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Ritarikunnan lähtökohtia
• Vuonna 623 Paavi Gregorius I valtuutti apotti Probiuksen
rakentamaan sairaalan Jerusalemiin. Sairaala palveli kristittyjä
pyhiinvaeltajia
• Vuonna 800 saksalais-roomalaisen valtakunnan keisari Kaarle
Suuri laajennutti sairaalaa mm. lisäämällä siihen kirjaston
• Vuonna 1005 kalifi Al-Hakim tuhosi sairaalan ja suuren osan
Jerusalemia
• Vuonna 1023 Egyptin kalifi Ali Az-Zahir antoi italiaisille
kauppiaille luvan rakentaa uuden sairaalan
• Sairaala rakennettiin Johannes Kastajan luostarin paikalle ja
siellä palveli benediktiiniläis-munkkeja

Hospitaller veljeskunta
• Autuas Gerard kokosi Hospitallerveljeskunnan ensimmäisen ristiretken
jälkeen vuonna 1099
• Ensimmäiset veljet olivat benediktiinejä
• Sairaala erotettiin luostarista
• Paavi Paschal II vahvisti bullalla heidän
asemansa
• Oikealla myöhempi kuva autuaasta
Gerardista, joka ei ollut vielä suurmestari

Paavi Paschal I:n bulla
vuodelta 1113. Tällä
paavi vahvisti veljistön
aseman Pyhällä maalla.

Ensimmäinen suurmestari
Raymond du Puy oli Autuaan Gerardin seuraaja. Hän
laajensi alkuperäisen sairastuvan sairaalaksi lähelle
Pyhää Hautaa. Veljeskunnan toimintaa laajennettiin
vähitellen käsittämään myös pyhiinvaeltajien aseellisen
suojelun. Näin syntyi armeijamainen ritarikunta.
Johanneksen ritarikunta ja Temppeliherrat kehittyivät
mahtaviksi sotilaallisiksi ritarikunniksi.
Ritarikunnan jäsenet jaettiin kolmeen luokkaan;
sotilaalliset veljet, sairaita hoitavat veljet sekä
pappisveljet. Sotilaallisiin veljiin kuuluivat maalliset
ritarit, jotka palvelivat määräajan sekä tunnustukselliset ritarit, jotka antoivat ikuisen lupauksen ja saivat
samoja oikeuksia kuin hengelliset veljet.
Sotilaiden asuun kuului musta viitta, jossa oli valkoinen
risti. Myöhemmin haarniskan päällä kannettiin
punaista viittaa taisteluissa erottumista varten.

Ritarikunnan
linnoitukset
Ritarikunnalla oli Pyhällä maalla
parhaimmillaan viisi päälinnoitusta sekä
useita pienempiä tukikohtia.
Päälinnoitukset pohjoisesta etelään
olivat:
- Margat
- Crac
- Taborin vuori
- Belvoir
- Bethgibelin
- myöhemmin myös Acre
Sairaaloita oli 13 pääosin pitkin rannikkoa
sekä yksi Kyproksella.
1291 näistä kaikista jouduttiin
luopumaan muslimien hyökkäysten
seurauksena.

Pako Kyprokselle
Pyhän maan viimeisen linnoituksen
Acren valtauksen jälkeen muslimit
päästivät ritarit Kyprokselle.
Ritarikunnan oleskelu Kyproksella jäi
kuitenkin lyhytaikaiseksi ja se päättyi
Rodoksen saaren ostoon ja valtaukseen
kahden vuoden taisteluiden jälkeen.
Kyproksella on kovin vähän jäännöksiä
ritariajasta. Vasemmalla on kuva
Kolossin linnasta, joka kuului aikoinaan
ritarikunnalle. Kyprokselta muistona on
edelleen Commandaria-niminen makea
rusinaviini, jota nautimme maljoina
juhla-aterioillamme.

Rodoksen aika
Kun ritarit saivat Rodoksen haltuunsa he alkoivat
linnoittaa sitä sekä rakensivat sotalaivaston, sillä
muslimit hyökkäsivät useaan kertaan heidän
kimppuunsa laivoilla. Kuvassa näkyy Rodoksen
satamaa suojelevia laivoja sekä niiden välissä
muslimihyökkääjien kelluvia päitä.

Rodoksen taisteluiden jälkeen ritarikunnalla oli
hallussaan myös useita pienempiä saaria sekä
tukikohtia Turkin alueella.
Näinä vuosina paavi sekä Ranskan kuningas
hajoittivat Temppeliritarien veljeskunnan ja osa
näiden omaisuudesta päätyi näin Hospitallereille.
1400-luvulla Rodos koki kaksi suurta hyökkäystä
Turkin suunnasta 1444 sekä 1480.

Rodoksen menetys
Ritarikunta hallitsi Rodosta vuosina 1309-1522.
Uudenlainen vihollisarmeija sulttaani Suleimanin
johdolla 1522 toi saarelle noin 100 000 miestä 400
aluksella. Kuuden kuukauden taistelujen jälkeen
ritarikunnan kunniakkaasti taistelleet joukot saivat
vetäytyä Sisiliaan. Tässä taistelussa joukkoja johti
ansiokkaasti suurmestari Villiers de L’Isle-Adam.
Oikealla kuva taisteluista, joissa kuoli suuri joukko
hyökkääjiä muurin ulkopuolella.
1900-luvulla Italian valloitettua Välimerellä mm.
Rodoksen he korjasivat useita ritareiden linnoja ja
rakennuksia, joita on edelleen nähtävissä.
Korjaukset eivät olleet kovin autenttisia, mutta
Mussolini oli suuri ritareiden ihailija, joka halusi
säilyttää heidän muistonsa saarella.

Taistelut Maltalla
Rodokselta paettuaan ritarit kiertelivät Eurooppaa
seitsemän vuotta. Vuonna 1530 Espanjan
kuningas Kaarle V antoi heidän käyttöönsä Maltan
ja Gozon saaren sekä Tripolin sataman PohjoisAfrikassa. Vuosimaksu oli yksi metsästyshaukka,
joka maksettiin Sisilian varakuninkaalle. Uudesta
tukikohdasta käsin he jatkoivat taistelua muslimeja
ja barbaarimerirosvoja vastaan eräänlaisina
Välimeren poliiseina. Saarta aloitettiin myös
linnoittaa vahvasti, sillä vuonna 1565 Suleiman
hyökkäsi Maltalle 40 000 miehen armeijan kanssa
karkoittaakseen heidät saarelta. Aluksi taistelu
sujui huonosti ja useita kaupunkeja tuhoutui ja
noin puolet ritareista sai surmansa. Toinen suuri
hyökkäys tapahtui 23. elokuuta ja se torjuttiin
vaivoin. Kolmas hyökkäys myös torjuttiin ja
väsyneet muslimit poistuivat saarelta.

Maltan menetys
Turkkilaisten hyökkäysten jälkeen
ritarikunnan toiminta Väimerellä alkoi
olla enemmänkin merirosvousta kuin
kristittyjen puolustamista. Moraalinen
rappio ja monet muut seikat veivät
eurooppalaisten valtiaiden kiinnostuksen tukea ritarikuntaa, jonka
päätehtävä alkoi menettää merkitystään
eurooppalaisten valtioiden tehdessä jo
yhteistyötä turkkilaisten kanssa.
Ritareita siirtyi oman ritarikunnan
ulkopuolella palkkasotilaiksi useiden
valtioiden laivastoihin. Myös
maallistuminen ja omaisuuksien
kerääminen rappioitti ritareita.
Kuvassa ranskalaiset saapuvat Maltalle.

Napoleonin ollessa laivastoineen matkalla
Egyptiin hän valloitti Maltan sekä karkoitti
ritarit saarelta 1798. Suurmestarina toimi
tuolloin heikko Ferdinand von Hompesh.

Maltan jälkeen
Maltalta ritarit hajaantuivat ympäri Eurooppa.
Suuri joukko haki suojelusta tsaari Paavali I:ltä.
Tsaari oli ritareiden ihailija ja valitutti itsensä
suurmestariksi, vaikkakin ilman paavin
hyväksyntää. Venäjä oli ortodoksinen maa ja
niin sinne syntyi ortodoksinen ritarikunta.
Osa ritareista siirtyi Roomaan paavin suojelukseen ja jatkoi rauhanomaista toimintaa
tukemalla karitatiivisia toimintoja kuten
sairaaloita jne. Paavin ritarit (SMOM) pitävät
itseään ainoana historiallisesti oikeana
Johanneksen ritarikuntatoiminnan jatkajana.
Ritarikunnalla oli kuitenkin toimintaa useassa eri
Euroopan maassa. Moni näistä jatkoi omaa
toimintaansa ja näin syntyi suuri joukko erilaisia
ritarikuntahaaroja. Oma ritarikuntahaaramme
historia alkaa Englannista ja Skotlannista siirtyen
sieltä Pohjois-Amerikkaan.

Kielikuntaorganisaatio

VUOSILUKUJA RITARIKUNNAN HISTORIASSA
1099
1113
1120
1130
1140
1153
1160
1168
1187
1192
1256
1291
1305
1307
1309
1312
1319
1440
1453
1480
1522
1530
1565
1575
1601-1798
1799
1801
1806

Jerusalemin valloitus kristityille. Ensimmäinen majatalo/sairaala perustettiin.
Paavi vahvistaa uskonnollisen ritarikunnan aseman Pyhän Istuimen alai-suudessa ja Johannes Kastaja vahvistetaan suojeluspyhimykseksi.
Siunattu Gerard kuolee ja veli Raymond du Puy valitaan mestariksi
Jerusalemin sairaala laajenee huomattavasti
Perustetaan Akran sairaala ja linnoitus
Askalon vallataan ja linnoitetaan.
du Puy kuolee toimittuaan mestarina 40 vuotta. Gilbert de Assailly valitaan mestariksi. Pyhän maan linnoitusten määrä kasvaa 8:sta 20:een.
Hyökkäyksiä Egyptiin
Saladin valloittaa Jerusalemin. Ritarikunta perääntyy pohjoisiin linnoituksiin.
Rikhard Leijonamieli valloittaa Akran kolmannen ristiretken yhteydessä.
Paavi antaa luvan aseritareille käyttää punaista asua mustan sijaan.
Akra antautuu ja ritarit peräytyvät Kyprokselle. Myös muut Pyhän maan linnoitukset menetetään.
Villaret valitaan uudeksi suurmestariksi ja hän aloittaa Rodoksen valloituksen.
Ranskan kuningas Filip IV ja paavi hajoittavat Temppeliherrat
Rodos valloitetaan kokonaan, laivaston rakennus jatkuu.
Temppeliherrojen Kyproksen omaisuus siirtyy ritarikunnalle. Turkkilaiset lyödään suuressa laivastotaistelussa. Paavi Clement V siirtää lisää
Temppeliherrojen omaisuutta ritarikunnalle.
Turkkilaisen laivaston hyökkäys Rodokselle torjutaan. Rodoksen linnoitusta vahvistetaan edelleen. Linnoituksia rakennetaan Kreikan saaristoon lisää
seuraavien vuosien aikana. Seuranneet vuodet ovat suuruuden aikaa.
Turkkilaisten laivasto voitetaan taas kerran.
Konstantinopoli sortuu. Rhodos on nyt ainoa kristitty linnoitus idässä.
Turkkilaisten hyökkäys Rhodokselle torjutaan.
Sulttaani Suleiman valloittaa 6 kk taisteluiden jälkeen Rhodoksen. Ritarit ja heidän seuralaisensa pääsevät lähtemään saarelta Italiaan
Ritarikunta saa Espanjan kuninkaan kanssa tehdyllä sopimuksella haltuunsa Maltan, jota aletaan linnoittaa.
Turkkilaiset hyökkäävät Maltalle. Hyökkäys torjutaan vaivoin ja muslimien eteneminen länteen pysäytetään Lepanton laivastotaistelun jälkeen.
Maltalle rakennetaan uusi aikakautensa paras sairaala ja Vallettan kaupunkia rakennetaan.
Käydään useita taisteluita. Ritarikunnan sotilaallinen kunto alkaa laskea. Samoin uskonnollisuus alkaa heiketä ja uskonpuhdistus koettelee
ritarikunnan rivejä.
Surmestari Hompesch luopuu Maltasta Napoleonin Egyptin matkan aikana ilman taistelua. Ranskalaiset ryöstävät ritarikunnan omaisuuden.
Venäjän tsaari Paavali I valituttaa itsensä suurmestariksi. Hompesch pakotetaan eroamaan.
Malta siirtyy Englannin haltuun ja ritarikunta menettää lopullisesti mahdollisuutensa palata sinne. Ritarikunta hajoaa useaan eri suuntaan.
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