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ANJEL  

VEČNÉHO ŽIVOTA 

A Enoch, 

kráčal s Bohom; 

a nebol; 

pretože Boh si ho vzal. 

Na zemi nebolo človeka 

stvoreného ako Enoch, 

pretože on bol zobraný 

zo zeme. 

Bol ako zornička (jitřenka) 

uprostred mračna, 

a ako mesiac v splne. 

Ako slnko žiariace  

na chrám Najvyššieho, 

ako dúha dávajúca svetlo 

v jasných oblakoch, 

ako kvet ruže na jar, 

ako ľalie pri riekach vôd, 

ako konáre 

kadidlového stromu v lete, 

ako hojný olivovník 

prehýbajúci sa plodmi, 

ako cypus, 

ktorý vyrástol k oblakom. 

Prvým nasledovníkom 

Zákona bol Enoch, 

prvý medzi liečiteľmi, 

medzi múdrymi, 

šťastný, slávny, 

silný, 

ktorý potlačil chorobu, 

a ktorý potlačil smrť. 

Získal zdroj liekov, 

aby odporoval chorobe 

a aby odporoval smrti; 

aby odporoval bolesti 

a aby odporoval horúčke; 

aby odporoval zlu 

a nákaze, ktoré stvorila 

nevedomosť Zákona 

proti telám smrteľníkov. 

Vzývame Enocha, 

majstra života, 

Zakladateľa nášho Bratstva, 

muža Zákona, 

najmúdrejšieho zo všetkých  

bytostí, najlepšie vládnuceho 

všetkým bytostiam, 

najžiarivejšieho 

zo všetkých bytostí, 

najslávnejšieho 

zo všetkých bytostí, 

najhodnejšieho vzývania 

zo všetkých bytostí, 

najhodnejšieho velebenia 

zo všetkých bytostí, 

ktorý prvý premýšľal, 

čo je dobré, 

ktorý prvý vyslovil, 

čo je dobré, ktorý 

prvý vykonal, čo je dobré. 

Ktorý bol prvým Kňazom, 

prvým Oráčom Zeme, 

ktorý prvý poznal 

a učil Slovo 

a poslušnosť 

Svätému Zákonu. 

Všetkým Deťom Svetla 

dal všetky dobré veci 

v živote: 

bol prvým nositeľom Zákona. 

Je napísané, 

slová Otca Enocha, 

obetujeme Stvoriteľovi, 

Nebeskému Otcovi, 

žiarivým a nádherným 

Anjelom. 

Obetujeme 

žiarivým nebesám, 

obetujeme jasnej, 

úplne šťastnej, 

blaženej múdrosti 

Svätých Anjelov Večnosti. 

Udeľ nám, 

Nebeský Otče! 

túžbu po najpriamejšej ceste 

a jej spoznanie. 

Najpriamejšiu kvôli 

Nebeskému Poriadku Života, 
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Najlepší Život Anjelov, 

žiarivý a nádherný. 

Ako je vynikajúce zdravie, 

tak aj Večný Život. 

Oboje pramení 

z Nebeského poriadku, 

stvoriteľa dobroty mysle 

a z činov života 

vykonaných v oddanosti 

k Stvoriteľovi  

Večného Života. 

Obetujeme 

zvrchovanému nebu, 

obetujeme 

bezhraničnému času, 

obetujeme 

nekonečnému moru 

Večného Života. 

Vzývame najžiarivejší Zákon. 

Vzývame 

Kráľovstvo Nebeské, 

nekonečný čas a Anjelov. 

Vzývame večný, 

svätý Zákon. 

Nasledujeme cesty Hviezd, 

Mesiaca, Slnka 

a nekonečného Svetla, 

ktoré sa večne pohybujú 

po svojich obežniciach. 

Pravdivosť v Myšlienke, 

Slove a Skutku 

umiestni dušu 

oddaného človeka 

do nekonečného svetla 

Večného Života. 

Nebeský Otec 

ma drží 

na počiatku jeho cesty, 

pred jeho dávnymi dielami. 

Bol som stvorený 

od večnosti, 

od počiatku, 

alebo odkedy bola zem. 

Keď neboli žiadne hlbiny, 

bol som zrodený: 

Kým ešte nestvoril zem 

ani polia, 

ani začiatok prachu sveta. 

Keď ustanovil nebesia, 

bol som tam: 

keď stvoril kruh 

na povrchu hlbiny: 

keď stvoril pevnú 

oblohu hore: 

keď prameň 

z hlbiny zosilnel: 

keď dal moru jeho hranice, 

aby vody nemohli 

prekročiť jeho Zákon: 

keď naznačil 

základy zeme: 

vtedy som bol pri ňom, 

ako majster remeselník: 

a bol som denne jeho  

potešením, 

vždy sa pred ním radujúc, 

radujúc sa 

na jeho obývateľnej zemi, 

a moje potešenie 

bolo so synmi ľudí. 

Nebeský Otec  

vládne večnosť, 

je zaodetý 

majestátom a silou. 

Je z večnosti! 

Záplavy pozdvihli, 

ó Pane, 

záplavy pozdvihli svoj hlas, 

záplavy pozdvihli svoje vlny. 

Nebeský Otec na výsosti 

je mocnejší než 

zvuk mnohých vôd, 

než mocné vlny mora. 

Jeho meno 

pretrvá naveky, 

jeho meno bude pokračovať 

tak dlho ako večnosť 

a všetky jeho Deti Svetla 

budú v ňom požehnané, 

a všetci ľudia ho budú 
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volať požehnaný. 

Nech je celá zem naplnená 

slávou Nebeského Otca, 

Pozemskej Matky 

a všetkých svätých Anjelov. 

Dosiahol som vnútornú víziu 

a prostredníctvom tvojho  

ducha vo mne som začul 

úžasné tajomstvo. 

Tvojim mystickým  

nahliadnutím si dal, 

aby vo mne mohutnel 

prameň poznania, 

žriedlo sily, 

z ktorého tečú živé vody, 

záplava lásky 

a vše objímajúcej múdrosti 

ako nádhera 

Večného Svetla. 

ANJEL PRÁCE 

Kto zmeral vody 

v priehlbine jeho ruky, 

vymeral nebo dĺžkou, 

zahrnul prach zeme 

do určitej miery, 

odvážil pohoria na váhach 

a kopce na vahadle? 

Slnko vychádza  

a Bratia sa zhromažďujú, 

idú za svojou prácou 

na poliach; 

So silnými chrbtami 

a veselými srdcami idú 

v ústrety spoločnej práci 

v Záhrade Bratstva. 

Sú Pracovníkmi Dobra, 

pretože robia dobro 

Nebeského Otca. 

Sú duchom, 

svedomím a dušou tých, 

ktorí učia Zákon 

a ktorí bojujú za Zákon. 

Pravou i ľavou rukou 

obrábajú pôdu 

a púšť rozkvitne 

zelenou a zlatou farbou. 

Pravou i ľavou rukou 

kladú kamene, 

ktoré vystavajú na zemi 

Kráľovstvo Nebeské. 

Oni sú poslami 

Anjela Práce: 

v nich je zjavený 

svätý Zákon. 

Ó Nebeský Otče! 

Aké mnohoraké 

sú tvoje diela! 

V múdrosti 

si ich všetky stvoril; 

zem je plná 

tvojho bohatstva. 

Ty posielaš jar do údolí, 

ktoré sa tiahnu 

medzi kopcami. 

Ty sa dávaš napiť 

každému zvieraťu na poli 

a ty dávaš rásť tráve 

pre dobytok. 

Ty sadíš mocné stromy 

na ich miesta, 

aby mali vtáky nebeské 

svoje obydlie 

a spievali sladko 

medzi konármi. 

Ty dávaš byliny 

užitočné človeku, 

aby mohol zo zeme 

získať jedlo. 

V rukách Bratov 

všetky dary nesú ovocie, 

pretože stavajú na zemi 

Kráľovstvo Nebeské. 

Ty otváraš svoju ruku, 

oni sú naplnení dobrom. 

Ty zosielaš svojho ducha, 

oni sú stvorení 

a spoločne 

s tvojimi svätými Anjelmi 

obnovia tvár zeme. 

Ó ty Nebeský Otče, 
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Ty si jeden jediný! 

Zjav Deťom Svetla, 

ktoré je 

najpoprednejšie miesto, 

kde zem pociťuje 

najväčšiu radosť? 

Nebeský Otec 

odpovedal takto: 

Je to miesto, 

na ktoré vkročí jeden  

z Bratov, ktorý nasleduje 

svätý Zákon: svojimi 

dobrými myšlienkami, 

dobrými slovami a skutkami, 

ktorého chrbát je silný 

v službe, 

ktorého ruky nezaháľajú, 

ktorý pozdvihne svoj hlas 

v plnom súlade so Zákonom. 

To miesto je sväté, 

na ktorom jeden z Bratov 

zaseje najviac zrna, 

trávy, ovocia: 

kde zalieva zem, 

ktorá je vyschnutá, alebo 

vysuší príliš mokrú pôdu, 

pretože zem bola daná 

do držby 

Deťom Svetla, 

aby si ju vážili 

a starali sa o ňu, 

a prinášali z jej hĺbok iba to, 

čo je pre výživu tela. 

Požehnané sú Deti Svetla, 

ktorých radosť 

je v práci Zákona, 

ktoré za dňa pracujú  

v Záhrade Bratstva  

a v noci sa spájajú 

s Anjelmi Nebeského Otca. 

Z ich pier 

je vyrozprávaný príbeh, 

ktorý slúži ako učenie 

pre synov ľudí: 

hovorí sa, že stromy 

raz prišli, aby 

posvätili kráľa medzi nimi; 

a povedali olivovníku: 

„Vládni nám.“ 

Ale olivovník im povedal: 

„Mám zanechať svoju  

olejnatosť, ktorou ctia 

Boha a človeka 

a odísť, aby som bol  

povýšený nad stromy?“ 

A stromy povedali 

figovníku: 

„Poď ty a vládni mám.“ 

Ale figovník im odpovedal: 

„Mám zanechať 

svoju sladkosť 

a moje dobré ovocie 

a odísť, aby som bol  

povýšený nad stromy?“ 

Človek Zákona, 

ktorý si plní svoje povinnosti, 

nepotrebuje 

ďalšie požehnania. 

NEBESKÝ OTEC 

V Kráľovstve Nebeskom 

sú čudné  

a podivuhodné diela, 

pretože z jeho slova 

sa skladajú všetky veci. 

Avšak sú ešte skryté 

väčšie veci než tieto, 

pretože my sme videli 

iba málo z jeho diel: 

Nebeský Otec stvoril 

všetky veci. 

Krása neba, 

nádhera hviezd, 

dávajú svetlo 

na najvyšších miestach 

Nebeského Mora. 

Hliadky na Výsostiach, 

stoja vo svojom poriadku 

a nikdy nepoľavia 

vo svojej bdelosti. 

Pozrite na dúhu a chváľte 
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toho, kto ju stvoril; 

Veľmi krásna je, 

v jase ohraničuje 

nebo hore  

nádherným oblúkom, 

a ruky na Výsostiach 

ju ohli. 

Svojím Zákonom  

dáva padať snehu 

a podľa svojho úsudku 

rýchlo zosiela blesky. 

Prostredníctvom tohto 

sú otvorené poklady  

a mraky letia ako vtáky. 

Touto veľkou silou 

vytvára neústupné mraky 

a rozsypáva ľadové krúpy. 

Pri jeho pohľade 

sa pohoria zatrasú 

a z jeho vôle 

zaveje južný vietor. 

Zvuk hromu 

spôsobí zachvenie zeme: 

Tak isto severná búrka 

a víchor: 

ako lietajúce vtáky 

rozhadzujú sneh 

a oko je udivené 

krásou tej bieloby, 

srdce je prekvapené 

jej prívalom. 

Tak aj nebesá 

vyhlasujú slávu Božiu, 

a nebeská klenba 

ukazuje svoj výtvor. 

Kto stvoril vody 

a kto vytvára rastliny? 

Kto dal vetru zapriahnuť 

búrkové mračná, 

rýchlo a najrýchlejšie? 

Kto, ó Nebeský Otče 

je stvoriteľom 

svätého Zákona 

v našich dušiach? 

Kto stvoril svetlo 

a temnotu? 

Kto stvoril spánok 

a potešenie 

z hodín prebúdzania? 

Kto dal vracajúcemu sa 

slnku a hviezdam 

ich neodchyľujúcu sa dráhu? 

Kto ustanovil to, 

vďaka čomu mesiac dorastá 

a vďaka čomu ubúda? 

Kto ak nie ty, 

Nebeský Otče, 

stvoril tieto nádherné veci! 

Pane, ty si naše bydlisko 

po všetky generácie. 

Skôr než boli vztýčené 

pohoria, 

skôr než si sformoval 

zem a svet, 

od večnosti k večnosti, 

ty si Zákon. 

Tvoje meno je Porozumenie, 

Tvoje meno je Múdrosť, 

Tvoje meno 

je Najdobročinnejšie, 

Tvoje meno 

je Nepremožiteľne Jediné, 

Tvoje meno je Tým, Kto 

utvára skutočný prospech, 

Tvoje meno 

je vše vidiace, 

Tvoje meno je Liečivé, 

Tvoje meno je Stvoriteľ. 

Ty si Vlastníkom, 

Ty si Stvoriteľom, 

Ty si Udržiavateľom, 

Ty si Tým, kto rozlišuje, 

a Ty si Duchom. 

Ty si Svätým Zákonom. 

Tieto mená 

boli vyslovené 

pred Stvorením v tomto Nebi, 

pred vytvorením vôd 

a rastlín, 

pred zrodením nášho 
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svätého Otca Enocha. 

Pred počiatkom času, 

Nebeský Otec zasadil 

svätý Strom Života, 

ktorý stojí naveky 

uprostred Večného Mora. 

Vysoko v jeho vetvách 

spieva vtáčik 

a iba tí, ktorí tam došli 

a začuli tajomnú pieseň 

toho vtáka, 

iba tí uvidia 

Nebeského Otca. 

Oni sa ho spýtajú 

na jeho meno 

a on odvetí: 

Som kto Som, 

Som vždy rovnaký 

a Večný Som. 

Ó ty Nebeský Otče! 

Aké vynikajúce je 

tvoje meno na celej zemi! 

Ty si ustanovil svoju slávu 

nad nebesami. 

Keď premýšľame  

nad tvojimi nebesami, 

nad prácou tvojich prstov, 

nad mesiacom a hviezdami, 

ktoré si ty ustanovil, 

kto je človek, 

že na neho dbáš? 

Ty si urobil dohovor 

s Deťmi Svetla 

a oni kráčajú 

so svätými Anjelmi; 

Ty si ich korunoval 

slávou a cťou, 

ty si im dal 

zvrchovanosť 

nad dielami tvojich rúk, 

a dávaš im za úlohu 

vyživovať a chrániť 

všetko, čo žije a rastie 

na tvojej zelenej zemi. 

Ó Nebeský Otče! 

Aké vynikajúce je tvoje 

meno na celej zemi! 

Počuj hlas jedného, 

ktorý k tebe volá: 

Kam mám ísť 

z tvojho ducha? 

Alebo kam mám utiecť 

z tvojej prítomnosti? 

Ak vystúpim hore do neba, 

ty si tam; 

ak si usteliem v pekle, 

hľa, ty si tam. 

Ak si vezmem krídla rána, 

a budem prebývať 

v najvzdialenejších častiach  

mora, dokonca aj tam 

ma povedie tvoja ruka 

a tvoja pravá ruka 

ma bude držať. 

Ak poviem: „Iste ma 

pokryje temnota, 

dokonca aj noc 

bude svetlom okolo mňa; 

áno, temnota 

sa pred tebou neskryje, 

ale noc svieti ako deň: 

temnota a svetlo  

sú ti obe podobné, 

pretože ty si ovládol 

moje opraty. 

Tak ako jeleň dychtí 

po potokoch plných vody, 

tak moja duša dychtí 

po tebe, ó Bože. 

Moja duša žízni po žijúcom 

Nebeskom Otcovi. 

Zákon je moje svetlo a spása; 

Koho sa budem báť? 

Zákon je skala 

a sila môjho života; 

Koho sa budem obávať? 

Jednu vec som si želal 

od Zákona, 

ktorú budem hľadať: 

aby som mohol prebývať 
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v dome Zákona 

po všetky dni svojho života, 

aby som zazrel krásu 

Nebeského Otca. 

Tí, ktorí prebývajú 

na tajnom mieste 

na Výsostiach, 

zotrvajú  

v tieni Všemohúceho. 

Povieme o Zákone: 

„Ty si naše útočisko 

a naša pevnosť; 

Zveríme sa 

Svätému Zákonu. 

A Nebeský Otec 

nás prikryje 

svojimi pierkami 

a zveríme sa pod jeho krídla. 

Jeho pravda bude 

našou ochranou a štítom. 

Nebudeme sa báť 

hrôzy noci, 

ani šípu, 

ktorý lieta cez deň, 

ani nákazy, 

ktorá kráča v temnote, 

ani zničeniu, 

ktoré vyčerpáva na poludnie. 

Pretože počas dňa budeme 

kráčať s Anjelmi 

Pozemskej Matky 

a v noci sa budeme zhovárať 

s Anjelmi Nebeského Otca. 

A keď slnko dosiahne 

svoj zenit na poludnie, 

budeme stáť pred 

Sedemnásobným Mierom: 

a žiadne zlo nás nepostihne, 

ani žiaden mor sa nepriblíži 

k nášmu príbytku, 

pretože on nám dal Anjelov, 

ktorí sa o nás starajú, aby 

nás udržali na ich cestách. 

Nebeský Otec 

je našim útočiskom a silou. 

Preto sa nebudeme báť, 

hoci by bola zem odstránená 

a hoci by boli 

pohoria prenesené 

doprostred mora, 

hoci by tam vody burácali 

a boli nepokojné, 

hoci by sa pohoria triasli, 

je tam rieka, ktorá tečie 

do Večného Mora. 

Vedľa tej rieky stojí 

svätý Strom Života. 

Tam prebýva môj Otec 

a môj domov je v ňom. 

Nebeský Otec a ja 

sme Jedno.“ 
 


