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než je múdrosť,
Z posvätných manifestov
zadržiavané
verejne dosvedčujeme
rosekruciánskeho rádu:
dobrým menom filozofov
týmito darmi,
Confession Fraternitatis
a z druhej faktami skúseností,
že nimi nemôžeme byť
Kapitola VI.
ktoré ak (ako veríme)
podvedení a utrpieť škodu,
môžu byť raz odstránené
ani im byť známi
Mohli by sme tu vyrozprávať
a namiesto toho môže byť
bez Božej vôle,
a oznámiť, čo sa udialo
ustanovené to isté
ale oni budú určite
za celý čas od roku 1378
jediné pravidlo,
podielnikmi tej strašnej
(keď sa narodil
potom tam vskutku zotrvá
hrozby, o ktorej sa hovorí
náš Kresťanský Otec),
vďaka tým, ktorí
v našom písme Fama
aké zmeny vo svete
sa tam namáhali
(Rosekruciánske písmo),
ale súčet takej veľkej práce
videl počas
a ich bezbožné plány
bude prisúdený
stošesť rokov svojho života,
padnú dole
čo nám zanechal, aby sme sa
blaženosti nášho veku.
na ich vlastné hlavy,
Tak ako teraz dosvedčujeme,
o to snažili po jeho šťastnej
zatiaľ čo naše poklady
že mnohí vysokej inteligencie
smrti prostredníctvom
zostanú nedotknuté,
svojimi spismi
našich Otcov, i my sami,
až kým nepovstane Lev
budú veľkou podporou
ale stručnosť, ktorú
a nebude od nich vymáhať
v tejto Reformácii,
zachovávame, nám to
podľa svojho práva,
ktorá má prísť, nerobíme tak
v tomto čase nedovolí;
pracovať pre zriadenie
vôbec preto, aby sme si
je dostatočné
jeho kráľovstva.
robili nároky na túto slávu,
pre tých, ktorí neopovrhujú
Kapitola VII.
akoby taká práca
našim oznámením,
Jena vec by tu mala byť,
bola uložená len na nás,
aby sa s ním dostali
ó smrteľníci, nami
ale vyhlasujeme s našim
do kontaktu a takto
potvrdená, ktorú Boh
Kristom Spasiteľom,
sa pripravili na cestu
ustanovil svetu
že skôr povstanú kamene
ich bližšieho pridruženia
pred jeho koncom,
a ponúknu svoje služby,
a zjednotenia s nami.
ktorá za krátky čas
než by bola akákoľvek
Vskutku, komu je dovolené
bude nasledovať,
potreba vykonávateľov
zazrieť, čítať a od toho času
príliv pravdy, svetla
Božieho zámeru.
učiť sa tie veľké znaky,
a ušľachtilosti, takej,
ktoré Pán Boh
Kapitola VIII.
ako On nariadil,
Boh už vskutku poslal
vpísal do mechanizmu sveta
by mal sprevádzať
a ktoré opakuje
poslov, ktorí mali prejaviť
Adama z Raja
prostredníctvom premien
Jeho vôľu, aby sa dozvedeli
a spríjemniť trápenie človeka:
Ríš, takých, akou je
o nových hviezdach, ktoré sa
Preto skončí všetka faloš,
aj naša, hoci jemu ešte
objavili v súhvezdiach
temnota a otroctvo,
neznáma; a pokiaľ vieme,
Serpentarius a Cygnus,
ktoré sa krok za krokom
on nezabudne na naše
ktorých mocné znaky
spolu s veľkým otočením
pozvanie, preto, podobne,
veľkej Rady ukazujú
zemegule vplazili do umenia,
zriekame sa všetkých lží,
dopredu, ako pre všetky veci,
tovární a vlád ľudí,
pretože vyhlasujeme, že
ktoré objavuje ľudská
poctivosť a nádeje žiadneho
dômyselnosť, Boh volá
zatemňujúc ich väčšiu časť.
človeka nesklamú toho,
po Svojom skrytom poznaní
Odvtedy pokračovala
kto sa nám učiní známy
podobne ako Kniha Prírody,
taká nespočetná
pod pečaťou tajomstva
a hoci je otvorená
rozmanitosť prehovárania,
a s túžbou dôverného
skutočne všetkým očiam,
lží a kacírstva,
spoznania. Ale pre zradných
len nemnohí ju dokážu
ktoré sťažili možnosť voľby
a podvodníkov a pre tých,
čítať a rozumejú jej.
múdremu človeku,
ktorí hľadajú iné veci,
Tak, ako sú v ľudskej hlave
vidiac že boli z jednej časti
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Posvätných Písiem
dva orgány sluchu,
Kapitola XI.
toho, ktorý v tom má
dva zraku a dva čuchu,
Teraz, čokoľvek bolo
veľkú záľubu, bude vedieť,
vypovedané v písme Fama
no len jediný orgán reči
že sám sebe pripravil
a bolo by hlúpe očakávať
(Rosekruciánske písmo)
znamenitý spôsob,
reč z uší
prostredníctvom nenávisti
ako prísť do nášho Bratstva,
alebo počúvanie od očí,
podvodníkov, proti
pretože táto celá zbierka
takisto boli veky,
transmutácii kovov
našich Zákonov,
a najvyššej medicíne sveta,
ktoré videli iných,
akože nie je žiaden symbol
ktoré opäť počuli iných,
prajeme si byť takí chápaví,
vo veľkom zázraku sveta,
že tento veľký Boží dar,
ktorí cítili čuchom a chuťou.
ktorý nemá nárok
ktorý žiadnym spôsobom
Teraz platí, že v krátkom
na spomienku,
nepovažujeme za bezcenný,
a rýchlo sa blížiacom čase
takisto sú najbližší
ale pretože so sebou vždy
by mala byť podobne
a najmilší tí,
neprináša poznanie Prírody,
daná jazyku česť,
ktorí urobia Bibliu
hoci táto vedomosť
aby to, čo bolo predtým
pravidlom svojho života,
spôsobuje oboje
videné, počuté a cítené,
koncom všetkých štúdií
a nekonečné množstvo
konečne prehovoril,
a súhrnom
iných prírodných zázrakov,
po tom, čo svet bude svet
všestranného sveta,
je správne, aby sme boli
uspaný otravou
ale že by mali náležite
radšej sústredení na
jej otráveného
používať
dosiahnutie znalosti múdrosti,
a omamného kalicha
jej pravdivú interpretáciu
ani nezvádzali skvelý dôvtip
a s otvoreným srdcom,
všetkým vekom sveta,
na farbenie kovov,
prázdnou hlavou a bosými
pretože nie je naším zvykom
skôr než na pozorovania
nohami bude svižne
znižovať božské zjavenie,
Prírody. On musí byť
a radostne kráčať vpred
že zatiaľ čo existujú
neprekonateľný pre toho,
v ústrety raňajšiemu
nespočetní vykladači
na koho ani chudoba, choroba
vychádzajúcemu slnku.
toho istého, niektorí
ani nebezpečenstvo nemôžu
Kapitola IX.
sa držia názorov
viac dosiahnuť, ktorý
Tieto symboly a znaky,
svojej strany, niektorí si
ako človek vyrástol nad
ako ich Boh tu a tam včlenil
z Písma robia zábavu, akoby
všetkých ľudí, má vládnuť
do Posvätných Písiem,
bolo voskovou tabuľkou
nad tým, ktorý iným
tak ich najjasnejšie vtlačil
pre ľahostajné
spôsobuje muky a bolesť,
i do podivuhodnej práce
použitie teológov,
no sám sa znovu poddáva
stvorenia, na nebesá, Zem
filozofov, doktorov
záhaľke,
a do všetkých zvierat.
a matematikov.
bude stavať, spôsobovať
Z týchto znakov
Aby sme dosvedčili,
vojny a tyranizovať,
sme si vypožičali
že od počiatku sveta
naše magické písmo
pretože má dostatok zlata
nebola človeku daná
a z neho sme pre seba
a nevyčerpateľnú studnicu
znamenitejšia, veľkolepejšia
vytvorili nový jazyk.
striebra.
a prospešnejšia kniha,
Kapitola X.
Boh súdi ďaleko inak,
než je Svätá Biblia;
Ale toto tiež nesmie byť
velebí pokorných
Požehnaný je ten, kto ju
nijakým spôsobom
a uvrhne pyšných
vynechané, aby pokiaľ ešte
do temnoty;
vlastní, viac požehnaný
sú nejaké orlie perá
tichým pošle svojich anjelov,
je ten, kto ju číta a najviac
na našej ceste, ktoré
aby s nimi hovorili,
požehnaný zo všetkých je ten,
prekážajú nášmu zámeru,
ale tárajov odoženie
kto jej skutočne rozumie,
upozorníme na výhradné,
do pustatiny.
avšak najmilší Bohu je ten,
jedinečné, usilovné
Kapitola XII.
ktorý jej rozumie
a neprestávajúce štúdium
Na záver našej Spovede
aj sa ňou riadi.
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vedení Duchom Boha,
vás musíme
mohli by ste byť zvedení
prikazujúcim poslednou
naliehavo upozorniť,
takýmto neočakávaným
vôľou nášho
aby ste odhodili,
veľkým bohatstvom
najlepšieho Otca a poháňaní
ak nie všetky,
do záhaľky, luxusu
príhodnou súčasnou dobou.
tak väčšinu bezcenných
a pompézneho života,
Kapitola XIII.
kníh falošných chemikov,
nevyrušujte naše posvätné
Čo si myslíte,
pre ktorých je to ako žart
ticho svojim krikom
ó smrteľníci,
používať Najsvätejšiu Trojicu
ale premýšľajte,
vidiac, že úprimne
na hlúpe veci
že hoci existuje liek,
dosvedčujeme Krista,
alebo na klamanie ľudí
ktorý by mohol úplne
zameriavame sa
ohavnými symbolmi
vyliečiť všetky choroby,
na pravdivú múdrosť,
aj tak tým, ktorých si Boh
a hádankami,
vedieme hodnotný život
praje vyskúšať alebo trestať,
alebo kvôli zisku vďaka
a denne voláme,
zvedavosti dôverčivých;
nebude napomáhané
a pozývame mnohých ďalších
takou príležitosťou,
náš vek prináša
do nášho Bratstva,
takže keby sme boli schopní
mnoho takýchto.
v ktorom sa rovnako zjavuje
zlepšiť a poučiť celý svet
Taký človek mieša nepriateľa
to isté Svetlo Božie?
a vyslobodiť ho
ľudského blahobytu
Neberiete do úvahy,
z nespočetných útrap,
medzi dobré semeno,
že uvažujúc o daroch,
predsa len nebudeme nikdy
a takto spôsobuje,
ktoré sú vo vás
prejavení žiadnemu človeku,
že je ťažšie uveriť pravde,
odmerajúc vaše porozumenie
kým by si to Boh neželal.
ktorá je vo svojej podstate
Slovu Božiemu a uvážiac
Bratstvo ruže a kríža
jednoduchá a jasná,
nedokonalosť a rozpornosť
(Bratstvo rosekruciánov).
zatiaľ čo lož je hrdá,
všetkých vied, môžete
povýšenecká a zafarbená
s nami v budúcnosti
leskom zdanlivo
napokon rokovať
božskej i ľudskej múdrosti.
o ich náprave, spolupracovať
Vy, ktorí ste múdri
na práci Božej a byť výkonný
a vyhnete sa takým knihám
v ustanovení vášho času?
a obraciate sa k nám, ktorí
Na akú prácu
nehľadáme vaše peniaze,
budú nasledovať tieto zisky,
ale ponúkame vám
že všetky tie statky,
najochotnejšie
ktoré Príroda rozmiestnila
naše veľké poklady.
v každej časti Zeme
Nenaháňame sa
budú vám raz úplne dané.
za vašim tovarom
Potom budete schopní
vynájdených lživých tinktúr,
vylúčiť zo sveta
ale želáme si urobiť z vás
všetky tie veci,
podielnikov na našom tovare.
ktoré zatemňujú ľudské
Neodmietame podobenstvá,
poznanie a prekážajú činu.
ale pozývame vás
Kapitola XIV.
k jasným a jednoduchým
vysvetleniam všetkých
Vy avšak,
tajomstiev; Nesnažíme sa
pre ktorých je to dosť
byť vami uznávaní
byť schopný služby
ale voláme vás do
bez zvedavosti
našich viac než kráľovských
na akékoľvek nariadenie
domov a palácov,
alebo ktorí ste oslepení
nie z našej vôle
leskom zlata, alebo
ale preto, že sme k tomu
ktorí hoci ste teraz čestní,
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