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Περί του Διδασκάλου Ιωάννη  
Προδημοσίευση αποσπασμάτων απ’ το βιβλίο του Στέλιου Φανού «Το θείο σχέδιο για τη νέα κοσμική περίοδο» 
 
 
Είχε λοιπόν φθάσει η εποχή κατά την οποία έπρεπε να αναδυθεί, καταρχάς από τον 
απεσταλμένο, αφυπνισμένος και συνειδητός ο Άνθρωπος Λόγος, βαδίζοντας προς τη 
θέωσή του μες στη μορφή και τον χρόνο.  

Στις νέες συνθήκες, ο Δάσκαλος Ιωάννης ταύτισε την ελευθερία με την υιότητα και 
τη θεότητα του ανθρώπου. Ας ακούσουμε τους πύρινους λόγους του:  

 
(…) ελευθερία για τον άνθρωπο είναι η ένωσή του με τον Πατέρα του, είναι η παρουσία του 

ως Λόγος Χριστός μέσα στη Δημιουργία. Αυτή είναι η ελευθερία του! Μη νομίζετε ότι είναι να 

κάνετε εσείς ό,τι θέλετε, ανεξάρτητα από τη θεία βουλή, σαν μεμονωμένες υπάρξεις – όχι! 

Ελευθερία πραγματική είναι η άνοδος, η ποιοτική άνοδος του νου και της καρδιάς και της 

συνείδησής σας μέσα στο θείο μεγαλείο, η άνοδος και η ταυτότης, ώστε να μπορείτε να λέτε: 
Εγώ και ο Πατήρ είμαστε ένα, εγώ ο Άνθρωπος και ο Θεός μου είμαστε ένα! 1  

Ο Ιησούς αναγνώρισε και φανέρωσε την υιότητά του, τη θεότητά του. Το ίδιο θα κάνετε και 

σεις. Αναγνωρίστε την υιότητά σας! Η αναγνώριση αυτή δεν είναι απ’ έξω. Μην περιμένετε να 

σας αναγνωρίσουν οι άνθρωποι, οι οποιοιδήποτε άνθρωποι, αδελφοί! Ο Ιησούς αναγνώρισε τη 

θεότητά του εντός του (…).2 

  
Ο Ιωάννης κόμισε μοναδικές στην Ιστορία ποιότητες στην έκφραση του ανθρώπου 

της Γης, ελευθερώνοντας έναν λόγο τέτοιου σφρίγους και σθένους, που μπορούσε να 
βαστάξει σε όλο της τον δυναμισμό την εκδήλωση του Λόγου και να μεταφέρει το 
μεγαλείο της. Πού ήταν το σύνορο σ’ αυτή την ένωση του ανερχόμενου ανθρώπινου 
λόγου και του κατερχόμενου θείου Λόγου; Ο Ιωάννης κατήγγειλε κάθε σύνορο 
απαλείφοντάς το, μη αποδεχόμενος την πνευματική ένδεια στην οποία ο άνθρωπος 
είχε καταδικάσει τον εαυτό του.  

Όχι πως ήταν εύκολο. Του χρειάστηκαν δεκαοχτώ χρόνια από την ημέρα της κλήσης 
του (1963), για να διαρρήξει για λογαριασμό όλης της ανθρωπότητας το συμπαγές 
παραπέτασμα που η ανθρώπινη συνείδηση είχε σφυρηλατήσει ανάμεσα σ’ αυτήν και 
τον Λόγο ως Εαυτό της. Μοχθώντας να διοχετεύσει το ύδωρ της ενωμένης με τον Λόγο 
ζωής στον απλό άνθρωπο, ο άνδρας αυτός με την ευγενική φυσιογνωμία, την οποία 
διαύγαζε μερικές φορές το χαμόγελο ενός εφήβου και άλλες η αθωότητα ενός μικρού 
παιδιού αλλά πιο συχνά διαπερνούσε ο πόνος του κόσμου, στη χαραυγή της 
ανάστασης πάνω στη Γη κάλεσε κάθε ψυχή στην επανάσταση της συνείδησης και σε 
ένα ανώτερο ήθος πολεμιστή ενάντια στις ατομικές και συλλογικές αλυσίδες, με 
σύμμαχο εξ αρχής τον Λόγο. Κι αυτή η επανάσταση δεν ήταν τίποτε λιγότερο από τη 
σπουδή στον Έναν Εαυτό, εκεί που η ανάσα του ανθρώπου συναντιέται με την ανάσα 
του Θεού. 

Ο Δάσκαλος εισήγαγε μια πολύ σαφή στάση συνείδησης, που υποστηρίζεται από την 
αρχή με βιώματα παρεχόμενα άνωθεν. Η στάση αυτή είναι η δυναμική βεβαίωση απ’ 
τον άνθρωπο της ενότητάς του με τον Λόγο και με κάθε άνθρωπο. Μόνον ως Ιωάννης, 
δηλαδή ως η αφυπνισμένη στην ενεργή θέωσή της Ολότητα του Ανθρώπου, έχει κανείς 
την παρρησία να βεβαιώνει τον Λόγο ως Εαυτό του και μόνο μ’ αυτή τη βεβαίωση, 
στην οποία συστρατεύονται ο νους, η καρδιά και η συνείδηση, μπορεί ο Λόγος να 

εκδηλωθεί και να εκχύσει το δυναμικό του στον κόσμο, κι όχι απλώς να βιωθεί 
παθητικά από τον άνθρωπο η ευδαιμονία της Ολότητας.  

Μόνον ως Ιωάννης διαθέτει κανείς την αταλάντευτη ενσυνείδητη πίστη στη θεότητα 
του ανθρώπου, ήτοι στη ζώσα ενότητά του με τον Λόγο μες στον Ενωμένο τους Εαυτό, 
μια πίστη που δεν είναι παρά διαυγής γνώση και επίγνωση. Με αυτή την πίστη ο 
μαθητής του Λόγου αγωνίζεται να φέρνει τη ζωή του Ενωμένου Εαυτού στην εσωτερική 

                                                 
1 Από δημόσια ομιλία του Δασκάλου, στις 31.5.1992.  
2 Από δημόσια ομιλία του Δασκάλου, στις 3.3.1991. 
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του ζωή και να την επιβεβαιώνει στη ροή των σκέψεων, των συναισθημάτων, των 
επιθυμιών και των βιωμάτων του εξαγνίζοντας και μετουσιώνοντας, ελευθερώνοντας και 
ευχαριστώντας κάθε πρόσωπο που έγινε φορέας της άρνησης, όσο σκληρά και αν τον 
πίεσε ή τον ταλαιπώρησε, διότι του παρέσχε την αναγκαία για την εκδήλωση της 
θεότητάς του εκπαίδευση, το καύσιμο στην κίνησή του προς την ενσυνείδητη 
χριστοποίησή του, το βίωμα της δυνατότητάς του να αγκαλιάζει την άρνηση και να τη 
μεταλλάσσει δίχως να γίνεται έρμαιο της οργής και του διαχωρισμού, ενώνοντας έτσι 
το είναι του.  

Ο άνθρωπος έπρεπε λοιπόν να μάθει να στέκει ως Ιωάννης και γι’ αυτό ο Ιωάννης 
έπρεπε να μαθητεύσει πρώτος, παρέχοντας το ενσαρκωμένο πρότυπο διδασκόμενος 
και διδάσκοντας ταυτόχρονα, όπως ακριβώς του ζήτησε ο Λόγος: Θέτω σε πλησίον 
μαθητών μου και μαθητριών, ίνα ως μαθητευόμενος διδάσκεις εις αυτούς τα της νέας 
διδαχής μου.3 

Ας ανακεφαλαιώσουμε. Τι λέει στον άνθρωπο το Έργο αυτό; Απλώς ότι ήρθε η εποχή 
που ο Λόγος θα αναδυθεί από εντός του στη Δευτέρα Παρουσία του; Αν το μήνυμα 
ήταν μόνον αυτό, δεν θα υπήρχε αιτία έλευσης του Ιωάννη. Το Έργο όμως λέει στον 

άνθρωπο ότι η παρουσία του Διδασκάλου Ιωάννη μέσα του τον βοηθάει αφενός να 
ανοίγεται στην Ολότητα του Ανθρώπου κι έτσι να εκδηλώνει τον Λόγο, αφετέρου να 
προχωράει καθημερινά στη βιωματική του ενότητα με τον Όλο Άνθρωπο.  

Ούτε και θα ήταν αρκετό να διακηρύξει το Έργο απλά «σκέψου και δράσε όπως ο 
Ιωάννης». Αν ο Δάσκαλος χρησίμευε μόνο ως εξωτερικό παράδειγμα, αν δεν 
εγκαθιστούσε εντός μας τις ζωτικές δυνάμεις του Ενός Εαυτού όπως ο ίδιος τις βίωσε 
στην ενεργητική τους εκδήλωση, πολλοί θα έπαιρναν βοήθεια, κουράγιο και δύναμη 
στον δρόμο τους προς την ένωση, αλλά δεν θα διέθεταν εντός τους τον ανερχόμενο 
Ιωάννη για να τους διαστέλλει στην Ολότητα και να τους καθιστά ικανούς να 
εκδηλώνουν τον Λόγο.  

*** 
 
Φυσικά, τίποτε απ’ όσα γράφηκαν και θα γραφούν για τον Ιωάννη, ως τον άνθρωπο 
μέσα από τον οποίο μάς δωρίστηκε η Ολότητα του Εαυτού μας, δεν θα μπορέσει να 
εξαντλήσει το θέμα. Πιθανόν να υπάρχουν πάντα πτυχές απρόσιτες στην κατανόησή 
μας, μέχρις ότου ο καθένας μας γίνει Ιωάννης.  
 Δεν μπορούμε να συλλάβουμε αυτό που ο Ιωάννης ήταν, χωρίς κάτι συνήθως να μας 
διαφεύγει από το αδιαπραγμάτευτο πάθος με το οποίο προχώρησε στο δόσιμο και τη 
θυσία του και με το οποίο αγκάλιασε την ανθρώπινη μερικότητα και τη διάνοιξε απ’ 
όλες τις πλευρές σ’ αυτό που θεμελιακά όλοι είμαστε χωρίς να το υποψιαζόμαστε: 
αγάπη που υποφέρει όταν δεν μπορεί να χαρίζεται, κι η οποία μόνο μέσα από την 
υιότητα μπορεί να βρει τους δρόμους της. Από τότε που στάθηκε πάνω στη Γη 
κρατώντας τη δάδα με το πυρ που κατάκαιγε τις εικόνες της μικρότητας με τις οποίες 
ο άνθρωπος είχε ντύσει τον εαυτό του, οι κόσμοι ταράχτηκαν από την αντήχηση της 
φωνής του, που διέλυε για πάντα τις αποστάσεις ανάμεσα στον άνθρωπο και σ’ Εκείνον 
που σταυρώθηκε για να τις κονιορτοποιήσει, και αποτίναζε ό,τι τον φυλάκιζε σε μια 
εκπτωχευμένη συνείδηση που, θαμμένη στο κιβούρι της χωριστικότητας και στον 
θρήνο της για τον χαμένο Παράδεισο, δεν μπορούσε να αναγνωρίσει την πηγή της 
γέννησής της ούτε το δικαίωμά της στην ενότητα των πάντων. Αυτός ήταν ο Δάσκαλος.  
 Ο Ιωάννης, που έδωσε ό,τι είχε για το Έργο του Λόγου και έμεινε ανέστιος και 
ακτήμων, έφυγε αφανής. Το Έργο που έκανε όμως, το οποίο συνεχίζει μέσα απ’ την 
ενότητά του με το θήλυ σκήνωμα φανέρωσης του Λόγου, είναι συμπαντικών 
διαστάσεων και ανοίγει τον δρόμο της ανάστασης. Η ανθρωπότητα έχει τώρα να 
μελετήσει εκείνον που εξέφρασε τον Όλο Εαυτό της, τον ανθισμένο καρπό της γήινης 
Ιστορίας, και έγινε γι’ αυτήν ένας αέναος οδηγός προς τον Λόγο και προς τη θέωσή της.  

                                                 
3 Δημητριάδης, Αργύριος, επιμέλεια παρουσίασης, Μαθητεία στη 2α Παρουσία, Διεθνές Κέντρο 

Εσωτερικού Χριστιανισμού, Αθήνα, 1993, σ. 19. 
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*** 

Θα παρουσιάσουμε τώρα εδώ κάποιους από τους προϊδεασμούς που η έμπνευση 
προμήθευσε εδώ κι εκεί κατά τους δύο τελευταίους αιώνες σε φιλοσόφους και 
ενορατικούς για τον Ιωάννη, και οι οποίοι αποτελούν πορτρέτα του είτε τον 
κατονομάζουν είτε όχι. Βρίσκουμε λοιπόν ότι, στην εποχή του, ο κορυφαίος 
εκπρόσωπος του γερμανικού ιδεαλισμού, φιλόσοφος και θεολόγος Γκεόρκ Χέγκελ 
(1770-1831), θεωρούσε ότι το Απόλυτο πραγματώνεται σταδιακά μες στην Ιστορία,4 
επιδιώκοντας να φθάσει στην ολοκληρωμένη επίγνωση του εαυτού του διά του 
ανθρώπου. 

Στη Φαινομενολογία του Πνεύματος (1807), ο Χέγκελ γράφει ότι η νέα εποχή θα 
ήταν η εποχή της ολοκληρωμένης συμφιλίωσης του ανθρώπου με τον Εαυτό του και 
της εμφάνισης του «πανανθρώπινου ανθρωποθεού». Τη συνόψιση της σκέψης του 
Χέγκελ πάνω σ’ αυτό το θέμα δανειζόμαστε από τον φιλόσοφο Κώστα Παπαϊωάννου, ο 
οποίος ενσωματώνει στη συνόψισή του μια εκπληκτική παρατήρηση του Jean 
Hyppolite,5 στην οποία ο Γάλλος αυτός φιλόσοφος και μελετητής του Χέγκελ 

συσχετίζει τον πανανθρώπινο ανθρωποθεό με τον Παράκλητο! Γράφει ο Παπαϊωάννου: 
 
Αυτός ο «πανανθρώπινος ανθρωποθεός», ο «θεός που φανερώνεται» ανάμεσα στους ανθρώπους 

που έχουν γίνει ικανοί να προσφέρουν το «Ναι της συμφιλίωσης», και που είναι πια όχι ο 

Χριστός που πεθαίνει σταυρωμένος αλλά, όπως παρατηρεί ο Jean Hyppolite, «ο Παράκλητος 
μες στον οποίο διαιωνίζεται η ενσάρκωση», είναι για τον άνθρωπο το ως τα τώρα κρυφό ενεργό 

πνεύμα της Ιστορίας, ο άγνωστος ως τα τώρα εαυτός του (...) ο άγνωστος εαυτός του που (...) 

πραγματοποιείται και περιέχεται μέσα σε κάθε μορφή της συνείδησης, απαιτώντας απ’ τη 
συνείδηση να προχωράει πέρα από τους φραγμούς και τα όρια που μέσα της κλείνει τον 

άνθρωπο και τον χωρίζει από την ουσία του. Και αυτός ο Θεός είναι το αποτέλεσμα της 

ανθρώπινης Ιστορίας. Γιατί έργο της Ιστορίας είναι ο άνθρωπος που γίνεται το Απόλυτο, ο Θεός 

που χρειάζεται τον άνθρωπο για να φανερώσει τον εαυτό του (...) ο άνθρωπος που 

πραγματοποιείται μέσα στον χρόνο σαν ανθρωποθεός και φανερώνει τελικά στον εαυτό του την 

αλήθεια του, δηλαδή την απόλυτη γνώση του ολοκληρωμένου μες στην Ιστορία εαυτού του.6 
 

Εμείς μαρτυρούμε ότι ο πανανθρώπινος ανθρωποθεός έκανε πράγματι την εμφάνισή 
του στην έναρξη της νέας εποχής, ως ο ώριμος καρπός της Ιστορίας, και ότι τον 
γνωρίσαμε ως Διδάσκαλο Ιωάννη. Συνεχίζοντας, βρίσκουμε τον Κώστα Ρωμανό7 να 
παρουσιάζει το πορτρέτο που ο φιλόσοφος Ανρί Μπερξόν8 φιλοτέχνησε για τον 
αναμενόμενο. Αναφερόμενος στις τελευταίες σελίδες του Les Deux Sources, του 
βιβλίου όπου εκφράζεται το μεσσιανικό όραμα του Μπερξόν για μια λύτρωση μέσα 
στην Ιστορία και την κοινωνία, ο Ρωμανός γράφει:   

                                                 
4 Π.χ.: Το αληθές είναι το όλο. Αλλά το όλο είναι μόνο η ουσία που φθάνει στην τελείωσή της μέσα 
από την ανάπτυξή της. Για το Απόλυτο πρέπει να πούμε ότι ουσιαστικά είναι αποτέλεσμα, ότι στο 
τέλος μόνο είναι ό,τι είναι στ’ αλήθεια και ότι σ’ αυτό ακριβώς συνίσταται η φύση του, να είναι 
δηλαδή πραγματικό, υποκείμενο ή ένα αυτογίγνεσθαι [Φαινομενολογία του Πνεύματος, τόμ. 1ος, 

Δωδώνη, Αθήνα-Γιάννινα, 1993, σ. 141].  
5 Γάλλος φιλόσοφος (1907-1968), που ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το έργο του Χέγκελ, αλλά και 

άλλων Γερμανών φιλοσόφων.  
6 Κόσμος και Ιστορία, Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθήνα, 2000, σ. 72-73. 
7 Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε, με υποτροφία Fulbright στις ΗΠΑ και με υποτροφία 

DAAD στη Γερμανία, φιλοσοφία και ανθρωπιστικές επιστήμες. Παρακολούθησε επίσης 

παραδόσεις του καθηγητή V. Jankelevitch στη Σορβόνη. Διδάκτωρ της φιλοσοφίας του 

Παν/μίου της Χαϊδελβέργης. Δίδαξε σε αμερικανικά πανεπιστήμια και στο γερμανικό 

Πανεπιστήμιο του Kassel, ενώ σήμερα διδάσκει ως αναπληρωτής καθηγητής φιλοσοφία στο 

Παν/μιο του Αιγαίου. Γράφει στην ελληνική, την αγγλική και τη γερμανική γλώσσα. 
8 Γαλλοεβραίος φιλόσοφος (1859-1941) με μεγάλο κύρος, εξέχουσα μορφή της γαλλικής 

διανόησης. Καθηγητής στο Κολλέγιο της Γαλλίας, έδρα ελληνικής και λατινικής Φιλοσοφίας, 

και μετά στην έδρα της Σύγχρονης Φιλοσοφίας. Νόμπελ λογοτεχνίας 1927. 

http://www.workofthesecondcoming.com/


Το Έργο της Δευτέρας Παρουσίας του Λόγου εντός του Ανθρώπου 

www.workofthesecondcoming.com  

  

6 

 

 

 (…) την αναμένει από μια προσωπικότητα που θα ενσαρκώνει την τέλεια ηθική της 

έκκλησης. Αν ρωτούσε κανείς: ποια θα είναι αυτή η προσωπικότητα, σε ποιο κοινωνικό 
στρώμα, σε ποιο έθνος θα δράσει και ποια μέσα θα χρησιμοποιήσει στη δράση της, δεν θα 

έπαιρνε καμιά συγκεκριμένη απάντηση από τον Μπερξόν. Φαίνεται όμως ότι αυτός ο «ήρωας» 

δεν μπορεί να είναι ένας άνθρωπος της πολιτικής ή της οικονομικής εξουσίας, δεν θα χειρίζεται 

τα οικονομικά πράγματα – αλλά με την καθαρή ουσία του θα απευθυνθεί στην ανθρωπότητα. 

Σε άλλο σημείο ο Μπερξόν τον αποκαλεί «μια μυστικιστική μεγαλοφυΐα» που «θα 

συμπαρασύρει» την ανθρωπότητα και «θα την κάνει νέο γένος (...)».9 
 

Έχουμε πραγματικά εδώ μια προεικόνιση του Ιωάννη. Σε κάποια άλλη μελέτη του, ο 
Ρωμανός θα πει: Το νέο είδος ανθρώπου που θα προκύψει (…) είναι, τόσο για τον 
Μπερξόν όσο και για τον Παπαϊωάννου, ο ζητούμενος «ολάκερος άνθρωπος».10  

Επειδή όμως όλα αυτά ξεκινούν με την είσοδο της εποχής του Υδροχόου, θα είχε 
ενδιαφέρον να ρίχναμε μια ματιά στη σύνδεση Ιωάννη Βαπτιστή και Υδροχόου που 
κάνει ο μεγαλύτερος από τους ευρωπαίους ενορατικούς, ο Ρούντολφ Στάινερ, στο 
βιβλίο του Ο Θρύλος του Ναού, όπου μιλάει για τον αναμενόμενο Ιωάννη:  

 
Εγένετο σαφές σε αυτούς που παρακολουθούσαν ότι ο Χριστιανισμός, που ξεκίνησε σαν 

σπόρος, θα παρήγαγε στο μέλλον κάτι διαφορετικό ως καρπό, κι ότι υπό το όνομα του φέροντος 

το ύδωρ υποδηλούτο ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο οποίος διασκορπίζει τον Χριστιανισμό ως τον 

σπόρο, ως με έναν κόκκο σινάπεως. Ο Υδροχόος, ή φέρων το Ύδωρ, σημαίνει το ίδιο πρόσωπο 

όπως ο Ιωάννης, που βάπτιζε με νερό για να προετοιμάσει την ανθρωπότητα να λάβει το 
χριστιανικό βάπτισμα του Πυρός.  

Ο ερχομός του Ιωάννου-Υδροχόου, που πρώτα θα επιβεβαίωνε τον παλαιό Ιωάννη και θα 

ανήγγελλε τον Χριστό, ο οποίος θα ανανέωνε τον Ναό όταν θα ερχόταν η μεγάλη στιγμή στον 

χρόνο που ο Χριστός θα ξαναμιλούσε στην ανθρωπότητα – αυτό διδασκόταν στα άδυτα των 

μυστηρίων των Ναϊτών, ούτως ώστε το γεγονός να γίνει κατανοητό.11 
 

Βλέπουμε ότι ο Στάινερ μίλησε ακόμα και για τα προδρομικά στάδια που πέρασε ο 
Ιωάννης πριν την εκδήλωση του Λόγου από εντός του: που πρώτα θα επιβεβαίωνε τον 
παλαιό Ιωάννη και θα ανήγγελλε τον Χριστό. Βρισκόμαστε ήδη στις μέρες του 
Υδροχόου· φως και ζωή περισσότερη διαχέονται στην ανθρωπότητα από κείνον που 
διαχέει τα ύδατα της ζωής και που, κατά τον Στάινερ, είναι ο ίδιος ο Ιωάννης ο 
Βαπτιστής που με κάποιο τρόπο θα επέστρεφε.  

Θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε πως ο Βαπτιστής, ως μέγας μύστης και Διδάσκαλος, 
φαίνεται πως απετέλεσε για πολλούς αιώνες κι εξακολουθεί να αποτελεί ένα θεμέλιο 
του δυτικού εσωτερισμού. Ο Σπυρίδων Νάγος, περιγράφοντας τη σχέση του Βαπτιστή 
με την εσωτερική παράδοση της Δύσης, τονίζει ότι ο Ιωάννης δημιουργεί μύστες που 
γίνονται μαθητές και βοηθοί του Χριστού: 

 
Όλαι αι μυσταγωγικαί αιρέσεις, αι οποίαι ανεφάνησαν υπό τύπον μυστικιστικόν από τους 

πρώτους χριστιανικούς αιώνας μέχρι προ τριών αιώνων, είχαν βάσιν το έργον του Ιωάννου.12  

                                                 
9 Οικείωσις, Τυπωθήτω, Αθήνα, 2001, σ. 113.  
10 Αφιέρωμα στον φιλόσοφο Κώστα Παπαϊωάννου – Δεκατέσσερις εισηγήσεις, Σύγχρονη Δελφική 

Αμφικτυονία, Καβάφεια 2006, Αθήνα, 2008, σ. 224. 
11 The Temple Legend, Rudolf Steiner Press, London, 1985, σ. 155. Ο Στάινερ (1861-1925) 

γεννήθηκε στην τότε Αυστροουγγαρία, όπου σπούδασε φυσική, μαθηματικά και χημεία στο 

Πολυτεχνείο και, ταυτόχρονα, φιλοσοφία και φιλολογία στο Πανεπιστήμιο. Εκπόνησε τα 

αρχιτεκτονικά σχέδια για το κτήριο της Ανθρωποσοφίας, όπως ονόμασε τη χριστοκεντρική 

πνευματική του κίνηση, που δημιούργησε όταν λόγω της παρακμής της Θεοσοφικής Εταιρείας 

αποχώρησε απ’ αυτή, έχοντας διατελέσει γενικός γραμματέας του γερμανικού τμήματος από το 
1902 μέχρι το 1913. Επηρέασε την ιατρική και τη γεωργία και ίδρυσε σχολεία με δική του 

μέθοδο παιδείας, τα οποία είναι σήμερα περίπου 800 σ’ όλο τον κόσμο.  
12 Θεός ή Αργοναύτης; – Η απόκρυφη διδασκαλία και ζωή του Χριστού, (1903), Ιδεοθέατρον, 

Αθήνα, 2003, σ. 77. 
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(...) ο Ιωάννης δημιουργεί μύστας, μυεί αυτούς εις τας αληθείας της Φύσεως, καθίστανται 

ούτοι μαθηταί και βοηθοί του Χριστού και ακούεται πλέον και πάλι δημόσια η φράσις των 

μυστηρίων «αγαπάτε αλλήλους».13  
 

Τέλος, θα πρέπει να προσθέσουμε σε όλα αυτά ένα αινιγματικό εδάφιο του Μορύα, 
γραμμένο το 1925: John of the hundred-thousands, take your share! Η δική μας 
απόδοση, που λαμβάνει υπόψη ότι δεν υπάρχει κόμμα μετά το John, έχει ως εξής: 
Ιωάννη των εκατοντάδων χιλιάδων, πάρε το μερίδιό σου!14  
 Κατά τη δική μας ερμηνεία, αν υπολογίσουμε αυτούς που σε όλο τον κόσμο 
ενεργοποιεί ήδη ο Διδάσκαλος Ιωάννης εσωτερικά με διάφορους τρόπους για να 
συμβάλουν στην εξάπλωση της Δευτέρας Παρουσίας, και που θα φθάσουν σίγουρα –αν 
δεν έχουν φθάσει ήδη– τις εκατοντάδες χιλιάδες, τότε μπορούμε να πούμε ότι ο 
Ιωάννης, όντας ενεργός μέσα σε όλους αυτούς, πράγματι μπορεί να αποκληθεί 
«Ιωάννης των εκατοντάδων χιλιάδων». Όλοι αυτοί αποτελούν, λοιπόν, το μέρος της 
ανθρωπότητας που ενεργοποιείται από τον Ιωάννη, έτσι, ποιητική αδεία, μπορεί να 
ειπωθεί πως αυτός έχει το «μερίδιό του» στην ανθρωπότητα. Ιδού τι λέει ο ίδιος 

Δάσκαλος: 
 
Επιστατώ στο Έργο μου, στο Έργο της Δευτέρας Παρουσίας του Λόγου μέσα από τον 

άνθρωπο, και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Θα συνεχίσω άοκνα, μέχρις ότου και η τελευταία 

υπόσταση οδηγηθεί στην ένωση. Αυτό το έχω ανακοινώσει από τότε που ήμουν στη Γη. 
Υφίσταται και παραμένει αναλλοίωτο, όπως αναλλοίωτοι και ασύλληπτοι παραμένουν οι τρόποι 

με τους οποίους το Έργο ενεργεί μες στις υποστάσεις, διαχέεται πάνω στη Γη και αγγίζει την 

ανθρώπινη ύπαρξη σε διάφορα σημεία, προετοιμάζοντας ποικιλοτρόπως υποστάσεις αφανείς, 

με σκοπό να παρουσιάσουν καταστάσεις φωτός και αληθείας και να συμβάλλουν στην 

εξάπλωση της Δευτέρας Παρουσίας, ώστε να αποκατασταθεί η λειτουργία του ανθρώπου και να 
δημιουργηθεί μια νέα τάξη πραγμάτων πάνω στη Γη.15  

(…) λειτουργώντας το Έργο μου, το Έργο της Δευτέρας Παρουσίας του Λόγου μέσα στον 

Άνθρωπο, επικοινωνώ με την ανθρώπινη υπόσταση με τρόπους, αγαπημένε μου μαθητή και 

μαθήτρια, που δεν συλλαμβάνεις και δεν κατανοείς ακόμα. Δημιουργώ προϋποθέσεις ένωσης 

με τον Λόγο μέσα στην ανθρώπινη υπόσταση χωρίς να δίνω συγκεκριμένο στίγμα της 

παρουσίας μου, χωρίς να συνδέω την ενεργοποίηση που επιτελώ μέσα στις υποστάσεις με το 
συγκεκριμένο πέρασμά μου από τη Γη, γιατί μπορεί να μην χρειάζεται κάτι τέτοιο και γιατί ο 

Λόγος δεν λειτουργεί σύμφωνα με τις αναγκαιότητες των ανθρώπινων εκτιμήσεων, αλλά 

σύμφωνα με τις αναγκαιότητες που η κάθε υπόσταση έχει.16  

 
*** 

 
Στη συνέχεια, στη δεκαετία του 1940, ο Θιβετανός, μιλώντας για κάποιον 
αναμενόμενο τον οποίο αποκαλεί «Αβατάρ της Σύνθεσης», γράφει:  

 

Κάλεσα αυτή την Ύπαρξη [σ.σ.: τον Αβατάρ της Σύνθεσης] με αυτό το όνομα, επειδή εκφράζει 
την ποιότητα και τον σκοπό της δύναμης που φέρνει και χειρίζεται.17  

 

Ας προσπαθήσουμε, μέσα από τις υποδείξεις του ίδιου του Θιβετανού, να 
καταλάβουμε ποιος μπορεί να είναι ο Αβατάρ της Σύνθεσης. Σε μια σύντομη δήλωσή 
του, ο Θιβετανός λέει πως ένας από τους στόχους της Ιεραρχίας είναι: 

 

                                                 
13 Στο ίδιο, σ. 54. 
14 Φύλλα από τον κήπο του Μορύα, βιβλίο 2ο, τόμ. 2ος, σ. 90 [VI-15]. Η μετάφραση της έκδοσης 

του Πύρινου Κόσμου είναι αυτή: Ιωάννη, ανάμεσα σε εκατοντάδες χιλιάδων, πάρε το μερίδιό 
σου!   
15 Παππά, Αναστασία, Μια Πνευματική Τριλογία, Μέρος Β΄, Η Μαθητεία, Κίνηση Ιδεών, Αθήνα, 

2009, σ. 75 
16 Παππά, Αναστασία, Στη Φωταύγεια του Ανθρώπου, Κίνηση Ιδεών, Αθήνα, 2001, σ. 483 
17 Θιβετανός, Η Εξωτερίκευση της Ιεραρχίας, (1957), Κέδρος, Αθήνα, 1996, σ. 358. 
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Να προετοιμάσει το νου των ανθρώπων, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι για την επιρροή του 

Αβατάρ για τον οποίο μιλούν οι Γραφές. Ονομάζεται ο Αβατάρ της Σύνθεσης (…).18 

 

Έτσι, το ερώτημα τώρα μετατρέπεται στο ποιος είναι ο Αβατάρ για τον οποίο μιλούν 
οι Γραφές. Αν λοιπόν εξαιρέσουμε τον Χριστό, οι αναμενόμενοι στις Γραφές είναι οι 
εξής: 

α) Ο προφήτης στον οποίο αναφέρθηκε ο Μωυσής: προφήτην εκ των αδελφών σου ως 
εμέ αναστήσει σοι Κύριος ο Θεός σου, αυτού ακούσεσθε (Δευτερονόμιο, 18:15) – 
Προφήτη από τους αδελφούς σου σαν εμένα θα σηκώσει ο Κύριος ο Θεός σου, αυτόν 
να ακούτε. Βλέπουμε στην Κ. Διαθήκη ότι οι Ισραηλίτες περίμεναν αυτόν τον προφήτη. 
Μετά το θαύμα του χορτασμού των 5.000 διαβάζουμε: «Όταν οι άνθρωποι είδαν πως 
έκανε ένα τέτοιο θαύμα έλεγαν: Σίγουρα αυτός είναι ο προφήτης που περιμένουμε να 
έρθει στον κόσμο» (Ιω.6:14). Ο Χριστός είπε πως αυτή η αναφορά του Μωυσή 
αφορούσε τον ίδιο: «Γιατί, αν πράγματι πιστεύατε όσα έγραψε ο Μωυσής, θα πιστεύατε 
και σε μένα, αφού για μένα εκείνος έγραψε» (Ιω.5:46). 

β) Αυτός που αναφέρει ο Ησαΐας: φωνή βοώντος εν τη ερήμω· ετοιμάσατε την οδόν 
Κυρίου· ευθείας ποιείτε τας τρίβους του Θεού ημών (30:3). Ο Βαπτιστής ξεκαθάρισε ότι 
αυτό αφορούσε τον ίδιο: «Εγώ είμαι, σύμφωνα με τα λόγια του προφήτη Ησαΐα, η φωνή 
κάποιου που κράζει στην έρημο: ‘ισιώστε το δρόμο, να περάσει ο Κύριος’» (Ιω.1:19-
23).  

γ) Ο πρώτος αναγγελλόμενος από τον Μαλαχία (3:1): Ιδού εγώ εξαποστέλλω τον 
άγγελόν μου, και επιβλέψεται οδόν προ προσώπου μου. Ο Χριστός δήλωσε ότι αυτό 
αφορούσε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή: ούτος γαρ εστι περί ου γέγραπται· ιδού εγώ 
αποστέλλω τον άγγελόν μου προ προσώπου σου, ος κατασκευάσει την οδόν σου 
έμπροσθέν σου (Μτθ.11:10). 

δ) Ο δεύτερος αναγγελλόμενος απ’ τον Μαλαχία: Και ιδού εγώ αποστελλώ υμίν Ηλίαν 
τον Θεσβίτην πριν ή ελθείν την ημέραν Κυρίου την μεγάλην και επιφανή, ος 
αποκαταστήσει καρδίαν πατρός προς υιόν και καρδίαν ανθρώπου προς τον πλησίον 
αυτού, μη ελθών πατάξω την γην άρδην. Αυτός είναι ο μόνος αναμενόμενος στον 
χριστιανικό κόσμο, άρα ο Αβατάρ της Σύνθεσης είναι ο Ηλίας.  

Εξάλλου, σε επιστολή του Θιβετανού τον Μάρτιο του 1945,19 γίνεται λόγος για 
κάποιον που ελέγχει τις «Δυνάμεις της Αποκατάστασης» των ανθρωπίνων σχέσεων προς 
την κατεύθυνση της αδελφότητας. Αυτός «εργάζεται προσωρινά κάτω από την 
κατεύθυνση του Χριστού» και αποκαλείται το Πνεύμα της Ανάστασης!  

 

Αυτές οι Δυνάμεις της Αποκατάστασης αφορούν το ανθρώπινο όραμα, την ανθρώπινη 

ακεραιότητα και τις ανθρώπινες σχέσεις, καθώς βρίσκονται πίσω από ολόκληρο το πρόβλημα 
της αδελφότητας του ανθρώπου.(20) 

(…) Αυτές οι νέες και ζωντανές δυνάμεις της αποκατάστασης βρίσκονται κάτω από την 

κατεύθυνση και τον έλεγχο του Ενός τον οποίο θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε (συμβολικά 
μιλώντας, αν και πραγματικά) το Πνεύμα της Ανάστασης. Είναι αυτή η ζωντανή πνευματική 

Οντότητα, η οποία εργάζεται προσωρινά κάτω από την κατεύθυνση του Χριστού, η οποία θα 
αποκαταστήσει τη ζωντάνια στους πνευματικούς στόχους των ανθρώπων και τη ζωή στο 

σχεδιασμό τους. Είναι αυτή η οποία θα δημιουργήσει εκ νέου τη ζωτικότητα που είναι 
αναγκαία για να εκπληρωθούν οι τάσεις της νέας εποχής και η οποία θα οδηγήσει την 

ανθρωπότητα έξω απ’ τη σκοτεινή σπηλιά του θανάτου, της απομόνωσης και του εγωισμού, 

μέσα στο φως της καινούριας ημέρας. 

(…) Αυτός (αν επιτρέπεται να προσωποποιούμε το απρόσωπο) είναι στην πραγματικότητα ο 

«Ήλιος της Δικαιοσύνης», ο οποίος μπορεί να εγερθεί «με τη θεραπεία στα φτερά του». Είναι 
αυτός ο οποίος μπορεί να μεταδώσει τη ζωοδότρα ενέργεια που αντιμάχεται τον θάνατο, αυτό το 

                                                 
18 Στο ίδιο, σ. 755.  
19 Στο ίδιο, σ. 536-539. 
20 Αυτή είναι άλλη μία αναφορά στον Ηλία, που θα αποκαταστήσει «καρδίαν ανθρώπου προς 

τον πλησίον αυτού» [Μαλαχίας, 4:5]. 
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όραμα που δίνει κίνητρο για τη ζωή, και αυτή την ελπίδα που μπορεί να αποκαταστήσει όλα τα 

έθνη.  
 

Παρατηρούμε πόσο στενά συσχετίζει εδώ ο Θιβετανός την αποκατάσταση των πάντων 
με την ανάσταση, αφού αποκαλεί τον Ηλία Πνεύμα της Ανάστασης. Επίσης, στην 
τελευταία παράγραφο έχουμε αυτούσια την προφητεία του Μαλαχία: Και θα ανατείλει  
σ’ εσάς που σέβεστε το όνομά μου ήλιος δικαιοσύνης, που θα φέρει τη θεραπεία στις 
φτερούγες του.  

Αυτή βρίσκεται στο 4:2. Αμέσως μετά, στο 4:4-5, το βιβλίο του Μαλαχία κλείνει με 
την αναγγελία για την έλευση του Ηλία και την αποκατάσταση των πάντων: Και ιδού 
εγώ αποστελλώ υμίν Ηλίαν τον Θεσβίτην, πριν ή ελθείν την ημέραν του Κυρίου την 
μεγάλην και επιφανή, ος αποκαταστήσει καρδίαν πατρός προς υιόν και καρδίαν 
ανθρώπου προς τον πλησίον αυτού, μη ελθών πατάξω την γην άρδην. Οι Πατέρες 
θεώρησαν ότι τα περί ήλιου της δικαιοσύνης αναφέρονταν στον Χριστό. Όμως η 
προσαγόρευση «ήλιος της δικαιοσύνης» ταιριάζει επίσης σ’ εκείνον που προορίζεται να 
αποκαταστήσει τα πάντα, αφού κάθε αληθινή αποκατάσταση βασίζεται στη 

δικαιοσύνη. Ούτως ή άλλως, όμως, ο Λόγος Χριστός λειτούργησε και λειτουργεί ως ένα 
με τον Ηλία-Διδάσκαλο Ιωάννη Παράκλητο.  

Πράγματι, ας θυμηθούμε τον Στάινερ, που, όπως αναφέραμε αλλού, υποστηρίζει ότι 
υπό το όνομα του Υδροχόου υποδηλούτο ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, και ας δούμε σε 
σύγκριση αυτό από τον Θιβετανό: 

 
Κατά την εποχή του Υδροχόου ο αναστάς Χριστός είναι ο ίδιος ο Υδροφόρος· (…) έρχεται να 

καλύψει τις ανάγκες των διψασμένων εθνών του κόσμου – διψασμένων για αλήθεια, για ορθές 

ανθρώπινες σχέσεις και για μια γεμάτη αγάπη κατανόηση.21 

  
Παρατηρούμε και πάλι την ταύτιση του Χριστού με τον Ηλία-Ιωάννη, αφού 

διαβάζουμε εδώ για την αποκατάσταση των πάντων: των αναγκών των εθνών, των 
ανθρώπινων σχέσεων κ.λπ.  

Ξαναγυρίζοντας λίγο πίσω θα πούμε πως, σε ό,τι αφορά τη θεραπεία που θα ‘ρθει 
πάνω στις φτερούγες του «ήλιου της δικαιοσύνης», κάθε αποκατάσταση της 
διασπασμένης ανθρώπινης ύπαρξης μπορεί να θεωρηθεί θεραπεία.  

Σε άλλο βιβλίο του ο Θιβετανός βεβαιώνει ότι «ολόκληρος ο κόσμος θα πλημμυρίσει 
από την ακτινοβολία του Ηλίου της Δικαιοσύνης».22 Όσο για τις δικές μας διδασκαλίες, 
διαβάζουμε στην Κίνηση Ιδεών: 

 
Ο ανατέλλων ήλιος της Δικαιοσύνης απλώνει τα φτερά του προς την ελευθερία του Εαυτού 

του και τον δικαιώνει μέσα στην απειρότητα των φωτεινών ακτίνων του. Πηγή ζωής στα 
σύμπαντα της Υπόστασης, ο Ιωάννης, ανασύρει με το θείο «είναι» του τον βυθισμένο στην πλάνη 

Εαυτό του Άνθρωπο (…) (σ. 325).  

Αληθώς σας λέγω, αδελφοί αγαπημένοι, ότι ανατέλλει ο νέος ήλιος, ο νέος πνευματικός 

ήλιος,(23) που θέλει επιφωτίσει τους πάντας ίνα κατανοήσουν την καταγωγή τους και τον 

προορισμό τους, για να επανέλθουν ενεργητικοί θεοί, εν επιγνώσει θεοί, στην πηγή της 
εκπόρευσής τους (σ. 99).  

Ένας και μόνον φαεινός, υπέρλαμπρος και ανέσπερος πνευματικός ήλιος ενεργεί και δρα 

στην Ολότητα του Θεού. Αυτός είναι ο αεί υπάρχων, ο κρατών τας κλείδας του θανάτου και του 

Άδου, ο αγνοών κάθε ιδέα πτώσης, ο πάλλαμπρος και παμμέγιστος πνευματικός Άνθρωπος, ο 

ανατέλλων Ηλίας της νέας εποχής. Ο των πάντων υπέρτατος Κριτής. Ο ταυτιζόμενος με τον έναν 

Λόγο και Διδάσκαλο (…) Δάσκαλος Ιωάννης, ο Δάσκαλος της νέας κοσμικής περιόδου (σ. 114-
115). 

                                                 
21 Θιβετανός, Το Πεπρωμένο των Εθνών, (1949), Αθήνα, 1969, σ. 158. 
22 Στο ίδιο, σ. 62. 
23 Ο Σοφρώνιος, στο βιβλίο του Οψόμεθα τον Θεόν καθώς εστι, Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, 

Έσσεξ Αγγλίας, 1996, 1η εκδ. Μεγάλη Βρετανία, 1985, σ. 301, ονομάζει την Υπόσταση του 

Ενός Ανθρώπου ακριβώς «πνευματικό ήλιο». 
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Ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρξει από πουθενά αντίρρηση ότι αυτός που ελέγχει τις 
δυνάμεις της αποκατάστασης είναι ο προορισμένος για την αποκατάσταση των πάντων, 
δηλαδή ο Ηλίας.  

Ας προσθέσουμε ότι, μακροπρόθεσμα, βάσει του θείου σχεδίου, όλη η ανθρωπότητα 
εντάχθηκε δυνητικά διά της διάχυσης του Ιωάννη στις Δυνάμεις της Αποκατάστασης, 
και ότι, για ένα μέρος της, αυτό είναι ήδη πραγματικότητα:  

 
Το Έργο τούτο έχει ήδη διακλαδωθεί και διακλαδώνεται εξακολουθητικά κι ανθίζει σε πολλά 

τμήματα του Ανθρώπου, άγνωστα ακόμα, τα οποία διαβιούν σε διάφορες περιοχές της Γης, 

δονούμενα εντός τής απολύτου καθοδήγησης, εκπαίδευσης και διαμόρφωσής τους από εμένα, 

για να φανερωθούν την κατάλληλη στιγμή και να παρουσιάσουν, μέσα από διάφορες 

ενασχολήσεις, ενδιαφέροντα και εκδηλώσεις της ανθρώπινης πραγματικότητας, το μήνυμά μου, 
την παρουσία μου, το θέλημά μου.24 

 
Τέλος, ο Θιβετανός θα πει αλλού για τις Δυνάμεις της Αποκατάστασης ότι:  
 
Αυτές οι δυνάμεις θα επιφέρουν την ανάδυση ενός νέου πολιτισμού – ο οποίος θα είναι 

οριστικά το δημιουργικό έργο του ανθρώπου.25  

 

 

                                                 
24 Παππά, Αναστασία, Στη Φωταύγεια του Ανθρώπου, Κίνηση Ιδεών, Αθήνα, 2001, σ. 151-152. 
25 Θιβετανός, Η Εξωτερίκευση της Ιεραρχίας, (1957), Κέδρος, Αθήνα, 1996, σ. 566. 
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