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Ενας Τέκτων ρωτά έναν άλλον Τέκτονα: 
-Τι υπάρχει ανάμεσά μας; 
-Ένα μυστικό. 
-Ποιο είναι αυτό; 
-Το αμετάδοδο! 
Να ποιο είναι το Τεκτονικό Μυστικό. 
 

Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να κοινοποιηθεί σε άλλον, από την στιγμή που δεν υπάρχουν 
τα λόγια για να το εκφράσουμε. 
 

Πράγματι, πρόκειται για μία προσωπική εμπειρία η οποία ακολουθεί την μυητική διαδικασία, 
σε μία συγκεκριμένη στιγμή εξύψωσης της συνείδησης, κάτι σαν γλυκιά απόδραση σε 
άγνωστους πολυδιάστατους κόσμους. Μία μοναδική και καταπληκτική εμπειρία η οποία είναι 
αδύνατον να εξηγηθεί με τις λέξεις του τρισδιάστατου κόσμου. 
 

Αν μη τι άλλο, θα μπορούσε κανείς να επιχειρήσει να το εξηγήσει μιλώντας με σύμβολα, 
ακριβώς όπως ο Ιησούς μιλούσε με παραβολές τις οποίες αδυνατούσαν να εξηγήσουν όλοι. 
 

Μας λέει ο Μάρκος στο Ευαγγέλιό του (4/10-12) ότι ο Ιησούς, κληθείς από τους πιο 
ένθερμους Μαθητές του να εξηγήσει για ποιο λόγο μιλά με παραβολές, απαντά: 
«Εις σας, δια την καλήν σας διάθεσιν, εδόθη από τον Θεόν η σοφία και η δύναμις να 
γνωρίσετε τας μυστηριώδεις αληθείας της βασιλείας του Θεού. Εις εκείνους δε, που δεν 
έχουν την καλήν διάθεσιν και ευρίσκονται έξω από τον ιδικόν σας κύκλον, όλαι αι αλήθειαι 
προσφέρονται με παραβολάς. Δι' αυτό τους διδάσκω με παραβολάς, δια να βλέπουν μεν με 
τα μάτια του σώματος, να μην ημπορούν όμως να ίδουν βαθύτερα με τα μάτια της ψυχής. 
Και να ακούσουν καλά με τα σωματικά των αυτιά, αλλά να μη ημπορούν να εννοήσουν, 
μήπως τυχόν και επιστρέψουν κάποτε με μετάνοιαν στον Θεόν και τους συγχωρεθούν τα 
αμαρτήματα». 

(«ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ· ἐκείνοις δὲ τοῖς 
ἔξω ἐν παραβολαῖς τὰ πάντα γίνεται, ἵνα βλέποντες βλέπωσι καὶ μὴ ἴδωσι, καὶ 
ἀκούοντες ἀκούωσι καὶ μὴ συνιῶσι, μήποτε ἐπιστρέψωσι καὶ ἀφεθῇ αὐτοῖς τὰ 
ἁμαρτήματα») 
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