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Από τον Κυρίαρχο Μεγάλο Γενικό Ιεροφάντη, Κυρίαρχο Μεγάλο Διδάσκαλο
Sebastiano Caracciolo
Δύο από τα τρία θεωρήματα του Σύγχρονου Τεκτονισμού (Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφότητα),
και συγκεκριμένα η «Ελευθερία» και η «Ισότητα», αποτελούν ολοκληρωτικές ουτοπίες, μη
επιτεύξιμες στην γήϊνη ζωή.
Η μόνη η οποία είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί είναι η «Αδελφότητα», υπό όρους, όμως
οι οποίοι καθορίζουν επακριβώς, την σημασία και το περιεχόμενο αυτής της λέξης, καθώς και
τα όρια μέσα στα οποία θα είναι πραγματοποιήσιμη.
Κάθε έκφραση απόδειξης είναι διαφορετική από όλες τις άλλες. Και είναι για αυτήν την
διαφορετικότητα, που κάθε δημιούργημα, αναζητά με τις άλλες δημιουργίες την αρμονία που
δεν μπορεί να βρεί στον ίδιο της τον εαυτό.
Η παράδοση μας διδάσκει οτι όλες οι αλλαγές, αν και βρίσκονται σε διαφορετικό επίπεδο είναι
δονήσεις εξίσου σημαντικές και εξίσου αναγκαίες για την ζωή, όπως ακριβώς χρησιμεύουν για
την μουσική αρμονία οι μουσικές νότες.
Στην ανθρωπότητα, η αρμονία είναι η αγάπη για τον πλησίον, που δεν ακυρώνει τις
διαφορετικότητες αλλά τις εναρμονίζει στο όνομα της αδελφότητας.
Η Τεκτονική μύηση, δίνει έμφαση, ακόμη και από την πρώτη στιγμή στην αδελφική βοήθεια
που εκπέμπεται με σιγουριά, μέσα στον Ναό, στον υπό κεφαλόδεσμο μυημένο, ο οποίος στο
τέλος των περιοδειών, σταματάει ενώπιον της επτάφωτης και θα δεί, χωρίς κεφαλόδεσμο, το
μοναδικό φώς, που προέρχεται από τα επτά κεριά, που για μας αντιπροσωπεύουν την
αρμονία της Ενότητας μέσα στην ανομοιότητα.
Αναβλύζει στον μυημένο η επιθυμία να επαναφέρει όλες τις διαφορετικότητες στην Ενότητα,
που είναι ο Θεός, με γνώση, με αγάπη, με ευφυϊα, και θα βρεί την αρμονία χωρίς οι
διαφορετικότητες να ακυρωθούν.
Ολοι οι Τέκτονες ονομάζονται Αδελφοί, και απευθύνονται φιλικά ο ένας προς τον άλλον, και
αυτή είναι μία συμπεριφορά λογική και αποδεκτή.
Αλλά, δεν αρκεί.
Κάθε άνθρωπος είναι ευάλωτος στο να κάνει λάθη, περισσότερο ή λιγότερο σοβαρά.
Η Αδελφότητα θα βοηθήσει τον αδελφό να επανορθώσει τα λάθη που ενδεχομένως
διαπράχθηκαν στο Τάγμα, αλλά όχι να τα αποκρύψει.
Δεν δύναται να υπάρχει μία αδελφότητα, χωρίς δικαιοσύνη και χωρίς αλήθεια.
Αυτός που έσφαλε ενάντια σε άλλους αδελφούς, ή ενάντια στους διευθύνοντες το Τάγμα,
πρέπει να το αναγνωρίσει, προσπαθώντας να διορθώσει τα προκληθέντα γεγονότα.
Διαφορετικά η Αδελφότητα θα χάσει κάθε αξία και θα εισέλθει στο πεδίο ο πέλεκυς της
ετυμηγορίας.
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