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 Όταν η αλήθεια προσβάλλεται, ταπεινώνεται και ποδοπατείται. Όταν οι Διδάσκαλοι 
γίνονται θύματα της αλαζονείας τους. Όταν το έλασσον παίρνει άδικα τη θέση του μείζονος. 
Όταν οι Μαθητές αισθάνονται Διδάσκαλοι, όχι του εαυτού τους αλλά των άλλων και του 
σύμπαντος κόσμου, τότε ίσως έφτασε η στιγμή να πούμε φτάνει! Το ανθρώπινο Πνεύμα 
διατηρεί εντός του μία μικρή σπίθα αιωνίου φωτός. Πρόκειται για την αντανάκλαση του 
Υπέρτατου Κτίστη των Κόσμων και έχει την ιδιότητα να αντιδρά στην αδικία, την απάτη, την 
αταξία και το χάος. 
 Ο Θεός είναι τα πάντα. Είναι Αγάπη. Είναι απρόβλεπτος, μυστηριώδης, ανεξερεύνητος, 
χωρίς όρια, απόλυτος. Είναι ακόμη το θαύμα που παρεμβαίνει από τον ουρανό και  
διαρρηγνύει όλα τα πέπλα και τους Νόμους των κατωτέρων επιπέδων. Διαμέσου του 
θαύματος ο Θεός εκμηδενίζει, ελαχιστοποιεί και κονιορτοποιεί τη ματαιότητα του ανθρώπου, 
τις αλαζονείες του και τις απάτες τις κατεκτημένες επιστημονικά. Διαμέσου της φύσης, ο Θεός 
εκδηλώνει τη δυναμική του Φωνή, είτε ως Ιατρική που θεραπεύει τις ασθένειές μας, είτε ως 
τιμωρία επειδή την παραβιάσαμε, την προσβάλαμε και την εκμεταλλευθήκαμε άδικα. 
 Ο άνθρωπος οφείλει να επωμισθεί την μοναδική ιατρική που τον θεραπεύει από όλα τα 
κακά και τον ελευθερώνει από τις αμφιβολίες του. Τη Σεμνότητα! Αυτήν οφείλουμε να 
κάνουμε να δονείται εντός μας. Να την ανάβουμε σαν φωτιά πάντοτε έτοιμη σε κάθε μας 
κλήση.  

Οφείλουμε να διευκρινήσουμε, εν πρώτοις, ότι προσποιούμενοι ότι είμαστε σεμνοί με 
διάθεση θρησκευτική, είναι μία μεγάλη αμαρτία. Εάν προσποιούμαστε με διάθεση μυητική 
αντιπροσωπεύει ό,τι χειρότερο υπάρχει σε πλήρη αντίθεση προς τους ιερούς κανόνες της 
Παράδοσης. Σεμνότητα είναι η ευθυγράμμιση της δικής μας Βούλησης με την Ανώτερη 
Βούληση. Είναι η ανύψωση της συνείδησής μας και η απελευθέρωσή της από τις ανθρώπινες 
συνθήκες, στοχεύοντας στο να προσεγγίσουμε το Αιώνιο Ον και να την συγκρίνουμε με τη 
συνείδηση και την Αγάπη που κατοικούν εντός Του. 

Είναι το αποτέλεσμα του Μαύρου Έργου του Αλχημιστή. Όταν κάθε σκουριά, κάθε 
μέταλλο θα είναι πιο μαύρο κι από το μαύρο, τότε η Πρώτη Ύλη θα εμφανίσει τη μεγαλύτερη 
της λάμψη. Το Εγώ θα δώσει τη θέση του στη θεία σπίθα, το πρωταρχικό πυρ που ο Θεός 
τοποθέτησε μέσα μας από την πρώτη στιγμή της παρουσίας μας σε αυτό το θέατρο που 
ονομάζεται κόσμος. Η αυθεντική μύηση διδάσκει στον άνθρωπο ότι πάντοτε υπάρχει ελπίδα 
για την πνευματική επανενσωμάτωσή του. Η ανάμνηση της πηγής μας ανθίζει από καιρού εις 
καιρόν μέσα μας. Η νοσταλγία της μας ενώνει. Μέσα σε αυτή τη φωτεινή κατάσταση, η 
σεμνότητα είναι η απαραίτητη συνθήκη μέχρις ότου η Τυπική δράση του Διδασκάλου να 
αφυπνίσουν τις εσώτερες πνευματικές δυνάμεις. Εάν ο Διδάσκαλος δεν ενεργήσει εντός και 



 

για λογαριασμό του Εγρηγορότος, δεν θα πραγματοποιηθεί τίποτε απολύτως, ακόμη και εάν 
εφαρμοσθούν Τύποι και Τυπικά αυθεντικά. Κάθε τι ιερό, στα χέρια ενός ρυπαρού, δεν 
επιφέρει τίποτε απολύτως. Διότι ο χρυσός παράγει χρυσό, ιδού το Μέγα Μυστήριο! 

Ο αληθινός εσώτερος Διδάσκαλος είναι η απρόσωπη συνείδησή μας. Tο μεγάλο 
Μυστικό βρίσκεται ακριβώς στον χρυσό που παράγει χρυσό. Όπως ακριβώς ο ακατέργαστος 
λίθος μετατρέπεται σε λίθο κυβικό με αιχμή. 
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