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Αναφζρει το Τυπικό τοφ 4ου βακμοφ τοφ Μυςτικοφ Διδαςκάλου ςτθν 2θ περιοδεία 
τισ μυιςεωσ : 

« Κάκε γνϊμθ τοφ ανκρϊπου, δυςτυχϊσ είναι μόνον ςχετικι 
και ο Σεκτονιςμόσ ουδεμίαν δζχεται ωσ οριςτικι. 

Επιβάλλει το κακικον τθς Αναζητθσεως τθς Αληιείας, 
άνευ εξαιρζςεωσ, άνευ ςυμβιβαςμοφ ………………….. 

Να ζχετε μία μόνο επιδίωξθ, την Αναζθτηση τθς Αληιείας » 
 
Α. Ειςαγωγι 
Θ ζρευνα τθσ Αλθκείασ οδθγεί τον ερευνθτι να παραδεχκεί ότι : 
1ον μία είναι θ Πθγι τθσ Δθμιουργίασ, τθσ Φφςεωσ· 
2ον οι άπειρεσ εκδθλϊςεισ τθσ είναι ανόμοιεσ· 
3ον ο άνκρωποσ δφναται, μελετϊντασ αυτζσ τισ εκδθλϊςεισ, να ςυνειδθτοποιιςει 
και να εκπλθρϊςει τον ςκοπό για τον οποίον ιλκε ςτον κόςμο. 
Μία οδόσ κα ιταν θ παρατιρθςθ τϊν όςων ςυμβαίνουν ςτθν Φφςθ και θ ανεφρεςθ 
ενόσ αλλθλοςυςχετιςμοφ τϊν μορφϊν που τθν ςυγκροτοφν. 
Όμωσ, μία τζτοια προςζγγιςθ - αν και ορκι - κα ιταν περιοριςμζνθ, κακϊσ λαμβά-
νεται ανεξάρτθτα από το Πάν, εντόσ του οποίου υπάρχει ο κόςμοσ μασ. 
Εάν, αντικζτωσ, ξεκινιςουμε από το Πάν ( από τα Άνω ) και καταλιξουμε ςτθν 
Φφςθ ( δεδομζνου ότι θ Φφςθ αποτελεί και αυτι τμιμα του Παντόσ ), τότε κα 
ζχουμε επιτφχει μία περιςςότερο ολοκλθρωμζνθ εργαςία. 
 
Β. Θεόσ και Δθμιουργία 
Θεωρϊντασ λοιπόν το κζμα εκ των Άνω, αναγκαςτικά κα πρζπει να μιλιςουμε για 
τον Θεό, ζχοντασ πάντοτε τθν ςυναίςκθςθ ότι ο λόγοσ μασ κα περιγράφει και κα 
προςεγγίηει τθν αντίλθψθ που δφναται ο άνκρωποσ να ζχει για τον Θεό και όχι 
Αυτόν τον Κδιο, αφοφ ο Απειροαιϊνιοσ και Απόλυτοσ υπερβαίνει κάκε περιγραφι 
και κάκε προςζγγιςθ. 



Υπό αυτό το πρίςμα κεωριςεωσ, πζντε κατ' αρχιν ςθμεία μποροφν να « λεχκοφν » 
για τον Θεό : 
1. Ποιά είναι θ Φφςθ τοφ Θεοφ 
2. Πϊσ Εκφράηεται ο Θεόσ 
3. Πϊσ Εκδιπλϊνεται ( ξεδιπλϊνεται ) ο Θεόσ 
4. Ποιοφσ Σκοποφσ Θζτει ωσ Στόχουσ Του 
5. Τί Δθμιουργεί ο Θεόσ. 
 
1ον . Ποιά είναι θ Φφςθ τοφ Θεοφ 
Τί είναι ο Θεόσ ;  
Αςφαλϊσ δεν είναι κάποια μορφι, αφοφ οι μορφζσ είναι περιοριςμζνεσ και εντοπι-
ςμζνεσ ςτον χϊρο και ςτον χρόνο. 
Τον Θεό κα πρζπει να Τον αναηθτιςουμε ςτον ιδεατό « χϊρο » τοφ Πνεφματοσ, ςτον 
αφθρθμζνο κόςμο τϊν Ιδεϊν. 
Ο Θεόσ είναι το Απόλυτο, Άπειρο και Αιϊνιο Όν, το Οποίο ςυνδυάηει ςτον απόλυτο 
βακμό τα τρία ςτοιχεία - Ιδζα, Συνείδθςθ και Πνεφμα - δια των οποίων αντιλαμβα-
νόμαςτε ζνα Πνευματικό Όν.  
Δθλαδι : 
 
♦ τθν Ιερά και Απερινόθτθ ( που δεν μπορεί να γίνει κατανοθτι με τθν ανκρϊπινθ   
λογικι ) Ιδζα τισ Μονάδοσ· 
♦ τθν Υπερςυνείδθςθ τισ Αλθκείασ· 
♦ το Άγιον Πνεφμα. 
 
2. Πϊσ εκφράηεται ο Θεόσ 
Ο Πυκαγόρασ ζλεγε : « Αεί ο Θεόσ ο Μζγασ γεωμετρεί ».  
Ο Θεόσ είναι θ Ηωι, χαρακτθριςτικό δε τθσ Ηωισ είναι θ κίνθςθ. Ο Θεόσ ςυνεχϊσ 
κινείται. 
Πϊσ όμωσ εκφράηεται ;  
Προβάλλοντασ ι αντανακλϊντασ τον Εαυτό Του ςε κατϊτερεσ βακμίδεσ.  
Οι εκφράςεισ του Θεοφ, ωσ μερικότερεσ Αυτοφ, νοοφνται ότι γίνονται ςε επίπεδα 
ιεραρχικϊσ χαμθλότερα. 
Ο άνκρωποσ, επί παραδείγματι, ζχει δθμιουργθκεί κατ' εικόνα του Θεοφ, δθλαδι 
αντανακλά ςτθν ςυγκρότθςι του - αλλά ςε ζνα κατϊτερο ( ςχετικότερο ) επίπεδο ι 
βακμίδα υπάρξεωσ - τθν Ιδζα του Όντοσ. 
Κάκε προβολι τοφ Θεοφ εκφράηει μία Ιδζα Του, μία Όψθ Του, μία « πλευρά » Του, 
περιοριςμζνθ ωσ προσ το Άπειρον Ζν. 
Αυτι θ ζκφραςι Του, κακϊσ είναι αποτζλεςμα τθσ προβολισ μιάσ Όψεϊσ Του και 
ζκφραςθ μίασ Ιδζασ Του, νοείται ωσ ςθμείο που αντιδιαςτζλλεται από τθν Πθγι, 
αλλά το οποίο όμωσ περικλείει και εμφανίηει ςτο δικό του κατϊ-τερο επίπεδο το Ζν 
και το Άπειρον του Θεοφ. 
 
3. Πϊσ εκδιπλϊνεται ( ξεδιπλϊνεται ) ο Θεόσ 
Ο Θεόσ εκφράηεται ςυνεχϊσ, εκδθλϊνοντασ τθν Απειρία των Ιδεϊν Του και τθν 
Απειροςφνθ τισ Φφςεϊσ Του. Οι άπειρεσ εκφράςεισ Του δεν εκδιπλϊνονται κατά 
τρόπον τυχαίο, αλλά με κάποιο « ςφςτθμα », το οποίο μαρτυρεί και αυτό τθν Θεία 
Φφςθ. Κφριο χαρακτθριςτικό τισ Θείασ εκδιπλϊςεωσ είναι θ Τάξθ. 



Αυτι τθν Τάξθ ο άνκρωποσ μπορεί να παραςτιςει ςυμβολικϊσ ωσ ζνα ςφςτθμα από 
άπειρεσ ομόκεντρεσ ςφαίρεσ, κάκε μία από τισ οποίεσ ςυντίκεται από άπειρα 
ςθμεία-εκδιπλϊςεισ του Θεοφ. Το ςχιμα αυτό νομίηουμε ότι μπορεί να μασ δϊςει 
μίαν -αμυδρά ζςτω- εικόνα τισ απειροτρόπου εκδιπλϊςεωσ τοφ Θεοφ εν τθ Απειρο-
ςφνθ Αυτοφ. 
 
4. Οι ςκοποί τισ εκδθλϊςεωσ τοφ Θεοφ 
Ο Θεόσ, ωσ Όν με Άπειρθ Συνείδθςθ, δεν είναι δυνατόν να νοθκεί ότι ενεργεί 
αςκόπωσ. Συνεπϊσ κάκε ζκφραςθ του Θεοφ - κάκε εκφαηόμενθ Ιδζα Του – αντι-
προςωπεφει ζναν ςκοπό. Ανόμοιεσ οι Ιδζεσ, ανόμοιοι και οι ςκοποί, αλλά με κοινό 
κζντρο εκπορεφςεωσ. 
Κακϊσ κάκε ιδιαίτεροσ ςκοπόσ ευρίςκεται ςε αλλθλεγγφθ, αμοιβαιότθτα και ςυν-
εργαςία με όλουσ τουσ άλλουσ ςκοποφσ, ςυνεπάγεται ότι όλοι οι ςκοποί, τελικϊσ, 
ςυνδεόμενοι μεταξφ τουσ, καταλιγουν ςε ζναν Σκοπό, αποτζλεςμα τοφ οποίου 
είναι θ Δθμιουργία. 
 
5. Τί Δθμιουργεί ο Θεόσ 
Ο Θεόσ είναι θ Ηωι, δεν δθμιουργεί παρά τθν Ηωι. Όλθ θ Δθμιουργία τοφ Θεοφ ςε 
ζναν ςκοπό τείνει :  ςτθν εμφάνιςθ τισ Ηωισ. 
 
6. Συμπεράςματα 
α. Το Πάν προζρχεται από το Απόλυτο και Απειροαιϊνιο Ζν. 
β. Ο Θεόσ, για να δθμιουργιςει, εκδθλϊνεται αντανακλϊντασ τον Εαυτό Του με 
Τάξθ. 
γ. Σε κάκε εκδιλωςθ του Θεοφ ςυντρζχει και ζνασ ιδιαίτεροσ ςκοπόσ. Και όλοι οι επί 
μζρουσ ςκοποί ςυγκλίνουν αμοιβαίωσ ςτθν υπθρζτθςθ ενόσ και μόνου Σκοποφ : τθν 
εμφάνιςθ τισ Ηωισ. 
δ. Ζτςι, ο Θεόσ εκκινεί ωσ Ζν, εκδθλϊνεται απειροτρόπωσ και ςυγκλίνει και πάλι ςτο 
Ζν, αφοφ οι άπειροι επί μζρουσ ςκοποί Του υπθρετοφν ζναν Σκοπό. 
Νοοφμε τον Θεό να δθμιουργεί εκδιπλοφμενοσ και κατόπιν αναδιπλοφμενοσ. 
Εκδπίπλωςθ είναι θ κίνθςθ από το Ζν ςτο Άπειρον ( Ζνασ ο Θεόσ, άπειροι οι επί 
μζρουσ ςκοποί ). 
Αναδίπλωςθ είναι θ κίνθςθ από το άπειρο ςτο Ζν ( ςφγκλιςθ όλων των επί μζρουσ 
ςκοπϊν ςε Ζν ). 
ε. Στθν εκδίπλωςθ τοφ Θεοφ ανευρίςκουμε τθν ςυνεχι ςκοπιμότθτα ( τθν άλυςςο 
τισ ςκοπιμότθτασ ). Στθν αναδίπλωςι Του ςυναντοφμε τθν Ιεραρχία. 
Εδϊ κα υπενκυμίςουμε δφο βαςικζσ κεωρίεσ οι οποίεσ, από κοινοφ κεωροφμενεσ. 
ςυνκζτουν τθν αλικεια τθν οποία εξετάηουμε. 
Θ μία είναι θ τελεολογικι κεωρία τοφ Σωκράτθ, τθν οποίαν αναφζρει ο Πλάτων. 
Κατ' αυτιν, κάκε τί ςτθν Δθμιουργία υπθρετεί ζναν ςκοπό, άρα αποτελεί ςθμείο τθσ 
εκδιπλϊςεωσ τοφ Θεοφ εν τθ Απειροςφνθ. Θ τελεολογικι κεωρία περιγράφει τθν 
εκδίπλωςθ τοφ Θεοφ δια μζςου τθσ ςκοπιμότθτασ. 
Θ άλλθ είναι θ λεγομζνθ αιτιοκρατικι κεωρία του Αριςτοτζλθ. Το κάκε τί οφείλει 
τθν φπαρξι του ςε κάποιο αίτιο, το οποίο με τθν ςειρά του ανάγεται ςε άλλο αίτιο 
και οφτω κακ' εξισ, μζχρι του απωτάτου Αιτίου, το οποίο αποκαλοφςε Ακίνθτον 
Κινοφν. Θ κεωρία αυτι περιγράφει τθν αναγωγι ςτθν Μονάδα δια τθσ Ιεραρχίασ. 
 



Γ. Θ Φφςθ 
Με τον όρο « Φφςθ » εννοείται ο κόςμοσ που υποπίπτει ςτισ αιςκιςεισ μασ.  
Πρόκειται για το αιςκθτό μζροσ τισ Δθμιουργίασ. 
Θ Φφςθ που μάσ περιβάλλει είναι μία από τισ εκφράςεισ τοφ Θεοφ, ςφραγιςμζνθ με 
τθν Απειροςφνθ, αφοφ άπειρεσ είναι οι εκδθλϊςεισ τθσ. Και αυτζσ οι εκδθλϊςεισ 
ευρίςκονται ςε μία Τάξθ θ οποία μαρτυρεί τθν Θεία προζλευςι τουσ. Κάκε μία από 
τισ ανόμοιεσ αυτζσ εκδθλϊςεισ υπθρετεί ζναν ςκοπό· οι ςκοποί ςυνδζονται μεταξφ 
τουσ ςε αμοιβαία ςυνεργαςία και υπθρετοφν όλοι ζναν Σκοπό, τον κεμελιϊδθ 
Σκοπό τισ Ιδζασ τισ Δθμιουργίασ, τθν Αποκατάςταςθ τισ Πτϊςεωσ, τθν Επάνοδο. 
« Θ Φφςθ είναι μοναδικι ςτθν ςφλλθψι τθσ », ακριβϊσ διότι : 
♦ ανάγεται ςε μία Ιδζα, 
♦ θ οποία εκπορεφεται από μία Πθγι 
♦ και υπθρετεί ζναν κφριο ςκοπό. 
Κατά δεφτερο λόγο, το τυπικό τοφ μακθτι ( ζναρξθ εργαςιϊν ) υποδεικνφει τον 
τρόπο για να επιτφχει ο άνκρωποσ το ςκοπό του, που είναι θ δθμιουργία τισ 
προςωπικότθτάσ του ► και θ απόκτθςθ τισ Συνειδιςεωσ τισ Αλθκείασ : 
« Δεν ανευρίςκομεν ποτζ πλιρωσ το Αιϊνιον Φωσ, το περιζχον το παν, προσ το 
οποίον το παν τείνει,, διότι οι ανκρϊπινοι οφκαλμοί δεν κα θδφνατο να ανκζξουν 
εισ τθν λάμψιν του. Δυνάμεκα όμωσ να ίδωμεν τασ ακτίνασ αυτοφ, μελετϊντασ τθν 
Φφςιν, παρατθροφντεσ τα φαινόμενα, κατερχόμενα εισ το βάκοσ τθσ υνειδιςεωσ 
και ιδίωσ εναρμονίηοντεσ τουσ εαυτοφσ μασ προσ τον Παγκόςμιον Ρυκμόν » 
Και ο τρόποσ αυτόσ, όπωσ μασ υποδεικνφει το κείμενο τοφ τυπικοφ, είναι θ μελζτθ 
τισ φφςεωσ και τϊν φαινομζνων. 
Είδαμε ότι όλεσ οι άπειρεσ εκδθλϊςεισ του Θεοφ είναι ανόμοιεσ μεταξφ τουσ, διότι 
εκφράηουν ανόμοιεσ Ιδζεσ. Επειδι όμωσ προζρχονται από τθν ίδια Πθγι, ςυναρ-
τϊνται μεταξφ τουσ, ςυνεργάηονται - αλλθλοεξυπθρετοφνται : εμφανίηουν μίαν 
αμοιβαιότθτα, θ οποία καταλιγει ςτθν εμφάνιςθ τισ Μονάδοσ. 
Όμωσ οι άνκρωποι είναι γεννθμζνοι εν πτϊςει, δθλαδι ευρίςκονται ζξω από τον « 
λειτουργικό μθχανιςμό » του Θεοφ. Ενϊ είναι εκφράςεισ τϊν Ιδεϊν τοφ Θεοφ, 
ταυτοχρόνωσ ευρίςκονται ζξω από το «κφκλωμα λειτουργίασ» τϊν εκφράςεων τοφ 
Θεοφ. Με άλλα λόγια, το ανκρϊπινο όν δθμιουργικθκε ωσ ζκφραςθ μίασ Ιδζασ τοφ 
Θεοφ, αλλά, κακϊσ δθμιουργικθκε μζςα ςτον κόςμο τισ Πτϊςεωσ, δεν είναι εναρ-
μονιςμζνο με τον « Θείο Μθχανιςμό ».  
Αυτό ςθμαίνει Πτϊςθ. 
Εάν ο άνκρωποσ ιταν εναρμονιςμζνοσ με τον « Θείο Μθχανιςμό », κα ιταν 
πνευματικό Όν και δεν κα είχε κανζνα λόγο να δθμιουργιςει τθν Προςωπικότθτά 
του, κακϊσ -ωσ Πνευματικό Όν αιϊνιο- δεν κα χαρακτθριηόταν από τθν ςχετικότθτα 
τισ υπάρξεωσ ςτον κόςμο. 
Συνεπϊσ το πρόβλθμα είναι: πϊσ κα μπορζςει ο άνκρωποσ να ξεφφγει από τον 
εκτροχιαςμό, από τθν Πτϊςθ, και να ενταχκεί μζςα ςτον « Θείο Μθχανιςμό ». 
Και τοφτο κα το επιτφχει εφαρμόηοντασ μζςα του ό,τι βλζπει ςτθν Δθμιουργία : 
♦ ότι όλα εκπορεφονται από ζνα Κζντρο· 
♦ ότι κάκε ζνα από τα εκπορευόμενα υπθρετεί ζναν ςκοπό· 
♦ ότι οι επί μζρουσ ςκοποί ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ και καταλιγουν ςτθν 
υπθρζτθςθ ενόσ ςκοποφ, ο οποίοσ ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν δθμιουργία Ηωισ. 
Ζχοντασ ωσ υπόδειγμα τθν ενότθτα τισ Φφςεωσ, ο άνκρωποσ δφναται να κατα-
ργιςει το άςκοπο τϊν πράξεϊν του.  
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Δφναται ν' αρχίςει τθν προςπάκεια ϊςτε κάκε ζκφραςι του να υπθρετεί μία 
ςκοπιμότθτα· αλλά και όλεσ οι ανόμοιεσ, επί μζρουσ εκφράςεισ του να ςυνδζονται 
αμοιβαίωσ και να τείνουν ςτθν υπθρζτθςθ ενόσ ςκοποφ: τθν ζκφραςθ ςτον υλικό 
Κόςμο τισ Μίασ Ιδζασ θ οποία τον εμψυχϊνει και ηωοποιεί. Αυτι θ ενιαία ζκφραςθ 
είναι θ Προςωπικότθτα. Ζτςι, ο άνκρωποσ ανάγεται ςτθν Μονάδα, εντάςςεται ςτον 
« Θείο μθχανιςμό » και κακίςταται αιϊνιο Πνευματικό Όν. 
 
Δ. Ο Νόμοσ τισ Ανομοιότθτασ 
Όπωσ λοιπόν βλζπουμε, ο Νόμοσ τισ Ανομοιότθτασ, διζπει κάκε μορφι τθσ 
Φφςεωσ. Κάκε μορφι, όπωσ και κάκε άνκρωποσ, αποτελεί ζκφραςθ μίασ Ιδζασ του 
Θεοφ, ανομοίασ και μοναδικισ. ( Διότι δεν νοείται ο Θεόσ να επαναλαμβάνεται και 
να δρά κατά τρόπο ομοιότυπο, αφοφ κάτι τζτοιο κα ιταν άςκοπο ). 
Ο Θεόσ είναι μία Ενιαία Αρχι που ζχει δφο εκφράςεισ : τθν Σοφία και τθν Αγάπθ. 
 Θ Σοφία δθμιουργεί, θ Αγάπθ ςυντθρεί. 
 Θ ανομοιότθσ ( θ διαφορετικότθσ ) είναι εκδιλωςθ Θείασ Σοφίασ.  
Θ ενότθσ ( αρμονικι ςυνεργαςία τϊν ανομοίων ) είναι εκδιλωςθ Θείασ Αγάπθσ. 
Στθν Φφςθ παρατθροφμε ότι όλεσ οι μορφζσ τθσ είναι ανόμοιεσ μεταξφ τουσ. Οφτε 
ζνα φφλλο δζνδρου δεν είναι ίδιο με κάποιο άλλο. Και όπωσ ακριβϊσ οι ανόμοιεσ 
Ιδζεσ τοφ Θεοφ είδαμε ότι ςυνδζονται με αμοιβαιότθτα και ςυνεργάηονται μεταξφ 
τουσ για να υπθρετιςουν ζναν κοινό ςκοπό, κατ' ανάλογο τρόπο θ Φφςθ, με τισ 
ανόμοιεσ εκδθλϊςεισ τθσ, τείνει ςτθν υπθρζτθςθ ενόσ ςκοποφ. 
Στουσ ανκρϊπουσ, θ ανομοιότθτα μάσ αποκαλφπτεται υπό τθν μορφι τισ ανομοίασ 
αρετισ, τθν οποία κατζχει ο κάκε άνκρωποσ· θ δε Αγάπθ είναι εκείνθ που οφείλει 
να δθμιουργιςει τθν ενότθτα, να εμφανίςει τθν Μονάδα ςτουσ κόλπουσ τισ Ανκρω-
πότθτασ. 
Αυτι είναι θ αλικεια που μάσ αποκαλφπτεται, όςον αφορά ςτον άνκρωπο και ςτθν 
Δθμιουργία, ςκοπόσ τισ οποίασ είναι ζνασ :  
θ Επάνοδοσ τοφ ανκρϊπου ςτθ Μονάδα, θ ζνταξι του ςτθν Θεία Ενότθτα τισ Ηωισ. 
Εάν προςζξουμε τουσ ανκρϊπουσ αφ' ενόσ και τθν Δθμιουργία αφ' ετζρου, κα 
παρατθριςουμε ότι εμείσ οι άνκρωποι είμαςτε διαφορετικοί ο ζνασ από τον άλλον, 
αλλά όλοι ανικουμε ςτθν Μονάδα « Ανκρωπότθτα ». 
Δθλαδι ςτθν ζκφραςθ τισ Ιδζασ ( ι ςτο Είδοσ ) " Άνκρωποσ ". 
Δεν ανικουμε ςτισ μορφζσ τοφ Περιβάλλοντοσ. Διαφζρουμε από τθν Δθμιουργία 
κατά τοφτο : ενϊ θ Δθμιουργία είναι αποτφπωςθ μίασ Ιδζασ και κεματοφφλακασ τθσ 
Αλθκείασ, εμείσ οι άνκρωποι αγνοοφμε τθν Αλικεια και προςπακοφμε να επι-
τφχουμε τθν αντίλθψθ τθσ Αλθκείασ : τθν Συνείδθςθ. 
Επειδι όμωσ ευριςκόμαςτε εν πτϊςει, ο παράγων τοφ κακοφ προςπακεί με κάκε 
τρόπο να μάσ αποτρζψει από τθν προςπάκειά μασ αυτι, για να αποτφχουμε και να 
ταυτίςουμε τθν τφχθ μασ με τθν δικι του. 
Ζρχεται λοιπόν ο καταςτρεπτικόσ παράγων μζςα ςτο Θείο Ζργο τισ Δθμιουργίασ και 
προςκροφει επί του αποτελζςματοσ τισ δράςεωσ τοφ Θείου, αλλοιϊνοντάσ το. Στθν 
προςπάκειά του αυτιν δεν επιτυγχάνει πλιρωσ, διότι τότε κάκε Θεία δράςθ κα 
ακυρωνόταν, ο δε Εωςφόροσ κα αποδεικνυόταν ιςχυρότεροσ από τον Θεό !  
Όμωσ το Θείον ωσ Απόλυτθ Θζςθ είναι ανϊτερο από τθν – πάντοτε ςχετικι - 
άρνθςθ. Διότι θ Θζςθ νοείται υπάρχουςα αφ' εαυτισ, ενϊ θ άρνθςθ τισ Θζςεωσ δεν 
δφναται να νοθκεί εάν δεν υπάρχει θ Θζςθ. 



Αυτι θ ςχζςθ μεταξφ κζςεωσ και αρνιςεωσ ςφραγίηει τον Εωςφόρο ► με τθν 
ςχετικότθτα και τον κακιςτά μειονεκτικό ζναντι τοφ Θεοφ. Θα μποροφςε ο Θεόσ, 
προβάλλοντασ δυναμικά τθν Θζςθ, να εξαφανίςει τθν άρνθςθ. Κάτι τζτοιο όμωσ κ' 
αποτελοφςε πράξθ βίασ· και ο Θεόσ ςζβεται απολφτωσ τθν Ελευκερία. 
Σ' ζναν αςφλλθπτο για εμάσ ςυνδυαςμό ελευκερίασ και ςχετικότθτασ - ςυνδυαςμό ο 
οποίοσ διζπεται από τθν Θεία Δικαιοςφνθ - κάκε ζνασ λαμβάνει το μερίδιο τϊν 
δυνάμεϊν του. Ο Εωςφόροσ παίρνει ό,τι του επιτρζπει θ ςχετικότθτα του, ο δε Θεόσ 
ό,τι εξυπθρετεί τθν δθμιουργικι Του ςκοπιμότθτα. 
Στο πλαίςιο λοιπόν αυτϊν των τριϊν ςτοιχείων : 
♦ Ελευκερίασ· 
♦ ςχετικότθτασ τοφ παράγοντοσ τισ αρνιςεωσ· και 
♦ Θείασ Δικαιοςφνθσ, 
Ο Εωςφόροσ, με τισ εναντιϊςεισ του μζςα ςτθν Δθμιουργία, φζρει και αυτόσ κάποιο 
αποτζλεςμα, αλλά είναι μζγα λάκοσ να κεωριςουμε ότι διευκφνει τα πάντα. Το 
αποτζλεςμα τισ αρνιςεϊσ του είναι ό,τι βλζπουμε ωσ εναντιϊςεισ ςτισ μορφζσ τισ 
Φφςεωσ και ςτουσ ανκρϊπουσ. 
Ο Νόμοσ τισ Ανομοιότθτασ δεν κίγεται, αφοφ ωσ Νόμοσ δθλϊνει τθν Θεία Παρου-
ςία. Εκείνο που κίγεται κάπωσ είναι το αποτζλεςμά του. 
Οι εναντιϊςεισ τοφ αντιπάλου, ζχουν τθν εξισ ςυνζπεια : ο άνκρωποσ, αντί να προ-
χωρεί προσ τθν Αλικεια, προχωρεί προσ μία παρζκκλιςθ· αντί να ςυνειδθτοποιεί 
τθν Αλικεια, πλανάται και δθμιουργεί μίαν εςφαλμζνθ υποκειμενικι « αλικεια », θ 
« αλικεια » αυτι όμωσ δεν ζχει το χαρακτθριςτικό τοφ Νόμου τθσ Ανομοιότθτασ, 
που είναι θ αρμονικι ενότθτα τϊν ανομοίων· διαχωρίηει τουσ ανκρϊπουσ και τουσ 
παγιδεφει ςε δόγματα, κεωρίεσ κλπ. 
Οι εκδθλϊςεισ τισ Θζςεωσ ( τα ποιοτικά γνωρίςματα τοφ Καλοφ ) ζχουν το χαρα-
κτθριςτικό να εναρμονίηονται με αμοιβαιότθτα. Ασ κυμθκοφμε το παράδειγμα τϊν 
διαφορετικϊν μουςικϊν οργάνων ςε μία ορχιςτρα. 
Ενϊ οι εκδθλϊςεισ τθσ αρνιςεωσ - αν και διαφορετικζσ μεταξφ τουσ - δεν μποροφν 
να εμφανίςουν τθν αρμονικι ενότθτα, τθν Μονάδα. 
Συνεπϊσ δεν εμπίπτουν ςτο πλαίςιο τοφ Θείου Νόμου τισ Ανομοιότθτασ. 
Εάν οι άνκρωποι ιςαν ελεφκεροι από τισ παγιδεφςεισ του κακοφ, τότε όλοι κα αντι-
λαμβάνοντο διαφορετικζσ όψεισ τθσ μίασ υπάρχουςασ Αλθκείασ - όψεισ εναρμονι-
ηόμενεσ μεταξφ τουσ, ο οποίεσ κα εμφάνιηαν τθν Μονάδα.  
Οι άνκρωποι δεν κα ιςαν διαχωριςμζνοι. 
Πϊσ μποροφμε να το επιτφχουμε αυτό ; Αξιοποιϊντασ τον Νόμο τισ Ανομοιότθτασ. 
Κάκε άνκρωποσ εκφράηει μίαν Ιδζα του Θεοφ, μίαν Αρετι, ζνα χαρακτθριςτικό 
ποιοτικό γνϊριςμα, ανόμοιο και ιδιαίτερο. Αυτι είναι θ καλι πλευρά τοφ ανκρ-
ϊπου. Εάν κατορκϊναμε να διαγράψουμε τθν κακι όψθ - ό,τι δθλαδι επιςυςςϊ-
ρευςε επάνω μασ το κακό - τότε οι ανόμοιεσ Αρετζσ μασ κα τελοφςαν φυςιολο-
γικϊσ ςε αμοιβαιότθτα μεταξφ τουσ, αφοφ όλεσ ζχουν Θεία προζλευςθ και τείνουν 
προσ ζναν ενιαίο ςκοπό. 
Τί μπορεί να μάσ φζρει ς' αυτό το ςθμείο ; Θ Αγάπθ. 
Αγαπϊντασ, αποδεςμευόμαςτε από το κακό και πλζκουμε το « φφαςμα » τϊν 
ανομοίων Αρετϊν μασ. 
Και αν θ Αγάπθ επεκτακεί μεταξφ όλων των ανκρϊπων, τότε θ ανκρωπότθτα κα 
καταςτεί Μονάδα, αντανακλϊςα εκείνθ τθν Μονάδα τοφ Πνευματικοφ Κόςμου. 
Με άλλα λόγια εφκολα καταλιγουμε ςτα εξισ : 
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« Είςκε, οι άνκρωποι, ανόμοιοι μεταξφ ςασ. Φροντίςτε να βρείτε τθν ανόμοια Αρετι 
που ζχει ο ςυνάνκρωπόσ ςασ και ενωκιτε με αυτιν. Μθ βλζπετε ςτον ςυνάνκρωπό 
ςασ τα ελαττϊματά του - τθν κακι του πλευρά - διότι και ςείσ ζχετε τθν κακι ςασ 
πλευρά. Απαλλαγείτε από αυτιν τθν δζςμευςθ, κρατιςτε το Καλό και φροντίςτε ν' 
ανακαλφψετε τθν ςχζςθ του ςκοποφ ςασ με τον ςκοπό κακενόσ από τουσ άλλουσ 
ανκρϊπουσ.  
Σε αυτι τθν ςχζςθ τϊν ιδιαιτζρων ςκοπϊν, κα εμφανίςετε μία ανκρωπότθτα με 
αντίλθψθ του ενιαίου ςκοποφ τθσ και - υπθρετϊντασ τον ςκοπό αυτόν : 
♦ κα επιτφχετε τθν Επάνοδο και τθν κατάργθςθ τισ Πτϊςεωσ, θ οποία αποτελεί 
αταξία για τον Θείο Κόςμο. 
Θ αξιοποίθςθ τισ Ανομοιότθτασ μεταξφ των ανκρϊπων δθμιουργεί τον « χϊρο » και 
τισ προχποκζςεισ που κα επιτρζψουν τθν Αποκατάςταςθ. Ο ςτόχοσ λοιπόν τϊν 
ανκρϊπων είναι διπλόσ : 
♦ να απελευκερωκοφν από το κακό, να ενωκοφν όλοι οι άνκρωποι, ο κακζνασ δια 
τθσ ιδιαιτζρασ του αρετισ, οφτωσ ϊςτε να εμφανίςουν τθν Μονάδα· και 
♦ να απομακρυνκοφν από αυτι τθν κατάςταςθ υπάρξεωσ, να υψωκοφν προσ τθν 
Πθγι τουσ και να ενωκοφν με αυτιν. 
 
Ε. Ζρευνα τισ Αντικειμενικισ Αλθκείασ. 
Τθν ζνωςθ τϊν ανκρϊπων μζςω τϊν ανομοίων Αρετϊν τουσ πραγματοποιεί θ 
Αγάπθ. Τθν ειςχϊρθςθ όμωσ ςτθν Αλικεια οφείλει να τθν υπθρετιςει θ Συνείδθςθ. 
Προκειμζνου να ανζλκει ςτον Πνευματικό Κόςμο, πρζπει ο άνκρωποσ να βρεί τθν 
οδό που κα τον αναβιβάςει από επίπεδο ςε επίπεδο και κα τον φζρει ζωσ τθν Πθγι 
του. 
Αν δια τθσ Αγάπθσ αποδεςμεφεται κανείσ από τθν δουλεία ςτο κακό και του δίδεται 
θ δυνατότθτα να ςυνενωκεί με τουσ ςυνανκρϊπουσ του, θ μελζτθ, θ παρατιρθςθ, θ 
ζρευνα του αντικειμενικοφ κόςμου - ο οποίοσ είναι κεματοφφλακασ τθσ Αλθκείασ - 
κα του αποκαλφψει τθν Αλικεια. Δεν κα μπορζςει όμωσ ο άνκρωποσ να μεκζξει τθσ 
Θείασ Αλθκείασ μελετϊντασ και ερευνϊντασ τον αντικειμενικό κόςμο, εάν προθγου-
μζνωσ δεν ζχει επιτφχει να δθμιουργιςει δια τθσ Αγάπθσ τον « χϊρο » εντόσ του 
οποίου κα υπάρξει θ Συνείδθςθ, θ αντίλθψθ τθσ Αλθκείασ. 
Τθν Αλικεια παρουςιάηουν, εγκλείουν και φυλάςςουν οι Μορφζσ τισ Δθμιουργίασ ( 
ςυμπεριλαμβανομζνων και των μορφϊν των ανκρϊπων ).  
Και αυτι είναι θ « αντικειμενικι Αλικεια, θ οποία υπάρχει ωσ κζςθ εντόσ του 
κόςμου, αλλά και εκτόσ του κόςμου και πζραν παντόσ κόςμου ». 
Αυτιν τθν αντικειμενικι Αλικεια ι Θζςθ είναι που οι άνκρωποι ονόμαςαν Θεό. 
Κατά μίαν άποψθ, θ λζξθ "Θεόσ" προζρχεται από τθν κζςθ υπό τθν ιδεατι ζννοια 
τθσ λζξεωσ. 
Όμωσ ο άνκρωποσ αντιλαμβάνεται τθν Αλικεια όχι ωσ ζχει αυτι εξ αντικειμζνου, 
αλλά υπό τθν επίδραςθ τισ Εωςφορικισ εναντιϊςεωσ, θ οποία τον πλανά και τον 
οδθγεί ςε άλλα ςυμπεράςματα, που ο άνκρωποσ εκλαμβάνει ωσ Αλικεια. Αυτι θ 
υποκειμενικι « αλικεια » είναι κάτι νόκο, αλλοιωμζνο. 
Ο άνκρωποσ πρζπει να ταυτίηεται με τθν αντικειμενικι Αλικεια και όχι με ό,τι ο 
ίδιοσ πιςτεφει ωσ αλικεια. Εάν λοιπόν κζλει να βρεί τθν Αλικεια, άσ προςτρζξει 
ςτισ Μορφζσ τισ Φφςεωσ, που αποτελοφν τθν εξωτερίκευςθ τισ Αλθκείασ. 
Προκειμζνου ν' αντιλθφκεί τθν Αλικεια, ο άνκρωποσ οφείλει δια τθσ Μορφισ να 
ςυλλάβει τθν Ιδζα.  



Δεν πρζπει να παραμείνει ςτθν εξωτερικότθτα τισ εκφράςεωσ τθσ Ιδζασ, αλλά 
οφείλει ν' ανζλκει ςτθν Ιδζα. 
 
1. Σφλλθψθ τθσ Ιδζασ ςτα τρία Επίπεδα 
Προτοφ προχωριςουμε ςτισ μεκόδουσ δια των οποίων επιτυγχάνεται θ αντίλθψθ 
τθσ Ιδζασ, κα πρζπει να εξετάςουμε πϊσ ςυλλαμβάνεται θ Ιδζα ςτα τρία επίπεδα : 
υλικό, αικερικό και πνευματικό. 
Στον υλικό κόςμο, οι αιςκιςεισ μάσ δίδουν τθν εςοδεία τουσ από ό,τι ςυνζλαβαν 
από τον εξωτερικό κόςμο. Το ςυναίςκθμα τθν μεταφζρει ςτιν νόθςθ και θ νόθςθ 
τθν κατεργάηεται.  
Ωσ αποτζλεςμα, μάσ δίδεται θ πρϊτθ αντίλθψθ τθσ εξωτερικότθτασ τισ Ιδζασ. 
Στο αικερικό επίπεδο δεν υπάρχουν δραςτθριότθτεσ· εκεί υπάρχει μόνον θ δεκτι-
κότθτα. Αυτι παραλαμβάνει τθν εμπειρία από το εκεί περιβάλλον και τθν φζρνει 
ςτο όν. Θ υπεραίςκθςθ παραλαμβάνει το αντικείμενο τισ δεκτικότθτασ και το μετα-
φζρει ςτθν διαίςκθςθ, θ οποία δίδει τθν αντίλθψθ τισ Ιδζασ ςτο αικερικό επίπεδο. 
Στα δφο επίπεδα που εξετάςαμε, το όν λαμβάνει εκ των κάτω, ανυψϊνεται και απο-
κτά ςυνείδθςθ.  
Στον Πνευματικό κόςμο θ πορεία είναι αντίςτροφθ : 
♦ θ Φανταςία κατζχει τθν Ιδζα 
♦ θ Θζλθςθ τθν κινθτοποιεί και 
♦ θ Ιςχφσ τθν δυναμοποιεί. 
 
2. Λογικι και Αναλογικι 
Μιλϊντασ για τθν πορεία τθσ Ιδζασ ςτα διάφορα επίπεδα υπάρξεωσ, αναφζρουμε 
ότι : 
♦ θ Ιδζα εκπορεφεται από το Θείο Υπερςυνείδθτο· 
♦ αποκρυςταλλϊνεται ωσ Αρικμόσ ςτον Πνευματικό Κόςμο· 
♦ αντανακλάται ωσ Εικόνα ςτο αικερικό επίπεδο και τελικϊσ 
♦ εκδθλϊνεται ωσ Μορφι ςτον υλικό κόςμο. 
Αυτόσ είναι ο κατακόρυφοσ τρόποσ εκδιπλϊςεωσ του Θεοφ. 
Εάν τϊρα κεωριςουμε το επίπεδο εντόσ του οποίου ηοφμε, βλζπουμε να υπάρχουν 
οι μορφζσ, ωσ καταλιξεισ τισ εκφράςεωσ Θείων Ιδεϊν. Αυτζσ οι μορφζσ δεν ευρί-
ςκονται ςε κατακόρυφθ ςχζςθ μεταξφ τουσ, αλλά ςε οριηοντία. Δθλαδι ο αντι-
κειμενικόσ κόςμοσ τθσ Φφςεωσ είναι μία «επί οριηοντίου επιπζδου» ζκφραςθ του 
Δθμιουργοφ Θεοφ. 
Ζχουμε λοιπόν τθν ξεδίπλωμα τισ Ιδζασ διττϊσ : 
οριηοντίωσ, μζςα ςτθν Φφςθ· και 
κατακορφφωσ, δια των διαφόρων επιπζδων ( πνευματικοφ, αικερικοφ και υλικοφ ). 
Επομζνωσ χρθςιμοποιοφμε δφο τρόπουσ ερεφνθσ τισ Αλθκείασ και αντιλιψεωσ τισ 
Αλθκείασ. 
Θ μία αφορά ςτθν ζρευνα τθσ Αλθκείασ κακϊσ αυτι μάσ παρουςιάηεται « οριηον-
τίωσ ».  
Θ δεφτερθ μζκοδοσ αναφζρεται ςτθν ζρευνα τθσ Αλθκείασ, κακϊσ αναγόμαςτε 
«κατακορφφωσ» από το ζνα επίπεδο ςτο άλλο, μζχρι τθν Πθγι τισ Ιδζασ. 
Προκειμζνου να αντιλθφκοφμε τθν Ιδζα κατά τθν οριηόντια ζκφραςι τθσ, μετα-
χειριηόμαςτε τθν λογικι. 



Συγκρίνουμε τισ μορφζσ, ανακαλφπτουμε τθν μεταξφ τουσ ςχζςθ θ οποία αναφζ-
ρεται ςτον ςκοπό τθσ κάκε μορφισ. Μ' αυτόν τον λογικό ςυςχετιςμό αποκτοφμε τθν 
πρϊτθ αντίλθψθ τθσ Ιδζασ - αντίλθψθ τθσ εξωτερικισ μορφισ που είναι ζκφραςθ 
τθσ Ιδζασ ςτο οριηόντιο επίπεδο εκδιπλϊςεωσ. 
Δεν μποροφμε όμωσ δια τθσ λογικισ να ανζλκουμε από τθν εξωτερικι Μορφι ςτθν 
ίδια τθν Ιδζα. Για να ανζλκουμε από το ζνα επίπεδο ςτο άλλο, απαιτείται άλλθ 
μζκοδοσ : θ αναλογικι. 
Δια τθσ λογικισ ο άνκρωποσ ςκζπτεται· δια τθσ αναλογικισ μεταφζρεται από το 
κατϊτερο επίπεδο ςτο ανϊτερο. Θ λογικι βεβαιϊνει τθν φπαρξθ τθσ Ιδζασ. 
Θ αναλογικι αποτελεί τθν κλίμακα ανόδου ςτθν Πθγι τισ Ιδζασ.  
Θ λογικι ςυνιςτά τθν οριηόντια ζρευνα· θ αναλογικι, τθν κατακόρυφθ ζρευνα.  
Στθν λογικι υπάρχει νοθτικι ςφγκριςθ· ςτθν αναλογικι, βιωματικι αναγωγι. 
Θ λογικι εδράηεται ςτθν ιςοτιμία των μορφϊν. Θ αναλογικι, ςτθν ιεραρχία τθσ 
εκδιπλϊςεωσ από το ανϊτερο ςτο κατϊτερο. 
 
Συμπεραςματικά : 
 
Θ Φφςθ μάσ διδάςκει τθν Ενότθτα μζςα ςτθν πολλαπλότθτα ( Ζν το Πάν ).  
Όλεσ τθσ οι εκδθλϊςεισ εναρμονίηονται ςε ζναν ςκοπό : τθν εμφάνιςθ τισ Ηωισ.  
Κατά παρόμοιο τρόπο, ο άνκρωποσ - αξιοποιϊντασ τον Νόμο τθσ Ανομοιότθτασ - κα 
πρζπει : 
♦ να ενοποιιςει τον εαυτό του, εναρμονίηοντασ όλεσ του τισ δραςτθριότθτεσ εντόσ 
του πλαιςίου τισ προςωπικότθτόσ του, εμφανίηοντασ τθν Μονάδα ςτον εαυτό του· 
και 
♦ να ενοποιθκεί ωσ ςφνολο - ωσ Ανκρωπότθτα - δια τθσ ςυναλλαγισ τϊν ιδιαιτζρων 
αρετϊν τϊν ατόμων, εμφανίηοντασ τθν Μονάδα ςτο ςφνολο. 
Εκ παραλλιλου, θ Φφςθ αποτελεί κεματοφφλακα τισ Αντικειμενικισ Αλθκείασ, τθν 
οποίαν ο άνκρωποσ καλείται να ερευνιςει με δφο μεκόδουσ : 
♦ αφ' ενόσ δια τθσ λογικισ ( νοθτικϊσ, κατά τθν «οριηοντία» εκδίπλωςι τθσ ςτο 
επίπεδο τισ αιςκθτισ Φφςεωσ )· και 
♦ αφ' ετζρου δια τθσ αναλογικισ ( βιωματικϊσ, κατά τθν κατακόρυφθ εκδίπλωςι 
τθσ δια των διαφόρων επιπζδων ). 
 

Ιόλαος 
 


