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Christian Rosenkreutz je v naší epoše v čele kruhu Mistrů. Působí jako vůdce celého proudu 
esoterického křesťanství společně se všemi zmíněnými Mistry. Ještě jednou zde chceme 
krátce uvést některé aspekty této spolupráce: 
 Od Mánese obdržel Christian Rosenkreutz zasvěcení v mystériích dobra a zla. 
 S Mistrem Ježíšem je Christian Rosenkreutz spojen tím, že Lazar na rozhraní věků 
obdržel své zasvěcení od Krista Ježíše společně se Zarathustrou. A ve 20. století vedli oba 
Mistři duchovně Esoterickou školu založenou Rudolfem Steinerem. 
 Z rozhraní věků pochází rovněž vztah Christiana Rosenkreutze s individualitou 
Novalise. Jako oba Janové dále působili po Lazarově zasvěcení v nezrušitelné duchovní 
jednotě. 
 Gautama Buddha splnil jako „žák a přítel“ Christiana Rosenkreutze úkol, který od něj 
obdržel, ve svém poslání na Marsu. 
 S Maitreya bodhisattvou spojuje Christiana Rosenkreutze jejich společná služba 
éterickému Kristu, v jehož mystériích se od naší doby spojují jejich okultní proudy. 
 Se Skythianem - nejskrytějším ze všech Mistrů - je nakonec Christian Rosenkreutz 
spojen především společným působením, jehož cílem je proniknutí sil „fantomu“ do lidstva. 
 
Zvláštní význam dnes dostala individualita Christiana Rosenkreutze tím, že okultní hnutí, 
které založila, mělo od samotného počátku za úkol připravovat v duchovním světě dnešní 
epochu svobody, epochu, do níž vstoupilo lidstvo v roce 1413 s počátkem vývoje duše vědomé. 
Rudolf Steiner zdůrazňoval, že v rosikruciánské esoterice není nic založeno na víře ve vnější 
autoritu, ale na svobodném zkoumání pravdy a jejím všestranném prověřování. Znovu a 
znovu říká Rudolf Steiner, i když to formuluje v různých variantách: „Počítám s tím, že 
sdělením, která zde vycházejí z rosikruciánských nauk, nebudete jen věřit, ale budete si je 
sami prověřovat. [...] Nesmíte přijímat nic jen na základě nějaké autority1' (GA 121, 17. 6. 
1910). Neboť „čím méně víry v autoritu, tím víc pochopení pro Christiana Rosenkreutze“ (GA 
130, 28. 9. 1911). 
        Svoboda v duchovní oblasti je ovšem nevyhnutelně spojena s jejím zneužitím. A to 
znamená, že v pozemském světě, kde vládnou zákony karmy, musí být každá individualita, 
která staví své poslání na plném poznání lidské svobody, připravena na to, že musí přijmout 
také všechny karmické následky takového zneužití“. Tím se stává taková individualita 
duchovním strážcem lidstva a následuje vysoký příklad Kristův. 
       Tohoto stupně okultního vývoje dosáhl Christian Rosenkreutz ve svém zasvěcení v roce 
1459 jako „Rytíř Zlatého kamene“, což znamená, že jeho nositel pronikl do mystérií smrti a 
zmrtvýchvstání a nyní může následovat jeho božského nositele. A to znamená, že se Christian 
Rosenkreutz stal velkým vykupitelem Kaina, praotce pozemské karmy lidstva. Jak známo, 
odpověděl na počátku zemských dějin Kain na Boží otázku: „Kde je tvůj bratr Ábel?“ „Nevím, 
cožpak jsem strážcem svého bratra?“ (Gn 4,9). Touto odpovědí rozhodl o celých následujících 
dějinách lidstva: o jeho sestupu směrem k individualizaci, izolovanosti a egoismu 
jednotlivých lidských Já, které už nechtějí přebírat odpovědnost za druhé. Ale tím v sobě 
usmrtili Ábela, onu část duše, která ještě byla spojena s božsky-duchovním světem, z něhož 
člověk původně pochází. 
       Na tuto světově historickou otázku, kterou kdysi Kain dostal a která zůstala od té doby 
nezodpovězena, dává Christian Rosenkreutz na prahu světové epochy lidské svobody svou 
odpověď, a tak určuje další vývoj evoluce lidstva, jak se má utvářet po Kristově sestoupení na 
Zemi. Neboť tato odpověď může být dána jen díky spojení individuálních lidských Já s 
vykupitelskými silami, které vstoupily následkem mystéria Golgoty do zemského vývoje. 
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       Tak se v novověku stal Christian Rosenkreutz ze svobodného rozhodnutí a z nesmírné 
lásky k lidstvu jeho duchovním strážcem. Od té doby je nositelem duchovního impulsu, který 
má postupně spojit lidstvo v nové společenství, jež se skládá z individuálních lidských Já, 
která se z vlastní svobody a lásky chtějí účastnit toho, aby nesla karmu jiných lidí, to 
znamená, která chtějí být duchovními strážci svých lidských bratří. Tento vysoký sociální 
ideál nazývá Rudolf Steiner „příspěvkem pro lidstvo budoucnosti vybudovaným z podstaty 
lidského Já“ a vysvětluje to následovně: Jednotlivý článek takového společenství udělá něco 
nesprávného. To se samozřejmě zapíše do karmy jednotlivé osobnosti a musí se to projevit ve 
velkých světových souvislostech. Ale může se najít nějaký jiný člověk, který řekne: Pomohu ti 
nést karmu! - Člověk musí naplnit karmu, ale někdo jiný mu může pomoci“, to znamená, že 
se takový člověk může stát duchovním strážcem svého lidského bratra (GA 123, 11.9. 1910). 
       Když Christian Rosenkreutz dosáhl na své cestě Kristova nástupce stupně strážce lidstva, 
stává se stále více „největším mučedníkem mezi lidmi [...], nepočítáme-li Krista, který trpěl 
jako Bůh“ (GA 133, 20. 6.1912). A to znamená, že dosud žádný jiný pozemský člověk ve svém 
následování Krista na sebe nevzal takové utrpení, jaké podstupuje od naší doby Christian 
Rosenkreutz. V téže přednášce popisuje Rudolf Steiner vlastní původ tohoto utrpení: „A 
utrpení, která z něho dělají největšího mučedníka, pocházejí z toho, že lidé velice málo 
přijímají rozhodnutí nahlédnout do vlastní duše, aby se stále více pokoušeli hledat vývoj své 
individuality, a podstoupili tak mnoho nepohodlného, neboť hotové pravdy k nim nepřijdou 
samy od sebe jako na podnosu, ale musí o jejich dosažení hodně usilovat, tvrdě bojovat a 
hledat je, a nemohou si klást žádné jiné požadavky jménem toho, koho označujeme jako 
Christiana Rosenkreutze“ (tamtéž). Z toho vyplývá, že utrpení Christiana Rosenkreutze lze 
zmírnit jen tím, když se ve svobodě, která byla lidem darována, obrátíme také k vlastnímu 
vnitřnímu vývoji a nezištnému hledání pravdy, z níž může vzejít nový, lidstvo spojující 
svobodný duchovní život. 
        Já jsem ta cesta, pravda i život“ (J 14,6), jen uskutečnění těchto Kristových slov nám 
dnes může umožnit stát se žáky a pomocníky Christiana Rosenkreutze, velkého zasvěcence v 
mystériích Já jsem. A to znamená: Vstoupit vědomě a odpovědně, vyjdeme-li od 
individuálního Já, na cestu duchovního žákovství, kterou otevírá anthroposofie jako době 
přiměřená iniciační věda, prohlubovat studium jí zprostředkovaných duchovně vědeckých 
pravd a aktivně usilovat o vytvoření nového lidského společenství jakožto zdroje životních sil 
a celkového nového sociálního uspořádání (práce na „velkém chrámu lidstva“). 
       Tak vstupuje rosikruciánský proud přímo do anthroposofie. Na čele tohoto proudu ale 
stojí individualita Christiana Rosenkreut- ze, velkého vůdce k ideálu zemského vývoje lidstva 
jakožto desáté hierarchie svobody a lásky. Společně s ostatními Mistry esoterického 
křesťanství pracuje na uskutečnění „vlastního smyslu Země, který spočívá v poznání a 
realizaci intencí živoucího Krista11 (GA 262, strany 17 - 18; kurzíva Rudolf Steiner). 
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