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ИДВА СВЕТЪЛ ПРАЗНИК - КОЛЕДА

Събрани около коледните елхи,
Свободните Зидари от цял свят
заедно със семействата си ще
честват празника на Светлината и
обичта. Едно от най-истинските
определения за обич към хората и
към Родината дава Старият Велик
Майстор на Турция Ремзи Санвер:
"Първият кръг е любовта, която
Свободният Зидар изпитва към самия
себе си. Следва вторият кръг собственото му семейство. Следва
любовта, която изпитва към народа
си,
и
накрая
към
цялото
човечество." Пак той e казал, че
"Свободното Зидарство служи за
обединяването
на
различните
народи, но не заемайки политически
позиции,
а
по-скоро
чрез
обединяването, чрез събирането на
едно място на елитите на различните
нации".
В България Свободните Зидари са
хората, които ще дарят добро и
красота за коледния празник на
човеците до себе си.
С годините се налагаше представата,
че дарителството е част от основните
задачи пред Свободните Зидари.
Преди няколко месеца една от
живите легенди в Масонството Томас
Джаксън каза: "Дарителството е
сърцевина, но не е сърцевината.
Голямата
цел
на
Свободното
Зидарство е да привлича добри хора
и да ги прави още по-добри. И така
добрите
хора
да
подпомагат
обществото."
В миналото празникът Коледа не е
бил популярен, защото християните
знаели, че е езически обичай.
Промяната става през 1848 г., когато

в
Лондон
излиза
известната
илюстрация на кралица Виктория и
кралското семейство пред коледното
дърво. Нейният съпруг Алберт СаксКобург - член на Ордена на Златното
руно и Ордена на жартиера, се върнал
от Германия и донесъл коледната
елха, която се превърнала в традиция
в Уиндзорския дворец. Само за няколко
години почти всяка къща в Англия вече
имала коледно дърво по Коледа в чест
на монархията.
На върха на коледната елха по
традиция се поставя звезда. Звездата
е традиционен коледен символ от
десетилетия – виждаме я по улиците,
църквите, магазините, направена от
лампички – навсякъде. Обикновено
тази звезда се бърка със звездата,
която се е появила при митологичното
раждане на Исус. В действителност
няма нищо общо с нея. Коледната
звезда на практика е пентаграм.
Тази звезда свети и води Свободните
Зидари по пътя на любовта и
добротата.
Нека в тази празнична вечер всеки от
нас изпрати силата на своята енергия
към хората и светът да стане по-добър
и по-щастлив!
НОВИНИ
СИМВОЛИЗМЪТ НА КОЛЕДНАТА ЗВЕЗДА

В навечерието на Коледа вярата в
нашите мечти е по-силна от всякога. На
този празник на вълшебствата се
отличават основните символи на
Коледа - коледната елха, коледният
чорап и коледната звезда.
Коледната звезда заема особено
важно място от древността.
Петолъчната звезда, наричана още
Пентаграма, Пенталфа, Пламтяща
Звезда,
Блестяща
Звезда
или
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Лъчезарна Звезда, се появява в
множество култури и религиозни
течения. Името й произлиза от
гръцките думи Pente (Пенте - Пет) и
gramma (грама – буква, линия);
πεντέγραµµος (pentegrammos) или
πεντάγραµµος
(pentagrammos).
Нейната символика е многопластова
и се открива и в Ритуалите на
Свободното Зидарство.
Съвкупността от петте лъча на
пентаграма
символизират
петте
първоелемента - земя, вода, огън,
въздух и етер. Освен алхимични
субстанции,
символът
е
олицетворение на върховната сила,
на Божественото творение, като всеки
от петте лъча съответстват на:
- петте архангела - Михаел, Ауриел,
Метатрон, Габриел, Рафаел;
- петте вятъра - Циклон, Нот, Етър,
Зефир, Борей;
- петте посоки - Изток, Запад, Север,
Юг, Център;
- петте сезона - пролет, лято, есен,
зима, междинен;
- петимата евангелисти - Матей, Лука,
Йоан, Марко, Никодим;
- петте свещени животни - лъв, орел,
бик, ангел, грифон;
- петте пръста на ръцете и краката палец, показалец, среден, безименен,
малък;
- петте крайника на човешкото тяло два крака, две ръце, глава;
- петте вътрешни органа - черен дроб,
сърце, далак, бял дроб, бъбреци;
- петте външни органа - език, уста,
нос, уши, очи;
- петте вкуса - сладък, тръпчив, кисел,
горчив, солен;
- петте звука - говор, смях, пеене,
стон, плач;
- петте цвята - черен, син, червен,
жълт, бял; или син, червен, зелен,
жълт, бял;

- петте сетива - зрение, слух, обоняние,
вкус, осезание;
- петте изкуства - архитектура,
скулптура, рисуване, музика, поезия;
- петте естествени науки - математика
геометрия,
философия,
биология,
социология;
- пеимата благодетели - мъдреци,
художници,
учени,
откриватели,
законодатели и пр.
Пентаграмата съществува в две форми
- изправена и обърната. Изправената
форма е насочена с лъча нагоре към
небето и символизира първенството на
Духа над материята. Обърнатата
пентрагама в Свободното Зидарство,
при която единият лъч сочи към
Земята, наричана още Звездата на
Витлеем,
олицетворява
превъплъщаването
на
Духа
в
материята.
Така
изправената
пентаграма обозначава възшествието
на Божия син към Небесата чрез
силата на Светия Дух, а обърнатата снизхождението на Божия син към
Земята, отново чрез силата на Светия
Дух.
Петолъчната звезда е още символ на
Марс и като такъв всеки талисман се
изработва в петоъгълна форма или
притежава пет страни. В магическото
изкуство също се открива неговото
приложение, като се използва за
контрол и могъщество над злите сили и
като знак за положителна сила и
защита от злото.
Съществуват
много
връзки
на
пентаграма с християнството. Преди
кръста тя е била предпочитана
емблема върху бижутата и амулетите
на ранните християни. Също така се
счита за Божествен символ, показал
пътя на тримата мъдреци при
раждането на Исус Христос. Тя стои в
основата на Божественото начало, на
Божествените пропорции. Асоциира се
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също с петте рани на Божия син,
получени по време на разпятието му.
Всеки от петте лъча на пентаграма
притежава
определени
характеристики и качества, чиято
съвкупност
е
в
основата
на
многообразието на явленията в
природата. Нейната символика е
обширна
и
се
използва
от
богомилите, Питагор, учителя Петър
Дънов и др., които представят
нейните
древни
и
езотерични
тълкувания и символики. Яркото
сияние на звездата намира своето
отражение и място и на върха на
коледната елха, превръщайки се в
един от основните символи на
Коледа.
Тя
не
просто
краси
материалното,
а
символизира
просветлението и надеждата за посветли дни и по-светло бъдеще.

В подкрепа на бъдещите каузи на
Съвета
за
Благотворителност
и
Милосърдие от продажба на календари
и тефтери на Ордена през м. декември
са събрани 1510 лв. Средствата ще
бъдат използвани през 2018 г. за
инициативите,
които
ще
бъдат
осъществени от регистрираното от
Великата Ложа сдружение с нестопанска
цел „Веритас“.

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

Комисията за Благотворителност и
Милосърдие организира
Коледна
кампания
за
Клиниката
по
нервни
болести за деца при
МБАЛНП „Св. Наум“ и
Клиниката
по
детска
онкология към УМБАЛ
„Царица Йоанна – ИСУЛ“ в София.
Усмивки по лицата на децата
предизвикаха представленията на
Театър „ПАН“. Плодове и лакомства
от Дядо Коледа получиха 50 малки
пациенти на двете болници.

КАЛЕНДАР
Заседания на В:.Л:.С:.З:.М:.Ж:.Б:. за 2018 г.

- 16 февруари, петък;
- 18 май, петък;
- 28 септември, петък;
- 23 ноември, петък.
Заседания на Съвета по Общите Въпроси
за 2018 г.
- 6 февруари, вторник;
- 8 май, вторник;
- 18 септември, вторник;
- 13 ноември, вторник.
Заседания на Ложата на Съвършенството на
Тайните Майстори „Ново Утро“, Светая
Светих на София – 4-та Степен, за 2018 г.
- 9 март, петък;
- 9 юни, събота;
- 5 октомври, петък;
- 7 декември, петък.
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Заседания на Ложата на Съвършенството
на Тайните Майстори „Далет“, Светая
Светих на София – 4-та Степен, за 2018 г.

Заседания на Шапитъра на Рицарите от
Изтока и Запада, Бивак на София - 17-а
Степен, за 2018 г.

- 23 март, петък;
- 12 май юни, събота;
- 12 октомври, петък;
- 30 ноември, петък.

- 16 юни, събота.
Заседания на Шапитъра на Рицарите на
Розата и Кръста от Хередом „Розата на
България”, Долината на София – 18-а
Степен, за 2018 г.

Заседания на Ложата на Съвършенството
Кралска Арка на Енох – 13-а Степен, за
2018 г.

- 23 февруари, петък;
- 20 април, петък;
- 16 юни, събота;
- 19 октомври, петък.

- 3 ноември, събота.
Заседания на Ложата на Съвършенството
на Великите Богоизбрани, Съвършени и
Възвишени Зидари „Мория“, Тайната
Крипта на София – 14-а Степен, за 2018 г.

Заседания на Ареопага на Великите
Избрани Рицари Кадош “Орелът на
България“, Стана на София – 30-а Степен,
за 2018 г.

- 9 февруари, петък;
- 27 април, петък;
- 3 ноември, събота;
- 14 декември, петък.

- 26 януари, петък;
- 9 ноември, петък.

Комисията за Връзки с Обществеността
на В:.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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