
Ο κόρυμβος της αγάπης 
Από τον Κυρίαρχο Μεγάλο Γενικό Ιεροφάντη, Κυρίαρχο Μεγάλο Διδάσκαλο  

Roberto Randellini  
 33ο 90ο 97ο 

 

 
  

 

  

 
 Ένα κόκκινο κορδόνι διατρέχει τον Ναό μας ονομαζόμενο «κόρυμβος» με τους επτά 

κόμπους, ονομαζόμενους «κόμβους αγάπης». Ο κόρυμβος ξεκινά από την κόκκινη στήλη του 
Ηλίου (1ος Μυσταγωγός) και αφού διατρέξει το Ναό καταλήγει στην μαύρη στήλη της Σελήνης 
(2ος Μυσταγωγός).  Αντιπροσωπεύει την διαδρομή την οποία οφείλει να κάνει ο Μαθητής για 

να καταστεί Εταίρος. Αντιπροσωπεύει επίσης το ταξίδι στον Άδη που είναι απαραίτητο για να 
ανακτήσει το πυρ της νοημοσύνης εκείνο, το οποίο θα του χρησιμεύσει να φωτίσει τα σκότη 

του βάθους του εαυτού του, την ψυχή προκειμένου να επιστρέψει νικητής στο Φως. Για να 
προσπεράσουμε τις δοκιμασίες και τα εμπόδια δεν έχουμε παρά να ασχοληθούμε με το 

αντίθετο του «εγώ» μας. Η μύηση είναι ένα ταξίδι στο «βάθος του δοχείου» και το οποίο 
συνίσταται να αφυπνίσει την θεία σπίθα εντός μας, το πυρ διαμέσω του οποίου θα 
επαναγεννηθεί η ύπαρξή μας μέχρις ότου επαναπροσεγγίσει τον Αιώνιο.  

 Η λειτουργία του Τύπου μας κρατά δεμένους με τον κόρυμβο αυτόν. Είναι σαν τον Μίτο 
της Αριάδνης που επιτρέπει στον Θησέα να μην χαθεί στον λαβύριθνο του Μινώταυρου, και 

τον οδηγεί σώο και αβλαβή στην έξοδο και το Φως. 
 Νοιώθουμε τη μυστηριώδη δύναμη εκείνη που μας συνοδεύει στις εργασίες μας για να 

ζήσουμε τον Τύπο.  Κάποιος θα μπορούσε να ισχυρισθεί ότι όλο αυτό θα μπορούσε να 
επιτευχθεί από τον καναπέ ή το κρεβάτι του σπιτιού μας. Πράγματι! Όμως η δύναμη, η 
ενέργεια, η υπερβατική διάσταση που υφίστανται εντός του Ναού, σε συνδυασμό με την 

σύνδεσή μας με τους απελθόντες Διδασκάλους που πάντοτε μας βοηθούν και μας καθοδηγούν 
είναι μία ανεκτίμητη αξία που καθίσταται απαραίτητη. 

 Ο Τύπος μας πιστεύει ακράδαντα στην ύπαρξη Θεού. Οι εργασίες μας είναι άκυρες εάν 
δεν υπάρξει επίκληση στον Υπέρτατο Κτίστη των Κόσμων. Αυτό σημαίνει ότι η θέληση των 
Αδελφών πρέπει να συναντήσει τη θέληση του Θεού. Από τον σεβασμό και την πιστή τήρηση 

αυτών έλκει τη δύναμή του το Εγρηγορός του Τάγματος. 
 Ο κόρυμβος με τους επτά κόμβους αγάπης είναι ο δεσμός μεταξύ Μακρόκοσμου και 

Μικρόκοσμου, μεταξύ Ανθρώπου και Φύσης. Και τέλος αντιπροσωπεύει αυτό που παραμένει 
καθαρό από την τελική καύση των παθών μας και των ατομικών σκουριών, τον αιώνιο  και 

άφθαρτο χρυσό, την αλχημική σκόνη, το τελικό αποτέλεσμα. 
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