
[…] 

Έφτασε η ώρα όπου ο ήλιος εσκοτίσθη και το σκότος διεχύθη έπι της Γης, το 

καταπέτασμα του ναού εσχίσθη από άνω έως κάτω και φόβος και δέος συνέσχε τα 

πάντα. Τότε ο φωτοβόλος αστήρ εσβέσθη τα εργαλεία των ελευθεροτεκτόνων 

εθραύσθησαν και διεσκορπίσθησαν και ο Κυβικός Λίθος έρρευσεν αίμα και ύδωρ 

και ο Λόγος απολέσθη. Θα ανεύρωμεν τον απολεσθέντα Λόγο; 

 

Το 1378 κάπου στην Γερμανία γεννήθηκε ο μυστηριώδης ιδρυτής της μυστικής 

αδελφότητας των Ροδοσταύρων Κρίστιαν Ρόζενκρόιτς. 

Επειδή οι γονείς του ήταν φτωχοί τον έστειλαν σε ηλικία 5 ετών σε ένα μοναστήρι, όπου 

διδάχθηκε Αρχαία Ελληνικά και Λατινικά. Ακολούθησε έναν μοναχό σε προσκύνημα 

στους Αγίους Τόπους, αλλά ο μοναχός πέθανε στην Κύπρο πριν φτάσουν τον προορισμό 

τους. 

Ο νεαρός Κρίστιαν συνέχισε το ταξίδι του με πλοίο στη Δαμασκό. 

Εκεί διδάχθηκε ιατρική από τους πιο σοφούς άνδρες της πόλης. Αποφάσισε να 

ασχοληθεί με την αραβική σοφία και οι σοφοί της Δαμασκού τον οδήγησαν στην Μυθική 

πόλη Ντάμκαρ, ένα μέρος που δεν έχει ταυτιστεί ποτέ με κάποιο πραγματικό τόπο. Οι 

πολυμαθείς της Ντάμκαρ δέχθηκαν τον Κρίστιαν όχι σαν ξένο, αλλά σαν κάποιο που 

περίμεναν πάντα. Του αποκάλυψαν αρκετά μυστικά που είχαν σχέση με τα μαθηματικά, 

την φυσική και την αλχημεία. Επίσης τον δίδαξαν από «Το Βιβλίο του Κόσμου», όπου 

λέγεται ότι υπήρχαν τα μυστικά του σύμπαντος. Ύστερα από τρία χρόνια στην Ντάμκαρ ο 

Κρίστιαν ταξίδεψε διαδοχικά στην Αίγυπτο, όπου μελέτησε φυσική ιστορία και το 

μεταφυσικό έργο που αποδίδεται στον Ερμή τον Τρισμέγιστο και ύστερα στην Φεζ του 

Μαρόκου, όπου μυήθηκε στην μαγεία και στην Καμπάλα, το μεσαιωνικό ιουδαϊκό 

μυστικιστικό σύστημα ερμηνείας των γραφών.  Ο Κρίστιαν επέστρεψε στην Ευρώπη 

μεταφέροντας τις νέες ιδέες, πιστεύοντας αφελώς ότι οι θεωρούμενοι σοφοί θα 

χαιρόντουσαν να μυηθούν στην αληθινή γνώση και θα αναθεωρούσαν τον παλιό τρόπο 

σκέψης του παρελθόντος. 

Όμως ο νεαρός λόγιος αντιμετωπίστηκε με χλευασμό, αφού οι «σοφοί» φοβήθηκαν να 

μην μειωθεί η αξία τους και χάσουν την υπόληψη τους στα μάτια του κόσμου. 

[…] 



[…] 

Εγκαταλείψαμεν τόπους αθλίους, όπου η πλάνη κατέπνιξε την αλήθειαν, όπου 

πάσα γνώσις του δικαίου απεσβέσθη, όπου ο άνθρωπος εξεμηδενίσθη από τον 

εγωϊσμόν και την φιλαυτίαν. 

Ζητούμε πατρίδα ελευθέραν και προστάτιδα του δικαίου, όπως επιτελέσωμεν 

εκεί τον προορισμόν μας επί της ζωής, διότι είμεθα πεποισμένοι, ότι το κακόν 

είναι εφήμερον κα δεν είναι δυνατόν να βασιλεύση πανταχού και πάντοτε. 

 

Έτσι ο Κρίστιαν συγκέντρωσε γύρω του ένα μικρό αριθμό συντρόφων για να 

καταγράψουν σε βιβλία όλη την επιστημονική, φιλοσοφική και πνευματική φιλοσοφία 

που είχε αποκτήσει. Ο ίδιος και οι συνεργάτες του δημιούργησαν ένα καινούργιο 

μοναστικό τάγμα τους Αδελφούς του ρόδινου Σταυρού ή Ροδόσταυρου. 

Όταν το συγγραφικό έργο των Ροδοσταύρων ολοκληρώθηκε οι μοναχοί 

διασκορπίστηκαν προκειμένου να μεταδώσουν την σοφία και τις ιατρικές τους γνώσεις 

σε κάθε μεριά της Γης. Πριν χωριστούν συμφώνησαν σε έξι βασικά δόγματα, η τήρηση 

των οποίων θα τους κρατούσε ενωμένους για πάντα. Πρώτον κανένας δεν θα ασκούσε 

κανένα άλλο επάγγελμα εκτός από εκείνου του γιατρού. Δεύτερον θα ακολουθούσαν τις 

συνήθειες της χώρας στην οποία θα βρισκόντουσαν ώστε να μην τραβούν επάνω τους 

την προσοχή. Τρίτον θα συναντιόντουσαν μια φορά τον χρόνο την ημέρα της 

πεντηκοστής στον ναό του Αγίου Πνεύματος, όπου είχε κτίσει, για να ανταλλάσουν 

πληροφορίες και να ανανεώνουν την αδελφότητα. Τέταρτον κάθε αδελφός θα διάλεγε 

έναν διάδοχο στον οποίο θα μετέδιδε όλη την γνώση πριν πεθάνει. Πέμπτον ότι τα 

αρχικά Ρόδινος Σταυρός στα λατινικά θα αποτελούσε την σφραγίδα της αδελφότητας και 

θα χρησιμοποιούνταν ως συντομογραφία του ιδρυτή Κρίστιαν Ρόζενκρόιτς. Έκτον η 

γνώση των Ροδοσταύρων θα παρέμενε μυστική μέχρι την στιγμή που οι αδελφοί θα 

έπαιρναν κάποιο οιωνό για να προβούν στις ανάλογες αποκαλύψεις. Σύμβολο της 

αδελφότητας ήταν ο σταυρός και το τριαντάφυλλο που συμβολίζει την Παρθένο Μαρία. 

Το τριαντάφυλλο είναι επίσης σύμβολο της αυγής και της ανάστασης. Ο σταυρός 

εμφανίζεται σε διάφορες μυθολογίες, σε διάφορα μέρη του κόσμου. Για τους 

Χριστιανούς εκφράζει την θυσία και τα βασανιστήρια. Οι Δρυίδες έκοβαν την ιερή 

βελανιδιά σε σχήμα σταυρού έκτιζαν τους ναούς τους με το σχήμα αυτό. Ο σταυρός 



έχοντας κάθε άκρο του στραμμένο προς τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα συμβόλιζε την 

συμπαντική φύση. 

 

[…] 

Τηρήσαμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας τον οφειλόμενο σεβασμό στον 

τεκτονισμό, προσπαθήσαμε να εννοήσουμε και να αγαπήσουμε αυτόν τηρώντας 

το καθήκον της μελέτης, εντός του μέτρου των γνώσεων της ιστορίας και των 

διδασκαλιών του τεκτονισμού. 

 

Τον Αύγουστο του 1623 μια ασυνήθιστη ανακοίνωση αναστάτωσε τους κατοίκους του 

Παρισιού. Οι αντιπρόσωποι του τάγματος των Ροδοσταύρων βρίσκονταν στην πόλη και 

υπόσχονταν να διδάξουν την πιο τέλεια γνώση του Υψίστου μακριά από την πλάνη και 

τον θάνατο. Η εκκλησία της Ρώμης αντέδρασε με φόβο και εχθρότητα. Μόλις είχε 

συνέλθει από τη διαμάχη με τους αιρετικούς πρωτοστάτες και αυτό που της έλλειπε τώρα 

ήταν μια καινούργια αίρεση που θα αμφισβητούσε την πρωτοκαθεδρία της. Σε σύντομο 

χρονικό διάστημα οι εκπρόσωποι της γαλλικής εκκλησίας εξέδωσαν διάφορα μανιφέστα 

εναντίον των Ροδοσταύρων και έφτασαν σε σημείο να τους συνδέσουν με τον Σατανά με 

τον οποίο δήθεν είχαν έλθει σε ανίερες συμφωνίες. 

 

[…] 

Έτσι, πυκνόν σκότος περιβάλλει την Γην. Ο ζόφος διασπείρει πανταχού το πένθος 

και την αταξίαν. Το δίκαιον του ισχυρότερου βασιλεύει παντού. Ο Λόγος, ο 

οποίος υπήρξεν άλλοτε τόσον ισχυρός, είναι ανίσχυρος πλέον να πείση τους 

ανθρώπους, οι οποίοι εξανέστησαν κατά του ορθού λόγου, της δικαιοσύνης και 

της αληθείας. Τα ώτα αυτών είναι κεκλεισμένα εις πάσαν φωνήν, πλην της φωνής 

των παθών, του εγωϊσμού και των ορέξεων των. 

Ένεκα του απαισίου τούτου κατακλυσμού του πνεύματος αι εργασίαι μας 

διεταράχθηκαν και  κατόπιν έπαυσαν. Οι πρότερον συνεργάται μας 

δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν αλλήλους, τα εργαλεία διεσκορπίσθησαν, το 

φως το οποίον μας εφώτισε εσβέσθη, και ο Λόγος  απωλέσθη. Τι δύνασθε, αδ.'. 

μου, να περιμένητε από ημάς; 



Ο Ιπποτισμός ως θεσμός υπεστήριξε τον ηθικόν κόσμον, ο οποίος ήταν έτοιμος να 

καταρρεύση. Οι αρχές του είναι η υπεράσπιση του αδυνάτου, ο ευλαβής προς την 

γυναίκα έρως, ο οποίος καταπραΰνει και εξαγνίζει ταχύτερον τα ήθη, ή 

γενναιοψυχία προς τον εχθρόν, όταν είναι άοπλος και βαδίζει πεζή, και τέλος η 

αρχή η οποία περιλαμβάνει υπό μορφήν απλήν, ενεργόν και σύντομον την 

θεωρίαν και την πράξιν της ηθικής. 

Συνεπώς «Ποίει το πρέπον-Γαία πυρί μιχθήτω» 

 

Που σημαίνει κάνουμε το καθήκον μας αδιαλείπτως αδιαφορώντας για τις συνέπειες. 

 

[…] 

Ως Ιππότες Ανατολής και Δύσης είμαστε πεπεισμένοι ότι η άγνοια και η αμάθεια 

έχουν όλεθρια επίδραση επί του προορισμού του ανθρώπου. 

 

Ο Λόγος απωλέσθη όταν πρυτάνευσαν η προκατάληψη ο φόβος και το σκότος. 

Αναζητήσαμε τον αστέρα ο οποίος λάμπει στα σκότη. 

Ο αστήρ αυτός είναι ο νέος Νόμος ο οποίος έχει τρεις εκφάνσεις: 

 

ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ, ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ. 

 

Η πίστη είναι η αποδοχή ενός ισχυρισμού, γεγονότος ή δυνατότητας, ανεξάρτητα αν 

μπορεί να δικαιολογηθεί ή όχι. Η ομαδική ή κοινή πίστη είναι οι κοινές πεποιθήσεις 

που μοιράζεται μια ομάδα πιστών ή ένα ευρύτερο σύνολο από πιστούς, που 

ακολουθούν για παράδειγμα μια θρησκεία. 

Σε κάθε περίπτωση πίστη είναι η αποδοχή ότι ο άνθρωπος έχει πάντα τη δυνατότητα 

να πράττει το σωστό το δίκαιο και το τίμιο ώστε να γίνεται ο ίδιος παράδειγμα στους 

άλλους. Πίστη είναι η αποδοχή ότι μπορούμε πάντα να βελτιώνουμε τον εαυτό μας. 

Η ελπίδα είναι η πίστη που έχει κάποιος ότι διαθέτει τόσο την θέληση όσο και τον 

τρόπο ή τις συνθήκες ώστε να πετύχει τους στόχους του, όποιοι κι αν είναι αυτοί. 

Είναι το μοναδικό αντίδοτο που κάνει την ανθρώπινη δυστυχία υποφερτή. Η ελπίδα 

ωστόσο πρέπει να στηρίζεται στον ορθό λόγο, καθώς η παιδεία είναι εκείνη που 



ουσιαστικά ματαιώνει τον φόβο την θλίψη και ενισχύει τις προσπάθειες και τα έργα 

των ανθρώπων. 

Η αγάπη....Αν μπορώ να λαλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, ακόμα κα των 

αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη για τους άλλους, οι λόγοι μου ακούγονται σαν ήχοι 

χάλκινης καμπάνας ή σαν κυμβάλου αλαλαγμός. Κι αν έχω προφητείας το χάρισμα κι 

όλα κατέχω τα μυστήρια κι όλη τη γνώση, κι αν έχω ακόμα όλη την πίστη, έτσι που να 

μετακινώ τα βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη είμαι ένα τίποτα. Κι αν ακόμα μοιράσω 

στους φτωχούς όλα τα υπάρχοντα, κι αν παραδώσω στη φωτιά το σώμα μου για να 

καεί, αλλά δεν έχω αγάπη, σε τίποτα δε μ' ωφελεί. Εκείνος που αγαπάει έχει 

μακροθυμία, έχει και καλοσύνη, εκείνος που αγαπάει δε ζηλοφθονεί, εκείνος που 

αγαπάει δεν κομπάζει ούτε περηφανεύεται, είναι ευπρεπής, δεν είναι εγωιστής ούτε 

ευερέθιστος, ξεχνάει το κακό που  του έχουν κάνει. Δε χαίρεται για το στραβό που 

γίνεται αλλά μετέχει στη χαρά για το σωστό. Εκείνος που αγαπάει, όλα τα ανέχεται σε 

όλα εμπιστεύεται, για όλα ελπίζει, όλα το υπομένει. Ποτέ η αγάπη δεν θα πάψει να 

υπάρχει. 

 

[…] 

Ο Ιησούς όπως και ο τεκτονισμός εφρόντισε να κερδίσει τους ανθρώπους με 

αγάπη διότι ο πρώτος νόμος του τεκτονισμού είναι η αγάπη, η αγάπη προς όλα τα 

πλάσματα. Η φράση κλειδί του Ιησού προς τον μαθητή του Ιούδα: «Αλλά εσύ θα 

τους υπερβείς όλους αυτούς. Γιατί εσύ θα θυσιάσεις τον άνθρωπο που με ενδυεί».  

 

Ο Ιούδας πρόδωσε τον Ιησού επειδή κατά την άποψη του ο Ιησούς τον είχε προδώσει, 

καθώς διέψευσε τις προσδοκίες του για επανάσταση. Σε πολλούς θρησκευτικούς 

μύθους η θεότητα που φέρνει την λύτρωση μέσω του θανάτου της πρέπει πρώτα να 

έχει προδοθεί. Και βέβαια για να προδοθεί κανείς κάποιος πρέπει να αναλάβει τον 

απεχθή ρόλο του προδότη. Δύο θυσίες λοιπόν. Ο ένας, ο Ιησούς ταπεινωμένος πάνω 

στον Σταυρό γίνεται θετικό σύμβολο ανά τους αιώνες. Ο άλλος, αυτόχειρας με το 

ανεξίτηλο στίγμα του προδότη, παραδίδεται στο αιώνιο ανάθεμα. Ποιος μπορεί να 

κοστολογήσει και να αξιολογήσει το μέγεθος μια τέτοιας θυσίας; Η θεϊκή αποστολή 

του Ιησού δεν θα μπορούσε να εκπληρωθεί χωρίς την θυσία του Ιούδα, ο οποίος 



εκπαιδεύτηκε και συναίνεσε να διεκπεραιώσει αυτό τον ρόλο. Ρόλο που απαιτούσε το 

μεγαλύτερο προσόν από τον ερμηνευτή του. Την ύψιστη ταπείνωση, τον υπέρτατο 

εξευτελισμό, αφού για να τελειωθεί εσωτερικά ο άνθρωπος πρέπει πρώτα να 

απελευθερώσει από τον εγωισμό που τον κρατά φυλακισμένο στους κόλπους του 

χρόνου και του θανάτου. Ο Ιησούς είχε πει ότι «Αυτός που εξυψώνει τον εαυτό του θα 

ταπεινωθεί και αυτός που ταπεινώνει τον εαυτό του θα εξυψωθεί». Ο κάθε άνθρωπος 

που στοχεύει στην τελείωση γνωρίζει ότι ο πόνος έρχεται από τις δικές του αμαρτίες 

και όχι από τις αμαρτίες των άλλων. Ο Ιούδας υπέστη τη μεγαλύτερη δυνατή 

ταπείνωση όχι μόνο στα μάτια των άλλων, αλλά και στα δικά του. Είναι γνωστό ότι ο 

μεγαλύτερος κριτής είναι ο εαυτός μας. Ο Ιούδας, βεβαίως και ήξερε ότι η προδοσία 

ήταν εντολή του ίδιου του Ιησού. Εντολή με την οποία ο Ιούδας συμφώνησε. Μήπως 

όμως δεν έπρεπε να συμφωνήσει; Το σαράκι της αμφιβολίας τρύπωσε μέσα του και η 

αυτοκτονία φάνταζε στα μάτια ως η απόλυτη πράξη εξιλέωσης. 

Ή μήπως όχι; 

 

[…] 

Καθ΄άπαντας τους χρόνους οι Χριστιανοί διεκήρυξαν εις το όνομα του Ιησού, ότι 

μεταξύ συνειδήσεως και αληθείας δεν υπάρχει διάμεσον τι και ότι ουδείς έχει το 

δικαίωμα να είπη «πίστευσον εις τούτον» ή « μη πιστεύσης εις εκείνο». 

Ιδού ο ευρεθείς Λόγος, η ελευθερία της επιστήμης. 

[…] 

Εις τον βαθμόν τούτον παραδεχόμεθα τας δύο εξηγήσεις της λέξεως INRI, 

καθόσον εις αυτήν ευρίσκομεν τον διπλούν σκοπόν αυτού, την ηθικήν και 

πνευματικήν διδασκαλίαν του Ιησού, εν συνδυασμώ προς το έργον των 

Ροδοσταύρων, το της πραγματικής δηλαδή επιστήμης. 

Εύρομεν την μέθοδον. Είναι η άμεσος σπουδή της φύσεως, -η επιστημονική αρχή 

των Ροδοσταύρων, είναι η επιβολή της συνειδήσεως- η ηθική αρχή του Ιησού. 

 

                                     ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ 

 

 


