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Iubite surori şi iubiţi fraţi, 
 
Setea umană după adevăr se-npotmoleşte adesea în paradigma propriei neputinţe. 

Lespedea grea a „ştiinţei”, dobândită de altfel cu multă pierdere de vreme pe la „şcoli înalte”, 
se semeţeşte cu mândrie proletară călcând pe trupul slab al conştiinţei, căreia mai nimeni şi 
demult nu prea-i mai dă crezare. Strigătul slab-constant al sufletului, al fiinţei, se stinge-ncet în 
neputinţă simţind organic propriile noastre percepţii şi-ndestulări de laude de sine şi de 
maximă suficienţă. Şi în acest tablou strident, cu tente false de lumină, ne proclamăm cu 
zgomot o presupusă de noi înălţare spre adevăr – prin cunoştinţă, iniţiere, cale ... 

 
Iubite surori şi iubiţi fraţi, priviţi în timp la omul simplu, truditor al câmpului, al viei sau al 

livezii, la ciobanul ce creşte oile la stână, la cel a cărui singură învăţătură a fost ce-i dat de 
Dumnezeu. Priviţi spre pustnicul ce săvârşeşte continuu ascultare şi nevoinţă sau la oricare 
om ce-l credeţi simplu. Ascultaţi-le vorba plină de povaţă şi de înţelepciune. Ascultaţi-le şoapta 
sufletului îmbogăţită de mărturia divină. Acesta-i adevărul după care tânjim cu stăruinţă dar 
care nu-l vedem de propriile oprelişti. Prin contemplarea celor ce ne-nconjoară pătrundem, prin 
suflet, în Sufletul divin, ne-mpărtăşim cu Adevăr pur şi simplu. Nu-seamnă asta a-ndepărta 
cunoaşterea sau a ignora binefacerile ştiinţei. Este numai a urma Calea cea de credinţă şi a 
purta în noi smerenia şi bunăcuviinţa. Este a ne urma destinul şi-a ne-ndestula din apa cea 
mai pură. Este a ne deschide mintea spre lumea cea reală şi nu a construi fantastice 
meleaguri prin prisma filtrelor autoimpuse. De ce sa punem singuri vămi în calea spre Lumină 
când ea ne este dată gratis şi cu prisosinţă? Doar un nebun s-ar fereca în lanţuri pentru a nu 
primi o binecuvântată videcare. Iar dacă am aflat în cele de pe urmă că smerenia e cheia de la 
uşa căutată atunci să ştim cum o găsim pe-aceasta – prin practica virtuţilor. Nu poate fi 
smerenie fără de virtute aşa cum râul nu se dă la deal şi nici Soarele la stele, ci merg pe căile 
de la-nceput bătute şi cunoscute ca fiindu-le în fire. 

  
 
Bucureşti, 3 martie 2012 A.D.   Cav. Mare Cruce Dan VASILIU 

Marele Prior General Magistral al României  


