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FFrraannccss--MMaaççoonnss  ddee  RRiittee  EEccoossssaaiiss  AAnncciieenn  eett  AAcccceeppttéé                                                                                                                                        

LLIIBBEERRTTEE--EEGGAALLIITTEE--FFRRAATTEERRNNIITTEE                                                                                                                                                                                        

VVéénnéérraabbllee  MMaaîîttrree  eett  vvoouuss  ttoouuss  mmeess  ffrrèèrreess,,  eenn  vvooss  ggrraaddeess  eett  qquuaalliittééss,,  

LLoorrssqquuee  llee  vvéénnéérraabbllee  mmaaîîttrree  mm’’aa  ddeemmaannddéé  ddee  ppllaanncchheerr  ssuurr  llee  ssyymmbboolliissmmee  ddee  llaa  lluummiièèrree,,  jj’’aaii  mmeessuurréé  

ll’’aammpplleeuurr  ddee  llaa  ttââcchhee  eett  mmee  ssuuiiss  ddeemmaannddéé  ppaarr  qquueell  bboouutt  ccoommmmeenncceerr,,  ttaanntt  llee  ssuujjeett  ppeeuutt  aappppoorrtteerr  ddee  llaa  

ccoonnffuussiioonn  eett  ll’’eexxhhaauussttiivviittéé  ddee  ccee  qquuii  eenn  eesstt  ddiitt  ddeeppuuiiss  llaa  nnuuiitt  ddeess  tteemmppss,,  ppoouuvvaanntt  mmee  mmeettttrree  ssuurr  llee  

cchheemmiinn  dd’’uunnee  mmaauuvvaaiissee  iinntteerrpprrééttaattiioonn..    

LLaa  lluummiièèrree  aa  ffaaiitt  ll''oobbjjeett  dd''uunnee  iinntteerrpprrééttaattiioonn  ssyymmbboolliiqquuee  ddèèss  qquuee  lleess  hhoommmmeess  ssee  ssoonntt  mmiiss  àà  ccrrooiirree  ddaannss  

uunn  aauu--ddeellàà..  DDeeppuuiiss  llaa  ppoossssiibbllee  ddééiiffiiccaattiioonn  dduu  ffeeuu,,  ddeevveennuu  éélléémmeenntt  vviittaall  ppoouurr  ll''HHoommmmee  pprrééhhiissttoorriiqquuee,,  llaa  

lluummiièèrree  ss’’eesstt  vvuu  ddeess  oorriiggiinneess  eett  ddeess  vveerrttuuss  ssuurrnnaattuurreelllleess..  

LLaa  lluummiièèrree,,  aauu  sseennss  pprroopprree,,  eesstt  ccoonnnnuuee  ppoouurr  êêttrree  llee  JJoouurr,,  tteemmppss  ppeennddaanntt  lleeqquueell  lleess  HHoommmmeess  aaggiisssseenntt,,  

ppaarr  ooppppoossiittiioonn  aauuxx  TTéénnèèbbrreess  qquuii  ssoonntt  ccoonnnnuueess  ppoouurr  êêttrree  llaa  NNuuiitt,,  tteemmppss  ppeennddaanntt  lleeqquueell  lleess  HHoommmmeess  

ddoorrmmeenntt..    

LLaa  lluummiièèrree,,  aauu  sseennss  ffiigguurréé,,  eesstt  ccoonnnnuuee  ppoouurr  êêttrree  llaa  ccllaarriiffiiccaattiioonn  dd’’uunnee  nnoottiioonn,,  ppaarr  ooppppoossiittiioonn  àà  

ll’’OObbssccuurriittéé  qquuii  eesstt  ccoonnnnuuee  ppoouurr  êêttrree  ll’’ééttaatt  dd’’iiggnnoorraannccee,,  oonn  eenntteenndd  ttrrèèss  ssoouuvveenntt  qquueellqquu’’uunn  ddiirree  ««  vveeuuiilllleezz  

nnoouuss  aappppoorrtteerr  vvoottrree  lluummiièèrree  ssuurr  tteell  aassppeecctt  ddeess  cchhoosseess  »»..    

LLaa  lluummiièèrree  ddoonncc,,  ss’’ooppppoossee  àà  ll’’oobbssccuurriittéé  ddaannss  ll’’eesspprriitt  ggéénnéérraall  ;;  cceettttee  aapppprrééhheennssiioonn  dduu  ccoommmmuunn  ddeess  

mmoorrtteellss  nn’’eesstt  ppaass  ttrrèèss  llooiinn  ddee  ccee  qquu’’eenn  ppeennssee  llaa  ffrraanncc--mmaaççoonnnneerriiee  ppuuiissqquuee  llee  ccaannddiiddaatt  àà  ll’’iinniittiiaattiioonn,,  

hhaabbiillllee  llee  ssyymmbboollee  ddee  ll’’oobbssccuurriittéé  qquu’’eesstt  llee  bbaannddeeaauu  aavvaanntt  dd’’aavvooiirr  aaccccèèss  àà  llaa  lluummiièèrree  lloorrss  ddee  ssoonn  

iinnttrroodduuccttiioonn  eenn  llooggee..  

LL’’AApppprreennttii  FFrraanncc--MMaaççoonn  qquuee  jjee  ssuuiiss,,  ddééffiinniiss  llaa  LLuummiièèrree  ccoommmmee  ééttaanntt  llaa  FFrraatteerrnniittéé,,  mmoonn  iinnssttrruuccttiioonn  

mmaaççoonnnniiqquuee  aauu  ttrraavveerrss  dduu  MMéémmeennttoo  eett  mmoonn  vvééccuu  ddeess  ttrraavvaauuxx  eenn  llooggee  mm’’eenn  ffoonntt  ll’’aatttteesstteerr..  

LL’’iinnssttrruuccttiioonn  aauu  11eerr  ddeeggrréé  dduu  rriittee  ééccoossssaaiiss  aanncciieenn  eett  aacccceeppttéé,,  qquuii  ffiigguurree  ddiitt  ::  

  DD..  ––  DDeeppuuiiss  qquuaanndd  êêtteess--vvoouuss  FFrraanncc--MMaaççoonn  ??  

  RR..  ––  DDeeppuuiiss  qquuee  jj’’aaii  rreeççuu  llaa  LLuummiièèrree..  

  DD..  ––  QQuuee  ssiiggnniiffiiee  cceettttee  rrééppoonnssee  ??  

  RR..  ––  QQuuee  nnoouuss  nnee  ddeevveennoonnss  rrééeelllleemmeenntt  FFrraannccss--MMaaççoonnss  qquu’’àà  ppaarrttiirr  dduu  jjoouurr  ooùù  nnoottrree  eesspprriitt  ss’’eesstt  

oouuvveerrtt  àà  ll’’iinntteelllliiggeennccee  ddeess  mmyyssttèèrreess  ddee  llaa  FFrraanncc--MMaaççoonnnneerriiee..  

PPlluuss  llooiinn,,  llee  MMéémmeennttoo  ddee  ll’’aapppprreennttii  ccoonnttiinnuuee  eenn  ddiissaanntt  ::  

  DD..  ––  PPoouurrqquuooii  vvoottrree  llooggee  eesstt  eellllee  ssiittuuééee  ddee  ll’’OOcccciiddeenntt  àà  ll’’OOrriieenntt  ??  

  RR..  ––  EEllllee  eesstt  oorriieennttééee  ppoouurr  rraappppeelleerr  qquuee  llaa  FFrraanncc--MMaaççoonnnneerriiee  iinnddiiqquuee  llaa  ddiirreeccttiioonn  ddee  llaa  

LLuummiièèrree..  IIll  aappppaarrttiieenntt  aauuxx  FFrraannccss--MMaaççoonnss  ddee  ss’’eennggaaggeerr  ddaannss  llaa  vvooiiee  aaiinnssii  ttrraaccééee  aaffiinn  ddee  

mmaarrcchheerr  ppaarr  eeuuxx--mmêêmmeess  àà  llaa  rreecchheerrcchhee  ddee  llaa  VVéérriittéé..  

CCeellaa  ssiiggnniiffiiee--tt--iill  qquuee  cceeuuxx  qquuii  nnee  ssoonntt  ppaass  iinniittiiééss  FFrraannccss--MMaaççoonnss  ssoonntt  ddaannss  lleess  ttéénnèèbbrreess  ??  CC’’eesstt  eenn  eeffffeett  

ccee  qquuee  ccoonnffiirrmmee  llee  MMéémmeennttoo  ddee  ll’’aapppprreennttii  ::  

  DD..  ––  PPoouurrqquuooii  vvoouuss  êêtteess  vvoouuss  ffaaiitt  rreecceevvooiirr  FFrraanncc--MMaaççoonn  ??  

  RR..  ––  PPaarrccee  qquuee  jj’’ééttaaiiss  ddaannss  lleess  ttéénnèèbbrreess  eett  qquuee  jj’’aaii  ddééssiirréé  llaa  LLuummiièèrree..  

  DD..  ––  EExxpplliiqquueezz  cceettttee  rrééppoonnssee  

  RR..  ––  LLaa  ssoocciiééttéé  aauu  mmiilliieeuu  ddee  llaaqquueellllee  nnoouuss  vviivvoonnss  nn’’eesstt  qquuee  ppaarrttiieelllleemmeenntt  cciivviilliissééee..  LLeess  vvéérriittééss  yy  

ssoonntt  eennttoouurrééeess  dd’’oommbbrreess  ééppaaiisssseess,,  lleess  pprrééjjuuggééss  eett  ll’’iiggnnoorraannccee  llaa  ddoommiinneenntt,,  llaa  ffoorrccee  oouu  llaa  rruussee  yy  
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pprriimmee  llee  ddrrooiitt..  LLaa  pplluuss  ggrraannddee  ssoommmmee  ddee  VVéérriittéé  eett  ddee  LLuummiièèrree  nnee  ssaauurraaiitt  ddoonncc  mmiieeuuxx  ssee  

rreennccoonnttrreerr  qquuee  ddaannss  lleess  TTeemmpplleess  mmaaççoonnnniiqquueess  ooùù  ddeess  hhoommmmeess  éépprroouuvvééss  eett  cchhooiissiiss  ssee  

ccoonnssaaccrreenntt  àà  ll’’ééttuuddee  eett  aauu  ttrraavvaaiill..  

NNoouuss  ppoouuvvoonnss  ffaaiirree  ccllaaiirreemmeenntt  llee  lliieenn  eett  nnoouuss  aappeerrcceevvooiirr  qquuee  llaa  LLuummiièèrree  eenn  FFrraanncc--MMaaççoonnnneerriiee  aa  ppoouurr  

ccoorroollllaaiirree  llaa  VVéérriittéé,,  ssiinnoonn  sseemmbbllaabbllee  àà  llaa  VVéérriittéé..  MMaaiiss  ddee  qquueellllee  VVéérriittéé  ss’’aaggiitt--iill  ??  IIll  ss’’aaggiitt  ddee  llaa  pprraattiiqquuee  

ddee  llaa  FFrraatteerrnniittéé..  TTaanntt  ddee  gguueerrrreess,,  ddee  ccoonnfflliittss,,  eettcc..  ddaannss  ccee  mmoonnddee,,  ppaarrccee  qquuee  lleess  HHoommmmeess  nnee  ssee  

rreeggaarrddeenntt  ppaass  ccoommmmee  ddeess  FFrrèèrreess,,  ss’’iillss  ssee  rreeccoonnnnaaiissssaaiieenntt  ccoommmmee  tteellss,,  ttoouuss  lleess  ccoonnfflliittss  sseerraaiieenntt  uunn  

mmaauuvvaaiiss  ssoouuvveenniirr  eett  àà  ccee  ttiittrree,,  llaa  FFrraanncc--MMaaççoonnnneerriiee  eesstt  llee  ccrreeuusseett  qquuii  ppeerrmmeett  àà  ddeess  hhoommmmeess  ddee  ttoouuttee  

oorriiggiinnee,,  qquuii  ssaannss  eellllee,,  nnee  ssee  sseerraaiieenntt  jjaammaaiiss  ccoonnnnuuss,,  ddee  pprraattiiqquueerr  llaa  FFrraatteerrnniittéé  VVrraaiiee  qquuii  lliibbèèrree  ddeess  

ppaassssiioonnss  ddee  bbaass  éécchheellllee  eett  ddeess  ééggooss  qquuii  aappppoorrtteenntt  lleess  ccoonnfflliittss..  MMaaiiss  eesstt--iill  ttoouutt  aauuttaanntt  vvrraaii  qquu’’aauussssiittôôtt  

iinniittiiéé  FFrraanncc--MMaaççoonn,,  ll’’oonn  pprraattiiqquuee  cceettttee  VVéérriittéé  LLuummiinneeuussee  oouu  eennccoorree  cceettttee  LLuummiièèrree  VVéérriiddiiqquuee  qquu’’eesstt  llaa  

FFrraatteerrnniittéé  ??  EEnn  hhoommmmeess  FFrraannccss  eett  eenn  ttoouuttee  FFrraanncchhiissee,,  nnoouuss  ddeevvoonnss  aaddmmeettttrree  qquuee  nnoonn,,  dd’’ooùù  llaa  rraaiissoonn  

dd’’êêttrree  eett  ll’’iimmppoorrttaannccee  dduu  ddééggrroossssiissssaaggee  ddee  nnoottrree  ppiieerrrree  bbrruuttee  ppaarr  ll’’uuttiilliissaattiioonn  dduu  MMaaiilllleett  eett  dduu  CCiisseeaauu  eett  

cc’’eesstt  ffoorrtt  ddee  ccee  ssyymmbboolliissmmee  qquuee  lloorrss  ddee  nnoottrree  iinniittiiaattiioonn  eenn  ttaanntt  qquu’’aapppprreennttiiss,,  nnoouuss  nnoouuss  ssoommmmeess  vvuuss  

ffaaiirree  nnoottrree  pprreemmiieerr  ttrraavvaaiill  eenn  ffrraappppaanntt  ppaarr  ttrrooiiss  ffooiiss,,  llaa  ppiieerrrree  bbrruuttee  ppaarr  llee  cciisseeaauu  ssoouuss  ll’’iimmppuullssiioonn  dduu  

mmaaiilllleett..  IIll  ss’’aaggiitt  dd’’uunn  ttrraavvaaiill  ssuurr  ssooii--mmêêmmee  ddee  ttoouutt  iinnssttaanntt,,  ssaannss  rrééppiitt..  LLee  mmaaiilllleett  ddooiitt  aaggiirr  ssuurr  llee  cciisseeaauu  

ppoouurr  ddééggrroossssiirr  llaa  ppiieerrrree  bbrruuttee,,  llee  rrééssuullttaatt  eenn  eesstt  llaa  FFrraatteerrnniittéé  qquuee  rreesssseenntt  llee  FFrrèèrree  ssuurr  qquuii  nnoouuss  ppoorrttoonnss  

nnoottrree  aatttteennttiioonn..  DD’’aauuttaanntt  pplluuss  qquuee  ll’’IInnssttrruuccttiioonn  MMaaççoonnnniiqquuee  aauu  11°°  DDeeggrréé  nnoouuss  yy  iinncciittee  ddaannss  llee  

MMéémmeennttoo  ::  

  DD..  ––  QQuu’’aavveezz--vvoouuss  aappeerrççuu  eenn  eennttrraanntt  ddaannss  llee  TTeemmppllee  ??  

  RR..  ––  RRiieenn  qquuee  ll’’eesspprriitt  hhuummaaiinn  nnee  ppuuiissssee  ccoommpprreennddrree  ::  uunn  vvooiillee  ééppaaiiss  mmee  ccoouuvvrraaiitt  lleess  yyeeuuxx..  

  DD..  ––  CCoommmmeenntt  eexxpplliiqquueezz--vvoouuss  cceettttee  rrééppoonnssee  ??  

  RR..  ––  IIll  nnee  ssuuffffiitt  ppaass  dd’’êêttrree  mmiiss  eenn  pprréésseennccee  ddee  llaa  VVéérriittéé  ppoouurr  qquu’’eellllee  nnoouuss  ssooiitt  iinntteelllliiggiibbllee..  LLaa  

lluummiièèrree  nn’’ééccllaaiirree  ll’’eesspprriitt  hhuummaaiinn  qquuee  lloorrssqquuee  rriieenn  nnee  ss’’ooppppoossee  àà  ssoonn  rraayyoonnnneemmeenntt..  TTaanntt  qquuee  

ll’’iilllluussiioonn  eett  lleess  pprrééjjuuggééss  nnoouuss  aavveeuugglleenntt,,  ll’’oobbssccuurriittéé  rrèèggnnee  eenn  nnoouuss  eett  nnoouuss  rreenndd  iinnsseennssiibblleess  àà  llaa  

sspplleennddeeuurr  dduu  VVrraaii..  

NNoottrree  ééggoo  nnoouuss  jjoouuee  ddeess  ttoouurrss  àà  ttoouutt  mmoommeenntt,,  dduu  ffaaiitt  ddee  nnoottrree  éédduuccaattiioonn  pprrooffaannee  eett  ddeess  ddooggmmeess  

rreelliiggiieeuuxx  aannccrrééss  eenn  nnoouuss  ddèèss  nnoottrree  tteennddrree  eennffaannccee,,  vvooiillàà  ppoouurrqquuooii  àà  ttoouutt  mmoommeenntt,,  llee  mmaaiilllleett  ddooiitt  êêttrree  eenn  

mmoouuvveemmeenntt  ((llaa  VViiggiillaannccee  eett  llaa  PPeerrsséévvéérraannccee  dduu  CCaabbiinneett  ddee  RRééfflleexxiioonn)),,  eett  llee  cciisseeaauu  ll’’aaiiddaanntt,,  ddééggrroossssiirr  

cceettttee  ppiieerrrree  bbrruuttee  ddiiffffiicciillee,,  cceeccii  eenn  vvuuee  ddee  rreesstteerr  ddaannss  llee  VVrraaii  eett  ddoonncc  ddaannss  llaa  LLuummiièèrree..  CC’’eesstt  aauussssii  

ll’’eennddrrooiitt  eett  ll’’ooccccaassiioonn  ddee  ddiirree  qquuee  nnoottrree  mmaarrcchhee  dd’’aapppprreennttii  eesstt  ffoorrttee  ddee  ssiiggnniiffiiccaattiioonn  ppuuiissqquu’’eellllee  ssiiggnniiffiiee  

««  llee  zzèèllee  qquuee  nnoouuss  ddeevvoonnss  mmoonnttrreerr  eenn  mmaarrcchhaanntt  vveerrss  llaa  LLuummiièèrree  »»..  IIll  eenn  ffaauutt  dduu  zzèèllee  eett  ddee  llaa  ttéénnaacciittéé  

ppoouurr  rreesstteerr  ssuurr  llee  cchheemmiinn  ddee  llaa  LLuummiièèrree,,  ddaannss  uunn  mmoonnddee  qquuii  nnoouuss  ttiirree  ppeerrppééttuueelllleemmeenntt  vveerrss  lleess  bbaass  

iinnssttiinnccttss  eett  ll’’eesspprriitt  ddee  ddiivviissiioonn..  

NNee  ddiitt--oonn  ppaass  qquuee  cc’’eesstt  dduu  cchhoocc  ddeess  iiddééeess  qquuee  jjaaiilllliitt  llaa  lluummiièèrree  ??  EEtt  nn’’eesstt  ccee  ppaass  àà  ccee  ttiittrree  qquuee  llaa  FFrraanncc--

MMaaççoonnnneerriiee,,  aauu  ttrraavveerrss  ddee  ll’’iinniittiiaattiioonn  aavveecc  lleess  ssyymmbboolleess  bboouulleevveerrssaannttss  dduu  ccaabbiinneett  ddee  rrééfflleexxiioonn  eett  

ll’’iinncciittaattiioonn  àà  llaa  vviiggiillaannccee  eett  àà  llaa  rreemmiissee  eenn  qquueessttiioonn  ddee  nnooss  pprrééjjuuggééss,,  nnooss  pprrêêttss  àà  ppeennsseerr,,  nnooss  ccoonnffoorrttss  

iiddééoollooggiiqquueess,,  nnoouuss  cchhooqquuee  eennccoorree  pplluuss,,  ssaacchhaanntt  qquuee  ddee  ccee  cchhoocc  jjaaiilllliirraa  llaa  lluummiièèrree  ??  

LLaa  LLuummiièèrree  eenn  FFrraanncc--MMaaççoonnnneerriiee  nn’’eesstt  ppaass  uunn  ddooggmmee  ppuuiissqquu’’iill  nn  yy  aa  ppaass  ddee  ssaannccttiioonn  àà  ssaa  nnoonn  pprraattiiqquuee,,  

nnii  uunnee  vvéérriittéé  rréévvééllééee  mmaaiiss  eellllee  eesstt  uunn  AArrtt  eett  àà  ccee  ttiittrree  ddoonncc,,  uunn  ééttaatt  dd’’eesspprriitt  ppeerrmmaanneenntt..  PPoouurr  bbaaiiggnneerr  

ddaannss  cceett  ééttaatt  dd’’eesspprriitt,,  ss’’aasssseemmbblleerr  eenn  FFrrèèrreess  ppaarrttaaggeeaanntt  llee  mmêêmmee  ddééssiirr,,  eesstt  iimmppoorrttaanntt,,  dd’’ooùù  ll’’iimmppoorrttaannccee  

ddee  llaa  LLooggee..  

LLaa  llooggee  nnoouuss  rraappppeellllee  ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee  llaa  LLuummiièèrree  àà  cchhaaqquuee  rriittuueell  aauu  ggrraaddee  dd’’aapppprreennttii  lloorrssqquuee  llee  

vvéénnéérraabbllee  mmaaîîttrree  ddeemmaannddee  aauu  11eerr  ssuurrvveeiillllaanntt  ::  

  FFrrèèrree  11eerr  ssuurrvveeiillllaanntt,,  qquu’’aavvoonnss--nnoouuss  ddeemmaannddéé  lloorrss  ddee  nnoottrree  pprreemmiièèrree  eennttrrééee  ddaannss  llee  TTeemmppllee  ??  

  LLee  11eerr  ssuurrvveeiillllaanntt  rrééppoonndd  ::  LLaa  LLuummiièèrree  VVéénnéérraabbllee  MMaaîîttrree..  

  LLee  VVéénnéérraabbllee  MMaaîîttrree  ddiitt  eennssuuiittee  ::  ««  QQuuee  cceettttee  LLuummiièèrree  nnoouuss  ééccllaaiirree  »»..  



EEnn  ddeemmaannddaanntt  llaa  LLuummiièèrree,,  ll’’IInniittiiéé  nnee  ddeemmaannddee  ppaass  uunnee  rréévvééllaattiioonn  rreelliiggiieeuussee,,  mmaaiiss  llee  cchhoocc  iinniittiiaall,,  

pprrooppiiccee  àà  ssoonn  éévveeiill  qquu’’iill  aatttteeiinnddrraa  ppeeuutt--êêttrree  eenn  ffaaiissaanntt  lleess  eeffffoorrttss  nnéécceessssaaiirreess..  

EEnnffiinn,,  jjee  rreepprreennddrraaiiss  ssiimmpplleemmeenntt  ccee  qquu’’aa  ddiitt  ddee  llaa  LLuummiièèrree,,  uunn  MMaaîîttrree  mmaaççoonn  aauu  rriittee  ééccoossssaaiiss  aanncciieenn  eett  

aacccceeppttéé,,  aauu  ttrraavveerrss  dd’’uunnee  ppllaanncchhee  qquuee  jj’’aaii  ppuu  ttrroouuvveerr  eett  lliirree  ssuurr  llee  WWeebb  ::  

««  JJ’’aaii  lloonnggtteemmppss  rreeggaarrddéé  eett  ééccoouuttéé  lleess  MMaaîîttrreess  eett  lleess  ssuurrvveeiillllaannttss  ddee  mmoonn  aatteelliieerr  eett  lleess  eennsseeiiggnneemmeennttss  

ddee  mmoonn  rriittee  ppoouurr  mmiieeuuxx  vviivvrree  mmaa  ccoonnddiittiioonn  hhuummaaiinnee,,  mm’’aamméélliioorreerr  aaffiinn  dd’’aamméélliioorreerr  llaa  CCoonnddiittiioonn  

HHuummaaiinnee  ddaannss  llee  mmoonnddee  pprrooffaannee..  »»  

VVéénnéérraabbllee  MMaaîîttrree,,  jj’’aaii  ddiitt..  

SS  ::..TT  ::..                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

OOrriieenntt  ddee  BBrraazzzzaavviillllee  

 

 


