Masoneria si societatea
Anul acesta, cand se implinesc 300 de ani de la infiintarea oficiala a
Francmasoneriei si in aceasta zi cu o insemnitate simbolica deosebita, sa ne
aducem aminte de toti acei parinti iluminati ai Masoneriei romanesti si ai celei
internationale.
Una din principalele roluri ale Francmasoneriei este de a asista omenirea
in progresului ei pe cale pasnica. De-a lungul istoriei, acesti parinti si-au asumat
rolul de a inova, instrui, si implementa noi si noi idei care, in final, au adus
omenirea in stadiul in care putem afirma cu mana pe inima ca libertatea de care
ne bucuram azi este cel mai de pret lucru pe care il avem. Prin fibra complexa a
Structurii societatii, Liber putem sa avansam.
Ei au ridicat stacheta sus, rolul nostru si al Francmasoneriei este de a o
ridica si mai mult si de a creea noi etaloane. Masoneria a oferit aceste etaloane
sub forma scriitorilor, ganditorilor, artistilor vizionari si, nu in ultimul rand,
oamenilor politici, care au luptat neincetat ca idealurile noastre sa fi luminate de
Adevar, iar dogma si tirania sa dispara.
Astazi insa vreau sa fac o autoevaluare. Sa fim sinceri si onesti cu noi
insine!
De-a lungul istoriei, in Francmasoneriei au fost momente intense si
frumoase, dar au fost si momente tensionate. Dar de fiecare data, cu
intelepciune si uniti am razbatut si am iesit victoriosi. Azi va cer acelasi lucru. Sa
privim in noi ,dupa care sa actionam!
Desi nu ar trebui, fiecare dintre noi avem momentele de slabiciune,
cateodata, intr-un fel sau altul, devenim superficiali si ignoranti. Cu noi, cu fratii
cu lumea profana. Nu gasim timp pentru lucrurile cu adevarat importante, iar
valorile nostre nu sunt suficient cultivate nicidecum aplicate. Preferam un
moment de refugiu in nimic, in retelele sociale sau intr-o emisiune televizata, in
loc sa petrecem timpul pretios pe care il avem la dispozotie cu o persoana draga.
Fugim de problemele adevarate, prestante, cautand refugiul in amanare. Tratam
cu o usurinta dezinvolta menirea noastra si adevarul ascuns. Traim de parca azi
ar fi etern si maine nu mai este. Neglijarea datoriei morale si tratarea ei cu
superficialitate, in esenta, va duce la degradarea graduala atat a noastra cat si a
societatii.
Numai individul este pe primul loc. Eu eu si iar eu, nemaipasandu-mi de
ceilalti. Doar eu sa fiu pe prim plan.
Astazi Societatea EU si nu numai este supusa unei presiuni ce vine din
prisma
fanatismului
religios
al
populismului,
al
ultranationalismului
extremismului, incertitudinea sferelor politice si din care polurile de influenta E-W
profita. Nu doresc sa pun un accent mai mare pe problemele societatii, toti le
cunoastem in detaliu. Presiune care tine mentalul nostru ocupat, ea poate sa ne
dezbine. Dar va spun: Sa nu va fie frica!

Trebuie sa fim puternici si uniti, avem valori comune, Nu trebuie sa lasam,
nici societatea sa se dezbine, mai ales ca ea resimte aceasta presiune mult mai
tare ducand-o intr-o etapa extrema a stagnarii si a latergiei.
Vreau sa fac o precizare care este o constatare generalizata. Observ ca in
randurile noastre exita acei frati care simt ca nu mai rezoneaza cu noi, cu valorile
Francmasoneriei, invocand printre altele lipsa timpului, ei trec in adormire,
pierzandu-se astfel pe drumul cautarii adevarului.
Poate Francmasoneriea sa stea cu mainile in san? Ce poate ea sa faca?
Cum poate ea sa ajunga in inima Fratilor si cum poate sa vina in ajutorul
umanitatii in sec xxi? Va fi Francmasoneriea incontinuare cea care va lupta
pentru adevar, impotriva tiraniei si a dogmei, va duce ea stindardul umanitatii
mai departe?
Avem mai multe intrebari decat raspunsuri, insa cel mai important: trebuie
sa trecem de la vorbe la fapte. Pentru a misca lucrurile, atat in Francmasonerie
cat si in lumea profana, cuvintele noastre trebuiesc urmate de fapte, altfel
cuvintele noastre vor fi numai cuvinte, si doar cu cuvinte nu poti forma lumea.
Fiecare dintre noi are personalitatea si temperamentul sau, insa Masonul
trebuie sa invete sa fie intelept si temperat si sa tina seama de libertatea si
gandirea celorlalti. Nu trebuie sa lasam ca mandria si orgoluil sa stea in calea
muncii comune. Trebuie sa uitam de divergente si de rivalitate. Sa nu uitam ca
unirea face puterea!
Un alt aspect al problemei cu care se confrunta Masoneriea, reprezinta
recastigarea increderii oamenilor in Francmasoneriei. Aici trebuie sa avem o
viziune pe termen lung. Ne trebuie solutii concrete, dupa care sa luam decizii
ferme.
Trebuie sa devenim mai responsabili fata de noi , cat si de Masonerie, cat
si fata de lumea profana. Sa luam in serios si sa aplicam ceea ce ne ofera
ritualurile, invatatura si simbolistica Masonica! In caz contrar vom ajunge sa
consideram Francmasoneria doar un club de gentelmani unde venim sa uitam de
problemele de zi cu zi.
In sinea noastra avem o alegere de facut, una serioasa. Sa nu uitam rolul
si datoria pe care Francmasoneria o are fata de societate!
Sa ne gandim putin la copii nostri!
Generatia viitoare, cea care vine sa ne schimbe, cea care isi va asuma
functiile si funtionalitatea Masoneriei Universale. Ce anume ii lasam ca
mostenire? Ce primesc ei de la noi?
Ei merita o lume mai buna decat am primit noi. Este datoria noastra sa leo oferim si mai ales cum o oferim. Trebuie sa ajungem la inimile lor.

