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Για άλλη μία φορά φέτος φτάσαμε στο Χειμερινό Ηλιοστάσιο, όριο έναρξης από το οποίο
ξεκινά πάλι η Φύση το αργό και μοιραίο ξύπνημα της από τη χειμερία νάρκη μέσα στην οποία είχε
πέσει. Ένας λήθαργος που δεν έχει κλείσει τις λειτουργίες ζωτικής σημασίας, αφού αυτό εξυπηρετούσε
την προοπτική της αναγέννησης, της επιστροφής σε ένα προοδευτικά όλο και περισσότερο έντονο Φως.
Όλος ο Τεκτονισμός εορτάζει αυτό γεγονός σαν την επανάληψη του αιώνιου κύκλου του
θανάτου και της αναγέννησης, με τα μάτια στραμμένα στην κρυμμένη μεγαλοπρέπεια του Μυστηρίου
του Φωτός και του Ήλιου1, σύμβολα καθολικά του Υπέρτατου Κτίστη των Κόσμων και της αθανασίας
του Ανθρώπινου Πνεύματος.
Η ιερότητα αυτής της διαχρονικής στιγμής αντιπροσωπεύεται από τη σημασία του συμβολισμού
του φωτός, που δεν είναι για εμάς απλά το φως του Ήλιου αλλά το Φως του Πνεύματος του Ανθρώπου
και της θεϊκής προέλευσης. Η σκέψη μας τότε αναπόφευκτα τρέχει καθημερινά σε εκείνη την στιγμή
κατά την οποία οικειοθελώς μπήκαμε στο μισοσκόταδο της Αίθουσας Στοχασμών ή Σκοτεινού θαλάμου
μετά από την οποία ξεκίνησε η Μύησή μας στον Τύπο μας. Μέσα εκεί βρήκαμε, μαζί με άλλα
σύμβολα, το αμυδρό φως ενός αναμμένου κεριού και ούτω καθεξής αρχίσαμε να στοχαζόμαστε, να
διαλογιζόμαστε και να αναζητούμε τις απαντήσεις στα υπαρξιακά μας «γιατί». Στη συνέχεια
ανακαλύψαμε σε αυτό το Φως και μέσα σε εκείνη τη Θέρμη το μεγαλύτερο Μυστήριο το ύψιστο όλων,
τη μαγιά της Γνώσης, όχι της Εγκυκλοπαιδικής, αλλά επιπλέον την επανορθωτική Δύναμη της Αγάπης,
η οποία είναι ο ομφάλιος λώρος που μας δένει, με το Θεό, με μας τους ίδιους, σε ολόκληρη την
ανθρωπότητα και με το Εγρηγορός του Σεβάσμιου Τύπου μας. Ξεκινώντας από αυτή τη βαθιά
εσωτερική συνειδητοποίηση θα είμαστε πάντα σε θέση να επιβεβαιώσουμε, με την επίδραση αυτού του
Φωτός και χωρίς φόβο ότι οι δυνάμεις που σχετίζονται με το σκοτάδι της άγνοιας, όχι της
εγκυκλοπαιδικής και του ψέματος δεν μπορεί να επικρατήσει ποτέ στις δυνάμεις του Καλού και της
Αλήθειας! Η Γνώση και η Άγνοια2 γίνονται έτσι, για μας, τα πραγματικά συνώνυμα του Καλού και του
Κακού. Το Χειμερινό Ηλιοστάσιο είναι ημέρα εορτής αλλά πρέπει επίσης να μας κάνει να
αναλογιστούμε την σκληρή δουλειά που πρέπει να γίνει για να διορθωθούν οι στρεβλώσεις της βέβηλης
προσωπικότητάς μας, των ελαττωμάτων μας, των κακιών μας, των φόβων και των παθών μας.
Ας είμαστε βέβαιοι ότι αυτός ο αγώνας θα τελειώσει μόνο με τη νίκη μας! Αυτή η λαχτάρα όμως
για κατάκτηση δεν πρέπει ποτέ να μας προσθέσει βέβηλη υπερηφάνεια, διότι κάτι τέτοιο θα μας
σπρώξει προς τα πίσω.
Σε όλους σας αποστέλλω Αδελφικούς ασπασμούς ενωμένους με την ευχή αυτό το Φως, αυτός ο
«Εμμανουήλ» ο αναγεννημένος και ανανεωμένος, να μας οδηγήσει όλους, μια μέρα, στο κέντρο του
σταυρού, εκεί όπου το Ρόδο3 διοχετεύει τα δικά του μυστηριώδη αρώματα και την αναμφισβήτητη
θέρμη του.
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ΣτΜ: Ο Ήλιος δεν είναι απλά ένα φωτεινό σώμα. Είναι η ορατή εκδήλωση του Ανεκδήλωτου Όντος.
ΣτΜ: Στην εσωτερική ορολογία, η εγκυκλοπαιδική και επιστημονική γνώση αναγράφονται «γνώση», ενώ η Εσωτερική και
ενορατική αναγράφεται «Γνώση». Το ίδιο και με τον όρο «άγνοια» & «Άγνοια»
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ΣτΜ: Η έννοια της άνθισης του Ρόδου στο κέντρο του Σταυρού, υποδηλώνει στον Εσωτερισμό την ανεύρεση και άνθιση
εκείνης της μυστηριώδους Αλήθειας που βρίσκεται κρυμμένη μέσα μας από την στιγμή ακόμη και πριν τη γέννησή μας.
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