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ОБРЪЩЕНИЕ НА ВЕЛИКИЯ МАЙСТОР

живота на Христа Спасителя, но
единствено вестта за неговото Светло
Възкресение произвежда в душите ни
истинска радост.
Истинският Великден е да видиш Бог
във всичко!
Истинският Великден е да откриеш
Божественото в себе си!
Истинският Великден е да споделиш
радостта от живота с най-близките и
най-обичните хора!
Скъпи Братя,
Нека Светлината на Възкресение да
запали в душите ви животворен огън!
Въздигнете се над житейските несгоди!
Споделете това, което имате, с оногова,
който се нуждае!
Нека
се
присъединим
към
тържествуващия хор на горната Църква,
към ликуването на ангелите и на
хубавата Божия природа.
Да отворим сърцата си за нови
благодатни сили и Светлина!
Бъдете здрави!
Радвайте се на Живота и на Любовта!
Светли празнични дни за вас и вашите
семейства, близки и приятели!

Н:.П:. СТАРИ ВЕЛИКИ МАЙСТОРИ,
В:.П:. ЗАМ:. ВЕЛИК МАЙСТОРЕ,
В:.П:. СТАР ПОМ:. ВЕЛИК МАЙСТОРЕ,
В:.П:. ПОМ:. ВЕЛИК МАЙСТОРЕ,
В:.П:. СТАРИ ВЕЛИКИ НАДЗИРАТЕЛИ,
В:.П:. ВЕЛИКИ НАДЗИРАТЕЛИ,
М:.П:. СТАРИ ВЕЛИКИ САНОВНИЦИ,
М:.П:. ВЕЛИКИ САНОВНИЦИ,
П:. СТАРИ ВЕЛИКИ САНОВНИЦИ,
П:. ВЕЛИКИ САНОВНИЦИ,
ПОЧИТАЕМИ СТАРИ МАЙСТОРИ,
ПОЧИТАЕМИ МАЙСТОРИ,
ББР:. НАДЗИРАТЕЛИ,
ББР:. МАЙСТОРИ, КАЛФИ И ЧИРАЦИ,

В

ъзкресението

Христово

е

величайше събитие – в него се
съдържа същността на нашата Вяра,
същността на нашето спасение. Бихме
били нещастни, ако Христос не бе
провъзгласил на света Божественото
си учение за правда, нравствена
чистота и Братолюбие. Но ние щяхме
да бъдем изгубени за вечния живот,
ако Той не бе възкръснал и не бе
доказал, че е Господар и на живота, и
на смъртта.
През цялата година празнуваме много
радостни и необикновени събития из

Христос Воскресе!
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верното полукълбо). Близко е до големия
израилтянски празник Пасха (ден преди
бягството
на
израилтяните
от
Египет за освобождаването им от
робство, Библия: Изход), който също е
свързан с лунния календар.
Ежегодното определяне на датата на
Великден води начало от Първия
вселенски събор (през 325 г. в Никея,
днес гр. Изник). Начинът е еднакъв както
при католици и протестанти, така и при
православни християни. Разминаването в
датите идва от това, че първите ползват
Григорианския календар, а вторите –
Юлианския. Православието спазва и
допълнително условие - Великден да не
съвпада с израилтянската Пасха. В
случай на съвпадане, католици и
протестанти
честват
Великден,
а
Православната църква го отлага със
седмица.
Седмицата след първото пълнолуние,
непосредствено следващо пролетното
равноденствие,
се
определя
като
Страстна, наречена още Седмица на
Страданията, последна от земния живот
на Иисус Христос. По този начин
определена, Великата Неделя не може да
се повтори в една календарна година
(което е възможно за празника Пасха).
През 2018 г. астрономическата пролет
настъпи на 20 март в 18:15 часа,
пълнолунието бе на 31 март в 15:38:02
часа и Великден е в следващата неделя, 8
април.
Широк е спектърът от обичаи по света за
възвеличаване на празника и зависи от
народни вярвания и предания. Писаните
яйца, козунакът и печеното агнешко
традиционно присъстват на нашата
трапеза.
В миналото яйцето се е асоциирало с
Вселената. А през пролетта то се е
смятало
за
олицетворение
на
Прераждането.
В
нашите
народни
обичаи перашките – писаните яйца, са
дълбоко втъкани във великденските
традиции. Свързват се с Христовото

ДЕН НА ВЕЛИЧИЕ, ПРОСЛАВА И ПОЧИТ

В

еликден е един от най-светлите в

християнския мир и е апотеоз (от грἀποθεόων,
apotheoun
да
обожествяваш) на църковните празници
в Православието. По „цялата повърхност на Земята” всяко християнско
семейство възвеличава Завръщането
към Вечния живот на Иисус Христос Божи син, Божие Превъплъщение и
Творение, единяващо Божественото
(мъжко) Начало с човешкото (женско)
непорочно лоно. Неговото Величие ни
озарявa с Вяра за Възраждане и за
съграждане на по-добър свят на
Хармония, Добротворство и Милосърдие.
Великият ден е през пролетта (в
умерения географски пояс), когато
природата се отърсва от зимна
летаргия и се събужда за активен
живот, когато възобновеният хлорофил
(от гр. χλωρός – зелен и φύλλον – лист)
събира Светлина и я преобразува в
хранителна канава, без които е
невъзможно нашето съществуване.
През
пролетта
(през
март
за
Северното
полукълбо)
денят
(Светлината) и нощта (мракът) се
изравняват.
Астрономически
се
определя от движението на Слънцето по
еклиптиката (от гр. ἔκλειψις, от лат.
ecliptica – затъмнение), когато то
пресича небесния екватор в точката на
равноденствие и пролетните лъчи
мигрират от южната в северната
небесна
полусфера.
Светлината
надделява над тъмата, падът на
лъчите увеличава радиана и става все
по-вертикален, за да достигне до
Правия ъгъл.
Великден е „подвижен” по дата (в
граници от 4 април до 8 май) –
празнува се през Великата Неделя,
следваща първото пълнолуние след
пролетното равноденствие (за Се2
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Възкресение, подобно на раждането на
живо пиленце от „статичното” яйце.
Българският обичай повелява яйцата
да се боядисват рано сутрин на Велики
четвъртък или на Страстната събота.
Прави го най-възрастната жена в
семейството, а украсяването (писането)
- млади момичета и булки. Багрят се с
естествени отвари от билки и ядки:
червено - с риган, сок от нар, череши,
малини, червени боровинки, обелки от
червен лук; жълто – с варени черупки
от орехи, обелки от ябълка, лимон и
портокал, чай от лайка, семена от
целина, стрита куркума; оранжево – със
смрадлика, варени обелки от лук,
моркови, червен пипер; зелено - с
коприва, листа от спанак; синьо – със
сини боровинки; виолетово – с цветове
от теменужки, чай хибискус (Hibiscus –
китайска и суданска роза).
Битуват много вярвания, според част от
които
синият
цвят
символизира
непорочност, оранжевият – обич и
любов, виолетовият - Кръста, зеленият
- Иисусовите Ученици, а жълтият самият
Бог.
Червените
яйца
олицетворяват пролятата Кръв на
Иисус, а перашките – Неговото Тяло.
Червените яйца се слагали в сито,
застлано с нова кенарена кърпа, за да
ги види Слънцето и да им се усмихне.
Вярвало се, че така ще придобият сила
да пазят от злини и уроки, да церят и
лекуват. Най-голяма е мощта на
първото боядисано яйце - то се слагало
под иконостаса или в сандъка с
моминския чеиз, или се заравяло на
нивата, за да пази от градушки. Броят
на яйцата се определял от членовете
на семейството. Обичаят изискал да се
освещават 5 яйца – символ на петте
Христови рани. Те били израз на
Милосърдие – старите хора казвали, че
трябва да се даряват, за да се радваме
на
Божието
Благоволение
и
Благоденствие.
В православния християнски свят
писаното
яйце
е
великденско

поздравление,
а
в
католическия
боядисаните яйца се криели и децата
трябвало да ги търсят. Тези, които ги
намерели, щели да бъдат жизнени и
здрави през цялата година.
За нашата трапеза се е месел
традиционен обреден хляб - колак,
пармак, кравай. През XVII век френски
хлебар за пръв път приготвил козунак
(без квас) за Великден и през 20 -те
години на миналия век той масово
навлязъл в родната традиция.
Печеното агнешко също е важна част от
празничния обичай - Иисус често е
представян като Божи Агнец. Агнето се
свързва с неговата жертвоготовност и
любов към човешкия род. Величието на
любовта е в това, че тя прави щастието
неотличимо
от
страданието.
Агне,
принесено в жертва в деня на
Възкресението, е знак на почит и
неговата невинност очиства греховете
ни. Обичаят изисква всеки да хапне
агнешко (с нетрошена кост) след 40
дневния пост, за да има сили за
градивност през годината.
В много страни друг символ е
Великденският заек. Свързва се с
Великата богиня на плодородието и на
възраждащия
се
живот
Еостре
(Афродита, Асторет, Астарта, Деметра, Хатрия, Ищар, Кали). През 1678 г.
в немска приказка се появява див заек,
който криел от децата яйца в градината.
И символът не е случаен – в антични
времена дивите зайци се възприемали
като символ на плодовитост и на Луната
(равноденствието).
За
разлика
от
питомните, дивите зайци се раждат
зрящи и предците вярвали, че те не
затварят очи дори и през нощта, за да
могат непрекъснато да се радват на
животворността в света.
Но най-важното е в нас самите, в нашето
съзнание. И в съботата преди полунощ,
когато ще се отслужва Тържественото
Богослужение, когато светлините в Храма
изгаснат и свещеникът изнесе запаления
трисвещник, пеейки „Приидите, приимите
3
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Свѣтъ, от невечернаго света и
прославите Христа, воскресшаго из
мертвых”,
нека
се
слеем
със
зараждащата се Светлина във всяка
ръчица.
Нека при обявяване на Възкресението,
под звуците на празничния тропар, с
любов да поздравим близките си с
църковнославянското
Христóсъ
воскрéсе!
И
когато
отговаряме
оистину воскрéсе! да се изпълним с
Велика Радост, че сме част от Братство,
посветило
се
в
служба
на
Добротворството и Милосърдието, на
Хармонията, Мъдростта и Красотата във
Вселената.РАТСКИ ОРДЕН

З

аседания на В:.Л:.С:.З:.М:.Ж:.Б:.

- 18 май, петък;
- 28 септември, петък;
- 23 ноември, петък.

З

аседания

на

Съвета

по

Общите

Въпроси
- 8 май, вторник;
- 18 септември, вторник;
- 13 ноември, вторник.

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

В

З

навечерието на Великден Съветът

на

Ложата

на

Съвършенството на Тайните Майстори
„Ново Утро“, Светая Светих на София –
4-та Степен
- 9 юни, събота;
- 5 октомври, петък;
- 7 декември, петък.

за Благотворителност и Милосърдие на
В:.Л:.С:.З:.М:.Ж:.Б:. зарадва малките
пациенти от СБАЛ по детски болести
„Проф. д-р Иван Митев“ и от Детското
отделение към Белодробната болница.
Артистите от Театър „ПАН“ изнесоха
забавна програма, с която запознаха
малчуганите с традициите за Цветница и
Великден.

З

аседания

на

Ложата

на

Съвършенството на Тайните Майстори
„Далет“, Светая Светих на София – 4-та
Степен
- 12 май, събота;
- 12 октомври, петък;
- 30 ноември, петък.

КАЛЕНДАР 2018

Н

аседания

а 2 юни 2018 г. в Охрид ще бъде

Осветена,
Учредена
и
Узаконена
Великата Ложа на Свободните Зидари за
Мъже и Жени на Македония.
Тържествената
Церемония ще
се
проведе под Чуковете на Великите
Майстори на Великата Ложа на
Свободните Зидари за Мъже и Жени на
Великобритания и на Великата Ложа на
Свободните Зидари за Мъже и Жени на
България, като българските Велики
Сановници ще изпълнят Ритуала.

З

аседания

на

Ложата

на

Съвършенството Кралска Арка на Енох –
13-а Степен
- 3 ноември, събота.
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З

аседания

на

Ложата

З

на

Съвършенството
на
Великите
Богоизбрани, Съвършени и Възвишени
Зидари „Мория“, Тайната Крипта на
София – 14-а Степен
- 27 април, петък;
- 3 ноември, събота;
- 14 декември, петък.

З

аседания

на

Шапитъра

аседания на Шапитъра на Рицарите

на Розата и Кръста от Хередом „Розата
на България”, Долината на София – 18-а
Степен
- 20 април, петък;
- 16 юни, събота;
- 19 октомври, петък.

З

на

аседания на Ареопага на Великите

Избрани Рицари Кадош “Орелът на
България“, Стана на София –
Степен
- 9 ноември, петък.

Рицарите от Изтока и Запада, Бивак на
София - 17-а Степен
- 16 юни, събота.

30-а

Комисията за ръзки с Обществеността
на :.Л:.С:.З:.М:.Ж:.Б:. благодари на Братята,
помогнали за издаването на
Информационния Бюлетин.
Очакваме вашите писма на адрес
bg.grandlodge@gmail.com
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