
НВУ,  МВУ,  ВУ, Обични братя, 
 

 Преди четири години едно събитие постави началото на коренна промяна на 

Масонството в България – реактивирането на ВЛСПШРБ, основана през 

далечната 1917г. Още от своето реактивиране през 2013г. ВЛСПШРБ се превърна 

в основен инициатор на различни активности, спомогнали за развитието на Шотландския 

ритуал, както и за обединението на българското масонство на основата на масонската 

философия. През тези години бе обърнато особено внимание именно на философията на 

ритуала, която лежи в основата на Масонството, като това стана възможно благодарение на 

труда на всички нас, членовете на тази Велика ложа. 

Днес встъпва в длъжност новоизбраният Съюзен съвет на ВЛСПШРБ. Аз 

вярвам, че този Съюзен съвет, който в голямата си част е съставен от членовете на предходния, 

ще бъде достоен продължител на започнатото и ще работи успешно за просперитета на тази 

Велика ложа в частност, както и на Масонството като цяло. Като част от сега встъпващия в 

длъжност Съюзен съвет, аз съм натоварен с нелеките задачи на длъжността на Велик оратор. 

Обаче, може би противно на всички очаквания към изпълняващия тази длъжност, аз ще се 

старая да не говоря много, както и да не се упражнявам в реторика пред никого. Вместо това, ще 

се опитам да се концентрирам в търсене на решения за по-добра и ползотворна работа на общия 

ни градеж. Не възнамерявам да говоря поучително и навсякъде, а ще се стремя да мисля повече 

и по-правилно, за да спомогна за разпознаване на възникнали проблеми в работата и за да 

намирам адекватни решения на тези проблеми. Ще се старая да напомням на Братята чираци, 

както и на самия себе си, че сме длъжни усърдно да учим. Ще се старая да напомням на Братята 

калфи, както и на самия себе си, че сме длъжни не само да учим, но и да градим, за да 

усъвършенстваме света около нас. Ще се старая, също така, да напомням на Братята майстори, 

както и на самия себе си, че сме длъжни не само да учим и да градим храма на съвършенството, 

но и да предаваме наученото от нас на тези, които идват след нас, за да пребъде достойното ни 

дело. Мисля, че масоните се познават по делата, а не по думите, защото Масонството е в 

сърцето, а не на върха на езика. Вярвам, че Масонството е път към истината, както и че лъжата е 

абсолютно несъвместима с него. За това ще работя за създаване между всички Братя на чисти 

отношения, лишени от всякакъв фалш и корист и основани на великите идеи за свобода, 

равенство и братство. Не ми се вярва, че всички можем да се харесваме помежду си, въпреки че 

много се надявам, но съм убеден, че всички ние трябва да харесваме идеята която ни е събрала и 

в чието име се наричаме Братя. Разбирателството между Братята в името на ритуала и 

ценностите, които той носи, ще бъде един от големите ми приоритети в бъдещата работа, 

защото само когато има разбирателство между всички може да цари братска любов, а само 

когато има братска любов - братската верига може да бъде здрава и единената братска енергия 

може да бъде насочена към извличане на истинските ползи от ритуалната работа, скрити във 

философията на ритуала.  

Нека се научим да прощаваме и да бъдем снизходителни към грешките на останалите 

вместо да ги критикуваме и съдим, защото никой не е съвършен. Нека мислим и работим за 

единение на желанията и действията ни в името на ритуала и да помним върховната отговорност 

да бъдем негови ученици, пазители и продължители, която сме поели пред всички знайни и 

незнайни наши предци – Братя масони, встъпвайки в това братство. 
 

01 АL 6018,            Велик Оратор на ВЛСПШРБ 


