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Ο άνδρας και η γυναίκα, κατά την διαδρομή της ζωής τους, εκτός από τα διάφορα 
προβλήματα που τους ωθούν στην αναζήτηση πραγμάτων στενά συνδεδεμένων με την ύλη, 
κάπου κάπου, καταπιάνονται με ένα πρόβλημα πνευματικής φύσης, που τους ωθεί σε ένα 
καθεστώς ασταθούς ισορροπίας, σε ένα καθεστώς κρίσης ταυτότητας και αναζήτησης. 
 
Αυτό είναι το πρόβλημα που εμείς καλούμε «ΓΝΩΣΗ». 
 
Το ανθρώπινο ον, έχει μέσα του όλη την ΓΝΩΣΗ, διότι όταν ο άνδρας κι η γυναίκα την 
ζήτησαν από τον Θεό, Εκείνος τους την έδωσε ολοκληρωτικά. Μετά, όμως τους σκέπασε με 
φυσικό σώμα, εξ’αιτίας του οποίου, ο Αδάμ και η Εύα, έπρεπε να βγούν από την Εδέμ και να 
κατέλθουν στο γήϊνο επίπεδο, όπου, δυστυχώς, έπρεπε να μάθουν τους κανόνες της υλικής 
ζωής, η οποία τους απομάκρυνε από την αναζήτηση της «ΓΝΩΣΗΣ» της εσωτερικότητάς 
τους. 
 
Η ανθρωπότητα βρίσκεται πάντοτε σε κρίση, διότι δεν έχει τη εσωτερική δύναμη να 
αναζητήσει, στο βάθος της ψυχής της, την αλήθεια. 
 
Ο Τεκτονισμός, γεννήθηκε από λίγους ανθρώπους οι οποίοι, από τους περασμένους αιώνες 
και μέχρι σήμερα, αισθάνθηκαν και αισθάνονται την ανάγκη να ψάξουν, να λύσουν την κρίση 
της ταυτότητάς τους, μέσα στο ίδιο τους το «Εγώ». 
Πράγματι, λίγο λίγο, προσεγγίζοντας τον δρόμο της μύησης, ο Τέκτων Αδελφός, γίνεται 
κάτοχος  Σοφίας και Αρετής. 
Αγωνίζεται, αργά αλλά σταθερά, ενάντια στο μαύρο που είναι πιο μαύρο και από το μαύρο. 
Το μαύρο που είναι παρόν στην εσωτερικότητά του, και που μετά από ένα συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα, αναγνωρίζει οτι κάτι μεταβλήθηκε, βαθειά μέσα του. 
Αυτός, κατανοεί οτι οφείλει να καταστεί παράδειγμα ανοχής, δικαιοσύνης και πάνω απ’όλα 
σεμνότητας. 
 
Ομως, για να επιτευχθεί αυτό, ο Τέκτων Αδελφός πρέπει να ξεκαθαρίσει, με υπομονή και 
αποφασιστικότητα, «όλο το μαύρο» που βρίσκεται εντός του και το οποίο του αποτρέπει την 
«ΓΝΩΣΗ» 
 


