
         Η ΚΑΘΟΔΟ  ΚΑΙ  ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΠΝΕΤΜΑΣΟ 

Όπσο είλαη εμαθξηβσκέλν θαη φπσο αλαθέξεηαη ζηελ “ Γέλεζε ”, ν άλζξσπνο εκθαλίζζεθε  

ηειεπηαίνο απφ φια ηα δεκηνπξγήκαηα. Αθνχ δειαδή ν Θεφο πεξάησζε ην έξγν ηεο Γεκηνπ-

ξγίαο, ζαλ επηζηέγαζκα απηήο έπιαζε ηνλ θαη’ εηθφλα Απηνχ θαη θαζ’ νκνίσζε άλζξσπν. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ηνλ πξνίθηζε κε ηδηφηεηεο ( θαη’ εηθφλα Απηνχ ) ψζηε λα κπνξέζεη ελεξ-

γνπνηψληαο απηέο (  δηφηη φιεο ππάξρνπλ ελ δπλάκεη ) λα πξαγκαηνπνηήζεη ην θαζ’ νκνίσζε.  

« θεοί εζηέ και ςιοί ςτίζηος πάνηερ…» καο απνθαιχπηεη ν 81
νο

 Φαικφο ( ζη.6 ) ηεο Βίβινπ.  

Σα ιφγηα ηνχ Υξηζηηαληθνχ, κλεκνζχλνπ δηαρσξίδνπλ ζαθψο ην θαη’ εηθφλα απφ ην θαζ’ νκ-

νίσζε  αλαθέξνληαο : « εηθώλ εηκί ηήο αξξήηνπ δόμεο ζνπ εί θαη ζηίγκαηα θέξσ πηαηζκάησλ.» 

Σν ηππηθφ φκσο ηνχ 28
νπ

 καο δίλεη ηελ άπνςε ηεο επηζηξνθήο κε θάπσο δηαθνξεηηθά ιφγηα : 

« Παληνγλώζηε Δέζπνηα, ζαο επαλαθέξσ ηνλ λεόθπην ηνύηνλ, ληθεηή γελόκελνλ ζηηο γήηλεο  

   δνθηκαζίεο, απειεπζεξσζέληα από ηελ πξνζήισζε πξνο ηα πιηθά, δηθαησζέληα ππό ηεο  

   καξηπξίαο  ηηρ ζςνειδήζευρ ηος, ζπλνδεπόκελνλ  ςπό μόνυν ηών απεηών ηος *. 

   Ζεηεί  λα ηνλ δερηείηε όπσο έλαο παηέξαο δέρεηαη ηνλ πηό ηνπ επαλεξρόκελνλ εθ καθξηλνύ  

   ηαμηδηνύ » ( δελ είλαη παξά ηξνπνπνηεκέλε ε παξαβνιή ηνχ αζψηνπ πηνχ ζηα Δπαγγέιηα ). 

ε έλα άιιν εδάθην, ην ηππηθφ καο, αλαθέξεη έλα Οξθηθφ χκλν γηα ηηο ςπρέο, ν νπνίνο πςψ-

λεηαη δηά κέζνπ ησλ αηψλσλ. Απηφ έρεη σο εμήο : « Πώο απηέο δξνπλ ζην άπεηξν Σύκπαλ ;  

   Πώο απηέο ζηξνβηιίδνληαη  θαη αλαδεηνύλ αιιήιαο, νη αλαξίζκεηεο απηέο ςπρέο, νη νπνίεο  

   εθπεγάδνπλ εθ ηεο κεγάιεο  Χπρήο ηνύ Κόζκνπ ; Απηέο πίπηνπλ από πιαλήηε ζε πιαλήηε θαη  

   θιαίγνπλ ζηελ άβςζζο ηελ μεραζκέλε παηξίδα. Ψ Μέγα Πλεύκα, Θείε Ειεπζεξσηή, δέμνπ  

   θαη πάιη ηηο ζπγαηέξεο ζνπ ζηνλ εθ θσηόο απνηεινύκελνλ θόιπν ζνπ ». 

« Δέλ επέζηε αθόκε ε ώξα, αλ αύηε κέιιεη λα έιζεη πνηέ, θαηά ηελ νπνία ζα εηζδύζεηο πέξαλ  

  ησλ 7 ιακπηήξσλ, νη νπνίνη αθηηλνβνινύλ πξν ηνύ ζξόλνπ, ζε θόζκν εθηεηλόκελν πέξαλ ησλ  

  νξίσλ ηεο αληηιήςεσο ζνπ, δηά λα αληηθξίζεηο εθεί πξόζσπν πξνο πξόζσπν ην Ον, ην άλεπ  

  κνξθήο θαη νλόκαηνο, ην νπνίν θείηαη όπηζζελ όισλ ησλ κνξθώλ θαη όισλ ησλ νλνκάησλ ». 

Όια ινηπφλ δείρλνπλ φηη ν άλζξσπνο - ΕΓΩ - έρνληαο νδεγφ ηηο ηδηφηεηεο ηνχ Πλεχκαηνο 

ζα επηδηψμεη θαηά ηελ καθξά θαη επίπνλε δηαδξνκή ηνπ ζηελ Γε λα βξεί ηνλ δξφκν ηεο επηζ-

ηξνθήο πξνο ηελ πλεπκαηηθή πεγή απφ ηελ νπνία απέξξεπζε αθνχ πξνεγνπκέλσο αγσληζηεί 

ζθιεξά, ζαλ Πλεχκα αληηηηζέκελν ιφγσ ηεο θχζεσο ηνπ πξνο ηελ χιε, ψζηε λα πεξηβιεζεί 

ην άθζαξην θαη αηψλην ζψκα ηνχ απειεπζεξσκέλνπ απφ πιηθά βάξε Δθιεθηνχ !  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*ζρεηηθή θαη άκεζα ζπλδεφκελε κε ην ζέκα είλαη ε 3
ε
 αίζνπζα ἢ θαζαξηήξην ζηνλ 18

ν 
βαζκφ θαη ν 31

νο . 
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Πξφθεηηαη γηά ην έλδπκα ηεο Φπρήο γηά ην νπνίν αθνχκε ζην εμαπνζηεηιάξην ηνχ  Όξζξνπ 

ησλ πξψησλ εκεξψλ ηεο Μεγάιεο Δβδνκάδνο  : « ηνλ λπκθώλα ζνπ βιέπσ , Σσηήξ κνπ θε- 

θνζκεκέλνλ θαη έλδπκα νύθ έρσ, ίλα εηζέιζσ ελ απηώ 
.
 ιάκπξπλόλ κνπ ηελ ζηνιήλ ηεο ςπρήο, 

Φσηνδόηα θαί ζώζνλ κε ». Ζ σξαία απηή θξάζε απνηππψλεη θαηά ηνλ θαιχηεξν ηξφπν, ην 

πσο ε Οξζφδνμε Δθθιεζία ηνχ Υξηζηνχ πεξηγξάθεη ηελ ζρέζε ηνχ Θενχ κε ηνλ άλζξσπν.   

Δίλαη επίζεο ε αιιεγνξία ηεο παξαβνιήο ησλ 5 θξνλίκσλ θαη 5 κσξψλ παξζέλσλ πνπ δελ 

είραλ έιαηνλ ζηα ιπρλάξηα ηνπο θαη έκεηλαλ έμσ απφ ηνπο γάκνπο ηνχ Νπκθίνπ. 
     Γίθαηα βέβαηα ζα αλαξσηεζεί θαλείο θαη ζα ζέζεη ηα παξαθάησ απηνλφεηα εξσηήκαηα  :  

1
νλ

 Απφ πνχ βγαίλνπλ φια απηά ηα ζπκπεξάζκαηα ;  

2
νλ

 Απιά θαη κφλν απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ πιάζηεθε ν άλζξσπνο ; 

3
νλ

 Γηά πνηφ ιφγν αθνχ ήηαλ Πλεχκα αγλφ θαη ειεχζεξν θαη απνιάκβαλε πιήξσο ησλ πλεπ-  

     καηηθψλ αξεηψλ, ελσκέλν κε ηελ Πλεπκαηηθή ηνπ πεγή, λα απνρσξηζζεί απφ απηήλ ;  

4
νλ

 Γηαηί λα απνζηαιεί ζην πιηθφ επίπεδν ( ζην κσζατθφ δάπεδν ηνχ λανχ ) θαη εθεί αηνκη-        

     θνπνηεκέλνο κέζα ζε έλα πιηθφ ζψκα λα επηδεηήζεη θαηφπηλ ζθιεξήο πάιεο κε ηελ χιε  

     κέζα ζηελ νπνία έρεη “ εγθισβηζηεί ” λα επαλέιζεη ζηελ πεγή απφ ηελ νπνία απέξξεπζε ; 

Ζ απάληεζε πνπ θαη’ αξράο κπνξεί λα δνζεί είλαη φηη ην Πλεχκα είλαη κία Αξρή ε νπνία 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ Απεηξνζχλε, ηελ Απφιπηε Διεπζεξία θαη ηελ εληαία πλείδεζε. 

        « ηὸ πλεῦκα ὅπνπ ζέιεη πλεῖ » καο ιέεη ν Άγηνο Ησάλλεο (    Ησάλλεο θεθ. 3: 8 ).  

ηελ απεηξνζχλε ηνπ δελ ππάξρεη νχηε πνζφηεο νχηε θαη κνξθή.  

Απφιπηε ελφηεηα βαζηιεχεη ζε Απηφ θαη ην Εγώ εθεί είλαη άγλσζην θαη ζα ιέγακε φηη κφλν 

ην Εμείς επηθξαηεί, θάηη πνπ είλαη ην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ Αξραγγειηθψλ ηάμεσλ.  

Καηά ζπλέπεηαλ απνπζηάδεη παληειψο ε Αηνκηθή πλείδεζε γηα ηελ νπνίαλ ήδε κηιήζακε! 

Αλ ζπγθξίλνπκε ινηπφλ ηελ κηα ζέζε ηνχ Πλεπκαηηθνχ επηπέδνπ κε εθείλε ηνχ πιηθνχ, φπνπ 

ελζαξθνχκελν ην Δγψ γίλεηαη άηνκν, δειαδή πεξηνξίδεηαη, ε δεχηεξε είλαη πνιχ πηφ αηειήο. 

πκβαίλεη θάηη δειαδή αλάινγν κε ην Φσο ελφο ειεθηξηθνχ ιακπηήξα κεγάιεο εληάζεσο. 

Δλψ κέζα θαη θνληά ζηνλ ιακπηήξα ην θσο είλαη ηζρπξφηαην θαη νκνηνγελέο, θαζψο νη αθηί-

λεο δηαρένληαη ζηνλ ρψξν θαη απνκαθξχλεηαη απφ ηελ πεγή ηνπο γίλνληαη πηφ αζζελέζηεξεο. 

ηνλ Πλεπκαηηθφ θφζκν έρνπκε ζε αλαινγία ην Απφιπην Φσο, ελψ εδψ « θάησ » έρνπκε ην 

ζρεηηθφ Φσο, ε δε δηαθνξά κεηαμχ ηνχ Απνιχηνπ θαη ηνχ ζρεηηθνχ καο δίδεη ηελ έλλνηα ηνχ 

ζθνηαδηνχ ην νπνίν δελ είλαη παξά ε έιιεηςε ηνχ Φσηφο. 
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Κάηη αλάινγν ζπκβαίλεη θαη κε ην αλζξψπηλν Ολ, ζαλ Θεία Πλεπκαηηθή αθηίλα.  

Όζν βξηζθφηαλ ζηελ Πλεπκαηηθή ηνπ πεγή φπνπ ππάξρεη απφιπην Καιφ αγλννχζε ην θαθφ. 

Όηαλ φκσο θαηέξρεηαη γηά λα ελζαξθσζεί, κε ηελ αηνκηθνπνίεζή ηνπ ζην πιηθφ επίπεδν, εθ-

δειψλεη αηειψο ηελ αξεηή ηνχ θαινχ, φπσο αθξηβψο ζπκβαίλεη θαη κε ηηο αθηίλεο ηνχ θσηφο.  

 Όπσο ζρεκαηίζακε ηελ έλλνηα ηνχ ζθνηαδηνχ κπνξνχκε αλαιφγσο λα ζρεκαηίζνπκε θαη 

ηελ έλλνηα ηνχ θαθνχ . 

 Ζ δηάθνξα απηή κεηαμχ ησλ δχν επηπέδσλ, ηνχ Πλεπκαηηθνχ θαη ηνχ Τιηθνχ, είλαη εθείλε 

ζηελ νπνία νθείιεηαη ε αληίιεςε καο γηά ηελ ιεγφκελε εκθάληζε ηνχ Καθνχ. 

Σν γεγνλφο πάλησο φηη ηα αλζξψπηλα  Δγψ « θαηέξρνληαη » απφ έλα επίπεδν « αλψηεξν », ην 

Πλεπκαηηθφ, ζε έλα άιιν επίπεδν θαηψηεξν, ην πιηθφ, θαη αηνκηθνπνηνχληαη ζε απηφ απνηε-

ιεί « κεηνλέθηεκα » θαη κπνξνχκε λα ην ραξαθηεξίζνπκε γηά ηνλ ιφγν απηφ ζαλ « πηψζε »  !    

  Αλ ζειήζνπκε ηψξα λα αλαδεηήζνπκε ηα αίηηα ηεο « πηψζεσο » απηήο, ζα ηα βξνχκε ζηελ     

Γέλεζε  φπνπ πεξηγξάθεηαη ην θνζκνινγηθφ γεγνλφο ηεο πηψζεσο ησλ πξσηνπιάζησλ ησλ 

νπνίσλ είκαζηε απφγνλνη . 

Όηη δειαδή ζπληειέζηεθε ηφηε εθεί « επάλσ », θαη ζα δνχκε ην πσο, επαλαιακβάλεηαη απφ 

ηφηε ζπλερψο θαη εδψ « θάησ », θαη’ αλαινγίαλ βέβαηα γηά ηνχο αλζξψπνπο Πλεχκαηα, ηνχο 

απνγφλνπο ησλ. Σψξα ζα κνπ πείηε , γηαηί αζρνινχκαζηε ηφζν πνιχ κε φια απηά ;  

Γηφηη απινχζηαηα είλαη απαξαίηεηεο γλψζεηο - κέξνο ηεο κχεζεο - πνπ είλαη ίζσο ην κφλν 

εξγαιείν γηα ηελ επηζηξνθή καο.  

Σηο γλψζεηο απηέο ηηο ρξεηαδφκαζηε γηα λα καο βνεζήζνπλ λα θαηαλνήζνπκε ηνλ κεραληζκφ 

απνκάθξπλζεο ησλ πέπλων ζσνειδηζιακού ζκόηοσς , ηα νπνία, ιφγσ ηεο πηψζεσο, έρνπλ 

παξεκβιεζεί κεηαμχ ηνχ  Εγώ Πνεύμαηος Εασηού μας θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο καο, θάηη 

πνπ ζε δηαθνξέο ηειεηέο κχεζεο παξηζηάλεηαη κε έλα πέπιν θαηά ην κάιινλ ἢ ήηηνλ αδηα-

θαλέο πνπ θαιχπηεη ηνπο νθζαικνχο ἢ κε έλα δξχθαθην πνπ ζπλαληνχκε ζηνλ 4
ν
  βαζκφ ἢ  

κε ηελ πξνζπάζεηα ηεο δηάβαζεο ελφο πφηακνπ LL..  DD..  PP..  , φπσο ζηνλ 15
ν
 βαζκφ, κε ηελ ιέμε 

Yaveron  Hamaim  ζαλ ζχλζεκα, πνπ δειψλεη ηελ Διεπζεξία ηεο Γηαβάζεσο. 

Μεηά ηελ « πηψζε » ηνχ αλζξψπνπ θαη ηελ απνθφιιεζή ηνπ απφ ηελ πεγή ηνπ, ζηελ κχεζε 

ρξεζηκνπνηνχκε ηελ θξάζε « ο Λόγος Απωλέζηηκε » ἢ « η Σσνείδηζη ζσζκοηίζηηκε ».  

Ζ αλαδήηεζε ηνχ Απνιεζζέληνο Λφγνπ, ε επαλελζσκάησζε, ε επηζηξνθή θαη ε απνθαηάζ- 

ηαζε, είλαη κεξηθνί απφ ηνπο νξηζκνχο πνπ νη Δζσηεξηζηέο φισλ ησλ επνρψλ ρξεζηκνπνηή- 
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ζαλ γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ επαλαζχλδεζε ηνχ αλζξψπνπ κε ηελ Πεγή ηνπ [ 18
νο

 βαζκφο]. 

Ο κχζνο ηεο πηψζεο είλαη ν κχζνο ηνχ Υηξάκ, ν κχζνο ηνχ Όζηξη θαη ν κχζνο ηνχ Γηφλπζνπ, 

πνπ πεξηγξάθνπλ θσδηθνπνηεκέλα ην καγεπηηθφ απηφ ηαμίδη ηεο πηψζεο θαη ηεο επαλφδνπ. 

 ηνπο κχζνπο απηνχο νη αλαδεηεηέο ζα βξνχλ θνηλά ζεκεία, αιιά θπξίσο ηνλ ηξφπν λα με- 

θιεηδψζνπλ ηα κπζηηθά, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ γλψζε πνπ δελ απνθηάηαη αιιά θαηαθηάηαη ! 

Ζ Οπξάληα Ηεξνπζαιήκ πνπ ν Δπαγγειηζηήο Ησάλλεο αλαθέξεη ζηελ Απνθάιπςή ηνπ, θαη-

εξρφκελε ζηελ Γε, αληηθείκελν ησλ παιηψλ κπήζεσλ ηνχ 19
νπ

 βαζκνχ, είλαη ην απνηέιεζκα 

ηνχ Νφκνπ ηεο Δπαλφδνπ, ην Σέξκα ηεο Δμειίμεσο, δειαδή ν ζθνπφο ηεο Μχεζεο. 

   ην βηβιίν ηεο “ Γελέζεσο ”  ( θεθ. 2 : 7~ 25 ) βιέπνπκε λα αλαθέξνληαη επίζεο ηα εμήο : 

« θαὶ ἔπιαζελ ὁ Θεὸο ηὸλ ἄλζξσπνλ, ρνῦλ ἀπὸ ηῆο γῆο θαὶ ἐλεθύζεζε εἰο ηὸ πξόζσπνλ αὐηνῦ 

πλνὴλ δσῆο, θαὶ ἐγέλεην ὁ ἄλζξσπνο εἰο ςπρὴλ δζαλ. Καὶ ἐθύηεπζελ ὁ Θεὸο παξάδεηζνλ ἐλ 

᾿Εδὲκ θαηὰ ἀλαηνιὰο θαὶ ἔζεην ἐθεῖ ηὸλ ἄλζξσπνλ, ὃλ ἔπιαζε. θαὶ ἐμαλέηεηιελ ὁ Θεὸο ἔηη ἐθ 

ηῆο γῆο πᾶλ μύινλ ὡξαῖνλ εἰο ὅξαζηλ θαὶ θαιὸλ εἰο βξζηλ θαὶ ηὸ μύινλ ηῆο δσῆο ἐλ κέζῳ ηνῦ 

παξαδείζνπ θαὶ ηὸ μύινλ ηνῦ εἰδέλαη γλσζηὸλ θαινῦ θαὶ πνλεξνῦ .... πνηακὸο δὲ ἐθπνξεύεηαη 

ἐμ ᾿Εδὲκ πνηίδεηλ ηὸλ παξάδεηζνλ· ἐθεῖζελ ἀθνξίδεηαη εἰο ηέζζαξαο ἀξράο…  

ηὸ δὲ ρξπζίνλ ηῆο γῆο ἐθείλεο θαιόλ· θαὶ ἐθεῖ ἐζηηλ ὁ ἄλζξαμ θαὶ ὁ ιίζνο ὁ πξάζηλνο …  

Καὶ ἔιαβε Κύξηνο ὁ Θεὸο ηὸλ ἄλζξσπνλ, ὃλ ἔπιαζε, θαὶ ἔζεην αὐηὸλ ἐλ ηῶ παξαδείζῳ (  θήπν ) 

ηῆο ηξπθῆο, ἐξγάδεζζαη αὐηὸλ θαὶ θπιάζζεηλ. ». 

ηνλ Παηέξα ησλ Παηέξσλ ἢ πξνζσπνπνηεκέλν Αδάκ πξέπεη λα δηαθξίλνπκε ην ζπιινγηθφ 

φλνκα ηεο αλζξσπφηεηνο ( ηελ ηδέα Άλζξσπνο ) πξηλ θαη κεηά ηνλ απφ ρσξηζκφ ησλ γελψλ . 

Όζν ινηπφλ δνχζαλ ζηνλ Παξάδεηζν θαη πξηλ εθδησρζνχλ απφ απηφλ δελ είραλ θακία ζπλεί-

δεζε ηεο « γπκλφηεηαο » ησλ θαη επί πιένλ πνπζελά δελ θαίλεηαη λα απφθηεζαλ απνγφλνπο. 

Μφλν κεηά ηελ πηψζε εκθαλίδνληαη νη πξψηνη απφγνλνη ζαλ Κάτλ θαη  Άβει.  

Απηφ ζεκαίλεη φηη ζηεξνχλην πιηθήο ππφζηαζεο, φηη ήηαλ Πλεπκαηηθέο νληφηεηεο, νπφηε ν 

Παξάδεηζνο φπνπ δνχζαλ δελ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζην πιηθφ επίπεδν αιιά ζην Πλεπκαηηθφ. 

Δθεί ινηπφλ ζηνλ Παξάδεηζν απνιάκβαλαλ ζε φιε ηεο ηελ πιεξφηεηα ηελ καθάξηα δσή θαη 

ζπκκεηείραλ ζην άπιεην θσο ηεο Θείαο πεγήο γεπφκελνη απεξηνξίζησο ηνχ μχινπ ηεο δσήο , 

δειαδή ηελ Αζαλαζία .  

Απφ ην μχιν ηεο Γλψζεσο ηνχ θαινχ θαη ηνχ πνλεξνχ ηνχο δφζεθε ε ζπκβνπιή λα κε δνθη-

κάζνπλ δηφηη ηελ εκέξα πνπ ζα δνθίκαδαλ ζα πέζαηλαλ (  ζην Πλεπκαηηθν επίπεδν θπζηθά ). 
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Ση ζεκαίλεη φκσο απηφ ;  

ε ηη άξαγε ζπλίζηαηαη ε δνθηκή απφ ην μχιν ηεο Γλψζεσο ηνχ θαινχ θαη ηνχ θαθνχ ; 

Δίδακε πξνεγνπκέλσο φηη ην αλζξψπηλν πλεχκα εθ’ φζνλ θαηέξρεηαη γηα λα ελζαξθσζεί εθ- 

δειψλεη αηειέζηεξα ηελ αξρή ηνχ Καινχ , κε απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ζην πιηθφ επίπεδν 

ηεο δξάζεσο ηνχ θαθνχ . Κάηη αλάινγν έρεη θαη ε πξνο ηνχο πξσηφπιαζηνπο πξνηξνπή.   

« Με επηρεηξήζεηε λα απνκαθξπλζείηε απφ ην Πλεπκαηηθφ επίπεδν δηφηη νη πλεπκαηηθέο ζαο 

αξεηέο θαη ηδηφηεηεο, ηηο νπνίεο θαηέρεηε ζε ηειεηφηεηα , ζα ράζνπλ ηελ ιάκςε ηνπο θαη ηελ 

δχλακε ηνπο.  Όζν θαηέξρεζηε ζα ηηο εθδειψλεηε κε πεξηζζφηεξε αηέιεηα νπφηε ζα γλσξίζ-

εηε ηελ έλλνηα ηνχ θαθνχ, ην νπνίν είλαη πξντφλ ηνχ επηπέδνπ ηεο θαζφδνπ θαη ην νπνίν ζαο 

είλαη άγλσζην δηφηη δελ ππάξρεη εδψ ». Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη πξσηφπιαζηνη ζα γεπφληνπ-

ζαλ ην μχιν ηεο γλψζεσο ηνχ θαινχ θαη ηνχ θαθνχ.  

  Σν θαηψηεξν πεδίν ζην νπνίν ν Γεκηνπξγφο ηνχο ζπλέζηεζε λα κελ θαηέβνπλ είλαη ην επί-

πεδν ζην νπνίν θπξηάξρεζε ν Δσζθφξνο, κεηά ηελ θαηλνκεληθή « απνζηαζία »  ηνπ, δηφηη 

αζθαιψο ήηαλ έλα ζπκβάλ πξνθαζνξηζκέλν απφ ηελ Τπέξηαηε πλείδεζε θαη Βνχιεζε ηνχ 

Παληφο. Δσζθφξνο ζεκαίλεη « Απηφο πνπ θέξλεη ηελ Απγή ». 

Σν φλνκα απηφ ην ζπλαληάκε γηά πξψηε θνξά ζηνλ πξνθήηε Ζζαΐα ζην θεθάιαην 14 : 12. 

                      « πο ἐμέπεζελ ἐθ ηνῦ νὐξαλνῦ ὁ ἑσζθόξνο ὁ πξσΐ  ἀλαηέιισλ ; » 

Ζ Γέλεζε καο παξνπζηάδεη ηνλ Δσζθφξν κε ηελ κνξθή φθεσο, ηνχ θξνληκφηεξνπ φπσο ιέεη 

ησλ ζεξίσλ,  δηφηη ν Δσζθφξνο , ε « εθπεζνχζα  » απηή Πλεπκαηηθή Λνγντθή  Οληφηεο θαζφ-

ινπ δελ ζηεξείηαη θξνλήζεσο θαη νθίαο αθνχ ελεξγεί πάληνηε κε καζεκαηηθφ ππνινγηζκφ.  

                               « γίλεζζε νὖλ θξόληκνη ὡο νἱ ὄθεηο » (    Μαηζαίνο θεθ. 10: 16 ). 

Ο Δσζθφξνο είλαη Λνγντθφο  Άξρσλ θαη ζηελ ηξνπνπνηεκέλε δξάζε ησλ αξεηψλ ηνχ Θενχ, 

ηελ νπνία εθθξάδεη, ε αγάπε εθθξάδεηαη ζαλ θάιινο θαη ε ζνθία ζαλ καζεκαηηθή έθθξαζε.  

Ο φθηο ν νπνίνο έξπεη επάλσ ζηελ θνηιηά ηνπ θαη ηξέθεηαη απφ ηελ γε θαίλεηαη λα ζπκβνιί-

δεη ηελ έιμε ηνχ θαησηέξνπ επηπέδνπ ζην νπνίν είραλ ηελ έμπνεσζη λα εηζδχζνπλ νη πξν-

πάηνξεο καο γηά λα θπξηαξρήζνπλ ζε απηφ.  

Αλαινγηθά ζπκβνιίδεη ηελ δειεαζηηθή επίδξαζε ηελ νπνία ε χιε επξφθεηην λα αζθεί ζηνχο 

αλζξψπνπο - πλεχκαηα φηαλ αξγφηεξα ζα εκθαληδφηαλ ζην πιηθφ επίπεδν , κε ηελ γνεηεία  

δηα ησλ ηεζζάξσλ ζηνηρείσλ πνχ αζθεί ζε απηνχο κέζσ ηεο επηζπκίαο λα απνιακβάλνπλ ηα 

θαηλνκεληθά ζέιγεηξα ηεο χιεο, ηα πιηθά αγαζά θαη απνιαχζεηο. 
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   Ζ έκπλεπζε απηή ησλ πξνπαηφξσλ καο λα θαηεβνχλ ζην επίπεδν ηεο χιεο εγθιείεη θαη ην 

πξψην ζπέξκα ηνχ Δγστζκνχ πνχ θιεξνδνηήζεθε θαη ζηνχο απφγνλνπο ησλ αλζξψπνπο θαη  

απνηειεί ην θχξην γλψξηζκα ηνχ ραξαθηήξα ηνπο. 

Ο Αδάκ θαη ε Δχα ινηπφλ είλαη Πλεπκαηηθέο ππνζηάζεηο νη νπνίεο κε ηελ παξφηξπλζε ελφο 

εζσηεξηθνχ θηλήηξνπ ( ην νπνίν ε Γέλεζε νλνκάδεη φθη ) ἢ θαιχηεξα κε θίλεηξν ηελ παξφξ-

κεζε ηνχ Δγστζκνχ , νη ελ δπλάκεη απηέο, αηειείο αηνκηθέο ζπλεηδήζεηο ,“ νξακαηίζηεθαλ ” 

ηελ αλεμαξηεζία ηνπο σο απηφλνκεο αηνκηθέο ππάξμεηο θαη απνρσξίζζεθαλ απφ ην “Λόγο”. 

Καη ηφηε καο πεξηγξάθεη ε “ Γέλεζε ” : « ἔγλσζαλ ὅηη γπκλνὶ ἦζαλ, θαὶ ἔξξαςαλ θύιια ζπθῆο 

θαὶ ἐπνίεζαλ ἑαπηνῖο πεξηδώκαηα ». Καη θπζηθά φηαλ ιέκε ήηαλ “ γςμνοί ” δελ κπνξεί παξά 

λα αλαθεξφκαζηε ζηελ κε χπαξμε ησλ πιηθψλ ζσκάησλ. Γηαηί φκσο κε θχιια ζπθηάο ;  

Ζ ζπθηά, φπσο ε ειηά, ην ακπέιη θαη ε ξνδηά είλαη ζχκβνια ηεο αθζφλνπ θαξπνθνξίαο.  

ηελ Διιάδα ε ζπθηά ήηαλ αθηεξσκέλε παξάιιεια κε ην ακπέιη ζηνλ Γηφλπζν ηνλ Εαγξέα, 

ν νπνίνο ζχκθσλα κε ηελ κπζνινγία γελλήζεθε απφ ηνλ κεξφ ηνχ Γία, φπσο κε αλάινγν 

ηξφπν ζπληειέζζεθε θαη ε γέλλεζε ηεο Θεάο ηεο νθίαο Αζελάο.  

Σν δέλδξν ζπθηά ζπκβνιίδεη επίζεο ηελ Αζαλαζία θαη ηελ δηαλφεζε ζαλ αλψηεξε Γλψζε. 

Σν πιήζνο ησλ θχιισλ ηήο ζπθηάο ζπκβνιίδεη κηά πνιιαπιφηεηα, κία άθζνλε θαξπνθνξία  

(ηελ αλζξσπφηεηα) πνπ πεξηέρεη ηελ ηδέα ηεο Αζαλαζίαο θαη πεξηβάιιεη ηελ ηδέα άλζξσπνο  

( ζαλ Αδάκ - Δχα ) γηά λα εθθξαζζεί πινπνηνχκελε ( ηα πεξηδψκαηα  ) ζην θνζκηθφ επίπεδν, 

( έλα θεθάιη - δχν ρέξηα - δχν πφδηα, αιιά θαη ηηο πέληε αηζζήζεηο ηνπ ).  

                     

 

 

 

Αλ πξνζέμνπκε ην θχιιν ηήο ζπθηάο ζα δηαπηζηψζνπκε φηη έρεη πέληε θχιια θαη ζρεκαηί-

δεη έλα πεληάθηηλν. Σν θχιιν αληεζηξακκέλν, θαίλεηαη λα ππνλνεί ηελ πηψζε. 

Καηεβαίλνληαο ινηπφλ ζην Δσζθνξηθφ επίπεδν, έραζαλ ηελ αγλφηεηα θαη θαζαξφηεηα ηνχ 

Πλεχκαηνο ησλ, ην νπνίν αλακείρζεθε κε ηελ εηεξνγελή θχζε ηνχ επηπέδνπ απηνχ θαη απν- 

γπκλψζεθαλ απφ ηελ ηθαλφηεηα λα εθδειψλνπλ κε ηειεηφηεηα ηηο Αξεηέο θαη Ηδηφηεηεο πνχ 

θαηείραλ, φπσο ζπλέβαηλε φηαλ ήηαλ ζηνλ Πλεπκαηηθφ - Παξάδεηζν “ ελσκέλνη ” κε ηνλ Θεφ.  

Γηαηί φκσο, εθφζνλ ήηαλ πλεπκαηηθέο νληφηεηεο, ε Γέλεζε αλαθέξεη φηη ν Θεφο έπιαζε ηνλ 
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πξψην άλζξσπν, ηνλ Παηέξα Αδάκ, « ρνύλ από ηεο γεο » θαη ελεθχζεζελ « πλνή δσήο » ; 

« Καὶ ἐπνίεζε Κύξηνο ὁ Θεὸο ηῶ ᾿Αδὰκ θαὶ ηῇ γπλαηθὶ αὐηνῦ ρηηλαο δεξκαηίλνπο θαὶ  

   ἐλέδπζελ αὐηνύο.… » (    Γέλεζε, θεθ. 3: 21 ). 

  Καη εδψ πξφθεηηαη γηά κηα αιιεγνξηθή εηθφλα θάησ απφ ηελ νπνία θξχβεηαη ε απφ ηελ Γε 

κειινληηθή πξνέιεπζε ησλ πιηθψλ ζσκάησλ ησλ αλζξψπσλ « ρνύο από ηεο γεο » κέζα ζηα 

νπνία ζα ελζαξθψλνληαλ « πλνή δσήο » ηα εθ ηνχ πλεπκαηηθνχ ζψκαηνο ησλ Πξνπαηφξσλ 

εθπνξεπφκελα αλζξψπηλα Δγψ.  

  Αληηιακβαλφκαζηε επίζεο πσο φηαλ ε Γέλεζε αλαθέξεη φηη ν Θεφο έθακε λα βιαζηήζνπλ 

ζηνλ Παξάδεηζν δέλδξα σξαία ζηελ φξαζε θαη ηελ γεχζε κεηαμχ ησλ νπνίσλ ην δέλδξν ηεο 

δσήο θαη ην δέλδξν ηεο Γλψζεσο ηνχ θαινχ θαη ηνχ πνλεξνχ θαη ππήξρε πνηακφο, πνπ δηα- 

θιαδίδνηαλ ζε ηέζζεξηο κηθξφηεξνπο θαη ππήξρε ρξπζφο θαη πνιχηηκνη ιίζνη, καο δίλεη κηα 

εηθφλα ησλ Πλεπκαηηθψλ αξεηψλ θαη ηδηνηήησλ ηηο νπνίεο απνιάκβαλαλ νη πξσηφπιαζηνη .  

Παξφκνηα εηθφλα είλαη ηα δψξα πνπ ραξίδνπλ ηα Μαιαθίκ ζηνλ άλζξσπν ζηελ θάζνδν ηνπ ! 

Οη αξεηέο απηέο φπσο ηνχ Αιεζνχο , ηνχ Απνιχηνπ Καινχ, ηεο απφιπηεο Γηθαηνζχλεο , ηεο 

Αγάπεο, ηεο νθίαο θ.ι.π δελ ήηαλ δπλαηφλ λα γίλνπλ αηζζεηέο θαη λα θαηαλνεζνχλ απφ κηα 

αλζξσπφηεηα ε νπνία δηέλπε ηα πξψηα ηεο βήκαηα, παξά λα απνδνζνχλ αιιηψο, κε εηθφλεο 

απφ ηελ νξαηή Γεκηνπξγία . Όπσο δε αλαθέξεη ε Α΄ πξνο Ρσκαίνπο επηζηνιή ηνχ Παχινπ : 

             « ηὰ γὰξ ἀόξαηα αὐηνῦ ἀπὸ θηίζεσο θόζκνπ ηνῖο πνηήκαζη λννύκελα θαζνξᾶηαη »  

Οη ζεφπλεπζηνη ζπγγξαθείο ησλ Ηέξσλ Γξαθψλ, νη κεγάινη απηνί Μχζηεο, δαλείδνληαλ παξ-

αζηάζεηο θαη εθθξάζεηο πιηθέο γηά λα απνδψζνπλ έλλνηεο αλψηεξεο πλεπκαηηθφηεηνο, ψζηε 

λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ηεο επνρήο ηνπο θαη λα γίλνπλ αληηιεπηνί απφ αλζξψπνπο  

θαησηέξαο εζηθήο θαη λνεηηθήο αλαπηχμεσο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ίζρπε ζαλ θαλφλαο δηθαην-

ζχλεο, ην νθζαικφλ αληί νθζαικνχ θαη νδφληαο αληί νδφληνο.  

Οη άλζξσπνη ηεο επνρήο εθείλεο κφλν, κε ηνλ θφβν θαη ηνλ ηξφκν ήηαλ δπλαηφ λα δηαηεξή-

ζνπλ ηελ πίζηε ηνπο πξνο ην Τπέξηαην Ολ, ην νπνίν νη βέβεινη απνθαινχζαλ ADONAI .  

Άιιεο βέβαηα επνρέο ηφηε, θαη νη απνθαιχςεηο γηα ηνλ Θεφ ζα είλαη πάληα αλάινγεο πξνο 

ηελ αλά επνρή πλεπκαηηθή θαη εζηθή θαηάζηαζε ησλ αλζξψπσλ. 

 Δθείλν επίζεο πνπ εληζρχεη ηελ εξκελεία απηή θαη απνδεηθλχεη φηη ν Παξάδεηζνο ήηαλ έλα 

πλεπκαηηθφ επίπεδν θαη φρη πιηθφ θαη φηη φια ηα πιηθά ηεο θχζεσο ηα νπνία πεξηγξάθνληαη 

ζπκβνιίδνπλ πλεπκαηηθέο ηδηφηεηεο θαη αξεηέο ἢ ηδέεο , είλαη ην γεγνλφο φηη καδί κε φια ηα  
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θαξπνθφξα δέλδξα αλαθέξνληαη θαη δχν ζπκβνιηθά δέλδξα : “ ην δέλδξν ηεο δσήο ”  θαη   

“ ην δέλδξν ηεο γλώζεσο ηνύ θαινύ θαη πνλεξνύ ”. Αθoχ ινηπφλ είλαη απηαπφδεηθην φηη ηα 

δχν απηά δέλδξα είλαη ζπκβνιηθά είλαη επφκελν λα δερζνχκε ην ίδην θαη γηά ηα ππφινηπα ! 

Άιιε απφδεημε ηέινο φηη ν Παξάδεηζνο αληηπξνζσπεχεη ην Πλεπκαηηθφ επίπεδν θαη φρη πιη-

θφ είλαη φηη κεηά ηελ “ πηψζε ”  « ἐμαπέζηεηιελ αὐηὸλ Κύξηνο ὁ Θεὸο ἐθ ηνῦ παξαδείζνπ 

ηῆο ηξπθῆο ἐξγάδεζζαη ηὴλ γῆλ, ἐμ ἧο ἐιήθζε
.
 θαὶ ἐμέβαιε ηὸλ᾿Αδὰκ θαὶ θαηῴθηζελ αὐηὸλ 

ἀπέλαληη ηνῦ παξαδείζνπ ηῆο ηξπθῆο θαὶ ἔηαμε ηὰ Φεξνπβὶκ θαὶ ηὴλ θινγίλελ ξνκθαίαλ ηὴλ 

ζηξεθνκέλελ θπιάζζεηλ ηὴλ ὁδὸλ ηνῦ μύινπ ηῆο δσῆο » (    Γέλεζε θεθ. 3 : 23~24 ). 

Δδψ γίλεηαη ζαθψο κηα αληηδηαζηνιή κεηαμχ ηνχ Παξάδεηζνπ ηεο ηξπθήο, δειαδή ηνχ πλεπ-  

καηηθνχ επηπέδνπ θαη ηεο Γεο πνχ είλαη ην πιηθφ επίπεδν ην νπνίν βξηζθφηαλ « απένανηι » 

απφ ηνλ Παξαδείζν θαη θαηά ζπλέπεηαλ εθηφο απηνχ .  

Ζ ηνπνζέηεζε ησλ δχν απηψλ επηπέδσλ « απένανηι », ππφ κνξθή αληηθαηνπηξηζκνχ, ζπκβ-

νιίδεη ηελ αιήζεηα φηη ε Τιηθή Γεκηνπξγία δελ είλαη παξά κηα « ανηανάκλαζη » ηεο Πλεπ-

καηηθήο Γεκηνπξγίαο, εηθφλα θαη νκνίσζε απηήο, φπσο ραξαθηεξηζηηθά δείρλεη ν πίλαθαο . 

Ο παξαθάησ πίλαθαο ραξάμεσο έρεη ιεθζεί απφ παιηφ Ακεξηθαληθφ ηππηθφ ηνχ βαζκνχ, απ-

εηθνλίδεη ζπκβνιηθά ηηο αλσηέξσ έλλνηεο θαη πεξηέρεη επίζεο ηελ θξαγίδα ηνχ νινκψληα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 πίλαθαο                                 ζρήκα 1                                      ζρήκα 2 

Τπάξρεη θαη κηα αθφκε έλζηαζε, ε νπνία είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεζεί. 

 Πσο ε Τιηθή δεκηνπξγία ζπζηήζεθε κεηά ηελ πηψζε ησλ πξσηφπιαζησλ αθνχ, φπσο αλα-

θέξεη ε Γέλεζε, ν Θεφο πξψηα δεκηνχξγεζε ηνλ πιηθφ θφζκν θαη θαηφπηλ έπιαζε ηνλ Αδάκ;  

Ζ Τιηθή Γεκηνπξγία πνπ βιέπνπκε, πξνυπνζέηεη αλαγθαζηηθά κηα αλάινγε Πλεπκαηηθή  

χιιεςε ηνχ Γεκηνπξγνχ ηεο, θαη είλαη ε απφδνζε ηεο Πλεπκαηηθήο ζην πιηθφ επίπεδν. 
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Ζ χιιεςε φκσο ηεο Πλεπκαηηθήο Γεκηνπξγίαο ζπλεπάγεηαη ηελ άκεζε θαη ηαπηφρξνλε εθ- 

ηέιεζε ηεο πιιήςεσο απηήο, δηφηη αζθαιψο νη Ηδέεο ηνχ Θενχ δελ απαηηνχλ ρξνληθή κεζν-

ιάβεζε γηά λα πξαγκαηνπνηεζνχλ , ιφγσ απνπζίαο ηνχ ρξφλνπ ν νπνίνο είλαη αλχπαξθηνο  

ζην άπεηξν-αηψλην Πλεπκαηηθφ επίπεδν.  

Γηφηη ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο Πλεπκαηηθήο Γεκηνπξγίαο δελ απαηηεί εμειηθηηθή δηαδηθαζία 

θαζφηη ηαπηφρξνλα κε ηελ ζχιιεςε αθνινπζεί θαη ε εθηέιεζε ηεο θαη γηά απηφ απηή είλαη 

ηειεησηηθή θαη αηψληα .  

Γηά απηφ αλαθέξεηαη φηη ν θφζκνο δεκηνπξγήζεθε αθαξηαία δηά κφλνπ ηνχ Λφγνπ ηνχ Θενχ.  

Όπσο ινηπφλ ν Αδάκ αληηπξνζσπεχεη πλεπκαηηθή νληφηεηα έηζη θαη ε αλαθεξφκελε εμαή-

κεξε δεκηνπξγία ηνχ Κφζκνπ είλαη κηα εηθφλα ηεο Πλεπκαηηθήο ηελ νπνία νη ζεφπλεπζηνη  

ζπγγξαθείο απέδσζαλ κε πιηθέο εθθξάζεηο.  

Οη 6 εκέξεο απνηεινχλ ζηαδία δεκηνπξγηθήο εμειίμεσο ε δε εβδφκε, πνπ είλαη ηνχ Κξφλνπ 

θαηά ην ηππηθφ ηνχ 28
νπ

 , ζπκβνιίδεη θαηά ην ίδην ηππηθφ ηελ αλάπαπζε.  

Πεξαηηέξσ ζπκβνιίδνπλ ηηο καθξέο πεξηφδνπο εμειίμεσο ησλ ηξηψλ Βαζηιείσλ ηεο πιηθήο 

δεκηνπξγίαο, πνπ ζα αθνινπζνχζε , δειαδή ηνχ νξπθηνχ , θπηηθνχ θαη δσηθνχ Βαζηιείνπ. 

πλεπψο ε εμαήκεξε Γεκηνπξγία εθθξάδεη ηελ ζχιιεςε ηεο Ηδέαο ηνχ Θενχ, ε νπνία απν-

δηδφκελε ζηελ πιηθή δεκηνπξγία αθνινχζεζε ηελ ζεηξά πνπ θαζφξηζε ε ζπιιεθζείζα ηδέα. 

Ζ εηθφλα ηνχ ηειεησηηθνχ θαη Αησλίνπ ηεο Πλεπκαηηθήο Γεκηνπξγίαο απνδίδεηαη ζην πιηθφ 

επίπεδν κε ηελ αέλαν γέλλεζε, ζπληήξεζε θαη θζνξά ησλ φλησλ .  

Γηά απηφ νη Ππζαγφξεηνη παξαδερφηαλ δχν φςεηο ηεο Γεκηνπξγίαο .  

Σελ Φςζιώζα Φύζη, ε νπνία είλαη αηψληα θαη άθζαξηε θαη πξνΐζηαηαη ζηελ γέλεζε θαη εμ-

αθνινπζεηηθή δσή ησλ φλησλ θαη ηελ άιιε ηελ Φςζικοποιημένη Φύζη ε νπνία είλαη εηθφ-

λα θαη αληαλάθιαζε ηεο πξψηεο θαη ζηελ νπνία ν ραξαθηήξαο ηνχ αησλίνπ απνδίδεηαη δηά 

ηεο εμαθνινπζεηηθήο θαη αελάνπ γελλήζεσο, ζπληεξήζεσο θαη θζνξάο ησλ φλησλ.  

Όζνλ αθνξά δε ηελ εθηέιεζε θαη πξαγκαηνπνίεζε ηνχ ηειεησηηθνχ θαη αησλίνπ, θαλείο δελ 

γλσξίδεη ηνπο ρξφλνπο πνχ έζεζε ζηελ Δπαξέζθεηα ηνπ ν Γεκηνπξγφο Ννχο ηνχ Παληφο.  

Σν πξψην γξάκκα ηνχ Σεηξαγξάκκαηνπ νλφκαηνο יהוהיהוה    ηεο Θεφηεηαο, ην Iod ( יי ), είλαη κία 

απφ ηηο ηξείο ηεξέο ιέμεηο ηνχ 4
νπ

 βαζκνχ ηνχ Μπζηηθνχ Γηδαζθάινπ. 

Πξφθεηηαη γηα πηφ κηθξφηεξν ζε κέγεζνο γξάκκα ηνχ εβξατθνχ αιθαβήηνπ θαη έρεη αξηζκεη-

ηθή αμία 10 =1+ 0 =1 θαη ζπκβνιίδεη ηελ Μνλάδα σο Γεκηνπξγφ Αξρή, ηνλ Γεκηνπξγφ Θεφ. 
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Σν Ενράξ, πνπ αλαθέξεη θαη ην ηππηθφ καο, δίλεη κηα παξαζηαηηθή εηθφλα ηεο Γεκηνπξγίαο.  

« ηα ζαιάζζηα ύδαηα δελ έρνπλ όξηα, νύηε κνξθή. Όηαλ όκσο εμαπιώλνληαη επάλσ ζηελ Γε 

ιακβάλνπλ θάπνην ζρήκα … Η πεγή ησλ ζαιαζζίσλ πδάησλ θαη ε δύλακε πνπ ηα σζεί λα  

απισζνύλ ζηελ γε είλαη δύν μερσξηζηά πξάγκαηα . Τόηε ζρεκαηίδεηαη από ηα ύδαηα κηα αρα- 

λήο ιεθάλε, ζαλ εθείλε πνπ δεκηνπξγείηαη όηαλ θάπνηνο ζθάςεη πνιύ βαζηά. Τα λεξά πνπ εθ-

πνξεύνληαη από ηελ πεγή γεκίδνπλ απηήλ ηελ ιεθάλε. Είλαη ε ζάιαζζα θαη από κόλε ηεο κπν-

ξεί λα ζεσξεζεί ζαλ ηξίην πξάγκα. Απηή ε ηεξαζηία πδάηηλε θνηιόηεηα ρσξίδεηαη ζε 7 θαλάιηα 

πνπ είλαη ζαλ κεγάινη αγσγνί κέζα από ηνύο νπνίνπο κεηαθέξνληαη ηα ύδαηα .  

Η πεγή, ην εμαπισηηθό ξεύκα, ε ζάιαζζα θαη ηα 7 θαλάιηα ζρεκαηίδνπλ καδί ηνλ αξηζκό 10 ». 

Οη αξραίνη νθνί δέρνληαλ ηελ χπαξμε 7 πιαλεηψλ πνχ, θαηά ηελ άπνςε ηνπο, δελ ήηαλ 

παξά επίπεδα ἢ ηδηφηεηεο ηεο Παγθφζκηαο Γχλακεο.    

Έζησ θαί αλ ππήξραλ ρηιηάδεο πιαλήηεο ζην ειηαθφ καο ζχζηεκα, απηφ δελ ζα άιιαδε 

δηφινπ ηνλ ηξφπν εθδήισζεο ηνχ  Γεκηνπξγηθνχ Φσηφο – ζρήκα 1.  

Απηέο νη 7 δηαθνξεηηθέο φςεηο ηνχ Γεκηνπξγηθνχ ξεπζηνχ έρνπλ πάξεη ηα νλφκαηα ησλ 7 

πιαλεηψλ θαί πξνέξρνληαη απφ κηά παιηά γξαθή θαί κηά κπεηηθή επηζηήκε πνιχ αξραία. 

Γηαθνζκνχλ επίζεο ηελ νξνθή θαη ηνλ ηνίρν ηεο Αλαηνιήο ηνχ Σεθηνληθνχ Νανχ.  

Η πεγή, ην εμαπισηηθό ξεύκα θαη ε ζάιαζζα δελ είλαη παξά ε αιιεγνξηθή εηθόλα εθείλσλ πνπ 

ν Φξηζηηαληζκόο απνθαιεί Παηέξα, Υηό θαη Άγηνλ Πλεύκα θαη εηθνλίδνληαη κε ην Θεξόλ Δέιηα.  

χκθσλα κε ηελ δηδαζθαιία ησλ Ρνδνζηαχξσλ, ππάξρεη κηά Αξρή, κηά Αιήζεηα, κηά Λνγη-

θή θαη κηα Παγθφζκηνο Φηινζνθία, ε εμήο : « Κάζε ηη πνπ ππάξρεη, βξίζθεηαη ζηελ Μνλάδα, 

ζεσξνπκέλεο σο Αξρήο θαη επαλέξρεηαη ζηελ Μνλάδα, ζεσξνπκέλεο σο ηέινο ». 

Απηφο δε θαίλεηαη λα είλαη θαη ν ζθνπφο ηεο Τιηθήο Γεκηνπξγίαο :  

« η βαθμιαία εξέλιξη ηηρ ύληρ από πςκνά και άηακηα ζηπώμαηα ζε όλο και πιό αιθέπια,  

   πιό άϋλα, πιό ζςνειδηηά για αςηό καηά ηην επιζηποθή ο μειούμενορ απεκδύεηαι ηοςρ  

   σιηώνερ – βάπη πος ενδύθηκε ». 

Ζ παξαπέξα αλάιπζε θαη εκβάζπλζε ζηα ζέκαηα απηά απαηηεί κηα αξίζηε Γλψζε Κνζκν-

γνληθψλ απνθεθαιπκκέλσλ δηδαζθαιηψλ, ζξεζθεπηηθψλ θαη κε, ( φπσο ν Μηζξατζκφο ), ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ νπζηαζηηθή εκβάζπλζε ζε νξηζκέλνπο απφ ηνπο βαζκνχο ηνχ ΑΑΣ. 

« Οη δε Ηππφηεο ηνχ Ζιίνπ είλαη θχιαθεο παληφο φηη αιεζέο θαη νξζφλ νη παξαδφζεηο απηέο    

   εκπεξηέρνπλ » ( ηππηθφ 28
νπ

 , έθδνζε 2002 – κέζνλ ζειίδαο 18 ). 
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« Πηψζε » ινηπφλ ησλ πξσηνπιάζησλ ζεκαίλεη γηγαληηαία “ πάιε ” ησλ πλεπκαηηθψλ απηψλ 

νληνηήησλ, νη νπνίεο δηείζδπζαλ ζηε λεθξή θαη αδξαλή ρανηηθή  Ύιε, ε νπνία εκθαλίζζεθε 

σο ζπλέπεηα ηεο « επαλαζηάζεσο » ηνχ Δσζθφξνπ , γηά λα ηελ κνξθνινγήζνπλ θαη λα ηελ 

εμειίμνπλ κέζσ ησλ πιηθψλ κνξθψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ « πάιε » απηή .  

 Ο Απφζηνινο Παχινο αλαθέξεη ζηελ πξνο Ρσκαίνπο επηζηνιή ηνπ (  θεθ. 8 : 19 ~ 23 ) : 

 « Ζ κεγάιε πξνζδνθία ηεο θηίζεο είλαη φηη πεξηκέλεη ηελ απνθάιπςε ησλ πηψλ ηνχ Θενχ.    

    Δπεηδή ε θηίζε ππνηάρηεθε ζηελ καηαηφηεηα φρη εθνχζηα, αιιά εμ’ αηηίαο απηνχ πνπ ηελ  

    ππφηαμε, κε ηελ ειπίδα φηη θαη απηή ε θηίζε ζα ειεπζεξσζεί απφ ηελ δνπιεία ηεο θζνξάο  

    πξνο ηελ ειεπζεξία ηεο δφμαο ησλ ηέθλσλ ηνχ Θενχ. 

    Γηαηί μέξνπκε φηη φιε ε θηίζε ζπζηελάδεη θαη ζπλσδίλεη κέρξη ηψξα ».  

    Έρνπκε δχν αθφκε πνιχ ζνβαξά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάιπζε ηεο Γελέζεσο. 

1
νλ

  Σνλ ιεγφκελν απαγνξεπκέλν θαξπφ, ηνλ νπνίν ε παξάδνζε απνδίδεη σο μήλο ηνχ Αδάμ. 

2
νλ

  Σελ Ρομθαία ηην πεπιζηπεθόμενη ησλ Χεποςβίμ πνπ αλαθέξνληαη θαηά ηελ κχεζε ηνχ  

   28
νπ

 βαζκνχ πνπ θχιαζζε ηελ είζνδν ηνχ Παξάδεηζνπ, δειαδή ηνχ Πλεπκαηηθνχ Κφζκνπ. 

Αλ θφςνπκε έλα κήιν νξηδφληηα θαη δνχκε ην εζσηε- 

ξηθφ ηνπ, δηαπηζηψλνπκε φηη νη ζπφξνη ζρεκαηίδνπλ, 

φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα, έλα πεληάθηηλν αζηέξη .  

ε ηη ζθέςεηο καο νδεγεί απηφ χζηεξα απφ φζα έρνπλ εθηεζεί ; 

1
νλ

  Σν Μήιν είλαη ζθαηξηθφ φπσο φια ηα νπξάληα ζψκαηα.  

       Δπνκέλσο ζπκβνιίδεη ην πιηθφ επίπεδν. 

2
νλ

  Δπεηδή ν πεληάθηηλνο αζηέξαο είλαη θαη ζχκβνιν ηνχ αλζξψπνπ, ηνχ κηθξφθνζκνπ, ην 

      φιν ζχκβνιν παξαπέκπεη ζηελ ελζάξθσζε ηνχ αλζξψπνπ ζην πιηθφ επίπεδν, θαη ηνλ 

      εγθισβηζκφ ηνπ ζηε χιε χζηεξα απφ ηελ ζπκβνιηθή εθδίσμή ηνπ απφ ηνλ Παξάδεηζν. 

3
νλ

  Ο πεληάθηηλνο αζηέξαο ζπκβνιίδεη επίζεο ηα πέληε ζηνηρεία ( Αηζέξαο – ππξ – αήξ –  

      χδσξ – γή ) ζε θάζε έλα απφ ηα νπνία αληηζηνηρεί θαη κία απφ ηηο πέληε αηζζήζεηο καο. 

      Ήδε πξνεηνηκαζκέλνη κε ηνχο ζπκβνιηζκνχο ηεο Γελέζεσο κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε  

      φηη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία πεξηθιείνληαη ζηνλ ζπκβνιηζκφ ηνχ πνηακνχ ηνχ Παξαδείζνπ  

      ν νπνίνο δηαρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο αξρέο, δειαδή ηα ηέζζεξα ζηνηρεία ηεο Κνζκνγνλίαο. 

4
νλ

  Ο ελζαξθσκέλνο άλζξσπνο, δηά κέζνπ ησλ πέληε αηζζήζεψλ ηνπ, αμηνπνηεί ηηο γήηλεο  

      ζπλζήθεο γηά λα αλαπηπρζεί θαη λα παξάγεη θαξπνχο, δειαδή λα απνθηήζεη Σσνείδηζη. 
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5
νλ   

Οη πέληε αηζζήζεηο καο δίλνπλ ηελ Δκπεηξία θαη κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Κξίζεσο ηελ  

       Γλψζε, ε νπνία ζηελ ζπλέρεηα κεηαηξέπεηαη κε κηα άγλσζηε δηαδηθαζία ζε πλείδεζε.  

Ζ πλείδεζε επνκέλσο είλαη ην απνηέιεζκα ηεο κεηαβηβάζεσο ηεο απνθηεζείζεο Γλψζεσο 

ζηνλ εζψηεξν ( αλαιινίσην ) εαπηφ καο ΔΓΧ, δηά κηάο αφξαηεο θαη κχρηαο ελεξγείαο. 

Απνηειεί κηα εχινγε απνξία ν ιφγνο γηά ηνλ φπνηνλ θνξησλφκαζηε ηφζεο γλψζεηο θαηά ηελ 

αθαδεκατθή καο εθπαίδεπζε ηελ ζηηγκή πνπ είλαη θνηλή δηαπίζησζε φηη κεηά απφ ηελ πάξ- 

νδν θάπνηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηα πηφ πνιιά ζπλήζσο ηα μερλνχκε !  

Δίλαη αθξηβψο δηφηη δεκηνπξγνχλ κε κία κχρηα δξάζε ηελ ζπλείδεζε ε νπνία δηακνξθψλεη  

ηελ ζπκπεξηθνξά καο θ.ι.π. θαη ζπληζηά ηνλ παξάγνληα ηεο εμέιημεο καο ! 

Όπσο δε αλαθέξεη ην ηππηθφ καο θαηά ηελ κχεζε :  

« Τίπνηε δελ ράλεηαη ζηελ ζθαίξα ηεο ζπλεηδήζεσο, όπσο θαη ζηνλ θόζκν ησλ αηζζήζεσλ ». 

Μηιήζακε πξνεγνπκέλσο γηά ηνλ  Όθη - Δσζθφξν ζηελ Γέλεζε.  

ε φιεο ηηο ιατθέο παξαδφζεηο, ζηνχο κχζνπο θαη ζηα παξακχζηα, βξίζθνπκε ηελ εηθφλα ηνχ 

θηδηνχ ἢ ηνχ δξάθνπ , ησλ νπνίσλ ν ζπκβνιηζκφο είλαη ζρεδφλ φκνηνο ζε θάζε θνπιηνχξα. 

Αλαξίζκεηα παξακχζηα κηινχλ γηά έλα δξάθνληα πνπ αηρκαισηίδεη κηα φκνξθε πξηγθίπηζζα 

θαη ηελ θξαηά θπιαθηζκέλε ζε έλα πχξγν.             

Ο έλαο κεηά ηνλ άιιν νη ηππφηεο πνπ έξρνληαη γηά λα ηελ ζψζνπλ θαηαβξνρζίδνληαη απφ ηνλ 

δξάθν ν νπνίνο ηνχο παίξλεη ηα πινχηε ηνπο θαη ηα απνζεθεχεη ζηα ππφγεηα ηνχ πχξγνπ ηνπ. 

Δπηηέινπο κηα κέξα έξρεηαη έλαο ηππφηεο, έλαο πξίγθηπαο, πηφ φκνξθνο θαη πηφ αγλφο απφ 

ηνχο άιινπο, ζηνλ νπνίν κηα κάγηζζα έρεη απνθαιχςεη ην κπζηηθφ γηά λα ληθήζεη ηνλ δξάθν  

γλσζηνπνηψληαο ηελ αδπλακία ηνπ θαη ηνλ ηξφπν γηά λα ηνλ δέζεη ἢ λα ηνλ πιεγψζεη …     

 Καη απηφο ν ηπρεξφο πξίγθηπαο, θαιά νπιηζκέλνο θαη θαιά πιεξνθνξεκέλνο, θαηνξζψλεη 

λα ληθήζεη ηνλ δξάθν, λα ειεπζεξψζεη ηελ πξηγθίπηζζα θαη λα απνθηήζεη ηνχο θξπκκέλνπο  

ζεζαπξνχο ράξε ζηηο γλψζεηο ηνπ θαη ζηελ αγλφηεηα ηνπ.  

Μεηά θαη νη δχν καδί αλεβαίλνπλ επάλσ ζηνλ δξάθνληα πνπ νδεγεί ν πξίγθηπαο πεηνχλ ζηνλ 

νπξαλφ θαη γπξίδνπλ ηνλ θφζκν. 

Απηνί νη κχζνη, πνπ λνκίδεη θαλείο φηη είλαη γηα παηδηά, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη δηεγήκα-

ηα ηεο Μπεηηθήο επηζηήκεο ( ζπκβνιηζκφο ηεο κάγηζζαο ), αιιά γηα λα κπνξέζεη θαλείο λα 

ηα εμεγήζεη πξέπεη λα γλσξίδεη ηελ θιείδα, πνπ είλαη ε κπεηηθή επηζηήκε ησλ ζπκβφισλ.  
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   Ο Γξάθνο δελ είλαη άιιν απφ κηα κνξθή ηεο Δημιοσργικής Ενέργειας ( ην  Ιερόν Πσρ ), 

ηεο έθθξαζεο ηνχ Θενχ πνπ απνθαινχκε Άγιο Πνεύμα, ίζσο ηεο πηφ ηζρπξήο ζην χκπαλ.  

Ο πχξγνο ζπκβνιίδεη ην αλζξψπηλν ζψκα - ζρήκα 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Ζ πξηγθίπηζζα είλαη ε ςπρή ηνχ αλζξψπνπ ε νπνία είλαη θπιαθηζκέλε δηφηη ε δχλακε απηή, 

άζρεκα θπξηαξρεκέλε, ηελ θξαηά αηρκάισηε. Γηαβάδνπκε ζην ηππηθφ καο . 

Νεόθ : « βνήζεζε κε λα αλαθηήζσ ηελ Οπξάληα Παηξίδα ηελ νπνίαλ πόζεζε ην Πλεύκα κνπ » 

Αδελθόρ Αλήθεια ( ε πλείδεζε ) : « Γηαηί νη ρείξεο ζνπ είλαη θνξησκέλεο κε δεζκά ; » 

Νεόθ : « Δηόηη ππήξμα δεζκώηεο ηεο Ύιεο ! »  

 Ο Ηππφηεο είλαη ε έθθξαζε ηνχ Δγψ, ην Πλεχκα ηνχ αλζξψπνπ ζε δηάθνξεο ελζσκαηψζεηο. 

Σα φπια πνπ ρξεζηκνπνηεί γηά λα ληθήζεη ηνλ δξάθν αληηπξνζσπεχνπλ ηα κέζα πνπ δηαζέηεη 

ην Πλεχκα θαη θπξίσο ηελ αξεηή ηεο Βνπιήζεσο αιιά θαη ηεο Ηζρχνο γηά λα θπξηαξρήζεη ζε 

απηή ηελ δχλακε θαη λα ηελ ρξεζηκνπνηήζεη .  

Σνλ Γξάθνληα  ζα ηνλ ζπλαληήζνπκε ζε αξθεηνχο βαζκνχο ηνχ ΑΑΣ, φπσο γηα παξά-

δεηγκα ζηνλ 19
ν  

βαζκφ.      

 Όηαλ ν δξάθνληαο εμνπζηαζηεί ( ηεζεί θάησ απφ έιεγρν ) γίλεηαη ν ππεξέηεο ηνχ αλζξψπνπ 

θαη ηνχ ρξεζηκεχεη ζαλ ππνδχγην γηά ηελ κειινληηθή ηνπ εμέιημε πνπ εδψ εκθαλίδεηαη ζπκ-

βνιηθά ζαλ έλα ηαμίδη ζηνλ νπξαλφ. Γηαηί ν Γξάθνληαο έρεη θηεξά, αλ θαη παξηζηάλεηαη κε 

κηα νπξά θηδηνχ πνπ είλαη ζχκβνιν ησλ ππφγεησλ δπλάκεσλ - βιέπε ζρήκα 2 .  

ηηο εβξατθέο θαη ζηηο Υξηζηηαληθέο παξαδφζεηο ν δξάθνο εμνκνηψλεηαη κε ηνλ δηάβνιν θαη 

ν δηάβνινο φπσο ιέλε κπξίδεη ζεηάθη.  
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Όια ηα εχθιεθηα πιηθά, φπσο πεηξέιαην, κπαξνχηη, ηα κείγκαηα αέξησλ πνπ πξνθαινχλ 

θιφγεο θαη εθξήμεηο, είλαη ζηελ Φχζε ν Γξάθνο πνπ μεξλά Φσηηά. 

Απηφο ν Γξάθνο, πνπ ππάξρεη θαη κέζα ζηνλ άλζξσπν, ζπγθξίλεηαη κε έλα εχθιεθην πιηθφ.  

Αλ ν άλζξσπνο μέξεη ηελ ρξήζε ηνπ κε ηελ κνξθή ηνχ Ιερού πσρός, αληηθείκελν ηεο Πλεπ-

καηηθήο Αιρεκείαο ἢ ηεο Αιεζνχο Δπηζηήκεο ηνχ 18
νπ

 βαζκνχ, ζα πξνσζείηαη πξνο ηα χςε.  

Αλ φκσο δελ μέξεη γηαηί είλαη ακαζήο, ακειήο αδχλακνο ἢ αλήζηθνο ζα θαεί ἢ ζα θαηαθξεκ-

ληζζεί ζηελ άβπζζν φπσο ζπλέβε κε ηνχο Πξσηνπιάζηνπο, αιιά θαη ζπλερψο αθφκε θαη 

θαζεκεξηλά ζπκβαίλεη θαη επαλαιακβάλεηαη θαη ζε εκάο ηνπο ίδηνπο, ηνπο απνγφλνπο ηνπο.  

Γλσζηά δε είλαη ηα βάζαλα πνπ επαθνινχζεζαλ κεηά απφ ηελ ρξήζε ηνχ απαγνξεπκέλνπ 

θαξπνχ ζαλ απνηέιεζκα ηεο άινγεο επηζπκίαο. 

Όπσο δε ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ην ηππηθφ ηνχ 9
νπ

 βαζκνχ, « ν Υηξάκ, πνπ ζπκβνιίδεη ην 

αλζξψπηλν Πλεχκα, ρηιηάθηο πίπηεη ππφ ηα πιήγκαηα θαη εθάζηελ εκέξα πξν ησλ νθζαικψλ 

καο δηαπξάηηεηαη ην έγθιεκα ».  

« ἀκὴλ ἀκὴλ ιέγσ ὑκῖλ ὅηη ἔξρεηαη ὥξα, θαὶ λῦλ ἐζηηλ, ὅηε νἱ λεθξνὶ ( βέβεινη ) ἀθνύζνληαη 

ηῆο θσλῆο ηνῦ πἱνῦ ηνῦ Θενῦ, θαὶ νἱ ἀθνύζαληεο δήζνληαη·  (    Ησάλλεο θεθ. 5 : 25 ). 

   Ζ Ρνκθαία ε θιεγφκελε θαη πεξηζηξεθφκελε ησλ Υεξνπβίκ κε ηελ νπνία θχιαζζαλ ηελ 

είζνδν ηνχ Παξαδείζνπ ( δρύθακηο ) έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ Γεκηνπξγηθή απηή ελέξγεηα.  

Δίλαη ε θνζκηθή ελέξγεηα, ἢ, ην ζε εξεκία ηεξφλ ππξ ζην θαηψηεξν άθξν ηεο ζπνλδπιηθήο 

ζηήιεο, ην νλνκαδφκελν ζηελ ηαηξηθή Ιερόν Οζηούν αλ θαη ζήκεξα θαλείο  

ακχεηνο δελ γλσξίδεη ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίνλ δφζεθε ε νλνκαζία αχηε ... ! 

Δίλαη ζηνλ άλζξσπν ε κεγάιε Ζιεθηξν - καγλεηηθή ιαλζάλνπζα δχλακε  

πνπ θξχβεηαη θάησ απφ ηα αξρηθά ηεο θξάζεσο  II..  NN..  RR..  II.. ηνχ 18
νπ

 βαζκνχ. 

Δίλαη κηα δχλακε θιεγφκελε, ε δσή, ην ξεχκα πνχ δηαζρίδεη ηα δσηηθά θέληξα, πνπ θαιείηαη 

επίζεο πχξηλνο φθηο θαη ζπκβνιίδεηαη κε ην Κεξχθεην ηνχ Δξκή πνπ έρνπκε ζηνλ 28
ν

 βαζκφ.  

Ζ εθνχζηα αθχπληζε ηεο δχλακεο απηήο ζπκβάιιεη ζηελ ηαμηλφκεζε ησλ πνηθίισλ δσηηθψλ 

εθδειψζεσλ ζε αξκνληθφ φινλ θαη παξέρεη ηελ εκθάληζε αζπλήζσλ ςπρηθψλ ηθαλνηήησλ.  

Δίλαη φκσο ηαπηφρξνλα δχλακε δεκηνπξγηθή θαί θαηαζηξεπηηθή , θαηά ηα πεξηγξαθφκελα 

ζηνλ 18
ν
 βαζκφ, γηα απηφ ε αθχπληζε ηεο πεξηθιείεη πνιχ ζνβαξνχο θηλδχλνπο. 

Πεξεηαίξσ εκβαζχλζεηο ζην ζέκα έρνπκε ζηνλ 25
ν
 βαζκφ ηνχ  Ηππφηε ηνχ  Υαιθνχ  Όθεσο. 

Οη Μαιαρίκ ἢ Υεξνπβίκ, θαηά ην ηππηθφ ηνχ 28
νπ

 , θξαηνχλ αλά ρείξαο πχξηλε ξνκθαία. 
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   Έλαο δε απφ ηνχο αμησκαηηθνχο ησλ ζπκβνιηθψλ ζηνψλ, ν ηεγαζηήο, ζαλ θχιαθαο ηεο 

εηζφδνπ ηνχ Νανχ, πνπ δελ είλαη παξά έλαο αθφκε ζπκβνιηζκφο ηνχ αλζξψπνπ, θξαηνχζε  

παιαηνηέξα φρη έλα απιφ μίθνο αιιά, θαη’ αλαινγία κε ηα Υεξνπβίκ, έλα θπκαηνεηδέο μίθνο 

 (  ε Ρνκθαία ε θιεγφκελε θαη πεξηζηξεθφκελε ηεο Βίβινπ                                ).  

Όια ηα παξαπάλσ θαηά ηελ γλψκε κνπ απνηεινχλ  ην κλειδί ηεο εξκελείαο ησλ πεξηζζνηέ-

ξσλ βαζκψλ ηνχ ΑΑΣ , αιιά επίζεο θαη ην θιεηδί γηα ηελ Γεκηνπξγία ηεο ιεγφκελεο  

« Φηινζνθηθήο Λίζνπ », ηεο νπνίαο ε πξψηε χιε, δειαδή ε αθαηέξγαζηε θαη ηξαρεία ζπλεί-

δεζε ηνχ αλζξψπνπ, αιιεγνξείηαη κε ηελ εηζηηήξην ιέμε ηνχ βαζκνχ Stibium, πνπ ζεκαίλεη 

αληηκφλην θαη είλαη αιρεκηθή νλνκαζία ηεο πξψηεο χιεο ηνχ Μεγάινπ Έξγνπ ηεο Δπαλφδνπ 

( ην AMAL SAGHIA - Ακάι αγθί ηεο θιίκαθαο ησλ Καδψο - Kadosch ηνχ 30
νπ

 βαζκνχ ηνχ 

Καζαγηαζκέλνπ Ηππφηε ).                                 

                                                                                                                  Θεζζαινλίθε 20-2-2012 

                                                                                                                                  Ιόλαος    


