У СЛАВУ ВЕЛИКОГ НЕИМАРА СВИХ
СВЕТОВА

КОНСТИТУЦИЈА
РЕГУЛАРНЕ СУВЕРЕНЕ
ВЕЛИКЕ ЛОЖЕ

НИКОЛА ТЕСЛА
ИСТОК
ДРЕВНОГ И ПРИЗНАТОГ ШКОТСКОГ РЕДА
ПРЕДГОВОР

"Слободно зидарство је организација која широм света окупља у братску
заједницу људе часних осећања, зрелог разума и чврстог карактера, без
разлика у вери и народности. Циљ Слободном Зидарству је да учини људе
дружељубивим, просвећенијим и снажнијим и да их инспирише за
индивидуални рад и у заједници у корист човечанства, помажући слободно и
мирно развиће природних закона.
Слободно зидарство окупља браћу чија је часност призната и који, спојени
осећајима толеранције, слободе, једнакости и узајамне љубави, помажу
добро, отклањају зло и недаће, чине милосрђе у најширем смислу и теже да
користе општој добробити.
Слободни Зидари потпомажу се узајамно у свим приликама у животу. Међу
своје најсветлије дужности стављају на прво место поштовање Заклетве
која их везује за Ред Слободно Зидарски и за Власт Зидарску. Шкотски стари
и признати Ред, наследник Слободно Зидарских традиција, чувар мудрих
принципа, моралне снаге и дисциплине, основан је Великим Конституцијама
од год. 1762. и 1786.
Принципи старог и признатог Шкотског Реда садржани су у изјави:
“Слободно Зидарство исповеда, као што је од свог постанка исповедало,
постојање Великог Творца Васељене и бесмртност душе. Оно не поставља
никакве границе испитивању истине; а да би сваком зајемчило ту слободу,
оно изискује од сваког трпељивост. Слободно Зидарство је дакле приступно
људима сваке народности, сваке расе, сваке вере. Оно не допушта у својим
Радионицама третирање и решавање питања политичких и верских, а
прима сваког профаног, ма каквог он убеђења био у политици или вери, само
ако је човек слободан и добре нарави. Слободно Зидарство има за задатак да
се бори против незнања у сваком виду; оно је узајамна школа чији је програм
сведен у овим погодбама: испуњавати земаљске законе, живети како част
налаже, вршити правду, љубити ближњег, радити без одмора на добру
човечанства и тежити за његовом прогресивном и мирољубивом
еманципацијом”.
РЕГУЛАРНА СУВЕРЕНА ВЕЛИКА ЛОЖА НИКОЛА ТЕСЛА ИСТОК има за циљ
да следи и ради на традиционалним вредностима Слободног Зидарства у
Славу Великог Архитекте Универзума, у присуству Три светла.
ПРИЗНАЈЕ дубоко поштовање масонских вештина и симбола и изражава вољу
да одржи животно благо Традиције, које су нам поверили оснивачи Слободног
зидарства, у нашем својству као наследника и чувара традиције, које прихвата
у целости.
ПРИХВАТА као циљ јединство, срећу, напредак и доброту човечанства уопште
и сваког човека посебно. Да би се постигао тај циљ, мора се радити с
поуздањем и енергијом, да никада не престане да непрестано и неограничено
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тражи истину и правду, у потпуној слободи савести уз поштовање према
другима. С тога одбија да пружи јединствено тумачење значења или израза
симбола.
ПРИЗНАЈЕ сваком Масону апсолутну слободу мисли, свести и тумачења
симбола захваљујући масонској толеранцији, која омогућава сваком Масону, у
сопственој потрази за истином, да открије шта може закључити из проучавања
симбола, а да притом не намеће своја лична тумачења.
ПРОГЛАШАВА своју приврженост принципу толеранције, изражавања и сврхе
братства, суштине (квинтесенције) слободног зидарства.
УВЕРЕНА је у потребу да се постави снажна баријера нетолеранцији,
поштујући културну, етничку, верску или друштвену разноликост, различитост
која нас све обогаћује, различитост из које црпимо снагу и осигуравамо
јединственост нашег порекла.
ПОЗИВА НА СВЕЧАНИ НАЧИН на уједињење Слободног зидарства, без
обзира на обедијенцију којој браћа припадају без угрожавања њихове
суштинске независности.
ПОЗИВА све слободне зидаре да размисле о ономе што заиста има основни
значај, шта свакој особи даје специфичност, начину на који се морамо суочити
и прихватити наше разлике, и изнад свега о средствима да се приближимо
једни другима, да бисмо могли да изградимо на овај начин, Масонерију Трећег
миленијума.
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ОПШТА НАЧЕЛА
Члан 1.
Слободан зидар (Масон) дужан је да поштује моралне законе, и ако своју
вештину добро разуме неће бити ни убоги атеиста, нити безверни
слободоумник.. Њему је основа чисти етички закон, који налази израз свој у
слободнозидарским прописима, а понајвише у тзв. „Старим дужностима
слободних зидара“.
Члан 2.
Масони могу бити људи, било којег звања и професије, без обзира на
материјални статус или положај, како су рођени под једнаким законима
природе, а који треба да буду добри по савести, слободни у делању и искрени
људи, људи од части и поштења (на добром гласу), ма како њихове
вероисповести или верска убеђења била различита. На овај начин масонерија
постаје центар уједињења и средство да људе, који би иначе трајно остали
један према другоме страни, повеже у истинску породицу и братсво.
Члан 3.
Масон је мирољубиви поданик оне државе где год да живи, борави и ради и не
треба никада да се упушта у сплетке и завере против мира и благостања
народа, нити да дела против извршних владајућих органа.
Сав рад и цео живот слободног зидара заснован је на љубави, истини,
правичности и човечности које преноси и у профано друштво:
- средством симболичких обреда и обичаја у Краљевској Уметности;
- васпитним неговањем осећаја хуманости према ближњима;
- уредним животом, породичним и личним;
- примерним радом на свему што је добро, лепо и изнад свега од
друштвене користи како за цело друштво тако и за појединца.
Члан 4.
Масони поштују и верују у Великог Неимара Свих Светова и поштују
свачију веру, слободу савести и мишљења. У њему је сваки Брат мио, које
вере био.
Члан 5.
Масони воле своју Отаџбину; они су јој одани и верни. Они сматрају
својом дужношћу, да бране њену слободу, самосталност и неповредивост њене
целине, сарађујући на подржавању унутрашњег реда и мира - речју, писмом и
делом. Према томе, они могу учествовати у сваком јавном послу; али у томе
треба да се увек руководе масонским принципима. Јер, овако радећи у својој
Отаџбини, они доприносе и благостању целог човечанства.
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Члан 6.
Ложе су мирне и затворене Радионице. У њима није искључено узајамно
обавештавање о верским, политичким и уопште социјалним питањима, али
увек у границама масонских принципа. Међутим, лично самоодређење изван
Ложа је слободно.
Члан 7.
Масонска организација прима у своју средину слободне људе, доброга
гласа и понесене жељом да негују врлине и морал у друштву. Она не разликује
ни њихову народност, ни њихова политичка убеђења, ни њихов грађански
положај.
Члан 8.
Историја Масонства, масонска начела и масонски циљеви нису никаква
тајна. Али постојеће унутрашње обреде, утврђене знакове за распознавање и
друге унутрашње тајне забрањено је одавати.
Члан 9.
Масони су обавезни да буду верни и одани законима своје Ложе. Они
чувају њену неприкосновеност од сваког оног који не припада Братству; бране
масонске интересе и избегавају да у профаним круговима расправљају
масонска питања.
Понашање браће кад се нађу без присуства странаца, али не у отвореној
ложи
Члан 10.
Масони треба да се поздраве на учтив, масонски начин, називајући један
другог браћом притом, по вољи дајући узајамне инструкције за оно што се
сматра корисним, пазећи да неко не гледа или прислушкује, и без непримерног
међусобног омаловажавања, односно одступања од оног поштовања које би
приличило неком брату да он није масон. Јер иако су сви зидари браћа на истој
равни, ипак слободно зидарство не одузима човеку ништа од оне части коју је
претходно имао, већ напротив, оно се труди да му ту част повећа, нарочито ако
је постао веома заслужан за Братство, које мора указивати почаст ономе који
то заслужује, а лоше манире избегавати и осудити их, како се не би пречесто
појављивали..
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Понашање у присуству странаца који нису зидари
Члан 11.
У речима и држању масон мора бити обазрив, тако да ни најоштроумнији
странац ништа не би могао ни открити нити наћи што му се не би смело
саопштити, па понекад мора разговор одмах скренути и мудро га даље водити
на част поштованог Братства и Тајне која је део нас свих.
Понашање код куће и у суседству
Члан 12.
Масон се понаша онако како приличи моралном и интелигентном човеку,
нарочито не треба да прича својој породици, пријатељима и суседима о
приликама у Ложи, већ се мудро позива на сопствену част и част старог
Братства, из разлога који овде не могу бити поменути. Мора такође пазити на
своје здравље и не остајати у дружењу до касно у ноћ, нити се после рада
Ложе дуго од куће задржавати. Избегава неумереност да не би тиме
занемарио и штетио својој породици а себе самог учинио неспособним за рад и
нарушио углед Братсва и себе лично.
Понашање према неком непознатом брату
Члан 13.
Масон га мора пажљиво испитати на начин који му мудрост налаже, како
не би био преварен од стране неке незналице која се лажно издаје за брата,
таквог мора одбити с презиром и добро се чувати да му не одата никакве знаке
масонских знања.
Међутим, ако се увери да је он заиста искрен и прави брат, треба да га као
таквог поштује, и ако је у невољи мора му помоћи ако може, или га треба
упутити тамо где може помоћ добити.
На крају, свих ових дужности се мора придржавати, као и оних које ће му
бити поверене на другачији начин; негујући братску љубав, која је темељ и
завршни камен, цемент и слава овог старог Братства, сасвим избегавајући
свађе и спорове, свако клеветање и оговарање, и не дозвољавајући другима да
клеветају неког поштеног брата већ бранећи његов карактер и чинити му све
добре услуге, све дотле док је то у складу са вашом Чашћу и безбедношћу, а
не даље. А ако му који брат нанесе увреду, поднеси жалбу својој ложи, а
одатле се може жалити Великој односно Трибуналу Велике Ложе односно
Трибуналу Савеза. Јавни судски поступак започиње тек онда када се случај
другим начином не може решити. Масон треба саслушати стрпљиво поштене и
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пријатељске савете мајстора и помоћника, када покушавају да га одврате да са
онима који нису зидари изађе пред суд, или ако га пожурују да све парнице што
пре заврши, како би се зидарским пословима могао посветити са што више
ревности и успеха. Међутим, у случају да браћа или помоћници између себе
изађу на суд, мајстор и браћа треба да им пријатељски понуде своје
посредовање а завађена браћа треба то са захвалношћу да прихвате. Ако
прихватање није могуће, онда они ипак морају своју расправу или парницу
водити без беса и мржње (а не како се то обично дешава), и не треба да кажу
или учине ништа што би братску љубав пореметило а обнову и наставак
пријатељских односа спречило. Тако ће сви осетити благотворни утицај
слободног зидарства, као што су га сви прави зидари познали од почетка света,
и као што ће га познавати до краја света.
ОПШТЕ УРЕЂЕЊЕ
Члан 14.
На територији Републике Србије постоји истинска Регуларна Суверена
Велика Ложа Никола Тесла Исток (у даљем тексту: РСВЛНТИ).
Њу сачињавају следеће Радионице:
а) постојеће, проистекле из матичних Ложа РСВЛНТИ,
б) Оне које су пришле и примљене из других Обедијенција,
в) Оне које би се основале касније у истој држави,
г) Оне које би се основале изван Републике Србије, као слободнозидарске
Радионице у екстериторијалном статусу под јурисдикцијом РСВЛНТИ.
Радионица је :
- Привремена Радионица односно Венчић тј. Ложа у оснивању
- Мала радионица односно Мала Ложа која је унела Светло и добила
Потврду о томе од стране Великог Мајстора и Великог Секретара ( и
Врховног Командера и његовог Секретара уколико је у питању Савез )
- Велика Радионица односно Велика Ложа.
Члан 15.
РСВЛНТИ је Велика Ложа примајући под своју заштиту све Мале Ложе и
Венчиће и стара се:
а) да одржава везе братског пријатељства и јединства између свих
Радионица;
б) да се стара о ширењу и унапређењу Слободног Зидарства најпре у целој
Србији, али и у региону и читавом свету како би браћа неометано радила
на изградњи и међусобном зближавању;
в) да доприноси општем напредовању Слободног Зидарства у целом свету;
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г) да одржава везе пријатељства са масонским организацијама у другим
државама.
Члан 16.
РСВЛНТИ има следеће Велике Часнике:
· Велики Мајстор
· Заменици и Помоћници Великог Мајстора
· Велики Надзорник
· II.Велики Надзорник
· Велики Секретар
· II.Велики Секретар
· Велики Благајник
· Велики Беседник
· Велики Обредник
· Велики Заставник
· Велики Дверник
· Велики Архивар - Библиотекар
· Велики Духовник
· Велики Капетан Гарде
· Велики Церемонијал Мајстор
Уређење РСВЛНТИ
Члан 17.
У РСВЛНТИ је за Слободног Зидара Шкотског Реда признат само онај
Молилац који је правилно примљен у Братство, који је потписао Заклетву и
уписан у Књигу чланова Мале Ложе и Велике Ложе.
РСВЛНТИ је Велика Ложа која је променила име из Велика Ложа Никола Тесла
Србија настала од три Мале Ложе а унела Светло од стране три Велике Ложе
Алијансе Тракија и примила Повељу о томе од стране истих.
РСВЛНТИ припада Савезу Великих Ложа Николе Тесле ( у даљем тексту :
СВЛНТ ) као једна од оснивача савеза и има обавезу да буде у сваком смислу
усаглашена са одлукама Великог Већа СВЛНТ односно сталног састава овог
Већа које управља Савезом.
Члан 18.
Организована и призната тела Шкотског Реда у РСВЛНТИ носе називе:
Ложа, Шаптир (Ложа Усавршавања од 4-18 степена), Ареопаг (рад на 19 до 30
степена - Филозофска Радионица), Трибунал (Суд, рад на 31), Конзистоар
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(рад на 32 степену) и Врховни Савет (рад на 33 степену).

Члан 19.
Скупштина је највиши орган РСВЛНТИ.
Члан 20.
Дужности Скупштине су:
- да чува Конституцију и предлаже измене које упућује према Врховном
Савету на усвајање,
- да одржава релације пријатељства са другим Великим Ложама,
- да бира Великог Мајстора на начин који је уређен посебним актом,
- да разматра годишњи извештај Врховног Савета.
Све одлуке Скупштине РСВЛНТИ морају бити верификоване од стране
Сталног састава Великог већа СВЛНТ да би оне могле биле реализоване.
Верификација подразумева потпис Врховног Командера или члана Великог
Већа СВЛНТ кога писмено овласти Врховни Командер, на Одлуку, а што
потврђује и Стални састав Великог већа СВЛНТ са 2/3 гласова за од присутних
чланова.
Члан 21.
Братство РСВЛНТИ чини сваки брат који је инициран и коме је издата
Потврда о члансту тј. Потврда о 1. степену, Потврда о 2. степену или
Мајсторско писмо за 3.степен.
Скупштину РСВЛНТИ сачињaвају сви чланови са правом гласа који се
називају Делегатима Скупштине а која се сазива најмање једанпут у току
године.
Члан 22.
Делегати су она браћа која испуњавају следеће критеријуме :
- Мора бити Мајстор дакле на 3. степену
- Мора бити активан члан
- Мора поседовати Потврду да је Делегат а коју издаје Врховни Савет, а
на шта је дало сагласност Велико Веће СВЛНТ.
Активан члан значи да брат мора :
- Бити присутан на најмање 60 посто Радова РСВЛНТИ и на 60 посто
Радова СВЛНТ о чему се води прецизна евиденција што је уређено
Правилником о евиденцијама
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-

Доприносити свом Братству односно РСВЛНТИ и СВЛНТ.

Активност потврђује или не одобрава Стални састав Великог Већа СВЛНТ тако
што Венчић подноси извештај о активностима сваког свог члана Малој Ложи а
она подноси извештај о активностима свих својих чланова Врховном савету
РСВЛНТИ који врши процену и даље подноси збирни извештај за све Мале
Ложе Сталном саставу Великог Већа СВЛНТ. У случају да брат није задовољан
оценом може се жалити Трибуналу СВЛНТ.
Свака Радионица има Старешину који именује Секретара Радионице а преко
кога иде слање извештаја.
СКУПШТИНА ВЕЛИКЕ ЛОЖЕ
Члан 23.
Скупштина Велике Ложе састаје се:
а) редовно сваке године,
б) ванредно, на предлог Великог Мајстора, или када то затражи једна
трећина Делегата Скупштине РСВЛНТ.
Када Делегати сазивају Скупштину она мора бити сазвана најдаље у року од
два месеца после поднешеног предлога Великом Мајстору, писмено.
Када Скупштину сазива Велики Мајстор она мора бити сазвана у року од
месец дана поднешеног предлога Скупштини.
Скупштином увек председава Велики Мајстор.
Члан 24.
Да би Скупштина имала кворум за рад неопходно је присуство преко 50
посто Делегата, а одлуке се доносе увек јавним гласањем, дизањем руку, и
потребно је да за предлог гласа 2/3 од присутних Делегата Скупштине да би
предлог био усвојен.
Велики Мајстор
Члан 25.
Велики Мајстор је брат који управља РСВЛНТИ заједно са Врховним
Саветом.
Члан 26.
Велики Мајстор је изабран на начин прописан Правилником о избору
Великог Мајстора. Бира га Скупштина РСВЛНТИ.
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Члан 27.
Мандат Великог Мајстора траје 3 година са могућношћу 2 реизбора. Мандат
Старешине Мале Ложе траје 3 године са могућношћу 2 реизбора а Старешине
Венчића 1 годину осим уколико у том временском периоду не унесе Светло и
оснује Малу Ложу.
Члан 28.
Велики Мајстор не може сам доносити кључне одлуке већ се оне доносе 2/3
већином гласова од присутних чланова Врховног Савета. Кључне одлуке су
прецизно дефинисане Правилником о кључним одлукама.
Све Правилнике креира и доноси Велики Секретаријат СВЛНТ који чине сви
Велики Секретари Великих Ложа које припадају СВЛНТ и Велики Секретар
СВЛНТ са својим Заменицима и Помоћницима а усваја их и објављује Братству
Стални састав Великог Већа СВЛНТ.
Врховни савет
Члан 29.
Врховни Савет је управни орган Братства и као такав може оформити и
друга стална и привремена тела.

Врховни савет чини Велики Мајстор и још 9 браће на 33. степену које
бира и мења Велики Мајстор уколико процени да они не извршавају своје
послове на адекватан начин.
Врховни Савет између осталог има право додељивати све степене у
Братству по својој процени и свом нахођењу; он једини установљава Венчиће,
Мале Ложе, Шапитре, Ареопаге, Трибунал Велике Ложе и Конзистоар. Врховни
Савет РСВЛНТИ признаје као вишу власт Велико Веће СВЛНТ. Све кључне
одлуке донешене од стране Великог Мајстора и Врховног Савета морају бити
верификоване од стране Сталног састава Великог Већа СВЛНТ.
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Члан 30.
Мандат члановима Врховног Савета траје 3 године или до замене од
стране Великог Мајстора.
Члан 31.
Може постојати само један Врховни Савет у РСВЛНТ.
Члан 32.
Велики Мајстор може имати два заменика и два помоћника по његовој
одлуци. Они се бирају између чланова Врховног Савета РСВЛНТИ али и
чланова других Великих Ложа које припадају СВЛНТ.
Члан 33.
Врховни Савет може именовати почасним члановима браћу из других
масонских Обедијенција.
Члан 34.
Врховни Савет састаје се по правилу једном у два месеца, а на позив
Великог Мајстора и више пута. Одлуке на Врховном Савету се доносе са 2/3
већином гласова присутних чланова Врховног Савета.
Члан 35.
У надлежност Врховног Савета спадају следеће дужности:
а) да разматра предлоге и даје мишљења о поднесцима и представкама
Ложа или браће;
б) да упућује браћу на Трибунал Велике Ложе у случају спора односно на
Трибунал СВЛНТ у случају жалбе;
в) да проверава и одобрава Ложине Ритуале и акта ако су у сагласности са
Конституцијом, и у духу Слободног Зидарства;
г) да сазива Старешине Ложа или Поверенике (Сенаторе), кад нађе за
потребно;
д) да креира Конституцију и презентује је Братству
ђ) да испитује годишњи извештај Ложа и саставља главни годишњи
извештај Велике Ложе за Скупштину;
е) да одржава везе са свим Ложама
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ж) да опрезно мотри на све покрете и радње у Ложама и да се стара о
најтачнијем извршењу одредаба Конституције, Ритуала и аката и свих
масонских правила и принципа
з) да бира друге органе
и) да одржава и успоставља односе са другим Великим Ложама и другим
масонским организацијама
ј) да одлучује о редовним стварима и активностима
к) доноси кључне одлуке на нивоу Велике Ложе
л) стара се о финансијама РСВЛНТИ.
Члан 36.
Надлежности односно одлуке које се тичу надлежност под словима д), з), к) и л)
из Члана 35. мора верификовати Стални састав Великог Већа СВЛНТ.

ВИСОКИ САВЕТ
Члан 37.
Високи савет је саветодавно тело које чини 18 чланова које бира Велики
Мајстор, од чега 9 чланова чине чланови Врховног савета и Велики Мајстор и
још 8 чланова којима Велики Мајстор додељује одређена задужења. Тих 8
чланова морају бити бар на 30 степену.

О ФУНКЦИЈАМА ВЕЛИКИХ ОФИЦИРА
ВЕЛИКИ МАЈСТОР
Члан 38.
Велики Мајстор је непосредни Старешина РСВЛНТИ. Његова брига је да
се чувају Конституција и масонска начела. Он одржава чврст ланац слоге и
јединства међу члановима свих Ложа. Својим ауторитетом шири масонски дух,
одржава ред у Ложама, подржава активности и братску љубав међу члановима.
Велики Мајстор председава Скупштинама и другим телима ( може
овластити другог брата у случају рада одређених тела ); врши привремено
суспендовање и позива на одговорност у случају неверства и издаје. Врши
избор Великих Официра; поставља Поверенике (Сенаторе) и поставља
Председника Сената; поставља нове Венчиће и Ложе и поставља Старешине
Ложа; има право да руководи Радовима на сва три степена, отвара радионице
на вишим степеновима и руководи њиховим РР; проверава Ритуале и сва акта;
делегира чланове Врховног Савета у инспекције и има и сва друга права у
складу са његовим високим положајем, коме уосталом припадају све највише
Масонске привилегије и почасти.
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Члан 39.
Кад се положај Великог Мајстора упразни пре времена, заузима га његов
Заменик ( уколико постоје двојица, Врховни савет бира једног од њих ) до
састанка наредне Скупштине.
ЗАМЕНИК и ПОМОЋНИК ВЕЛИКОГ МАЈСТОРА
Члан 40.
Велики Мајстор може именовати 2 Заменика и 2 Помоћника. Задатак
Заменика је да представља и заступа Великог Мајстора у његовом одсуству по
овлашћењу Великог Мајстора. У том случају има иста права и дужности као и
Велики Мајстор. Заменик има обавезу да у највећој мери помаже Великом
Мајстору у његовим пословима. Помоћник Великог Мајстора је брат који има
обавезу да такође у највећој могућој мери помаже Великом Мајстору.
ПОВЕРЕНИЦИ (СЕНАТОРИ) ВЕЛИКОГ МАЈСТОРА
Члан 41.
Велики Мајстор именује у свакој Ложи по једнога од њених Мајстора за
свога Повереника (у даљем тексту Сенатор) а уколико процени да је потребно
може именовати и више.
Члан 42.
Сенатори Великога Мајстора мотре, да ли су сви послови дотичне Ложе
саобразни духу Конституције, Ритуала и аката. Сваки противан поступак, као и
сваки евентуални спор, појављен у Ложи, саопштавају одмах Великом
Мајстору.

СКУПШТИНА СЕНАТОРА
Члан 43.
Скупштина Сенатора се одржава једном у 2 месеца када се подноси
исцрпан извештај са сугестијама Врховном Савету и Великом Мајстору о свим
Ложама. На свима радовима њихово је место на Истоку за све време докле су у
својству Сенатора.
Члан 44.
Скупштина Сенатора (Сенат) је тело које врши контролу свих Ложа,
надзор Ложа, координира дешавања у Ложама, похваљује рад или га критикује,
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а ако га критикује дужна је да да сугестију за отклањање уочених пропуста.
Сенат је директно одговоран Великом Мајстору и Врховном савету.

ВЕЋЕ МУДРАЦА
Члан 45.
Веће Мудраца формира Врховни Савет са фунцијом саветодавног тела
без права одлучивања. Састав Већа Мудраца су чланови са највише искуства,
најстарији чланови РСВЛНТИ.
ВЕЛИКИ ГЕНЕРАЛНИ ИНСПЕКТОР
Члан 46.
Не мора бити члан Врховног Савета нити Високог Већа РСВЛНТИ.
Бира га Велики Мајстор. Велики Мајстор може изабрати више Генералних
Инспектора који сви заједно чине Велики генерални Инспекторат. Они морају
бити бар на 30. степену.

Члан 47.
Сва лична питања која би могла да створе неспоразум међу браћом од 4. - 32.
степена испитује и цени Велики Генерални Инспектор.
Члан 48.
Велики Генерални Инспектори имају за задатак да поучавају и
просвећују своју Браћу, да међу њима одржавају слогу и љубав према
ближњем, да се сами придржавају, а и да подржавају код осталих Масона
тачност и исправност у радовима сваког степена, да употребе сву своју
моћ на савесну примену Доктрина, Принципа, Конституција, Правилника и
других аката Братства, како би се свуда и увек појављивали као радници на
пољу љубави, мира и милосрђа.
Члан 49.
Последњи 33. степен не представља никакву власт ни у једној земљи
где је дат, нити у другој каквој земљи, сем ако је његов носилац уједно и
члан Врховнога Савета. Он је ранг, титула Масона који одражава допринос
брата Братству или масонерији уопште или ниво његовог знања о Слободном
зидарству.
Члан 50.
Велики Генерални Инспектор не може сам својом влашћу дати никоме и
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никакав степен масонски, нити му издати било какав документ.

ВЕЛИКИ ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР
Члан 51.
Велики Генерални Секретар води записник одлука Врховнога Савета и
обавезан је да се стара да се на следећој седници ових тела записник усвоји.
Члан 52.
Он сазива Чланове Врховнога Савета по наређењу Великог Мајстора на
састанке. У његову дужност и надлежност, а под управом Великим Мајстором
спада вођење преписке, као и издавање сертификата, диплома и др. Велики
Генерални Секретар води надзор при штампању рукописа и формулара;
саставља и потписује “по наређењу” све одлуке, документе и уопште сва
писмена Врховнога Савета.
Члан 53.
Све важније акте потписује Велики Мајстор i Велики Генерални Секретар, а
поред потписа удара се и печат.
Члан 54.
На свршетку године Велики Генерални Секретар предаје у архиву свршену
преписку, документе, књиге и брошуре примљене у току године.
Члан 55.
Велики Генерални Секретар чувар је печата и осталих жигова Врховнога
Савета. Он ставља печате на дипломе и води регистар докумената, на које је
ставио печат или жиг, с назначењем датума и редног броја њиховог.
Члан 56.
Сва овлашћења и одговорности Великог Генералног Секретара могу се
премени на његовог Заменика. Он може чак и водити и онда записник кад је
Велики Генерални Секретар присутан Раду.
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ВЕЛИКИ БЕСЕДНИК (Говорник)

Члан 57.
Велики Беседник је чувар и орган закона. На његовом столу је
Конституција и друга акта. Он се стара за њихово тачно примењивање и
улаже протест за сваки акт, сваку одлуку и свако решење, које би било у
супротности с њима.
Члан 58.
После сваког решавања и по завршеној дебати Велики Беседник
своди мишљења, износи суштину и чини своје закључке.
Члан 59.
У одсуству Великог Беседника заступа га његов помоћник. Ако је
овом поверена израда каквога предмета, он га довршава и изводи свој
закључак и онда кад је Велики Беседник присутан. У том случају он седи на
месту поред Великог Беседеника све док своди мишљење и даје своје
закључке, или док подноси извештај о повереном му предмету. Тек кад то
сврши одлази на своје стално место.
Члан 60.
Велики Беседник је задужен да регалије, дипломе, књиге, часопис и друго
буду у духу Слободног Зидарства, контролише да буду прилагођени и да носе
печат РСВЛНТИ.
ВЕЛИКИ РИЗНИЧАР
Члан 61.
Велики Р и з н и ч а р се стара о новцу и новчаним вредностима
Велике Ложе и врши све врсте наплата и исплата по основу налога Великог
мајстора.
Члан 62.
Велики Ризничар – Милосрдник, се стара о кеси Милосрђа, а чије
старање може пренети и на свог Заменика или брата од поверења, која се
користи на Радовима.
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Члан 63.
На крају рачунске године (31. децембра) Велики Ризничар подноси
Врховном савету и Сталном саставу СВЛНТ рачунски извештај

ВЕЛИКИ АРХИВАР – БИБЛИОТЕКАР
Члан 64.
Велики Архивар – Библиотекар је чувар аката и докумената и рукописа
масонских.
Он је такође чувар књига, цртежа, медаља, диплома и брошура
масонских или профаних, које припадају Врховном Савету. О свему томе
он води потребне спискове и каталоге.
Члан 65.
Архива и Библиотека, за које носи одговорност Велики Архивар Библиотекар, смештене су и чувају се у локалима (просторијама) Врховнога
Савета.
Он издаје књиге или друге документе из Архиве и Библиотеке само
на реверсе о којима води нарочити регистар.
Од овога се изузимају књиге и документи, за које постоји решење да
се ни у ком случају не могу износити из локала (просторија).
Каталог свих књига и докумената води Велики Архивар –
Библиотекар по упутству и одобрењу Врховног Савета.

ВЕЛИКИ ЦЕРЕМОНИЈАЛ МАЈСТОР
Члан 66.
Велики Церемонијал Мајстор асистира при узвишењима; он
посетиоце у Храм и извршује наређења старешине који води рад.

уводи

ВЕЛИКИ КАПЕТАН ГАРДЕ
Члан 67.
Великом Капетану Гарде поверено је старање за унутрашњу и
спољашњу сигурност Храма.
ВЕЛИКИ ЗАСТАВНИК
Члан 68.
Велики Заставник испитује посетиоце пре њихова уласка у Храм и
уверава се о исправности њихових масонских докумената. У свим
церемонијама где чланови Врховнога Савета учествују као тело, Велики
Заставник носи пред њима и при њихову уласку у Храм Заставу Велике Ложе.
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ВЕЛИКИ ДВЕРНИК
Члан 69.
Дверник је чувар реда у Ложином Храму. Он допушта улазак и излазак
Браће из Храма али за време читања Архитектонских Табли не допушта
никоме ни да уђе нити да изађе из Храма.
ВЕЛИКИ ДУХОВНИК
Члан 70.
Духовник се брине око поучавања Браће у обредима. Он руководи и
поучава Молиоце, Ученике и Помоћнике, приликом њиховог примања односно
унапређења.
Члан 71.
Приликом посете Ложиних Радова од стране непознате Браће, дужност
Духовника је да их строго испита.
Члан 72.
Он испитује не само да ли су они Слободни зидари, већ и да ли су
уистину активни чланови једне слободнозидарске Радионице која има
успостављену сарадњу са РСВЛНТИ.

ВЕЛИКИ ОБРЕДНИК
Члан 73.
Обредник има задатак да се сви обреди врше спретно и одржавају
сложно. Према томе он се уверава, да ли су сва Браћа, пре уласка у Храм,
прописно одевена и постојећим знацима и алаткама снабдевена. А по уласку
води строга рачуна да сваки Брат оде на своје одређено место.
Члан 74.
Пре него што се отпочне улазак у Храм, Обредник је дужан да се увери, да ли
је он (Храм) према обредима дотичнога степена на ком ће се радити, подешен
и украшен, и да ли су се сва Браћа, уписала у Књигу присуства.
Члан 75.
Страну Браћу, која на Радове долазе као гости, Обредник уводи у Храм
последње, саопштавајући њихова имена гласно и упућујући их на одређено
место.
Члан 76.
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На случај смрти некога члана Ложе. Обредник се брине да се сви
слободнозидарски предмети, што су се код умрлога Брата налазили, одмах
врате Ложи.

Члан 77.
Обредник чува све обредне књиге Ложине.

ЛОЖЕ И РАД ЛОЖА
Члан 78.
Пре оснивања Венчића под заштитом РСВЛНТИ, подноси се молба
Врховном савету на разматрање. Ова Молба може бити поднешена само ако
има довољно Браће да оснују Венчић а минимално седморо Браће од којих је
бар 5 на трећем степену.
Члан 79.
Припрема за формирање Ложе подразумева:
Седморо браће који желе основати Венчић предају Молбу Врховном Савету
РСВЛНТИ на прописаном обрасцу на којем се наводе имена и презимена браће
са навођењем њихових степена при чему се сваки брат потписује поред свог
имена и презимена. У Молби се наводи име Венчића и име и презиме
предвиђеног ( привременог ) Старешине будуће Мале Ложе када она унесе
Светло. У Молби такође се наводи и план градње Венчића са навођењем
рокова.
Члан 80.
У РСВЛНТИ не може бити да постоје две Ложе са истим именом.
Члан 81.
Ако Врховни Савет одобри оснивање Венчића, издаје му се Потврда о
оснивању.
Члан 82.
Уколико је молба одбијена она се враћа.
Члан 83.
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Венчић коме је одобрено оснивање, након добијања Потврде, бира своје
Официре. Пре формалног одобрења формирања, не може да се врше пријеми
Молилаца у Венчић.
Члан 84.
Потврду о оснивању Венчића потписују сви Чланови Врховног Савета и
она се уписује у целости у Златну Књигу, а у исту Златну књигу се уписују и све
одлуке Врховног Савета.
Члан 85.
Венчићи и Мале Ложе воде и књигу о Архитектонским таблама, она је
оверена од стране Старешине Венчића односно Ложе и у њу се уписују све
Одлуке на Радовима.
Члан 86.
Оформљење Ложе врши се према Ритуалу који одређује Врховни Савет,
а Врховни Савет добија потписану Заклетву чланова Ложе као и Записник о
оформљењу заједно са списком чланова, који се доставља Врховном Савету.
Члан 87.
Мала Ложа има обавезу да креира Правилник о раду Ложе који мора
бити у складу са Конституцијом Велике Ложе и који мора верификовати
Врховни савет РСВЛНТИ као и Стални састав Великог Већа СВЛНТ.
Члан 88.
Мала Ложа може да ради Радове по Ритуалу који она одабере.
Члан 89.
Пре пријема Молиоца Ложа треба најопрезније да решава по његовој молби
за примање и да најозбиљније испита његов положај и његову вредност у
профаном друштву. При тражењу овог одобрења, Ложа мора да прикаже све
потребне податке о молиоцу и његову фотографију Телу за балотажу.
Први услов за ступање у Ложу под окриљем РСВЛНТИ важи да је Молиоц
слободан, добар човек на добром гласу, да ужива сва грађанска и политичка
права и да по својој моралној и интелектуалној подобности има право
самоопредељења.
Члан 90.
Молилац мора имати два Јемца, који су чланови РСВЛНТИ и који су
Мајстори. Они га припремају за пријем у Ложу. Након Балотаже а пре
иницијације, Молилац мора проћи процедуру пропитивања међу Стубовима.
Члан 91.
.
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Молилац не може бити млађи од 21 године. Само синови Масона, ако их
предлаже отац примају се и по навршетку 18 године као Луфтони.
Члан 92.
О примању у РСВЛНТИ решава се Балотажом од стране Тела за Балотажу
који именује Врховни Савет. Балотажа се спроводи прво на нивоу Венчића,
затим Мале Ложе, а затим на нивоу Велике Ложе и на крају на нивоу СВЛНТ.
Члан 93.
Балотажа може да се обави и електронским путем.
Члан 94.
Балотажа се спроводи тако да свако ко има право да балотира има
право да искористи ,,црну куглицу,, односно стави вето на пријем било којег
Молиоца.
У том случају тело за Балотажу формира привремено Радно тело за
Балотажу које саслушава аргументе за и против и које на основу тога доноси
своје мишљење које предаје Врховном савету на коначну одлуку о пријему.
Члан 95.
Уколико Радно тело у свом раду утврди да је брат са правом балотаже
злоупотребио свој положај и могућност коришћења ,,црне куглице,, Радно тело
о томе извештава Врховни Савет које може таквог брата суспендовати или
искључити из Братства.
Члан 96.
Масони који желе да се афилују у РСВЛНТИ прилажу уз своју молбу и
Отпуст из своје Ложе или у случају немогућности да га добију прилажу
потписану посебну изјаву да су били чланови одређене Ложе при чему наводе
име Ложе и Обедијенцију и у којој наводе да од тренутка пријема у РСВЛНТИ
припадају само овој Ложи. Гласање о афилацији истоветно је као и о примању.
Члан 97.
Ни један Ученик не може да буде уздигнут на степен Помоћника пре истека
6 месеци од његове иницијације; а ни Помоћник не може бити уздигнут за
Мајстора Краљевске Уметности пре истека рока од 6 месеци. Изузетак од овог
правила одобрава искључиво Врховни Савет РСВЛНТИ или Стални састав
Великог Већа СВЛНТ.
Члан 98.
Ложе имају право да пропишу и строже мере у погледу примања или
унапређења било само за поједине случајеве, било уопште. Међутим, дужне су
да о томе известе Велику Ложу и траже њено одобрење.
Члан 99.
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Сваком је Масону слободно да иступи из чланства своје Ложе. У том случају
подноси јој оставку. Он може тражити привремено одсуство које не може бити
дуже од једне године. У сваком случају дужан је да регулише све своје
финансијске обавезе према Ложи. Уколико Врховни Савет процени да треба
издаће Частан отпуст.
Члан 100.
Ложе могу да искључе сваког члана који не врши масонске дужности и не
испуњава финансијске обавезе, или који изгуби своја грађанска и политичка
права или најзад, оног који својим поступцима у породичном или профаном
животу постане недостојан РСВЛНТИ. У сваком случају потребно је да
предходи један наговештај о искључењу; и тек кад то остане басплодно
Врховни Савет може на предлог Ложе или својом проценом искључити брата.
Члан 101.
Искључени враћа Ложи сва масонска одликовања, предмете, Ритуале,
Конституцију и све остале ствари. Његово искључење саопштава се одмах.
Члан 102.
Свечано дате обавезе о чувању масонских тајни и уопште о масонским
обредима не може се нико ослободити, било да иступи из чланства прописно,
било да буде искључен из РСВЛНТИ.
Члан 103.
Рад у једној Ложи не може да се обуставља ни привремено ни стално докле
год седам Мајстора хоће да га наставе осим уколико о томе не одлучи Врховни
савет. За случај сталне или привремене обуставе рада предају се Великој Ложи
сви Ритуали, акти и остали Ложини предмети. Ако она проради поново, ово јој
се враћа.

УНОС СВЕТЛА У ЛОЖУ

Члан 104.
У Малу Ложу се Светлост уноси на Раду који организује РСВЛНТИ а на
коме Мала Ложа испуњава услов да у свом чланству има 7 Мајстора, 5
Помоћника и 3 Ученика који су примљени у Ложу по редовној процедури и да је
способна да са својим Официрима изоди Радове на 1, 2 и 3. степену ( не узима
се у обзир стратешка градња, повлашћен пријем и сл. ). Велики Мајстор и
Врховни савет могу прописати и другачије услове Ложама за Унос Светла који
не морају бити исти за све Ложе. Потврда о Унешеном Светлу у Ложу се издаје
онда када Врховни савет процени да су испуњени сви услови а као најважнији
да је Ложа спремна да самостално ради.
Члан 105.
На једном Раду Ложа у коју је Унета Светлост, може примити онолико
Молиоца колико дозвољавају услови у Храму како би се иницијација могла
извести на масонски адекватан и прописан начин. Исто тако, један Рад може
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изводити максимално три Ложе са Унетим Светлом заједнички. Такође, три
Велике Ложе могу организовати Велики Рад или све Велике Ложе које
припадају СВЛНТ могу све заједно организовати Велики Рад Савеза. У сваком
од наведених случаја број Молилаца који се могу примити у Братство и број
уздизања на 2. степен или 3. степен мора одговарати условима Храма тако да
се Рад изведе на исправан начин.
Члан 106.
Формирање Велике Ложе се врши на Раду на коме су испуњени следећи
услови: На одређеној територији постоје три Ложе у које је Унешена Светлост а
које имају од стране Врховног Савета издату Потврду о уношењу Светла.
Врховни Савет Велике Ложе и Стални састав Великог Већа СВЛНТ ( као
највиши управни орган целокупног Братства ) могу прописати и додатне услове
за оснивање Велике Ложе.
О ТРИБУНАЛУ КАО СУДСКОЈ ВЛАСТИ
Члан 107.
Трибунал Суди по следећим стварима:
1. по питањима части између поједине Браће;
2. по грешкама учињеним од стране поједине Браће у вршењу
дужности;
3. по грешкама учињеним од стране које Радионице;
4. по споровима између појединих Радионица;
5. по жалбама.
Члан 108.
За случајеве под 1. и 2. из претходног члана, Трибунал може изрећи
укор, удаљење на дуже или краће време од права и дужности масонских или
искључење из Братства.
У случајевима под 3. и 4. Трибунал изриче укор и м о ж е и з в р ш и т и
прекид радова у Радионици за извесно време, или наређује и само
затварање њено односно одузимање Потврде о оснивању.
По жалбама одлучује Трибунал СВЛНТ.
Члан 109.
Трибунал суди на основу поднете тужбе онога који тужи, или на
захтев Масонскога Тела коме парничне стране припадају.

Члан 110.
Тужба се подноси Трибуналу у два примерка, од којих се један примерак
упућује туженој страни на одговор. Рок за одговор је најдаље 15 дана.
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Трибунал може одредити и једноставнији начин за свој рад у сваком случају
којим се бави и било каквом парницом.
Члан 111.
Установљење чињеница се мора извршити и осуда изрећи у року од
најдаље месец дана, рачунајући то од дана примања одговора на тужбу.

Члан 112.
Кад установљење чињеница падне за време ферија, рок ће се рачунати
месец дана по истеку ферија.
Члан 113.
Тужба против Л о ж е мора такође бити написмено поднешена.
Члан 114.
Ако Трибунал има да суди између две или више Ложа, предочиће
претходно извештај Сталном саставу великог Већа СВЛНТ о дотичном спору.
Затим ће допустити парничним Ложама да преко три за овај циљ изабрана
своја члана Мајстора поднесу потребне одговоре Трибуналу. Пошто се
повуче а након добијања одговора, доноси решење. По донешеном решењу
позивају се Ложе којима Велики Мајстор предлаже, ако томе има места,
начин измирења усвојен од стране Трибунала. Ако Представници Ложа не
пристану на измирење, Трибунал саопштава дефинитивну своју одлуку.

Члан 115.
Жалба мора бити поднешена у року од месец дана, рачунајући од дана
саопштења решења или осуде.
Члан 116.
У случају поднешене жалбе решење постаје извршно тек после осуде
Трибунала; али у том међувремену осуђени је ипак лишен масонских права.
Члан 117.
Спорове између Великих Ложа у СВЛНТ увек решава Трибунал СВЛНТ као
виши другостепени орган судске власти.
Члан 118.
Стални састав Великог Већа СВЛНТ покушава пре него спор преда
Трибуналу СВЛНТ да проблем међу завађеним странама реши без Трибунала.
20

Уколико то не буде прихваћено, ствар се предаје Трибуналу СВЛНТ.
Члан 119.
Чланове Трибунала Велике Ложе бира Велики Мајстор. Чланове Трибунала
СВЛНТ бира Врховни Командер СВЛНТ.

Члан 120.
Нико се не може одрећи именовања за члана Трибунала осим уколико
Врховни савет на нивоу Велике Ложе и Стални састав Великог Већа СВЛНТ не
одлучи другачије.
Члан 121.
Одлука односно суд Трибунала се саопштава од стране члана Трибунала
којег Трибунал одреди.
Члан 122.
Врховни Савет односно Стални састав Великог Већа СВЛНТ пошто провери
цео поступак Трибунала, може осуду да поништи, ако су масонски принципи
повређени. У овом случају он враћа Трибуналу цео предмет на поновно
суђење.
Члан 123.
Трибунал може доносити одлуку да се Ложа затвори.
Члан 124.
Ложа може сама обуставити радове за извесно време ( привремено
) . Она о тој својој одлуци извештава одмах Трибунал и подноси му разлоге. У
овом случају она предаје на реверс Великом Секретару Велике Ложе :
Конституцију, Печат, Ритуале, Књиге, Правилнике, Архитктонске табле и све
остало задужено.
Члан 125.
Старешина Ложе, Први и Други Надзорник и Говорник одговорни су за
извршење наређења претходног члана.
Члан 126.
Нико и ни под каквим изговором не м оже задржати при себи Конституцију,
Печате, Жигове, Књиге или друге предмете, који су својина оне Л о ж е чији
се радови обустављају; иначе се излаже могућности да буде искључен.
Евентуално искључење изриче Трибунал и саопштава га свим Ложама.
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Члан 127.
Официри Ложе, који имају при себи предмете припадајуће њиховом
чину, одговорни су за њих како својој Ложи, тако и вишој Масонској Власти,
све док не поступе по одредбама из члана 126.

Члан 128.
Ложа која стварно
избрисаће се из списка.

обустави

радове

за

време дуже од 6 месеци

Члан 129.
Молба за обнављање радова мора бити потписана од седморице
М а ј с т о р а који су Ложи припадали пре прекинутих радова.
Члан 130.
Молба се упућује Врховном Савету који је предаје на мишњеље
Трибуналу.
У року од петнаест дана Трибунал подноси Врховном Савету свој извештај.
Члан 131.
Ако се молба уважи, онда се одлука Врховног Савета, којим се одобрава
обнављање радова, уписује у Златну Књигу; а документи предати Великом
Секретару приликом затварања Ложе, враћају јој се.
Члан 132.
Ако се молба одбије, саопштава се то Браћи која су молбу потписала.
Члан 133.
Тражење поделе једне Ложе, гашење и било које сличне ситуације –
подноси се допис Врховном Савету. Она треба да је потписана најмање од 7
редовних чланова, а одлуке Врховног Савета су коначне. Исто може учинити и
Врховни савет и без подношења дописа из оправданих разлога.
ОПШТА НАРЕЂЕЊА
Члан 134.
Конституцију Велике Ложе проглашава Братству Велики Мајстор која претходно
мора бити верификована од стране Салног састава Великог Већа СВЛНТ.

20

Члан 135.
Л о ж е се управљају по одредбама Конституције од дана када им буде
приказана.
Члан 136.
Старешине Л о ж а могу узети на реверс о д Великог Генералног
Секретара Конституцију која је оверена односно потписана и на којој је печат
Велике Ложе.
Члан 137.
Сви чланови Братства могу добити по један примерак оверене Конституције
на реверс.
Члан 138.
Свака Конституција заведена је редним бројем и гласи на сопственика.
Поред тога њу потписује Велики Генерални Секретар и ставња печат на њу.
Члан 139.
Велики Генерални Секретар води белешку о свима Радионицама и
члановима који добију оверену Конституцију.
Члан 140.
Нико не може и не сме примерак своје оверене Конституције дати другом.
Члан 141.
По смрти једнога Брата треба одмах предузети кораке да се врате сви
предмети и документи, који су се налазили код њега. Изузетак од овога
правила може бити само онде, где иза преминулога Брата остаје његов син
који припада РСВЛНТИ.
Члан 142.
Врховни Савет може мењати Конституцију о чему мора обавестити
Братство а претходно мора добити сагласност Сталног састава Великог већа
СВЛНТ.
Члан 143.
О тачном вршењу Конституције старају се у првом реду чланови 33., 32.
и 31 ступња, затим чланови Трибунала и најзад нарочити Инспектори који се
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за то одреде.
Члан. 144.
Конституција ступа на снагу од дана проглашења.

О СТЕПЕНИМА
Члан 145.
Јовановска Масонерија - Плава Ложа
1°. - Ученик - Преноси поуку о потпуном смислу и значењу Масонерије и њених
принципа кроз суштинске симболе градитељства.
2°. - Помоћник - Надограђује основне симболе поукама елемената и Духа који
води градњу.
3°. - Мајстор Масон - Суочава се са својим особинама и симболично разлучује
его од Духа.
Андрејевска Масонерија - Црвена Ложа Ложа Савршенства
4°. - Тајни Мајстор - Наглашава осећај дужности, поверења, интегритета и
неопходности тајности и поверљивости у односима.
5°. - Потпуни Мајстор - Подучава да нечисте мисли и себичне, безвредне
амбиције јесу понижавајуће и деструктивне, а да човек кои заборави дужност
спрам породице, друштва и Бога бива морално и духовно уништен.
6°. - Интимни Секретар - Подучава посвећености пријатељима и вредноћу у
извршавању дужности, што је награђено врлинама.
7°. - Судија - Суди праведно, а законе и обичаје примени на све. Правду не
потцењивати и не ускраћивати, али је одмерити са дозом милосрђа.
8°. - Интендант Грађевина - Подучава да част може бити корак ка усавршавању
моралног закона, а да милост и великодушност чине неопходне особине вођа.
9°. - Изабраник деветорице - Подсећа да је кроз време човек на разне начине
трагао за Богом, обожавајући га на многе начине и многим језицима, али да је
Универзално Обожавање уствари служење ближњима.
10°. - Славни Изабраник петнаесторице - Прекршиоци обавеза и посвећености
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не пролазе некажњено, шта више, схватање прекршаја и сведочанство
недостатка покајања увећавају озбиљност и окрутност казне.
11°. - Светли Изабраник дванаесторице - Поучава добром грађанству,
одбацивању и кажњавању злих, али и поштењу и поштовању који се морају
наградити. Треба бити искрен, поштен и доследан.
12°. - Велики Мајстор Архитекта - Учење о алатима и инструментима јесте
контемплирање о многим аспектима живота и исхођења са истима што доводи
до стицања искуства и усавршавања у вештини.
13°. - Краљевски Свод Соломона - Тешкоће и опасности, колико год велике,
не треба да скрену истинског и оданог Брата од напретка ка усавршавању.
Највеће и најбоље ствари се налазе трудом и радом, прегалаштвом и
истрајношћу.
14°. - Велики Изабраник, потпуни и светли Зидар - Овај степен представља
врхунац Древне Масонске Вештине, а као врховни степен Ложе Усавршавања
његова суштина јесте светост Бога и обожавање Његовог
Светог Имена.
Савет Јерусалимских Принчева
15°. - Каваљер Истока или Мача - Лојалност уверењу и посвећености Правди.
16°. - Принц Јерусалима - Оданост Истини и посвећеност Дужности.
Одељак Руже и Крста
17°. - Каваљер Истока и Запада - Оданост Богу је основна дужност човека, а
привремене власти које се не заснивају на Његовој Праведности
неизбежно пропадају.
18°. - Принц Ружичнога Крста, Каваљер Орла - Човек поново изграђује Храм
Духа у свом срцу где обожава Бога - законом љубави који сви људи морају
поштовати и прихватати. Овај степен представља најшире облике
универзалности и толеранције.
Ареопагус Кађоша
19°. - Велики Понтификус - Представља и проглашава духовно јединство свих
који верују у Бога, негује наду у бесмртност без обзира на религиозне вође или
конфесије или вере. Односи се на трајну борбу светла и таме, добра и зла.
20°. - Велики Мајстор Симболичких Ложа - Драма која испитује изазове
неповерења, нелојалности и издаје. Масонска осуда завереника који су против
народа и свеопште среће људи.
21°. - Ноахит или Пруски Каваљер - Масонерија није штит за лоша дела, а
правда је потпора братства.
22°. - Каваљер Краљевске Секире, Принц Либана - Достојанство рада се
приказује. То није обавеза већ привилегија да човек може да стиче радом.
Лењост се не поштује.
20

23°. - Шеф Табернакла - Подучава вери у Бога и љубав за ближње, те да то
изискује пожртвованост да би се помогло другима.
24°. - Принц Табернакла - Подучава заједночком веровању у Врховну Моћ која
повезује људе у братске везе широм света
25°. - Каваљер змије д'Аирен - Постоје пустаре у свачијем животу, у историји
сваког народа и друштва. То доводи до слабљења и губљења дисциплине и
губитка вере. Овај степен оснажује веру у себе, у друге људе и Бога.
26°. - Принц Захвалности, Тројни Шкот - Милосрђе је врлина, дух саосећаја
надзире повређене и потиштене
.
27°. - Каваљер Командер Храма - Овај степен Шкотског Ритуала Масонерије
преноси веровање у концепт слободне цркве у слободној држави
и да су свака суверене у свом домену, те да ни једна не доминира другим
надлежностима и да постоји међусобна сарадња.
28°. - Каваљер Сунца, просвећени Принц - Користећи симболизам алата
архитектуре, овај степен подучава изградњи високих моралних особина.
Масонерија развија људски напредак и посвећеност ка досезању јединства и
добре воље.
29°. - Шкотски Каваљер Светог Андреје, Велики Шот, Патријарх Крстоносац,
Велики Мајстор Светлости - Наглашава учење о једнакости и толеранцији.
Нити
један човек, нити црква, нити религија, нити власт немају монопол над
Истином
али мора постојати Истина у сваком уверењу, као и поштовање различитих
веровања и ставова.
30°. - Каваљер Кадош, Каваљер црног и белог Орла - Представља тестове и
искушавања која изграђују људски карактер.
Конзистоар Принчева Краљевске Тајне
31°. - Велики Инспектор Инквизитор Командер - Свако треба да има добробити
од своје искрености и чистоте својих намера. Онај који суди другима мора прво
просудити себе.
32°. - Светли Принц Краљевске Тајне - Овај степен представља победу Духа
над човеком у походу који оличава моралне особине и разум. Дужност изискује
жртву, некада и највишу - свој живот.
Врховни Савет
33°. - Суверен Велики Генерални Инспектор - Овај степен се додељује Браћи
која су за живота остварила и приказала изузетно залагање и остварења како
за Масонерију тако и за човечанство уопште. Овај степен се не може тражити и
захтевати, он једино може да се добије према стеченој заслузи - од стране
Врховног Савета Шкотског Ритуала Древног и Прихваћеног. Сам по себи овај
степен представља духовно ускрснуће.
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У СЛАВУ ВЕЛИКОГ НЕИМАРА СВИХ СВЕТОВА
Конституција је усвојена дана 02.10.6019. а проглашена дана 09.10.6019.
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