Importanța Masoneriei

Francmasoneria, acest echilibru între diversitate și armonie este
forța care a jucat si va juca un rol universal pozitiv în implementarea unei
lumi noi, prin familiarizarea publicului larg cu gândirea masonică. Este
aidoma păsării phoenix, mai mult decât atat, se adaptează permanent la
obiectivitatea istoriei pe care o crează în desfășurarea ei și a lumii în
evoluția ei. Masoneria a făurit istoria modernă și continuă să făurească și
instoria contemporană. Existența statelor moderne sunt rodul activității
masonice: SUA, Italia, Germania, Regatul Unit al Marii Britanii, România,
iar in viitor vor fi create Statele Unite ale Europei și nu în ultimul rând
Statele Unite ale Asiei Centrale.
Suntem urmașii confreriilor ale căror cutume și tradiții urcă în
timpuri milenare și a căror membri sunt uniți prin legături asemănătoare
în toate privințele unei frății, aparținând aceleiași familii. Să ducem mai
departe această comuniune, să căutăm spiritualitatea și reflexia pentru a
duce mai departe în afara francmasoneriei convingerea că fraternitatea și
înțelegerea dintre oameni poate să facă mai bună această lume în care
trăim și să asigure astfel bunăstarea întregii familii umane. Să strângem
laolalta ceea ce este risipit. Să avem curajul să abordăm problemele cu
care ne confruntăm în mod concret. Să reflectam împreună la problemele
noastre, să le triem, să le găsim soluțiile. Activitățiile masonice pot deveni
noi orizonturi de deschidere care să permită realizarea unor noi punți de
legătură în cadrul fraternității noastre, oferind un punct de sprijin
umanității și ordinului nostru. Regenerarea ordinului Masonic este o
necesitate, o misune pentru progresul societății noastre prin crearea de
noi modele după care să se ghideze mulțimile profane pentru restabilirea
ordinii și înlăturarea haosului. Aceste principii fundamentale, libertate
egalitate fraternitate, au schimbat și vor schimba fața lumii și stau la
temelia democrației. Independența masonica stă în puterea noastră de
creativitate, de înțelegere, de diplomație și viziune.
Oamenii nu acceptă schimbarea decât la nevoie și nu văd
necesitatea decât în criză. Pacea lumii nu poate fi asigurată fără a face
eforturi constructive proporționale cu pericolele care o amenință. Omul
modern trebuie să gândească la scară mondială, el trebuie să vadă dincolo
de barierele rasiale, filozofice și religioase, care cel mai adeasea îl separă
de semenii sai. Apelul la comunicare, la unitate trebuie să fie cât mai larg
răspândit, dar apelul la interesul comun pentru viitorul celor ce ne vor
urma este esențial. Ordinea trebuie să reseteze principiile și interesele

commune ale tuturor, ori comunicarea este cheia unui nou început. O
Europă masonică unită poate fi viitorul, dar viitorul se clădește prin uniune
și nu disensiune, prin frație și nu contra frăției prin consens și nu boicot.
Milităm pentru armonie, umanism, liberalism și punem egal între noi
pentru ca secolul reinvierii spiritualitatii și începutul unei noi ere a marilor
revelații să poată începe. A-ți propune să aduni oameni de diferite condiții,
profesii și statut, de vârste inegale și educații diverse, impune un
admirabil efort de adaptare permanentă, de relativizare, adică de
maturizare, maiestrie și intelgență. Avem puterea cuvântului de partea
noastră, iar: “La început a fost Cuvântul”.

