Neljäsataa vuotta Ruusuristin Veljeskunnan
tulosta julkisuuteen

V

uonna 1614, neljäsataa vuotta sitten, salaperäinen Veljeskunta teki itsensä lähes samanaikaisesti tunnetuksi Saksassa, Ranskassa ja Englannissa julkaisemalla manifestin nimeltä ”Fama
Fraternitatis Rosae Crucis”. Manifestissa vaadittiin universaalia uudistumista sekä uskonnollisissa, poliittisissa, filosofisissa, tieteellisissä että taloudellisissa piireissä. Historioitsijoiden
mukaan tilanne oli tuohon aikaan siinä määrin kaoottinen monissa Euroopan maissa, että avoimesti
puhuttiin ”Euroopan kriisistä”.

”Fama Fraternitatis” -manifestia seurasi kaksi muuta: ”Confessio Fraternitatis” sekä ”Chymical
Wedding of Christian Rosenkreuz”, jotka julkaistiin vuonna 1615 ja 1616. Näiden kolmen manifestin
kirjoittajat väittivät kuuluvansa Ruusuristin
Veljeskuntaan ja Tübingenin piirin mystikoihin.
He kaikki olivat kiinnostuneita hermetismistä, alkemiasta ja kabbalasta. Joitakin vuosia
myöhemmin, vuonna 1623 tämä Veljeskunta
teki itsensä tiettäväksi kiinnittämällä mysteerisiä sanomia Pariisin seiniin: ”Me, Ruusuristin
Korkeimman Kollegion edustajat, jäämme näkyvästi ja näkymättömästi tähän kaupunkiin
Korkeimman …suosiolla…
Pilvi Pyhätön yllä

Veljeskunta ei tehnyt henkilötasolla numeroa itsestään, mutta sen olemassaolo herätti
jatkuvasti suurta mielenkiintoa. Visa Kaliva
kertoo kirjassaan Rosenkreutz ja suuri työ
seuraavasti. Müncheniläinen kirjastonhoitaja
ja hovineuvos paroni Karl von Eckartshausen (1752-1803) on niitä harvoja henkilöitä,
joka on julkisesti tunnustanut olevansa RCveljeskunnan jäsen. Vuonna 1801 hän julkaisi
veljeskunnan nimissä kirjeen ”Die Wolke über
dem Heilgthum” (Pilvi Pyhätön yllä). Siinä on
ehkä parhaiten pähkinänkuoressa esitetty rosenkreutzilaisen ajattelun perusteet toteaa Visa
Kaliva. Pilvi pyhätön yllä alkaa näin.
”Pyydettyänne tietoa Veljien sisäisestä piiristä, tahdomme ilmoittaa seuraavaa. Älkää
kysykö, ketkä näitä kirjeitä kirjoittavat, vaan
arvostelkaa niitä niiden sisällön mukaan. Tutkikaa, missä hengessä ne on kirjoitettu, eikä mitä
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sanoja ne sisältävät. Meitä ei kannusta mikään itsekäs vaikutin, vaan meidät pakottaa toimimaan sisässämme palava valo. Tämä sisäinen valo saattaa meidät kirjoittamaan teille ja meitä puoltavat ne totuudet, jotka me omistamme, ja jotka kaikki totuutta rakastavat ihmiset tulevat tunnustamaan oikeiksi.
Me annamme niitä teille siinä määrin kuin te kykenette niitä vastaanottamaan ja teillä on vapaus joko
hyväksyä tai hylätä mitä me sanomme, sillä Jumalainen Viisaus ei pidä suurta ääntä itsestään, sillä se
on valo, joka loistaa ikuisessa rauhassa ja odottaa kärsivällisesti, kunnes se otetaan vastaan.

Meidän veljeskuntamme on ollut olemassa luomisen ensimmäisestä päivästä asti ja tulee kestämään
sen viimeiseen päivään. Se on Valon Lasten seurakunta ja sen jäseniä ovat ne, jotka tuntevat valon, joka
loistaa pimeydessä ja pimeyteen. Me tunnemme ihmisen kohtalon luonteen, sillä meillä on koulu, missä
on opettajana itse Jumalainen Viisaus ja se opettaa kaikkia niitä, jotka etsivät totuutta sen itsensä tähden,
eikä sen maallisen edun vuoksi, mitä siitä saattaa seurata. Ne salaisuudet, joita tässä koulussa tutkitaan,
koskevat kaikkea, mitä koskaan voidaan tietää Jumalasta, luonnosta ja ihmisestä. Kaikki muinaiset viisaat ovat saaneet opetusta meidän koulussamme, eikä kukaan heistä ole oppinut viisautta muualla. Sen
jäsenet eivät ole ainoastaan tämän pallon, vaan myös muiden maailmojen asukkaita. Vaikka he ovat hajallaan ympäri maailmankaikkeuden, heidät sitoo yhteen yksi henki, eikä heidän välillään ole mielipide-eroavaisuuksia. He kaikki tutkivat ainoastaan yhtä kirjaa ja käyttävät samaa menetelmää sitä tutkiessaan.”

Vieraile maan sisimmässä, puhdista ja paljasta viisastenkivi.
2

Veljeskuntamme sai alkunsa muinaisen Egyptin 18. dynastian mysteerikouluista. 1600-luvulla elänyt
ruusuristiläinen Michael Maier mainitsee eräässä teoksessaan: ”Alkuperämme on peräisin egyptiläisiltä ja brahmalaisilta, Eleusiin ja Samothraken mysteereistä, Persian maageilta, pythagoralaisilta ja
arabeilta.”

Alussa Jumala geometrisoi...
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Vetoomus ihmiskunnalle
Vuonna 2001 julkaisimme Manifestin nimeltä ”Positio Fraternitatis Rosae Crucis”. Siinä ilmaisimme käsityksemme ihmiskunnan tilasta koskien sen perustoimintoja, talous, politiikka, teknologia, tiede, uskonnot,
moraali, taide ym. mukaan lukien, unohtamatta myöskään tilannetta ekologisessa mielessä. Joidenkin
historioitsijoiden mukaan tämä vuonna 2001 ilmestynyt Manifesti kuuluu aiemmin julkaistuihin. Sen ovat
lukeneet miljoonat ihmiset ja monille siitä on tullut pohdinnan ja meditaation lähde. Joissakin maissa opiskelijoita on kehotettu lukemaan se ja toisissa se on asetettu yleisön saataville kunnallisiin ja kansallisiin kirjastoihin. Suomessa nämä molemmat Manifestit löytyvät AMORCin internet-sivuilta www.AMORC.fi
Neljä vuosisataa ”Faman” ja kolmetoista vuotta ”Position” jälkeen tunnemme taas kerran tarpeen ilmaista
erityinen huolemme ihmiskunnan suhteen. Nykyinen ”kriisi”, kuten sitä yleisesti nimitetään, näkyy yhä selvemmin monissa maissa.
Olemme kuitenkin optimistisia tulevaisuuden suhteen. Vaikeat ajat, joita elämme, muodostavat ylimenovaiheen, jonka tarkoituksena on saattaa ihmiskunta henkistymään ja syntymään uudelleen.
”Position” tavoin ”Appellatio” on tarkoitettu kaikille ajatteleville ihmisille. Sen avulla haluamme yksinkertaisesti esittää ajatuksia, jotka eivät sinänsä ole erikoisia etenkään ruusuristiläisille, vaan kehottavat enemmän kuin koskaan meitä ajattelemaan perusteellisesti. Tosiasiassa haluamme lähettää vetoomuksen henkisyyden, humanismin ja ekologian puolesta, jotka mielestämme ovat ehtoja, jotka tulee uudistaa kaikilla
tasoilla, jotta ihmiskunta saavuttaisi toivomansa onnen ja kestävän elinympäristön.
Kun ymmärrämme, että ihminen ei ole pelkkä fysikaaliskemiallisten prosessien avulla hengissä pysyvä aineellinen olento, vaan hänellä on sielu, voimme helposti tajuta hänen tarvitsevan myös tietyn määrän henkistä ravintoa. Mutta mitä henkisyys on? Henkisyys etsii olemassaolon syvempää tarkoitusta ja vähittäistä
itsemme parhaan puolen heräämistä meissä itsessämme. Tämän tarkoituksen ja heräämisen etsiminen on
kadoksissa, mikä selittää nykyisen kaoottisen maailman tilanteen ja toivottomuuden, mihin se on vajonnut
viimeisten vuosikymmenien aikana.
Tieto sinänsä ei ole hukassa. Ruusuristin Veljeskunta AMORC opettaa näitä asioita kaikille halukkaille
miehille ja naisille ympäri maailman. AMORC toimii myös Suomessa ja kaikki tämä opetus on saatavilla
Suomen kielellä.
Tavoitteena sisäinen rauha

Opettamamme Ruusuristifilosofian taustalla ei ole ketään yksittäistä kirjailijaa tai henkilöä. Tämän
kasvatuksellisen opetusjärjestelmän kehitti Tri H. Spencer Lewis (1883 - 1939) viime vuosisadan
alussa, mutta filosofia, jota se opettaa, on kehittynyt vuosituhansien kuluessa. Se on yhteen kerätty
jäsennetty kokonaisuus säilytettyä ja oikeaksi havaittua tietoa sisäisistä ja ajattomista totuuksista.
Ruusuristin Veljeskunta ei ole ainoa, jolla on tällaista tietoa. Tämän tiedon murusia voi löytää kaikkialta. Kuitenkin on olemassa vain harvoja opetusjärjestelmiä, jotka voivat välittää tätä tietoa täydellisenä loogisesti rakentuvana kokonaisuutena. Saamme kiittää tohtori Lewisiä tämän järjestelmän
luomisesta.
RC-polun kulkija ei opiskele mestarin opettamia ajatusmalleja eikä hänen tavoittamansa mystinen tieto ole ajan kaavoihinsa kangistamaa. Hän opiskelee lakeja ja periaatteita, joiden toimivuus
koetellaan opintojen yhteydessä. Nämä samat lainalaisuudet ja periaatteet on koeteltu ja todettu
toimiviksi ihmiskunnan alusta alkaen. Ne heijastavat kaikkea sitä, mitä ihmisen sisäinen olemus saa
kokea Universaalin Älyn yhteydessä ja sen kunniaksi. Perinteemme mukaisesti pyrimme auttamaan
sellaisen maailman luomisessa, jossa jokainen elävä olento tuntee kehon, sydämen ja sielun rauhan,
syvän sisäisen rauhan. Tutkimiamme lainalaisuuksia ja periaatteita tiedostamattomat yksilöt voivat
kummeksua ja jopa kieltää koko aihealueen. Tietämättömyydessään monet ihmiset pitävät näitä
asioita taikauskona tai liittävät ne johonkin yliluonnolliseen. Kaikki perustuu kuitenkin luonnonlakeihin ja periaatteisiin, jotka selitetään seikkaperäisesti opintokirjeissämme. Ihminen on suunnattomasti laajempi olento kuin yleisesti ymmärrämme. Ihmisellä on käytettävissään kaikki ominaisuutensa ja harjoittamalla niitä hän voi tehdä ne käyttökelpoisiksi päivittäisessä elämässään. On oikein
ja perusteltua sanoa, että olemme Jumalan poikia ja tyttäriä, aivan jokainen.
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Uskonnollisuudesta henkisyyteen
Mielestämme keskeinen huolen aihe tässä hetkessä on ihmisten puutteellinen, vinoutunut ja sirpaloitunut arvomaailma ja vallitseva henkinen tyhjiö.
Enemmän kuin koskaan on nyt aika siirtyä pelkästä uskonnollisuudesta henkisyyteen, mikä tarkoittaa ymmärryksen laajentamista ja sokean uskomisen korvaamista jumalallisilla laeilla, joilla
tarkoitamme universaaleja lakeja, luonnon lakeja sekä henkisiä lakeja. Etsimäämme hyvinvointiin
liittyy myös materiaalinen taso ja tämä hyvinvointi on löydettävissä tästä tiedosta ja siihen liittyvästä
viisaudesta. Muinaisen ruusuristiläisen ajatelman mukaan ”ihmisen tulee vapauttaa itsensä tietämättömyydestä ja pelkästään vain tietämättömyydestä”. Tietämättömyys on alkulähde pahimmille asioille,
joita ihminen voi tehdä itselleen, muille ja ympäristölleen. Tietämättömyys on samalla erilaisten taikauskojen lähde, mikä halventaa ihmisyyttä ja estää sitä löytämästä täydellistä toteutumistaan. Meidän tulee ottaa henkinen suunta. Toisin sanoen, älkäämme tyytykö olemaan pelkästään eläviä esineitä.
Olkaamme eläviä sieluja.
Jo antiikin filosofit tunsivat nämä lainalaisuudet. Thales Miletosalinen (n. 640 -n. 562 eKr.) ajatteli,
ettei ollut mitään tärkeämpää ja samalla vaikeampaa kuin oppia tuntemaan itsensä. Tästä vakuuttuneena hän kirjoitti mietelauseen, joka sittemmin kaiverrettiin kultalevyyn ja asennettiin Apollon
temppeliin: ”Tunne itsesi ja opit tuntemaan maailmankaikkeuden ja jumalat!”
Thaleksen aikalainen n. 572 eKr. syntynyt Pythagoras perusti italialaisen koulukunnan Italian Krotonaan. Ruusuristiperinteen tietojen mukaan hänet oli vihitty Theban mysteereihin huhtikuussa 531
eKr. Hän oli ensin oppilaana ja sitten mestarina mystisessä veljeskunnassamme.
Pythagoras uskoi, että maailma oli älykäs ja eetteriksi nimittämänsä sielun elävöittämä. Tästä eetteristä saivat alkunsa kaikki yksilölliset sielut. Pythagoras uskoi, että kaiken olevaisen ensimmäinen
laki maailmankaikkeudessa oli ykseys. Ykseydestä saivat alkunsa luvut ja niistä edelleen pisteet, viivat,
tasot ja kappaleet. Kappaleita seurasivat neljä elementtiä, tuli, ilma, vesi ja maa, joista kaikki maassa ja
maan päällä oleva on tehty.
Pythagoraan mukaan maa oli pyöreä ja kauttaaltaan asuttu. Hän sanoi, että ihmiset, jotka asuivat toisella puolella maapalloa kuin me, voivat todellakin kävellä jalat meidän jalkoihimme päin. Hänen mukaansa maailmankaikkeus perustuu luvuille. Antiikin ajoilta on toteamus, alussa Jumala geometrisoi.
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Lahjomattomat universiumin lait
Antiikin mystikot nimittivät ensimmäistä kosmisesta lähtenyttä virtausta eetteriksi. Siitä muodostui
kaikki mikä on, myös meidän kaksinaisen polariteetin maailmamme. Maa, vesi ja ilma kuvasivat aineen
olomuotoja kiinteä, nestemäinen ja kaasumainen. Tuli pystyy muuttamaan näitä olomuotoja. Ympyrä
kuvaa ajatonta ikuisuutta. Kolmio kuvaa ikuisia lakeja. Neliö on ihmisen ympäristö kaikkine ilmentymineen. Neljän ensimmäisen luvun yhteen laskettu summa 1+2+3+4 on 10. Tämä oli Pythagoraan nimittämä pyhä tetraktys. Ihmisissä kaksinaisuus näkyy mm. kahtena eri sukupuolena. Pöydällä suuren
arkkitehdin takana näkyy hahmotettuna henkisen ja fyysisen tason kolmiot täydellisessä ikuisessa
sopusoinnussa, kuten niiden pitäisi ilmetä myös meissä ihmisissä.
Raamatun mukaan Jumala loi meidät ihmiset omaksi kuvakseen ja omiksi lapsikseen. Meidän on aika
ryhtyä toimimaan perintöosamme mukaisesti ja ottaa vastuu tekemisistämme.
Ruusuristi-perinne opettaa, että universaalit lait toimivat lahjomattomasti. Niiden toimintaa ei voi
pysäyttää. Niitä ei voi kiertää tai paeta. Olosuhteistamme saamme kiittää itseämme. Luominen jatkuu
koko ajan ja olemme siinä osallisina.
Ajattelemattomuudessamme olemme kuormittaneet äiti maan kestokykynsä rajoille. Samalla veljemme ja sisaremme kärsivät, kun sokeina heidän tilanteelleen tavoittelemme muista piittaamatta omaa
etuamme.
Jos nyt olisi harkittava tärkein asia, se olisi ekologinen. Jos ihmiskunnan onnistuu ratkaista pitkäaikaiset sosiaaliset ja ekonomiset ongelmansa, mutta samalla Maapallosta tulee ekologisesti asuinkelvoton tai jos suurimmalla osalla sen asukkaista on siellä vaikea elää, niin mitä ajatusta on enää siellä
elämisessä? Tässä kysymyksessä maiden ja kansojen hallitsijoilla on suunnaton vastuu, koska heillä on
valta tehdä päätöksiä ja varmistaa jo tehdyt. Jos ihminen kadottaa kiinnostuksensa ekologiaa kohtaan
eikä tee mitään luonnon säilyttämiseksi, on selvää, että tilanne edelleen huononee ja tulevat sukupolvet perivät planeetan, joka on vain varjo entisestään.
Muutos alkaa meistä. Meidän tulee ottaa vastuu itsestämme ja ympäristöstämme. Tähän ympäristöön kuuluvat myös veljemme ja sisaremme.
Haluamme olla omalta osaltamme avuksi todellisen tiedon, elämänuskon ja ymmärryksen palauttamisessa ja vahvistamisessa ihmisille. Erityisesti nuoret tarvitsevat tukevan henkisen perustan ja terveen arvomaailman kasvualustakseen.
Oscar Wildea mukaillen: ”Viisautta on omata riittävän suuria unelmia, jotta emme kadottaisi niitä
näkyvistämme pyrkiessämme niihin!”
Valossa, Elämässä ja Rakkaudessa
Ruusuristin Veljeskunta AMORC
Obauditus
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