МАЙСТОРСКО СЛОВО ЗА ЕНЬОВДЕН

СКЪПИ БРАТЯ МАЙСТОРИ, КАЛФИ И ЧИРАЦИ!
Днес е, Денят на ЙОАН КРЪСТИТЕЛ(ЕНЬОВДЕН)!
Ден на Чистотата, Ден на Светлината, къпеща се в утринна роса...
Нека и Ние се гмурнем в чистотата на слънчевата роса, да се пречистим и да
премислим как сме живели, защо сме успели, или неуспели... И да потърсим отговорите,
първо в себе си!
Нека, днес си признаем греховете, поне пред себе си, ако имаме силата за това, и да
продължим по Пътя с изчистени помисли!
СКЪПИ БРАТЯ,
Защо ли, този Свят ден е и наш ден, на братята-свободни зидари?
„Преди около Две хиляди години в поречието на Йордан се появява проповедникът Йоан,
който зове Човеците към ПРОМЯНА!
Той презира горделивците, и сочи Нов Път на Надежда. Призивът на нашия патрон е
”Променете себе си!”, това е зов към самопознание и смирение!
Нека в този час, всеки от нас, отговори пред себе си: „Аз промених ли си се поне малко
през тази цялата година? Исках, или давах? Изнасях ли, поне малко светлина от
Храма за другите, или внасях мрак от вън в него...?
СКЪПИ БРАТЯ,
Живеем в трудни времена, но не сме ли и ние всички в една или друга степен, виновни за
това? Даваме ли прошка, и искаме ли опрощение? Как така, на този прекрасен кът от
Земята, където се намира нашата Родина, има толкова недоволни и сърдити хора?
Винаги другите ли са виновни за съдбата ни? Замисляме ли се за това, когато сме
успяващи, печелещи и здрави? Нека си признаем – Не! Или най-вярно, много, много
малко!
БРАТЯ!
Просто, трябва да се Променим! Не само да искаме и хленчим, но да даваме и се
усмихваме, и когато имаме само една последна хапка, и когато ни боли.... Светът
(Земята) е Променен! Човекът, Човечеството са длъжници! Ние, Братята – Масони,
сме длъжници, още повече, защото сме призвани да сме ОТГОВОРНИ, не само пред

себе си! Защото, Ние сме единственото човешко съсловие, обречено да мисли, първо
за...другите, после за себе си - в Храма, и по широкия човешки (профански) свят, до като
ни има!
„ Пророче Божий и Предтечо на благадатта,
Намерили главата ти като най-свещена роза, израснала на земята,
Всякога получаваш изцеление,
Защото ти пак, както преди проповядваш покаяние в Света...”

Нека се смирим и покаем!
Надявам се, да ми дадете Прошка!

НЕКА НИ ПАЗИ ВЕЛИКИЯТ АРХИТЕКТ НА ВСЕЛЕНАТА!
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