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РИЦАР НА РОЗАТА И КРЪСТА
Илюстрация на бижуто, почетната лента и престилката
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рестилката е от бял сатен,
поръбена с пурпурночервено
от едната страна и черно
от другата. Върху бялата страна е
избродирана страната на пеликана
от Бижуто. Върху черната страна
има голям червен кръст.
Почетната лента, носена отляво
надясно, е от кадифе или коприна,
пурпурна от едната страна и черна
от другата; тя е едноцветна и без
шарки от пурпурната страна. На
черната страна е избродиран червен кръст и се носи над сърцето.
Цветовете на лентата и на престилката, бяло и пурпурно, са символите на светлината и на зората
на деня и олицетворяват Вярата,
Надеждата и Милосърдието.
Бижуто представлява пергел
с рамена, отворени към шестдесет градуса
и облегнати
на степенуван полукръг.
От по-ниската част,
от едната страна, има
орел,

с разперени крила и наведена глава.
Сред египтяните орелът бил символ на мъдреца, защото крилете му
го носели над облаците в по-чистата атмосфера и по-близо до източника на светлина, а очите му не
били заслепени от тази светлина.
Тъй като орелът също така олицетворявал великият Египетски Бог на
Слънцето Амон-Ра, той е символ
на Безкрайния Върховен Разум или
Интелигентността. От другата
страна има пеликан, разкъсващ гръдта си, за да нахрани седемте си малки
в гнездо под него. Пеликанът символизира всеки филантроп и реформатор, който е предложил живота си
в полза на човечеството и по този
начин ни учи на неизчерпаема щедрост към всички хора, особено към
нуждаещите се и беззащитните.
Той също така олицетворява голямата и щедра благотворителност
на природата, от чието лоно всички създания черпят прехраната си.
По този начин пеликанът и орелът
заедно са символи на съвършената
мъдрост и съвършената преданост.
От двете страни се показва пурпурночервен кръст; на мястото на
пресичане на страните му, от страната на пеликана има пурпурночервена цъфнала роза. Кръстът, сочещ
към четирите основни посоки и
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чиито страни, безкрайно удължени
никога не биха се кръстосали, е символ на пространството или безкрайността. Кръстът е свещен символ
в много култури от най-ранната
древност. Розата е била от древността свята за слънцето и Аврора,
Гръцката богиня на Зората. Като
символ на сутрешната светлина,
тя олицетворява възкресението и
подновяването на живота и следователно безсмъртието. Кръстът
и Розата заедно символизират безсмъртието, спечелено с цената на
страдания и мъка. На най-високата
част на пергела се намира антична
корона. На сегмента на кръга от
страната на пеликана е думата на
тази Степен в специален шифър.
Това бижу е от злато; пеликанът и
орелът на него са от сребро.

Розата
Много мистични системи намират Розата за привлекателен символ. Използването º като Масонски
символ не е нищо друго, освен продължение и разширение на древната
традиция. В Гръцките мистерии на
Якхус бялата роза е била символ на
тишината, добродетел в 4° Степен.
В класическата митология цветът
на червената роза се придава на бяла
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Символизъм
Символизмът тук е съставен
от напомняния от предишните Степени, намеци за бъдещи
Степени и символите на трите
големи добродетели, преподавани в
тази Степен – Вярата, Надеждата
и Милосърдието.

роза напръскана с кръвта на Венера,
която се убола на трън, докато бързала да помогне на сина си Адонис,
нападнат от див глиган. Разбира се,
съществуват и други легенди.
В Масонството розата е приела значението на безсмъртие. Със
сигурност идеята за безсмъртието
е толкова стара, колкото и разсъждаващият човек. Неандерталците
погребвали мъртъвците си с вещите им, по всяка вероятност вярвайки, че те все още ще се нуждаят от
тях. Най-древните митологии говорят за превърнати в Богове хора,
които живеели завинаги в небесата.
Безсмъртието е най-типичната
надежда на цялото човечество. За
много хора то е самият източник
на добродетел, за други единствено абсурдно суеверие; следователно Масонството учи единствено
на надеждата за безсмъртие, но все
пак литературата на Свободните
Масони изобилства с израза за безсмъртието на душата и времето я е
превърнало в символ на вярата, ако
не и в доктрина.
И двете препратки към розата в Библията, версията на Крал
Джеймс, са подозрителни: препратката в Исая 35:1 се чете “лилия”
в Латинската Vulgate версия на
Свети Джером, а съвременната ерудиция (например Библията Анкор)
идентифицира “Розата на Шарон” в
Песен на песните 2:1 като минзухар.
Независимо от всичко това, розата
в Християнския символизъм се е
превърнала като олицетворение на
продължава
кръвта на Христос.
на стр. 34
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продължава от стр. 31
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Смесването º с
кръста било буквално неизбежно; и
наистина ние виждаме точно такава на приетия от Мартин Лутер
герб.
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Кръстът
Древните прояви на този символ в общи линии се разглеждат от
Пайк в лекцията на “Нравственост и
Догма” и така не ни се налага да се
бавим поради повторение. Бихме
могли да добавим към наблюдението
на Пайк обаче, че кръстът е бил знак
на Персийското божество Митра,
че наемниците, които са почитали
този бог, по този начин са имали
възможност да се борят в армията на Християнския император
Константин, воюваща под знаме с
този символ, тъй като за тях той
олицетворявал светлина. Би трябвало също така да добавим към прегледа на Пайк за тази лекция, че кръст
с равни рамене е представлявал символ на средновековните алхимици,
за които той олицетворявал четирите елемента: въздухът, земята,
огънят и водата (вж. Диаграмата
в “Нравственост и Догма”, стр. 1099).
Дори в по-древни представяния, т.е.
преди Християнството, кръстът
може да е бил асоцииран с любовта
като съставна част от астрологическия символ на Венера, Римската
богиня на тази добродетел; наличието на подобни кръстовидни представяния като част от символите на
Меркурий, Марс, Юпитер и Сатурн
правят това по-малко изразително,
отколкото би могло да ни се стори

на пръв поглед, но до равностойна
Степен свидетелстват за разнообразието на символичните значения
на кръста.
Кръстът в Масонството е изразяване на безкрайността. Това понятие и думата, която използваме,
за да го опишем, съдържа в рамките на границите на значението си,
някои от най-задълбочените мисли
на философията и науката. То простира мисълта ни до лимитите на
човешкото разбиране, призовавайки
видения от цифри, които се изнизват в безкрая си пред нас, вселена без
граници, като времето се простира
без лимити пред и зад нас и над
всичко, изумителните атрибути на
Бота. Идеята за безкрайността на
атрибутите на Бога може да е невъзможна за възприемане от човека, но
преследването на такова разбиране
е благородно по рода си начинание.
Пеликанът
Този символ води началото си
от ранното Християнско изкуство и олицетворявал Христос. Като
Християнски символ, той води произхода си от вярата, че пеликанът е
изкълвавал гърдите си, за да нахрани
малките си с кръвта си; оттук той
е считан за подходящ символ на
Христос, който пролива кръвта си
за спасението на децата Си - цялото човечество. Така този символ
е започнал да се счита, че означава
преданост.
Пеликанът също така е символичен по характера си. В “Нравственост
и Догма” ни напомнят, че нито едно
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от величествените творения на
човека не може да се сравни с чудесата на природния свят; нито една
красота не е толкова върховна,
нито едно съвършенство не е толкова очевидно. Самата баналност на
заобикалящата ни среда притъпява
чувствата ни към това чудо и ние
може да се отегчим, дори можем да
станем цинични по отношение на
красотите на природата. Старата
поговорка “Спри и помириши цветята” би трябвало да ни напомня за това, което изпускаме, когато позволяваме на развлеченията и
грижите на света да ни заслепят за
красотата и реда на заобикалящата
ни среда, Божият дар за чувствата
ни.
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Стълбовете
За Пайк вярата отговаря на красотата, който атрибут е един от
опорите на Символичната Ложа.
Можем също така да я видим като
символ на едно от най-големите
учения на тази Степен: единството, неизменността и добрината на
Бога.
Подобно на това се казва, че
надеждата олицетворява силата,
към която можем да прикрепим учението за безсмъртието на душата,
по всяка вероятност върховната
надежда на човечеството.
И най-накрая се казва, че
Милосърдието олицетворява мъдростта, представена тук в учението за понятието на спасителя,
който от каквато и да било религия, олицетворява крайната проява
на Божията обич към човека.
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Орелът
Подобно на розата, този символ
принадлежи на великата античност, фигурирайки в символичния
опис на египтяните, като слънцето; Евреите, Йехова; Римляните,
мъдростта. Християните виждали
орела, подобно на пеликана, като
олицетворение на Христос, който
носел децата Си на крилете си, като
ги учел с примера си на истина и
обич и ги водел нагоре към по-духовно схващане за живота. За Пайк той
също така означавал свободата, по
всяка вероятност заради присъствието му във Великия Печат на
Съединените Щати; бил избран поскоро голият орел, отколкото предложения от Бен Франклин пуяк.
Както мъдростта се постига посредством разума, така и орелът е

също символ на разума, единственият атрибут на човека сред всички
световни създания. С разума сме
започнали да разбираме механиката
на природния свят, установили сме
общества, обвързани от традицията и закона, създали сме велики
творения на литературата и изкуствата, проумели сме много от мистериите на човешкия ум и сме осигурили най-малко повърхностно разбиране на характера на Божеството
и мястото ни в универсален план.
Остава ни да изложим ясно и подобре силата му, да облекчим човешкото нещастие и страдание, да
прекратим бедствията на войната
и да намалим тиранията на порока.
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Освен трите теологични добродетели на вярата, надеждата и милосърдието, не трябва да губим от
погледа си тези истински Масонски
добродетели – братската обич,
успокоение и истина – на които ни
учат в Символичната Ложа. Двата
символа в тази Степен олицетворяват самото Братство, като са
обединени в едно пеликанът, розата и кръстът. Пеликанът олицетворява Масонската добродетел на
успокоението, а изпъстрения с рози
кръст – Масонската добродетел на
братската обич. Масонската добродетел на истината е представена
от самия Изгубен Свят.
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От “Мост към Светлината”
(Фрагменти)
Рекс Р. Хатчинс
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18-та Степен –
Рицар на Розата и Кръста
Степента на Розата и Кръста учи на
три неща – единството, неизменността и добротата на Бога; безсмъртието на Душата; и крайното
поражение и изкореняване на злото,
неправдата и скръбта от Спасителя
или Месията, който предстои да
дойде, ако все още не се е появил.
Тя заменя трите колони в стария Храм с три други, които вече
са ти били обяснени – Вяра (в Бога,
в човечеството и в самия човек),

Надежда (в победата над злото, напредъка на Човечеството и в бъдеще)
и Благотворителност (подпомагайки
нуждаещите се и бидейки толерантен към грешките и недостатъците на другите). Да вярваш, да
се надяваш, да бъдеш снизходителен; тези неща, в една ера на егоизъм или лошо мнение за човешката
природа, за една сурова и горчива
присъда, са най-важните Масонски
Добродетели и истински опори на
всеки Масонски Храм. А те са старите колони на Храма, но с различни
имена. Защото мъдър е само този,
който съди другите снизходително;
силен е само този, който се надява;
и няма друга красота като тази на
силната вяра в Бога, нашите Братя
и в нас самите.
Втората стая, обгърната в траур,
колоните на Храма, строшени и
повалени и братята, потънали в
най-дълбоко униние, представляват
светът под тиранията на Принципа
на Злото; където добродетелта е
преследвана, а порокът – възнаграден;
където праведните са гладни за хляб,
а порочните живеят в охолство
и се обличат в пурпурни и фини
одежди; където властвува обидното
невежество, а учените и гениите
слугуват; където Цар и Жрец
стъпкват свободата и правото на
съвест; където свободата се крие в
пещери и планини, а подлизурството
и сервилността раболепничат и
процъфтяват; където плачът на
вдовицата и сиракът, умиращи от
глад и треперещи от студ, се извисява
до Небето от милиони жалки бордеи;
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сърце. Ако някой види в него също
така и типът на Хадес на гърците,
на Гехена на евреите, Тартарус на
римляните или адът на християните, или само агониите на разкаянието и терзанията на укоряващата
съвест, всеки има право.
Четвъртата стая представлява
Вселената,
освободена
от
арогантната власт и тирания на
Принципа на Злото и блестяща с
истинската Светлина, излъчвана
от Върховното Божество; когато
никога повече няма да има грях и
беззаконие, болка и скръб, разкаяние
и мизерия; когато великите планове
на Безкрайната Вечна Мъдрост
ще бъдат напълно развити; и
всички Божии създания, виждайки,
че цялото очевидно зло и лично
страдание и неправда са били само
капки, които са отишли да се влеят
във великата река на безкрайната
доброта, ще знаят, че както е
необятна силата на Божеството,
също толкова безкрайни са Неговата
доброта и щедрост. Ако някои
видят в него също така и типът
на странните мистерии на която
и да било вяра или вероизповедание,
или алюзия за някакви минали
събития, те имат право. Нека
всеки да приложи своите символи,
както му харесва. За всички нас те
типизират вселенското правило
на Масонството – неговите три
основи добродетели – Вяра, Надежда
и Благотворителност; братска любов
и универсална благотворителност.
Ние се трудим тук за тази цел. Тези
символи не се нуждаят от друго
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където мъже, желаещи да работят и
умиращи от глад, те и децата им, и
жените им, жално молят за работа,
когато разглезеният капиталист
спре мелниците си; където законът
наказва тази, която, умираща от глад,
открадне хляб, а пуска съблазнителя
свободен; където успехът на една
партия оправдава убийството,
а насилието и грабителството
отминават ненаказани; и където
този, който след много години
измами и смачкване на лицата на
бедните забогатява, получава служба
и почести в живота, а след смъртта
си – пищно погребение и величествен
мавзолей: – този свят, в който още
от създаването му войната никога
не е спирала, нито пък човекът е
спирал да си почине от тъжната
задача да измъчва и убива своя брат; и
в който амбицията, сребролюбието,
завистта, омразата, похотта и
другите от армията на Ариман
и Тайфон правят свърталище на
Злите Духове: този свят, потопен
в грях, смърдящ от низост, ехтящ
от скръб и мизерия. Ако някой види
в него и типът скръб на Занаята
за смъртта на Хирам, печалта за
евреите при падането на Ерусалим,
нещастието на Тамплиерите при
разгромяването на техния орден и
смъртта на Де Моле или агонията
на света и предсмъртната агония
на злочестината при смъртта на
Спасителя, правилно е всеки да го
направи.
Третата стая представлява следствията от греха и порока и адът
в който е превърнато човешкото
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тълкуване.
Задълженията на нашите Древни
Братя на Розата и Кръста са били да
изпълнят всичките задължения за
приятелство, бодрост, мир, либералност, умереност и чистота: и
добросъвестно да избягват неморалност, високомерие, омраза, яд и всеки
друг вид пороци. Те са взели своята
философия от древната Теология
на египтяните, както са направили Мойсей и Соломон, заимствали
техните йероглифи и шифрите на
евреите. Техните главни правила са
били да упражняват медицинската
професия благотворително и безплатно, да издигнат каузата на добродетелта, да разширят науките
и да подтикнат хората да живеят
така, както е било в първобитните
времена на света.
Не е важно да се пита откога
съществува тази Степен; нито пък
с какви различни ритуали е била
упражнявана в различните държави
и различните времена. Тя съществува от най-дълбока древност.
Церемониите º се различават на
различните градуси ширина и дължина и се тълкува различно. Ако
трябва да изследваме всички различни ритуали, техните емблеми
и формули, бихме установили, че
всичко, което принадлежи на първичните и съществени елементи на
реда, е представено във всяко убежище. Всички практикуват добродетелите, за да могат де да дадат
плод. Всички се трудят, като нас, за
изкореняването на злато, за пречистването на човека, за развитието

на изкуствата и науките и за освобождаване на човечеството.
Никой не допуска един последовател до своето възвишено философско знание и до мистериозните науки,
докато той не е бил пречистен пред
олтара на символичните Степени.
От какво значение са различните
мнения относно възрастта и генеалогията на Степента, или различията при практикуването, церемонията и литургията, или нюанса
на цвета на знамето, под което
всяко марширувало еврейско племе,
ако всички почитат Светата Арка
на символичните Степени, пръв и
неизменен източник на Свободното
Масонство; ако всички почитат
нашите консервативни принцип и
са с нас във великата цел на нашата
организация?
Ако някъде братя от специфично
религиозно вярване са били изключени от тази Степен, това просто
показва колко дълбоко погрешно са
били разбрани целите и плана на
Масонството. Защото когато вратата на някоя Степен е затворена
срещу този, който вярва в един Бог
и в безсмъртието на душата, поради другите догми на неговата вяра,
тази Степен вече не е Масонство.
Никой Масон няма право да тълкува
символите на тази Степен вместо
другиго или да откаже да му разкрие
нейните мистерии, ако той не ги
приеме с добавените обяснения и
коментари.
Чуй, Братко мой, нашите обяснения на символите на тази Степен и
после ги тълкувай така, както смяШотландски Ритуал  ноември 2006
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новяването на живота, и следователно на утрото на първия ден и
по-специално – на възкръсването: а
Кръстът и Розата заедно йероглифно
трябва да се четат като Утрото
на Вечния Живот, за което всички
Народи са се надявали с пришествието на Спасител.
Женският Пеликан, хранещ малкото си, е символ на голямото и
щедро милосърдие на Природата,
на Спасителя на падналия човек и на
онова човечество и благотворителност, които би следвало да отличат
Рицаря на тази Степен.
Орелът е бил живият Символ на
египетския Бог Мендес или Ментра,
когото Сесостри-Рамзес направил
един с Амун-Ре, Богът на Тебес и на
Горен Египет и представителят на
Слънцето, като думата Ре означава
Слънце или Крал.
Пергелът, с увенчан с корона означава, че независимо от високия
ранг, постигнат в Масонството от
Рицаря на Червената Роза, справедливостта и безпристрастието трябва неизменно да ръководят неговото поведение.
На думата Инри, изписана върху
Crux Ansata над стола на Майстора,
се приписват много значения.
Посветеният християнин вижда
в нея инициалите на надписа
върху кръста, на който е бил
разпнат Христос – Iesus Zanarenus
Rex Iudeorum. Мъдреците от
древността я свързвали с една от
най-големите тайни на Природата – тайната на всемирното
регенериране. Те я тълкували така:
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таш за добре.
Кръстът е бил свещен символ от
най-дълбока Древност. Той може да
се види върху всички трайни монументи в света – в Египет, Асирия,
Индустан, Персия и на будистките
кули в Ирландия. Говори се, че Буда
умрял върху тях. Друидите отсекли един дъб, оформили го в неговата форма, превърнали го в свещен
и строяли храмовете си в такава
форма.Сочейки четирите посоки на
света, той бил символът на универсалната природа. Говори се че
Кришна издъхнал на дърво с формата на кръст, пронизан от стрели.
Бил е почитан в Мексико.
Но неговото особено значение
в тази Степен е даденото му от
Древните Египтяни. Тот или
Птах, представен на най-старите монументи, носещ в ръката си
Crux Ansata или Ankh (кръст Тау
с пръстен или кръг над него).така
той се вижда на двойната табела
на Шуфу и Нох Шуфу, строители
на най-великата от Пирамидите в
Уади Мегхара на полуостров Синай.
Това е бил йероглифът за живот, а
с представка триъгълник означавал
даващ живот. За нас, следователно,
това е символът на Живота – на
онзи живот, роден от Божеството
и на онзи Вечен Живот, за който
ние всички се надяваме; чрез нашата вяра в безкрайната доброта на
Бога.
Розата в древността е била посветена на Аврора и на Слънцето.
Тя е символът на Утрото, на възкръсването на Светлината и под-
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Igne Natura Renovatur Integra (цялата
природа се възстановява чрез огън).
Масоните Алхимици и Херметици я
оформили в следния афоризъм: Igne
nitrum roris invenitur. А на Йезуитите
се приписва това, че я приложили
към тази ненавистна аксиома:
Justum necare reges impois. Четирите
букви са инициалите на еврейските
думи, които обозначават четирите
елемента – Iaminim – море или вода;
Nour - огън; Rouach – въздух; Iebeschah –
суха земя. Не е нужно да ти повтарям
как я четем ние.
Кръстът е бил Знакът на
Съзидателната Мъдрост или Логос,
Синът Божи. Плато казва: “Той се
изразил върху Вселената с фигурата
на буквата Х. Следващата Сила след
Върховния Бог е била пресечена под прав
ъгъл или оформена като Кръст върху
Вселената”. Митрас белязвал войниците си с Кръст на челото. Това
е знакът за 600 – мистериозният
цикъл на преражданията.
Ние постоянно виждаме кръста
Тау и Реш обединени. Тези две букви,
в стария Самаритянски език, както
е намерено в Ариус, означават: първата – за 400, втората - за 200 = 600.
Това е Жезълът на Озирис, а също
така и неговия монограм и е бил възприет от християните като Знак.
На един медал в Константиний име
този надпис: “In hoc signo victor eris”.
X. et P. Christi • Nomina • Sancta •
Tenei.
Египтяните използували като
Знак на техния Бог Канобус Т или
T безпристрастно. И Вайшанавите
от Индия имат същия Тау, който

те също маркират с кръстове, и с
триъгълници. Одеждите на жреците на Хорус са били покрити с тези
кръстове. Същото е и при одеждата
на Тибетския Лама. В руините на
Мандоре в Индия, сред другите мистични емблеми, се намират мистичният триъгълник и преплетеният триъгълник . Това също може
да бъде видяно и върху антични
монети и медали, изкопани от руините на Ооджейн и други антични
градове в Индия.
Степента на Розата и Кръста е
посветена и символизира окончателния триумф на истината над
фалша, на свободата над робството, на светлината над мрака, на
живота над смъртта и на доброто
над злото. Великата истина, която
тя прокламира, е, че независимо от
съществуването на Злото, Бог е безкрайно мъдър, справедлив и добър:
че въпреки че делата на света не
протичат по никакви правила за
добро или лошо, които са ни известни в ограничеността на нашите
виждания, все пак всичко е правилно,
защото то е Божие дело; и всичките
злини, всичките бедствия, всичките нещастния не са нищо друго,
освен капки в онова безмерно течение, което стремително се движи
напред, водено от Него към един
забележителен и великолепен резултат: че в определено време Той ще
спаси и регенерира света и тогава Принципът, Властта и съществуването на Злото ще свърши; че
това ще стане с такива средства и
инструменти, които Той избере да
Шотландски Ритуал  ноември 2006

Когато през някоя безлунна ясна
нощ вперим поглед в Небето с неговото великолепие от звезди и знаем,
че всяка фиксирана звезда от безброя
е Слънце и че вероятно всяка притежава своята свита от светове,
всичките населени с живи същества, ние осъзнаваме нашата маловажност във везните на Сътворението
и веднага започваме да разсъждаваШотландски Ритуал  ноември 2006

ме, че голяма част от онова, което
през различните епохи е било религиозна вяра, би било вярвано, ако
природата, размерът и разстоянието до тези Слънца, както и нашите
собствени Слънце, Луна и Планети
са били известни на древните хора
така, както и на нас.
Четем в Еврейските Хроники че
Соломон, мъдрият Цар, на редил
пред входа на Храма да се поставят две огромни колони от бронз,
едната от които се наричала Якаин,
а другата Бахаз; и на тези думи в
нашата версия е придадено значението Сила и Създаване. Масонството
от Сините Ложи не дава обяснение
на тези символични колони; нито
пък Еврейските Книги ни казват,
че те са символични. Ако не са били
предназначени да бъдат символи,
впоследствие те са били разбирани
като такива.
Но тъй като ние сме сигурни, че
всичко вътре в Храма е било символично и че цялата структура е имала
предназначението да представлява
Вселената, ние можем логично да заключим, че колоните в преддверието
също са имали символично значение.
Би било досадно да повтаряме всички тълкувания, които въображението или тъпотията е намерила за
тях. Ключът за истинското им значение е неоткриваем. Съвършеното
и вечно отличие на двата примитивни термина на съзидателния
силогизъм, за да достигне демонстрирането на тяхната хармония
чрез аналогия на противоположностите, е вторият велик принцип на
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използува; дали това ще стане чрез
заслугите на Спасителя, който вече
се е появил, или чрез Месия, когото
все още очакваме, чрез Неговото
Прераждане, или чрез вдъхновен
пророк, това ние, като Масони, не
можем да решим. Нека всеки преценява и вярва за себе си.
Виждаш, Братко мой, какво е значението на Масонската “Светлина”.
Виждаш защо Изтокът в Ложата,
където първата буква от Името
на Божеството виси над Майстора,
на
мястото
на
Светлината.
Светлината, като противоположно разграничаваща се от мрака, е
Доброто, което е противоположното на Злото: и това е онази
Светлина, истинското познание за
Божеството, Вечният Бог която
Масоните от всички времена са
търсили. Масонството все още
неотклонно върви напред към онази
Светлина, която блести много надалеч, Светлината на онзи ден, когато
Злото, надделяно и преодоляно, ще
избледнее и ще изчезне завинаги, а
Животът и Светлината ще бъдат
единствения закон на Вселената и
на нейната вечна Хармония.
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онази окултна философия, завоалирана под името “Кабала” и посочвана от всички свещени йероглифи на Античните Светилища и на
онези ритуали, толкова малко разбирани от масата на Посветените
в Античното и Съвременното
Свободно Масонство.
Книгата Зохар заявява, че всичко във
Вселената протича по мистерията
на “Баланса”, т.е на Равновесието. От
Сефирот или Божествените Зачатия
части представляват Мъдростта
и Разбирането, Строгостта и
Добротата, или Справедливостта
и Милостта, и Победата и Славата.
За Кабалистите Светлината представлява Активният Принцип, а
Мракът или Сянката са аналогични
на Пасивния Принцип. Затова те са
направили от Слънцето и Луната
емблеми на двата Божествени Пола
и двете съзидателни сили; затова
на жената са приписали Съблазънта
и първия грях, а след това първото
раждане, материалното раждане на
изкуплението, защото от самата
пазва на мрака ние виждаме родената отново Светлина; Празното
пространство привлича Пълното;
и затова бездната на бедността и
мизерията, Мнимото Зло, привидно празното небитие на живота,
временният бунт на създанията
вечно привлича преливащия океан
от същества, богатства, съжаление и любов. Христос завършва
Изкуплението на Кръста, като се спуска в Ада.
Справедливостта и Милостта
са противоположности. Ако всяко

от тях беше безкрайно, тяхното
съществуване би изглеждало невъзможно, но бидейки равни, едното не
може да премахне другото и да властвува самостоятелно. Мистериите
на Божествената Природа са отвъд
нашето ограничено разбиране; но
такива са и мистериите на нашата
собствена ограничена природа; и е
сигурно, че в цялата природа хармонията и движението са резултат
от равновесието между противостоящи сили.
Аналогията на противоположностите дава решението на найинтересния и най-труден проблем
на съвременната философия – точното и постоянно съгласие между
Разум и Вяра, Власт и Свобода, Наука
и Вяра, Съвършенство на Бога и
Несъвършенство на Човека; това
е отражението на деня в нощта.
Вярата е завоалираната Изида,
Заместителят на Разума в сенките, които предхождат или следват
Разума. Тя произхожда от Разума,
но никога не може да бъде обърквана с него или вземана за него.
Навлизането на Разума в територията на Вярата или на Вярата в
територията на Разума, са затъмнения на Слънцето или Луната;
когато те се случат, те веднага
правят безполезни и Източника на
Светлина, и неговото отражение.
“Бог наказва този, когото обича” е
един израз, който формулира цялата
догма. Изпитанията в живота са
благословия на живота за индивида
или Нацията, ако някой от тях има
Душа, която наистина да заслужава
Шотландски Ритуал  ноември 2006
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е създал с една неизмерима любов и
неуморимост; Който изпитва чувства към нас и ни симпатизира
и ни изпраща болка и желание и
нещастия само за да могат те да
послужат за развиване у нас на добродетели и съвършенство, които
ни подхождат, за да живеем с Него
оттук нататък.
Ние, като него, разпознаваме всички Посветени като наши Братя.
Ние не принадлежим към нито
едно вероизповедание или школа.
Всички религии имат за основа
Истината; във всички има чиста
Нравственост. Ние почитаме всички, които проповядват кардиналните догми на Масонството; възхищаваме се и почитаме всички учители
и реформатори на човечеството.
Масонството трябва да изпълни
своята мисия. С неговите традиции, произхождащи от най-древни
времена и символите му, датиращи то още по-отдавна, отколкото
даже монументалната история на
Египет, то кани всички мъже от
всички религии да се строят под
неговите знамена и да воюва срещу
злото, невежеството и несправедливостта.
Ти сега си негов рицар и в негова
служба се освещава твоят меч. Дано
да докажеш, че си достоен войник на
една достойна кауза. 
“Морал и Догма”
(Фрагменти)
Албърт Пайк

СИМВОЛИЗЪМ

спасение. “Светлина или мрак”, казва
Зороастър, “са вечните състояния на
света.” Светлината и мракът са навсякъде и са в пропорция; Светлината
е причината за съществуването на
Мрака. Само чрез изпитания, чрез
агониите на скръбта и строгата
дисциплина на бедствията хората
и Нациите придобива посвещаване.
Агониите в Гетсиманската градина
и на Кръста на Голгота са предхождали Възкресението и са били средствата на Спасението. Бог измъчва
Човечеството с просперитет.
Междувременно ние работим,
за да ускорим идването на този
ден. Нравствеността от античността, от законите на Мойсей
и на Християнството, е наша.
Ние признаваме всеки учител на
Нравственост, всеки Реформатор,
като брат в това велико дело. За нас
Орелът е символ на Свобода, Пергелът – на Равенство, Пеликанът – на
Човечеството, а нашият орден – на
Братство. Работейки за тези неща
с Вяра, Надежда и Благотворителност
като наши оръжия, ние търпеливо
ще чакаме окончателния триумф
на Бога и пълното проявление на
Божието Слово.
На човека още веднъж се проповядва да вдигне поглед към Бога. Не
повече към един Бог, скрит в една
непроницаема мистерия и безкрайно отдалечен от човешката симпатия, появяващ се от мрака само от
време на време, за да накаже и смаже
човечеството: а към един Бог добър,
благ, благороден и милостив: един
Баща, обичащ съществата, които
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