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Обредом уношења светла у присуству два велика мајстора две масонске ложе у Србији,
у Новом Саду је оформљена нова масонска ложа Витешки краљ Александар ујединитељ.

  

  

Више десетина масона из свих крајева државе, које покрива Регуларна велика ложа
Србије, учествовали су у обреду оснивања нове новосадске ложе, а за првог старешину
ложе Витешки краљ Александар ујединитељ постављен је Небојша Тепавац. 

  

Обредна одећа, отворена Библија на Књизи Давидовој, чувени симболи масонерије
шестар и угломер, поред мач и лобања и свеће. Све што је потребно да се установи нова
масонска ложа у Војводини, са новим члановима који ће се убудуће међусобно звати
браћом.

  

Велики мајстор Регуларне велике ложе Србије др Чедомир Вукић објаснио је за наш лист
да је ово прва војвођанска ложа под окриљем Регуларне велике ложе Србије и да су
обреду уношења светла присуствовали челни људи српске масонерије.

  

Старешина ложе Витешки краљ Александар ујединитељ Небојша Тепавац, пак, наводи
да новооснована ложа није само новосадска већ да окупља војвођанске масоне.
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– Већ сад на самом оснивању у склопу наше ложе смо окупили најугледније људе из
различитих професија са територије Аутономне Покрајине Војводине, који су угледни у
својим срединама, а пре свега су добри људи, на добром гласу, и са којима ће ова ложа
моћи да се поноси. Жеља нам је да постанемо једна институција у Војводини у наредних
неколико година, која ће окупљати добре људе који настоје да постану још бољи, да
средина у којој живимо постане још боља, те да својим личним утицајем, који смо
остварили животом и пословним искуством, допринесемо томе да се у Војводини боље
живи – казао нам је Тепавац.

  

Новооснована ложа има 30 чланова, а план је да се у наредних годину дана тај број
повећа на 100.

  

– Ово је нови почетак масонерије у Војводини, коју покреће Велика регуларна ложа
Србији – поручио је Тепавац за „Дневник“.

  

Велики мајстор Велике уједињене ложе Србије Драгомир Петковић рекао нам је да је
уношење светла „велики тренутак за српску масонерију“, истичући да је присуство два
челника две ложе у оснивању ложе Витешки краљ Александар ујединитељ изузетно
значајан .

  

– Велики је помак у српској масонерији направио др Чедомир Вукић и сматрам да ће и
Војводина пуно добити оснивањем ложе Витешки краљ Александар ујединитељ –
нагласио је Петковић.

  

Заменик великог мајстора Регуларне велике ложе Србије академик проф. др Миодраг
Ђорђевић истакао је задовољство што новооснована ложа у Новом Саду окупља младе
људе, пуне ентузијазма који схватају једну од главних порука масонске организације.

  

– Ми смо овде да гледамо у себе, а не изван себе, овде смо не да би се обогатили, него
да се обогатимо у душевном смислу, по својству и својим особинама и да изађемо у
сусрет свима онима којима којима можемо да помогнемо својим знањем, положајем у
струци и животу – напоменуо је академик Ђорђевић.
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Значајно за оснивање војвођанске масонске ложе, како кажу њени чланови, јесте што се
приликом обреда уношења светла користио чудотворни Благодетни огањ из Јерусалима,
који се чудотворно спушта са неба у Јерусалимском храму на Велику суботу.

  

– Знамо да је ватра један од елемената биолошког живота и ми смо кроз Благодетни
огањ унели светло у ову ложу. Благодетни огањ има усађену Божју промисао. Кроз њега
можемо да видимо циљ нашег постојања, да правимо разлику важног од неважног у
нашем кратком животу. На све наше недаће и мржњу, свађу и бес, благодетни огањ
дарује мир и благостање – рекао нам је заменик великог мајстора Регуларне велике
ложе Србије Мирко Ђуровић.

  

(Дневник) 
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