( δδθαδή δζεφνοκζδ ηήξ ζοκεζδήζεςξ ), μ 

ιομφιεκμξ ημπμεεηείηαζ ιεηαλφ ηχκ δφμ ζηδθχκ Β ηαζ J απυ υπμο λεηζκά ιία ζοιαμθζηή 

ηίκδζδ ακυδμο ζημ ιμκμπάηζ αοηυ ηαηά ημκ κμδηυ άλμκα Γφζδξ  Ακαημθήξ – ζπήια- 

ηα  5, 14, ηαζ 15.  

   Ζ άκμδμξ αοηή βίκεηαζ ιέζς δζαδμπζηχκ θάζεςκ ( ιοήζεςκ ) ἢ ζηαδίςκ δζεονφκζεςξ ηήξ  

ζοκεζδήζεςξ, δζυηζ ιεηαλφ ηχκ δζαθυνςκ επζπέδςκ ηχκ ηεζζάνςκ ηυζιςκ πμφ πνμακαθέν-

αιε οπάνπμοκ εμπόδια ἢ δρύθακηα ἢ πέπλα ζηυημοξ πμφ πανειπμδίγμοκ ηυζμκ ηδκ οκεζ-

δδζζαηή υζμκ ηαί ηδκ Αοημεπζβκςζζαηή πνμζέββζζδ ημφ ακενχπμο.  

διεζχκμοιε υηζ εάκ πνμζεέζμοιε ημφξ ανζειμφξ ηχκ ηέκηνςκ ηήξ ιεζαίαξ ζηήθδξ, ζημ 

ιμκμπάηζ ημφ Βέθμοξ↑, θαιαάκμοιε ημκ ανζειυ 26, μ μπμίμξ είκαζ μ ανζειυξ ημφ μκυια-

ημξ ημφ Γζαπαέ  יהוה { Γηειάηνζα :   Ηυκη= 10,  Υε= 5,  Βάμο= 6, Υε= 5  ⇒ 10+5+ 6+5 = 26  }.  

Σα πέπθα - παναπεηάζιαηα βζά ηα μπμία ιζθήζαιε οπάνπμοκ ιεηαλφ υθςκ ηχκ επζπέδςκ. 

Σμ πνχημ ζοκεζδδζζαηυ πέπθμ ανίζηεηαζ ζηδκ 32δ  αηναπυ ηαηά ηδκ ζοκεζδδζζαηή άκμδμ  

απυ ημ ηέκηνμ  πνμξ ημ ηέκηνμ  ηαζ αθμνά ηζξ πενζμδείεξ ηήξ ιοήζεςξ ημφ ιαεδημφ. 

Σμ δεφηενμ πέπθμ πςνίγεζ ηδκ θοζζηή ζε εβνήβμνζδ οκείδδζδ απυ ηδκ ζοκείδδζδ ημφ ρο-

πζημφ ηυζιμο ἢ ηυζιμο ηήξ ιμνθμπμίδζδξ ἢ Μέζμο Γχιαημξ πμφ ανίζηεηαζ ζημ ηέκηνμ . 

ηδκ ιφδζδ ημφ Δηαίνμο, δ ηαηάζηαζδ αοηή ηδξ ζοκεζδήζεςξ έπεζ ςξ ζφιαμθμ ημκ Φςημ-

αυθμ  Αζηένα           – ζφιαμθμ ημφ ηέκηνμο  – “ ην αίηην ηνζνύησλ ζαπκαζίσλ θόζκσλ ”,  

( ζφιθςκα πάκηα ιε ημ Δθθδκζηυ ηοπζηυ ημφ Δηαίνμο… ).  

Σμ ηνίημ πέπθμ, ημ ιαφνμ παναπέηαζια ηαηά ηδκ ιφδζδ ημφ Γζδαζηάθμο πμφ πςνίγεζ ημκ 

ηονίςξ καυ (Υζηάθ)  απυ ηα Άβζα ηχκ Αβίςκ (Γεαίν), ανίζηεηαζ ιεηαλφ ηχκ ζθαζνχκ -.  

Υςνίγεζ ηζξ ηαηαζηάζεζξ ηήξ ακενχπζκδξ ζοκείδδζδξ, δδθαδή ηδκ θοζζηή ἢ ζε εβνήβμνζδ, 

ηδκ εοιζηή ἢ ζοκαζζεδιαηζηή, ηαεχξ ηαζ ηδκ κμδηζηή, απυ ηδκ ακχηενδ Πκεοιαηζηή οκεί- 

δδζδ πμφ ζοιαμθίγεζ μ Γζδάζηαθμξ Υζνάι ( ηέκηνμ  ημφ Ζλίοσ  ηαζ έδνα ηχκ Μζπαήθ ).  

 

Γ
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Μπμνμφιε κα οπμεέζμοιε υηζ ηα δέηα εθζνυε είκαζ μζ ημζιζηέξ ανπέξ πμο θεζημονβμφκ εζξ 

ημκ Μαηνυημζιμ ( ζοιπακηζηέξ ) ηαζ ηαηά ακηζζημζπίακ ακηακαηθχκηαζ ζημκ άκενςπμ ηαζ  

ζοβηεηνζιεκμπμζμφκηαζ αθμφ ηαηά ημκ ιανάβδζκμ πίκαηα   ημφ Δνιή ημφ Σνζζιέβζζημο, 

                                            « όπσο είλαη άλσ, έηζη είλαη θαη θάησ ».   

Θέημοιε θμζπυκ λακά ημ βκςζηυ, αθθά  ααζζηυ ενχηδια ηαζ ζοκάια πνμαθδιαηζζιυ !  

Σζ είκαζ μ άκενςπμξ ; Δίκαζ απθχξ, δένια, ζάνηα, μζηά ηαζ θθέαεξ ; Βεααζυηαηα πζ !  

Αοηυ πμο απμηεθεί ηδκ Ηδέα Άνθρωπος, ςξ Ψστή, δεκ είκαζ αοηά πμο απμηαθμφιε δένια, 

ζάνηα, μζηά ηαζ θθέαεξ ( δενιάηζκμζ πζηχκεξ ), ηα μπμία είκαζ απθά έκα ελςηενζηυ πενζηάθο-

ιια. Δίκαζ επεκδφιαηα ηαζ υπζ αοηυξ ηαε’ αοηυξ μ αθδεζκυξ Άκενςπμξ, αθθά ιένμξ αοημφ 

πμο απμηαθμφιε πνμζςπζηυηδηα.  

Σμ Ανθρώπινο Δγώ ηαζ δ Ψστή είκαζ έκκμζεξ ηαοηυζδιεξ. 

Ζ απμπχνδζδ ημφ Ακενχπμο-Φοπή ιε ημκ εάκαημ  απυ ημ μναηυ ημο πενζηάθοιια, ζδιαί-

κεζ απέηδοζδ υθςκ αοηχκ ηχκ επεκδοιάηςκ ( ιακδφεξ ) ηαηά ημ ηοπζηυ ημφ 28
μο

 ααειμφ.   

 

   ΟΙ ΔΙΟΔΟΙ ΣΟΤ ΔΕΝΔΡΟΤ ΣΗ ΖΩΗ                                          ΟΙ ΠΟΣΑΜΟΙ ΣΗ ΓΕΝΕΗ  

                                                                                                                 ΚΑΙ ΣΟ ΔΕΝΔΡΟ ΣΗ ΖΩΗ 
                                                                                                 ΠΡΗΓΚΖΦ ΣΖ ΗΔΡΟΤΑΛΖΜ 
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          ΣΑ 3+3 ΡΟΓΗΑ                      Χ ΓΔΝΓΡΟ ΣΖ ΕΧΖ                 ΚΑΗ ΣΟ ΔΞΚΑΛΗΜΠΔΡ     

 

                                                            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ζπήια 18                                               ζπήια 19                                      ζπήια 20 

 

                            13
μξ

 ΒΑΘΜΟ – ΗΠΠΟΣΖ ΣΖ ΒΑΗΛΗΚΖ ΑΦΗΓΟ 

        ΟΗ ΔΝΝΔΑ ΑΦΗΓΔ ΣΟΤ ΔΝΧΥ ΚΑΗ Ζ ΛΑΜΦΖ ΣΖ ΑΣΡΑΠΖ ΣΟ ΓΔΝΓΡΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           ζπήια 21                                      ζπήια 22                               ζπήια 23 
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Ο Φζθμζμθζηυξ Σεηημκζζιυξ ημφ ΑΑΣ έπεζ ςξ ακηζηείιεκμ ηδκ ιεθέηδ ηήξ οκεζδήζε-

ςξ ημφ επζπέδμο ημφ Γζδαζηάθμο ηαζ πένακ αοημφ ( Μοζηζηυξ Γζδάζηαθμξ ηαζ επέηεζκα ).  

Ζ ηεηναβςκζηή ποναιίδα        εηθνάγεζ ηδκ ζοκείδδζδ ημφ επίπεδμο ημφ Γζδαζηάθμο Υζνάι 

έπεζ ςξ αάζδ ηζξ ζθαίνεξ  -  -  -  ηαζ ημνοθή ημκ  Ήθζμ, ηδκ ζθαίνα .  

Οζ έλδ ηνμφζεζξ ημφ 28
μο

 ααειμφ.   

Έπμοιε ανζειμζμθζηά ++++ = 30.   

Ο ΑΑΣ πενζθαιαάκεζ 33 ααειμφξ μζ μπμίμζ  

ηαηαηάζζμκηαζ ζε επηά ααειίδεξ ἢ μιάδεξ.  

ηα ηνία Φζθμζμθζηά Δνβαζηήνζα, ηα μπμία πενζθαιαάκμοκ ηζξ έλδ  απυ ηζξ επηά ααειίδεξ 

ημφ ζοζηήιαημξ αοημφ, έπμοιε ιοήζεζξ ιέπνζ ημφ 30
μο

 ααειμφ ηαζ εάκ πνμζεέζμοιε ηαζ 

ημφξ ηνείξ επμιέκμοξ ααειμφξ, πμο απμκέιμκηαζ απυ ημ Όπαημ οιαμφθζμ ημφ 33
μο

 ηαζ 

αθμνμφκ εζδζηέξ ιοήζεζξ, έπμοιε ημκ ανζειυ 33.  

Σμ Πκεφια, ημ μπμίμ ακηζζημζπεί ζημ Κμζιζηυ Δβχ ἢ Υζνάι, έπεζ ηέκηνμ ημο ηδκ ζθαίνα  

ημφ Ζθίμο ηαζ εηθνάγεζ ηδκ Τπερζσνείδηζη δζυηζ επζημζκςκεί άιεζα ιέζς “δζυδςκ” ἢ αην-

απχκ ιε υθεξ ηζξ άθθεξ ζθαίνεξ εηηυξ απυ ηδκ ζθαίνα , ιε ηδκ μπμία επζημζκςκεί έιιεζα 

ιέζς ηήξ ζθαίναξ  ημφ ηυζιμο ηήξ Μμνθμπμίδζδξ, δ μπμία ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ « ροπή ». 

Ακαθέναιε 32  αηναπμφξ, ήημζ 10 ζθαίνεξ ηαζ 22 δζυδμοξ, ζε ζφκμθμ 32.  

Πςξ θμζπυκ ηαηαθήβμοιε εζξ ημ κα θνάζμοιε ζημκ πμθοζογδηδιέκμ ανζειυ 33. 

Τπάνπεζ ιζα «ηνοθή » ζθαίνα ἢ Νηαάη πμο ζδιαίκεζ Γκχζδ ηαζ ζημ ακενςπζκυ ζχια ανίζ-

ηεηαζ ζηδκ εέζδ ημφ θάνοββα, ημ θεβυιεκμ απυ ηδκ πανάδμζδ Μήθμ ημφ Αδάι – ζπήια 24. 

Δκχ δ Καιπαθά είκαζ δ ιεθέηδ ημφ Γέκδνμο ηήξ Εςήξ ηχκ δέηα εθζνυε, δ Αθπδιεία είκαζ 

δ ιεθέηδ ημφ Γέκηνμο ηήξ Γκχζδξ ημφ ηαθμφ ηαζ ημφ ηαημφ, ημ μπμίμ ηαθείηαζ Νηαάη. 

Πνυηεζηαζ βζά ιζα εκηεθχξ κέα ανπή πμο ανίζηεηαζ θακεάκμοζα ιέζα ζηδκ ζοκείδδζδ ηαζ δ 

μπμία εηδδθχκεηαζ υηακ μ άκενςπμξ απμηηήζεζ πθήνδ ηαζ μθμηθδνςιέκδ Αοημεπίβκςζδ.  

Σμ Γέκδνμ ηήξ Γκχζδξ, δδθαδή δ Αθπδιεία, είκαζ ηνοιιέκμ ιέζα ζημ Γέκδνμ ηήξ Εςήξ !  

Σμ Γέκδνμ ηήξ Γκχζδξ ζοιαμθίγεηαζ απυ αοηήκ ηδκ ιοζηδνζχδδ ζθαίνα   

ημφ Γέκδνμο ηήξ Εςήξ ηαζ ακηζπνμζςπεφεηαζ ςξ έκαξ ηφηθμξ, πςνίξ ηακέκα  

ζφιαμθμ, πςνίξ ηακέκα πνχια ηαζ πςνίξ ηαιία μζμοδήπμηε είδμοξ ακαθμνά.  

Μυκμκ έκαξ απθυξ ηφηθμξ ◯ !          

                                                                                                                     

                                                                                                                                           ζπήια 24      

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΗΚΑ : 

To Γέκδνμ (ζφιαμθμ) ηήξ Εςήξ απμηεθεί έκα ζφκεεημ πέδζμ πμο πενζβνάθεζ ηδκ ζηαδζαηή 

εηδήθςζδ ηαζ ελέθζλδ ηήξ Γδιζμονβίαξ, ιέζς δζαδμπζηχκ εηπμνεφζεςκ ηαζ ζοιποηκχζεςκ 

ημφ Γδιζμονβζημφ Φςηυξ ( Fiat Lux ), ςξ ηαζ ηδκ ηάεμδμ ηχκ οζχκ ημφ Θεμφ ( Ανπαββέθςκ) 

ηαζ ηχκ οζχκ ημφ ακενχπμο ηαζ εκ ζοκεπεία ηδκ εκζοκείδδηδ επάκμδμ ημοξ ζημκ Γδιζμονβυ. 
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Σα είημζζ δφμ (22) εανασηά βνάιιαηα ηαζ μζ ακηίζημζπμζ δίμδμζ-ιμκμπάηζα ζοιαμθίγμοκ ηαζ 

ηςδζημπμζμφκ μθυηθδνδ ηδκ πμνεία βζά κα αθοπκζζηεί δ οκείδδζδ ηαζ κα βίκμοιε, Δμείς 

ως Ψστές, πθήνςξ ελεθζβιέκμζ χζηε κα έπμοιε ηδκ ιεβίζηδ δοκαηή “ ειπεζνία ” ημφ Θεμφ.  

Δάκ εέθεζ ηακείξ κα ηαηαθάαεζ ηδκ Καιπαθά, ημ Γέκδνμ ηήξ Εςήξ, πνέπεζ κα ιεθεηήζεζ ηδκ 

Αθπδιεία, ημ Γέκδνμ ηήξ Γκχζδξ, ημ μπμίμ ζπεηίγεηαζ ιε ημ Βαζζθζηυ Μοζηζηυ ημφ 32
μο

 

ααειμφ, εζξ ημ ηοπζηυ ημφ μπμίμο ακαθένεηαζ λεηάεανα υηζ : 

          « Η Αιρεκεία θαη ε Κακπαιά ζπλέπξαμαλ θαη εηο απηάο νθείινκελ ηελ αιιεγνξία    

       ηνύ Απνιεζζέληνο Λόγνπ, ν νπνίνο ζα παξάζρεη εηο εκάο ηελ Γλώζηλ ……. ». 

Ακηζζηνυθςξ, πνμηεζιέκμο κα βίκεζ ηαηακμδηή δ Αθπδιεία πνέπεζ κα ιεθεηδεεί ημ Γέκδνμ 

ηήξ Εςήξ, δζυηζ αοηά ηα δφμ είκαζ αθθδθέκδεηα. 

                                                                                         Θεζζαθμκίηδ  22-2-2015 
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