
Discurs la deschiderea anului Masonic 

 

Marea Lojă de Studiu al Artei Regale vă urează bun venit la deschiderea noului an 
Masonic și Celebrarea echinocțiului de toamnă! Un ritual cu o profundă însemnătate care ne 
îndeamnă la meditație spre interiorul nostru! Dragii mei, în calitate de Mare Purtător de Cuvânt 
aș dori să vă expun câteva lucruri punctuale. Marea Lojă de Studiu al Artei Regale s-a consacrat 
atât la nivel național cât și internațional. Ne-am ridicat prin muncă, perseverență, seriozitate și 
sacrificii în viața de zi cu zi de dragul activității masonice. Rezultatul activității noastre intense 
se vede prin faptul că multe obediențe din țară și de peste hotare ne admiră activitatea și au 
numai cuvinte de laudă spre noi. 

Perioada care ne stă în față este caracterizată de evenimente foarte importante, în primul 
rând aici aș dori să menționez delegația la congresul din Edinburgh, unde vom fi singura Mare 
Lojă din Romania participantă. Sigur, fiecare din voi înțelege ce onoare ni s-a oferit prin acest 
statut. În al doilea rând, se apropie cu pași repezi conventul din 2 noiembrie, un eveniment care 
va aduna 100 de Frați din diferite colțuri ale lumii. Pe de altă parte Marea Loja prin 
personalitatea juridică, derulează proiecte Europene prin platformele puse la dispoziție de către 
Uniunea Europeană, astfel ne implicăm în diverse proiecte atât masonice cât și culturale sau 
sociale, practic lăsăm ceva cât mai solid generațiilor viitoare. 

După cum vedeți dragi Frați, activitatea unui Mason niciodată nu are pauză. Chiar dacă 
Masoneria în viața fiecăruia reprezintă altceva, totuși Datoria tuturor, în egală măsură, este de 
a-și aduce aportul la activitatea Obedienței. Pun accent pe Datorie deoarece fiecare dintre noi la 
momentul inițierii am jurat să lucrăm la construcția și dezvoltarea Francmasoneriei. Calitatea 
de Mason dobândită, nu vine doar cu statut în societate sau cu privilegii, vine și cu 
responsabilitate, responsabilitatea de a ne ridica la standardul dictat de Masonerie. 
Comportamentul nu trebuie manifestat doar în cadrul ținutelor când suntem înconjurați de frați 
și ochiul Venerabilului Maestru ne supraveghează, ci și atunci când ieșim din templu, intrăm la 
Agapă, ieșim în societate, socializăm cu oamenii precum și în toate activitățile noastre de zi cu 
zi. Nu purtarea pinului Masonic, însemnelor sau strângerea secretă a mâinii ne diferențiază de 
restul societății, ci modul nostru de gândire, comportamentul și personalitatea șlefuită. 

Prin prisma acestor gânduri aș dori să vă urez un an nou Masonic bogat în înțelepciune, 
energie și lumină. Fie ca M:.A:.A:.U:. să ne călăuzească pașii și să ne binecuvânteze acțiunile, să 
putem duce mai departe tradiția Francmasoneriei pe noi culmi în societate. 

Am zis! 
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