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Către  

Frații care participă la acest Convent Național Extraordinar din 17 aprilie, 2021 

 

Frații mei, 

Vă scriu acest mesaj adresat vouă sub imperiul unei mari preocupări și îngrijorări 

pentru Francmasoneria din România. Am întâlnit, pentru prima oară, un Mare 

Maestru român și am luat la cunoștință despre Francmasoneria Română, la cea de-

a doua Conferință Mondială care s-a ținut la Lisabona, Portugalia, în 1996. La acea 

vreme, se știa foarte puțin despre însăși existența Francmasoneriei în România. De 

la acea întâlnire, m-am hotărât sa vizitez România și să cunosc, prin proprii mei 

ochi, Masoneria voastră. 

 

După cum mulți dintre voi știți, am petrecut o parte considerabilă din ultimii 20 de 

ani ai vieții mele lucrând cu și pentru Francmasoneria din Europa de Est. O mare 

parte din acel timp l-am petrecut în România. De fapt, probabil că am petrecut mai 

mult timp și am călătorit mai mult în România decât în orice altă țară din lume, în 

afara propriei mele țări. Am constatat ca e o țară fascinantă, provocatoare și 

frumoasă. Am fost, de asemenea, foarte impresionat de calibrul, dedicația și 

intelectualismul manifestat de frații din Masoneria Română. 

 

Sunt foarte întristat de această schismă care s-a petrecut în Masoneria Româna. O 

privesc aproape ca pe un eșec personal. Mă bucur, însă, că această separare nu a 

rezultat în crearea unei alte mari loji.   



Speranța mea sinceră este că, în viitorul foarte apropiat, legătura mistică care ne 

unește pe toți ca frați, va repara această divizare și că, din nou, voi fi în măsură să 

călătoresc în țara voastră si să re-trăiesc dedicația și intelectualismul cu care m-am 

obișnuit.  

De-a lungul secolelor, acea legătură invizibilă dar transcendentă a depășit 

animozitățile dintre frați în perioada unora dintre cele mai teribile conflicte 

interumane. Este, deci, ilogic să-mi imaginez că nu se poate întâmpla așa ceva și în 

România. Tot de ce este nevoie este angajamentul câtorva.  

 

Până atunci, fie ca Marele Arhitect al Universului să vă însoțească, permanent. 

 

Cu sincere salutări fraterne, 

 

Thomas W. Jackson RWPGS 

Președinte de Onoare, Conferința Mondială 

Mare Maestru de Onoare al Marii Loji Naționale din România 

 

 


