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LECTORIUM ROSICRUCIANUM 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΟΥ - II 

 

ΤΑ ΔΥΟ ΠΕΔΙΑ ΖΩΗΣ 

 

Φίλε αναζητητή, 

 

Στο  προηγούμενο μάθημά μας σας παρουσιάσαμε την αυταπάτη 

που χαρακτηρίζει τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Άλλωστε, ο Χριστός δεν 

έχει πει: «Το Βασίλειό μου δεν είναι από αυτό τον κόσμο»; 

Δεν μπορεί κανείς να βρει σε αυτό τον κόσμο καμία απόλυτη α-

λήθεια. Ο άνθρωπος που αναζητεί έχοντας ως εφόδια μόνο τα μέσα και 

τις δυνατότητες αυτού του κόσμου δεν μπορεί ποτέ να φτάσει στην Α-

πελευθέρωση: η φύση δεν μπορεί να τον λυτρώσει από τη φύση. Τίποτε 

μόνιμο δεν μπορεί να στηθεί μέσα στον κόσμο του χωροχρόνου· τίποτε 

από όσα μας προσφέρονται στον εδώ κόσμο δεν μπορεί να μας απελευ-

θερώσει από τους νόμους του. 

Επίσης το υπερπέραν δεν είναι παρά μια προσωρινή περιοχή, και 

ούτε αυτό προσφέρει την αιώνια Απελευθέρωση. Δεν είναι παρά η αό-

ρατη αντανάκλαση του ορατού υλικού μας κόσμου και γι' αυτό το ονο-

μάζουμε «αντανακλαστική σφαίρα». Και ακριβώς επειδή το υπερπέραν 

δεν είναι ορατό, η αυταπάτη μας παγιδεύει τόσο εύκολα στα δίχτυα της. 

Με δυο λόγια, ο ορατός κόσμος μας και το αόρατο αντίστοιχό του, η 

αντανακλαστική σφαίρα, σχηματίζουν μία ενότητα όπου κυριαρχεί ο α-

νελέητος νόμος της γέννησης, της ανάπτυξης και του θανάτου. 

Όμως, αν ο κόσμος της αυταπάτης δεν μπορεί  να  προσφέρει την 

αληθινή ζωή, πρέπει να αναρωτηθούμε: Γιατί να θέλουμε να βελτιώ-

σουμε, με μάταιες προσπάθειες, έναν κόσμο και μιαν ανθρωπότητα που 

δεν συμμορφώνονται με την θεϊκή Ζωή, αφού μια  θεϊκή  τάξη και μια 

θεϊκή Ανθρωπότητα εκδηλώνονται ακόμη μέχρι  σήμερα; 
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H Συμπαντική Διδασκαλία μιλάει για την ύπαρξη δύο τάξεων: 

- της θεϊκής τάξης και 

- της αθεϊκής, διαλεκτικής τάξης. 

Αυτή η διάκριση είναι η λυδία λίθος που μας επιτρέπει να διακρί-

νουμε την Συμπαντική Διδασκαλία από κάθε άλλη διδασκαλία. 

Η θεϊκή τάξη είναι σταθερή. Μέσα σε αυτή την τάξη δεν υπάρχει 

ασυνέχεια, ούτε αντίθεση, ούτε αρχή, ούτε τέλος, αλλά μια συνεχής 

ροή, σε συμφωνία με το Πνεύμα και την θεϊκή Ενότητα. Η ζωή είναι αι-

ώνια, άφθαρτη. 

Αντίθετα, ο αθεϊκός κόσμος, που προέρχεται από την πτώση, υπό-

κειται στον νόμο των αντιθέτων. Σύμφωνα με αυτόν τον νόμο, κάθε ιδι-

ότητα, κάθε ποιότητα, κάθε κατάσταση μετατρέπεται πάντοτε στο αντί-

θετό της. Γι' αυτό είμαστε καταδικασμένοι στις αλλαγές της τύχης, στα 

χτυπήματα της μοίρας, και παραδέρνουμε στο έλεος των γεγονότων, 

χωρίς να μπορούμε να βρούμε ούτε τάξη, ούτε ισορροπία, ούτε ανά-

παυση. Ονομάζουμε λοιπόν αυτή την τάξη «κόσμο της διαλεκτικής». 

Αυτός ο διαλεκτικός κόσμος είναι ταυτόχρονα μια κατάρα και μια 

χάρη. Είναι μια κατάρα, γιατί τίποτα σ' αυτόν δεν είναι σταθερό και δεν 

βρίσκουμε πουθενά ανάπαυση, έτσι όπως περνάμε από το καλό στο κα-

κό και αντίστροφα. Αλλά είναι επίσης μια χάρη, γιατί τίποτε το ατελές 

δεν μπορεί να διαιωνιστεί, αφού η αστάθεια συντρίβει διαρκώς το κακό 

που κάνουμε. Με αυτόν τον τρόπο η ανθρωπότητα διατηρείται σε κίνη-

ση. 

Υπάρχουν, λοιπόν, δύο τάξεις ζωής, που είναι ταυτόχρονα πα-

ρούσες στον ίδιο χώρο. Διεισδύουν η μία στην άλλη, στο εδώ και στο 

τώρα. Δεν υπάρχει κανένα μέρος στο οποίο να μην είναι παρούσα η θεϊ-

κή πληρότητα. 

Xρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε ότι ο κόσμος μας δεν είναι 

παρά μια σωφρονιστική αποικία: είναι επίσης ένας τόπος ευσπλαχνίας 

όπου η θεϊκή χάρη εκδηλώνεται με την αρωγό, υπομονετική και γεμάτη 

αγάπη παρέμβαση της Ιεραρχίας του Χριστού για να μας βοηθήσει να 

αποκαταστήσουμε την θεϊκή μας καταγωγή. 
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Η  θεϊκή  τάξη προσφέρεται σε κάθε άνθρωπο: μπορείτε να πάρε-

τε μέρος σε αυτήν και να ζήσετε από αυτήν. Όμως, είναι λογικό ότι 

πρέπει κανείς να διαθέτει κατ' αρχάς τις κατάλληλες αισθήσεις γι' αυτή  

τη  θεϊκή  τάξη, που να του επιτρέπουν να το διακρίνει και να συμμετά-

σχει σ' αυτήν. Ο γήινος άνθρωπος, που ζει από αυτή την τάξη ανάγκης, 

δεν διαθέτει παρά δυνάμεις και όργανα προσαρμοσμένα στα φαινόμενα 

αυτής της φύσης. Δεν είναι ικανός να διακρίνει την πραγματικότητα της 

θεϊκής Περιοχής. Είναι αιχμάλωτος των περιορισμών του και των φυσι-

κών αισθήσεών του. 

Επίσης, αντί να διακρίνει την ίδια την πραγματικότητα, δεν συλ-

λαμβάνει παρά μόνο την παραμορφωμένη αντανάκλαση της πραγματι-

κότητας που μας δίνει αυτός ο κόσμος. Ο Πλάτωνας, που δίδασκε στην 

αυγή του δυτικού πολιτισμού, περιγράφει αυτή την κατάσταση του εκ-

πεσμένου ανθρώπου με τη βοήθεια του «μύθου του σπηλαίου»: 

Φανταστείτε τους ανθρώπους μέσα σε μιαν υπόγεια κατοικία, σαν 

σπήλαιο. Είναι εκεί από την παιδική τους ηλικία , με τα πόδια και το λαι-

μό αλυσοδεμένα, έτσι ώστε δεν μπορούν ούτε να κινηθούν, ούτε να 

δουν άλλη πραγματικότητα παρά μόνο το τοίχωμα του σπηλαίου μπρο-

στά τους. Τα δεσμά τους, τους εμποδίζουν να γυρίσουν το κεφάλι. Έξω 

λάμπει το φως από μια φωτιά αναμμένη μακριά, σ' ένα ύψωμα. Αυτή η 

φωτιά, ο Θεϊκός ήλιος, φωτίζει κάθε είδους αντικείμενα και μορφές που 

ο άνθρωπος, μέσα στην αιχμαλωσία του, δεν μπορεί να τα δει. Ορατές 

γι' αυτόν είναι μόνον οι σκιές που φτάνουν στο βάθος του σπηλαίου. 

Αυτές δίνουν στις αισθήσεις του και στην κατανόησή του την εντύπωση 

της πραγματικότητας. 

Οι φυλακισμένοι σε αυτή την περίεργη εικόνα μας μοιάζουν. Ζουν 

σε μια κατάσταση άγνοιας της πραγματικότητας και προσκολλώνται σε 

άστατα όνειρα. Όμως, αν κάποιος από αυτούς αναρριχηθεί στο τραχύ 

και απόκρημνο μονοπάτι που οδηγεί στο Φως, θα μπορέσει να διακρίνει 

τον «ανώτερο κόσμο». Όσο μένουμε μέσα στο σπήλαιο, θεωρητικολο-

γούμε επί των σκιών. Ζούμε μέσα στην αυταπάτη. Η απελευθέρωση από 

τις αλυσίδες και η έξοδος από το σπήλαιο συμβολίζουν την διαδικασία 
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της απελευθέρωσης την οποία η Σχολή του Xρυσού Ροδόσταυρου πα-

ρουσιάζει και οδηγεί στην εκπλήρωσή της. 

Αν κάποιος δεν διασχίζει αυτόν το δρόμο της εκπλήρωσης, είναι 

μάταιο να συζητεί για το εάν υπάρχει ή όχι η  θεϊκή  τάξη. Είναι επίσης 

απόλυτα μάταιο να αρκείται στο να πιστεύει σε αυτήν. Η γνώση ότι μια 

θεϊκή φύση κείται κρυμμένη μέσα μας δεν είναι από μόνη της απελευ-

θερωτική. Για να εισέλθει σε αυτή  τη  θεϊκή  τάξη, ο άνθρωπος πρέπει 

να «αναγεννηθεί εξ Ύδατος και Πνεύματος». 

Το Ύδωρ συμβολίζει την πρωταρχική ουσία από την οποία αποτε-

λείται η  θεϊκή  τάξη. Χάρη σε αυτή γίνεται δυνατή η δόμηση της νέας 

σωματικότητας. Αυτό το νέο πνευματικό σώμα συμμετέχει στην θεϊκή 

ζωή, γιατί έχει δομηθεί από τις δυνάμεις της πρωταρχικής ουσίας. Αυτή 

η ουσία πληροί το μεγάλο διακοσμικό χώρο: την θάλασσα της θεϊκής 

πληρότητας της ζωής. Είναι η «materia magica» που καθιστά δυνατή κά-

θε εκδήλωση. Όλα τα στοιχεία, τα υλικά και οι δυνάμεις βρίσκονται σε 

αυτή την «μαγική ύλη», σε αυτή την «συμπαντική θάλασσα των ζώντων 

υδάτων». 

Το μη δυνάμενο να γνωσθεί Πνεύμα, η θεϊκή «Μεγάλη Πνοή», 

ανακινεί την παλίρροια των ζώντων υδάτων και τα ωθεί σε εκδήλωση. 

Έτσι εκδηλωνόταν η πρωταρχική Ψυχή του Ανθρώπου μέσα στην πρω-

τογενή ουσία, οδηγημένη από το Πνεύμα. 

Όμως, η ψυχή μας δεν είναι πλέον η πρωταρχική Ψυχή. Είναι μια 

εκπεσμένη ψυχική αρχή. Δεν εκδηλώνεται πλέον με ένα ένδοξο σώμα, 

γιατί έχει χάσει τα ουράνια οχήματά της. Γι' αυτό αποκαλούμαστε «από 

την ύλη γεννημένοι», γιατί η σημερινή μας εκδήλωση είναι θνητή. 

Αυτή η ψυχική αρχή η γεννημένη από την φύση πρέπει να εκμη-

δενιστεί και μια νέα ψυχή πρέπει να γεννηθεί εκ νέου από την Μεγάλη 

Πνοή, αν θέλουμε να ανυψωθούμε πέρα από αυτό το πεδίο ύπαρξης και 

να ξαναγίνουμε πρωταρχικοί άνθρωποι. 

Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός στρέφει την προσοχή προς αυτή την 

μεταμόρφωση, αυτή την αναγέννηση της ψυχής, και όσοι αναγεννιού-

νται σύμφωνα με την αρχαία ουσία του θεϊκού πυρός καλούνται «δύο 
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φορές γεννημένοι». Όποιος δεν φτάνει στο σημείο να πραγματοποιήσει 

αυτή την αναγέννηση, δεν θα δει τη  θεϊκή  τάξη· όποιος δεν αναγεννά-

ται εξ Ύδατος και Πνεύματος δεν  μπορεί  να  εισέλθει σ΄ αυτήν.  

 

H γνώση των δύο τάξεων, των δύο φύσεων, είναι ένας από τους 

στύλους της Διδασκαλίας της Σχολής του Σύγχρονου Ροδόσταυρου. 

Όμως, γιατί ζούμε στη διαλεκτική; 

Η παρουσία μας σε αυτή τη φυσική τάξη είναι η συνέπεια της πα-

ραβίασης των συμπαντικών νόμων του θεϊκού κόσμου, στον οποίο ο άν-

θρωπος ζούσε πριν από την πτώση. Στην περιοχή της πρωταρχικής ζωής 

ο νους του ανθρώπου ήταν σε θέση να συλλάβει τον θεϊκό Λόγο. Ο θεϊ-

κός άνθρωπος βρισκόταν μέσα στο Φως του Απόλυτου Όντος· ζούσε σε 

αρμονία με όλες τις θεϊκές δυνάμεις, σύμφωνα με το πνεύμα, την ψυχή 

και το σώμα. 

Τώρα η ανθρώπινη ψυχή έχει αποκοπεί από την θεϊκή Σοφία. Η 

θέληση και οι σκέψεις έχουν γίνει πολύ υπολογιστικές, με όλες τις τρο-

μερές συνέπειες που προκύπτουν από αυτό. Ο άνθρωπος βυθίζεται όλο 

και περισσότερο στην άβυσσο της γήινης φύσης. 

Μπορούμε να πούμε ότι η πτώση ήταν το αποτέλεσμα της πειρα-

ματικής και υπολογιστικής χρήσης της θεϊκής δύναμης που είχε τεθεί 

κάποτε στην διάθεση του πρωταρχικού Ανθρώπου. Ο άνθρωπος έκανε 

κατάχρηση των δυνάμεών του και έχασε έτσι τον σύνδεσμο με τον Λό-

γο, με τον Θεό. Το Φως αποσύρθηκε από το ανθρώπινο σύστημα και η 

διαδικασία της εκδήλωσης υπέστη σοβαρές τροποποιήσεις.  

Έτσι, έχουμε εμείς οι ίδιοι αποκόψει την επαφή με το Φως. 

 

Όμως, αυτός ο διαρρηγμένος σύνδεσμος με το Φως μπορεί να 

αποκατασταθεί! Ο Θεός μάς καλεί ασταμάτητα και σε μια δεδομένη 

στιγμή αυτό το Κάλεσμα αγγίζει το άτομο σπινθήρα του Πνεύματος μέ-

σα στο ιερό της καρδιάς μας, προκαλώντας σε αυτό μια έντονη ανατα-

ραχή, μιαν ασταμάτητη εσωτερική ανησυχία· το άτομο σπινθήρας του 
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Πνεύματος μέσα μας καλείται, έλκεται και αναρπάζεται όλο και πιο έ-

ντονα και δυνατά. 

Όποιος αισθάνεται αυτόν τον προορισμό μέσα του δεν φοβάται 

να αναλάβει την προετοιμασία την απαραίτητη για την αναγέννηση. Εί-

ναι έτοιμος να γκρεμίσει ό,τι αδιαμφισβήτητα πρέπει να γκρεμιστεί. Θα 

βαδίσει το μονοπάτι της αναγέννησης με τη βοήθεια της Πνευματικής 

Σχολής. 

Ο υποψήφιος για την απελευθέρωση γνωρίζει τι θέλει το Φως από 

αυτόν, γιατί τον καλεί και για ποιο πράγμα τον κάνει ικανό. Πράγματι, ο 

πρόλογος του Ευαγγελίου του Ιωάννη λέει με βεβαιότητα: «Σε όλους 

αυτούς που Το έχουν δεχτεί, έχει δώσει τη δύναμη να ξαναγίνουν παι-

διά του Θεού». 

Για να κλείσουμε αυτό το μάθημα, μεταβιβάζουμε στον σοβαρό 

αναζητητή αυτό το μήνυμα του Jan van Rijckenborgh: 

«Η αποστολή μας συνίσταται στο να αποκαλύψουμε, στην εποχή 

μας, το Χριστιανικό Μυστήριο μύησης του Ιερού Ροδόσταυρου, να μυή-

σουμε τους μαθητές στην σύγχρονη Πνευματική Σχολή και να τους ω-

θήσουμε σε μια ριζική εσωτερική επανάσταση, για να βαδίσουν τελικά, 

με αναμμένη την λυχνία τους, προς συνάντηση του Χριστού». 

 

Με τους ειλικρινείς χαιρετισμούς μας, Lectorium Rosicrucianum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


