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Οι μυθμζνοι ςτον 19ο βακμό φζρουν και τθν ςφραγίδα τοφ « Εμζκ » ( אמת ) τοφ 
Εκλεκτοφ Διδαςκάλου τϊν Δϊδεκα ( 11οσ βακμόσ τοφ Α.Α..Σ. ). 
Σθν ςφραγίδα αυτιν τθν βρίςκουμε ςτο μζτωπο τοφ Γκολζμ ( Golem ), που είναι μια 
πολφ δθμοφιλισ μορφι ςτθν Εβραϊκι Λαογραφία και μυκολογία. Η λζξθ Γκολζμ ( 
 που ςθμαίνει πρώτθ φλθ. Σο (גלמ  ) προζρχεται από τθν εβραϊκι λζξθ Gelem (גולמ 
Γκολζμ είναι φαινομενικϊσ πραγματικό πρόςωπο, ςτερείται όμωσ τθν ανκρϊπινθ 
διάςταςθ τισ προςωπικότθτασ και τθσ διάνοιασ. φμφωνα με τθν εβραϊκι παρά-
δοςθ θ ηωι ειςζρχεται ςε αυτό μζςω μιασ μυςτικισ κεουργικισ διαδικαςίασ που 
χρθςιμοποιεί το ειδικό όνομα τοφ Θεοφ ι το «Εμζκ» ςτο οποίο περιζχεται το Α και 
το Ω το οποίο αποτυπϊνεται ςτο μζτωπο. Δθμιουργείται με πθλό όπωσ ιταν και ο 
πρϊτοσ άνκρωποσ, ο Αδάμ.  
Όταν θ αποςτολι του τελειϊνει, από τθν λζξθ Εμζκ, ςτο μζτωπο, αφαιρείται το 
Άλεφ ( א ) και παραμζνει θ λζξθ « μεκ » ( מת ) που ςθμαίνει νεκρό άτομο και ζτςι 
επιςτρζφει πίςω ςτο ζδαφοσ ( χϊμα ) από το οποίο προιρκε.  
Βρίςκουμε εδϊ τον ςυμβολιςμό τϊν απογόνων τοφ Αδάμ, Καϊν και Αβελ ( הבל - αβζλ 
= ματαιότθσ ). Πολλοί ανάγουν τθν καταγωγι τισ λζξεωσ ςτο βιβλίο τισ Δθμιουργί-
ασ ( ζφερ Γιετηιρά ). 
Σθν λζξθ αυτι τθν ςυναντοφμε μόνο μια φορά ςτθν Βίβλο όπου υποδθλϊνει μια 
εμβρυακι ι μια ατελι κατάςταςθ, κάκε τι που δεν είναι πλιρωσ διαμορφωμζνο .  
Ο Ψαλμόσ 139-16 χρθςιμοποιεί τθν λζξθ « Glmi - גלמי » που ςθμαίνει « θ ατελισ 
μορφι μου ». Η πρϊτθ γραπτι ζκδοςθ τθσ Εβραϊκισ παράδοςθσ Μιςνά χρθςιμο-
ποιεί τον όρο για να υποδθλϊςει ζνα μθ καλλιεργθμζνο άτομο. Σο Σαλμοφδ περι-
γράφει ότι ο Αδάμ αρχικά δθμιουργικθκε ςαν ζνα Γκολζμ όταν θ ςκόνθ από τθν 
οποία αποτελείται ηυμϊκθκε ςε ζνα αμορφολόγθτο μεγάλο ςφνολο.  
Αλλά παρόλο που ο Θεόσ ςφραγίηει τον κάκε άνκρωπο με τθν ςφραγίδα τοφ Αδάμ, 
μεταξφ τϊν ανκρϊπων δεν υπάρχει ομοιότθτα. 
Ζν τοφτοισ, εκτόσ από το επίςθμο τυπικό τοφ Διδαςκάλου, υπάρχει και θ πλιρθσ 
παράδοςθ τοφ Γ' βακμοφ ►, The Hiramic Legend ► θ οποία αναφζρει πολλά 
περίεργα, τα οποία εκκζτω εν ςυντομία γιά όςουσ τυχόν τα αγνοοφν. 
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Αναφζρει, λοιπόν, θ πλιρθσ παράδοςθ του Γ' βακμοφ ότι ο Αδονάϊ, είναι ο κεόσ, ο 
οποίοσ είχε ηυμϊςει πθλό για να πλάςει τον Αδάμ και τοφ είχε δϊςει ψυχι δουλικι.  
Ο Αδονάϊ, από φκόνο για το πνεφμα που μετζδωςε ςε Αυτόν και τθν Εφα ο Άγγελοσ 
τοφ φωτόσ Εβλίσ, ( ζνα άλλο όνομα για τον Εωςφόρο ι Αηαηζλ ) εξόριςε τον Αδάμ 
και τθν Εφα από τθν Εδζμ. 
Ο Αηαηζλ ► εμφανίηεται ςτο απόκρυφο βιβλίο τοφ Ενϊχ παρουςιάηεται ωσ ζκπ-
τωτοσ Αρχάγγελοσ. Δίδαξε τουσ ανκρϊπουσ να καταςκευάηουν ξίφθ, μαχαίρια και 
αςπίδεσ και κϊρακεσ και ζκανε ςε αυτοφσ γνωςτά τα μζταλλα τισ Γθσ και τθν τζχνθ 
τισ κατεργαςίασ των. 
το βιβλίο του Ενϊχ λζγεται ότι ζκανε γνωςτά ςτουσ ανκρϊπουσ όλα τα μζταλλα και 
τον τρόπο τθσ κατεργαςίασ τουσ ,όπωσ και τθν χριςθ τοφ Αντιμονίου ( Stibium ςτον 
28ο βακμό ) γνωςτό ωσ πρϊτθ φλθ ςτθν Αλχθμικι εργαςία για τθν παράγωγθ τισ 
Φιλοςοφικισ λίκου . 
Ο Αηαηζλ λοιπόν τιμωρικθκε ( μαηί με πολλοφσ άλλουσ Αρχαγγζλουσ ) διότι κεωρι-
κθκε από τον Θεό ωσ ο διαφκορζασ του ανκρωπίνου γζνουσ. Ωςτόςο ςτο απόκρυφο 
βιβλίο τοφ Ενϊχ ο Αηαηζλ, κατθγορικθκε επίςθσ διότι αποκάλυψε ςτο ανκρϊπινο 
γζνοσ τα μυςτιρια τοφ ουρανοφ, με αποτζλεςμα ο χαρακτιρασ του να πάρει Προ-
μθκεϊκι διάςταςθ. 
Κατόπιν ο Αδάμ ςυνευρζκθ με τθν Εφα και γεννικθκε ο Άβελ. Ο άγγελοσ τοφ Φωτόσ 
Εβλίσ το Πνεφμα του Πυρόσ, ερωτεφτθκε τθν Εφα, θ οποία ενζδωςε ςτον ζρωτα του 
και ζτςι ςτθν ςυνζχεια γεννικθκε ο Κάϊν, απείρωσ υπζρτεροσ τοφ Άβελ. 
Ο Κάϊν και ο Άβελ ζκαναν κυςία ςτον Αδονάϊ και ο μεν Άβελ προςζφερε από τα 
κοπάδια του ενϊ ο Κάϊν τα προϊόντα τθσ προςωπικισ του εργαςίασ που ιταν καρποί 
δθμθτριακϊν. 
Ο Αδονάϊ δζχτθκε τθν πρόςφορα του Άβελ - ο οποίοσ τθν είχε βρει ζτοιμθ - και 
απζρριψε εκείνθ του Κάϊν – θ οποία ιταν προϊόν τθσ δθμιουργικισ προςπάκειασ 
του - διότι φοβόταν τθν ελεφκερθ και ανεξάρτθτθ ψυχι τοφ Κάϊν.  
Ο λόγοσ ιταν ότι ο Άβελ ςαν υιόσ ανκρϊπου δεν εποφκαλμιοφςε τθν εξουςία του 
Δθμιουργοφ, ενϊ ο Κάϊν που ιταν κείασ καταγωγισ είχε μζςα του το ζνςτικτο να 
δθμιουργεί , κάτι που δεν ιταν αρεςτό ςτον ηθλόφκονο κεό. 
Όπωσ δε είδαμε ςτισ λζξεισ τοφ 4ου βακμοφ τοφ Μυςτικοφ Διδαςκάλου, ο Αδονάϊ 
είναι ο πλαςματικόσ εκείνοσ κεόσ, ο οποίοσ δθμιουργικθκε από τον άνκρωπο, ςφμ-
φωνα με τθν περιοριςμζνθ αντίλθψθ και φανταςία του, κατ’ εικόνα τοφ ιδίου τοφ 
ατελοφσ εαυτοφ του. 
Ύςτερα από τθν αδικία αυτιν ο Κάϊν εξοργίςτθκε και κανάτωςε τον Άβελ και ο 
Αδονάϊ τον καταράςτθκε. τθν ςυνζχεια ο Αδάμ και θ Εφα γζννθςαν τον εκ.  
Από τον Κάϊν και τον εκ προιρκαν δυο κατθγορίεσ ανκρϊπων.  
Οι απόγονοι τοφ Κάϊν ιταν ο Σουμπαλκάϊν και ο Χιράμ Αβίφ, επιδζξιοι τεχνίτεσ που 
είχαν τθν ικανότθτα να κατεργάηονται τα μζταλλα και πλάκουν με τα χζρια τουσ 
ζχοντασ τθν κεία ικανότθτα να δθμιουργοφν, από τουσ οποίουσ προιλκαν εκείνοι 
που εργάηονται για να κατακτιςουν τθν Γθ και τισ πθγζσ τθσ. 
Από τον εκ προιλκαν οι Βαςιλείσ και οι Ιερείσ οι οποίοι δζχτθκαν ζτοιμθ τθν γνϊςθ 
από τουσ Θεοφσ και ζλαβαν τα πράγματα όπωσ τα βρικαν. 
Μεταξφ τουσ ιταν και ο βαςιλιάσ ολομϊν, ο ςοφότατοσ ανιρ, ο οποίοσ όμωσ δεν 
είχε εργαςτεί για τθν οφία του αλλά τθν είχε λάβει ωσ δϊρο από τον Θεό.  
Αυτζσ οι δυο κατθγορίεσ υπάρχουν ακόμθ επάνω ςτθν Γθ και μάχονται για το ποιά 
από τισ δυο κα επικρατιςει.  
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Από τθν μια είναι οι προοδευτικζσ δθμιουργικζσ δυνάμεισ και από τθν άλλθ το ςυν-
τθρθτικό Ιερατείο. 
Ο απόγονοσ τοφ Κάϊν Χιράμ, υιόσ τϊν Πνευμάτων τοφ Πυρόσ, καταβάλλει όλθ του 
τθν μεγαλοφυΐα και ενεργθτικότθτα για τθν οικοδόμθςθ τοφ Ναοφ, τον οποίο θ 
υπερθφάνεια τοφ ολομϊντοσ ανεγείρει ςτον αμείλικτο κεό Αδονάϊ, τοφ οποίου το 
μίςοσ καταδιϊκει από αιϊνων το γζνοσ τοφ Κάϊν. Μζςα από τθν Χάλκινθ κάλαςςα, 
ο Χιράμ οδθγείται από τον Σουμπαλκάϊν, δια μζςου τοφ πυρόσ ςτο κζντρο τισ γθσ, 
ςτθν Ψυχι τοφ κόςμου, ςτο Βαςίλειο τοφ Εβλίσ, εκεί οποφ παφει θ τυραννία του 
φκονεροφ Αδωνάϊ και γεφονται τϊν καρπϊν τοφ δζνδρου τισ Επιςτιμθσ. Ο Χιράμ 
ειςάγεται ςτο άδυτο τοφ πυρόσ και ο Σουμπαλκάϊν τοφ εξθγεί τισ αδυναμίεσ και τα 
ταπεινά πάκθ τοφ κεοφ Αδοναϊ, ο οποίοσ μιςεί το πλάςμα του και το ζχει κατα-
δικάςει να αποκνιςκει, για να εκδικθκεί για τα ευεργετιματα που τα πνεφματα τοφ 
Πυρόσ τοφ χοριγθςαν πλουςιοπάροχα.  
Σζλοσ, ο Σουμπαλκάϊν προφθτεφει τθν επικράτθςθ των απογόνων τοφ Χιράμ, οι 
οποίοι κα κακιερϊςουν ςε όλθ τθν Γθ τθν λατρεία τοφ Πυρόσ, καταρρίπτοντασ τθν 
τυραννία τοφ Αδωνάϊ ( προσ Εβραίουσ 1 : 7 ) : 

« ο ποιών τοὺσ ἀγγζλουσ αὐτοφ πνεφματα  
καὶ τοὺσ λειτουργοὺσ αυτοφ πυρὸσ φλόγα » 

Αυτό βζβαια είναι επόμενο και φυςικι ςυνζπεια τϊν αρετϊν τϊν απογόνων τοφ 
Χιράμ Αμπίφ, εφ’ όςον κατά τθν Ροδοςταυρικι κεϊρθςθ δια τοφ INRI : 

« θ Φφςισ όλθ αναγεννάται δια τοφ πυρόσ » 
( INRI = Igne Natura Renovatur Integra ) 

Όςοι βζβαια ςυναντοφν όλα αυτά για πρϊτθ φορά, κα δικαιϊςουν τον χαρακτθρι-
ςμό ότι είναι μάλλον «περίεργα »! Ποία όμωσ μπορεί να είναι θ ερμθνεία αυτϊν 
όλων, τα οποία κα αναςτάτωναν κάκε αγακό κρθςκόλθπτο άνκρωπο, αν τα άκουγε; 
Πρζπει, πρϊτα από όλα να κατανοιςουμε τουσ ςυμβολιςμοφσ διότι :  

ο κάνατοσ τοφ Άβελ από τον Κάϊν ςυμβολίηει τθν επικράτθςθ 
τοφ Πνεφματοσ επάνω ςτθν πακθτικότθτα τισ υλικισ φφςεωσ. 

τθν ςυνζχεια οι μυθμζνοι, πρζπει να προςπακιςουν να απαλλαγοφν από κάκε 
φανατιςμό και κρθςκολθψία.  
Είναι θ προςπάκεια να καταςτοφν πραγματικά ελεφκεροι ςτθν ςκζψθ καί ανεξά-
ρτθτοι από κάκε γνϊμθ ποφ είχαν ςχθματίςει χωρίσ να τθν εξετάςουν, από κάκε 
προκατάλθψθ, από κάκε μιςαλλοδοξία.  
Να μάκουν να εξετάηουν ατάραχοι και εκείνα τα οποία είναι ίςωσ αντίκετα από 
εκείνα που ωσ τϊρα γνϊριηαν και να προςπακιςουν, αν απαιτείται, να ανακεω-
ριςουν όςεσ ιδζεσ είχαν ςχθματίςει από τθν παιδικι θλικία, από τθν ανερμινευτθ 
ανάγνωςθ ενόσ κατ' εξοχι ςυμβολικοφ και κρυπτογραφικοφ κειμζνου, όπωσ είναι θ 
Γζνεςθ. 
Σζλοσ, είναι θ υπογράμμιςθ τθσ υπεροχισ τοφ Πνεφματοσ ζναντι τθσ φλθσ, τθσ 
μεγαλοφροςφνθσ ζναντι τοφ φκόνου, τθσ ελευκερίασ ζναντι τισ τυραννίασ, τθσ 
ελεφκερθσ και ανεπθρζαςτθσ ζρευνασ ζναντι τισ προκαταλιψεωσ και τθσ δειςι-
δαιμονίασ. 

Ιόλαος 
 

 



 


