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   Ο αρχέγονος Ελληνικός λαός, θα επινοήσει την φιλοσοφία και τις επιστήμες, στην 
εναγώνια προσπάθειά του να εξηγήσει το πώς και γιατί η ύλη και η ύπαρξή μας. Ο Εβραϊκός 
λαός που συστήθηκε από τον Μωϋσή, υποστήριξε ότι ο θεός αποκαλύφθηκε στον Μωϋσή και 
του έδωσε τις 12 εντολές. Ένας λαός, ο Εβραϊκός, θα συμπεριλάβει στα βιβλία του ότι ο θεός 
αποκαλύπτεται στους προφήτες και θα σχηματίσει τις προφητείες της έλευσης του Μεσσία, ο 
οποίος και θα αποκαλύψει τελικά το σχέδιο και την βουλή του θεού, την γνώση και την 
επιβολή παγκόσμια του εκλεκτού λαού του θεού, που έφερε τις αποκαλύψεις του.  

 

                   Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ 

 

     Σε ένα λαό σε πρωτόγονη κατάσταση, σε ημιαγρία κατάσταση και άκρως προληπτικό, 
υπάρχει η αναγκαιότητα της αποκάλυψης για να πεισθεί και να υπακούσει. Έτσι ο Μωϋσής 
επινοεί την αποκάλυψη θεού και κατερχόμενος από το όρος λέει στον λαό που σχημάτισε από 
τους δούλους Υκσώς στους Αιγυπτίους, ότι του έδωσε ο θεός τις 12 εντολές. Ένας ημιάγριος 
λαός, έχει ανάγκη το τέχνασμα, την επινόηση του ηγέτη του και αυτός γίνεται προφήτης και 
εκλεκτός του θεού. Και μέσα στις προφητείες που διατύπωσαν οι Εβραίοι προφήτες, ήταν και 
της έλευσης του Μεσσία, ο οποίος και θα οδηγήσει το Εβραϊκό έθνος στην παγκόσμια 
ηγεμονία, τον εκλεκτό λαό του θεού.  Η έλευση του Μεσσία προσδιορίζονταν με την έλευση 
του αστερισμού των ιχθύων.  

     Οι προφητείες δεν ήταν τίποτε άλλο, από τα σχέδια μίας οργάνωσης να φέρει τον Μεσσία. 
Και προφήτευαν αυτό που σχεδίαζαν. Έτσι όπως αντιλαμβάνεστε οι προφητείες δεν είναι 
τίποτε άλλο, από πρόρρηση αυτών που σχεδιάζουν οργανώσεις.  

 

                    Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗΝ ΟΔΟ ΤΗΣ ΕΠΙΝΟΗΣΗΣ    

 

     Όμως η Ελλάδα αναδεικνύει τους φιλοσόφους, αυτούς που προσπάθησαν και επινόησαν 
τις φυσικές φιλοσοφίες (κοσμοθεωρίες), για να εξηγήσουν πως και γιατί και από ποιόν ο 
κόσμος, αν υπάρχει ποιός. 

      Οι κοσμοθεωρίες ήταν αντικρουόμενες, άλλοι ήταν υλιστές, άλλοι θεωρούσαν ότι 
προϋπάρχουν ο Θεός, η ύλη και οι ιδέες, ο θεός διαμορφώνει την αδιαμόρφωτη ύλη και 
εξασκεί την πρόνοια άλλοι οραματίζονταν την αυτόματη γένεση από το κενό της ύλης χωρίς 
πρόνοια θεού και ίσως και με τύχη. Οι σκεπτικιστές βλέποντας τις αντικρουόμενες θεωρίες 



πρόβαλαν την άποψη ότι δεν είναι δυνατόν να προσπελαστεί η αλήθεια. Όλα αυτά ετοίμαζαν 
τον δρόμο της έλευσης …. του Μεσσία, αυτού που θα έδινε τις λύσεις, φιλοσοφικές και 
κοινωνικές, με το χρίσμα του χριστού, του κεχρισμένου από τον θεό. Και η διδασκαλία του 
θα ήταν μία αποκάλυψη του θεού, αφού οι προθέσεις ήταν άγριες!! Δηλαδή να τον 
καθιδρύσουν σαν θεό, ενανθρωπήσαντα θεό! 

 

                                Ο ΜΕΣΣΙΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 

 

    Είναι διαγραμμένη η φιλοσοφική διδασκαλία του Χριστού και έτσι είναι ένας ορφανός 
μεσσίας!! Μέσα σε εκτενείς σπουδές σε κείμενα των πρώτων αιώνων μετά Χριστό, 
μπορέσαμε να εντοπίσουμε ότι η φιλοσοφική διδασκαλία του Χριστού, ήταν η ορθώνυμη 
γνώση, γνωστικισμός με ορθή λογική. Κατά τον Χριστό ο πατέρας θεός, ο Βυθός γιατί ζει 
στα βάθη του ελαχίστου, είναι ο ποιητής ουρανού και γης από το μηδέν, το κενό. Και ποίησε 
λίαν καλό τον κόσμο, αλλά η ΠΤΩΣΗ των αγγέλων και του ανθρώπου φέρει το κακό στον 
κόσμο. Προβάλλει ο Βυθός Αιώνες, τον Νου, την Έννοια, τον Λόγο, την Ζωή  κ.α.  

   Όμως ο Ιησούς δεν ήταν ο μόνος Χριστός που εγέρθηκε με την είσοδο των ιχθύων. Άλλοι 
τέσσερις Χριστοί εγέρθησαν, εκ των οποίων ο κυριότερος ο Σίμων που αποκαλέστηκε μάγος, 
γιός του Αντωνίου και της Ραχήλ. Ο Σίμων δίδασκε ότι άλλος είναι ο πατέρας και νομοθέτης 
θεός και άλλος και κατώτερος ο δημιουργός του κόσμου, εκπεσμένος και ατελής. Και ο 
πατέρας Βυθός προβάλλει άλλους Αιώνες, μεταξύ των οποίων και ο δημιουργός. Το κακό 
στον Σίμωνα βρίσκει θεϊκή προέλευση. 

      Αλλά σαν Μεσσίας ο Χριστός, δημιουργεί τα χριστιανικά κοινόβια, μία ανώτερη μορφή 
οργάνωσης της κοινωνίας, όπου τα μέλη ήταν αλληλέγγυα. Και ο Σίμων διείσδυε στα 
κοινόβια και δίδασκε την φιλοσοφία του. Πρόκειται για την ψευδώνυμη γνώση που αναφέρει 
ο Παύλος προς Τιμόθεον. 

 

       ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΥ ΕΜΕΙΝΕ Ο ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΜΕΣΣΙΑ 

 

     Ο Ιησούς θα δώσει την εντολή στον Ιωάννη, αυτός να διαμορφώσει τον χριστιανισμό, 
ένεκα του κινδύνου της ψευδωνύμου γνώσεως. Και ο Ιωάννης εγκαθιδρύει μονογενή Υιό και 
εκπορευμένο Πνεύμα  (άραγε το Άγιο Πνεύμα είναι γεννημένο ή αγέννητο;). αλλά και 
διατυπώνει την ενανθρώπηση του θεού και η ορθώνυμη γνώση εξαφανίζεται, ιδία κάτω από 
την μπότα των αυτοκρατόρων. Ήδη ο Ιησούς γίνεται ένας κουτσουρεμένος Μεσσίας, αφού η 
κοσμοθεωρία του παρασιωπάται. Αλλά και η κατάργηση των χριστιανικών κοινοβίων από 
τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο, θα κουτσουρεύσει ακόμα περισσότερο τον Μεσσία, ο οποίος 
δεν χάνει μόνο την θεωρητική του ερμηνεία, αλλά στερείται και την κοινωνική του 
μεταρρύθμιση και οραματισμό. 

 

                              Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΩΝ ΜΕΣΣΙΩΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕ 



     Θα ξέρετε ότι οι Εβρραίοι και το δημιούργημά τους οι Ιεχωβάδες, περιμένουν τον 
Μεσσία. Όμως το καλάθι άδειασε, τι θα διδάξει ένας Μεσσίας που δεν είπαν οι άλλοι; Και 
μήπως θα ξαναφέρει τα κοινόβια για κοινωνική μεταρρύθμιση; και πάλι δεν θα πρωτοτυπεί! 

     Ο χρόνος των Μεσσιών τελείωσε και η τεχνολογία φέρνει την σφραγίδα. Μόνο η 
φιλοσοφία θα είναι το εργαλείο προσπέλασης στην γνώση του θεού! Και ο συγγραφέας 
διατύπωσε την κοσμοθεωρία του το ΙΔΙΟΝ και θα την βρείτε στο παραπάνω site. Το ΙΔΙΟΝ 
είναι το εσφραγισμένο βιβλίο που προείπε ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη.              


