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7η ΓΙΟΡΤΗ της ΙΟΧΡΟΥ ΦΛΟΓΑΣ 

Ο ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 

 

Καλησπέρα κι από μένα! Σας καλωσορίζω για άλλη μια φορά στην 7η 

Γιορτή της Ιόχρου Φλόγας! 

Θα συστηθώ και πάλι, για όσους δεν με γνωρίζουν. Είμαι η Άννα 

Αποστολίδου και λειτουργώ ως δίαυλος από το 2016, συντονίζοντας ομάδες 

εσωτερικής εργασίας. Αυτή τη στιγμή όμως βρίσκομαι εδώ για να σας μιλήσω 

ως φυσικό πρόσωπο σχετικά με την έννοια του Συλλογικού Χριστού. Η αλήθεια 

είναι ότι νιώθω πως το όλο εγχείρημα με ξεπερνάει αλλά θα κάνω ό,τι καλύτερο 

μπορώ για να μεταφέρω την ιδέα.  

Θα ξεκινήσω λοιπόν με την εξής δήλωση, την οποία θα προσπαθήσω να 

αποδείξω στη συνέχεια: «Ο ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ 

ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ»  ( ! !) .  

Λόγω της ιδιαιτερότητας του θέματος, θα ήθελα να τονίσω εξ αρχής ότι 

στόχος αυτής της εισήγησης δεν είναι να καταρρίψει ή να επιβεβαιώσει 

οποιοδήποτε δόγμα αλλά μάλλον να ρίξει περισσότερο φως σε ένα ζήτημα το 

οποίο, έχω την εντύπωση, πως δεν έχει τύχει της δέουσας προσοχής μέχρι 

σήμερα.  Είμαι βέβαιη ότι δεν ‘κομίζω γλαύκας εις τας Αθήνας’ και ότι κάποιοι 

από εσάς έχετε ήδη προσεγγίσει αυτές τις ιδέες αλλά ελπίζω ότι οι αναφορές 

μου θα δώσουν την αφορμή για περαιτέρω συζήτηση και αναζήτηση.  

Ο λόγος λοιπόν που έρχομαι σήμερα να σας μιλήσω για τον Συλλογικό 

Χριστό, βρίσκεται σε μια εργασία που ξεκίνησε προ δύο ετών, όταν ζητήθηκε 

εσωτερικά να προσφερθεί μια ομάδα εργατών ως πλατφόρμα εκπομπής της 

Κλήσης του Συλλογικού Χριστού. Έτσι, συστήσαμε μια ομάδα 12 ατόμων και 

εργαστήκαμε εκπέμποντας την Κλήση σε 33 εβδομαδιαίες συναντήσεις. 

Οφείλω να ομολογήσω ότι σε εκείνη την εργασία χρησιμοποιήθηκαν όροι 

με τους οποίους δεν ήμασταν και πολύ εξοικειωμένοι ούτε τους  κατανοούσαμε 

αρκετά - απλώς ακολουθήσαμε την εσωτερική καθοδήγηση. Επειδή όμως η 

εργασία της Κλήσης πρόκειται να συνεχιστεί, κρίθηκε απαραίτητο να 
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διατυπωθεί μια θεωρητική βάση, ώστε όσοι συμμετέχουν σε αυτή να έχουν 

επίγνωση του ευρύτερου θέματος που αγγίζουν. Γι’ αυτό το λόγο έχω ήδη 

ξεκινήσει τη συγγραφή μιας πραγματείας περί του Συλλογικού Χριστού, η 

οποία πιστεύω ότι θα είναι έτοιμη για έκδοση σε λίγους μήνες. Από αυτήν την 

πραγματεία προέρχεται και το περιεχόμενο της σημερινής μου εισήγησης. 

Όταν μιλάμε για «συλλογικότητα» στα εσωτερικά πεδία, έχουμε στο νου 

μας κυρίως ομάδες αόρατων οντοτήτων με ένα κοινό έργο, όπως άσραμ 

Δασκάλων, τάξεις αγγέλων, κ.τ.λ. - και μάλιστα, λόγω των περιορισμών του 

ανθρώπινου νου, φανταζόμαστε ότι αυτές οι συλλογικότητες και τα μέλη τους 

ομοιάζουν μορφολογικά με εκείνες του φυσικού πεδίου. Στην περίπτωσή μας 

όμως το θέμα είναι πιο περίπλοκο. Τι μπορεί να εννοούμε, αλήθεια, όταν μιλάμε 

για «Συλλογικό Χριστό». Πρόκειται για μια άυλη οντότητα, για μια ενέργεια, 

για ένα πεδίο; Ίσως  για ένα εγρηγορός;  

Ας προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε αρχικά τον όρο, αναζητώντας το 

νόημά του στην ετυμολογία των λέξεων που τον απαρτίζουν. 

Η πρώτη λέξη, ‘συλλογικός’, είναι σύνθετη και προέρχεται από την 

αρχαία «συλλέγω» η οποία έχει την έννοια «συγκεντρώνω, συνάγω, συγκαλώ 

ή συναθροίζω». Η αρχαία ‘συλλέγω’ προέρχεται με τη σειρά της από τις λέξεις 

συν + λέγω. Η λέξη ‘λέγω’ έχει δύο πιθανές ετυμολογίες, από τις οποίες σήμερα 

θα εξετάσουμε μόνο τη μία, που είναι απόλυτα σχετική και συνδέεται με τη ρίζα 

λεγ-. Η ρίζα λεγ-  έχει την έννοια του λέγω, αριθμώ, ομιλώ. Από αυτήν 

προέρχονται επίσης οι λέξεις λεκτός (o συναθροισμένος ή o δυνάμενος να 

λεχθεί), λέξις, συλλογή, λογίζομαι (λογαριάζω, υπολογίζω), και «λόγος». Από 

συσχετιζόμενη ρίζα παράγεται η λατινική legulus (συλλέκτης), intelligo 

(κατανόηση) κ.λπ..  Επιπλέον, ο λόγος των μαθηματικών αναφέρεται στην 

αναλογία, δηλαδή στην ορθή σχέση μεταξύ αριθμών, οι οποίοι, αν εξαιρέσουμε 

τη μονάδα, υποδηλώνουν πλήθος, άρα συνάθροιση.  

Ας περάσουμε τώρα στη λέξη ‘Χριστός’, η οποία αποδίδει την Εβραϊκή 

λέξης Μασιάχ που σημαίνει χρισμένος. Το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιήθηκε 

η ακριβής μετάφραση, δηλαδή η λέξη ‘κεχρισμένος’,  έχει ιδιαίτερη σημασία 

όπως θα δούμε αργότερα. Ως χριστός βρίσκουμε να αναφέρεται στη Βίβλο ο 

Μωυσής, να αναφέρεται ο Ααρών αλλά και ο Δαυίδ. Στο αρχαίο Ισραήλ, Μασιάχ 

ήταν κάθε πρόσωπο που χρίονταν με λάδι κατά την ανάληψη ενός αξιώματος, 
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όπως του βασιλέα, του αρχιερέα ή του προφήτη. Μέσω του χρίσματος, ο 

υποψήφιος επισκιάζονταν από το πνεύμα της θεότητας στο όνομα της οποίας 

χρίονταν. Αφού λάμβανε το χρίσμα,  βασίλευε, ιερουργούσε ή προφήτευε εξ 

ονόματος της θεότητας, εκτελούσε τα καθήκοντά του υπό την καθοδήγησή 

της, και σε κάποιες περιπτώσεις μπορούσε να χρίσει κάποιον άλλον. Κατά 

συνέπεια ο χρισμένος λειτουργούσε ως μεσολαβητής ανάμεσα στη θεότητα 

και τον (μη χρισμένο) λαό. Με τον ίδιο τρόπο αναμένονταν να χριστεί και ο 

βασιλιάς από τη γενεαλογία του Δαυίδ, που θα αναλάμβανε τη σωτηρία και 

απελευθέρωση του Ισραήλ.  

Σύμφωνα με το χριστιανικό δόγμα, ο Μεσσίας (Χριστός) που ανέμεναν οι 

Ισραηλίτες ενσαρκώθηκε στον κόσμο με το φυσικό πρόσωπο του Ιησού και 

αυτός είναι ο Μονογενής Υιός του Θεού που ενσαρκώθηκε για τη σωτηρία του 

κόσμου αλλά και κάθε ανθρώπου ξεχωριστά - δεν υπάρχει άλλος από αυτόν. 

Ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση όμως, δηλώνεται από τους αποστόλους 

Πέτρο και Παύλο σε επιστολές τους ότι ο Ιησούς Χριστός, δηλαδή ο Χρισμένος 

Ιησούς, είναι για τους χριστιανούς ο υπογραμμός, δηλαδή το παράδειγμα, 

ώστε να υπομείνουν και να πάθουν όπως έπαθε αυτός και να ακολουθήσουν 

τα ίχνη του. 

Σύμφωνα με τον Χριστιανικό Γνωστικισμό ο Ιησούς ήταν ένας 

απεσταλμένος των ουράνιων βασιλείων που κατείχε τη γνώση για τη σωτηρία 

του κόσμου. Κατά την άποψη ορισμένων Γνωστικών, Χριστός είναι εκείνη η 

υπερβατική Διάνοια που κατέλαβε τον Δάσκαλο Ιησού κατά τη βάπτισή του.  

Παρόμοια άποψη υποστηρίζεται επίσης από τη Θεοσοφία καθώς και από 

το μεγαλύτερο ίσως μέρος του κινήματος της Νέας Εποχής, ότι δηλαδή η 

Διάνοια του  Χριστού κατέλαβε την υπόσταση του Ιησού κατά τη βάπτισή του, 

με τη σύμφωνη γνώμη του πνεύματος του ιδίου, προκειμένου να υλοποιηθεί 

το Θείο Σχέδιο.  

Σ’ αυτό το σημείο, θα επιστρέψουμε για λίγο στη μετάφραση του όρου 

Μασιάχ. Όπως είδαμε στην αρχή, η λέξη αυτή θα έπρεπε να μεταφραστεί ως 

‘κεχρισμένος’, όμως οι Εβδομήκοντα στη μετάφρασή τους (που ξεκίνησε τον 

3ο αιώνα προ Χριστού) δεν επέλεξαν αυτήν τη λέξη. Χρησιμοποίησαν τη λέξη 

Χριστός, που δηλώνει εκείνον που δύναται να χριστεί και η οποία έχει διττή 
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έννοια, αφού σημαίνει τόσο το υλικό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

χρίσμα, όσο και εκείνον που είναι κατάλληλος για να δεχτεί το χρίσμα.  

Πόσο πιθανό είναι αυτή η επιλογή, στην οποία συμφώνησαν εβδομήντα 

δύο λόγιοι Ιουδαίοι που γνώριζαν άπταιστα Ελληνικά, να έγινε τυχαία ή μόνο 

για λόγους αισθητικής; Προσωπικά, θεωρώ πιθανότερο ότι η επιλογή της λέξης 

Χριστός απέδιδε την βαθύτερη  αντίληψή τους για την έννοια του Μεσσία, η 

οποία μάλιστα είναι  επίσης πιθανό να καθρέφτιζε και τη γενικότερη αντίληψη 

που είχαν διαμορφώσει οι μελετητές της Βίβλου εκείνης της εποχής. Αν ισχύει 

αυτό, τότε εκείνη την εποχή είχε ήδη κυριαρχήσει στους κύκλους των λογίων 

η άποψη ότι Μεσσίας δεν είναι μόνο αυτός που δέχτηκε το χρίσμα σε μια 

δεδομένη χρονική στιγμή αλλά επίσης και ο εν δυνάμει χρισμένος (δηλαδή 

εκείνος που φέρει το απαραίτητο δυναμικό), ενώ ακόμα ο Μεσσίας, έχοντας 

ενωθεί με το Πνεύμα του Θεού, μπορεί ταυτόχρονα να αποτελέσει ο ίδιος 

χρίσμα για τον λαό του. Εν προκειμένω, το χρίσμα μοιάζει να φέρει τη φύση 

της φωτιάς, που ενώ είναι μία μπορεί να μοιραστεί σε άπειρα μέρη χωρίς να 

διαιρεθεί, και που μπορεί ακόμα να εκδηλώνεται σε πολλά επίπεδα, είτε 

παραμένοντας κρυμμένη και άδηλη, είτε λάμποντας το φως της ως φυσική 

φλόγα. 

Σχεδόν 300 χρόνια αργότερα, ο Δάσκαλος Ιησούς ενσωμάτωσε αυτήν την 

αντίληψη στη διδασκαλία του και την εξέφρασε με τα συμβολικά λόγια: 

«…λάβετε φάγετε· τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά μου…» και «…πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες·… 

τοῦτο γάρ ἐστι τὸ αἷμά μου…».   Και το Χριστιανικό δόγμα λοιπόν διατηρεί την 

ιδέα της Χριστικής συλλογικότητας, αν και την παρουσιάζει από μια άλλη 

οπτική γωνία, δηλαδή, επικεντρώνεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού ως 

μοναδικό Σωτήρα (σε αντιπαράθεση με τον ρόλο που του αποδίδεται στον 

εσωτερισμό, εκείνον του Μεγάλου Αδελφού που άνοιξε πρώτος το δρόμο για 

όλους). Έτσι, δεν παραλείπει να δηλώσει ότι οι κοινοί θνητοί θα σωθούν, εάν 

ενωθούν με τον Χριστό στο «σώμα της Εκκλησίας», τρώγοντας συμβολικά το 

σώμα του και πίνοντας το αίμα του. Δηλαδή, αφού ενωθούν μαζί του μέσω 

μιας συγκεκριμένης στο χώρο και το χρόνο συλλογικότητας που διαθέτει μια 

συγκεκριμένη δομή, οργάνωση και διαχείριση.  

Δυστυχώς ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να επεκταθούμε περισσότερο στη 

σύγκριση και σύνδεση των διαφόρων δογμάτων ως προς το θέμα του Χριστού, 



Ομιλία στην 7η Γιορτή της Ιόχρου Φλόγας : «Ο Συλλογικός Χριστός»                         www.elijah.gr 

Άννα Αποστολίδου                                                                                                                                    5 
 

όμως θα συμπληρώσω το εξής: Και βέβαια, στον γραμμικό χρόνο υπήρξε ένα 

φυσικό πρόσωπο που πρώτο συνέλαβε και γείωσε συνειδητά αυτή την ενέργεια 

και εξέφρασε τη χριστική ιδιότητα, ανοίγοντας το μονοπάτι για όλους όσους 

επιθυμούν να το βαδίσουν – και ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να ανοίγεις νέα 

μονοπάτια στη συλλογική συνείδηση. Όμως, αν εγκλωβιστούμε στο παιχνίδι 

του γραμμικού χρόνου, χάνουμε την μεγάλη εικόνα. Έχω την πεποίθηση 

λοιπόν ότι, αν εξετάσουμε το θέμα του Ιησού ενδελεχώς, αναμφισβήτητα θα 

καταλήξουμε ότι όντως αυτός υπήρξε Μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού. 

Όμως το ίδιο θα ίσχυε για κάθε άνθρωπο που έχει εκδηλώσει την εντελέχειά 

του. Δηλαδή, θεωρώ ότι η Μονογενής Υικότητα αποτελεί εγγενές 

χαρακτηριστικό κάθε ανθρώπου, το οποίο όμως μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο 

εφόσον αυτός εισέλθει στη Χριστική συνείδηση, για την οποία θα μιλήσουμε 

παρακάτω. 

Ως επιστέγασμα, θα αναφέρω ένα πρόσφατο εσωτερικό σχόλιο, που έχει 

ως εξής: «Χριστός  ε ίνα ι  η  διάνοια  που κατήλθε  από τα 

υψηλότατα ενεργε ιακά πεδ ία γ ια  να συντρέξε ι  την 

ανθρωπότητα στο έργο  της μετουσίωσης των κ ινδύνων της  

γή ινης  ζωής  και  να  την ανεβάσε ι  στο  επ ίπεδο  της  συλλογ ικής 

συνε ίδησης  που αποτελε ί  το  Πνεύμα.»  

Από όλα τα παραπάνω μπορούμε να συνάγουμε ότι Χριστός δεν είναι ένα 

και μοναδικό στο χώρο και το χρόνο φυσικό πρόσωπο αλλά αποτελεί ιδιότητα 

μιας διάνοιας που εκφράζεται από ένα φυσικό πρόσωπο και την οποία κάθε 

δόγμα ερμηνεύει από τη δική του οπτική γωνία.  

Επίσης, είναι νομίζω σαφές ότι η ‘Χριστότητα’ είναι πνευματική ιδιότητα 

που ανήκει σε μια Μεσολαβητική Διάνοια, η οποία συνδέει το Πνεύμα του Θεού 

Πατέρα/Δημιουργού (εδώ μπορείτε να συμπληρώσετε το όνομα που 

χρησιμοποιείτε εσείς για τον Θεό) με όσους δεν έχουν χριστεί - άρα μυηθεί 

στην αντίστοιχη επίγνωση. Όμως μια ιδιότητα δεν είναι κάτι αυθύπαρκτο, είναι 

ένα χαρακτηριστικό. Είναι ένας τρόπος έκφρασης μιας οντότητας, στο πλαίσιο 

ενός ορισμένου τύπου συνείδησης. Και βέβαια ένας τύπος συνείδησης, με τη 

σειρά του, δεν είναι κάτι αυθύπαρκτο αλλά έρχεται ως αποτέλεσμα του τρόπου 

λειτουργίας και αντίληψης μιας διάνοιας. Κατά συνέπεια, μπορούμε να πούμε 

ότι Χριστός είναι εκείνος ο οποίος διαθέτει Χριστική Συνείδηση.   
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Τι σημαίνει όμως ο όρος «συνείδηση»; Ένας πολύ απλός και περιεκτικός 

ορισμός είναι ότι, συνείδηση είναι το γεγονός της επίγνωσης του νου για τον 

εαυτό του και τον κόσμο. 

Αν τώρα εξετάσουμε ετυμολογικά τη λέξη, θα βρούμε ότι προέρχεται από 

το απαρέμφατο συν-ειδέναι (εκ του οίδα που σημαίνει γνωρίζω), και εν 

προκειμένω σημαίνει «γνωρίζω μαζί». Δηλαδή, η συνείδηση θα μπορούσε να 

υποδηλώνει την αντίληψη που: α) μοιραζόμαστε ή επιτυγχάνουμε από κοινού 

με κάποιον άλλον, ή επιτυγχάνουμε με τη βοήθεια κάποιου άλλου, β) που είναι 

χαρακτηριστική περισσοτέρων του ενός προσώπων, και γ) προκύπτει από τον 

συσχετισμό δεδομένων που προέρχονται από περισσότερα πρόσωπα ή 

πράγματα (ίσως μέσω μιας διαλεκτικής διαδικασίας, καθώς ο συσχετισμός και 

η διαλεκτική αποτελούν ικανότητες της νόησης.) Με άλλα λόγια, σε κάθε 

περίπτωση, η έννοια της συνείδησης έχει χαρακτήρα συλλογικό. Δεν μπορεί 

να υπάρξει συνείδηση αποκομμένη από οτιδήποτε άλλο. Για την ακρίβεια, δεν 

μπορεί να υπάρξει συνείδηση αποκομμένη από «το άλλο» (σε εισαγωγικά).  

Άρα εκ των πραγμάτων, μιλώντας για τη Χριστική Συνείδηση 

αναφερόμαστε σε μια συλλογική νοητική λειτουργία και επίγνωση, κύρια 

ιδιότητα της οποίας είναι η σύνδεση της ανθρώπινης συνείδησης με εκείνη τη 

συλλογική συνείδηση που θα αποκαλούσαμε Πνεύμα.  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινίσουμε τα εξής: 

1ον: Ο όρος «συλλογική συνείδηση» χρησιμοποιείται στην επιστήμη 

της Κοινωνιολογίας για να υποδηλώσει το σύνολο των κοινών πεποιθήσεων, 

των κοινών ιδεών και των κοινών αντιλήψεων περί ηθικής το οποίο λειτουργεί 

ως ενοποιητική δύναμη σε μια κοινωνία ανθρώπων. Επίσης, του δίνεται η 

έννοια της λεγόμενης ‘κοινής γνώμης’ και της κοινής αντίληψης για τις 

κοινωνικές νόρμες. Εδώ όμως ΔΕΝ χρησιμοποιούμε τον όρο με αυτήν την 

έννοια. Αντίθετα, ο όρος «συλλογική συνείδηση» χρησιμοποιείται ως σχεδόν 

ταυτόσημος με τον όρο «συλλογική νοημοσύνη», ο οποίος υποδηλώνει την 

κοινή ή ομαδική νοημοσύνη που προκύπτει από τη συνεργασία, τις ομαδικές 

προσπάθειες και την άμιλλα πολλών ατόμων και καταλήγει στη λήψη 

συναινετικών αποφάσεων. Επίσης, θεωρείται απόλυτα συναφής με τον όρο 

«συλλογική σοφία», ο οποίος (αν και αναφέρεται μόνο στο ανθρώπινο είδος) 
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υποδηλώνει τη συλλογική μάθηση και επίγνωση που αποκτάται  σε βάθος 

χρόνου. 

2ον: Στο εσωτερικό σχόλιο που προανέφερα, το Πνεύμα ορίστηκε ως 

«συλλογική συνείδηση». Η ανάλυση αυτής της δήλωσης θα έπαιρνε πολύ 

χρόνο. Αυτό που μπορούμε να αναφέρουμε εδώ εν συντομία, είναι ότι 

θεωρούμε την Ύλη και το Πνεύμα ως δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.  

α) Στη μία όψη έχουμε την Ύλη - και κατά συνέπεια τη Μορφή- που 

αποτελεί τον φορέα της εξατομικευμένης εκδήλωσης του Πνεύματος στο 

παχυλό φυσικό πεδίο (κάτι που μας παραπέμπει όμως αναπόφευκτα στη 

συναφή έννοια της χωριστικότητας). 

β) Στην άλλη όψη, έχουμε το Πνεύμα (με κεφαλαίο Π), το οποίο αποτελεί 

τη συλλογική διάνοια και συνείδηση η οποία, αν και έχει ως φορέα στο δικό 

μας, τετραδιάστατο πεδίο, την Ύλη / Μορφή, το ίδιο λειτουργεί στη βάση της 

αλληλοπεριχώρησης. Δηλαδή στο Πνεύμα πραγματώνεται, στον ύψιστο 

δυνατό βαθμό, η ιδιότητα των πολυάριθμων οντοτήτων και διανοιών να 

συνυπάρχουν αλληλοδιαπερώμενες, χωρίς να χάνουν τα χαρακτηριστικά και 

την ιδιαιτερότητά τους, χωρίς να αφομοιώνονται, και με σεβασμό στα 

χαρακτηριστικά της άλλης πλευράς - γιατί αυτό σημαίνει περιχώρηση. 

 Τώρα ίσως γίνεται καλύτερα κατανοητή η εξήγηση που είδαμε  νωρίτερα, 

ότι Χριστική Συνείδηση είναι εκείνη η επίγνωση η οποία, μετέχοντας και στις 

δύο αυτές όψεις, της Ύλης και το Πνεύματος, τις συνδέει. Ανάλογα, η 

συλλογική Χριστική συνειδητότητα συνδέει τη γήινη, εξατομικευμένη 

συνείδηση με τη «Θεία» (σε εισαγωγικά ή μη) συνείδηση που βιώνει την 

περιχώρηση.  

Έχοντας πει όλα τα προηγούμενα, ήρθε η ώρα να αναρωτηθούμε: «Αν 

Χριστός είναι η μεσολαβητική διάνοια που λειτουργεί ως εκφραστής του Θείου 

Θελήματος στη Γη για τη σωτηρία των ανθρώπων, τι μπορεί να είναι ο 

Συλλογικός Χριστός; Τελικά υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί Χριστοί;»  

Θα ήταν αληθές αν λέγαμε ότι Συλλογικός Χριστός είναι η νοήμων 

οντότητα που αποτελείται από όλες τις μικρές υπάρξεις που μοιράζονται τη 

συνείδησή της, δηλαδή τη Χριστική Συνείδηση. Και, όπως συμβαίνει και  με τη 

Χριστική Συνείδηση, ο Συλλογικός Χριστός εκτείνεται, νοεί και ενεργεί και στις 



Ομιλία στην 7η Γιορτή της Ιόχρου Φλόγας : «Ο Συλλογικός Χριστός»                         www.elijah.gr 

Άννα Αποστολίδου                                                                                                                                    8 
 

δύο πλευρές του πέπλου, σε όλη την κλίμακα της  ύπαρξης που εκτείνεται από 

το υψηλότερο ουράνιο πεδίο (το οποίο λόγω θέσης και τύπου επίγνωσης θα 

αποκαλούσαμε ενεργητικό και αρσενικό) έως το κατώτερο πεδίο της ύλης, το 

χθόνιο, που θα χαρακτηρίζαμε ανάλογα παθητικό και θηλυκό. Και ενώ αυτή η 

νοήμων οντότητα εκτείνει την ύπαρξή της στο Όλον, εκδηλώνεται ενεργά 

μέσω ενός φάσματος δονήσεων, που αντιστοιχούν σε μια συγκεκριμένη 

συνειδητότητα.  

Κατ’ επέκταση, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι κάθε είδους και μορφής 

ατομικότητα του φυσικού χώρου αποτελεί μέλος του Συλλογικού Χριστού, είτε 

έχει επίγνωση αυτού του γεγονότος είτε όχι. Αλλά η εκάστοτε ατομικότητα 

καθίσταται ενεργός Χριστικός παράγων, όταν εξελιχθεί αρκετά ώστε να 

«αναδυθεί» στη Χριστική συνειδητότητα, όταν δηλαδή αναγνωρίσει συνειδητά 

τη Χριστική ιδιότητα ως μέρος του εαυτού της. Και η Χριστική ιδιότητα, ας το 

επαναλάβουμε, αναφέρεται στη λειτουργία της Συλλογικότητας ως συνδετικού 

κρίκου μεταξύ της χωριστικότητας της μορφής και της αλληλοπεριχώρεσης του 

Πνεύματος. 

Στο σημείο αυτό όμως βρισκόμαστε ήδη μπροστά σε ένα δίπολο που 

αφορά δύο διαφορετικές «καταστάσεις ύπαρξης» του σώματος του Συλλογικού 

Χριστού: την εκδηλωμένη, ενσυνείδητη, ενεργητική (άρα συμβολικά 

αρσενική) κατάσταση και την ανεκδήλωτη, ασυνείδητη, παθητική (άρα 

συμβολικά θηλυκή) κατάσταση.  

Από τη μια έχουμε την υποσυλλογικότητα στην οποία ένα μέρος της 

συλλογικής Χριστικής συνείδησης έχει αφυπνιστεί, αντιλαμβάνεται την 

πραγματικότητα του Όλου και βιώνει την περιχώρηση του Πνεύματος, 

δηλαδή την όψη του Συλλογικού Χριστού που θα αποκαλούσαμε Αναστάντα 

Χριστό.  

Από την άλλη έχουμε την υποσυλλογικότητα στην οποία το υπόλοιπο 

μέρος της Χριστικής συνείδησης υπνώττει ως ανέκφραστο δυναμικό μέσα στην 

εξατομικευμένη διάνοια ή, στην καλύτερη περίπτωση, δεν έχει αφυπνιστεί 

πλήρως, με αποτέλεσμα το άτομο να βιώνει τη χωριστικότητα με όλα τα πάθη, 

τον πόνο και τη θλίψη που αυτή συνεπάγεται. Δηλαδή, την όψη που θα 

αποκαλούσαμε Θηλυκό Χριστό, επειδή ο Χριστός ο πληγωμένος και κρυμμένος 

στη Γη είναι ο θηλυκός Χριστός, ο ενταφιασμένος Χριστός, που πρέπει να 
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εργαστεί για τη μετουσίωση των χθόνιων και ασυνείδητων εν πολλοίς 

ενεργειών, ώστε ακολούθως να τις ανασύρει μαζί του στο φως ως Αναστάς 

Χριστός, μετέχων στη Δόξα (ως θεώρηση και αντίληψη) της θείας, συλλογικής 

περιχώρησης.  

Ο Αναστηθείς, Αρσενικός, Ενεργητικός, Εκδηλωμένος Συλλογικός Χριστός 

μιλά και καλεί, και ο Χθόνιος, Θηλυκός, Παθητικός, Ανεκδήλωτος Συλλογικός 

Χριστός ακούει και ανταποκρίνεται. Και αυτό το κάνει με το στόμα και τα αυτιά 

του συλλογικού του σώματος και των κυττάρων του, που μετέχουν στη 

Χριστική, Συλλογική Συνείδηση. Κάθε μια από τις όψεις του Συλλογικού 

Χριστού αντιλαμβάνεται διαφορετικά την ενεργοποίηση αυτής της εγγενούς 

σύνδεσης:  

• Από το άκρο του «Θηλυκού» Χριστού, ο μη αφυπνισμένος άνθρωπος 

μέσα στον αγώνα της εξατομίκευσης βιώνει τον πόνο και τη θλίψη της 

υπαρξιακής μοναξιάς και αποζητά τον Σωτήρα που θα αποκαταστήσει 

την απολεσθείσα σύνδεσή του με την Πηγή της Ζωής. 

• Από το άκρο του «Αναστάντος» Χριστού, η μικρή διάνοια που μόλις έχει 

αναδυθεί στη συλλογική συνείδηση της Μεγάλης Ενότητας του 

Πνεύματος, αρχίζει να αντιλαμβάνεται τις εκκλήσεις όλων των μικρών 

αδελφών που ζητούν σωτηρία, αναγνωρίζει πλέον το δικό της ρόλο στην 

απελευθέρωσή τους από την άγνοια και τη χωριστικότητα και τους 

απλώνει το χέρι. 

• Η ίδια η (αδιαίρετη στην ουσία της) Χριστική Διάνοια, που είχε 

συλληφθεί από τον Θείο Νου απ’ την αρχή του Χρόνου, έχοντας 

επίγνωση όλων όσων η ίδια είναι, αναγνωρίζει την Υικοτητά της και ούσα 

στην κατάσταση της Αλληλοπεριχώρησης δηλώνει: «Ο εωρακώς εμέ 

εώρακε τον Πατέρα».  

Και ο Πατέρας, βέβαια, επιβεβαιώνει εσαεί, μέσω ενός ακόμα ευρύτερου 

(αποκαλούμενου και ‘Αγίου’) Πνεύματος, που δεν είναι της παρούσης να 

αναλυθεί: «Ιδού ο Υιός μου ο Αγαπητός». 

Γιατί όμως είναι τόσο σημαντική η αναγνώριση της Συλλογικού Χριστού;  

Επειδή εκείνη η ιερή, μονήρης μορφή της Βυζαντινής εικονογραφίας που 

στέκει στο φως και τραβά τους νεκρούς από τον Άδη, αναφέρεται συμβολικά 

σε κάθε κύτταρο του Συλλογικού Χριστικού σώματος που εργάζεται στο δικό 
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του επίπεδο κατά τον τύπο και υπογραμμό του Ιησού του Ναζωραίου, για την 

αφύπνιση κάθε μικρού αδελφού και την ενεργοποίηση όλου του διαθέσιμου 

δυναμικού μέχρι να «αναδυθεί» με τη σειρά του στη συλλογική συνείδηση του 

Πνεύματος.  

Και έχω πλέον την πεποίθηση ότι η προσδοκώμενη Παρουσία, η 

αποκαλούμενη και ‘δεύτερη’, αφορά ακριβώς την ανάδυση των μικρών 

εξατομικευμένων συνειδήσεων στην αντίληψη της συλλογικής συνείδησης 

του Ενός Χριστικού Εαυτού. 

Έχοντας εξαντλήσει τον διαθέσιμο χρόνο, δεν ξέρω αν κατάφερα να δείξω 

τους πολλαπλούς τρόπους με τους οποίους μπορεί να γίνει αντιληπτός ο 

Συλλογικός Χριστός, αλλά θα κλείσω αυτή την εισήγηση, λέγοντας ότι ο 

Συλλογικός Χριστός είναι η ορμή της Ζωής που κυριάρχησε, που νίκησε το 

θάνατο. Είναι δηλαδή η ορμή της Ζωής που επιβεβαίωσε τον εαυτό Της. Είναι 

η ορμή της Ζωής που έγινε τα πάντα και μπορεί να γίνεται τα πάντα. Η ορμή 

της Ζωής, που ώθησε τον σπόρο, τον βαθιά κρυμμένο στη γη, να θυμηθεί την 

ουσία του και να γίνει, τελικά, αυτό που Είναι.  

 

 

☧ 


