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Κήρυγµα Ι 
 
 
Οι νεκροί επέστρεψαν από την Ιερουσαλήµ, όπου δεν βρήκαν αυτό 
που γύρευαν. Με παρακάλεσαν να τους αφήσω να µπουν και µε 
ικέτεψαν να µιλήσω. Και έτσι άρχισα τη διδασκαλία µου. 
 
 
Προσέξτε. Ξεκινώ µε το τίποτα. Το τίποτα είναι το ίδιο µε το πλήρες.
Στην αιωνιότητα το πλήρες δεν είναι καλύτερο από το άδειο. 
 
Το τίποτα είναι µαζί άδειο και πλήρες. Και δεν θα µπορούσατε να 
πείτε οτιδήποτε άλλο για το τίποτα, ότι, παραδείγµατος χάρη, είναι 
άσπρο ή µαύρο ή δεν είναι. Κάτι που είναι άπειρο και αιώνιο δεν έχει 
ποιότητες εφόσον έχει όλες τις ποιότητες. 
 
Αυτό το τίποτα ή πλήρες το ονοµάζουµε πλήρωµα. 
 
Εντός του τόσο η σκέψη όσο και η ύπαρξη παύουν, αφού το αιώνιο και
άπειρο δεν διαθέτει ποιότητες. Εντός του δεν υπάρχει κανείς, γιατί αν 
υπήρχε θα ήταν ξεχωριστός από το πλήρωµα και θα διέθετε 
ποιότητες που θα τον ξεχώριζαν σαν κάτι διακριτό από το πλήρωµα. 
 
Στο πλήρωµα δεν υπάρχει τίποτα και υπάρχουν τα πάντα. Είναι 
τελείως άσκοπο να σκεφτόµαστε το πλήρωµα, γιατί αυτό θα σήµαινε
αυτοδιάλυση. Η πλάση δεν υπάρχει στο πλήρωµα, αλλά από µόνη 
της. Το πλήρωµα είναι ταυτόχρονα η αρχή και το τέλος των 
δηµιουργηµάτων. Τα διαποτίζει, όπως το φως του ήλιου διαποτίζει 
παντού τον αέρα. Αλλά αν και το πλήρωµα διαποτίζει τα πάντα, τα 
δηµιουργήµατα δεν συµµετέχουν σ’ αυτό, ακριβώς όπως ένα εντελώς 
διάφανο σώµα δεν γίνεται ούτε πιο φωτεινό ούτε πιο σκοτεινό από το 
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φως που το διαποτίζει. Είµαστε εντούτοις το πλήρωµα το ίδιο, 
επειδή είµαστε τµήµατα του αιωνίου και του απείρου. Αλλά δεν 
συµµετέχουµε σ’ αυτό, καθώς απέχουµε απείρως από το πλήρωµα –
όχι πνευµατικά ή χρονικά, αλλά ουσιαστικά, αφού ως πλάση 
ξεχωρίζουµε από το πλήρωµα στην ουσία µας, που είναι 
φυλακισµένη στον χρόνο και τον χώρο. 
 
Και όµως, επειδή είµαστε τµήµατα του πληρώµατος, το πλήρωµα 
βρίσκεται επίσης εντός µας. Ακόµα και στο µικρότερο σηµείο 
υπάρχει το πλήρωµα άπειρο, αιώνιο και ολόκληρο, επειδή το µικρό 
και το µέγα είναι ποιότητες που περιέχονται σ’ αυτό. Πρόκειται 
λοιπόν για ένα τίποτα που βρίσκεται παντού ολόκληρο και 
αδιάσπαστο. Γι’ αυτό µόνο µεταφορικά µιλώ όταν λέγω ότι τα 
δηµιουργήµατα είναι τµήµατα του πληρώµατος, επειδή το πλήρωµα
δεν χωρίζεται πουθενά, αφού είναι το τίποτα. Αλλά είµαστε επίσης 
και ολόκληρο το πλήρωµα, επειδή, µεταφορικά µιλώντας, το 
πλήρωµα είναι το µικρότερο σηµείο (υποθετικά µόνο, όχι 
πραγµατικά) είτε σ’ εµάς είτε στο αχανές στερέωµα πάνω από µας. 
 
Αλλά γιατί να µιλάµε για το πλήρωµα, αφού είναι τα πάντα και το 
τίποτα; Μιλάω για το πλήρωµα για να αρχίσω από κάπου. Και 
µιλάω ακόµα γι’ αυτό για να σας απαλλάξω από τη φρεναπάτη ότι 
κάπου, είτε εκτός είτε εντός µας, βρίσκεται κάτι σταθερό ή κατά 
κάποιον τρόπο θεµελιωµένο από την αρχή. Οτιδήποτε θεωρείτε 
σταθερό και βέβαιο είναι απλώς σχετικό. Το µόνο σταθερό και βέβαιο 
είναι αυτό που υπόκειται σε αλλαγή. Όµως αυτό που αλλάζει είναι η 
πλάση. Συνεπώς, αυτό είναι το µόνο σταθερό και βέβαιο επειδή έχει 
ποιότητες – ή είναι το ίδιο ποιότητα. Και γεννιέται το ερώτηµα: Από 
πού κατάγεται η πλάση; 

Τα δηµιουργήµατα έρχονται και παρέρχονται, αλλά η πλάση µένει. 
Τα δηµιουργήµατα είναι το ίδιο το πλήρωµα, όπως και η µη 

- 3 -



δηµιουργία που είναι ο αιώνιος θάνατος. Σε κάθε καιρό και σε κάθε 
τόπο υπάρχει δηµιουργία, σε κάθε καιρό και σε κάθε τόπο υπάρχει 
θάνατος. Το πλήρωµα τα έχει όλα – και τη διάκριση και τη µη 
διάκριση. Η διάκριση είναι η πλάση. Είναι διακριτή. Η διάκριση είναι 
η ουσία του δηµιουργήµατος και γι’ αυτό ξεχωρίζει. Και για τον ίδιο 
λόγο διακρίνει στο πλήρωµα ποιότητες που δεν υπάρχουν. Τις 
διακρίνει λόγω της ίδιας του της φύσης και µιλάει για ποιότητες του 
πληρώµατος που δεν υπάρχουν. 
 
Θα λέτε µέσα σας, λοιπόν, τί αξία έχει να µιλάµε για το πλήρωµα; 
 
Σας τα είπα αυτά για να σας απαλλάξω από τη φρεναπάτη ότι 
µπορούµε να σκεφτόµαστε το πλήρωµα. Όταν διακρίνουµε 
ποιότητες στο πλήρωµα, µιλάµε από τη βάση της ίδιας µας της 
ιδιαιτερότητας και ασχολούµαστε µε την ίδια µας την ιδιαιτερότητα. 
Αλλά δεν λέµε τίποτα για το πλήρωµα. Είναι ανάγκη όµως να 
ασχολούµαστε µε τη δική µας ιδιαιτερότητα, γιατί έτσι µπορούµε να
ξεχωρίσουµε αρκετά τον εαυτό µας. Η ίδια µας η φύση είναι η 
ιδιαιτερότητα. Εάν δεν είµαστε αληθείς ως προς αυτή τη φύση µας, 
δεν ξεχωρίζουµε αρκετά τον εαυτό µας. Γι’ αυτό και πρέπει να 
διακρίνουµε τις ποιότητες. 
 
Και ποιο είναι το κακό, λέτε, εάν δεν ξεχωρίζουµε τον εαυτό µας; 
 
Εάν δεν ξεχωρίζουµε τον εαυτό µας, πηγαίνουµε πέρα από την ίδια 
µας τη φύση, ξεφεύγουµε από την πλάση. Πέφτουµε στο 
συγκεχυµένο, που είναι η άλλη ποιότητα του πληρώµατος. 
Πέφτουµε στο ίδιο το πλήρωµα και παύουµε να είµαστε πλάση. 
Παραδινόµαστε στη διάλυση του τίποτα. Αυτός είναι ο θάνατος του 
δηµιουργήµατος. Κατά συνέπεια, πεθαίνουµε στον βαθµό που δεν 
κάνουµε διακρίσεις. Γι’ αυτό η φυσική τάση του πλάσµατος είναι να 
πηγαίνει προς τη διάκριση, προς το ξεχωριστό, να µάχεται ενάντια 
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στην πρωταρχική, επικίνδυνη οµοιότητα. Αυτό ονοµάζεται 
Principium Individuationis (Αρχή της Ιδιαιτερότητας). 
 
Η αρχή αυτή είναι η ουσία της πλάσης. Από αυτή την αρχή µπορείτε 
να δείτε γιατί το συγκεχυµένο και η µη διάκριση είναι ένας µεγάλος 
κίνδυνος για την πλάση. Πρέπει, λοιπόν, να διακρίνουµε τις ποιότητες 
του πληρώµατος. Και οι ποιότητες αυτές είναι ζεύγη αντιθέσεων, 
όπως: 
 
 Αποτελεσµατικότητα και αναποτελεσµατικότητα 
 Πληρότητα και κενότητα 
 Ζωντανό και νεκρό 
 Διαφορά και οµοιότητα 
 Φως και σκοτάδι 
 Ζεστό και κρύο 
 Ενέργεια και ύλη 
 Καλό και κακό 
 Οµορφιά και ασχήµια 
 Το ένα και τα πολλά 

 
Τα ζεύγη αντιθέσεων είναι ποιότητες του πληρώµατος και ταυτόχρονα
δεν είναι επειδή το ένα εξισορροπεί το άλλο. Και καθώς είµαστε το ίδιο
το πλήρωµα, έχουµε επίσης κι εµείς αυτές τις ποιότητες µέσα µας. 
Αλλά επειδή η ίδια η βάση της ύπαρξής µας είναι η ιδιαιτερότητα: 

 Οι ποιότητες αυτές είναι διακριτές και ξεχωριστές µέσα µας. 
Κατά συνέπεια, δεν είναι εξισορροπηµένες και κενές, αλλά 
αποτελεσµατικές. Γι’ αυτό είµαστε τα θύµατα αυτών των 
ζευγών αντιθέσεων. Το πλήρωµα σχίζεται µέσα µας. 

 
 Οι ποιότητες ανήκουν στο πλήρωµα και µόνο στο όνοµα και τον 
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βαθµό της ιδιαιτερότητας µπορούµε και πρέπει να τις 
κατέχουµε και να τις ζούµε. Πρέπει να ξεχωρίζουµε τον εαυτό 
µας από τις ποιότητες. Στο πλήρωµα είναι ισορροπηµένες και 
κενές. Σ’ εµάς δεν είναι. Παίρνοντας τις αποστάσεις µας από 
αυτές, απελευθερωνόµαστε. 

 
Όταν παλεύουµε για το καλό ή το όµορφο, ξεχνάµε την ίδια µας τη 
φύση, που είναι η ιδιαιτερότητα, και παραδινόµαστε στις ποιότητες 
του πληρώµατος, που είναι ζεύγη αντιθέσεων. Ναι, πάσχουµε να 
πετύχουµε το καλό και το όµορφο, αλλά την ίδια στιγµή 
κατακτούµε το κακό και το άσχηµο, αφού στο πλήρωµα όλα αυτά 
είναι ένα µε το καλό και το όµορφο. Όταν, όµως, παραµένουµε 
αληθείς στην ίδια µας τη φύση, που είναι η ιδιαιτερότητα, 
ξεχωρίζουµε τον εαυτό µας από το καλό και το όµορφο και, κατά 
συνέπεια, την ίδια στιγµή από το κακό και το άσχηµο. Και έτσι δεν 
πέφτουµε στο πλήρωµα, δηλαδή στο τίποτα και τη διάλυση. 
 
Θα µου πείτε πως υποστήριξα ότι η διαφορά και η οµοιότητα είναι 
επίσης ποιότητες του πληρώµατος. Τί θα γίνει, λοιπόν, αν 
πασχίζουµε για τη διαφορά; Κάνοντάς το αυτό, θα είµαστε αληθείς 
ως προς την ίδια µας τη φύση; Και δεν παραδινόµαστε στην 
οµοιότητα όταν πασχίζουµε για τη διαφορά; 
 
Δεν πρέπει όµως ξεχνάτε ότι το πλήρωµα δεν έχει ποιότητες. Εµείς 
τις δηµιουργούµε µε τη σκέψη. Εάν λοιπόν πασχίζετε για τη 
διαφορά ή την οµοιότητα, ή οποιεσδήποτε άλλες ποιότητες, 
ακολουθείτε σκέψεις που έρχονται σ’ εσάς από το πλήρωµα, σκέψεις 
που αφορούν ανύπαρκτες ποιότητες του πληρώµατος. Στο βαθµό που
ακολουθείτε τέτοιες σκέψεις, πέφτετε πάλι στο πλήρωµα και 
αναζητάτε τη διαφορά και την οµοιότητα την ίδια στιγµή. 
 
Η ιδιαιτερότητά µας δεν είναι η σκέψη µας, αλλά η ύπαρξή µας. 
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Κατά συνέπεια, δεν είναι η διαφορά στη σκέψη αυτό που πρέπει να 
αναζητάτε, αλλά η διαφορά στην ίδια σας την ύπαρξη. Άρα, τελικά 
υπάρχει µόνο µια προσπάθεια, η προσπάθεια να βρείτε την ύπαρξή 
σας. Αν κάνατε αυτή την προσπάθεια, δεν θα χρειαζόταν να γνωρίζετε 
οτιδήποτε για το πλήρωµα και τις ποιότητές του – και παρ’ όλα αυτά
θα µπορούσατε να φτάσετε στον σωστό στόχο σας χάρη στην ίδια 
σας την ύπαρξη. Αφού όµως η σκέψη αποξενώνει από την ύπαρξη, 
πρέπει να σας διδάξω αυτή τη γνώση ώστε να µπορείτε να 
πειθαρχείτε τις σκέψεις σας. 
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Κήρυγµα ΙΙ 
 
 
Τη νύχτα οι νεκροί στάθηκαν στον τοίχο και φώναξαν: Θα θέλαµε να 
µάθουµε για τον θεό. Πού είναι θεός; Είναι ο θεός νεκρός; 
 
 
Ο θεός δεν είναι νεκρός. Ζει τώρα και πάντα. Ο θεός είναι πλάση γιατί 
είναι κάτι σαφές και συνεπώς διαφορετικό από το πλήρωµα. Ο θεός 
είναι ποιότητα του πληρώµατος και όλα όσα είπα για την πλάση 
αληθεύουν επίσης και γι’ αυτόν. 
 
Ο θεός όµως διαφέρει από τα δηµιουργήµατα ως προς το εξής: Είναι 
πιο ασαφής και απροσδιόριστος από αυτά. Είναι λιγότερο διακριτός 
από τα δηµιουργήµατα επειδή η βάση της ύπαρξής του είναι η 
δυναµική αποτελεσµατικότητα. Γι’ αυτό και είναι πλάση στον βαθµό 
που είναι σαφής και διακριτός και στον ίδιο βαθµό είναι φανέρωµα της
αποτελεσµατικής πληρότητας του πληρώµατος. 
 
Ό,τι δεν ξεχωρίζουµε πέφτει στο πλήρωµα και κενούται από τα 
αντίθετά του. Εάν λοιπόν δεν διακρίνουµε τον θεό, η αποτελεσµατική 
πληρότητα εξαφανίζεται για µας. 
 
Επιπλέον, ο θεός είναι το ίδιο το πλήρωµα, όπως ακριβώς πλήρωµα 
είναι και το µικρότερο σηµείο στα δηµιουργηµένα και τα 
αδηµιούργητα. 
 
Η αποτελεσµατική κενότητα είναι η φύση του διαβόλου. Ο θεός και ο 
διάβολος είναι τα πρώτα φανερώµατα του τίποτα που αποκαλούµε 
πλήρωµα. Δεν έχει σηµασία εάν το πλήρωµα υπάρχει ή δεν υπάρχει,
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επειδή είναι στα πάντα εξισορροπηµένο και κενό. Δεν ισχύει το ίδιο 
όµως και για την πλάση. Στον βαθµό που ο θεός και ο διάβολος είναι 
πλάση, δεν εκµηδενίζουν ο ένας τον άλλο, αλλά στέκονται ο ένας 
απέναντι στον άλλο σαν δυναµικά αντίθετα. Και δεν έχουµε ανάγκη 
απόδειξης της ύπαρξής τους. Φτάνει το ότι πρέπει πάντοτε να 
µιλάµε γι’ αυτούς. Ακόµα και εάν δεν υπήρχαν, η πλάση, από την 
ίδια της τη βασική ιδιαιτερότητα, θα τους ξεχώριζε συνεχώς από το 
πλήρωµα. 
 
Οτιδήποτε ανασύρει η διάκριση από το πλήρωµα είναι ένα ζεύγος 
αντιθέσεων. Στον θεό, συνεπώς, ανήκε πάντοτε ο διάβολος. Αυτό το 
αξεχώριστο είναι σχεδόν αξεδιάλυτο και ταυτόσηµο µε το ίδιο το 
πλήρωµα. Έτσι, οι δυό τους βρίσκονται πολύ κοντά στο πλήρωµα, 
όπου όλα τα αντίθετα εκµηδενίζονται και ενώνονται. 
 
Ο θεός και ο διάβολος διακρίνονται από τις ποιότητες της πληρότητας
και της κενότητας, της γέννησης και της καταστροφής. Η 
αποτελεσµατικότητα είναι κοινή και στους δύο. Η 
αποτελεσµατικότητα τους ενώνει. Συνεπώς, η αποτελεσµατικότητα 
βρίσκεται πάνω και από τους δύο. Είναι ένας θεός πάνω από τον θεό, 
εφόσον τελικά συνενώνει την πληρότητα και την κενότητα. 
 
Αυτό τον θεό δεν τον γνωρίζετε επειδή η ανθρωπότητα τον ξέχασε. 
Ονοµάζεται Αβραξάς και είναι πιο απροσδιόριστος από τον θεό και 
τον διάβολο. Τον θεό που πρέπει να διακρίνουµε από τον Αβραξά τον 
ονοµάζουµε Ήλιο. 
 
Ο Αβραξάς είναι η αποτελεσµατικότητα. Τίποτα δεν του 
αντιστέκεται παρά µόνο η αναποτελεσµατικότητα και γι’ αυτό η 
αποτελεσµατική του φύση µπορεί και αναπτύσσεται πλήρως. Η 
αναποτελεσµατικότητα δεν µπορεί και γι’ αυτό δεν του αντιστέκεται. 
Ο Αβραξάς βρίσκεται πάνω από τον Ήλιο και τον διάβολο. Είναι η 
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απίθανη πιθανότητα, η µη πραγµατική πραγµατικότητα. Εάν το 
πλήρωµα είχε ύπαρξη, ο Αβραξάς θα ήταν το φανέρωµά της. Είναι η 
ίδια η αποτελεσµατικότητα – όχι κάποιο ιδιαίτερο αποτέλεσµα, 
αλλά το αποτέλεσµα γενικά. 
 
 Είναι η µη πραγµατική πραγµατικότητα, επειδή δεν έχει 

σαφές αποτέλεσµα. 
 
 Είναι επίσης πλάση, επειδή διακρίνεται από το πλήρωµα. 

 
 Ο Ήλιος έχει σαφές αποτέλεσµα, το ίδιο και ο διάβολος. 

 
 Γι’ αυτό και οι δυό τους µας φαίνονται περισσότερο 

αποτελεσµατικοί από τον απροσδιόριστο Αβραξάς. 
 
 Ο Αβραξάς είναι ισχύς, διάρκεια, αλλαγή. 

 
 
Οι νεκροί τώρα ξεσήκωσαν µεγάλη οχλοβοή επειδή ήταν χριστιανοί. 
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Κήρυγµα ΙΙΙ 
 
 
Σαν οµίχλη που σηκώνεται σε βάλτο, οι νεκροί πλησίασαν και 
φώναξαν: Μίλα µας κι άλλο για τον υπέρτατο θεό. 
 
 
Δύσκολο είναι να εννοήσουµε τη θεότητα Αβραξάς. Η δύναµή του είναι
µέγιστη επειδή ο άνθρωπος δεν την αντιλαµβάνεται. Από τον Ήλιο ο 
άνθρωπος ανασύρει το summum bonum (µέγιστο καλό), από τον 
διάβολο το infinum malum (άπειρο κακό), από τον Αβραξά τη ζωή –
απόλυτα απροσδιόριστη, τη µητέρα του καλού και του κακού. 
 
Μικρότερη και πιο αδύναµη φαίνεται να είναι η ζωή από το summum 
bonum και γι’ αυτό είναι δύσκολο να εννοήσουµε ότι ο Αβραξάς 
ξεπερνά σε δύναµη τον Ήλιο που είναι η ακτινοβόλα πηγή όλης της 
δύναµης της ζωής. Ο Αβραξάς είναι ο Ήλιος και την ίδια στιγµή η 
αιώνια λαίµαργη καταβόθρα του κενού, ο διάβολος που διαµελίζει και
εκµηδενίζει. 
 
Η δύναµη του Αβραξά είναι διπλή, αλλά δεν την βλέπουµε επειδή 
στα µάτια µας τα συγκρουόµενα αντίθετα αυτής της δύναµης 
εκµηδενίζονται. 
 
Αυτό που διακηρύσσει ο θεός Ήλιος είναι ζωή. 
 
Αυτό που διακηρύσσει ο διάβολος είναι θάνατος. 
 
Αλλά ο Αβραξάς διακηρύσσει εκείνο τον ευλογηµένο και καταραµένο 
λόγο που την ίδια στιγµή είναι θάνατος και ζωή. 
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Ο Αβραξάς γεννάει την αλήθεια και το ψέµµα, το καλό και το κακό, 
το φως και το σκοτάδι µε την ίδια λέξη και µε την ίδια πράξη. Γι’ 
αυτό ο Αβραξάς είναι τροµερός. 
 
Είναι υπέροχος σαν το λιοντάρι τη στιγµή που χτυπάει το θύµα του. 
 
Είναι ωραίος σαν ανοιξιάτικη µέρα. 
 
Είναι ο ίδιος ο µέγας Παν, αλλά και ο µικρός Παν, ο Πρίαπος. 
 
Είναι το τέρας του κάτω κόσµου, ένας χιλιοπόδαρος πολύπους, ο 
αξεδιάλυτος κόµπος φτερωτών ερπετών, η τρέλα. 
 
Είναι ο πρωταρχικός ερµαφρόδιτος. 
 
Είναι ο κύριος των βατράχων και των φρύνων, που ζουν στο νερό και 
βγαίνουν στο χώµα και η χορωδία τους δυναµώνει το µεσηµέρι και τη
νύχτα. 
 
Είναι η αφθονία που πάει να ενωθεί µε την ένδεια. 
 
Είναι η θεία γέννηση. 
 
Είναι η αγάπη και η δολοφονία της αγάπης. 
 
Είναι ο άγιος και ο προδότης του. 

Είναι το λαµπρότερο φως της ηµέρας και η πιο σκοτεινή νύχτα της 
τρέλας. 
 
Αν τον κυττάξεις, τυφλώνεσαι. 
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Αν τον γνωρίσεις, αρρωσταίνεις. 
 
Αν τον λατρέψεις, πεθαίνεις. 
 
Το να τον φοβάσαι, είναι σοφία. 
 
Το να του αντιστέκεσαι, είναι λύτρωση. 
 
Ο θεός κατοικεί πίσω από τον ήλιο, ο διάβολος πίσω από τη νύχτα. 
Αυτό που φέρνει ο θεός µέσα από το φως, το ρουφάει ο διάβολος 
µέσα στη νύχτα. Αλλά ο Αβραξάς είναι ο κόσµος, η ύπαρξη και η 
εξαφάνιση. Πάνω σε κάθε δώρο που φέρνει ο Ήλιος, ο διάβολος ρίχνει
την κατάρα του. 
 
Καθετί που κερδίζετε από τον Ήλιο γεννάει µια πράξη από τον 
διάβολο. 
 
Καθετί που δηµιουργείτε µε τον θεό Ήλιο δίνει αποτελεσµατική 
δύναµη στον διάβολο. 
 
Αυτός είναι ο τροµερός Αβραξάς. 
 
Είναι το πιο ισχυρό πλάσµα και µέσα από αυτόν η πλάση φοβάται 
για τον εαυτό της. 
 
Είναι η φανερωµένη αντίσταση στο πλήρωµα και στο τίποτά του. 
 
Είναι ο τρόµος του γιού για τη µάνα. 
 
Είναι της µάνας η αγάπη για τον γιό. 
 
Είναι η ευφροσύνη της γης και η σκληρότητα των ουρανών. 
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Μπροστά στην όψη του ο άνθρωπος πετρώνει. 
 
Μπροστά του δεν υπάρχει ερώτηση, δεν υπάρχει απάντηση. 
 
Είναι η ζωή της πλάσης. 
 
Είναι η λειτουργία της διάκρισης. 
 
Είναι η αγάπη του ανθρώπου. 
 
Είναι ο λόγος του ανθρώπου. 
 
Είναι η εικόνα και η σκιά του ανθρώπου. 
 
Είναι η απατηλή πραγµατικότητα. 
 
 
Τότε οι νεκροί γιουχάρησαν και λύσσαξαν γιατί ήταν ατελείς. 
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Κήρυγµα IV 
 
 
Οι νεκροί γέµισαν την αίθουσα και είπαν: Πες µας για θεούς και 
δαίµονες, καταραµένε. 
 
 
Ο θεός Ήλιος είναι ο ανώτατος θεός, ο διάβολος το αντίθετό του. Έτσι 
έχουµε δύο θεούς. Αλλά υπάρχουν επίσης πολλά υψηλά και ωραία 
πράγµατα και πολλά µεγάλα κακά. Ανάµεσά τους είναι δύο θεοί 
διάβολοι: Ο πρώτος είναι ο Καιόµενος, ο άλλος ο Φυόµενος. 
 
Ο καιόµενος είναι ο Έρως, που έχει τη µορφή φλόγας. Η φλόγα δίνει
φως επειδή καταστρέφει. 
 
Ο φυόµενος είναι το Δένδρο της Ζωής. Γεννάει καρπούς καθώς 
ψηλώνει τα ζωντανά πράγµατα. 
 
Ο Έρως φλέγεται και πεθαίνει. Αλλά το Δένδρο της Ζωής µεγαλώνει
αργά και σταθερά από αµέτρητα χρόνια. 
 
Το καλό και το κακό είναι ενωµένα στη φλόγα. Το καλό και το κακό 
είναι ενωµένα στο µεγάλωµα του δένδρου. Μέσα στην ιερότητά τους 
βρίσκονται σε σύγκρουση η ζωή και ο έρωτας. 
 
Ασύλληπτος σαν τον αριθµό των άστρων είναι ο αριθµός των θεών και 
των διαβόλων. Κάθε άστρο είναι ένας θεός και κάθε χώρος που γεµίζει 
ένα άστρο είναι ένας διάβολος. Αλλά το άδειο-πλήρες του όλου είναι το
πλήρωµα. 
 
Η λειτουργία του όλου είναι ο Αβραξάς, απέναντι στον οποίο στέκεται 
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µόνο το αναποτελεσµατικό. 
 
Το τέσσερα είναι ο αριθµός των βασικών θεών, όπως τέσσερα είναι και ο
αριθµός των µέτρων του κόσµου. 
 
 Ένα είναι η αρχή, ο θεός Ήλιος. 

 
 Δύο είναι ο Έρως, γιατί ενώνει δύο µαζί και ξεπροβάλει µέσα 

στη λαµπρότητά του. 
 
 Τρία είναι το Δένδρο της Ζωής, γιατί γεµίζει τον χώρο µε 

σωµατικές µορφές. 
 
 Τέσσερα είναι ο διάβολος γιατί ανοίγει αυτό που είναι κλειστό. 

Ό,τι έχει σχηµατιστεί από τη σωµατική φύση το διαλύει. 
Είναι ο καταστροφέας µέσα από τον οποίο όλα καταλήγουν στο 
τίποτα. 

 
Για µένα, που µου έχει δοθεί η γνώση της πολλαπλότητας και της 
ποικιλίας του καλού, όλα είναι καλά. Αλλά αλίµονο σ’ εσάς, που 
υποκαθιστάτε όλα αυτά τα ασύµβατα πολλά µε ένα µόνο θεό. Γιατί 
έτσι µόνοι σας προκαλείτε τα βάσανα που γεννιούνται από την άγνοια 
και σακατεύετε την πλάση που η φύση και ο στόχος της είναι η 
ιδιαιτερότητα. Πώς µπορείτε να είσθε αληθείς προς την ίδια σας τη 
φύση όταν προσπαθείτε να κάνετε τα πολλά ένα; Κι αυτό που κάνετε 
στους θεούς, επαναλαµβάνεται σ’ εσάς τους ίδιους. Γίνεστε όλοι ίσοι 
και έτσι η φύση σας κολοβώνεται. Οι ισότητες θα επικρατήσουν όχι 
για τον θεό αλλά µόνο για χατήρι του ανθρώπου. Γιατί οι θεοί είναι 
πολλοί, ενώ οι άνθρωποι είναι λίγοι. Οι θεοί είναι ισχυροί και µπορούν 
να αντέξουν την πολυµορφία τους. Διότι σαν τα άστρα ζουν στη 
µοναξιά χωρισµένοι ο ένας από τον άλλον µε τεράστιες αποστάσεις. 
Οι άνθρωποι είναι αδύναµοι. Γι’ αυτό κατοικούν µαζί και χρειάζονται 
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την επικοινωνία, ώστε να µπορούν να αντέξουν την ιδιαιτερότητά τους. 
Στο όνοµα της λύτρωσης, σας διδάσκω την αλήθεια που έχει 
απορριφθεί, για χατήρι της οποίας έχω κι εγώ απορριφθεί. 
 
Η πολλαπλότητα των θεών ανταποκρίνεται στην πολλαπλότητα των 
ανθρώπων. Αναρίθµητοι θεοί αναµένουν την ανθρώπινη κατάσταση. 
Αναρίθµητοι θεοί ήταν άνθρωποι. Ο άνθρωπος συµµετέχει στη φύση 
των θεών. Προέρχεται από τους θεούς και καταλήγει σε θεό. Έτσι, 
όπως δεν εξυπηρετεί σε τίποτα να σκεφτόµαστε το πλήρωµα, το ίδιο 
δεν έχει αξία να λατρεύουµε την πολλαπλότητα των θεών. Κι ακόµα 
λιγότερη αξία έχει να λατρεύουµε τον πρώτο θεό, την αποτελεσµατική
αφθονία και το summum bonum. Με την προσευχή µας δεν µπορούµε
να προσθέσουµε τίποτα ή να πάρουµε κάτι απ’ αυτόν, επειδή το 
αποτελεσµατικό κενό τα καταπίνει όλα.
 
Οι λαµπροί θεοί σχηµατίζουν τον επουράνιο κόσµο. Είναι 
πολύµορφος και απλώνεται και αυξάνει επ’ άπειρον. Ο θεός Ήλιος 
είναι ο υπέρτατος κύριος αυτού του κόσµου. 
 
Οι σκοτεινοί θεοί σχηµατίζουν τον χθόνιο κόσµο. Είναι απλοί και 
απείρως φθίνοντες. Ο διάβολος είναι ο κατώτατος κύριος του χθονίου 
κόσµου, το πνεύµα της σελήνης, του δορυφόρου της γης, που είναι 
ψυχρότερος, µικρότερος και πιο νεκρός από τη γη. 
 
Και δεν υπάρχει καµιά διαφορά ανάµεσα στην ισχύ των επουρανίων 
θεών και σ’ αυτή των χθονίων. Οι επουράνιοι θεοί µεγεθύνουν, οι χθόνιοι
σµικρύνουν. Και απροσµέτρητη είναι η κίνηση και των δύο.
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Κήρυγµα V 
 
 
Οι νεκροί χλεύασαν και έκραξαν: Δίδαξέ µας, τρελέ, για την 
Εκκλησία και τη θεία Κοινωνία. 
 
 
Ο κόσµος των θεών φανερώνεται στην πνευµατικότητα και τη 
σεξουαλικότητα. Οι επουράνιοι θεοί εµφανίζονται στην 
πνευµατικότητα, οι χθόνιοι στη σεξουαλικότητα. 
 
Η πνευµατικότητα συλλαµβάνει και αγκαλιάζει. Είναι σαν γυναίκα 
και γι’ αυτό την αποκαλούµε Mater Coelestis, επουράνια µητέρα. 
 
Η σεξουαλικότητα γεννά και δηµιουργεί. Είναι σαν άνδρας και γι’ 
αυτό την αποκαλούµε Φαλλό ή γήινο πατέρα. 
 
Η σεξουαλικότητα του άνδρα είναι περισσότερο χθόνια, η 
σεξουαλικότητα της γυναίκας είναι περισσότερο πνευµατική. Η 
πνευµατικότητα του άνδρα είναι περισσότερο επουράνια, στρέφεται 
προς το µεγαλύτερο. Η πνευµατικότητα της γυναίκας είναι πιο 
χθόνια, στρέφεται προς το µικρότερο. 
 
Ψεύτικη και διαβολική είναι η πνευµατικότητα του άνδρα που 
στρέφεται προς το µικρότερο. Ψεύτικη και διαβολική είναι η 
πνευµατικότητα της γυναίκας που στρέφεται προς το µεγαλύτερο. Ο
καθένας πρέπει να ανήκει στον δικό του χώρο. Ο άνδρας και η γυναίκα 
γίνονται διάβολοι ο ένας για τον άλλον όταν δεν ξεχωρίζουν τους 
πνευµατικούς τους δρόµους, γιατί η φύση της πλάσης είναι η 
ιδιαιτερότητα. 
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Η σεξουαλικότητα του άνδρα έχει χθόνια κατεύθυνση, η 
σεξουαλικότητα της γυναίκας πνευµατική. Ο άνδρας και η γυναίκα 
γίνονται διάβολοι ο ένας για τον άλλον όταν δεν ξεχωρίζουν τη 
σεξουαλικότητά τους. Ο άνδρας θα γνωρίζει το µικρότερο, η γυναίκα 
το µεγαλύτερο. 
 
Ο άνδρας θα ξεχωρίζει τον εαυτό του τόσο από την πνευµατικότητα 
όσο και από τη σεξουαλικότητα. Θα αποκαλεί την πνευµατικότητα 
Μητέρα και θα την τοποθετεί ανάµεσα στον ουρανό και τη γη. Θα 
αποκαλεί τη σεξουαλικότητα Φαλλό και θα την τοποθετεί ανάµεσα 
στον εαυτό του και τη γη. Γιατί η Μητέρα και ο Φαλλός είναι 
υπερανθρώπινοι δαίµονες που αποκαλύπτουν τον κόσµο θεών. Και 
είναι για µας πιο αποτελεσµατικοί από τους θεούς, επειδή είναι στενά 
δεµένοι µε τη φύση µας. 
 
Εάν δεν µπορείτε να ξεχωρίζετε τον εαυτό σας από τη 
σεξουαλικότητα και την πνευµατικότητα, αν δεν µπορείτε να βλέπετε 
ότι η φύση τους βρίσκεται πάνω και πέρα από εσάς, τότε παραδίνεστε
σ’ αυτές σαν ποιότητες του πληρώµατος. Η πνευµατικότητα και η 
σεξουαλικότητα δεν είναι δικές σας ποιότητες ούτε πράγµατα που 
κατέχετε και περιέχετε. Σας κατέχουν όµως και σας περιέχουν, γιατί 
είναι πανίσχυροι δαίµονες, φανερώµατα των θεών και για τούτο 
πράγµατα που φτάνουν πέρα από εσάς και υπάρχουν από µόνα τους.
Κανένας άνθρωπος δεν έχει πνευµατικότητα από µόνος του ή 
σεξουαλικότητα από µόνος του. Αλλά υπόκειται στον νόµο της 
πνευµατικότητας και της σεξουαλικότητας. Γι’ αυτό κανένας 
άνθρωπος δεν ξεφεύγει από αυτούς τους δαίµονες. Θα τους βλέπετε 
σαν δαίµονες και σαν κοινό σκοπό και κίνδυνο, ένα βάρος κοινό που η 
ζωή σας έχει αναθέσει. 
 
Έτσι είναι και η ζωή για σας, ένας κοινός σκοπός και κίνδυνος, όπως 
είναι οι θεοί και πρώτος απ’ όλους ο τροµερός Αβραξάς. Ο άνθρωπος 
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είναι αδύναµος και γι’ αυτό η κοινωνία είναι αναγκαία. Εάν η κοινωνία 
σας δεν βρίσκεται κάτω από το σύµβολο της Μητέρας, τότε θα είναι 
κάτω από το σύµβολο του Φαλλού. Μη κοινωνία σηµαίνει βάσανα και
αρρώστια. Κοινωνία µε τα πάντα σηµαίνει διαµερισµό και διάλυση. Η
ιδιαιτερότητα οδηγεί στην ατοµικότητα. Η ατοµικότητα είναι αντίθετη
µε την κοινωνία. Λόγω όµως της αδυναµίας του ανθρώπου απέναντι 
στους θεούς και τους δαίµονες και λόγω του ακατανίκητου νόµου τους 
η κοινωνία είναι αναγκαία, όχι για χατήρι του ανθρώπου, αλλά 
εξαιτίας των θεών. Οι θεοί σας εξαναγκάζουν να κοινωνείτε. Και όσο 
σας αναγκάζουν, τόσο αναγκαία είναι η κοινωνία, περισσότερη είναι 
κάτι κακό. Στην κοινωνία, ας υποτάσσεται ο ένας άνθρωπος στον άλλο,
ώστε να µπορεί να διατηρείται η κοινωνία επειδή τη χρειάζεστε. Στην 
ατοµικότητα, ένας άνθρωπος είναι ανώτερος από τους άλλους και έτσι 
κάθε άνθρωπος µπορεί να καταφύγει στον εαυτό του για να αποφύγει 
τη σκλαβιά. Στην ατοµικότητα υπάρχει σπατάλη. Η κοινωνία είναι 
βάθος. Η ατοµικότητα είναι ύψος. Στην κοινωνία το σωστό µέτρο 
εξαγνίζει και συντηρεί. Στην ατοµικότητα το σωστό µέτρο εξαγνίζει 
και επαυξάνει. Η κοινωνία µας δίνει θερµότητα, η ατοµικότητα µας 
δίνει φως. 

- 20 -



Κήρυγµα VI 
 
 
Ο δαίµονας της σεξουαλικότητας πλησιάζει την ψυχή µας σαν 
ερπετό. Είναι µισός άνθρωπος και εµφανίζεται σαν σκέψη-επιθυµία. 
Ο δαίµονας της πνευµατικότητας κατέρχεται στην ψυχή µας σαν 
λευκό πουλί. Είναι µισός άνθρωπος και εµφανίζεται σαν επιθυµία-
σκέψη. 
 
Το ερπετό είναι µια χθόνια ψυχή, ηµιδαιµονική, ένα πνεύµα συγγενές
µε τα πνεύµατα των νεκρών. Σαν κι αυτούς πλανιέται στα πράγµατα
της γης, κάνοντάς µας είτε να τα φοβόµαστε ή τσιµπώντας µας µε 
αχαλίνωτες επιθυµίες. Το ερπετό έχει µια φύση σαν της γυναίκας. 
Αναζητάει τη συντροφιά των νεκρών που είναι µαγεµένοι από τα 
πράγµατα της γης, αυτών που δεν µπορούν να βρουν το δρόµο που 
οδηγεί στην ατοµικότητα. Το ερπετό είναι µια πόρνη. Ζευγαρώνει 
ακόλαστα µε τον διάβολο και τα κακά πνεύµατα – ένας πονηρός 
τύραννος και βασανιστής, που ξελογιάζεται από τις χειρότερες 
παρέες. 
 
Το λευκό πουλί είναι η ηµιουράνια ψυχή του ανθρώπου. Διαµένει µε 
τη Μητέρα και από καιρού σε καιρό κατέρχεται. Το πουλί έχει µια 
φύση σαν του άνδρα και είναι η απόλυτη σκέψη. Είναι αγνό και 
µοναχικό, ο αγγελιαφόρος της Μητέρας. Πετάει ψηλά πάνω από τη 
γη. Επιβάλλει την ατοµικότητα. Φέρνει γνώση από τους µακρινούς, 
αυτούς που προηγήθηκαν και έχουν τελειωθεί. Κουβαλάει τον λόγο 
µας ψηλά στη Μητέρα, η οποία µεσολαβεί και θερµαίνει, αλλά 
απέναντι στους θεούς δεν έχει δύναµη. Η Μητέρα είναι ένα δοχείο του 
Ήλιου. 
 
Το ερπετό κατεβαίνει και µε τη διαβολιά του εξουδετερώνει τον 
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φαλλικό δαίµονα ή αλλιώς τον παρασύρει. Γεννάει τις παµπόνηρες 
σκέψεις των γήινων πραγµάτων, εκείνες τις σκέψεις που περνάνε από 
κάθε τρύπα και χαραµάδα την επιθυµία σε όλα τα πράγµατα. Το 
ερπετό χωρίς αµφιβολία δεν το θέλει, αλλά πρέπει να µας είναι 
χρήσιµο. Ξεφεύγει από τον έλεγχό µας κι έτσι µας δείχνει τον δρόµο,
που εµείς µε τις ανθρώπινες ικανότητές µας δεν θα µπορούσαµε να 
βρούµε. 
 
 
Με περιφρονητικές µατιές, οι νεκροί είπαν: Σταµάτα αυτή την 
κουβέντα για θεούς και δαίµονες και ψυχές. Όλα αυτά τα ξέρουµε 
από καιρό. 
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Κήρυγµα VII 
 
 
Αλλά όταν ήρθε η νύχτα, οι νεκροί και πάλι πλησίασαν και µε 
θλιµµένη όψη είπαν: Υπάρχει ένα ακόµα ζήτηµα που ξεχάσαµε να 
θίξουµε. Δίδαξέ µας για τον άνθρωπο. 
 
 
Ο άνθρωπος είναι µια πύλη, απ’ όπου ο εξωτερικός κόσµος των θεών, 
των δαιµόνων και των ψυχών περνάει στον εσωτερικό κόσµο – από τον
µεγαλύτερο στον µικρότερο κόσµο. Μικρός και περαστικός είναι ο 
άνθρωπος. Τον αφήνετε πίσω σας, αλλά, να, ξαναβρίσκετε τον εαυτό 
σας σε έναν απέραντο χώρο, σε µια µικρή, µικρότατη εσωτερική 
απεραντοσύνη. Σε µια απροσµέτρητη απόσταση υπάρχει ένα 
µοναχικό άστρο στο ζενίθ. Είναι ο ένας θεός αυτού του ενός ανθρώπου. 
Αυτός είναι ο κόσµος του, το πλήρωµά του, η θεότητά του. Σ’ αυτό 
τον κόσµο, Αβραξάς είναι ο άνθρωπος, ο δηµιουργός και 
καταστροφέας αυτού του ενός κόσµου. Το άστρο είναι ο θεός και ο 
σκοπός του ανθρώπου. Είναι ο ένας θεός που τον οδηγεί. Σ’ αυτόν 
πηγαίνει ο άνθρωπος για να αναπαυθεί. Προς αυτόν κατευθύνεται το 
µακρύ ταξίδι της ψυχής µετά τον θάνατο. Σ’ αυτόν ακτινοβολούν σαν
φως όλα όσα φέρνει πίσω ο άνθρωπος από τον µεγαλύτερο κόσµο. 
 
Σ’ αυτόν τον ένα θεό πρέπει ο άνθρωπος να προσεύχεται. Η προσευχή 
δυναµώνει το φως του άστρου. Ρίχνει µια γέφυρα πάνω από τον 
θάνατο. Προετοιµάζει τη ζωή για τον µικρότερο κόσµο και 
ανακουφίζει τις απελπισµένες επιθυµίες του µεγαλύτερου κόσµου. 
 
Όταν ο µεγαλύτερος κόσµος σβήνει, εδώ καίει το άστρο. Ανάµεσα 
στον άνθρωπο και αυτόν το ένα θεό του δεν µεσολαβεί τίποτα, εφ’ όσον
ο άνθρωπος µπορεί να αποστρέψει τα µάτια του από το πύρινο θέαµα 

- 23 -



του Αβραξά. Ο άνθρωπος εδώ, ο θεός εκεί. Αδυναµία και ανυπαρξία 
εδώ, εκεί αιώνια δηµιουργική δύναµη. Εδώ τίποτα παρά µόνο σκοτάδι
και παγωµένη υγρασία. Εκεί ο Ήλιος ολόκληρος. 
 
 
Τότε οι νεκροί σίγησαν και ανέβηκαν σαν τον καπνό από τη φωτιά του 
τσοπάνη που µέσ΄ στη νύχτα στέκεται φρουρός πάνω από το κοπάδι 
του. 
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