
МАСОНСТВОТО  
ТАБУ ТЕМА ИЛИ 
ЈАВНА ТАЈНА

Масонството е Братство на еднакви Масонството е Братство на еднакви 
(сло бодни) луѓе, кои имаат обврска да (сло бодни) луѓе, кои имаат обврска да 
работат на нивното духовно и ма те-работат на нивното духовно и ма те-
ријално усовр шу ва ње, на самите себе, ријално усовр шу ва ње, на самите себе, 
на семејството и на татко вината во ко-на семејството и на татко вината во ко-
ја живеат. Масонското братство е ху-ја живеат. Масонското братство е ху-
манитарно, филантропно и фило зоф-манитарно, филантропно и фило зоф-
ско здружение на еднакви.ско здружение на еднакви.

За масоните е неважно дали некој брат е За масоните е неважно дали некој брат е 
хри стијанин, муслиман, будист, хинду, јудист хри стијанин, муслиман, будист, хинду, јудист 
итн. Масоните знаат дека сите религии водат итн. Масоните знаат дека сите религии водат 
кон едно - кон Великиот Архитект на Уни вер-кон едно - кон Великиот Архитект на Уни вер-
зумот - БОГ.зумот - БОГ.

Масонството е состав од слободни ми сли-Масонството е состав од слободни ми сли-
тели. Не е кажано туку-така дека масонските тели. Не е кажано туку-така дека масонските 
ложи се лаборатории на слободната мисла. ложи се лаборатории на слободната мисла. 
Во масонството сè е симбол, и зборот, и дви-Во масонството сè е симбол, и зборот, и дви-
жењето, и знакот.жењето, и знакот.

Историјата на масонството продолжува Историјата на масонството продолжува 
пре  ку египетската цивилизација и Евреите, пре  ку египетската цивилизација и Евреите, 
Грција, Филип и Александар Македонски, ви-Грција, Филип и Александар Македонски, ви-
тезите Темплари до денешни дни, кога во тезите Темплари до денешни дни, кога во 
1717 година во Лондон било воспоставено со-1717 година во Лондон било воспоставено со-
временото масонство, година од која на не-временото масонство, година од која на не-
кој начин масонството излегува во јавноста.кој начин масонството излегува во јавноста.

Што е тоа што луѓето ги привлекува Што е тоа што луѓето ги привлекува 
да при стапат кон Масонското брат-да при стапат кон Масонското брат-
ство? Што е тоа што се случува внатре ство? Што е тоа што се случува внатре 
во масонските ложи, за врвни луѓе - во масонските ложи, за врвни луѓе - 
филозофи, научници, цареви и кра ле-филозофи, научници, цареви и кра ле-
ви, војсководци, композитори и му-ви, војсководци, композитори и му-
зичари, писатели, државници, луѓе од зичари, писатели, државници, луѓе од 
обич ниот свет, да седат заедно еден обич ниот свет, да седат заедно еден 
до друг вна тре во ложите?до друг вна тре во ложите?

МАКЕДОНСКО СОНЦЕ

ЕКСКЛУЗИВЕН ФЕЉТОН
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ПРЕНЕСЕНО ОД АВТЕНТИЧНИ ИЗВОРИ

Самото спомнување на зборот МАСОНСТВО веднаш пре -
дизвикува исклучителна љубопитност кај луѓето. Ин-
тересно е кога во вакви случаи, кога се спомнува "ма-

сонството" сите присутни во моментот нешто и да знаат за 
него, дека од многу доверливи извори имаат сознание оти тој 
и тој е МАСОН. Многу интересни се дискусиите поврзани со 
темата што е тоа "масонство" или "СЛОБОДНО ЅИДАРСТВО", ка-
ко што и се нарекува масонството? Некои тврдат дека тоа е ре-
лигија, други дека е секта, трети дека масоните се безбожници 
и антихристи, збир на луѓе кои му носат зло на човештвото, и 
од нив (масоните) доаѓаат сите насреќи на овој свет. Главно, 
сите дискусии се сведуваат на тоа дека масонството е лошо, 
негативно, завиено во црно, но зборовите со кои тоа се из-
говара се тивки и со огромна доза стравопочит. Распространето 
е мислењето меѓу обичниот (непросветен) свет, дека за човек 
да биде примен во Братството на слободните ѕидари, тој мора 
да е богат, материјално, со други зборови да има многу пари. И 
како по правило, на крајот на овие дискусии се поставува пра-
шањето - како се станува масон? Ретко кога БРАТ МАСОН ќе се 
впушти во вакви дискусии. Внимателно ги слуша, но не реа-
гира на нив. Едноставно се прави незаинтересиран.

Живееме во време на страотни информативни можности 
(пред сè, мислам на Интернетот и на печатената литература), 
од кои можат многу работи да се осознаат, па и информациите 
поврзани со масонството. Едно да се разбереме и да им по-

јасниме на читателите на овој текст: НИТУ ЕДЕН БРАТ МАСОН 
НЕМА ДА ИЗГОВОРИ НИТУ ЕДЕН ЗБОР за она што се случува во 
Храмот од таа страна на вратата. Ќе зборува за масонството, за 
неговата историја, неговите корени, за принципите, учењето и 
сл., но никогаш нема да изговори ниту еден таен збор, знак 
или движење со кој би се довело во прашање оддавањето 
масонска тајна. Секој масон е под заклетва дека НЕМА да пре-
даде ниту една масонска тајна - под никакви услови.

Ќе се обидеме преку давање одговори на најчесто по ста-
вуваните прашања поврзани за масонството, да појасниме 
нешто во врска со него. Одговорите ќе бидат давани до гра-
ниците на дозволеното.

Што е всушност МАСОНСТВО? 
Прашање кое најчесто се поставува.
Масонството е Братство на еднакви (слободни) луѓе кои 

имаат обврска да работат на нивното духовно и материјално 
усовршување, на самите себе, на семејството и на татковината 
во која живеат. Масонското братство е хуманитарно, филан-
тропно и филозофско здружение на еднакви.

Дали масонството е религија? 
Веднаш одговорот е едно големо НЕ.
Масонството е Братство на слободни луѓе, што значи дека 

секој е слободен во изборот на својата религиска определба, 
и никој НЕМА ПРАВО да се меша во ничиј избор. За масоните е 
неважно дали некој брат е христијанин, муслиман, будист, хин-
ду, јудист итн. Масоните знаат дека сите религии водат кон ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

ЦРТЕЖ НА ЛОЖАТА НА МАЈСТОРОТЦРТЕЖ НА ЛОЖАТА НА МАЈСТОРОТ
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едно - кон Великиот Архитект на Универзумот - БОГ.
Ниту еден брат масон никогаш нема да прифати дискусија 

на тема религија во смисла "мојата религија е добра, а твојата 
не". Се почитуваат СИТЕ религии, без исклучок.

Дали масонството е секта?
Веднаш да кажеме дека масонството исклучува секакви дог-

матски учења.
Масонството е состав од слободни мислители. Не е кажано 

туку-така дека масонските ложи се лаборатории на слободната 
мисла.

На масонските средби внатре во ложите, постојат ли 
табу теми, теми за кои воопшто не смее да се дискутира?

Да, постојат такви теми за кои масоните НЕ дискутираат, а 
тоа се:

• Религиската припадност на членовите
• Нивната национална припадност (тука би 

сакал да напомнам дека СИТЕ браќа се должни да го 
прифатат братот по националната припадност за која 
тој се има изјаснето дека й припаѓа). Затоа маке дон-
ските масони го немаат проблемот меѓу браќата во 
ЦЕЛИОТ СВЕТ да докажуваат и да бараат да бидат при-
знати како Македонци. За сите нив ние сме браќа ма-
сони од РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА.

• Боја на кожа
Црн, жолт, бел, нема никакво значење. Сите сме 

браќа.
• Бизнис зделки. Табу тема за дискусија внатре 

во ложите. Зошто тоа е така?
Во едни бизнис релации меѓу двајца браќа може 

да дојде до определени недоразбирања и проблеми, 
а тоа е НЕДОЗВОЛИВО.

• Политика. Табу тема. Зошто? Секој брат ма-
сон има право на своја политичка определба, но на-
двор од ложата. Тој НЕМА никакво право да ги про-
пагира своите политички идеи или, пак, да ги напаѓа 
туѓите. Секој е слободен во својот избор за политичка 
определба. Единствено се реагира ако некој брат й  
припаѓа на некоја од профашистичките политички 
партии. Таква и слична политичка припадност не е 
дозволена.

Дали кандидатот за прием во Масонското братство тре-
ба да биде богат човек?

Одговорот е ДА, но ДУХОВНО богат човек, со светла мисла 
во себе, подготвен да даде одговор на определени прашања.

Во масонството сè е симбол, и зборот, и движењето, и зна-
кот.

За луѓето кои сакаат да влезат во Братството, постојат оп-
ределени прашања (стотина) на кои тие треба да одговорат на 
самите себе си, да се самоспознаат и да оценат дали заслу жу-
ваат да станат еднакви во распространетиот свет на масон-
ското Братство. Ќе наведам неколку од нив:

*Ако појдеш за да бараш, сакаш, за да ти се даде, и тропаш 
за да ти се отвори. 

*Ако умееш да ги препознаваш знаците, да ја разбираш сми-
слата на зборовите и ја чувствуваш силата на поздравот.

*Ако опстојуваш меѓу ветровите ниту гол, ниту облечен и 
одиш по патиштата ниту бос ниту обуен.

*Ако го чуваш работното место секогаш осветлено, за да не 

падне сенка врз твоето дело, и го почнуваш со јасен и чист 
поглед твојот труд.

*Ако мудроста раководи со твоето животно дело, силата го 
исполнува, а убавината го овековечува.

*Ако благородноста на чувствата ти е поскапа од земските 
богатства.

*Ако погледнуваш кон Сонцето, за да го следиш доколку ти 
е тешко во работата.

*Ако веруваш дека само законот може да ти ја даде сло бо-
дата, и го пронајдеш достоинството за да се поклониш пред 
неговата сила.

*Ако се бориш, за да живееш, и се усовршуваш, за да си 
слободен.

*Ако не се плашиш со врзани очи да затропаш на непозната 
врата, барајќи ја светлината.

*Ако мирен му ја отвораш вратата на непознат, без да го 
прашаш за неговата вера, националност, богатство или поли-
тичка припадност.

*Ако ја разбираш молитвата на другиот кон неговиот Бог, 
додека ти се молиш кон твојот.

*Ако си убеден дека неискреноста ја претвора радоста во 
мака, а пријателите во сведоци на твојата нечиста совест.

*Ако си убеден дека честа не се купува.
*Ако признаеш дека сите се раѓаат еднакви и по род се 

браќа.
Но, немој да бараш влез:
*Ако немаш желба за морално и интелектуално усо вр шу-

вање.
*Ако те води чиста љубопитност за откривање некакви 

тајни.

ВИНСТОН ЧЕРЧИЛВИНСТОН ЧЕРЧИЛ
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*Ако се надеваш дека така полесно ќе ги оствариш твоите 
лични цели.

*Ако не можеш да се оградиш од разликите и од надво реш-
ните белези на животот и ако не си во состојба да по гледнеш 
на сите луѓе како на браќа.

*Ако мислиш дека спасението на душата ти е во рацете на 
некаков духовен водач.

*Ако слободата на твојот дух е затворена во сефот на ма-
теријалното богатство.

И многу други вакви и слични прашања.

Која е историјата на масонството?
Легендата за Хирам Абиф
Секој брат масон ја знае легендата за Хирам Абиф - Првиот 

Велики Мајстор Масон. Неговото име е поврзано со градењето 
на Соломоновиот храм. Бил архитект, Феникиец, во служба на 
царот од Тир.

Царот Соломон го ангажирал Хирам Абиф да му го изгради 
храмот во чест на богот Јехова. Овој настан е регистриран и во 
Библијата (Језикил).

Но, што тука е интересно за човештвото? Што е тоа што го 
направил Првиот Велики Мајстор Масон Хирам Абиф, што го 
издвојува и го вбројува во легендите? Што е тоа што Хирам 
Абиф го направил за да влезе во бесмртноста и до ден денес 
да постојат негови следбеници, кои ги практикуваат неговите 
принципи, знаци, зборови кои тој ги користел како Велики 
Мајстор Масон.

Хирам Абиф живеел во времето на господари и робови. 
Главниот адут за реализација на идеите на господарот бил 
КАМШИКОТ. Кога господарот, исплашен за своето богатство 
од нападите од непријателите, сакал да изгради тврдина, тој ги 
ангажирал робовите, и со помош на камшикот тие го граделе, 
но долг временски период.

Хирам Абиф, мудар човек, камшикот го ЗАМЕНУВА со МИ-
СЛАТА. Што значи тоа? Хирам Абиф се пазарел со господарот 
дека во рок од толку и толку време (секако многу пати по-
кратко), ќе му ја изгради тврдината, но за толку и толку пари, 
кои овој требало да ги плати. Своите работници тој не ги кам-
шикувал, туку ги плаќал по онолку пари колку што било нив-
ното знаење (ја плаќал мислата - знаењето). Па, така ра бот-
ниците ги поделил во 3 степени: чираци, калфи и мајстори, кои 
различно ги плаќал секојдневно по завршената работа. На се-
кој од нив, во зависност од степенот, му го кажал тајниот зб ор 
и тајниот знак по кои ќе ги разликувал кога работниците доа-
ѓале да примат плата (тогаш сигурно немало платни списоци). 
За некој чирак да стане калфа или мајстор требало да се труди, 
да учи и да се усовршува за да добие поголема плата. 

Можеби сега, гледано од оваа временска дистанца, тоа што 
го правел Првиот Велики Мајстор Масон Хирам Абиф не е 
којзнае што! Но, да не заборавиме, сè ова се случувало пред 
4.000 години.

Историјата на масонството продолжува преку египетската 
цивилизација и Евреите, Грција, Филип и Александар Ма ке-
донски, витезите Темплари до денешни дни, кога во 1717 го-
дина во Лондон е воспоставено современото масонство, го ди-
на од која на некој начин масонството излегува во јавноста.

Што е тоа што луѓето ги привлекува да пристапат кон 
Братството? Што е тоа што се случува внатре во ложите, за 
врвни луѓе - филозофи, научници, цареви и кралеви, вој-
ско водци, композитори и музичари, писатели, држав ни-
ци, луѓе од обичниот свет, да седат заедно еден до друг 

внатре во ложите?
Што е тоа што можел да научи и да се усоврши, седејќи 

внатре во ложата и слушајќи ги дискусиите на браќата еден: 
Волтер, Русо, Петар Велики, Фридрих Велики, Леонардо да 
Вин чи, Микеланџело,

Бетовен, Моцарт, Балзак, Наполеон, Кутузов, Черчил, Џорџ 
Вашингтон, Бенџамин Франклин, Исак Њутн, Александар Ди-
ма и синовите, Морис Равел, Јан Сибелиус, Штраусови, Пјер де 
Кубертен, Максим Горки, Пушкин, Верди, Луис Армстронг-Сач-
мо, Гилеспи, Нет Кинг Чол, Луис Буњуел, браќата Лимиер, Хен-
ри Форд, Андре Ситроен, Александар Флеминг, Његош, Доси-
теј Обрадовиќ, Вук Караџиќ, Григор Прличев, Маркиз де Ла-
фајет...??? Долг е списокот на масони кои го задолжиле светот 
и неговата цивилизација.

Внатре во ложите тие го нашле тоа што во профаниот, не-
посветен свет го нема, а тоа е: СЛОБОДНАТА МИСЛА.

Сите титули и почести со влегувањето внатре во ложата ос-
тануваат надвор. Внатре сите се ЕДНАКВИ. Секој има право да 
го искаже своето мислење, какво и да е, без страв дека ќе биде 
казнет или награден. Внатре во ложите владеат некои други 
"правила". Таму не постојат цареви, кралеви, не постојат ти ту-
ли и функции, постојат само ЕДНАКВИ БРАЌА, исполнети со љу-
бов, доверба, толеранција, толеранција, толеранција.

ВО СЛЕДНИТЕ БРОЕВИ ЗА: Кумраните; Витезите Темплари; 
Де нешната поставе ност на масонството; Познатите личности; 
Ма сонството во Ма кедонија претходно и сега

(Продолжува)

ЕКСКЛУЗИВЕН ФЕЉТОН


