6. Кръста като врата между Плеромата и
кеномата.
В евангелие на Филип, което се
смята за валентиново, четем следното:
“It is not only at the time of his manifestation
that he made an offering of his life,
but since the beginning of the world that he gave his life
in offering.”
(“Той пожертва живота си не само, когато се яви,
но и когато светът бе създаден.”)

Тук круцификацията на Христос е
закована в началото на времената като
акт, с който Логосът се разпъва на
кръста, делящ Плеромата от кеномата, за
да се разпилее в милионите сепарирани
съзнания, идентифициращи се разделно с формите. Какво означава
това? Означава, че пропадайки в материята, София повлича пневмата на
Плеромата и така “разпъва” на кръст Единното Съзнание, аспекти от
които изпадат в игнорантност поради илюзорна идентификация,
запазвайки реално единосъщието си с Логоса.
За да схванем тази концепция, нека за момент да си представим
кръста между Плеромата и кеномата като направен от мрежа. Единната
светлина на Логоса, идваща от Плеромата, преминава през мрежестия
кръст и се отразява в милиони дупчести светлинки в пещерата на
кеномата. Те идват от единен източник, но тъй като този източник
остава скрит зад кръста на Плеромата, изглежда че всяка светлинка е
сама за себе си. За да се види, че светлината е една и идва от единния и
неделим Логос, трябва да се премине обратно през кръста към
Плеромата. Това става чрез идентификация с разпънатия Христос.
Подобна идея, че Логосът е разпънат кръстно в началото на
времената и е привидно разпилян в космоса, запазвайки същностната си
цялост, я има и в Платон. “Божият Син виси на кръст във вселената”,
твърди той в Тимео и рисува образно това разпъване с със символиката
на пресечената еклиптика спрямо небесния екватор на 23, 5 градуса –
под формата на разтеглен кръст с четири върха, маркирани от двата
еквинокса на екватора и двете слънцестоения на тропика на Рака и
Козирога съответно. Четири календарни дати маркират годишно това
преминаване през точките на Небесния Кръст – и неслучайно някои от
тях се свързват със зачеването, рождението и баптизма на Христос.

Каква е целта на това саморазпъване? Мистерията (Бог Баща)
жертва своя Син на кръста, за да можем ние – милиардите индивидуални
съзнания – да изживеем животите си и да еволюираме чрез страданията
си, породени от илюзорна идентификация. Нашето съществуване като
отделни индивиди е купено на цената на Христовата круцификация
между Плерома и кенома. (Тук стават пределно ясни думите на Павел в
първото писмо до коринтяните: “You are not your own, you were bought
at a price.”) Само че пневматичните семена, разпилени в инкарнация,
всъщност никога не са се делили истински от Единната Светлина на
Логоса. Цялата история със сепарацията на пневмата от нейния
божествен източник, е една зрителна измама, оптическа илюзия, скрита
от мрежестия кръст, който дели Плеромата от кеномата. Но възкачим ли
се през вратата на Кръста, ние ще видим истината.
А тя е, че никога не е имало сепарация на първо място.
Тази истина е границата между гноза и игнорантност, между
знание и илюзия. Когато всички хора стигнат до този праг, Кръстът ще
се превърне в спасителен кораб, в Ноев ковчег, който ще прибере
обратно и последните семена на Единното Съзнание в източника им.
Евангелие на Филип твърди, че това е и съкровеното желание на
Логоса – да прибере обратно разпиляните зърна, за да ги омеси в
небесния хляб на единното Съзнание:
“In the hour of his desire
he came to deliver this offering held captive.
It had been imprisoned by those who steal life for themselves.”
(“В часа на своето желание той слезе да прибере обратно дарението си,
държано като заложник от тези, които крадат живот за себе си.”)

Круцификацията на Христос е цената на нашия живот като отделни
индивиди. Смъртта ни като отделни индивиди е цената на неговото
възкресение. Пътят надолу в инкарнация минава през неговото
разпъване на кръст. Пътят нагоре към Плеромата минава през нашето
разпъване на кръст (да, да, ние сме тези, които държат плътта на
Логоса като заложник, ние сме тези, които “крадат живот за себе си”).
Надолу и нагоре – вратата е все през Кръста. Логосът се разпъва на
кръст, за да го има човешкия живот, ние се разпъваме на кръст, за да
възстановим единството на Логоса – нашия истински дом в Бог.

