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Mikä Ruusuristin Veljeskunta
AMORC on?

Ruusuristin Veljeskunta on kansainvälinen ja yhteisö, johon kuuluu jäseninä naisia ja miehiä lähes kaikista maista. Veljeskunta on
kerännyt ja säilyttänyt vuosisatojen ajan vanhaa ja ajatonta viisautta. Veljeskunta ei ole uskonnollinen eikä poliittinen. Sen tehtävänä on välittää hallussaan olevaa viisautta. Päämääränä on, että
jokainen oppii elämään tasapainossa itsessään olevien luovien ja
rakentavien voimien kanssa niin omaksi parhaakseen kuin ihmiskunnankin hyväksi.

HALUATKO LISÄÄ TIETOJA?
Pyydä esitteemme osoitteella:
Ruusuristin Veljeskunta AMORC
PL 1342, 00101 HELSINKI
tai kerro osoitteesi puhelinvastaajaamme
03-3753762
tai ota yhteys sähköpostitse:
amorc@amorc.fi
Internet:www.amorc.fi
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TOIMITUKSESTA
Kevätaurinko antaa jälleen kerran lupauksen valosta ja lämmöstä. Uusi ruusuristivuosi 3358 alkaa perinteen mukaan kevätpäiväntasauksen aikaan. Uuden R.C.-vuoden alkaminen tänä ajankohtana perustuu luonnon rytmiin ja luonnon elpymiseen
uuteen kasvuun talven levon jälkeen.
Tässä Rosa et Crux-lehdessä julkaistiin nyt ensimmäistä kertaa imperaattorin vuosikirje, mikä aikaisemmin on lähetetty erillisenä. Imperaattori on kansinvälisen Ruusuristin Veljeskunnan AMORCin korkein johtaja. Koska AMORC on maailmanlaajuinen yhteisö, imperaattori matkustaa paljon, osallistuu lukuisiin kokouksiin ja pitää
henkilökohtaisesti yhteyttä sekä paikallisten yksiköiden suurmestareihin ja
administraattoreihin sekä jäseniin. Hän kirjoittaa näistä asioista vuosittain uuden
vuoden alkaessa kaikille jäsenille tarkoitetun vuosikirjeen.
Näillä ajatuksilla toimitus toivottaa onnea R.C.-vuodelle 3358.

Mutta parasta ottaa päivä tultuansa,
sallia sen mennä mentyänsä,
käyköön sitten puuhun tai mäntyyn.
- Aleksis Kivi
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Ordo Rosae Crucis
Vuonna 2005
IMPERAATTORIN VUOSIKIRJE

Hyvät fratres ja sorores,
Ruusuristin suojeluksessa,
Salutem Punctis Trianguli!
On tullut jälleen vuosittaisen yhteydenpidon
aika. Koska ajankohta on samanaikainen
ruusuristiläisen uudenvuoden kanssa, aloitan
tämän kirjeen lainaamalla soror Jeanne
Guesdonia, “Vanhaan aikaan elämä oli
yksinkertaisempaa ja säännöllisempää. Ihmiset
työskentelivät pitempiä päiviä, mutta he ottivat
omaksi ilokseen selkoa itsestään. Aika palveli
ihmistä sen sijaan, että se olisi ollut hänen
herransa. Tulevaisuutta ei odotettu yhtä
kiihkeästi ja muistot pyyhkiytyivät hitaasti pois.
Tuokoon viime vuoden henki hyvän uuden
vuoden teille ja lähimmäisillenne.”
Soror Jeanne Guesdon koki siirtymän keväällä
1955 eli 50 vuotta sitten. Hän oli tuolloin
ranskankielisen yksikön suurmestari. Hänen
muistokseen yhdyn hänen sanoihinsa ja toivotan
teille hyvää vuotta 3358.
Minusta tämän kirjeen kirjoittaminen lyhyesti on
melko hankalaa, sillä kanssanne pitää jakaa
paljon uutisia. Ennen kuin kerron teille uutisia
veljeskunnastamme ja toiminnastani, haluan
jakaa joitakin ajatuksia kanssanne tämän päivän
maailmasta.
Kaikki on menossa parempaan päin! Teknisessä
mielessä. Tieteen ja lääketieteen edistysaskeleet
ovat tuoneet meille voiton vanhoista taudeista
ja nostaneet arviota odotettavissa olevasta
eliniästä. Sähkö tuo valoa maailmaan,
lentokoneet, junat ja autot ovat pienentäneet
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etäisyyksiä. Maatalous tuottaa enemmän kuin
aikaisemmin ja internet on nopeuttanut
viestintäämme. Siten kaikki on nopeutumassa,
kaikki on tehokkaampaa ja vaivattomampaa. Sen
takia nykyaikaisissa yhteiskunnissamme kaikki
on menossa parempaan suuntaan. Kaikki on
kehittymässä, paitsi yksi asia, itse
ihmiset.(*Mysteerisestä luomisestaan lähtien
ihminen eivät ole lakanneet tekemästä
maailmanlaajuisia keksintöjään, jotka ovat
parantaneet heidän elinolosuhteitaan. Ihmiset
ovat avanneet mielensä kulttuurille ja
kouluttautuneet. He ovat lukeneet, kirjoittaneet,
nähneet... Siitä huolimatta ihmiset ovat pysyneet
barbaareina, tappajina.
(* toteamus ei tietenkään aseta kyseenalaiseksi
evoluution lakia, vaan viittaa ainoastaan
ihmisolentojen synkimpiin puoliin.
Kaikesta siitä huolimatta, mitä saatamme
mystikkoina ja ajattelijoina pohtia, sisimpämme
ja inhimilliset reaktiomme pakottavat meidät

kohtaamaan kaiken sen, mitä ihmisolennot
kykenevät tekemään toisilleen, miehille, naisille
ja lapsille aikakaudella, jota kutsutaan
“moderniksi”. Vuosi 2004 oli erityisen
väkivaltainen. Tällä väkivallalla ei ole mitään
tekemistä maantieteen tai kulttuurin kanssa. Se
on hirvittävästi sidoksissa ihmisiin. Tietenkään
pelkkä puhuminen siitä ei ratkaise mitään. Asian
unohtaminen olisi kuitenkin epäonnistumista
silmälläpitäen ihmiskunnan auttamista.
Tiedän, että ruusuristiläisenä minun on oltava
hyvin myönteinen ja velvollisuuteni olisi kertoa
teille ainoastaan mukavia asioita. Tämän
planeetan asukkaana, kuten tekin, voin vain
panna merkille, kuinka vakavia ja kauheita jotkin
tapahtumat voivat olla. Olisi myötätunnon
puutetta yrittää sivuuttaa ne ja enkelimäisesti ja
hyvin naiivisti todeta: “Kaikki on menossa
parempaan suuntaan”.
Murhenäytelmän jälkeen ensimmäinen
reaktiomme tai paremmin sanottuna tekomme
ruusuristiläisenä on metafyysisen avun
antaminen.
Kun
kuulemme
panttivankiselkkauksesta, räjäytyksestä,
luonnonkatastrofista jne., meidän ensimmäisen
reaktiomme pitäisi olla Keskinäisen Henkisen
Tuen Neuvoston ottaminen käyttöön uhrien
auttamiseksi. Mikäli mahdollista menkäämme
välittömästi sanktumiimme työskentelemään.
Vaikkakin toimemme saattavat vaikuttaa
vaatimattomilta
käsillä
olevaan
murhenäytelmään verrattuna, ne ovat tavattoman
voimallisia. Hetkessä kaikista ajatuksistamme
tulee voima ja kun ne yhdistyvät, niistä
muodostuu ikään kuin ‘universaalinen laastari’,
jolloin kipu lievittyy. Ne ovat kuolevan henkilön
käsiä pitelevät kädet, äidin kasivarret, jotka
tuudittavat itkevää lastaan ja sisältävät tuhansia
muita lievittäviä sekä huojentavia tunteita.
Tätä sanktumissamme tai sen hetkisessä
olinpaikassamme tapahtuvaa tehtävää pitäisi
seurata seuraavien tuntien, päivien ja kuukausien
kuluessa toiminta, jota nimittäisin ‘ulkoiseksi’.
Riippuen
varoistamme,
luontaisista
kyvyistämme ja olinpaikkamme sijainnista
murhenäytelmän tapahtumapaikkaan nähden
jne., meidän pitäisi pyrkiä tekemään jotakin
myönteistä uhrien hyväksi tai pyrkiä

käsittelemään murhenäytelmän syitä.
Esimerkiksi jos olette tuhoalueen läheisyydessä
tai mikäli pystytte menemään sinne, tarjotkaa
aineellista ja konkreettista apua. Mikäli tunnette
pystyvänne kirjoittamaan, kirjoittakaa artikkeli,
kirja tai kirje, jossa ilmaisette oman
mielipiteenne. Voitte yksinkertaisesti myös
keskustelemalla ihmisten kanssa ja pyrkiä
vaikuttamaan asioiden kääntämiseksi
myönteisempään suuntaan. Voitte luonnollisesti
myös tehdä lahjoituksen tai ottaa osaa vaikkapa
marssiin. Lyhyesti ilmaistuna pyrkikää olemaan
aktiivisia. Älkää hyväksykö sitä, mikä on
sietämätöntä.
Niiden 35 vuoden aikana, jolloin olen
työskennellyt
lukuisissa
toimissani
A.M.O.R.C.issa, olen lukenut tuhansittain
kirjeitä ja tavannut tuhansittain miehiä ja naisia
– sekä veljeskunnan jäseniä että muita – ja
jakanut heidän epäilyksensä sekä kärsimyksensä,
mutta myös ilon ja toivon hetkensä. En tiedä,
auttoiko tämä minua viisastumaan, sillä voin
kuvitella, että jos olisin viisas, reagoisin elämän
tapahtumiin eri tavalla. Kykenisin ehkä
katsomaan maailmaa objektiivisemmin ja
pystyisin asettamaan koettelemukset oikeaan
suhteeseen. Tämä ei valitettavasti kuitenkaan
toteudu kohdallani. Olen yhä hyvin liikuttunut
muiden epäonnesta ja valitettavan usein
murhenäytelmien ‘maailmanlopun’ näkymistä,
joiden uhreina liian moni veljeni ja sisareni on.
Äskettäin kuulin erään sosiologin mainitsevan,
että nykyinen ajanjakso on tärkeä eettisesti,
poliittisesti ja muutoinkin. Eurooppa koki
samankaltaisen muutoksen kauden antiikin ajan
lopulla ja renessanssin aikana. Ero on siinä, että
planeettamme on tullut nykyisin hyvin pieneksi,
ja muutos vaikuttaa jokaiseen valtioon sekä
kaikkiin ihmisiin. Kun hyvät keksinnöt leviävät
nopeasti. Sama pätee pahoihin eikä
rappeutuminen kohdistu vain yhteen valtioon ja
kansaan, vaan se saavuttaa maailman kaikki
kansalaiset. Onko maapallolla enää turvapaikkaa
rauhalle? Jotkin paikat ovat tietenkin
mukavampia asua kuin toiset, mutta kuinka
kauan? Onko julkinen valta vapaa korruptiosta?
Onko ihmisen oikeus oikeamielistä? Ovatko
valtion ja hallinnon palvelut sopusoinnussa
ihmisten tarpeisiin nähden ja palvelevatko ne
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heitä? Ovatko ihmiset sotkeutuneet
kyvyttömyyteensä tai ns. verkostoonsa, joka
estää heitä ryhtymästä hyviin ja tehokkaisiin
tekoihin? Kuinka pystymme herättämään
ymmärrystä ja ihmissydämissä rakkauden sekä
rohkeuden tunteet? Teillä on epäilemättä omat
vastaukset näihin oikeutettuihin kysymyksiin,
kuten jokaisella maailman asukkaalla.

keskuudessa paremman ymmärryksen puolesta.
Tästä vuodesta lähtien Rauhan rituaali pidetään
kesäkuun kolmantena sunnuntaina. Tämä
uudistus tekee A.M.O.R.C.in kulttuurisen ja
henkisen perinnön vieläkin rikkaammaksi.
Vaikka meitä ei rauhan rukoilemisessa olisi
montaakaan, pyrimme kokoontumaan joka vuosi
nk. rauhan meditaatioon. Rituaalin jälkeen tai
ennen rituaalia voidaan järjestää myös muuta
ohjelmaa. Kokoontuminen voidaan järjestää
paikallisten yksiköiden tiloissa tai jossakin
muualla. Vaikka ette olisikaan minkään tietyn
ruusuristiläisen ryhmän jäsen, kysykää tietoja ko.
päivästä ja kutsukaa tilaisuuteen ystäviänne ja
perhettänne. Tapaaminen on avoin kaikille
huolimatta siitä, ovatko osallistujat
ruusuristiläisiä vai eivät. Tilaisuuteen voidaan
kutsua myös paikallisia uskonnollisia johtajia.
A.M.O.R.C.ille siitä tulee avoimen päivän
tapahtuma, vähän niin kuin syyskuinen
muistotilaisuus on nykyisin. Monet teistä ovatkin
kuulleet tämän uutisen, kun asiasta ilmoitettiin
looseille, kapitteleille sekä pronaoksille sekä
ilmoittaessani asiasta viime heinäkuussa San
Josessa pidetyn maailmankongressin yhteydessä.

Hyvät fratres ja sorores, älkää huolehtiko. En ole
muuttunut viranomaisvastaiseksi. Taistelen
yksinkertaisesti oikeudesta elämään,
kunnioitukseen,
vapauteen,
aitoon
oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan. Tiedän myös
teidän ajattelevan näin ja tämän johdosta jaan
ajatukseni luottavaisesti kanssanne.
Hyvää tarkoittavat miehet ja naiset ovat
vuosisatojen ajan pyrkineet muuttamaan
ihmiskuntaa paremmaksi. Muinaisen Mystisen
Ruusun ja Ristin Veljeskunnan (A.M.O.R.C.)
jäseninä olemme osa heitä. Havaitsemastamme
maailman tämänhetkisestä hirvittävästä
tilanteesta huolimatta meidän täytyy jatkaa
toivomista ja ennen kaikkea työskennellä itse
kunkin mahdollisuuksiensa mukaisesti. Mitä
Ruusuristin Veljeskuntaan tulee, se sopeutuu,
niin kuin se on aina tehnyt. Missä uskonnollinen
fundamentalismi on vallalla ja estää
veljeskuntamme olemassaolon, Ruusuristin
Veljeskunta suojautuu ja missä jotkut lahkolaiset
tekevät samaa, Ruusuristin Veljeskunta
suojautuu. Tiedämme, ettei mikään ole
lopullisesti pysyvää, vaan kaikki liikkuu ja
kehittyy. Mikään ei ole vakaata, vaan kaikki on
muutosta. Se on elämän alkemiaa.

Olette voineet havaita, että vaikka
Veljeskuntamme pitäytyy perinteisissä
tavoissaan, Muinainen Mystinen Ruusun ja
Ristin Veljeskunta (A.M.O.R.C.) kehittyy.
Imperaattorina olen hyvin iloinen auttaessani tätä
kehitystä. Vuonna 2001 julkaistu neljäs
ruusuristiläinen manifesti on edelleen suosittu.
Pyytäkää julkaisu yksiköstänne, jotta siitä tulisi
vieläkin tunnetumpi.
Jotta voisin vastata minulle esitettyihin
kysymyksiin koskien viime vuonna teille
lähetettyä ruusuristiläistä elämänohjetta,
vahvistan että teksti oli tarkoitettu ensin
A.M.O.R.C.in jäsenille, mutta sitä voivat lukea
myös muut. Jokainen suurloosi on kääntänyt
tekstin ja se julkaistaan kirjana, joka sisältää
tekstin useilla eri kielillä. Toivon tämän työn
valmistuvan vuoden 2005 aikana.

Lukuisat filosofit ja humanistit ovat sitoutuneet
rauhan palvelukseen. Ruusuristiläisen valon
tuojina olemme jatkuvasti rauhan, syvän sisäisen
rauhan (Peace Profound) palveluksessa.
Käytämme tuota sanontaa usein, mutta sitä on
vaikeata nähdä, tehdä ja ylläpitää. Mitä
armottomammalta, väkivaltaisemmalta ja
tuhoavammalta maailmamme näyttää, sitä
enemmän ääniä rauha saa puolelleen. Tämä on
kaksinaisuuden periaate, joka hallitsee
elämäämme ja mieltämme. Siksi, fratres ja
sorores, ruusuristiläiset yhdistävät nyt äänensä
julkisesti maailman kaikkien ihmisten kanssa
rukoilemaan ja työskentelemään ihmisten

Seuraavaksi esitän yhteenvedon vuoden 2004
ruusuristiläisestä toiminnasta. Viime vuosista
poiketen en matkustanut yhtä paljon
ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Vaikka
frateriemme ja sororiemme tapaamiset ovat aina
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ilon ja inspiraation lähde, minun täytyy todeta,
että nautin niistä muutamasta viikosta, jolloin ei
tarvinnut matkustella. Tosiasiassa tämä auttoi
suorittamaan loppuun muita tehtäviä ja sain
myös toivottaa rauhallisesti tervetulleeksi uuden
pojanpoikani, Adamin, joka syntyi Ranskan
Chartresissa tammikuun 16. päivänä.
Aloitan raporttini idästä, sillä ensimmäinen
matkani vuonna 2004 johdatti Tshekin
tasavaltaan. Korkeimman suurloosin
rahastonhoitajan, frater Irving Söderlundin
kanssa tapasin huhtikuussa Prahassa frater
Michal Ebenin, Tshekin sekä Sloviakian
suurmestarin. Työrupeamamme keskittyi näiden
alueiden suurloosin tulevaisuuteen ja
kehittämiseen.
Näin
myös
hyvin
mielenkiintoisen, alkemialle omistetun museon.
Kiertomatkamme vei meidät Wieniin, missä
saksankielisen yksikön suurmestari, frater
Maximilian Neff odotti meitä. Minulla oli
tilaisuus johtaa konvokaatio Wienin loosissa ja
tavata itävaltalaisia fratereitamme ja
sororeitamme. Kyseisen loosin virkailijat
antoivat apuaan ruusuristiläisten toimintojen
kehittämisessä Tshekin ja Slovakian
tasavalloissa sekä Unkarissa antamalla
vihkimyksiä näiden maiden fratereille ja
sororeille. Nämä vihkimykset ovat alkusysäys
edessä olevalle, vaativalle käännöstyölle, jotta
vihkimyksiin osaa ottavat jäsenet pystyisivät
kokemaan rituaalit syvällisesti.
Tämä oli ensimmäinen kerta, kun vierailin
Wienin fratereidemme ja sororeidemme luona ja
niin ikään Slovakian tasavallan, Bratislavan
pronaoksessa. Slovakialaiset fraterimme ja
sororimme toivottivat meidät erittäin lämpimästi
tervetulleiksi ja heidän omistautumisensa
veljeskunnallemme kosketti todenteolla. Ilman
pienen jäsenkunnan apua ei veljeskuntamme
voisi säilyä tuossa maassa.
Tshekin tasavallan, Itävallan ja Slovakian
tasavallan jälkeen menimme Unkariin, missä
otimme osaa ruusuristiläiseen päivään.
Tilaisuuden järjestivät unkarilaiset fraterimme ja
sororimme Tatan administraatiomme tiloissa.
Paikka sijaitsee noin 80 km etäisyydellä
Budapestista. Wienin loosin virkailijat olivat

matkustaneet tähän tilaisuuteen, jotta loosin
konvokaatio voitaisiin järjestää ensimmäistä
kertaa. Rituaalin aikana, administraattori, soror
Katalin Keresztesi vihittiin virallisesti virkaansa.
Päivä oli erityinen ja koskettava monella tavoin,
koska myös soror E. Kellman oli paikalla. Hän
on yksi Unkarin administraation perustajista,
kuten hänen jo pois siirtynyt aviomiehensä Erik.
Soror Live Söderlund ja frater Maximilian Neff
liittyivät seuraamme tuota tilaisuutta varten.
Korkein suurloosi on pitänyt huolta ko.
suurloosin perustamisesta ja sille on annettu
jonkin verran taloudellista apua, jotta
A.M.O.R.C. saisi pysyvän toimipaikan
Unkarissa. Unkarin administraatio tulee nykyään
toimeen itsenäisesti ja suorittaa sille kuuluvia
tehtäviä. Tärkein haaste administraatiossa
kohdistuu käännöstöihin, koska kääntäjiä on liian
vähän. Ruusuristiläisen päivän jälkeen temppeliä
kalustettiin ja koristeltiin ja fraterimme ja
sororimme toivoivat saavansa valmiiksi pysyvän
temppelin vuoden 2005 aikana. Sitä varten
heidän tarvitsee laajentaa rakennusta ja järjestää
rahoitus. Syykuussa oli seminaari, jossa
käsiteltiin suurta intialaista Mahabharata-eeposta
ja marraskuussa neljätoista jäsentä vihittiin
Wienissä neljänteen temppeliasteeseen. Vuosi
päättyi kulttuuripäivällä ruusuristiläisten
taiteilijoiden myötävaikutuksella.
Jatkamme edelleenkin idässä ja siirrymme nyt
Venäjän administraatioomme. Frater Vladimir
Koptelov on administraation johdossa. Kun
aiemmin mainituilla mailla on erityissuhteet
skandinaavisiin maihin, Saksaan sekä Itävaltaan,
Venäjä pitää yllä veljellistä työsuhdetta Ranskan
kanssa. Siksi on suunniteltu, että vuoden 2005
aikana Ranskan yksiköstä matkustaisi ryhmä
Moskovaan antamaan fratereillemme ja
sororeillemme seitsemännen, kahdeksannen ja
yhdeksännen temppeliasteen vihkimykset. Useat
venäläiset fraterit ja sororit ovat jo päättäneet
opiskelevansa ranskankieltä parantaakseen
yhteydenpitoaan. Frater Vladimir ja hänen tässä
työssä mukana oleva vaimonsa puhuvat erittäin
hyvää ranskaa. Kesäkuun alkupuolella minulla
oli ilo tavata heidät kaikki Moskovassa ja johtaa
ensimmäistä kertaa pronaoskonvokaatiota siellä.
Opintokirjeiden käännöstyö etenee koko ajan,
mutta Veljeskuntamme kehittämistä jarruttaa
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sekä taloudellinen että poliittinen tilanne.
Kuitenkin asiat ovat menossa eteenpäin, myös
jäsenten määrä. Useita toimia ollaan
aloittamassa. Vuoden 2004 San Josen
maailmankongressin julkiset esitelmät ja
diaesitykset on talletettu. Amerikan
englanninkielinen suurloosi teki elokuvan
kongressia varten. Hankittiin videotykki ja
elokuva “The Rose-Croix” äänitettiin venäjäksi.
Vuoden loppupuolella Venäjän administraatio
otti osaa “The Call of Rosenkreutz”-nimiseen
symposiumiin. Tapaamisen järjesti vieraskielisen
kirjallisuuden kansalliskirjasto. A.M.O.R.C.illa
oli tilaisuus esitellä Venäjällä julkaistuja ja
muiden yksiköiden ruusuristiläisiä kirjoja ja
dokumenttia. Kävijät voivat katsoa elokuvan
“The Rose-Croix” ja tehdä kysymyksiä
ruusuristiläisyydestä, sen historiasta ja
filosofiasta. Kuluneen vuoden aikana luotiin
pohja ruusuristiläisten kirjojen sekä
rituaaliesineiden postimyynnin aloittamiseksi.
Jäsenet kokoontuvat vieläkin väliaikaisiin
tiloihin, kuten kirjastoihin tai mihin tahansa
paikkaan, missä he saavat kokoontua. Temppeli
täytyy järjestää jokaista konvokaatiota varten,
joka tarkoittaa melkoista järjestelyä. Tämä ei
millään tavoin lannista jäseniä. Sen sijaan he ovat
kovasti innostuneita.
Idässä on myös Puola. Soror Maria Metzler
johtaa yhä toimintaamme siellä, eikä sieltä ole
mitään erityistä kerrottavaa.
Kroatiassa, Zagrebin kapittelin toiminnot ovat
menossa eteenpäin. Siellä on nyt
administraatiossa noin 60 ruusuristiläistä.
Administraatio on Saksan suurloosin
valvonnassa. Tästä Saksan yksiköstä matkasi
ryhmä Kroatiaan antamaan ensimmäistä kertaa
fratereillemme ja sororeillemme ensimmäisen
temppeliasteen vihkimyksen.
Kuten aiemminkin ruusuristiläistä uutta vuotta
varten, suurmestari frater Maximilian Neff kutsui
koolle
Baden-Badenin
suurloosiin
saksankielisen yksikön loosien, kapitteleiden ja
pronaosten grand councillorit, regional monitorit
ja mestarit. Toukokuussa 190 jäsentä kokoontui
Baijeriin 4-päiväiseen konvokaatioon.
Ruusuristiläisiä kirjoja oli esillä kahdella
8

tärkeällä kirjamessulla, Leipzigissä ja
Frankfurtissa. Veljeskunnastamme pidettiin
julkisia luentoja ko. tilaisuuksissa. Heinäkuussa
75 illuminaatti-jäsentä kokoontui konklaaviin ja
noin 20 seminaaria järjestettiin vuoden 2004
aikana. Suurloosi järjesti säännöllisesti
konsertteja, yleisöesitelmiä, meditaatiohetkiä ja
näyttelyitä, joihin paikallisia asukkaita kutsuttiin.
Sama pätee myös muihin suuriin kaupunkeihin,
kuten Berliini, Nürnberg/Fürth, Wien ja
Klagenfurt.
Japanissa frater George Yorioka johtaa edelleen
suurloosia. Häntä avustaa nykyisin frater Atsushi
Honjo. Veljeskuntamme kohtaa Japanissa saman
haasteen kuten muissa maissa, nimittäin
jäsenmäärän hitaan vähentymisen. Olennaisin
asia on kuitenkin ruusuristiläisen valon
säilyminen kirkkaana tässä maassa.
Suuntaamme nyt etelään ja kerron
italiankielisestä suurloosista. Uuden
keskuspaikan entisöinti- ja kunnostustyöt
edistyivät tyydyttävällä tavalla, vaikka heilläkin
on rahapula. Kuitenkin muutaman anteliaan
jäsenen ansiosta yli puolet katosta saatiin
uudistettua v. 2004. Tämän kattotyön pitäisi
valmistua vuoden 2005 kuluessa, kuten
rakennuksen yleisen kunnostustyönkin.
Myöhemmin aloitetaan kultaiseen leikkaukseen
perustuvan suurtemppelin rakentaminen. Se
rakennetaan puutarhan puolelle päärakennusta
vastapäätä. Viime kevään aikana noin 15
vapaaehtoista työskenteli paikalla, ja päivien
aikana vallinnut veljellinen sekä harmoninen
tunnelma vahvisti tunnetta siitä, että “casa della
fraternita” on ilmentämässä ruusuristiläisiä
ihanteita. Lukuisten kunnostustöiden ohessa
Italian suurloosi jatkaa Rose-Croix akatemian
kehittämistä. Se järjesti kaksi seminaaria, toisen
Egyptin kielestä ja toisen värähtelyistä. Mystinen
kulttuurimatka Assisiin tehtiin ja muita
matkustussuunnitelmia harkitaan. Vuosi 2004
huipentui marraskuun puolenvälin paikkeilla
Wienin konvokaatioon, johon otin osaa.
Toukokuun 15. päivä v. 2004 oli minulle tämän
ruusuristiläisen vuoden kohokohta, koska
vaikuttava rituaali pidettiin espanjankielisen
suurloosin
tulevan
keskuksen
rakennustyömaalla. Rituaalin aikana kulmakiven

alla poltettiin pergamenttikäärö, joka sisälsi
Korkeimman
suurloosin
nykyisten
virkailijoiden, Euroopan, Afrikan sekä Australian
espanjankielisen suurloosin toimihenkilöiden
sekä kaikkien lahjoitusten tehneiden jäsenten
nimet. Tilaisuudessa oli läsnä suurmestari soror
Irene Regidor, hänen uskollinen avustajansa
administraattori frater Francisco Gil Sarion,
kaikki grand councillorit, regional monitorit,
official lecturerit, paikallisten yksikköjen
mestarit ja henkilöt, jotka ovat vastuussa
muutamia vuosia sitten suurloosin perustamasta
rahastosta. Tapaaminen johti erittäin mukaviin,
veljellisiin keskusteluihin. Epäilemättä jokaiselle
jäi tilaisuudesta verrattomia muistoja ja kuten
aiemmin kirjoitin, tilaisuus oli erityisen
liikuttava. Paikka on suurenmoinen ja sillä on
tulevaisuutta. Ympäröivä alue on kaunis ja
paikasta huokuu erityisen myönteisiä
värähtelyjä.
Kreikassa fraterimme ja sororimme omaavat
sellaista kiihkeyttä ruusuristiläisen soihdun
hallussa pitämisessä, kuin se olisi olympiatuli.
Minulla ei ole sieltä mitään erityistä kerrottavaa.
Kyseinen yksikkö on pieni mutta aktiivinen ja
frater Nikos Papadakis jatkaa sen suurmestarina.
Matkallamme länteen saavumme Brasiliaan,
missä portugalinkielisen yksikön keskus
sijaitsee. Frater Charles Vega Parucker on hyvin
iloinen nähdessään A.M.O.R.C.in suojeluksessa
olevan yliopisto-projektinsa edistyvän hyvin.
Suunnitelmat ovat valmiina ja rakennustöiden
pitäisi alkaa kuluvana vuonna. Ensimmäisen
vaiheen aikana yliopistossa on tilaa 500
opiskelijalle. Ilmoitan teille säännöllisesti,
kuinka tämä projekti kehittyy. Vuonna 2010
Brasilian
suurloosi
toivottaa
maailmankongressin tervetulleeksi.
Amerikan espanjankielisen suurloosin hankkeet
ovat menossa eteenpäin frater Jose Luis Aguilar
Morenon valvonnassa. Vuoden 2004
helmikuussa Guatemalassa “Zama”-loosi juhli
50-vuotispäiväänsä ja huhtikuussa Meksikossa
“Quetzalcoatl”-loosi juhli 80-v. toimintaansa.
Elokuussa frater Atilio Landioni juhli Buenos
Airesissa kuusikymmenvuotista taivaltaan
ruusuristiläisenä. Tilaisuudessa pidettiin
erityinen rituaali. Lisäksi todettakoon, että

martinistien kokoontuminen pidettiin San
Salvadorissa ensimmäistä kertaa. 130 jäsentä otti
osaa siihen. Mukana oli fratereita ja sororeita
Yhdysvalloista, Meksikosta, Guatemalasta,
Hondurasista, Nicaraguasta ja Venezuelasta.
Lokakuussa oli tapaaminen Yhdysvaltojen
Washingtonin jäsenten kanssa. Vuosi päättyi
frater Aguilar Morenon kanssa Meksikon
kansallisessa kokouksessa sekä Hondurasin
kokouksessa.
Amerikan englanninkielisen yksikön
päätapahtuma vuonna 2004 oli ilman muuta San
Josen heinäkuinen maailmankongressi. Kokous
pidettiin rauhan suojeluksessa. Edustettuina oli
70 maata. Luonnollisesti kaikki suurmestarit
olivat paikalla. Ne olivat erityisiä päiviä
jokaiselle osanottajalle. Monet syyt ohjasivat
fratereidemme ja sororeidemme askeleita kohti
Rosicrucian Parkia. Jotkut käyvät säännöllisesti
sekä uskollisesti kongresseissa, olivatpa he sitten
maailmalta, kansalliselta tai paikalliselta tasolta,
kun taas jotkut tulivat sinne nimenomaan sen
vuoksi, että kokoontuminen pidettiin San
Josessa. Yhdysvallat on aina ollut symbolina ja
esimerkkinä vapautta ihannoiville ihmisille, ja
veljeskuntamme pystyy toimimaan siellä
rauhassa. Tämä saattaa olla teille selvä asia,
mutta tulee huomata, ettei tilanne ole
samanlainen jokaisessa maassa.
Fratres ja sorores, jos olympiatuli kulki vuoden
2004 aikana halki maailman, voin vakuuttaa,
että San Josesta säteillyt ruusuristiläinen tuli
tavoitti teidät kaikki. Niiden päivien aikana olitte
ruusun sydämessä ja ajatusteni keskipisteessä.
Yhdistyneinä kansallisten, poliittisten,
uskonnollisten sekä kielellisten muurien ylitse
värähtelimme yhdestä sielusta ja yhteen ääneen
uuden maailman ruusuristiläisten pioneerien
muistoksi.
Kävellessäni Rosicrucian Parkissa voin selvästi
aistia paikan aiempien fratereiden ja sororeiden
hyväntahtoisen läsnäolon, erityisesti aiemmat
imperaattorit Harvey Spencer Lewisin ja Ralph
Maxwell
Lewisin.
Ruusuristiläisten
kokoontumisen kohokohta oli Peace Gardenin
vihkimisrituaali. Kaikki Korkeimman suurloosin
suurmestarit ja virkailijat, kuten myös virkailijat
ympäri maapalloa ottivat osaa rituaaliin. San
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Josen kaupungin virkailijat sekä San Franciscon
Egyptin konsulaatti antoivat lausunnoissaan
tunnustusta tämän maamerkin merkittävyydelle
ja mainitsivat Ruusuristin Veljeskunta
A.M.O.R.C.in alueella meneillään olevat
hankkeet. Fratres ja sorores, Veljeskuntamme sai
siten virallisen kunnioituksenosoituksen ja olin
siitä puolestanne erityisen ylpeä. Kuten tiedätte,
Rosicrucian Park rakennettiin aikana, jolloin San
Jose oli vasta pikkukaupunki. Kaupunki on
nykyään yksi Yhdysvaltojen suurimmista.
Frater Peter Bindon, Australian, Aasian ja
Uuden-Seelannin englanninkielisen yksikön
suurmestari käytti kasvitieteilijän ja antropologin
kykyjään suunnitellessaan puutarhan muinaisen
Egyptin 18. dynastian mukaiseksi. Puutarhaan
kuuluu temppeli, viiniköynnöksiä, historiallisten
kasvien asetelmia sekä lammikko, jonka pinnan
heijastuksesta voi katselukorokkeelta nähdä
ympäristön. Toivon teidän jokaisen vierailevan
siellä jonakin päivänä. Kaikki työt rahoitettiin
jäsenten anteliaisuudella. Tähän päättyy
entisöintityön ensimmäisen vaihe, samalla kun
toinen vaihe alkaa, jotta Rosicrucian Park
saataisiin entisöityä alkuperäiseen komeuteensa
Peace Gardenin vihkimystä seuranneena yönä
näin melko hätkähdyttävän unen. Frater Ralph
Lewis ilmestyi minulle sekä hyvin tuntemieni,
mutta jo poissiirtyneiden ruusuristiläisten että
joidenkin muiden kanssa. Arvelin, että minulle
tuntemattomat kasvot kuuluivat suurloosissa
työskennelleille ruusuristiläisille. Uni oli erittäin
luonnollinen, sillä yleensä alitajuntamme purkaa
yöllä päivän kokemuksiamme, kuten
ajatuksiamme ja huoliamme. Kuitenkin unet
voivat myös olla viestejä ja merkkejä
tuonpuoleisesta. Niiden tulkitseminen on aina
hyvin henkilökohtainen asia ja niiden
merkitykset tulevat esiin joskus kuukausia tai
vuosia myöhemmin. Koin unen lahjana ja
hyväntahtoisena merkkinä. Tämän vuoksi kerron
teille unestani. San Josen maailmankongressi
pysyy muistoissamme ja on ikuisiksi ajoiksi
kaiverrettu veljeskuntamme historiaan. Haluan
muistuttaa teitä siitä, että uusi maailmanlaajuinen
kokoontuminen pidetään Berliinissä elokuussa
2007.
Palatkaamme

takaisin

Amerikan

englanninkielisen yksikön yleisiin toimintoihin.
Tammikuussa yli 100 jäsentä kokoontui New
Yorkiin vuosittaiseen “Imagine A.M.O.R.C.” työtapaamiseensa. Vuoden 2003 aikana tehtyä
työtä arvioitiin ja uusia hankkeita hahmoteltiin.
Maaliskuussa ruusuristiläinen planetaario
avattiin uudestaan. Ruusuristiläisessä
konvokaatiossa 1936 vihitty planetaario oli
tuolloin Yhdysvaltojen viides. Sen suunnitteli
aiempi imperaattori Harvey Spencer Lewis, joka
myös rakensi ensimmäisen tähtiprojektorin
käsityönä. Uusi tähtinäytös paljastaa muinaisten
mitralaisten mysteerikoulujen salaisuuksia.
Näytös esitetään ilmaiseksi kaikille halukkaille
joka viikko tiistaista sunnuntaihin. Museon
tavoin tämäkin planetaario kiinnostaa
vierailijoita ja turisteja. Suunnitellut
entisöintityöt saatiin päätökseen heinäkuussa,
sillä niiden piti olla valmiina ennen jäsenten
saapumista. Ruusuristiläisen Egypti-museon
galleriat entisöitiin, kuten myös rakennuksen
ulkopinta. Francis Baconin auditorio,
ruusuristiläinen tieteellinen kirjasto, RoseCroix’n yliopistorakennus ja hallintorakennus
maalattiin uudestaan. Rosicrucian Parkin
keskellä sijaitseva v. 1934 valmistunut
suihkulähde entisöitiin kokonaan.
Heinäkuussa aloitettiin julkaista verkkojulkaisua
nimeltä Rose+Croix Journal. Se on
kansainvälinen, poikkitieteellinen, tarkistettu
verkkojulkaisu. Se keskittyy aiheisiin, jotka
liittyvät tieteisiin, historiaan, taiteisiin,
mystiikkaan ja henkisyyteen. Kyseisen
verkkojulkaisun
löytää
osoitteesta
www.rosecroixjournal.org.
Tutkielmat
julkaistaan tekijöiden äidinkielellä, joka voi olla
englanti, ranska, saksa, portugali tai espanja.
Myös lukija voi lähettää kommentteja
käsiteltäviä aiheita silmälläpitäen ja tuoda esille
oman tutkimuksensa tulokset.
Kongressin jälkeen jo elokuussa toiminta
palautui taas tavanomaiseksi. Niinpä
ruusuristiläisen Egypti-museon museonhoitaja,
Lisa Schwappach-Shirriff edusti museota
Torinossa, Italiassa, jossa pidettiin viides
jokavuotinen muumiokonferenssi. Yhdessä
National Geographicin kahden tutkijan kanssa
hän esitteli heidän joistakin museon
eläinmuumioista tekemiensä löytöjen tuloksia.
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Museo jatkaa yhteistyötään Stanfordin yliopiston
kanssa ja museon lapsimuumiota tutkitaan San
Josessa yhteistyössä useiden merkittävien
korkean teknologian yritysten kanssa. National
Geographic Society suunnittelee kuvaavansa
kokonaisen Explorer-sarjan tästä uraauurtavasta
tutkimustyöstä.
Tässä yksikön viimeisimmät uutiset.
Tarkastelkaamme seuraavaksi Australian
englanninkielistä yksikköä. Muiden yksiköiden
tavoin se on kokenut jäsenmäärän vähenemisen.
Pitkään jatkunut kuivuus maatalousaloilla ja
samanaikainen varovaisuus kansantaloudessa
vaikuttavat osaltaan toimintoihimme. Alueella
olevien muslimivaltioiden keskuudessa
jatkuvasti kasvava vihamielisyys länttä kohtaan
ei ole auttanut tilannetta. Perustavia eroja Eteläja Kaakkois-Aasian sekä Australian ja UudenSeelannin kansojen uskontojen välillä ei ole vielä
pystytty voittamaan suurista ponnisteluista
huolimatta. Länsimaisia organisaatioita kohtaan
vallitsee epäluulo ja kyynisyys.
Kaikesta huolimatta Sydneyn loosi on
valmistanut teoksen nimeltään “The Opening of
the Tomb of Christian Rosenkreutz” (Christian
Rosenkreutzin haudan avaaminen). Uusia
ruusuristiläisiä teoksia julkaistaan ja myös
jäsenille suunnattuja tarvikkeita tuotetaan.
Vaikeuksista huolimatta tuloksia on saatu aikaan
ja suurmestari frater Peter Bindon on
luottavainen.
Kuljemme nyt pohjoiseen ja pysähdymme
Euroopan ja Aasian englanninkielisen yksikön
kohdalla. Useita kirjoja julkaistiin “The
Rosicrucian Collection” –logolla varustettuna.
Julkaisuja on nykyään saatavilla sekä
kirjakaupoissa että nettisivuston kautta.
Laajennuspyrkimyksiä jatketaan IsossaBritanniassa ja Afrikassa. Kamerunin sekä
Ghanan jäsenmäärät ovat kasvaneet koko vuoden
2004. Molempien maiden jäsenet työskentelevät
kovasti saadakseen rakennushankkeensa
päätökseen – kuten voitte hyvin arvata –
huomattavasta taloudellisesta puutteesta
huolimatta. Marraskuussa pidettiin kansallinen
kokous Nigerian Abujassa. Otin osaa siihen
suurmestari frater Sven Johanssonin sekä
paikallisen administraattorin, frater Kenneth

Idiodin kanssa. Jälkimmäinen oli erityisen
aktiivinen viime vuonna, sillä hän järjesti
ruusuristiläisiä seminaareja joka puolella
Nigeriaa ääriuskonnollisten ryhmien vahvasta
sekä täysin järjettömästä vastustuksesta
huolimatta. Olkoon frater Idiodi ja hänen
vaimonsa Bridget - jolla on myös Nigerian
A.M.O.R.C.issa aktiivinen tehtävä vakuuttuneita syvimmästä ihailustani ja
A.M.O.R.C.in jäsenten kiitollisuudesta sitä työtä
kohtaan, jota he tekevät veljeskuntamme
palveluksessa ja suojeluksessa erityisen
vihamielisessä ympäristössä.
Skandinavian yksikössä suurmestari soror Live
Söderlund jatkaa yhtä energisenä kuin
aikaisemmin, ja keskustelen aina erittäin
mielelläni ruusuristiläisistä opeista hänen
kanssaan. Suurloosin uudessa suurtemppelissä
pidettiin vihkimysviikonloppuja kautta vuoden.
Vuoden 2004 kuluessa annettiin ensimmäistä
kertaa vihkimyksiä temppeliasteisiin 10, 11 ja
12. Soror Live Söderlund piti henkilökohtaisesti
luentoja sekä jäsenille että julkisuudessa läpi
vuoden. Helmikuussa kokoontuivat suurloosin
suurmestari, grand councillorit ja regional
monitorit sekä paikallisyksiköiden edustajat.
Silloin
laadittiin
suunnitelmia
paikallisyksikköjen tulevia kuukausitoimintoja
varten. Toukokuussa suurloosissa pidettiin
seminaari, “Practici Mystici Sumus!”
Heinäkuussa jäsenet kokoontuivat työviikolle
rakentamaan ensimmäistä pysyvää heptadia.
Elokuussa pidettiin ensimmäistä kertaa hiljainen
retriitti. Syyskuussa uusi suurheptad-temppeli
vihittiin asiaan kuuluvin menoin. Lokakuussa
järjestettiin suurloosissa noviisitapaaminen
suurmestarin johdolla. Keväästä syksyyn tehtiin
entisöintityötä
Huomaattehan, etteivät suurmestarit ja
suurloosien työntekijät pitkästy koskaan.
Suomen administraatio on vakaa, mutta hitaasti
kasvava. Yli puolet tuloista on käytetty
jäsenmäärän kartuttamiseen mainostamalla
säännöllisesti useissa lehdissä. Pronaoksen
toiminnot kehittyvät ja kesäkuussa järjestettiin
ruusuristiläiset päivät. Noviiseille järjestettiin
tapaaminen syyskuussa. Administraattori, soror
Lea Sirén ja suomalaiset fraterimme ja
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sororimme tekevät paljon työtä saadakseen
veljeskuntamme tunnetuksi. He toivovat yhä
edelleen jäsenmääränkasvua. Vaikka fratereita ja
sororeita ei ole paljon, he ovat innokkaita ja
ahkeria.

neliönmuotoisen pilarin keskellä sijaitsee suuri,
vedessä sijaitseva graniittinen sarkofagi.
Kokonaisuus on myös veden ympäröimä.
Maahan kirjoitettu hieroglyfi sai tohtori
Hawassin määrittelemään jonkin aikaa sitten
paikan Osiriksen “taloksi”. Tutkijat ajoittivat
kolmannen tason uuden valtakunnan aikoihin,
n. 1550 eKr. Kuitenkin kuilun toinen taso, joka
sisältää kaksi myös tyhjää sarkofagia, näyttäisi
olevan ainoa reitti kolmanteen tasoon. Se ajoittuu
ennemminkin 26. dynastian ajoille, eli 500 eKr.
Tämä tarkoittaa, että hautakammioon liittyy
mysteeri.

Hollanninkielisestä yksiköstä voimme mainita
sororimme Irene Beusekamp-Fabertin
ehtymättömän energisyyden. Ystävällisyytensä
ja viisautensa turvin hän valaisi jälleen kerran
lokakuussa Kanadassa pidetyn Korkeimman
suurloosin vuosikokousta. Ennen kuin palaan
tähän kokoukseen, päätän virtuaalimatkamme
suurloosista toiseen ranskankieliseen yksikköön.

Koska olen juuri muistellut aikaisempaa
toimintaani, haluan kertoa teille imperaattorin
sinetin määritelmän, sillä moni teistä on kysynyt
sen merkitystä. Sinetti on monipuolinen symboli
koostuen useista perinteisistä elementeistä.
Symboli esittää kokonaisuudessaan kosmisen
todellisuuden
ykseyttä,
sen
yleismaailmallisuutta.

Ruusuristiyliopisto kehittyy eteenpäin. Yhä
enemmän ehdotetaan aiheita seminaarien,
kirjojen ja erilaisten tutkielmien aiheiksi. Jotkut
niistä on jopa huomioitu kulttuurisivustoilla.
Suurmestari, frater Serge Toussaint jatkaa
fratereidemme
ja
sororeidemme
koollekutsumista moniin yhteisiin toimintoihin.
Hän matkustaa usein yksikkönsä eri maihin.
Mainitsen myös, että erityisen mielenkiintoinen
martinistien uusi nettisivusto on luotu ja
ruusuristiläisen
opetuksesta
kertova
asteseminaari on toteutettu.

- Kaksi pystysuoraa viivaa kuvaavat kompassin
pääilmansuuntia – itä, länsi, pohjoinen ja etelä , yksinkertaisesti, maailmankaikkeutta. Pienet
vaakasuorat viivat – jotka risteävät jokaisen
pystysuoran viivan kanssa – kuvaavat kahta
polariteettia, positiivista ja negatiivista.

Tässä oli joitakin uutisia suurlooseistamme.
Kertoisin vielä, että kävin elokuussa Afrikassa,
Beninin Cotonoussa. Fraterimme ja sororimme
käyttivät läsnäoloani ‘hyväksi’ juhlimalla 7.
elokuuta imperaattoriksi asettamiseni
vuosipäivää. Tämä tapahtui vuonna 1990.
Lopulta liityin Egyptissä joulukuussa Kongon
fraterimme ja sororimme seuraan.

- Kaksi suurta, vaakasuoraa viivaa kuvaavat
mikrokosmosta ja neljää ilmansuuntaa tai
kaikkeuden äärettömyyttä. Pienet pystysuorat
viivat – jotka risteävät jokaisen vaakasuoran
viivan
kanssa
–
kuvaavat
myös
maailmankaikkeuden kahta universaalia
polariteettia, positiivista ja negatiivista.

Tämän matkan aikana sain Egyptin hallitukselta
luvan käydä yhä yleisöltä suljetussa
hautakammiossa. Lupaa suositteli tohtori Zahi
Hawass, muinaisesineiden korkeimman
neuvoston pääsihteeri sekä Gizan pyramidien
kaivausten johtaja. Hauta löydettiin
kolmikerroksisen kuilun pohjalta, noin 30 metriä
Gizan tasangon alapuolelta. Tohtori Hawassin
mukaan kyseessä on Osiris-jumalan symbolinen
asuinpaikka. Hänen uskottiin johtavan manalaa.
Pääsin näin näkemään hautakammion hyvin
erikoiset puitteet. Huone, jossa hautakammio
sijaitsee, on eräänlainen ihmisten kovertama
luola, jonka seinillä ei ole kirjoitusta. Neljän

Tämä selitys on melko monimutkainen. Frater
Ralph M. Lewis antoi sen minulle v. 1980.
Päätän kirjeeni kertomalla lokakuussa
Lachutessa pidetystä Korkeimman neuvoston
kokouksesta. Kyseisessä kokouksessa frater
Papadakis ja frater Yorioka valittiin
suurmestareiksi uudelle toimikaudelle. Teimme
myös jokaisesta suurloosista yleisen
kartoituksen. Kokonaisuudessaan tulokset ovat
melko tyydyttäviä, vaikka ne eivät täysin
yltäneetkään odotuksiimme tai pyrkimyksiimme.
Ilmapiiri keskuudessamme oli leppoisa. Frater
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Claude Papillon toivottaa meidät aina erittäin
ystävällisesti tervetulleeksi Rosicrucian
Domainiin. Nämä olivat kaikkien suurmestarien
yhteiset päivät. Rauhan meditaation lisäksi
minulla ei ole muuta erityisempää kerrottavaa.
Joitakin hallinnollisia ja rituaaleihin liittyviä
muutoksia tehtiin. Niistä ilmoitetaan teille
tarpeen tullen suurmestarinne kautta.
Rauhasta keskusteltiin erittäin paljon vuoden
2004
aikana.
Tuodakseni
mukaan
myönteisemmän sävyyn kuin kirjeen alussa, otan
esille joitakin aiheeseen liittyviä ajatuksia
kirjastani “So Mote It Be!” (Niin tapahtukoon!).
Ruusuristiläisinä sana rauha koskettaa
sydämiämme alinomaa. Ensimmäinen
mieliimme nouseva ilmaisutapa on “syvä
sisäinen rauha”. Ruusuristiläisissä kirjeissämme
käytämme ilmaisua “syvän sisäisen rauhan
toivotuksin”. Nämä harvat sanat, joita käytämme
usein ja joskus automaattisesti, ovat voimakkaat
ja vaikuttavat.
Ilmaisu on paljon enemmän kuin kohtelias
lopetus kirjeelle tai veljellinen tervehdys. Se
sisältää mystisen rukouksen, kosmisen avun. Se
on tarkoitettu sille henkilölle, jolle toivotus on
osoitettu. Mitä syvällisemmin tunnemme
kyseisten sanojen olemuksen ja voiman, sitä
enemmän kyseinen rukous saa aikaan myönteisiä
tuloksia vastaanottajaan. Syvä rauha ei ole
ainoastaan sielun tila. Se on myös sydämen ja
kehon tila. Itse asiassa ihmisolennot pystyvät
kokemaan syvän sisäisen rauhan täydellisenä ja
pyytämään sen siunausta veljilleen tietoisesti
ainoastaan silloin, kun he yhdistävät kehon,
sydämen sekä sielun rauhan.

Fratres ja sorores, mikäli olemme hukanneet
harmonian, löytäkäämme se. Olkaamme herkkiä
maailmamme kauneimpia puolia kohtaan.
Antakaamme Jumalan loistaa toimintamme
kautta ja löydämme sisäisen rauhan.
Erityisesti kaikki mystikot viittaavat mielellään
sielun rauhaan. Kyseinen tila vastaa henkistä
rikkautta, mihin pääsevät mystikot, jotka ovat
omistaneet elämänsä Jumalan ja lähimmäistensä
palvelemiseen. Se on myös niiden sisäinen rauha,
joiden onnistuu pysyvästi elää kosmisessa
harmoniassa. Sen vuoksi se on yhtä paljon
ruusun kuin ristin rauhaa.
On rauhaa katsoa elämää lahjana huolimatta
vastoinkäymisistä ja vaikeista ajoista.
Syvää sisäistä rauhaa on myös kyky hyväksyä
hyvin epätäydellinen ja joskus kärsivä kehoa,
sitten vanhuus ja lopuksi pois siirtyminen toiseen
valtakuntaan.
Syvää sisäistä rauhaa on hyväksyä ensin pelko
ja sitten voittaa se.
Syvää sisäistä rauhaa on, kun viimeiset
mieltämme hallinneet kiireet ja tunteet jättävät
sydämemme kaikessa hiljaisuudessa.
Syvää sisäistä rauhaa on, kun sisällämme piilevä
soturi laskee kätensä alas.
Hyvät fratres ja sorores, minulle rakkaan
ilmaisun mukaan toivon, että tulevien vuosien
sekä jälleensyntymänne aikana syvä sisäinen
rauha matkaa mukananne ja ympärillänne.
Niin tapahtukoon!

Rukoilija on myös rauhan väline kaikille Maan
asukkaille. Rukous on etuoikeutettu tapa tulla
tietoiseksi henkisestä yhteydestä, joka yhdistää
meidät sydäntemme Jumalaan.

Syvän sisäisen rauhan toivotuksin,
vilpittömästi ja veljellisesti,

Rauhaa ei voi erottaa harmoniasta eikä
harmoniaa voi irrottaa maailman kauneudesta tai
Jumalan säteilystä. Filosofi sanoi, “On lukuisia,
maailmaa pelastavia käsiä, mutta vain harvoja
sitä katsovia silmiä.”
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Imperaattori

Hermetikum saattoi luoda samoin kuin se ehkä
tekee sen tänäänkin.

Länsimaisen mystiikan historia osa 2
Forum 4 1999
Ruusuristiläisyys - hermetismi - alkemia

HERMETISMI
Hermetismi on oppi vastaavuudesta. Se ratkaisee
kaksinaisuuden ja ykseyden ongelman
sanomalla: Niin kuin ylhäällä, niin alhaalla, niin
kuin alhaalla, niin ylhäällä. Niin kuin sisällä, niin
myös ulkona, niin kuin ulkona, niin myös sisällä.
Suuri maailma, makrokosmos ja pieni maailma,
mikrokosmos kuuluvat yhteen ja muodostavat
ykseyden. Tätä ykseyttä nimitetään
hermetismissä vastaavuudeksi.
Myytit kertovat, että legendaarinen Hermes
Trismegistos, Kolminkertaisesti suuri Hermes
olisi perustanut tämän opin. On hyvin
todennäköistä, ettei tätä Hermestä ole koskaan
ollut olemassa ja että hän on samankaltainen
tietyn periaatteen personoituminen mitä
länsimaisessa ja itämaisessa mystiikassa on ollut.
Hän ei suinkaan kirjoittanut teosta Corpus
Hermeticum (1. vuosisata eKr. –4. vuosisata jKr.)
Nykyään tiedetään, että se on eri kirjoittajien
tekstikokoelma. Corpus Hermeticum odotti
muutaman sata vuotta kääntämistään
latinankielelle. 1471 Marsilio Ficio käänsi sen
Medicien tehtäväksi antamana.Tässä on
erikoista, että hänen täytyi keskeyttää jo
alkamansa Platon-käännös, koska oltiin aivan
liian uteliaita tekstin suhteen. Corpus
Hermeticumissa nähtiin vahvistus otaksumalle,
että kaikkien uskontojen ja filosofisten
järjestelmien perustana oli ykseys.
Kaipaus ei koskenut vain halua kokea Yksi
Totuus vaan myös löytää perinteen ja opetuksen
avulla sille vahvistus. Sen vuoksi harjoitettiin
kabbalistisia, alkemistisia ja hermeettisiä
opetuksia ja tutustuttiin vieraisiin kulttuureihin.
Jokainen, joka kykenee hiukan siirtymään
tuohon aikaan, voi tuntea, minkä euforian Corpus
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Kuinka hermetismi sitten ratkaisee rajallisuuden,
kaksinaisuuden ongelman? Hermetismi olettaa,
että näennäisesti erillisten olioiden kesken on
vastaavuus kuten taivaan ja maan sekä auringon
ja kuun jne. välillä. Samalla viitataan luonnon
järjestykseen. Tämä ei ole mikään mielivaltainen
järjestys, vaan se on peräisin ykseydestä. Se on
ykseys, joka säilyttää vastakohdat kieltämättä tai
hävittämättä niitä. Ja kuitenkin on ykseys.
Sanotaan edelleen: vasta sen kautta, että minä
itsessäni kannan jotain (mikrokosmos), tunnistan
sen ulkomaailmassa (makrokosmos).
Tunnistaminen on passiivinen tapahtuma, jonka
kohdistuu tunnistavaan minään. Valmius
tunnistamiseen edellyttää tiettyä mielentilaa.
Muuten tunnistaminen ei ole mahdollinen. Kun
ajatellaan edelleen, niin seuraavaa ilmaisu tulee

eläväksi: “Täytyy olla ensin ruusuristiläinen
voidakseen tulla ruusuristiläiseksi.”
Kumpikin maailma – ylempi ja alempi täytyy
ottaa huomioon, sillä vasta sitten voidaan
luomista noudattaa, kun aloitetaan työskentely
omassa itsessä. Tämä on tarkoitus eikä mikään
muu. On vaelleltava itsessään vastaavuuden lain
mukaan. Kaikki muuttuu koko luonnossa koko
ajan kohti yhtä päämäärää, miksi ei sitten
ihmisessä? Miksi ei nimenomaan hän,
luomakunnan kruunu, kulkisi näiden
muutostasojen läpi? Palaamme tähän vielä.
Ihmisen ei ole tarkoitus vain tuntea näitä tasoja,
vaan tehdä kehityskulku nopeammaksi ja siten
tulla tietoiseksi luonnon ja sen voimien
auttajaksi. Vasta sitten kun tämä prosessi etenee
menestyksellisesti, kun salaisuus ymmärretään
ja koetaan omassa itsessä, vasta silloin on
kyymisen taidon (ykseyden löytämisen)
mestaruus suoritettu.
Hermetismin, ruusuristiläisyyden ja alkemian
yhteys on selkeä. Niiden yhtäläisyyksiä ovat
ajatus
järjestyksestä,
ykseydestä,
kaksinaisuudesta, joka perustaltaan kuvaa
ykseyttä, muuttuminen ja ehdoton yhteistyö
luonnon ja luojan, vieläpä Jumalan kanssa.
Katsokaamme Tabula Smargdina Hermetistä
hieman lähemmin. Rengasmaisessa pannassa
lukee: VISITA INTERIORA TERRAE
RECTIFICANDO INVENIES OCCULTUM
LAPIDEM. Etsi sisäistä maailmaa, tee se
täydelliseksi ja löydät kätketyn kiven.” Tai jos
asia sanotaan alkemistien kielellä, otetaan kunkin
sanan ensimmäinen kirjain, saadaan VITRIOL.
Vitriol
on
vertauskuvallinen
sana
muutosprosessille.
Näemme myös 7 perinteistä planeetta: Aurinko
ja Kuu vuodattavat Kultaiseen maljaan, jota
Merkurius kannattaa ja ympärillä ovat planeetat
Mars, Saturnus, Venus ja Jupiter. Merkurius
näyttää olevan side auringon, kuun ja kultaisen
kettingin välillä. Se yhdistää kolme kilpeä, kolme
kuninkaanlinnaa, jotka jakavat keskenään vallan
taivaassa ja maan päällä. Vasemmalta ja oikealta
tulee pilvestä esiin kädet, mitkä viittaavat samoin
kuvan keskustaan, Merkuriukseen. Kun

tiedämme, että Hermestä pidetään
Merkuriuksena, ei ole ihme, että Merkurius on
kuvan keskipiste.

ALKEMIA
Ruusuristin Veljeskunnan sisäistä keskusta
voidaan verrata aurinkoon, jonka säteet
ravitsevat, ohjaavat ja johtavat meitä. Ei ole
sattumaa, että aurinko symboloi alkemiassa
kultaa. On kuitenkin kyseenalaista, onko kulta
korkein tavoiteltava päämäärä. Ruusuristiläiset
ovat ottaneet huomioon alkemistien oikean
kullan ja torjuneet väärän eli lupauksen, jossa
luvataan lahjoittaa oikeaa kultaa ja myös
kuolemattomuus, ikuinen elämä. Fama päättyy
muutamiin viittauksiin tulevaisuudesta ja
lopettaa sanoihin: “Sanomme teille, että kuka
vakavasti ja sydämestään kanssamme ja työmme
kanssa toimii, sen ruumis ja sielu saavat nauttia
työn hyvyydestä. Mutta jos sydän on väärä tai
haluaa vain kultaa, se ei aiheuta meille mitään
vahinkoa, mutta itsensä hän syökse
äärimmäiseen turmioon. “
Minkälaista kultaa tarkoitetaan? Confessiossa
sanotaan, että se tarjoaa viisautensa, aarteensa
jokaiselle, ei vain oppineille, hurskaille,
ruhtinaille ja viisaille vaan jokaiselle myös
yksikertaiselle mielelle.
Confessio kuten Famakin hylkää metallien
muuttamisen huijarit. Tämä tarkoittaa vääriä
alkemisteja ja kullantekijöitä, jotka eivät
taidoillaan yritä henkistä muutosta. He eivät yritä
kuunnella luontoa ja luomakuntaa. Confessio
puhuu selvästi jokaista vastaan, joka ottaa kaiken
liian sanatarkasti ja haluaa mielessään todellista
kultaa. Se antaa seuraavan varoituksen.
“Välttäkää ja paetkaa sellaisia veljiä, jotka
puhuvat kokkapuheita ja kääntykää meidän
puoleemme, jotka emme etsi rahaa, vaan
tarjoamme teille suuret aarteemme hyvästä
tahdostamme. “Faman ja Confession kirjoittajat
sanovat, että pitää olla viisas eikä luottaa moniin
tyhjiin lupauksiin ja väärien alkemistien teoksiin,
jotka eivät pidä, mitä lupaavat.
Monissa mystisissä kirjoituksissa varoitetaan
aloittelevia mystikoita ja ruusuristiläisiä
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käyttämään saavuttamiaan taitoja oikein ja
antamaan
aikaa
omalle
mystiselle
kehitykselleen.

Voimme nimittää sitä “työksi itsemme kanssa”
tai kuten aikaisemmin alkemistien kielellä
nimitettiin “viisasten kiven löytämiseksi” tai
“suureksi työksi”. On monia nimityksiä. jotka
perimmältään tarkoittavat samaa asiaa eli yhtä
ja samaa ilmiötä. Aika on taikasana kaikelle
sisäiselle kehitykselle. Sisäinen kehitys on aivan
vastakkainen pikaruokakulttuurille, internetille
ja globaalille verkottumiselle, jotka kaikki
palvelevat samanaikaisuutta ja palvelevat sitä
säästääkseen aikaa. Mihin?
Ruusuristiläiset korostavat, että tiellä tarvitaan
kestävyyttä, kärsivällisyyttä ja luottamusta.
Ruusuristipolku vaatii aikaa. Onko aika sitä
paitsi niin tärkeä asia suhteessa ikuisuuteen, jossa
olemme. Emmekö opi, että aika on
subjektiivinen ja relatiivinen?
Aurinkoa ja kultaa käytetään alkemiassa lähes
synonyymeinä. Kultaa, jota myös “Maan
aurinko” kuvaa, pidetään alkemiassa metallina,
joka pitää saavuttaa muuttumisen kautta.
Alkemisteja pidettiin kullantekijöinä. Tällöin
kullan tekeminen on ymmärrettävä muuttumisen
taidoksi, joka tapahtuu ihmisessä. Nimi
kuninkaallinen taito, toinen alkemian nimi,
osoittaa, että aurinko, kulta, kuningas, lapis
filosoforum (viisasten kivi) eivät ilmaise vain
lopputilaa, vaan ne ovat tärkeät symbolit ihmisen
muutosprosessille. Kullan ja auringon rinnalla
on vielä erä kiehtova planeetta, joka on
hämmästyttävän lähellä kultaa ja Viisasten kiveä.
Jakob Böhme sanoo siitä: ”Katsokaa,
Saturnukseen on kätketty kulta”.
Viisasten kivi, lapis filosoforum, alkemistien
todellinen kulta, saavutetaan muuttamalla Prima
materia – luomisen alkuaines. Tämä on pitkä ja
vaivalloinen prosessi. Muuttumisessa on erilaisia
asteita. Muutosta voidaan kuvata sekä väreinä
että myös symboleilla.

Tämä asteperiaate on myös ruusuristiopetuksen
perusta. Se on myös uusplatonismissa ja
emanaatio-opissa. Jokainen aste voidaan ottaa
sellaisenaan ja se muodostaa aivan erityisen
keskuksen, johon täytyy palata aina uudelleen.
Tämä merkitsee sitä, että ollaan koko elämän
ajan siihen yhteydessä ja selvitellään sen
mystistä sisältöä. Voidaan jopa mennä niin
pitkälle, että pidetään ruusuristiasteita
symbolisina. Silloin asteittainen rakennelma
tulee rinnakkaiseksi.
Ruusuristipolussa on tietty järjestys, jota taas
voidaan
pitää
alkemistisen
työn
astejärjestyksenä. Metalleja pidetään
kehitysprosessin tunnusmerkkeinä, jotka
johtavat yksinkertaisimmasta asteesta –
Saturnuksen lyijystä – korkeimpaan asteeseen –
auringon kultaan. (tässä mielessä jalostettuun
lyijyyn). Amorcin opintojen alkemistinen
prosessi on oman “metallinsa” tuntemaan
oppiminen.
Kuten sanottu, ruusuristiläiset, hermetistit ja
alkemistit korostavat kaiken ykseyttä.
Hermetistit tekevät tämän vastaavuuden
periaatteen nimellä. Alkemisteilla ykseys
tunnetaan myös Merkurius-periaatteena.
Merkuriusta ei saa sekoittaa Merkurius
planeettaan. Symbolisesti katsottuna Merkurius
nousee ”maasta taivaaseen ja ottaa voiman
ylhäältä ja alhaalta ja riisuu yltään maallisen ja
epäpuhtaan luontonsa ja pukeutuu taivaalliseen
pukuunsa.” (Penotus: De medicamentis
chemicis).
Ruusuristiläiset paneutuvat hyvin intensiivisesti
opintoasteissaan Merkurius – periaatteeseen,
tuohon yhteen universaaliin voimaan tai
energiaan, joka on kaiken olevan perusta.
Opinnoista tiedämme myös, että tämä voima
ilmenee kaksinaisena., niin että – kuten vanhoista
Merkurius–kirjoituksista ilmenee – voidaan
otaksua, että Merkuriuksessa on vastapuolensa.
Henkinen puhdistumien ja saavutettujen tulosten
erittely on Merkuriuksen ominaisuus. Tänään
sanoisimme, että tulee tietää, mitä on tehnyt ja
mitä haluaa vielä tehdä.
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Tietoisuus merkitsee erittelyä. Ruusuristiläisille
on välttämätöntä oppia tuntemaan itsensä, mikä
sisältää sen, että voi erottaa itsensä toisista
tullakseen tietoiseksi omasta sisäisestä
maailmastaan. Kaiken mystiikan ja sisäänpäin
katselun ohella emme saa unohtaa itseämme ja
pimeää puoltamme. Juuri alkemistinen vaellus
opettaa meille, että se mikä liittyy vaellukseen,
muuttumiseen, ei ole aina miellyttävää.
Se, mikä mielellään heitetään pois, koska se on
epämukavaa tai likaista tai jollain tavalla
vaivalloista ja epämiellyttävää, on
todellisuudessa tärkeintä omalle kehitykselle ja
“tunne itsesi” prosessille. Niin sanottu Viisasten
kivi, Lapis filosoforum, todellinen kulta on
lopulta identtinen Prima materian, perusaineen,
ensimmäisen aineen, kanssa eli sen kanssa, mistä
kaikki on luotu.

C.G.Jung muotoilee tämän samassa hengessä ja
psykologisella tavalla: “Neuroosista on vasta
sitten todella vapauduttu, kun on vapauduttu
väärin asetetusta mielikuvasta.” Se ei parane,
vaan se parantaa meidät. Ihminen on sairas,
mutta sairaus on yritys parantaa hänet. Voimme
oppia
sairaudesta
sangen
paljon
tervehtymistämme varten. Se, mikä
neurootikolle näyttää olevan ehdottoman
hylättävää, juuri siinä on todellinen kulta, mitä
emme mistään muualta ole löytäneet.

vaikutamme niiden leviämiseen. Meille annetaan
vaivannäkömme kautta avain sukeltaa
länsimaisen mystiikan salaperäiseen maailmaan.
Menneiden aikojen ruusuristiläiset eivät olleet
mitään alkemisteja, vaikka heitä löytyy
alkemistien piiristä. He eivät olleet hermetistejä,
vaikka he tunsivat ja käyttivät hermeettisiä
peruslakeja. He eivät olleet kabbbalisteja, vaikka
he tunsivat hyvin kristillisen kabbalan. He
tunsivat kuitenkin nuo asiat ja rakensivat niistä
opetuksensa vertaansa vailla olevan sisällön.
Ruusuristiläinen tietämys ihmisestä ja
kosmoksesta menee syvemmälle ja on laajempi
kuin mitä yksittäinen mystinen oppiaine voi
esittää. Näin ollen työskentelemme tänään juuri
suuren työn parissa samoin kuin tehtiin
menneisyydessä ja tehdään edelleen
tulevaisuudessa.
Ruusuristiläinen yrittää katsoa ilmiöiden
maailman tuolle puolen oppiakseen tuntemaan
siten lakeja ja periaatteita ja soveltaakseen
löytämänsä arkielämäänsä. Hän yrittää löytää
kaksinaisuudesta
ykseyteen.
Tämän
ymmärtäminen on elämän mittainen tehtävä,
joka välistä voi kestää kauemminkin.

Alkemian monesti abstraktin ja monesti
paradoksisen kuvakielen ei pidä antaa johtaa
itseään harhaan. Tarvitsemme kärsivällisyyttä ja
kestävyyttä päästäksemme sen salaisuuksista
perille. Juuri sama koskee meidän opintojamme.
Miksi vuosikausien mittainen tutkiminen ja
etsiminen pitäisi voida ymmärtää muutamassa
minuutissa tai tunnissa.
Lopuksi
Muistutan vielä jostakin, mikä on otettu myös
ruusuristiopetukseen. Te muutatte nämä monesti
abstraktit tai historiallisilta kuulostavat
käsitykset ja ajatukset teoiksi. Ne tulevat silloin
eläviksi ja voimme kaikki tehdä osuutemme
siinä, että annamme näiden ajatusten kasvaa ja
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