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Αγαπεηνί Αδειθνί θαη Αδειθέο, ε αλαρώξεζε ηνπ αγαπεηνύ θαη αμέραζηνπ Κπξίαξρνπ Μεγάινπ Γεληθνύ Ιεξνθάληε
Sebastiano Caracciolo θαη ην πέξαζκά ηνπ ζηελ αηώληα Ππξακίδα, άθεζε ζε όινπο καο έλα δπζαλαπιήξσην θελό. Τν
κπεηηθό ηνπ θύξνο, ε βαζεηά ηνπ ζνθία, ε γελαηόηεηά ηνπ, ε δηάζεζή ηνπ λα αθνύεη πάληα ηα πξνβιήκαηα όισλ, αιιά
θπξίσο ε άπεηξε αγλόηεηά ηνπ, ήζαλ άιιν ηόζν αλακθίβνια ζεκάδηα ηνπ κεγαιείνπ ηνπ σο Μπεκέλνπ. Θα ζπλερίζεη
πάληα καδί κε ηνπο κεγάινπο αδειθνύο Marco Egidio Allegri, Ottavio Ulderico Zasio θαη Gastone Ventura, λα βνεζά θαη λα
νδεγεί ηνλ Σεβάζκην Τύπν καο, δηακέζνπ ησλ δύζθνισλ δξόκσλ απηήο ηεο επνρήο, ηεο νιέζξηαο θαη ζθνηεηλήο, ηεο
ζρεδόλ νινθιεξσηηθά ζθνηεηλήο από πλεπκαηηθήο πιεπξάο. Τα πιηθά ηνπο ζώκαηα άθεζαλ ρώξν ζην θαζαξό Φσο ησλ
αζάλαησλ Πλεπκάησλ ηνπο γηα λα δηεπζύλνπλ ηελ απνθνκκέλε θνξπθή ηεο Ππξακίδαο, ηόπν αόξαηεο ζπλάληεζεο κε ηνλ
Υπέξηαην Κηίζηε ησλ Κόζκσλ. Η πην βαζεηά θαη κεγάιε δηδαζθαιία πνπ καο άθεζαλ, είλαη λα πξνζπαζήζνπκε λα κελ
ράζνπκε πνηέ ηελ επαθή ηνπ εζσηεξηθνύ καο θόζκνπ κε ηνλ Θεό. Γηαπηό θαη δηακέζνπ ηεο πξνζεπρήο, κε θαζαξή
αθνζίσζε θαη κε πλεύκα αδειθηθήο θνηλόηεηαο ζηηο ηεξέο καο εξγαζίεο, εγθαηαιείπνληαο ηα κέηαιια εθηόο Νανύ, ζε κία
ζπλερή, αηαιάληεπηε αλαδξνκή εθείλνπ ηνπ κπζηεξηώδνπο «Μπζηηθνύ» πνπ είλαη ε αθή ησλ θώησλ θαη ε επίθιηζε ζηνλ
Υπέξηαην Κηίζηε ησλ Κόζκσλ, εδξαηώλνπκε καδί Τνπο ζην αόξαην πεδίν ηνπ Πλεύκαηνο, ηελ κπεηηθή καο άιπζν,
απνκαθξύλνληαο ζην κεηαμύ ηηο δπλάκεηο ηεο αληηκύεζεο πνπ πξνζπαζνύλ λα παγηδέςνπλ ηελ απζεληηθή κύεζε.
Οθείινπκε λα γλσξίδνπκε θαη λα ζπλεηδεηνπνηνύκε βαζεηά, δηόηη πξόθεηηαη γηα έλα ζέκα πςειήο ηάμεο, νηη νη Μεγάινη καο
Αόξαηνη Αδειθνί ηνπ Τύπνπ καο, πνπ έρνπλ πεξάζεη ζηελ Αηώληα Ππξακίδα, θαινύκελνη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο ηεξέο καο
εξγαζίεο, είλαη πάληνηε παξόληεο. Κάλνπκε άζρεκα θάζε θνξά πνπ ιεζκνλνύκε απηήλ ηελ Αιήζεηα.
Μαδί κε απηνύο θαη καδί κε καο είλαη πάληνηε παξώλ ν Υπέξηαηνο Κηίζηεο ησλ Κόζκσλ.
Καηά ηελ αλάιεςε απηνύ ηνπ ζνβαξνύ θαη γεκάηνπ πξνθιήζεηο αμηώκαηνο, υπόζχομαι ζε όλους ζας λα αζρνιεζώ γηα
ηελ ππεξάζπηζε ηεο νξζνδνμίαο απηνύ ηνπ θαηαπιεθηηθνύ Τύπνπ.
Ο Μεγάινο καο Αδειθόο Sebastiano αληηπξνζσπεύεη θαη νθείιεη πάληνηε λα αληηπξνζσπεύεη, θαηά ηελ έλαξμε απηήο ηεο
ηξίηεο ρηιηεηίαο, έλαλ παξήγνξν θαη αζθαιή θαηάπινπ γηα όινπο εθείλνπο πνπ λνηώζνπλ εληόο ηνπο, δπλαηή θαη ηζρπξή
ηελ επηζπκία λα γλσξίζνπλ, γηα λα θαηαιήμνπλ λα θαηαλνήζνπλ νηη ζε θάζε αλζξώπηλν όλ ππάξρεη, αθόκε θαη εάλ
θξύβεηαη από πέπια, έλαο ζείνο ζπηλζήξαο, αληαλάθιαζε ηνπ Υπέξηαηνπ Κηίζηε ησλ Κόζκσλ θαη όηη ην κόλν αιεζηλά
θαιό είλαη λα επαλελσζνύκε κε απηό.
«Nihil Novi sub sole» Ουδέν καινόν υπό ηον Ηλιον.
Έηζη είλαη ε απζεληηθή κύεζε όπσο καο ηελ δίδαμαλ νη Δηδάζθαινί καο θαη όπσο ζα ηελ δηδάμνπκε θη εκείο ζε εθείλνπο
πνπ ζα θξνύζνπλ ηηο πόξηεο ησλ λαώλ καο. Η κέζνδνο είλαη ε V.I.T.R.I.O.L. Εξγαδόκελνη δηα ηεο πξνζεπρήο, δηα ηνπ
δηαινγηζκνύ επί ησλ ζπκβόισλ, ηεο θάζαξζεο ησλ ειαηησκάησλ καο, ησλ παζώλ καο θαη ησλ βέβεισλ παξακνξθώζεώλ
καο.
Θα εμαγληζζνύκε από ηηο παξακνξθώζεηο ηηο πξνζθνιεκέλεο ζην εγώ καο, ζην βέβειν «εγώ». Όια απηά ζα γίλνπλ
ζπκκεηέρνληαο ζηηο ηεξέο εξγαζίεο κε αγλόηεηα, ηηκηόηεηα θαη αξκνλία κε ηνπο θαη ηηο Αδειθέο. Η κέζνδόο καο είλαη
γιπθεηά, πξννδεπηηθή, ρσξίο λα επηβάινπκε ηίπνηα, ρσξίο ηελ βνήζεηα επηθίλδπλσλ ζπληνκεύζεσλ* (όπνηνο γλσξίδεη
θαηαλνεί).

*

Σ.η.Μ.: Μαγηθέο πξαθηηθέο πνπ «ππόζρνληαη» θώηηζε.

Δελ ελδηαθεξόκαζηε γηα ηνλ κεγάιν αξηζκό κειώλ, αιιά γηα ηελ πνηόηεηα εθείλσλ ησλ νιίγσλ νη νπνίνη πξαγκαηηθά
θαηαλννύλ ην Πλεύκα ηνπ Σεβάζκηνπ Τύπνπ καο ην νπνίν είλαη αιεζηλά «ε Πλνή» ηνπ Θενύ. Εύρνκαη ζε όινπο καο λα
ζπλερίζνπκε αδηάθνπα ηελ εζσηεξηθή καο πλεπκαηηθή αλαδήηεζε, θαη λα κπνξέζνπκε λα ζπιιέμνπκε από θαηξνύ εηο
θαηξόλ, θαη αλάκεζα ζηα ηόζα αγθάζηα πνπ ε θαζεκεξηλή δσή καο επηθπιάζζεη, θάπνην ξόδν κε κεζπζηηθό άξσκα, όπσο
είλαη κεζπζηηθό ην άξσκα ησλ ζπάλησλ Δηδαζθάισλ πνπ καο επηζθέπηνληαη ζε απηήλ ηελ επνλνκαδόκελε «Επνρή ηνπ
Σηδήξνπ», κε ηα ιόγηα ηνπο θαη ηηο δηδαρέο ηνπο.
Είκαζηε πνιύ ηπρεξνί εκείο πνπ γλσξίζακε θαη ζπγρξνληζηήθακε κε ην κεγαιείν ηνπ πλεύκαηνο ηνπ Μεγάινπ καο
Αδειθνύ Sebastiano Caracciolo, πξνο ηνλ νπνίν θαηαιήγεη, ζηνλ επίινγν απηνύ ηνπ ζύληνκνπ άξζξνπ, ε βαζεηά θαη
εηιηθξηλή καο επγλσκνζύλε.
Είζε ν Υπέξηαηνο Κηίζηεο ησλ Κόζκσλ λα καο παξαζηέθεηαη.
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