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Z posvätných manifestov 
rosekruciánskeho rádu: 
Confession Fraternitatis 
 
Predslov 
Milý čitateľ, 
v našej Spovedi nájdeš 
zahrnutých 
tridsať sedem dôvodov 
účelov a zámerov, 
ktoré podľa svojho 
potešenia 
môžeš nájsť 
a navzájom porovnať, 
zvážiac vo svojom vnútri, 
či sú dostatočné, 
aby ťa prilákali. 
Skutočne to nevyžaduje 
žiadnu bolesť, 
primäť niekoho uveriť 
tomu, čo ešte nevyšlo najavo, 
ale keď to bude 
odhalené v plnej žiare dňa, 
predpokladám, 
že by sme mali byť zahanbení 
takým pýtaním sa. 
Vieme s istotou, že to, 
čo tu udržiavame v tajnosti, 
v budúcnosti 
zaburácame 
pozdvihnutým hlasom, 
ktorý si ty čitateľ 
želaj z celého svojho srdca 
spolu s nami, aby mohol 
nastať čo najrýchlejšie. 
„Bratia R.C.“ 
(Bratstvo 
ruže a kríža) 
 
Confessio Fraternitatis R.C.  
ad  
Eruditos Europae. 
 
Spoveď 
Bratstva 
ruže a kríža 
učencom Európy 
 
Kapitola I. 
Čokoľvek ste počuli, 

ó smrteľníci 
o našom Bratstve 
zvukom poľnice 
písma Fama R.C. 
(Rozekruciánske Písmo), 
buď tomu rýchlo uveríte 
alebo to budete úmyselne 
podozrievať. 
Je to Jehova, 
kto vidí, ako svet padá 
do skazy 
a blízko svojmu koncu 
sa znovu ponáhľa 
k svojmu začiatku, 
obrátiac tok Prirodzenosti, 
a preto to, čo bolo doteraz 
hľadané veľmi bolestne 
a každodennou prácou, 
On teraz necháva otvorené 
pre tých, ktorí nepomysleli 
na niečo také, 
ponúkajúc to tým, čo to chcú 
a vrážajúc 
na odporujúcich, 
aby sa mohlo stať dobrým, 
že to vyhladí 
problémy ľudského života 
a prelomí prudkosť 
neočakávaných vetrov 
Osudu 
ale bezbožným, že to 
zväčší ich hriechy 
a tresty. 
Týmto ponúkame 
vodcovi 
Rímskej ríše 
svoje modlitby, tajomstvá 
a veľké poklady zlata. 
Dosiaľ sme mysleli dobre 
kvôli vzdelaným, 
aby sme k tomuto 
pridali trochu viac a dali 
lepšie vysvetlenie, 
ak by bolo čokoľvek 
príliš hlboké, skryté 
a zapísané zahmlene 
v písme Fama 
(Rozekruciánske písmo) 
alebo pre isté príčiny 
úplne vynechané 

čím dúfame, 
že sa nám vzdelaní budú 
budú viac venovať 
a ľahšie 
schvália náš zámer. 
 
Kapitola II. 
Vzhľadom na dodatok 
filozofie, sme 
(natoľko, ako je v súčasnosti 
potrebné) deklarovali, že 
to isté je úplne 
slabé a chybné; 
ba dokonca zatiaľ čo 
mnohí (neviem ako) 
tvrdia, 
že je zvučná a silná, 
pre nás je to zrejmé, že 
je to jej posledný výdych. 
Ale ako zvyčajne 
dokonca na rovnakom mieste, 
kde prepukne 
nová choroba, 
príroda objaví 
proti nej liek, 
takže uprostred toľkých 
slabostí filozofie 
sa objavia 
správne spôsoby 
a v našej Domovine 
dostatočne ponúkané, 
čím sa môže stať 
znovu zvučnou a nové 
alebo obnovené sa môže 
zjaviť obnovenému svetu. 
Žiadnu inú filozofiu 
nemáme než tú, 
ktorá stojí v čele 
všetkých fakúlt, vied 
a umení, a ktorá 
(ak zbadáme náš vek) 
obsahuje mnoho 
z teológie a medicíny, 
no málo 
z teórie práva; 
a ktorá skúma 
Nebo a Zem 
pomocou skvelej analýzy 
alebo, vyjadriac to stručne, 
ktorá 
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dostatočne prejavuje 
človeka mikrokozmu, 
na ktorú ak niektorí 
z poriadnejších 
v množstve vzdelaných 
odpovedia 
na naše bratské pozvanie, 
nájdu medzi nami 
ďaleko iné a väčšie 
divy, než tie, ktorým až 
doteraz verili, čudovali sa im 
a vyznávali ich. 
 
Kapitola III. 
Preto, 
aby sme stručne objasnili 
význam tohto, 
prislúcha nám 
pracovať starostlivo, aby ste 
mohli byť ušetrení 
prekvapenia z našej výzvy, 
aby sme vám ukázali naplno, 
že také tajomstvá nie sú 
nami málo vážené, 
a nie aby sme 
doširoka rozširovali 
medzi nemravnými, 
že ich životný príbeh 
je bláznivou záležitosťou. 
Pretože nie je hlúpe 
predpokladať, že mnohí 
sú premožení 
protirečením myslenia, 
ktoré je 
zapríčinené našou 
nečakanou milosťou, 
pre toho, 
ktorý nie je oboznámený 
so zázrakmi šiesteho veku, 
alebo ktorý si z dôvodu 
chodu sveta, 
ctí veci, ktoré majú prísť, 
ako tie prítomné, 
a sťažené 
prekážkami ich veku, 
nežijú nijak inak vo svete 
než ako slepec, 
ktorý vo svetle poludnia 
nerozozná nič, 
iba ak hmatom. 

 
Kapitola IV. 
Teraz pokiaľ ide 
o prvú časť, trváme na tom, 
že meditácie 
nášho Kresťanského otca 
na všetky veci, 
ktoré boli objavené 
od stvorenia sveta, 
predložené a propagované 
ľudskou dômyselnosťou, 
prostredníctvom 
Božieho zjavenia 
alebo prostredníctvom 
služby Anjelov alebo duchov, 
alebo prostredníctvom 
bystrosti chápania, 
alebo na základe skúsenosti 
dlhého pozorovania, 
sú také veľké, že keby mali 
všetky knihy zaniknúť, 
a s dovolením 
všemohúceho Boha 
by mali byť 
všetky spisy stratené, 
ešte nasledujúca generácia 
bude i tak schopná 
položiť nové základy vedy 
a vztýčiť 
novú vežu pravdy; 
čo by možno nebolo 
také ťažké urobiť, 
ak keby mal niekto 
začať rúcať 
a zničiť starú, 
polorozpadnutú budovu, 
potom zväčšiť nádvorie, 
priniesť svetlo 
do súkromných izieb 
a potom vymeniť dvere 
a ďalšie veci 
podľa nášho zámeru. 
Preto nemožno očakávať, 
že nováčikovia 
dospejú ihneď ku všetkým 
naším mocným tajomstvám. 
Musia postupovať 
krok za krokom, 
od menšieho k väčšiemu 
a nesmú byť spomaľovaní 

ťažkosťami. 
Prečo by sme nemali 
otvorene súhlasiť 
s jedinou pravdou, 
a potom hľadať cez mnohé 
okľuky a labyrinty, 
jedine ak by to potešilo Boha 
osvietiť nás 
šiestou lampou? 
Nebolo pre nás dostatočné 
nebáť sa 
ani hladu, ani chudoby, 
chorôb, či veku? 
Nebola to 
skvelá vec 
žiť vždy, akoby 
ste žili 
od počiatku sveta 
a mali žiť 
až do jeho konca? 
Takisto žiť na jedinom 
mieste, na ktorom by 
ani ľudia žijúci 
za Gangou 
nemohli nič schovať, 
ani tí, ktorí žijú v Peru, 
neboli by schopní 
udržať pred tebou v tajnosti 
svoje zámery? 
Takisto čítať 
v jednej jedinej knihe 
a poznať, porozumieť 
a pamätať si čokoľvek, čo 
vo všetkých iných knihách 
(ktoré až doteraz boli, 
ktoré teraz sú a ktoré 
prídu v budúcnosti) 
bolo, je a bude 
z nich naučené? 
Takisto spievať a hrať sa 
aby si namiesto tvrdých 
kameňov mohol kresliť perly, 
namiesto 
divých šeliem duše 
a namiesto Pluta 
by si mohol obmäkčiť 
mocných vladárov sveta? 
Ó smrteľníci, rozdielni 
v Božom zámere 
a vašom pohodlí, 
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Kto nariadil 
v tomto čase 
zvýšiť a zväčšiť 
počty nášho Bratstva, 
čo sme s takou 
radosťou podnikli, 
pretože sme 
až doteraz dostávali 
tento veľký poklad, 
bez našich zásluh, 
bez akejkoľvek nádeje 
či očakávania; tak isto máme 
v úmysle sa 
s takou vernosťou vložiť 
do praktikovania, 
že s nami ani súcit ani ľútosť 
nad našimi deťmi 
(ktoré niektorí z nás 
máme v Bratstve) 
nepohne, 
pretože vieme, že tieto 
neočakávané dobré veci 
nemôžu byť zdedené 
ani pridelené. 
 
Kapitola V. 
Ak by sa na druhej strane 
niekto teraz sťažoval 
na voľnosť 
nášho konania, 
že ponúkame naše poklady 
tak voľne, nerobiac rozdiely 
a nevšímame si radšej 
zbožné, múdre 
a kráľovské osoby, 
než obyčajných ľudí, 
vôbec sa na neho 
nehneváme 
(pretože táto žaloba 
nie je bez významu) 
ale ešte vyhlásime, 
že sme vôbec nijako 
neurobili z nášho tajomstva 
verejný majetok 
a pretože 
hodnota tých, 
ktorí budú prijatí 
do nášho Bratstva, 
nebude meraná 
ich zvedavosťou 

ale podľa predpisu a vzoru 
našich zjavení. 
Tisíckrát 
môžu nehodní kričať 
a tisíckrát predvádzať 
sami seba, predsa však 
Boh prikázal našim ušiam, 
že nemajú počúvať 
nikoho z nich 
a obklopil nás 
Svojimi mrakmi, aby na nás, 
Jeho služobníkoch 
nemohlo byť vykonané 
žiadne násilie, 
preto teraz nie sme viac 
viditeľní ľudským očiam, 
až kým nezískajú 
silu prepožičanú 
od orla. 
Pokiaľ ide o ostatné, bolo 
potrebné, aby Fama 
(Rozekruciánske písmo) 
bolo preložené 
do materského jazyka 
každého človeka, aby 
nemohlo byť prekrútené 
z poznania tých, 
ktorých (hoci by boli 
nevzdelaní), 
Boh nevylúčil 
zo šťastia 
nášho Bratstva, ktoré je 
rozdelené do stupňov; 
keď sa stane to, 
čo musí predchádzať, 
keď naša Poľnica 
zaznie z plnej sily 
a bez ohýbania 
významu, keď totiž 
tie veci, o ktorých 
teraz nemnohí šepkajú 
a zatemňujú ich záhadami, 
otvorene naplnia Zem. 
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