ОБРЪЩЕНИЕ
на Великия Майстор на Великата Ложа на Стария и Приет Шотландски Ритуал в
България към Първия Велик Събор, проведен на 11.10.2013 г.
Високо Уважаеми братя майстори на столове, обични братя,
Искам от мое име и от името на братята Велики сановници да Ви благодаря за това, че ни
гласувахте доверие да изпълняваме поверените ни длъжности във Великата Ложа. Както
се вижда от приетата декларация и още повече от Устава, по който ще работи нашата
Велика ложа, тя е сдружение на пълноправни ложи, и всички решения по управлението и
се вземат от съответните колективни органи – Велик събор, общо събрание, съюзен
съвет. Няма еднолично вземане на решения. Вярвам, че това ще спомогне за похармоничното управление на Великата ложа. Признавам, че както аз така и другите
избрани братя, нямаме голям опит като велики сановници. Това което ни дава сили и
увереност е подкрепата на братята, които ни избраха. Та тук в тази зала са братя,
благодарение на които масонството просъществува в България, братя които са изградили
ложи, посветили са стотици търсещи и са им дали светлината. Разчитаме на всички вас
братя.
Както съм имал вече възможност да кажа, ние тръгваме по един нов път, и си давам
сметка че този път нито ще бъде лесен, нито ще доведе до бързи резултати. За мен е
много по-важно обаче да го извървим всички заедно. По този път да няма „ние” и „те”, а
да бъдем само „ние”, и всички заедно да споделяме радостите от постигнатите успехи по
пътя, както и заедно да преодоляваме трудностите. Времето показа, че масонски
формирования, които се градят на позицията „ние сме единствено праведните и
регулярните, а всички останали са грешни” не носят истинските масонски ценности и
нямат бъдеще. Нямат бъдеще и масонски формирования, изградени като бизнес клубове,
в които икономическите и финансови зависимости, вземат връх над братските
отношения. ВЛСПШРБ ще успее само ако се ограничи от такова поведение и практики.
ВЛСПШРБ трябва да устоява своята идентичност, а тя е Стария и Приет Шотландски
ритуал в неговия най-чист и традиционен вид. Практикуването на ритуалите са нашата
връзка с традициите, те са двигателя, който движи процеса на търсене и
усъвършенстване. Нека не забравяме какво ни е събрало, и нека тази идея води нашите
дела. Нека да върнем истинския смисъл на думата „братство” и на обръщението
„братко”. След като толкова години градихме храма на масонството в България, днес сме
принудени да го започнем отначало. Но истинския масон е зидар и градежът е смисъла на
неговия живот. И защото истинският масон носи прошката в себе си, ние няма да кажем
лоша дума за тези, които ни принудиха да започнем градежа си отначало. Но нека този
път бъдем по-внимателни и не допускаме кухини и строшени камъни в зидовете на
нашия нов храм.
На добър път на новата Велика Ложа.
В прослава на Великия архитект на Вселената.
Н.В.У. Велик Майстор

