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Σν ζέκα πνπ ζα καο απαζρνιήζεη ζήκεξα, έρεη ζρέζε κε έλαλ από ηνπο ζπκβνιηζκνύο πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηνλ ηάπεηα, πνπ είλαη κηα εηθόλα κε ηξεηο εγγεγξακκέλνπο θύθινπο κέζα ζε 

ηξία ηεηξάγσλα ! ε παιαηνηέξα ηππηθά ππήξραλ δπν ηάπεηεο, από έλαο γηα ηνλ θάζε έλα λαό. 

Δμεηάδνληαο ηνλ πίλαθα ραξάμεσο ηνύ κέιαλνο λανύ βξίζθνπκε ζρεδηαζκέλα ζην θέληξν ηνπ 

απηά ηα ηξία ηεηξάγσλα πνπ πεξηέρνπλ ηξεηο νκόθεληξνπο θύθινπο     - σχήμα  Σ2.  

Κάπνηνη ηάπεηεο, Γαιιηθήο πξνέιεπζεο, πεξηέρνπλ ζην κέζνλ ηνύ εζώηαηνπ θύθινπ ηξία δηα-

πιεγκέλα ηζόπιεπξα ηξίγσλα ηνύ ζρήκαηνο Σ3, ελσ ζε θάπνηνπο άιινπο ηάπεηεο, ηα ηξία ηξί-

γσλα βξίζθνληαη ζην άλσ κέξνο ηνπ εμσηεξηθνύ ηεηξαγώλνπ ην έλα κέζα ζην άιιν σχήμα Σ2. 

                                    ΣΑΠΗΣΑ ΜΔΛΑΝΟ ( 1ου ) ΝΑΟΤ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              σχήμα  Σ2  - τάπης τής Βελγικής στοάς τής Mons 18ου αιώνα 
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ΠΑΛΑΙΟ ΣΑΠΗΣΑ ΜΔΛΑΝΟ ( 1ου ) ΝΑΟΤ        ΠΑΛΑΙΟ ΣΑΠΗΣΑ ΔΡΤΘΡΟΤ ( 2ου ) ΝΑΟΤ 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  σχήμα  Σ3                                                                        σχήμα  Σ4                                                                                          

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               σχήμα  Σ5 -  ηάπεηαο Δξπζξνπ Νανπ από ην Διιεληθό ηππηθό 
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ηελ επάλσ πιεπξά ηνύ εμσηεξηθνύ ηεηξαγώλνπ, νξζώλεηαη ηζόπιεπξν ηξίγσλν ἢ έλαο αηρ-

κεξόο θπβηθόο ιίζνο πνπ αλαπαξηζηνύλ αιιεγνξηθά ηνλ ιόθν Γνιγνζά θαη ν νπνίνο δείρλεη 

ζαλ λα εθηδξώλεη αίκα θαη ύδσξ, θάηη πνπ είλαη κηα ηππηθή παξνπζίαζε ησλ βαζάλσλ ηνύ 

Τηνύ ηνύ Θενύ - ( Franken Manuscript  ). 

Πάλσ ζηνλ θπβηθό ιίζν ππάξρεη έλα Ρόδν πνπ ππνδειώλεη γιπθύηεηα θαζώο θαη ην γξάκκα 

 . αξρηθό ηνύ ΜΑΣ θαη ηεο ιέμεο πνπ αλαθώλεζε θαηά ηελ ζηηγκή πνπ εμέπλεπζε , י

O ρώξνο γύξσ από ην ηεηξάγσλν είλαη γεκάηνο κε ζθνηάδη γηα λα παξαζηήζεη ην ηη ζπλέβε 

θαηά ηελ ζηαύξσζε. Κάησ από απηό, ζην Μσζατθό δάπεδν, ππάξρνπλ αξραία αληηθείκελα 

θαη ηεθηνληθά εξγαιεία κε ζπαζκέλεο ζηήιεο όπσο θαίλεηαη ζηα ζρήκαηα Σ2 θαη Σ3. 

ηνλ πίλαθα ραξάμεσο γηα ηνλ εξπζξό λαό, ζην αλαηνιηθό ηνπ κέξνο ππάξρεη έλαο ζηαπξόο 

πνπ αθηηλνβνιεί, πεξηβαιιόκελνο από ζύλλεθα θαη από ηα επηά ( 7 ) Υεξνπβίκ  - σχήμα  Σ4.  

ην θέληξν ηνύ ζηαπξνύ ππάξρεη έλα αλνηθηό Ρόδν θαη ζην θέληξν ηνπ ην γξάκκα G.  

Από θάησ ππάξρνπλ επίζεο ηα ηξία ηεηξάγσλα κέζα ζηα νπνία ππάξρνπλ νη ηξεηο θύθινη.  

ηελ επάλσ πιεπξά, ζηελ θνξπθή ηεο θπβηθήο πέηξαο, ππάξρεη έλα κηθξό βνπλό πνπ ζρεκα-

ηίδεηαη κε ηξία ηξίγσλα πνπ εγθιείνληαη ην έλα κέζα ζην άιιν θαη παξηζηάλνπλ αιιεγνξηθά 

ην ηεξό βνπλό ( Γνιγνζάο ) επάλσ ζην νπνίν καξηύξεζε ν Ηεζνύο - ( Franken Manuscript  ).  

ε άιια ηππηθά, όπσο θαη ζην Διιεληθό ηππηθό, δελ ππάξρνπλ ηα ηξία σο άλσ ηξίγσλα άιια 

ζην θέληξν ηνύ εζσηάηνπ θύθινπ ηα ηξία δηαπιεθόκελα ηξίγσλα ησλ ζρεκάησλ Σ4 θαη Σ5. 

Τπεξάλσ ηνύ ιόθνπ ππάξρεη έλα επηάθηηλν αθηηλνβόιν άζηξν κε ην γξάκκα G ζην θέληξν. 

 Απηή είλαη ε αιιεγνξηθή παξνπζίαζε ηνύ Τηνύ ηνύ αλζξώπνπ πνπ αλπςώλεηαη ζε όιε ηνπ 

ηελ δόμα - ( Franken Manuscript  ). ηελ λόηηα πιεπξά έλαο πειεθάλνο ηαΐδεη κε ην αίκα ηνπ 

ηα επηά λενγλά ηνπ, κηα εηθόλα απείξνπ ηξπθεξόηεηαο - σχήματα  Σ4 θαη Σ5 .   

ηνλ Βνξξά έλαο αεηόο κε αλνηγκέλα ηα θηεξά, ζαλ λα πξνζπαζεί λα πςσζεί ζηνλ νπξαλό, 

είλαη ε εηθόλα ηήο Τπέξηαηεο Γύλακεο, ελώ από θάησ ηνπ ππάξρεη έλαο αλνηθηόο ηάθνο . 

ην εμσηεξηθό κέξνο ηεο αλαηνιηθήο πιεπξάο ππάξρνπλ ν Ήιηνο, ε ειήλε, έλα ιεπθό πεξη- 

ζηέξη θαη θόξπκβνο κε 7 θόκβνπο πνπ ελώλεη ηνλ αθαηέξγαζην κε ηνλ θαηεξγαζκέλν ιίζν.  

ηελ Αλαηνιή, επάλσ από ηελ έδξα ηνύ  νθνηάηνπ ππάξρεη Φσηνβόινο Αζηέξαο, ν νπνίνο 

θέξεη ζην θέληξν ηνπ ην γξάκκα G ἢ ζηα παιηά ηππηθά αληεζηξακκέλν ην εβξατθό γξάκκα 

ηλ ( ש ), γηα λα ππνδειώζεη ηελ ελζάξθσζε ηνύ Θείνπ Λόγνπ ζηελ αλζξώπηλε θύζε.  

{ Σν όλνκα ηνύ Ηεζνύ ζηα εβξατθά είλαη Γηερέζνπα יהשוה , δειαδή ζην κέζνλ ηνύ νλόκαηνο   
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ηνύ Γηερσβά יהוה έρεη πξνζηεζεί ην γξάκκα ηλ ש πνπ κνηάδεη κε ηξηπιή θιόγα - σχήμα  Σ7. 

Σν Δβξατθό γξάκκα ηλ ש , ζεκαίλεη αηρκεξόο ( δηείζδπζε) θαη έρεη αξηζκεηηθή αμία 300. 

 

 

 

 

 

 

 

                        σχήμα  Σ6                               σχήμα  Σ7                                 σχήμα  Σ8 

Σν Πλεύκα ηνύ Θενύ Ρνπάρ Δινρίκ ( Γένεση θεθ. 1: 2 - Εβρ : רוח אל הימ ) έρεη θαη απηό θαηά 

ηελ Γθεκάηξηα αξηζκεηηθή αμία 300. Γηόηη :   מ   ,6 = ו ,8 = ח ,1 = א ,30 = ל ,5 = ה ,10 = י ,40 =

 Σν αζξνηζκα 40 +10+5+ 30+1+ 6+ 200 = 300 . Άξα ην όλνκα Γηερέζνπα ( Ηεζνύο ) .200 = ר

ζπκβνιίδεη ην ελειηζζόκελν ηξηαδηθό Πλεύκα ηνύ Θενύ ( ηλ - ש ) πνπ γνληκνπνίεη ηα ηέζ-

ζεξα ζηνηρεία πνπ ζπκβνιίδνληαη κε ην Σεηξαγξάκκαην ἢ άθαην όλνκα ηνύ Θενύ יהוה. 

πλεπώο ζην ζρήκα ν Λόγνο, κε ην όλνκα Ηεζνύο, ελζαξθώλεηαη ζπκβνιηθά ζαλ ππξακηδν-

εηδήο Κπβηθόο Λίζνο, ζύκβνιν ηνύ ύκπαληνο, δειαδή θπξηαξρεί ἢ θπβεξλά ηα ηέζζεξα θν-

ζκνγνληθά ζηνηρεία ἢ αληηζηνίρσο ηα ηέζζεξα επίπεδα ηεο Γεκηνπξγίαο - σχήμα  Σ12 }. 

Παξαηεξνύκε κηα πιήξε νκνηόηεηα ηνύ θεληξηθνύ ζρήκαηνο ησλ ηαπήησλ ηνύ 18
νπ

 βαζκνύ, 

κε ηελ απεηθόληζε ηεο γθξαβνύξαο ησλ ζρεκάησλ Σ13 θαη Σ14 ηα νπνία αλαπαξηζηνύλ ζρεκ-

αηηθά, ζε έλα Γεξκαληθό Σεθηνληθό εγρεηξίδην ( Maurisches Handbuch - Leipzig 1829 ), ηνλ 

Κπβηθό ιίζν πνπ έξεπζε αίκα θαη ύδσξ, γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη ηόζνο ιόγνο ζηνλ 18
ν
 βαζκό !  

Σν ηξηπιό ηξίγσλν, πνπ ην ζπλαληνύκε παιηά ζηνλ δηάθνζκν ηνύ λανύ ηνύ 4
νπ

 βαζκνύ, ζπγ-

θαηαιέγεηαη ζήκεξα κεηαμύ ησλ ζπκβόισλ ηνύ 32
νπ

 βαζκνύ - Πξίγθ ηνύ Βαζ Μπζηηθνύ. 

ηνλ 32
ν
 βαζκό έρνπκε ηελ παξαθάησ εθπιεθηηθή πεξηθνπή, ζύκθσλα κε ηελ νπνίαλ : 

             « ε Αιρεκεία θαη ε Κακπαιά ζπλέπξαμαλ θαη ζε απηέο νθείινπκε ηελ αιιεγνξία  

                ηνπ απνιεζζέληνο Λόγνπ , ν νπνίνο ζα καο παξάζρεη ηελ Γλώζε ».   

Έηζη ηα ηξία ηξίγσλα ζηνλ εζώηαην θύθιν ηνύ ηάπεηα ζπκβνιίδνπλ ηα ζηαδία μεδηπιώζεσο  

ηεο Γεκηνπξγίαο, όπσο εθθξάδνληαη ζην ζρέδην ηνύ Κακπαιηζηηθνύ δέλδξνπ ηεο δσήο θαη 

απνδίδνληαη ηειηθά ζην εμσηεξηθό ηεηξάγσλν πνπ νλνκάδεηαη Βαζίιεην ( Malkuth - מלכות ).  
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Ζ εηθόλα απηή κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ελδηαθέξνπζεο εξκελείεο γηα ην I.N.R.I - σχήμα  Σ12. 

Οη ηξεηο θύθινη θαη νη ηξεηο θπβηθέο πέηξεο ἢ ηα ηξία ηεηξάγσλα ηνύ ηάπεηνο ζπκβνιίδνπλ 

αληηζηνίρσο ηελ Σξηαδηθή Φύζε θαη ηελ Σξηαδηθή Δθδήισζε ηνύ Θενύ ζαλ :  

Παηήξ - Παληνδπλακία ( ν έζσ θύθινο - κε θνζκηθή έθθξαζε ην εζσηεξηθό ηεηξάγσλν ). 

Υηόο - Παλαγάπε ( ν κεζαίνο θύθινο - κε θνζκηθή έθθξαζε ην κεζαίν ηεηξάγσλν ) θαη  

Άγην Πλεύκα - Παλζνθία ( ν έμσ θύθινο - κε θνζκηθή έθθξαζε ην εμσηεξηθό ηεηξάγσλν ).   

Σν όηη νη θύθινη είλαη νκόθεληξνη ( νκννύζηνη ) θαη επεθηείλνληαη αθηηληθά παξαπέκπεη ζηνλ 

ηξόπν πνπ έλα θύκα δεκηνπξγείηαη θαη δηαδίδεηαη από ηελ πηώζε κηαο πέηξαο (  .ζην λεξό (  י

Σν 1
ν
 θύκα ηεο Θείαο εθδήισζεο είλαη ην ζηάδην ηήο Παλζνθίαο ηνύ Αγίνπ Πλεύκαηνο. 

Σν 2
ν
 θύκα ηεο Θείαο εθδήισζεο είλαη ην Λνγντθό /Απηνεπηγλσζηαθό ηήο Αγάπεο ηνύ Τηνύ.  

Σν 3
ν
 θύκα ηεο Θείαο εθδήισζεο είλαη ην ζηάδην ηήο Παληνδπλακίαο ηνύ Παηξόο Θενύ.   

Από ηελ ζθνπηά ηνύ αλζξώπνπ, σο κηθξνθόζκνπ, κπνξνύκε λα εξκελεύζνπκε ην ζύκβνιν 

ηνύ ηάπεηα σο εμήο : 

Οη ηξείο νκόθεληξνη θύθινη ζπκβνιίδνπλ ηνπο βαζκνύο ηεο ζπλείδεζεο θαη Απηνεπίγλσζεο 

( Θεία θύζε ) ε νπνία όκσο ζηνλ θνηλό άλζξσπν είλαη εγθισβηζκέλε κέζα ζηα ηεηξάγσλα 

ηεο πιηθήο πξαγκάησζεο πνπ ζπκβνιίδνπλ ηα δηάθνξα επίπεδα ηεο Κνζκηθήο Γεκηνπξγίαο.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    σχήμα  Σ9                                               σχήμα  Σ10   ( Σ2  )                                      σχήμα   Σ11                   
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                                                                          σχήμα  Σ12 

   

                                       ΓΚΡΑΒΟΤΡΑ ΣΟΤ ΚΤΒΙΚΟΤ ΛΙΘΟΤ 

                 (  Από Σεθηνληθό εγρεηξίδην - Maurisches Handbuch - Λεηςία 1829 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     σχήμα  Σ13                                                                             σχήμα  Σ14    
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                 ΓΙΑΚΟΜΟ ΝΑΟΤ Δ ΒΑΘΜΟ ΜΤΣΙΚΟΤ ΓΙΓΑΚΑΛΟΤ 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Από ηελ « Cyclopedia and Dictionary of  Freemasonry » ηνύ Robert Macoy 33
ο
 - ( 1872 ) 

Καηά ζεηξά ηάμεσο, εθ ησλ έζσ πξνο ηα έμσ, ζπκβνιίδνπλ ηελ ζπλείδεζε ηνύ πλεπκαηηθνύ 

επηπέδνπ, ηνύ ςπρνλνεηηθνύ επηπέδνπ ἢ Μέζνπ δώκαηνο θαη ηέινο ηελ ζπλήζε ζε εγξήγν- 

ξζε ζπλείδεζε κέζσ ησλ πέληε αηζζήζεσλ ηνύ αηζεξνθπζηθνύ επηπέδνπ ζην νπνίν δνύκε. 

Δίλαη δε παζηθαλήο ν ξόινο ηνύ Ρόδνπ ἢ ηνύ αληεζηξακκέλνπ ηλ ש, όπσο αλαιύζακε ζηα 

πξνεγνύκελα ζρόιηα, όηαλ απηό αλζίζεη επάλσ ζηελ ηεηξάδα ησλ ζηνηρείσλ ζαλ ζπλείδεζε, 

επί ησλ νπνίσλ ζα θαηαζηεί ην θπξίαξρν ζηνηρείν ( Πεκπηνπζία ) - σχήμα Σ6 .   

Ζ ζπλεηδεζηαθή ηαύηηζε ηνύ ηεηξαγώλνπ ( γλώκνλνο ) κε ηνλ θύθιν ( δηαβήηεο ) ἢ ν απεγ-

θισβηζκόο ηεο ζπλείδεζεο, ηαπηίδεηαη κε ηνλ Φηινζνθηθό ηεηξαγσληζκό ηνύ θύθινπ . 
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Ήδε από ηνλ 4
ν
 βαζκό έρεη γίλεη ε δηαπίζησζε όηη δηήιζακε από ηνλ γλώκνλα ζηνλ δηαβήηε. 

Πξνο ην παξόλ όκσο ε αιεζηλή θύζε ηνύ αλζξώπνπ ( ε πξν ηεο πηώζεσο ), παξηζηάκελε κε 

ηνλ θπβηθό ιίζν, ξέεη ἢ δαθξύδεη αίκα θαη ύδσξ, κε απνηέιεζκα ηα εξγαιεία ηεο Σέρλεο λα 

είλαη θαηεζηξακκέλα. Γειαδή δελ δύλαληαη λα εθπιεξώζνπλ ηνλ ζθνπό ηνπο, ηνπηέζηηλ λα 

βνεζήζνπλ λα δεκηνπξγεζεί κηα εμειηγκέλε πξνζσπηθόηεηα πνπ ζα θεξδίζεη ηελ Αζαλαζία. 

« ἰδνὺ κπζηήξηνλ ὑκῖλ ιέγσ· πάληεο κὲλ νὐ θνηκεζεζόκεζα, πάληεο δὲ ἀιιαγεζόκεζα … , 

δεῖ γὰξ ηὸ θζαξηὸλ ηνῦην ἐλδύζαζζαη ἀθζαξζίαλ θαὶ ηὸ ζλεηὸλ ηνῦην ἐλδύζαζζαη ἀζαλαζίαλ.  

ὅηαλ δὲ ηὸ θζαξηὸλ ηνῦην ἐλδύζεηαη ἀθζαξζίαλ θαὶ ηὸ ζλεηὸλ ηνῦην ἐλδύζεηαη ἀζαλαζίαλ, ηό-

ηε γελήζεηαη ὁ ιόγνο ὁ γεγξακκέλνο· θαηεπόζε ὁ ζάλαηνο εἰο λῖθνο, πνῦ ζνπ, ζάλαηε, ηὸ θέλη-

ξνλ ; πνῦ ζνπ, ᾅδε, ηὸ λῖθνο ; » ( Πξνο Κνξηλζίνπο θεθ. 15, 51, 53 : 55 ). 

Σν ύδσξ ζπκβνιίδεη αθελόο ηελ αιήζεηα θαη αθεηέξνπ ην ζπλαίζζεκα θαη ηνλ ςπρηζκό, ελώ 

ην αίκα ( ν νίλνο ) ηελ πλεπκαηηθόηεηα.  

Απηό εξκελεύεηαη σο αδπλακία ηνύ ελζαξθσκέλνπ αλζξώπνπ λα πςσζεί πλεπκαηηθά ώζηε 

λα βηώζεη θαη λα ζπγθξαηήζεη κέζα ηνπ ηελ αιήζεηα, αιιά θαη λα εθαξκόζεη ηελ πξαγκαηη-

θή εζηθή ( βάπηηζκα εηο άθεζε ακαξηηώλ ) απαιιαζζόκελνο από ηα πάζε θαη ηηο επηζπκίεο. 

 « Ὅηη ραξηδόκελνη ηνῖο Ἰνπδαίνηο κεηὰ ηὸ ηεζλάλαη, λύηηνπζηλ αὐηῷ ιόγρελ. 

   Ὅηη αἷκα θαὶ ὕδσξ ἐμῆιζε, ηὸ κὲλ ἤ δεηθλύνλ αὐηὸλ ἄλζξσπνλ, ηὸ δὲ ὑπὲξ ἄλζξσπνλ · 

    ἤ ὅηη ηὸ κὲλ ὕδσξ ζεκαίλεη ηὸ βάπηηζκα, ηὸ δὲ αἷκα ηὸ πόκα ἡκῶλ ηὸ πλεπκαηηθόλ »  -  

[  ζρόιηα ζην θαηά Ησάλλε Δπαγγέιην - Migne J.P., Patrologia Graeca, Paris 1857 -1866 ]. 

« Τῶλ κὲλ νὖλ ἄιισλ λεθξῶλ ζσκάησλ ην αἷκα πήγλπηαη, θαὶ ὕδσξ θαζαξὸλ νὐθ ἀπνῤῥέεη· 

ηνῦ δὲ θαηὰ ηὸλ Ἰεζνῦλ λεθξνῦ ζώκαηνο, ηὸ παξάδνμνλ θαὶ πεξὶ ηὸ λεθξὸλ ζῶκα ἦλ αἷκα θαὶ 

ὕδσξ ἀπὸ ηῶλ πιεπξῶλ πξνρπζέλ » - [ Ὠξηγέλεο θαηὰ Κέιζνπ ]. 

Ζ ιέμε Golgotha ( Γνιγνζά ) πξνέξρεηαη από ηελ Αξακατθή ιέμε « Γθνπιγθνπιηά » ε νπνία 

ζεκαίλεη « ηόπνο θξαλίνπ » ἢ ηελ παξαπιήζηα Δβξατθή « Γθνπιγθνιέζ » = θξαλίν - נלנלת. 

Καη αλ ν Γνιγνζάο είλαη ην ζύκβνιν ηνύ αλζξσπίλνπ θξαλίνπ, όπνπ βξίζθεηαη ν εγθέθαινο 

θαη ε επίθπζε, ηόηε ζίγνπξα εθεί βξίζθεηαη ην αλώηεξν θέληξν ἢ ην ζεκείν επαθήο ηεο πλ-

είδεζεο ηνύ αλζξώπνπ κε ην Πλεύκα, θάηη ζην νπνίν κπνξεί λα βξεί κηα αηηηνιόγεζε ν όξνο 

Heredom ζηελ Διιεληθή ηνπ απόδνζε σο H(i)ero dom , ιέμε πνπ εξκελεύεηαη σο « ηεξόο  

δόκνο ( νηθία ) », ην κέξνο όπνπ ν Ηεζνύο άθεζε ην Πλεύκα ηνπ : « θαὶ θσλήζαο θσλῇ κεγά-

ιῃ ὁ Θεζνῦο εἶπε· πάηεξ, εἰο ρεῖξάο ζνπ παξαηίζεκαη ηὸ πλεῦκά κνπ » ( Λνπθάο  θεθ. 23: 46 ).  
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Αλ κειεηήζνπκε ηηο δηάθνξεο ζξεζθεπηηθέο παξαδόζεηο, ζα παξαηεξήζνπκε όηη όιεο απν- 

θαιύπηνπλ ηηο ίδηεο απηέο αλαιινίσηεο αιήζεηεο, ηα ίδηα απηά θνζκηθά γεγνλόηα.  

Γελ είλαη κόλνλ ν Ηλδνπτζκόο, πνύ δηδάζθεη όηη ε Γεκηνπξγία έρεη απνξξεύζεη από ηελ ελέξ-

γεηα ηεο 3
εο

 εθδήισζεο ηεο Θεόηεηαο θαη όηη ηα ηέζζεξα θνζκηθά ζηνηρεία, έρνληαο πξνθύ-

ςεη από ηελ αξρή ηεο εμαηνκίθεπζεο πνύ ραξαθηεξίδεη ηελ όςε απηή ηεο Θεόηεηαο, έρνπλ 

εμειηρηεί κε ζηαδηαθέο δηαθνξνπνηήζεηο.  

Αλ ζηξαθνύκε πξνο ηηο Ηνπδατθέο Γξαθέο, ζηελ Γέλεζε ζπλαληνύκε ηελ εμήο δηαηύπσζε :  

« Σν Πλεύκα ηνύ Θενύ - ε Σξίηε όςε, ε νθία - εθέξεην επί ηεο επηθαλείαο ηώλ πδάησλ ». 

Σα ύδαηα, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, δελ είλαη παξά έλαο ζπκβνιηζκόο γηα ηελ ύιε.  

Αιιά θαη νη Γξαθέο ηώλ άιισλ κεγάισλ ζξεζθεηώλ ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ίδηα απηήλ εηθόλα.  

Ζ ίδηα απηή δηδαζθαιία ησλ Ηνπδατθώλ Γξαθώλ δεζπόδεη θαη ζηνλ Υξηζηηαληζκό, εθόζνλ  

ε Υξηζηηαληθή εθθιεζία έρεη δαλεηζηεί από απηέο ηνύο θνζκνγνληθνύο ηεο ζπκβνιηζκνύο. 

Έηζη ε Θεία ελέξγεηα πνύ δσνπνηεί ηελ ύιε είλαη θαη πάιη ε εθπόξεπζε ηεο 3
εο

 όςεσο ἢ 3
νπ

 

Πξνζώπνπ ηεο Υξηζηηαληθήο Σξηάδαο, παξηζηάκελε κε ηνλ εμσηεξηθό θύθιν ηνύ ηάπεηα.  

Θα κπνξνύζακε λα αλαθεξζνύκε θαη ζε θείκελα άιισλ κεγάισλ εθπαηδεπηώλ, πνύ καο κη-

ινύλ θάησ από ην ίδην πλεύκα, ησλ νπνίσλ ε νκόθσλε δηδαζθαιία  ζπλνςίδεηαη σο εμήο : 

« Η ύιε, ε πξννξηζκέλε γηα ηελ εμέιημε ηνύ ζύκπαληνο δηαπνηίδεηαη από ηελ Θεία Ζσή θαη ε 

όςε θάησ από ηελ νπνία γίλεηαη ε ελέξγεηα απηή είλαη ε 3
ε
 όςε ἢ 3

ν
 πξόζσπν ηήο Θεόηεηαο ». 

Ζ ελέξγεηα απηήο ηεο όςεσο ηνύ Θενύ επηθξαηνύζε θαηά ηα πξώηα ζηάδηα ηήο Γεκηνπξγίαο, 

έρνληαο ζηελ ζπλέρεηα παξακεξηζηεί, θαηά θάπνηνλ ηξόπν, από ηελ 2
ε
  όςε ηεο Σξηάδνο, ηελ 

όςε ηνύ « Τηνύ », πνπ αληηπξνζσπεύεη ηελ ελεξγό κέζα ζηνπο νξγαληζκνύο Εσή , ζαλ πλ-

ηεξεηή, Τπνζηεξηθηή θαη Οξγαλσηή ησλ κνξθώλ.  

Ζ θαηαζθεπή θαη δσνγόλεζε ηεο ύιεο από ηελ ελέξγεηα ηεο 3
εο

 όςεσο, αλαθέξεηαη ζπρλά 

ζηελ Δζσηεξηθή θηινζνθία ζαλ έξγν ηνύ 1
νπ

 θύκαηνο δσήο κέζα ζην Ζιηαθό καο ζύζηεκα. 

Γηαηί πξάγκαηη, όπσο μεηπιίγεηαη έλα θύκα, θαηά ηνλ ίδην ηξόπν θαη ε Θεία Εσή απιώλεηαη 

γηα λα δνκήζεη από ηελ πξνζύιε ηα πιηθά άηνκα ηα νπνία ζα απαξηίζνπλ ην όιν ζύζηεκα.  

Σα πιηθά πεξηβιήκαηα πξνζηίζεληαη ην έλα ζην άιιν, έηζη ώζηε λα κπνξέζνπλ δηαδνρηθά, 

ην έλα κεηά ην άιιν, λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ ζαλ θνξείο ἢ νρήκαηα θάζε κνξθήο δσήο.  

Ο άλζξσπνο έρεη πεξηβιεζεί θαη απηόο, κε επηά θνξείο, ηθαλνύο λα κεηαθέξνπλ θάζε είδνπο 

θξαδαζκνύο, ηόζν εθείλνπο πνύ εθπέκπεη, όζν θαη εθείλνπο πνύ δέρεηαη - [  28
νο

 βαζκόο ]. 
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Δθ’ όζνλ ε θύζε ησλ θξαδαζκώλ γίλεηαη νινέλα θαη πην ιεπηή, όινη απηνί νη θνξείο, ν έλαο 

κεηά ηνλ άιινλ, αξρίδνπλ λα ελεξγνπνηνύληαη, ώζηε λα απνθξίλνληαη ζε όια ηα πεδία, παξέ-

ρνληαο έηζη ηελ δπλαηόηεηα ζηελ έγθιεηζηε Εσή λα ιεηηνπξγεί δηά κέζνπ απηώλ. 

Πξόθεηηαη, όπσο είπακε, γηα ηελ Εσή ηεο 2
εο

  όςεο ηεο Θεόηεηαο, πνύ ζηνλ Υξηζηηαληζκό 

είλαη γλσζηή ζαλ « Εσή ηνύ Τηνύ », δηά Σνύ νπνίνπ όπσο ην Δπαγγέιην αλαθέξεη : 

« πάληα δη' αὐηνῦ ἐγέλεην θαὶ ρσξὶο αὐηνῦ ἐγέλεην νὐδὲ ἓλ ὃ γέγνλελ » ( Ησάλλεο θεθ. 1: 3 ). 

Δίλαη Δθείλε ε Γύλακε ( ε Αγάπε ) πνπ θαηά ην ηππηθό ηνύ καζεηή ελώλεη θαη ζπληνλίδεη 

όιε ηελ πιάζε, παξηζηάκελε από ηνλ κεζαίν θύθιν ηνύ ηάπεηα. 

Οηαλ ε Εσή αύηε, πνύ νξγαλώλεη θαί ζπγθξνηεί ηηο κνξθέο, απιώλεηαη κέζα ζην ύκπαλ, 

αξρίδεη λα εθπέκπεη δνλήζεηο πνπ ζπγθεληξώλνπλ ηελ πιε ( ηελ πξνεηνηκαζκέλε ήδε από ην 

1
ν
 θύκα δσήο, ώζηε λα είλαη εύπιαζηε θαη ππάθνπε ) θαη αξρίδεη λα ιακβάλεη ρώξα ε δόκε-

ζε ηώλ κνξθώλ ζηα πςειόηεξα πεδία, παξηζηάκελε από ην κεζαίν ηεηξάγσλν ηνύ ηάπεηα. 

Καηά ην πξσηαξρηθό βέβαηα απηό ζηάδην νη κνξθέο δελ είλαη παξά ηα πξόηππα ( ππνδείγκα-

ηα ) εθείλσλ πνύ ζα εκθαληζηνύλ αξγόηεξα θαηά ηελ δηαδξνκή ηήο εμειίμεσο.  

Γελ πξόθεηηαη δειαδή γηά κνξθέο, ζαλ απηέο πνύ λννύκε ζηνλ θπζηθό θόζκν κε ηελ ιέμε 

απηή, γηά αληηθείκελα δειαδή ζπγθεθξηκέλα πνύ λα κπνξνύλ λα δώζνπλ γέλλεζε ζε ζπγθε-

θξηκέλεο ηδέεο, αιιά γηά εθείλν πνύ ν λνπο καο κε θόπν πξνζπαζεί λα ζπιιάβεη, όηαλ κέζα 

από έλα κεγάιν αξηζκό αληηθεηκέλσλ ζπγθξαηνύκε ηα θνηλά κόλνλ ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, 

απαιείθνληαο απηά ηα ίδηα ηα ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα.  

Ο θύθινο ηνύ ηάπεηα είλαη ην παξάδεηγκα κηαο από ηηο πην απιέο ηδέεο, πνύ κπνξεί λα ζπγ-

θξαηήζεη ν λνύο καο. Πνηά όκσο είλαη ε ραξαθηεξηζηηθή ηδηόηεηα ηνύ θύθινπ ;  

Δίλαη « έλαο επίπεδνο ρώξνο πνπ πεξηβάιιεηαη από κηα γξακκή, ηελ πεξηθέξεηα, ηεο νπνίαο 

θάζε ζεκείν απέρεη ίζε απόζηαζε  - R - από έλα θεληξηθό εζσηεξηθό ζεκείν, ην θέληξν » . 

Ζ ζηαδηαθή αύμεζε ηεο αθηίλαο - R - παξαπέκπεη ζηελ επέθηαζε ελόο ηεξάζηηνπ θύκαηνο. 

Αλ από όια απηά ηα ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα, πνύ έρνπλ σο θνηλό ηνπο ζεκείν ηελ ηδηόηε-

ηα ηνύ θύθινπ, πνπ πξναλαθέξακε, θαηνξζώζνπκε λα εμάγνπκε ηελ ηδέα ηνύ θνηλνύ ραξαθ-

ηεξηζηηθνύ ησλ, δηαρσξίδνληαο ηελ από ηνλ θάζε ζπγθεθξηκέλν θύθιν θαη θάλνληαο ηελ έλα 

ζπλεηδεζηαθό αληηθείκελν, ηόηε ζα έρνπκε αλπςσζεί από ην ζπγθεθξηκέλν ζην αθεξεκέλν 

θαη ζα έρνπκε ιάβεη θάπνηα ηδέα ηνπ ηί ζεκαίλεη έλα « αξρέηππν » ζηα αλώηεξα επίπεδα. 

Όηαλ ν Γεκηνπξγόο αξρίδεη λα εμειίζζεη έλα ύκπαλ, νη πξσηαξρηθέο ηνπ ελέξγεηεο είλαη 
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απηήο ηεο θύζεσο. Γεκηνπξγεί ηα αξρέηππα, αο ηα πνύκε πην παξαζηαηηθά « θαινύπηα ». 

Σν αξρέηππν πνύ πεγάδεη από ηελ Θεία Γηάλνηα, γελλά ζηνλ πιηθό θόζκν, παξηζηάκελνλ κε 

ην ηεηξάγσλν, κηά αλαξίζκεηε πνηθηιία ηύπσλ, κέζα από ηνύο νπνίνπο ην ίδην εθθξάδεηαη.  

Ο θόζκνο ησλ Αξρεηύπσλ είλαη ν πξώηνο πνύ δεκηνπξγείηαη θαη από απηόλ εμαξηάηαη όιε ε 

εμέιημε ζηνπο θαηώηεξνπο θόζκνπο. Ο θόζκνο απηόο - όπσο ιέγεηαη - πεξηθιείεη κέζα ηνπ, 

δπλάκεη, όιεο ηηο κνξθέο θαη νη ηδέεο απηέο επαλαιακβάλνληαη θαη αλαπαξάγνληαη κε πεξηζ-

ζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο από ηνλ ΜΑΣ κε ηελ ζπλδξνκή ηεο Παγθνζκίνπ Φπρήο ἢ ηνύ 

Ππξόο πνπ πεξηθιείεηαη ζηνλ αθνξηζκό I.N.R.I., δειαδή ηελ « κνξθή εθείλε ηεο Δλεξγείαο » 

πνπ επηθνηλσλεί κε ην Πλεπκαηηθό επίπεδν ησλ Αξρεηύπσλ θαη είλαη ε αίηηα ηεο ππάξμεσο 

θαη ζπληεξήζεσο όισλ ησλ θαηλνκέλσλ θαηά ην ηππηθό ηνπ 18
νπ

 βαζκνύ. 

  Ζ Εσή αξρίδεη ηελ εμέιημε ηεο κε κεηαβνιέο πνύ ππαγνξεύνληαη από ηελ Θεία Τπεξζπλεί-

δεζε ηνύ Παηξόο θαη νη κεηαβνιέο απηέο είλαη πξνγελέζηεξεο από ην πιάζηκν θάζε κνξθήο. 

Δθ’ όζνλ ην θύκα ηεο Θείαο Εσήο θαηέξρεηαη πξνο ηα πιηθά ζηξώκαηα, ηα νινέλα θαη πην 

ππθλά, ζπγθεληξώλεη ηελ ύιε ηνπο ζε κνξθέο πην δηαθξηηέο, έσο όηνπ αθνύ δηαζρίζεη όια 

ηα επίπεδα, ην έλα θαηόπηλ ηνύ άιινπ, θηάλεη ηέινο ζηελ δόκεζε ησλ νξπθηώλ κνξθώλ.  

Μέζα ζηηο κνξθέο απηέο ε Εσή βξίζθεηαη ζην έζραην ζεκείν ηνύ πεξηνξηζκνύ ηεο, ελώ ε 

ζηνηρεηώδεο ζπλείδεζε πνπ πθίζηαηαη είλαη ζε θαηάζηαζε πνιώζεσο.  

Δίλαη ε δηαδηθαζία ηεο ελέιημεο ηεο Εσήο κέζα ζηελ ύιε, ην θαηηόλ ηόμν ηήο Γεκηνπξγίαο. 

Σν ζηάδην απηό ηεο ελέιημεο ζπκβνιίδεηαη κε ην ηεηξάγσλν ἢ ηνλ αθαηέξγαζην θπβηθό ιίζν. 

Από ην ζεκείν απηό ε Εσή ζα αξρίζεη ηελ άλνδν ηεο, αλαπηύζζνληαο ζηαδηαθά ηηο ελειηγ-

κέλεο δπλάκεηο ηεο πνπ ζπκβνιίδνληαη κε ηνπο επηά θόκβνπο ηνύ θνξύκβνπ ηνύ ηάπεηνο. 

 Αο δνύκε κε πνηό ηξόπν ε Θεία Εσή θαη ε Θεία πλείδεζε ζα αλαπηύμνπλ κέζα από ηελ ζε 

ζπέξκα δσή ηνύ νξπθηνύ ηελ ηθαλόηεηα λα αληαπνθξίλνληαη, θαηά ηα πξώηα αλνδηθά εμειη-

θηηθά ζηάδηα. ε γεληθέο γξακκέο κπνξνύκε λα ζπλνςίζνπκε ηελ ελέξγεηα ηεο δσήο σο εμήο:  

« Ζ Εσή δέρεηαη ηνύο εμσηεξηθνύο θξαδαζκνύο, πνύ ε ύιε ηεο κνξθήο ηεο κεηαβηβάδεη, 

   θαη αληηζηνίρσο αληαπνθξίλεηαη κε θξαδαζκνύο, πνύ ε ίδηα εθπέκπεη πξνο ηα έμσ. » 

Ζ δσή ε έγθιεηζηε κέζα ζηελ πέηξα έρεη κηα δπλαηόηεηα λα απνθξίλεηαη εληειώο πεξηνξηζ-

κέλε, ελ κέξεη ιόγσ ηεο «ζπεξκαηηθήο» θαηαζηάζεσο ηεο θαί ελ κέξεη ιόγσ ηεο ηξαρύηεηαο 

ηνύ θνξέα πνύ ηελ πεξηθιείεη.  

Γηα ηεξάζηηα ρξνληθά δηαζηήκαηα ε δσή παξακέλεη έγθιεηζηε κέζα ζηελ αιύγηζηε ζήθε ηνπ 
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νξπθηνύ ελεξγώληαο από κέζα πξνο ηα έμσ όπσο θάζε δσή αζθνύκελε πάλσ ζηελ ύιε, ώζηε 

λα απμάλεη ε ειαζηηθόηεηα ηεο κνξθήο θαη παξάιιεια ε ηθαλόηεηα ηνύ λα απνθξίλεηαη.  

Έρεη δηαπηζησζεί ην πόζν νη θξνύζεηο ήηαλ ηξνκαθηηθέο θαηά ηα πξώηα δεκηνπξγηθά ζηάδηα. 

Αλ γπξίζνπκε πίζσ ζηηο πεξηόδνπο όπνπ ε Γή καο δελ ζηέγαδε αθόκε ηελ αλζξσπόηεηα, ζα  

δνύκε πόζν γηγαληηαίεο ππήξμαλ νη ελέξγεηεο ηήο θύζεο, απνηεινύκελεο κόλν από νξπθηέο 

κνξθέο. εηζκνί, εθξήμεηο, ζξαύζεηο πιηθώλ, δηάιπζε θαί αλαδόκεζε, όια ζε κία θιίκαθα 

ηξνκαθηηθή, γηγαληηαία. Καη πίζσ από όια απηά ε Εσή, ζηελ πξνζπάζεηα ηεο λα καιάμεη 

ηελ ύιε, θάλνληαο ηελ πηό εύπιαζηε θαη πηό ηθαλή ζην λα απνθξίλεηαη. 

Καη εθόζνλ παληνύ όπνπ ππάξρεη Εσή, ππάξρεη θαη ζπλείδεζε, ηθαλόηεηα δειαδή αληαπνθ-

ξίζεσο. Ζ ηθαλόηεηα απηή αλαπηύζζεηαη δηεγεηξόκελε από ηελ πεξηβάιινπζα δσή ηνύ Γεκ-

νπξγνύ, δηόηη Απηόο θαηνηθεί κέζα ζε όια, πεξηβάιιεη θαη δηαπεξλά ηα πάληα.  

Ζ ζξεπηηθή ηνπ ζεξκόηεηα - I.N.R.I - δίλεη ζηελ ζπνξά ηεο δσήο αύμεζε θαη έθηαζε, θάλνλ-

ηαο ηελ θάπνηε ηθαλή λα απνηειέζεη έλα αλεμάξηεην θέληξν δσήο.  

Βιέπνπκε έηζη ηελ έγθιεηζηε κέζα ζηελ πέηξα δσή λα πάιιεη κε πεξηζζόηεξε έληαζε, εθ’ 

όζνλ νη εμσηεξηθέο δνλήζεηο επαλαιακβάλνληαη νινέλα θαη πην έληνλεο.  

Ζ αζηακάηεηε απηή αληαιιαγή θξνύζεσλ, ε επηθνηλσλία ηεο δσήο κε ηελ ύιε θαη ηεο ύιεο 

κε ηελ δσή, ζα νδεγήζεη θάπνηε πξνο έλα εμειηθηηθό ζηάδην όπνπ : 

             ην θπηηθό βαζίιεην αξρίδεη λα αλαθαίλεηαη ζηηο πηό ζηνηρεηώδεηο κνξθέο ηνπ.  

Από ην ζηάδην απηό θαη θαζόιε ηελ αλνδηθή πνξεία ηεο εμέιημεο, ε δσή είλαη πιένλ ζε ζέζε 

λα εθδειώλεη ηηο πξώηεο αξρέο θαη ηα πξώηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηθαλόηεηαο πνύ νλνκάδνπ-

κε ζπλείδεζε, κηα ηθαλόηεηα πνύ έιιεηπε από ην νξπθηό.  

Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά είλαη ε ηθαλόηεηα απνθξίζεσο ηεο εζσηεξηθήο δσήο κε νξηζκέλεο 

δηαζέζεηο ζηηο εληππώζεηο πνύ θζάλνπλ από ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ. 

Καη αθνύ ε δσή αλαπηύμεη θαηά ην νξπθηό ζηάδην ηελ ηθαλόηεηα ηεο απόθξηζεο, ην επόκελν 

εμειηθηηθό ζηάδην αξρίδεη από ην ζεκείν απηό, θαη καδί κε ηελ ηθαλόηεηα απόθξηζεο εκθαλί-

δεηαη ε αίζζεζε, επραξίζηεζε ἢ πόλνο, δηαθξηηέο εθδειώζεηο, δηά κέζνπ ησλ νπνίσλ ε δσή 

απνθξίλεηαη ζηηο αξκνληθέο ἢ δπζαξκνληθέο εληππώζεηο πνύ θζάλνπλ από έμσ. 

Όηαλ ε δσή έρεη αλαπηύμεη σο έλα ζεκείν ηελ ηθαλόηεηα ηεο αίζζεζεο ἢ εξεζηζηηθόηεηαο, 

ε εμέιημε επηηαρύλεηαη θαη :  

                      ην δσηθό βαζίιεην αξρίδεη ζηαδηαθά λα θάλεη ηελ εκθάληζε ηνπ.  
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Δθόζνλ ε εξεζηζηηθόηεηα, θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηνύ δσηθνύ βαζηιείνπ, αλαπηύζζεηαη νιν-

έλα θαη πεξηζζόηεξν θαη νη δσηθέο κνξθέο εμειίζζνληαη θάησ από ηελ πίεζε ηεο δσήο κε  

κηα απμαλόκελε πιαζηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα γηα αίζζεζε, έξρεηαη ηέινο ζε εθδήισζε ην 

επόκελν ζηάδην, πνύ είλαη ε δόκεζε ηεο αλζξώπηλεο κνξθήο. 

Από ηελ ίδηα ηελ θύζε ηνπ θαη από νξηζκέλα ζεκειηαθά ραξαθηεξηζηηθά, ην θπζηθό ζώκα 

κέζα ζην νπνίν θαηνηθεί ην αλζξώπηλν Δγώ, είλαη όκνην κε ην ζώκα ηνύ δώνπ, πνύ ε δσή 

είρε δνκήζεη πξηλ από ηελ εκθάληζε ηνύ αλζξώπνπ.  

Ο αηώληνο Θεόο έπιαζε ηνλ άλζξσπν από ηελ ζθόλε ηεο γεο καο ιέλε νη Ηνπδατθέο Γξαθέο. 

Δίλαη έλαο ζπκβνιηζκόο γηα λα δεισζεί  όηη ηα ίδηα γήηλα πιηθά πνύ είραλ ζπλζέζεη ηηο θαη-

ώηεξεο κνξθέο δσήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ αξγόηεξα γηα ηελ δόκεζε ηνύ θπζηθνύ θνξέα ηνύ 

αλζξώπνπ, ηνύ δνρείνπ απηνύ ηνύ πξννξηζκέλνπ λα δερηεί ην λέν θύκα ηεο ζείαο Εσήο θαη 

λα ππεξεηήζεη ην αλζξώπηλν Δγώ ἢ ην αλζξώπηλν Πλεύκα.  

Ζ Δζσηεξηθή θηινζνθία καο δηδάζθεη όηη ην 3
ν
 απηό θύκα δσήο δελ πεγάδεη νύηε από ηελ 3

ε
  

νύηε από ηελ 2
ε
 αιιά από ηελ 1

ε
 όςε ηνύ Γεκηνπξγνύ πνύ γηα ην ιόγν απηό θαη απνθαιείηαη  

« Τπέξηαην Ολ », παξηζηάλεηαη δε κε ηνλ εζώηαην θύθιν ηνύ ηάπεηα. 

Από Απηόλ πεγάδεη απηή ε εθπόξεπζε, ην 3
ν
  θύκα δσήο, πνύ ζα ηεξκαηίζεη ηελ εμέιημε.  

Όηαλ ην 3
ν
  θύκα δσήο θαηέξρεηαη πξνο ηελ Γε θαη ην αλζξώπηλν Δγώ πξνεθβάιιεηαη θαη  

θέξεηαη πξνο ην ζθήλσκα πνύ ζα πξέπεη λα θαηαιάβεη, ε ίδηα δηαδηθαζία πνύ αλαθέξακε 

επαλαιακβάλεηαη θαη πάιη. 

Γηαηί είλαη ην ζπέξκα κόλνλ ηεο πλεπκαηηθήο δσήο πνύ παξέρεηαη θαη όρη απηή ε ίδηα ε Εσή 

ζηελ πιήξε αλάπηπμε ηεο. Γηα απηό πεξηβάιιεηαη κε θνξείο ηθαλνύο γηα κηα πεξαηηέξσ αλά- 

πηπμε, ηθαλνύο λα απνθξίλνληαη θαη λα εθθξάδνπλ κε ηνύο θξαδαζκνύο ηνπο ηηο δηάθνξεο 

θαηαζηάζεηο θαη ηδηόηεηεο πνύ αθππλίδνληαη κέζα ζην ζπέξκα ηεο δσήο πνύ πεξηθιείλνπλ.  

Από ηελ ζηηγκή απηή ην ζπέξκα ηήο Θείαο Εσήο, πεξηβαιιόκελν από ηελ δσή ηνύ Τηνύ, ηνύ 

Λόγνπ, αξρίδεη λα πάιιεη θαη λα δεη ζαλ αλζξώπηλε νληόηεηα, ζαλ έλα αλζξώπηλν Εγώ. 

Αιιά πξηλ πξνρσξήζνπκε ζην ζέκα απηό, αο δνύκε πνηά είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηνύ ηνύ 

λεπίνπ αλζξώπηλνπ Δγώ, ηνύ ζπηλζήξα απηνύ ηνύ Αησλίνπ Ππξόο. 

ην αλζξώπηλν  Δγώ, όπσο θαί ζην Θείν, ε δσή εθδειώλεηαη θάησ από κηάλ ηξηπιή όςε.  

Ζ 1
ε
 όςε πνύ αλάπηπζεηαη ηνζν ζηνλ άλζξσπν όζν θαί ζηό ύκπαλ είλαη ε Γηάλνηα, ν λνύο.  

Ζ αλάπηπμε ηεο δηαλνίαο, ηνύ λνύ, είλαη εθείλν πνύ ελδηαθέξεη ηα πξώηα ζηάδηα ηεο αλζξώ- 
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πηλεο εμέιημεο θαη είλαη ην έξγν ηνύ παξόληνο ζηαδίνπ, εθείλνπ πνύ δηαλύεη ζήκεξα ε αλζ- 

ξσπόηεηα πάλσ ζηελ δηαδξνκή ηεο κεγάιεο απνδεκίαο ηεο.  

Καη αλ αθνινπζήζνπκε ηα εμειηθηηθά ζηάδηα ηήο αλάπηπμεο απηήο, από ηελ επνρή πνύ ζαλ 

έλα απιό ζπέξκα εκθαληδόηαλ ζηηο πξσηόγνλεο θπιέο ηνύ πιαλήηε καο, ζα δηαπηζηώζνπκε 

όηη ε κόιηο αλαθαηλόκελε κέζα ζε εθείλν ηνλ άλζξσπν δηάλνηα, δελ απνθξηλόηαλ παξά ειά- 

ρηζηα ζηηο εμσηεξηθέο επηδξάζεηο, δηεγεηξόκελε κόλνλ από ηηο παξνηξύλζεηο θαί ηα πάζε ηήο 

δσηθήο θύζεο (εηαίξνο). Αο πάξνπκε ην παξάδεηγκα ελόο αγξίνπ. Πόηε βξίζθεηαη ζε δξάζε ; 

Κάζε παξόηξπλζε κηαο δσηθήο επηζπκίαο παίδεη γηα απηόλ ηνλ ξόιν ελόο δηεγεξηηθνύ.  

Ζ πείλα, ε δίςα, ε ζεμνπαιηθή επηζπκία, ν ύπλνο, είλαη ηα κόλα πνύ κπνξνύλ λα ζπγθηλή-

ζνπλ ηελ γελλώκελε ζπλεηδεηόηεηά ηνπ.  

Σα εξεζίζκαηα απηά είλαη από κόλα ηνπο ηθαλά λα ηελ παξαθηλήζνπλ ζε δξάζε, αιιά ζην 

ζηάδην απηό είλαη αθόκε αλίθαλνο γηά κηά ελέξγεηα απηόβνπιε, πνύ λα πεγάδεη έθ ησλ έζσ. 

Δθόζνλ νη δσηθέο δηεγέξζεηο αζθνύληαη επάλσ ζηελ ζπλείδεζε, από δσή ζε δσή, από ελζά-

ξθσζε ζε ελζάξθσζε θαί από αηώλα ζε αηώλα θαηά ηελ δηαδξνκή ησλ δηαδνρηθώλ αλαγελ- 

λήζεσλ ηεο αηνκηθόηεηαο απηήο, πνύ δέλ είλαη αθόκε παξά έλα ζπέξκα αδύλακν, εθ’ όζνλ 

νη θξαδαζκνί ηνπο δηεγείξνπλ ζπλερώο ηελ δηάλνηα - ηελ Σξίηε όπσο είπακε όςε ηνύ Δγώ –  

επαλαιακβαλόκελνη γηα αλαξίζκεηεο θνξέο, αξρίδνπλ θάπνηε λα παξάγνπλ, από ην ίδην ην 

γεγνλόο ηήο επαλαιήςεσο ηνπο, κηα εζσηεξηθή ηάζε λα γελλώληαη ρσξίο ηε κεζνιάβεζε ηήο 

εμσηεξηθήο δηέγεξζεο.  

Βιέπνπκε έηζη ηνλ πξσηόγνλν λα έρεη θζάζεη ζε έλα επόκελν ζηάδην δηαλνεηηθήο εμειημεο.  

Γελ πεξηκέλεη ηώξα λα πεηλάζεη γηα λα θηλεζεί ζηελ αλαδήηεζε ηήο ηξνθήο.  

Ζ αλάκλεζε ηεο πείλαο θαί ηεο ηξνθήο πνπ ηελ ηθαλνπνηεί, είλαη ηώξα αξθεηή ώζηε λα ηνλ 

θάλεη λα θηλεζεί πνιύ πξηλ πεηλάζεη ζηελ αλαδήηεζε ηώλ κέζσλ πνύ ζα απαηηεζνύλ γηά ηελ  

ηθαλνπνίεζε ηήο ζσκαηηθήο ηνπ αλάγθεο.  Όζν αζήκαληε θαη αλ θαίλεηαη εθ πξώηεο όςεσο 

ε δηαθνξά, σζηόζν, πξόθεηηαη γηα κηα βαζεηά κεηακόξθσζε πνύ έρεη επέιζεη.  

Σν άηνκν απηό είλαη ζε ζέζε ηώξα λα δηεγείξεηαη όρη κόλν από ηηο παξνηξύλζεηο ηεο δσηθήο 

θύζεσο ηνπ, αιιά θαη από κία «λνεηηθή εηθόλα» πνύ αλαπαξηζηάλεη ηελ αιγεηλή θαηάζηαζε  

ηνύ ζώκαηνο πνύ δεηάεη ηξνθή θαη ηαπηόρξνλα απηήλ ηελ ίδηα ηελ ηξνθή πνύ κεηαηξέπεη 

ηελ πείλα ζε ζσκαηηθή ηθαλνπνίεζε. 

Με ιίγα ιόγηα, ην άηνκν απηό είλαη ηώξα ζε ζέζε λα ζρεκαηίδεη λνεηηθέο εηθόλεο- είδσια, 
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πνύ κε ηελ ζεηξά ηνπο θαηεπζύλνπλ ηηο ελέξγεηεο θαη ηελ δξαζηεξηόηεηα ηνπ . 

Πόζε πξάγκαηη κεηαβνιή επήιζε !  

Αλαθέξεη ν 4
νο

 βαζκόο : « Δελ ζα επηλνήζεηε πνζώο πιένλ είδσια , δηα λα ελεξγείηε ηπθισο 

ππό ηελ επηξξνή ηνύησλ » . Γίλεηαη Ολ Λνγηθό θαη Εθείλνο είλαη ν Λόγνο ! 

Πξόθεηηαη εδώ γηα ηελ κεηάζεζε ηνύ θέληξνπ ηήο ζπλεηδήζεσο από ην δών ζηνλ άλζξσπν. 

Μηά κεηαβνιή από ηηο πηό ζεκαληηθέο ζηελ εμέιημε ηήο δσήο, πνπ ράξηο ζε απηήλ ν άλζξσ-

πνο πξνθεηκέλνπ λα δξάζεη δελ πεξηκέλεη ηελ εμσηεξηθή ώζεζε.  

Ζ πεγή θαη ε αθεηεξία ηεο δξάζεο ηνπ είλαη ηώξα εζσηεξηθή ζπκβνιηζκέλε κε ηνλ θύθιν.  

Από ην ζεκείν απηό ε εμέιημε επηηαρύλεηαη, ε Γηάλνηα αξρίδεη λα γλσξίδεη ηνλ εαπηό ηεο θαη 

όηαλ ζπληειεζηεί ε κεγάιε απηή αιιαγή - κηα από ηηο πηό ζεκαληηθέο θαί επίπνλεο ζηελ όιε 

εμέιημε - εκθαλίδεηαη ε Απηνεπίγλσζε. Σν άηνκν δηαρσξίδεη ην Δγώ ηνπ, ην ζθεπηόκελν 

θέληξν ηνπ, από ηα εμσηεξηθά αληηθείκελα, ηα αληηθείκελα ηήο ζθέςεσο ηνπ, ηα είδσια.  

Ζ δηάθξηζε απηή ηνύ Δγώ θαη ηνύ Με - Δγώ επαλαιακβαλόκελε αθαηάπαπζηα, δηαπιάζεη 

θαί αλαπηύζζεη ην ζθεπηόκελν θέληξν, ώζηε λα ην θάλεη ηθαλό γηά πεξαηηέξσ εμέιημε. 

Πνηά είλαη ε δηαδηθαζία, πνύ ζα ζπληειέζεη ζε απηήλ ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ; 

Δίλαη ε δηαδηθαζία ηήο ζύγθξνπζεο αλάκεζα ζην Δγώ θαί ζην Με - Δγώ. 

Κύξην ραξαθηεξηζηηθό ηήο δηαλνίαο είλαη ε ζύγθξνπζε, ν δηαρσξηζκόο θαί ε αληηπαξάζεζε. 

Δίλαη ε ραξαθηεξηζηηθή ηδηόηεηα ηεο ην λα θάλεη ην Δγώ έλα θέληξν Ηζρπξό, έλα θέληξν με-

ρσξηζηό, γηαηί ρσξίο απηό θάζε πεξαηηέξσ εμέιημε ζα ήηαλ αδύλαηε.  

Μηά ηέηνηα βέβαηα εμέιημε ( κε ηελ αληηπαξαζεζε  δειαδή θαί ηνλ δηαρσξηζκό ) πηζαλόλ λά 

θαίλεηαη ζαλ νπηζζνδξόκεζε, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα όκσο δελ είλαη. 

 Γηαηί ην λέν απηό Δγώ είλαη ν ζπόξνο ελόο λένπ θέληξνπ δσήο, όπνπ απηή ε ίδηα ε Θεόηεηα 

ζα αλαπηπρηεί, όηαλ ζα έρεη ζπληειεζηεί ε εμέιημε.  

Δίλαη αλάγθε γηα απηό λα γίλεη πξώηα έλα θέληξν ζπλεηδήζεσο απόιπηα δηαρσξηζκέλν από 

θάζε άιιν παξόκνην, πξνθεηκέλνπ λα απειεπζεξσζεί θαη λα πξνρσξήζεη πξνο ηελ ηειείσζε.  

Δίλαη ινηπόλ κε ηελ αληηπαξάζεζε θαη ηε ρσξηζηηθόηεηα πνύ ην θέληξν απηό ζα αλαπηπρηεί. 

Γηαηί ε δύλακε ζε όιεο ηηο εθδειώζεηο ηεο απνθηάηαη κε αγώλα θαη κε θαηάιιειε άζθεζε, 

πνπ ζπκβνιίδεηαη ζην ηεηξάγσλν κε ηελ πάιε κεηαμύ ησλ αληηζέησλ θαη ησλ ελαληίσλ .  

Ζ ίδηα απηή αιήζεηα ηζρύεη θαη ζε όηη αθνξά ηνλ εζηθό θόζκν, όπσο θαη ηνλ θπζηθό.  

Γηαηί θαη νη δύν απηνί θόζκνη είλαη θόζκνη αλνκνηόηεηαο θαη θαηλνκέλσλ.  
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Ζ δηάλνηα ζπιιακβάλεη ηηο δηαθνξέο πξηλ πξνρσξήζεη ζηελ αλαγλώξηζε ηεο πξσηαξρηθήο 

ελόηεηαο πνύ θξύβεηαη πίζσ από απηέο. Ζ αλάιπζε πξνεγείηαη από ηελ ζύλζεζε. 

                          Γελ ζα κπνξνύζακε πνηέ λα ζπιιάβνπκε ηελ ελόηεηα αλ 

                          δελ είρακε παξαηεξήζεη πξνεγνπκέλσο ηελ αλνκνηόηεηα.  

Δθόζνλ ε λνεηηθή αλάπηπμε πξνρσξεί, δηαπηζηώλνπκε όηη ε δηάθξηζε αλάκεζα ζην Δγώ θαη 

ην Με-εγώ νδεγεί ζε κηά γεληθή αληηπαξάζεζε.  

ε θάζε αλζξώπηλε θπιή, όηαλ ε δηάλνηα έρεη μεπεξάζεη ηα πξσηόγνλα ζηάδηα, ν « αγώλαο » 

απηόο ηνύ Δγώ πξνο ην Με-εγώ, πξνο θάζε ηη έμσ από ην Δγώ, είλαη αλαγθαίνο, πξνθεηκέλ-

νπ λα δηεγείξεηαη θαη λα αθππλίδεηαη ε λνεηηθή εμέιημε.  

 Δίλαη έλα ζηάδην παξνδηθό θαη δελ ζα πξέπεη λα απνγνεηεύνληαη ηνπιάρηζηνλ νη κπεκέλνη, 

ζηνπο νπνίνπο παξακέλεη αλακκέλε ε Φιόγα ηεο Ειπίδνο, νη νπνίνη νθείινπλ λα « γλσξίδ- 

νπλ » ηελ ηειηθή έθβαζε, θαζώο θαη όηη ν θόζκνο θαηεπζύλεηαη κε νθία από ηελ Θεόηεηα.  

 Όκσο γηα λα πεξάζνπκε από ην έλα ζηάδην ζην άιιν, από ηνλ έλα θύθιν ζηνλ άιιν, είλαη 

απαξαίηεηε ε απόθηεζε ζπλείδεζεο κε ηελ κεζνιάβεζε, ησλ ηεηξαγώλσλ ηεο εκπεηξίαο , 

ησλ δηαθόξσλ επηπέδσλ ηεο ύιεο. Σα ηεηξάγσλα απηά παξεκβάιινληαη κεηαμύ ησλ θύθισλ. 

ηαδηαθά όκσο, ηα ηεηξάγσλα, νη νγθόιηζνη πνπ έρνπκε ζηα πόδηα καο, γίλνληαη κηθξόηεξα.  

Πξάγκαηη, πξηλ λα δηδαρηεί ν άλζξσπνο ην κεγάιν κάζεκα όηη ε Ζσή είλαη ην παλ θαη όρη ε 

κνξθή, πνπ πεξηθιείεηαη ζηελ έλλνηα ηνύ ηεηξαγώλνπ, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί επαξθώο πξν- 

εηνηκαζκέλνο γηα έλα αλώηεξν βαζκό εμέιημεο, πνιύ πην δύζθνιν από ηνλ πξνεγνύκελν.   

Έλα βαζκό εμέιημεο πνύ ζπλίζηαηαη ζηελ ζύιιεςε ηεο Δλόηεηαο πνπ ππάξρεη πίζσ από ηελ 

πνιιαπιόηεηα, ηεο Αγάπεο θάησ από ηελ αληαγσληζηηθόηεηα, ζην λα είλαη θαλείο ν θίινο 

όισλ θαη ερζξόο θαλελόο, δηόηη όινη είκαζηε αδέιθηα θαη ηέθλα ηνύ ηδίνπ Θενύ.  

Όηαλ ε δηάλνηα ζα έρεη θζάζεη ζε έλα βαζκό αλάπηπμεο, ζρεηηθά πςειό σο πξνο ηηο ζπιιή-

ςεηο απηέο, ηόηε ηα ζπέξκαηα ηεο επόκελεο όςεσο ηνύ Θείνπ ζα αξρίδνπλ λα αλαθαίλνληαη  

κέζα ζηνλ άλζξσπν. Ζ όςε απηή είλαη γλσζηή ζαλ Μαθαξηόηεηα.  

εκαίλεη ηελ πξνζέγγηζε ησλ δηαρσξηζκέλσλ πξαγκάησλ θαη ηελ ζπλέλσζε ηνπο ζην  Έλα. 

ηνλ Υξηζηηαληθό ζπκβνιηζκό ην ίδην απηό ζηάδην νλνκάδεηαη ζηάδην ηνύ Υξηζηνύ ἢ ζηάδην 

ηεο Θείαο Τηνζεζίαο ἢ Χξηζηό-ελν-αηζζεζίαο ( λα αηζζάλεηαη έλα κε ηνλ Υξηζηό Λόγν ). 

 Καη βιέπνπκε ηνλ Ηεζνύ, ζε κηά από ηηο πην ζεξκέο πξνζεπρέο ηνπ λα παξαθαιεί γηα ηνπο 

καζεηέο ηνπ όπσο γίλνπλ έλα κε Απηόλ, ελσκέλνη αλακεηαμύ ηνπο θαη κε Απηόλ ηνλ ίδην.  
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Σεινο ππάξρεη κία ελόηεηα αθόκε πην πςειή, ελόηεηα ηνύ Τηνύ κε ηνλ Παηέξα, ελόηεηα 

θύζεσο θαη όρη ζηνηρείσλ δηαρσξηζκέλσλ. Ζ πςειή αύηε όςε ηεο ζείαο δσήο εθδειώλεηαη 

ζηνλ άλζξσπν, πνύ έρεη γίλεη έλαο ζσηήξαο, έλαο κύζηεο, ν Τηόο ηνύ Θενύ, ζαλ κηά απεξη-

όξηζηε Αγάπε, κηά βαζύηαηε ζπκπάζεηα θαη ζπκπόληα πξνο όια ηα όληα.  

Κάζε αλζξώπηλν Δγώ, πνύ έρεη θηάζεη ζην ζηάδην απηό, απνηειεί κηά λέα δύλακε γηά ηελ 

αλύςσζε όιεο ηεο αλζξσπόηεηαο, ζαλ κηα θαηλνύξγηα θηεξνύγα πνύ έξρεηαη λα πξνζηεζεί 

ζε όιεο ηηο άιιεο, νδεγώληαο ηελ εμέιημε πξνο ηα επάλσ.  

Αλ θάπνηνο είλαη αδύλακνο, αλ ππνθέξεη, αλ έρεη ακαξηήζεη, έξρεηαη θνληά ηνπ λα ηνλ εληζ-

ρύζεη θαη λα ηνύ παξαζηαζεί, ζαλ ηνλ πειεθάλν πνπ θξνληίδεη θαη ηαΐδεη ηα λενγλά ηνπ.  

Απηόο είλαη ν εθδεισκέλνο Υξηζηόο κέζα ζηνλ άλζξσπν. 

Γελ ππνιείπεηαη λα δηαλπζεί παξά κία αθόκε εμειηθηηθή βαζκίδα, ε ηειεπηαία γηα ην αλζξώ-

πηλν απηό Δγώ, πνπ ε ηειεηνπνίεζε ηνπ επηηαρύλεηαη ηώξα νινέλα θαη πεξηζζόηεξν. 

Ο Τηόο γίλεηαη πξάγκαηη απηό πνπ ελ δπλάκεη ππήξμε απ’αξρήο ηεο δεκηνπξγίαο « έλα κε ηνλ 

Παηέξα » , θαηη πνπ πεξηγξάθεηαη άξηζηα θαη κε πνιύ παξαζηαηηθό ηξόπν ζηελ παξαβνιή 

ηνύ Αζώηνπ. Δίλαη ε θαηάζηαζε πνπ θαηά ηνλ ρξηζηηαληζκό ν Θεόο είλαη όινο κέζα ζε όια:  

« Eλ απηώ γαξ δώκελ θαη θηλνύκεζα θαη εζκέλ » ( Πξάμεηο ησλ Απνζηόισλ θεθ. 17 : 28 ). 

Ζ δεκηνπξγία ησλ θέληξσλ ζπλεηδεζεο είλαη έλαο από ηνύο ζθνπνύο ηήο εμέιημεο ηήο Εσήο. 

Ζ πξννδεπηηθή ζύζηαζε ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη κε ην πέξαζκα ηήο Θείαο Εσήο από κνξθή 

ζε κνξθή θαη απηό ρσξίο ηέινο, κέζα ζην αέλαν μεηύιηγκα ηώλ κειινληηθώλ θύθισλ. 

Οιόθιεξε ινηπόλ ε πνξεία ηεο Γεκηνπξγίαο θαη ηνύ αλζξώπνπ, είλαη κηα πξνζνκνίσζε αλ-

όδνπ ζε έλα « Γνιγνζά » θαη απεηθνλίδεηαη ζην θεληξηθό ζρήκαηνο ηάπεηνο ηνύ 18
νπ

 βαζκνύ. 

Γέλ είλαη δπλαηόλ λα γλσξίδνπκε από ηώξα ην ηη καο επηθπιάζζεη ζην ηέινο απηή ε δσή,  

νύηε λα ζπιιάβνπκε ηηο καθξηλέο απηέο θαηαζηάζεηο, ηνύο αλώηεξνπο απηνύο ζθνπνύο ;  

Σα αδύλακα βέβαηα κάηηα καο ηπθιώλνληαη από ηελ εθζακβσηηθή ιάκςε κέζα ζηελ νπνία 

πξνβάιιεη ε έλσζε απηή κε ηνλ Αηώλην Παηέξα, ε έλσζε πνπ μεπεξλάεη θάζε καο όλεηξν.  

Όηαλ όκσο ελλνήζνπκε όηη είκαζηε έλα καδί Σνπ, ηόηε ίζσο δελ ζα είλαη δύζθνιν λα θαηα-

λνήζνπκε όηη ζην ηέξκα ηεο ε εμέιημε ζα έρεη νδεγήζεη θάζε αηνκηθή δσή πξνο ηελ αζύιιε- 

πηε απηή Λακπξόηεηα , ηελ γλσζηή κόλν ζηνλ Γεκηνπξγό ν νπνίνο ζπληεξεί ηα παηδηά ηνπ  

ζαλ ηνλ πειεθάλν θαη δηακνηξάδεη ηελ Εσή ηνπ γηα λα κπνξέζνπκε όινη λα ηελ γλσξίζνπκε.  

                                                                           Αλαηνιή Θεζζαινλίθεο Ννέκβξηνο 2011 

                                                                                                                                               Ηόιανο         


