
Köszöntő a 2022. novemberi megújító konferenciára 

 

Kedves Barátaink! 

 

2002. november 2-án a világ számos helyéről idesereglett tanulótársainkkal együtt, a 
Szellemi Vezetőség jelenlétében és a Szerzet áldásával, fölavathattuk Pelikán 
Templomunkat. 

20 évvel ezelőtt különleges üzenettel kezdhette meg a munkát ez a csoport. 

Megfigyelhettük már, hogy a Rózsakereszt minden központi temploma építészetileg is 
sajátos jelentést, üzenetet, egyben megvalósítandó feladatot is szimbolizál. Olyasmit, 
ami az ott tevékeny csoport, nép, kultúra vagy régió számára fontos jelentéssel bír. 

A Pelikán Konferenciahely templomának tervezése során is fölbukkant egy idea, ami 
végül utat talált magának az anyagba, az épület szerkezetébe. 

A Pentagram, a szabályos ötszög vagy az abból származtatott formák teljesen áthatják 
épületünket. 

A Pentagram, az Új Ember jelképe. 

Az új ember az ötszörös ösvényen haladva, a megszabadulás ötszörös erejével 
dolgozik. Az ötösség hangsúlyozásával a teljes emberré válás folyamatáról van szó. 
Arról a folyamatról, melyben az ember érzékelvén, hogy kiszakadt a Teremtés 
fonalából, oda újra vissza akar jutni. 

Amikor a templom előterei is elkészültek, holland barátainktól kaptunk egy Pelikánt 
ábrázoló szobrot. A szobor talapzatán a Rosa Mystica körei is ötszörösek. 

Az ötösség tehát az új emberré válás száma és módszere. Kevésbé a Cél, mint inkább 
az Út hangsúlyozódik. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a Hetesség, vagyis a Mindenség 
kiteljesedéséhez az Ötszörös úton át jutunk. 
 
A magyar ősvallás az öt-elem rendszerben gondolkodott, ebben látta elérhetőnek a teljes 
emberré válást. A négy nyugaton ismert elem (föld, víz, levegő, tűz) között-fölött lennie 
kell egy magasabb egyesítő elvnek vagy elemnek.  
Mi ez az ötödik elem?  
A SZER-ELEM !  
A magyar nyelvben ebből a szógyökből képződnek a magasabb szempontból 
legfontosabb cselekvő szavak: szer-etet, szer-tartás, szer-ződés, szer-vez, szer-el.  
szer-elem. 
Ez a szerelem azonban csak akkor lehet megszabadító, ha a földi szerelem drámáján túl 
eléri a világegyetemet összetartó és szer-vező legnagyobb erőt, az isteni szerelmet. 
 



Ekkor lesz képes dinamizálni a négy elemet, melyek ekkor már nem a körforgás, és 
ellentétek visszahúzó erői többé: 
 

„Négy éter űzött minket el. 
Az élet új kapuja felel. 
És innen a határon át 
a tűzerő segítsen hát.” 

 
Énekeljük a templomainkban. Ez a „tűzerő” tehát az ötödik éter, a tűzéter, vagy ötödik 
elem: a szer-elem.  
 
Ez a mi életünk, a munkánk, a szerelmünk. 
 
Ezzel az erővel az ötszörös szentelés legmagasabb fokán: a közösség szenteléssel 
az egész csoportot a szentelés jelenébe állítjuk! 
 
Így legyen! 
 
 
 
 


