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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΟΥ I 

 

Φίλε  αναζητητή, 

 

Είµαστε ευτυχείς που εκφράσατε την επιθυµία να έρθετε σε πιο 

στενή επαφή µε το Lectorium Rosicrucianum και είµαστε σίγουροι ότι θα 

µελετήσετε τα 7  εισαγωγικά   µαθήµατά µας µε πραγµατικό ενδιαφέρον 

και µε ανοιχτή καρδιά. 

Τονίζουµε  εξ΄ αρχής ότι ο σκοπός αυτής της Σχολής δεν είναι να 

σας µιλήσει για κάποιο «ενδιαφέρον» ή «διδακτικό» θέµα, ούτε έχει 

πρόθεση να σας κουράσει µε καινούργιες θεωρίες. Το Lectorium 

Rosicrucianum δεν είναι µια οργάνωση που έρχεται να προστεθεί σε 

όλες τις θρησκευτικές, ανθρωπιστικές ή φιλοσοφικές εταιρείες ή αδελ-

φότητες που έχετε ίσως συναντήσει µέχρι τώρα.  

Γνωρίζουµε ότι είναι πολλοί αυτοί που θα αποφασίσουν να βαδί-

σουν αυτή την Οδό, παρά την όλο και µεγαλύτερη έλξη που ο κόσµος 

µπορεί να ασκήσει επάνω τους, µε την ανεξάντλητη αφθονία των ιδεών 

και των δυνατοτήτων που είναι στη διάθεση της ανθρωπότητας: πόσες 

ενέργειες και δυνάµεις δεν χρησιµοποιούνται για να τους προσελκύσουν 

και να τους εκµεταλλευτούν! Η τριάδα τέχνη, επιστήµη και θρησκεία 

ωθούσε πάντα την ανθρωπότητα στη µυστικιστική και διανοητική καλλι-

έργεια. Και ποιο ήταν το αποτέλεσµα; Μια αυξανόµενη σύγχυση και 

ποικιλοµορφία, χωρίς να εδραιωθεί η παραµικρή σταθερή αξία! 

Αν η Πνευµατική Σχολή ήθελε απλώς να συνεισφέρει σε αυτή την 

καλλιέργεια, θα µεγάλωνε ακόµη περισσότερο την γενική σύγχυση. 

Όµως, αυτό που θέλει είναι να µας απαλλάξει από αυτήν ακριβώς την 

σύγχυση. Από την πολλαπλότητα θέλει να µας οδηγήσει στην Ενότητα. 

Θέλει να µας ελευθερώσει από τον κλοιό όλων των διδασκαλιών και 

των δογµάτων, φέρνοντάς µας αντιµέτωπους µε ζωντανές αλήθειες που 

µπορούµε να βιώσουµε εµείς οι ίδιοι µέσα µας. 
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Η   Σχολή σας προσφέρει αυτή την µαθητεία, αλλά απαιτεί να δε-

χτείτε τις συνέπειες και να περάσετε σε πράξεις . Μπορείτε να είστε βέ-

βαιοι ότι η συνείδησή σας θα ανανεώνεται συνεχώς στην Δύναµη της 

Σχολής και ότι οι περιορισµοί που σας φυλακίζουν θα εκλείψουν. 

Όταν ένας αναζητητής αγγίζεται και έλκεται από το Μαγνητικό 

Πεδίο Δύναµης της Πνευµατικής Σχολής και έρχεται σε επαφή µε την 

Συµπαντική Διδασκαλία, πρέπει να ετοιµάζεται να εγκαταλείψει πολλά 

οικεία πράγµατα, που οφείλει στην συνέχεια να τα πετάξει µακριά σαν 

ένα φορτίο άχρηστο και ενοχλητικό.. Πρέπει να απαλλαγεί από τις προ-

κατασκευασµένες ιδέες του, όλες τις συµβατικότητες της ηθικής, του αν-

θρωπισµού κ.λπ., µε δυο λόγια, από όλους τους παλιούς τύπους στους 

οποίους είχε προσκολληθεί. 

Γι’ αυτό ένας σοβαρός αναζητητής δεν πρέπει να αναζητεί την ε-

πιβεβαίωση των ιδεών του: είναι πολύ πιο σηµαντικό γι’ αυτόν να απο-

καλύψει την ευθραυστότητά τους και να ελευθερωθεί από αυτές. 

Η κατάσταση της αυταπάτης, της οποίας θύµα είναι ο άνθρωπος 

στον εδώ κόσµο, είναι πραγµατικά θεµελιακή. Ολόκληρη η ύπαρξή µας, 

από µέρα σε µέρα, δεν είναι παρά µια συνεχής αλληλουχία γεγονότων. 

Σε αυτή τη γήινη φύση ολόκληρη η συµπεριφορά µας βρίσκεται σε α-

σταθή ισορροπία. Γι’ αυτό ο άνθρωπος πρέπει να πάρει µια απόφαση: 

µια θεµελιώδης µεταστροφή είναι επιτακτική. 

Αποφασισµένος να ελευθερωθεί από την κατάσταση της πλάνης, 

ο άνθρωπος πρέπει να µάθει να µετατοπίζει ολοκληρωτικά το κέντρο 

ενδιαφέροντος της ύπαρξής του. Θα πρέπει πάντα να θυµάται ότι βρί-

σκεται σε µια φυλακή 

Ο πρωταρχικός θεϊκός άνθρωπος ήταν ένας Ναός του Θεού, ένας 

Ναός του Πνεύµατος. Ήταν ένας φορέας Φωτός ο οποίος ζούσε σε µια 

κατάσταση απόλυτης µακαριότητας διαθέτοντας ένα υπέροχο, ένδοξο 

φυσικό σώµα. 
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Ο άνθρωπος έχει εκπέσει από τον πρωταρχικό κόσµο του απο-

λύτου. Ο πρωταρχικός θεϊκός άνθρωπος ήταν ένας Ναός όπου η θέλη-

ση, η Σοφία και η Δύναµη σχηµάτιζαν µια τριάδα. Μέσα σε αυτό το ιερό 

εργαζόταν σε αρµονία µε το Πνεύµα.   

Όµως,  µε την παράβαση των συµπαντικών νόµων, µε την κατά-

χρηση, δηλαδή, της ελεύθερης θέλησής του, διαµορφώθηκε µέσα του 

µια εγωκεντρική ύπαρξη. Με µια πράξη της προσωπικής του θέλησης 

αποσχίστηκε από την συµπαντική εκδήλωση και έγινε ένα ον που δεν 

ζητούσε πλέον παρά µόνο την επιβεβαίωσή του. Αποκλείστηκε στον 

φθαρτό κόσµο και εξορίστηκε σε µια περιοχή όπου τα πάντα είναι εφή-

µερα, φθαρτά: µέσα στον «οίκο του θανάτου», κατά την έκφραση του 

Jacob Boehme. 

Νοµίζουµε ότι βλέπουµε σε αυτή την ύπαρξη ένα σχέδιο, έναν 

σκοπό, ένα νόηµα, µια θεϊκή τάξη. Αλλά πώς µπορούµε να θεωρούµε 

σαν πραγµατικότητα ένα φαινόµενο τόσο φευγαλέο; Πώς είναι δυνατόν 

να εµµένει ο άνθρωπος σε αυτή την πλάνη και να µην διακρίνει την αυ-

ταπάτη;  

Η ύπαρξή µας είναι πόνος, οδύνη και θλίψη. Το ίδιο ήταν για τις 

γενιές που προηγήθηκαν, το ίδιο είναι για εµάς, το ίδιο θα είναι και για 

τις γενιές που θα έρθουν έπειτα από µας. Ολόκληρη η ιστορία του κό-

σµου αποδεικνύει ότι η ύπαρξή µας, τόσο από τη µια όσο και από την 

άλλη πλευρά του πέπλου, δεν µπορεί ποτέ να ανυψωθεί πάνω από τον 

πόνο, την οδύνη και την θλίψη, δεν µπορεί ποτέ να βγει από την αυτα-

πάτη που προκαλείται από την αρχή της αυτοσυντήρησης, δεν µπορεί 

ποτέ να ξεπεράσει τα διαλεκτικά όρια.  

Στην θέση του Ναού της Θέλησης, της Σοφίας και της Δύναµης 

εµφανίστηκε µια εγωκεντρική ζωή, η θέληση, η σκέψη και τα αισθήµατα 

της οποίας ήταν ξεκοµµένα από την Πηγή της Συµπαντικής Ζωής. Και ο 

άνθρωπος έµεινε από τότε γαντζωµένος στην άθλια ύπαρξή του µε τις 

ανόσιες επιθυµίες του. Δεν ήταν πλέον ικανός για έναν αυθεντικό τρόπο 
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σκέψης. Εξαιτίας των περιορισµών του δεν µπορούσε παρά να διαµορ-

φώνει υποθέσεις µε βάση τις εµπειρίες που είχε συσσωρεύσει.  

Όµως, η τελευταία λέξη της σοφίας και της φιλοσοφίας αυτού του 

κόσµου είναι ότι δεν µπορούµε να γνωρίσουµε τον Θεό: ο νους µένει 

αφοπλισµένος µπροστά σε αυτή τη διαπίστωση. Στην καλύτερη περί-

πτωση, ο άνθρωπος συνειδητοποιεί τελικά την πτώση του, το «αµάρτη-

µά» του, το γεγονός δηλαδή ότι έχει αποχωριστεί τον Θεό. 

Η αρχαία Διδασκαλία της ερµητικής σοφίας διακηρύσσει: «Tο µό-

νο αµάρτηµα του ανθρώπου είναι να µην γνωρίζει τον Θεό». Αν αυτή η 

διαπίστωση καταλάβει την καρδιά του αναζητητή, η νέα διαδικασία, σε 

αυτή τη βάση, µπορεί να αρχίσει µέσα του. 

       Η Βασιλεία του Θεού βρίσκεται µέσα µας! Το ρόδο της καρδιάς, τε-

λευταίο προπύργιο της πρωταρχικής µας κατάσταση επιµαρτυρεί γι΄ 

αυτό.. Η Σχολή του Xρυσού Ροδόσταυρου λέει, ότι το «άτοµο-

σπινθήρας του Πνεύµατος» πάλλεται στο κέντρο του ανθρώπινου συ-

στήµατος, στο κέντρο αυτού που αποκαλούµε «µικρόκοσµο» και ότι ό-

λες οι δυνάµεις οι απαραίτητες για την ανοικοδόµηση του θεϊκού Αν-

θρώπου µέσα µας περιέχονται σε αυτό το άτοµο.  

Η ζωντανή αλήθεια πρέπει εκ νέου να αφυπνιστεί στον άνθρωπο. 

Μόνο τότε µπορεί να του µιλήσει, να επιµαρτυρήσει και να δράσει σαν 

Δύναµη. Μόνο τότε ο φυσικός άνθρωπος µπορεί να συνειδητοποιήσει 

την αληθινή του αποστολή και να απελευθερωθεί από την µοιραία αυ-

ταπάτη του «εγώ». Σε αυτή τη συνειδητοποίηση οδηγεί ο Δρόµος του 

Ροδόσταυρου. 

Όµως, ο άνθρωπος έχει µάθει να ικανοποιείται µε τη  συνηθισµέ-

νη  του  κατάσταση  συνείδησης. Δεν ξέρει ούτε γνωρίζει τίποτε άλλο. 

Αυτή η αποδοχή είναι το αποτέλεσµα της περιορισµένης βιολογικής συ-

νείδησής του. Πώς θα µπορούσε λοιπόν αυτή να τον οδηγήσει στον 

Δρόµο της Αλήθειας; 

Άλλοτε ο άνθρωπος ζούσε σε συνειδητό, άµεσο σύνδεσµο µε τον 

Θεό, µε την Γνώση. Άλλοτε ήµασταν ένας Ναός του Θεού. Εξαιτίας της 
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πτώσης µας, αυτός ο Ναός έκλεισε. Η άµεση σύνδεση µε τον Θεό δια-

κόπηκε. Στην σηµερινή µας κατάσταση είµαστε ένας εκφυλισµένος να-

ός. Ο πρωταρχικός Ναός πρέπει να επανοικοδοµηθεί. 

Με µια πορεία αντίστροφη από αυτήν της πτώσης, δηλαδή µε ένα 

ολοκληρωτικό δόσιµο του εαυτού στο Θείο, µε την εξουδετέρωση της 

«εγωικής συνείδησης», η σηµερινή ανθρώπινη προσωπικότητα µπορεί 

να αποκαταστήσει την σύνδεση µε τον Πατέρα. 

Αυτή η αποκατάσταση δεν είναι µια αυτόµατη διαδικασία. Ούτε η 

µύηση συνίσταται στην συσσώρευση γνώσεων. Απαιτεί έναν προοδευ-

τικό και δυναµικό µετασχηµατισµό, που εκτελείται καθηµερινά, χάρη σε 

µια διάπυρη επιθυµία και µια τάση ολόκληρου του είναι: είναι µια αληθι-

νή γέννηση σε µια άλλη περιοχή ζωής, και αυτή η γέννηση συνιστά την 

ουσία της µύησης. 

Η Σχολή του Xρυσού Ροδόσταυρου έχει  χτίσει ναούς σε διάφορα 

µέρη του κόσµου. Αυτοί είναι καθιερωµένοι τόποι εργασίας, εστίες για 

την Αλυσίδα της Αδελφότητας, εστίες ακτινοβολίας της γνωστικής Δύ-

ναµης, όπου η πολύ υψηλή γνωστική δόνηση προσαρµόζεται σε µια 

συχνότητα που ο άνθρωπος είναι ικανός να αντέξει. Όλοι οι µαθητές 

που παρευρίσκονται στο ναό συµβάλλουν στο ίδιο έργο  την  πραγµα-

τοποίηση  της  αγιοποίησης.  

Η Δύναµη της ψυχής του Χριστού είναι µια ατµοσφαιρική δύναµη, 

και µπορούµε όλοι να µετέχουµε σε αυτήν. Ο άνθρωπος καλείται τώρα 

να χρησιµοποιήσει αυτή τη Δύναµη για να επανοικοδοµήσει τον πρω-

ταρχικό Ναό, τον εσωτερικό Ναό. Αυτή είναι η γνωστική απαίτηση της 

επιστροφής στην θεϊκή περιοχή, µέσω της οδού της Μεταµόρφωσης. 

Η Αδελφότητα των Ροδόσταυρων εργάζεται µέσα στον κόσµο α-

κριβώς για να καταστήσει τους ανθρώπους δεκτικούς στο  φως  που  

µας  καλεί. Και αυτό το έργο δεν το εκτελεί µόνο µε λόγια, αλλά κυρίως 

µε µιαν ακτινοβόλο δύναµη που απευθύνεται στην καρδιά του ανθρώ-

που. Μέσω αυτής της Δύναµης «το θεϊκό άτοµο-σπινθήρας» µπορεί να 

αφυπνιστεί. Και όταν αυτός ο πυρήνας της Ζωής, αυτή η ψυχή-
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σπινθήρας αναφλεγεί µέσα στην ανθρώπινη καρδιά, προκύπτει η θαυ-

µαστή διαδικασία: η αναγέννηση της Ψυχής. 

Η Πνευµατική Σχολή του Xρυσού Ροδόσταυρου σχηµατίζει ένα 

πεδίο δύναµης, ένα πεδίο ακτινοβολίας που προέρχεται από το Άγιο 

Πνεύµα. Αυτό το πεδίο ακτινοβολίας έχει οικοδοµηθεί από Απεσταλµέ-

νους της Αδελφότητας του Xρυσού Ροδόσταυρου που έχουν κερδίσει 

την ελευθερία και την αθανασία κατά τη διάρκεια µιας επίγειας ύπαρξης 

στο παρελθόν και έχουν επανέλθει εθελοντικά στη γη στην υπηρεσία 

των συνανθρώπων τους. 

Όλοι όσοι προσεγγίζουν την σύγχρονη Πνευµατική Σχολή και ε-

πιθυµούν να ζήσουν από την κεντρική Πηγή της, η οποία είναι Αγάπη, 

συνδέονται µε την Δύναµή της και τις ακτινοβολίες της. Από αυτή τη 

στιγµή αυτές οι υπάρξεις αναλαµβάνονται σε µια αλχηµική διαδικασία 

που ξεκινά µέσα στο άτοµο της καρδιάς, µια διαδικασία που καλείται να 

επιτύχει, σε µια δεδοµένη στιγµή, την αποκορύφωσή της µέσω της τρι-

πλής αναγέννησης κατά το Πνεύµα, την Ψυχή και το Σώµα. 

Κατά την διάρκεια των προσεχών µαθηµάτων θα εµβαθύνουµε σε 

ό,τι αγγίζει αυτόν τον ύψιστο στόχο. 

 

Οι φίλοι σας από το LECTORIUM ROSICRUCIANUM 


