
1. szertartás - Önbeavatás

A Hét Elohim fényét hívjuk, akik a világosság követeiként érkezve átadták az emberiség
számára a szeretet misztériumait a Nap Logosz erejében.

Az előttünk haladó hazatért testvéreink és a fény hierofánsainak szereteterejét hívjuk
méltatlanságunk tudatában, hogy gondviselő kegyelemerejükben felemelkedhessünk a
szeretet misztériumainak fényébe.

Adassék meg nekünk, hogy a szellem világossága
Tisztítsa meg gondolatainkat, érzéseinket és tetteinket.
Az Isteni szeretet hassa át testünk, lelkünk és szellemünk.
A világosság megújító ereje ébressze fel szívünkben az örökkévalóság fénymagját. .

Azt kérjük, hogy a Világosság tegyen minket méltóvá arra, hogy az igazság és a szeretet
fáklyájává válhassunk.

Hadd legyünk az örökkévalóság fénylángjai a mulandó világ sötétségében.
Hadd ragyogjon fel bennünk és körülöttünk az Igazság és a jóság szeretet ereje,
hogy mindent, ami még bennünk és körülöttünk árnyék, fénnyé alakíthassunk át.
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Bevezetés

Miután az egyedül bölcs és irgalmas Isten az utolsó napokban kegyelmével és jóságával
oly bőségesen elárasztotta az emberiséget, hogy a belátás a Fiát és a természetet
illetően is egyre mélyebb lett, joggal beszélhetünk boldog időszakról.

Hiszen nemcsak a világ rejtett és ismeretlen felét hagyta csaknem teljesen megtalálni, és
a természet sok csodás, soha nem látott művét és teremtményét mutatta meg, hanem
nagyon megvilágosult és szellemi nemességgel megáldott embereket is életre hívott,
akik az elfajult és tökéletlen művészetet részben újra helyreállították, hogy az ember
végre felismerje nemességét és dicsőségét, és belássa miért neveztetik
mikrokozmosznak, és mire képes művészete a természetben.

A meggondolatlan világnak azonban ez nem sokat használ, és a rágalmazás, a nevetés és
gúnyolódás egyre fokozódik. A tudósok büszkesége és becsvágya is oly nagy, hogy nem
hajlandók mindabból, amit századunkban Isten oly bőségesen közölt, mindannyi-



unk számára egyfajta Librum Naturae-t, vagyis minden művészet vezérfonalát
összeállítani, és abban megegyezni. Ellenkezőleg: egymásnak ellentmondanak és
egymást bosszantják.

Jámbor, és szellemileg nagyon megvilágosodott, atyánk, Rózsakereszt Krisztián testvér
sokat és kitartóan dolgozott az általános megújulás elindításán már évszázadokkal
ezelőtt. .

Az ő inspirációjára a világ szolgálatában mindenkor mentek ki testvérek, hogy a cél
megvalósítására olyan szellemi ösvényeket alapozzanak meg, amely nem ebből a világból
való, és amelyről Jézus Krisztus tanúskodik:

„Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten
országát."

Nikodemus azt kérdezi: „Mimódon születhetik az ember, ha vén?
Vajon bemehet-é az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é?"
Jézus így felel:
„Bizony, bizony mondom néked: ha valaki nem születik víztől
és Szellemtől, nem mehet be az Isten országába."

„E dolgokról — folytatja a beavatott Pál a zsidókhoz írt levelében -
“sok és nehezen megmagyarázható mondanivalónk van, mivel restek lettetek a hallásra.
Mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy
az Isten beszédeinek kezdő elemeire tanítson valaki titeket; és olyanok lettetek, akiknek
tejre van szüksége és nem kemény eledelre.

Mert mindaz, aki tejjel él, járatlan az igazságnak beszédiben, mivelhogy kiskorú:
Az érett korúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek mivoltuknál fogva
gyakorlottak az érzékeik a jó és rossz között való különbségtételre.

Annakokáért elhagyván a Krisztusról való kezdetleges beszédet, törekedjünk
tökéletességre.
Mert az Istennek ismerete csak az erőseknek való. Mert az Istennek beszéde élő és ható,
és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a
velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.

És nincsen oly teremtmény, amely nyilvánvaló ne volna előtte, sőt mindenek meztelenek
és leplezetlenek annak szemei előtt, akiről mi beszélünk.

Annakokáért mi is, kiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül, félretéve minden
akadályt és a megkörnyékező sötét befolyást, kitartással fussuk meg az előttünk levő
ösvényt, mely befelé vezet. .



Feszítsétek hát meg ernyedt karjaitokat és roskatag térdeiteket! Vágjatok sima utat
lábaitokkal, hogy ami megbénult, össze ne roskadjon, sőt inkább meggyógyuljon.

Törekedjetek békében élni mindenkivel, és üdvösséget nyerni, amely nélkül senki sem
láthatja meg az a Világosság templomát önnön szívében. Ügyeljetek, hogy a kegyelmet
senki el ne veszítse, és a keserűség magasba kúszó gyökerei kárt ne tegyenek, s be ne
mocskoljanak sokakat.

Ti, felnőttek pedig eljöttetek a szent szellem beavató hegyéhez, és a szívekben élő
Istennek városához, az igaz Jeruzsálemhez, és az elsőszülöttek szellemi közösségéhez,
akik a másik birodalomban vannak. Felemelkedtek a világosság tereibe, amelynek
oltalmazója a Krisztus szellem. Az újonnan született lelkek új szövettségének
közbenjárója.

Adjunk hát hálát, és szolgáljuk teljes szívünkből az szívünkben ébredő lelkünket Krisztus
fénye által, akik szeretnénk mozdíthatatlan birodalom kapuján belépni.

Aki komolyan és szívből a Krisztus - Világosságának erejében önnön szellemi lénye felé
fordul, az javai, teste és lelke tekintetében is élvezni fogja ennek a gyümölcsét.

Akik viszont szívükben hamisak, és csak szellemi kincsek után sóvárognak, azok
önmagukat taszítják a mélységbe.

A világosság egyetemes forrása, habár százezrek látták közelről örökké érintetlen,
megdönthetetlen és teljesen rejtett az istentelen világ számára.
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Mi Atyánk - Anyánk aki egyszerre a rejtett és a mindenség vagy.
Aki a világmindenség hét kozmikus terének Teremtője,
És aki bennünk vagy.

Egész lényünkkel akarunk dicsőíteni a neved,
Hogy a világosság birodalmad bennünk és általunk szülessen újjá

Akaratod a lelkünk fény születésében valósuljon meg.
Ehhez testünk eledelét és lelkünk mindennapi szellemi kenyerét add meg nekünk ma.

És bocsásd meg a mi gyengeségünket,
mert mi még nem tudjuk mit cselekszünk,
úgy ahogy mi is megbocsátunk az ellenünk cselekvőknek,



A világosságod szeretet fényével vezess minket az ébredés hozzád vezető útjára.
Mert tiéd a teremtett világ, amiben mi is benne vagyunk
Tiéd a Szeretet, és tiéd a Fény
Most és mindörökké
Itt és mindenütt
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A Tabula Smaragdina

Igaz! Biztos! A teljes igazság!

A lenti a fentinek a hasonmása,
és a fenti a lentinek a hasonmása,
hogy az Egyetlennek a csodái teljesüljenek.

Ahogyan minden az Egyetlenből lett egy közvetítő
révén, úgy minden ebből az Egyből született
átvitel által.

Atyja a Nap;
Anyja a Hold,
a levegő hordta ölében,
a Föld táplálta.

A világ minden talizmánjának atyja mindenütt
jelenvaló. Ereje a Földben alkalmazva érintetlen
marad.

Szeretettel, éleslátással és bölcsen válaszd el a földet a
tűztől, a finomat a keménytől, töménytől és merevtől.

A földről felszáll a mennybe, majd visszaereszkedik a földre,
miközben felveszi a fentinek és a lentinek az erejét is.

így lesz tiéd a világ minden dicsősége, s ezért minden



sötétség menekül előled.

Ez minden erők hatalmas ereje, mert minden szelídet
legyőz, és minden keményet áthat.

Így teremtetett a világ, belőle pedig ugyanígy csodás
alkotások keletkeznek.

Azért neveznek engem a háromszor nagy Hermésznek, mert
birtokolom az egész világ bölcsességtanainak mindhárom
nézetét.

Amit az arany elkészítéséről mondtam, az

hiánytalan.


