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4. VAPAAMUURA RIT
"Sain valaistumisen vapaamuurareilta... On yksi vaarallinen peruspiirre, jonka olen kopioinut vapaamuurareilta. He
muodostavat jonkinlaisen papillisen aateliston. he ovat kehittäneet salaisen opin... joka on annettu heille vihkimisen eri
asteissa tapahtuvien symbolien ja salamyhk äisten menojen välityksellä... toimien mielikuvit uksessa noituuden ja palvonnan
vertauskuvien avulla - kaikki nämä ovat vaarallisia asioita, asioita joihin olen ryhtynyt. Ettekö huomaa, että puolueellamme
täytyy olla tällainen luonne?... Järjestys, maallisen papiston hierarkkinen järjestys."
(Adolf Hitler - Hermann Rauschning: The Voice of Destruction)
KRIS TILLINE N HE RRASMIESKERHO?
Ensimmäinen vapaamuurariloosi perustettiin Englannissa vuonna 1717. Ajatus on kuitenkin peräisin jo vanhasta
egyptiläisestä mysteeriuskosta. Suomen ensimmäinen vapaamuurari-istunto pidettiin Turussa vuonna 1758. Loosit lopettivat
kuitenkin toimintansa vuonna 1813, kunnes vuonna 1922 perustettiin Helsinkiin Suomi -loosi numero 1. Nykyään Suomessa
on noin 5000 vapaamuuraria ja 114 loosia. Heitä on maailmassa viisi kertaa enemmän kuin Jehovan todistajia.
Vapaamuurarit kieltävät yleisesti, että kysymyksessä on uskonto. Kuitenkin he harrastavat uskonnollisia rituaaleja, k äyttävät
uskonnollisia kirjoja ja sanovat uskonnollisia rukouksia. Myös heidän omassa kirjallisuudessaan myönnetään
vapaamuurariuden olevan uskonto, joka opettaa tien syvempään Jumalan tuntemiseen. Vapaamuurarit sanovat my ös, että
heidän opetuksensa on yhteensopiva kristinuskon kanssa. Kun Raamattu sanoo, että olemme pelastetut armosta uskon
kautta, niin vapaamuurariudessa tie pelastukseen on palvelutyöt, elämän puhtaus ja toiminta.
On tunnettu tosiasia, että Herramme nimi Jeesus Kristus on jätetty pois kaikista rukouksista ja rituaaleista. Ra amatt u
kehoittaa myös kertomaan evankeliumia kaikille kansoille, vapaamuurarius taas kieltää valalla vannottaen kertomas ta
kenellekään salaisuuksia, joiden oletetaan vievän Jumalan yhteyteen "suuren loosin yläpuolella". Moraaliton kielto, mutta
hy vä asia kristityn kannalta.
Vaikka rituaaleissa käytetään Raamattua, se on vain symboli, joka muslimilaisessa loosissa vaihtuu koraaniin ja
intialaisessa loosissa heidän py hiin kirjoihinsa. Rituaali onkin verhottu pakanallisilla vertauskuvilla. Luciferin silmä on heille
"Maailmankaikkeuden Suuren Arkkitehdin" silmä, joka saattaa löytyä vapaamuurarin todistuksestakin. loosin lattia on värikäs
kuin shakkilauta: mustaa ja valkoista ilmaisten kuinka paha yhtyy hyvään. Joitakin Raamatun sanoja ja sanont oja voidaan
rituaaleissa kuitenkin käyttää silmänlumeeksi.
Jos kysyt joltain vapaamuurarilta loosien salaisuuksia, hän ei varmaan paljasta niitä. Hän on vannonut vaitiolovalan.
Vapaamuurarivala on itseasiassa suostuminen murhaan. Vuonna 1829 amerikkalainen kapteeni Willia m Morgan julkaisi
vapaamuurarien salaisuudet ja hänet murhattiin. Tuolloin 45.000 vapaamuuraria 50.000:sta erosi looseista. Yleisö suuttui
niin vapaamuurareihin, että perustettiin jopa vapaamuurariutta vastustava poliittinen puolue. Vapaamuurarien lait myö s
nostavat heidän järjestelmänsä maan lakien yläpuolelle. Royal Arch-asteessa kandidaatti vannoo puolustavansa
muurariveljeä kaikissa tapauksissa, olisi kyseessä sitten vaikka murha tai maanpetos.
Vapaamuurariudella ei tosiasiassa ole mitään tekemistä kristillisyyden kanssa. Päinvastoin vapaamuurarit ovat punoneet
juonia kristinuskoa vastaan, kuten seuraavasta käy ilmi. Muutama vuosi Wienin kongressin (1819 -1820) jälkeen
ranskalaiset, itävaltalaiset ja saksalaiset ylimpien asteiden vapaamuurarit laativat ns. pysyvän ohjeen, josta ilmeni
vapaamuurarien johdon suunnitelmat koskien kristinuskoa ja maailman yhdentymistä. Pysyvän ohjeen sisältö on tosiaan
paljastava:

"Meidän täytyy kiinnittää huomiomme ihant eeseen, joka on aina kuulunut miehille, jotka ovat tavoitelleet ihmiskunnan
uudelleensyntymistä... se on koko maailman vapauttaminen ja veljeyden ja maailmanrauhan tasavallan perustaminen...
Monien parannuskeinojen joukossa on yksi, jota emme saa koskaan unohtaa: katolisuuden ja jopa kristinuskon täydellinen
tuhoaminen. Meidän täytyy odottaa paavia, joka sopii meidän tarkoitusperiimme... Tehkäämme nuoremmat, maallis et papit
ja jopa uskonnolliset papit vastaanottavaisiksi opeillemme. Muutamassa vuodessa nämä nuoremmat papit tulevat
väistämättä olemaan vastuullisilla paikoilla... Joitakin kutsutaan äänestämään seuraavaa paavia. Tätä paavia, kuten
useimpia hänen aikalaisistaan tullaan vaikuttamaan noilla humanitaarisilla periaatteilla, joita olemme laskeneet liikkelle...
Salaisten järjestöjen unelma tulee toteutum aan hy vin yksinkertaisen syyn takia, joka perustuu intohimoille..." Kuten
huomasimme edellisessä luvussa, sopiva paavi on nyt löytynyt.
VALOJA VA NNOEN
Jäsenyyttä vapaamuurariloosissa pidetään nykyään kunnia -asiana. Siihen kuuluukin työssään hy vin ansioituneita
kansalaisia kuten johtajia, lääkäreitä, poliitikkoja, pappeja jne. Vapaamuurarit tekevät myös arvokasta humanitäärist ä työtä.
Mutta mitä kulissien takana tapahtuu? Minkälaisia valoja vapaamuurarit vannovat - valoja, joista kuoleman uhallakaan ei saa
puhua?
Ensimmäisen asteen vapaamuurarivalassa kandidaatti vannoo pitävänsä salaisuudet sillä uhalla, että hänen kurkkunsa
katkaistaan ja hänen kielensä revitään juurineen ulos. Hänellä saattaa olla samalla huppu silmillä, hirttosilmukka kaulan
ympärillä ja vasen rinta paljastettuna, jota pistää kompassipiiru. Tämä varustus saattaa tosin vaihdella tai puuttua maan ja
loosin mukaan. Vala sinetöidään suutelemalla kerran Raamattua tai muuta py hää kirjaa vakaumuksen mukaan.
Toisen asteen valassa vannotaan sen rangaistuksen uhalla, että vasen rinta revitään auki ja sydän nyhtäistään irti.
Kandidaatti suutelee Raamattua kahdesti. Kolmannen asteen vapaamuurarivalassa vannotaan sen rangaistuksen uhalla,
että ruumis leikataan kahtia, sisälmykset poistetaan, poltetaan tuhkaksi ja kylvetään taivaan tuuliin. Kandidaattia saatetaan
myös viedä paareilla ympäri pimennettyä huonetta katsomaan ruumisarkkua, jossa on pääkallo ja kaksi luuta ristikkäin sen
alla. Raamattua suudellaan kolmasti.
Ylemmällä asteella (Royal A rch) vapaamuurarien jumalan nimi paljastetaan: JAH -BUL-ON. Nimi muodostuu sanoista:
JAH - Jahveh, joka on Israelin Jumalan hebreankielinen nimi
BUL - Bul tai baal, joka on assyrialaisten jumala
ON - On tai Osiris, joka on egyptiläisten jumala
Kysymyksessä ei ole sama jumala eri nimillä, vaan synkretismi eli uskontojen sekoittuminen.
28. vapaamuurariasteen oppitunnilla oppilaalle kerrotaan seuraava salaisuus: "Tässä maailmassa on olemassa elämän
perusaate, kaikki käsittävä voima, jossa on kaksi luonnetta sek ä rakkauden ja vihan kaksois virta... Se on Pyhä Henki, kaikki
käsittävä voima, KÄÄRME..." Tämän kertoo vapaamuurarien oppikirja "Bridge To Light" (Silta valoon), jonka on kirjoittanut
32. asteen vapaamuurari Rex Hutchens. Kirjan julk aisi vuonna 1988 "muinaisen ja yleisesti tunnustetun skotlantilais en 33.
asteen vapaamuurariuden korkein järjestö", joka on nykyään maailman suurin vapaamuurarijärjestö. Samoin Hutchens
paljastaa kirjassaan, että yksi suuri vapaamuurarien valoa edustava symboli on "gnostilainen ouroboros-mato, joka on
yksinkertaisesti häntäänsä syövä lohikäärme tai käärme". Hutchensin mukaan häntäänsä syövä käärme kuvaa tämän ajan
jaksollisia ilmiöitä. Koska hän myös sanoo näky vän olevan näkymättömän ilmenemismuoto, odottaa hän todellisuudessa
Luciferin paluuta tuomaan valoa ihmiskunnalle. Voimme siis todeta, että 28. asteessa vapaamuurariuden jumalaksi
osoittautui käärme.
32. asteen vapaamuurarit ottavat osaa yhteysjuhlaan, jolloin juodaan viiniä ihmisen pääkallosta. 33. eli yleisesti ylimpänä
pidetyn asteen oppikirjoitukset ovat paljastaneet, kuka on vapaamuurariuden todellinen jumala: LUCIFER. Albert Pike, joka
oli vapaamuurarien johtopaikalla noin 32 vuotta 1800-luvun lopulla, kirjoitti säännöt ja opit kirjaansa "Morals and Dogma of
the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry" (Muinais en ja yleisesti tunnustetun skotlantilaisen
vapaamuurariuden moraali ja dogma). Kirja julkaistiin vuonna 1871 ja siitä otettiin uusintapainos vuonna 1966. Vaik ka kirjan
nimi puhuu skotlantilaisesta vapaamuurariudesta, se ei ole läht öisin Skotlannista, vaan se oli amerikkalainen versio
ranskalaisesta vapaamuurariudesta.
Albert Pike kirjoittaa kirjassaan: "Lucifer on hy vä jumala ja valonjumala, joka taistelee ihmisyyden puolesta Adonaita (=

kristittyjen Jumala), pimeyden ja pahuuden Jumalaa vastaan." Pike selittää myös, miksi tavallinen alemman asteen
vapaamuurari ei tiedä näistä asioista mitään: "Vapaamuurarius salaa mysteerinsä kaikilta, paitsi mestareilta ja viisailta, ja
käyttää vääriä symboleja johtaakseen harhaan kaikki ne, jotka ansaitsevat tulla harhaanjohdetuiksi."

