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Предговор
Тази последна книга от Евангелието на Мира е едно от
редките произведения, особено на Запад, което изяснява
истинския смисъл на човешкия живот и предназначението
на човека на земята.
При това тук е описан, стъпка по стъпка, методът за постигането на тази цел – най-лесният и най-естественият път,
предвиден от самата Природа.
Затова може да се каже, че ако не прочете тази книга, човек не може да разбере истинския смисъл на своя живот.
„Истина ви казвам, вашето тяло е създадено не само да
диша, да яде и да мисли. То е предназначено да влезе в Свещения Поток на Живота; вашите уши са създадени не само да
слушат човешките слова, песента на птиците и музиката
на падащия дъжд, те са създадени също да слушат Свещения Поток на Звука; и вашите очи са създадени не само да
гледат изгрева и залеза на слънцето, люлеенето на житните класове и думите на Свещените Писания, те са създадени също да съзерцават Свещения Поток на Светлината.“
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През 1928 г. Едмонд Бордо Шекли публикува за пръв път
превода на Книга Първа от Евангелието на Мира на Есеите,
древен ръкопис, който той е открил в тайните архиви на
Ватикана в резултат на безгранично търпение, безупречен
научен подход и безпогрешна интуиция. Такава е историята на откриването на Есейското Евангелие на Мира. Английският превод на този древен ръкопис се появява през
1937 г. и оттогава тази малка книжка е обиколила целия
свят, издавана на различни езици и печелеща всяка година
все повече читатели. До днес, без търговска реклама повече
от един милион екземпляра са продадени само в Съдинените щати. Книга втора и трета излизат петдесет години след
първия френски превод на първата книга. Те са също така
търсени и стават класика на есейската литература.
Четвърта книга, озаглавена „Учението за Избраните“,
е изненада за онези читатели, които знаят, че д-р Шекли е
напуснал този свят през 1979 г. Филолозите, археолозите и
учените биха могли да дадат различни обяснения. Но инструкциите, които той е оставил на своя секретар, са били
прости и ясни: „Две години след смъртта ми да се публикува Четвърта книга на Евангелието на Мира от Есеите.“
Волята на учения е била изпълнена.
Тази четвърта книга, Учението за Избраните, е поредната част от пълния ръкопис, който се пази на арамейски в
тайните архиви на Ватикана. Що се отнася до забавянето на
нейното публикуване, можем само да предположим, че др Шекли е искал живата реалност на тези вечни истини да
блесне сама за себе си, незасенчена дори и от присъствието
на преводача. В предговора към първото издание на книга
първа в Лондон, 1937 г. той казва: „Ние издаваме най-напред
тази част, защото страдащото човечество днес се нуждае
най-много от нея.“ Може би, също така, обърканият свят че3
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тиридесет и четири години по-късно има най-голяма нужда
от този четвърти том на Есейското евангелие на Мира.
Отново ще припомним думите на д-р Шекли: „Няма
какво да добавим към този текст. Той говори сам за себе
си. Читателят, който изучи внимателно следващите страници, ще почувства вечната жизненост и неоспоримото доказателство на тези дълбоки истини, от които човечеството
днес се нуждае по-спешно от всякога преди.“
„Истината свидетелства сама за себе си.“

Дойде време Исус да събере Синовете на Светлината на
брега на реката, за да им открие това, което бе скрито.
Периодът от седем години бе изтекъл и всеки един бе узрял
за истината, както цветето се отваря от пъпката, когато ангелите на слънцето и водата го доведат до времето
за цъфтеж.
Всички те бяха различни един от друг. Някои бяха възрастни, а други имаха още младежки мъх на бузите си.
Някои бяха възпитани в традициите на техните бащи,
а други не знаеха кои са били техните бащи и майки. Но
всички имаха бистри очи и гъвкаво тяло; това бяха знаци,
че в продължение на седем години те са вървели с ангелите на Земната Майка и са спазвали нейните закони. И в
продължение на седем години тайните ангели на Небесния
Отец са ги обучавали в часовете на съня им. И сега бе дошъл денят, когато те щяха да влязат в Братството на
Избраните и да получат тайните знания на Учителите,
дори тези на Енох и преди него.
Исус доведе Синовете на Светлината до едно вековно дърво на брега на реката и коленичи на мястото, където корените, възлести и изтъркани от времето, се разстилаха над
брега. Синовете на Светлината също коленичиха и докоснаха с уважение стъблото на вековното дърво, защото бяха
учени, че дърветата са Братя на Човешките Синове. Тъй
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като майка им е една – Земната Майка, чиято кръв тече в
сока на дървото и в тялото на Човешкия Син. И баща им е
един – Небесният Отец, чиито закони са записани в клоните на дървото, и са изваяни на челото на Човешкия Син.
Исус протегна ръце към дървото и каза: „Вижте Дървото на Живота, което стои по средата на Вечното Море.
Гледайте не само с телесните очи, но вижте с очите на духа
Дървото на Живота при извора на течащите потоци; при
живия извор в една безводна земя. Вижте вечната градина
на чудесата и в средата й Дървото на Живота, мистерията на мистериите, от което никнат вечни клони за вечна
сеитба, които ще пуснат корени в Потока на живота от
Вечния извор. Вижте с очите на духа ангелите на деня и
ангелите на нощта, които пазят плодовете с пламъци от
Вечна Светлина, горящи във всички посоки.
Синове на Светлината, вижте клоните на Дървото на
Живота, протегнати към царството на Небесния Отец.
Вижте корените на Дървото на Живота, спускащите се в
гърдите на Земната Майка. Човешкият Син е издигнат на
вечна висота и върви сред чудесата на равнината; защото
само Човешкият Син носи в тялото си корените на Дървото на Живота – същите корени, които сучат от гърдите
на Земната Майка; и само Човешкият Син носи в духа си
клоните на Дървото на Живота – онези клони, които се протягат към небето, чак до царството на Небесния Отец.
Седем години вие се трудихте през деня с ангелите на
Земната Майка; и седем години вие спахте в ръцете на Небесния Отец. И сега наградата ви ще бъде голяма, защото
ще ви бъде даден дарът на езиците, за да можете да получите цялата сила на вашата Земна Майка и да имате
власт над нейните ангели и над цялото й царство; и да можете да привлечете ослепителната слава на вашия Небесен Отец, за да можете да управлявате неговите ангели и
да влезете във вечния живот в небесните царства.
През изминалите седем години тези думи не са ви били
дадени, защото този, който използва дара на езиците за да
търси богатства или власт над враговете си, той вече не е
Син на Светлината, дяволско изчадие и създание на мрака.
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Само чистата вода може да отразява светлината на
слънцето; а вода, която е потъмняла от нечистота и мрак,
не може да отразява нищо. И когато тялото и духът на
Човешкия Син са вървели с ангелите на Земната Майка и
Небесния Отец в продължение на седем години, тогава той
е станал като течаща река под обедното слънце, която
отразява ослепителни светлини като бляскави скъпоценни камъни.
Чуйте ме, Синове на Светлината, аз ще ви дам дара на
езиците, за да можете да говорите на вашата Земна Майка сутрин и на вашия Небесен Отец вечер и да се доближавате все повече до единството с царствата на земята
и небето, това единство, за което Човешкият Син е предопределен от началото на времената.
Аз ще ви открия дълбоките мистерии. Истина ви казвам, всички неща съществуват чрез Бога и няма нищо друго, освен Него. Затова насочете сърцата си там, за да можете да вървите в правилните пътеки, където е Неговото
присъствие.
* * *
Когато отворите очи сутрин, още преди ангелът на
Слънцето да призове тялото ви, кажете си следните думи,
и нека те да отекнат в духа ви, защото думите са като
мъртви листа, когато в тях няма живот от духа. Кажете
тези слова: „Аз влизам във вечната и безкрайна градина на
мистериите. Моят дух е в единство с Небесния Отец, моето тяло – в единство със Земната Майка, моето сърце –
в хармония с моите Братя, Човешките Синове. Посвещавам духа си, тялото си и сърцето си на свещеното, чисто
и спасително Учение, онова древно учение, които е било познато и на Енох.“
И когато тези думи влязат във вашия дух, първата
сутрин след Съботата кажете следното: „Земната Майка
и аз сме едно. Нейният дъх е моят дъх; нейната кръв е моята кръв; нейните кости, нейната плът, нейните вътрешности, нейните очи и уши, са моите кости, моята плът,
моите вътрешности, моите очи и уши. Аз никога няма да я
изоставя и Тя винаги ще храни и поддържа моето тяло.“ И
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вие ще почувствате силата на Земната Майка да протича през вашето тяло като река, придошла от дъждовете и
препускаща мощно, със силен рев.
На втората сутрин след Съботата, кажете тези думи:
„Ангел на Земята, с твоята сила дай живот и сила на тялото ми.“ През цялата земя протича живата сила на ангела на Земята: в тревата, в пръстта, във всичко живо,
което израства от нея. Знайте, Синове на Светлината, че
същият ангел на Земята, който създава нов живот в утробата на майката, превръща и малкия желъд в могъщ дъб и
кара плодоносното жито да расте за храна на Човешките
Синове. А семето на вашето тяло не трябва да влиза в тялото на жена, за да създава живот; защото силата на ангела на Земята дава живот както на духа отвътре, така
и на тялото отвън.
На третата сутрин след Съботата кажете следните
думи: „Ангел на Живота, влез и дай сила на членовете на
моето тяло.“ С тези думи прегърнете Дървото на Живота,
както аз прегръщам този брат дъб, и вие ще почувствате
силата на ангела на Живота да протича във вашите ръце,
във вашите нозе и във всички части на тялото ви. Както
сокът тече в дървото през пролетта, и дори прелива от
стъблото, така и ангелът на Живота ще изпълни вашето
тяло със силата на Земната Майка.
На четвъртата сутрин след Съботата кажете тези
думи: „Ангел на радостта, слез на земята и излей красота
и благост за всичките деца на Земната Майка и Небесния
Отец.“ Излезте в цъфналите поля след дъжд и отдайте
благодарност на вашата Земна Майка за сладкия аромат
на цветята. Истина ви казвам, цветето няма друго предназначение, освен да носи радост в сърцето на Човешкия
Син. И вие ще слушате с нови уши песента на птиците и
ще виждате с нови очи цветовете на слънцето при неговия
изгрев и залез; и всички тези дарове на Земната Майка ще
предизвикат изблик на радост във вас, както извор бликва
ненадейно в пусто място. И ще разберете, че никой не идва
при Небесния Отец, ако ангелът на радостта не го пусне;
защото земята е създадена в радост и с радост Земната
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Майка и Небесният Отец са родили Човешкия Син.
На петото утро след Съботата, кажете тези думи:
„Ангел на Слънцето, влез в моето тяло и ми позволи да се
потопя в огъня на живота.“ И ще почувствате лъчите на
изгряващото слънце да влизат в центъра на вашето тяло,
там, където се срещат ангелите на деня и нощта, и вие ще
насочвате силата на слънцето към всяка част от вашето
тяло, защото ангелите пребивават там.
На шестата сутрин след Съботата, кажете тези слова:
„Ангел на Водата, влез в моята кръв и дай на моето тяло
Водата на Живота.“ Тогава ще усетите, като препускащото течение на реката, силата на ангела на Водата да
влиза във вашата кръв, и както ручейчетата в потока,
той ще изпрати силата на Земната Майка през кръвта до
всички части на тялото ви. Това ще ви бъде за изцеление,
защото силата на ангела на Водата е много голяма и когато му говорите, той ще изпрати силата си където наредите, защото когато Божиите ангели живеят в Човешкия
Син, всичко е възможно.
И на седмата сутрин след Съботата кажета тези думи:
„Ангел на Въздуха, влез с моя дъх и дай на тялото ми Дъха
на Живота.“ Знайте, Синове на Светлината, че Ангелът
на Въздуха е вестител на Небесния Отец и никой не може
да се яви пред лицето на Бога ако ангелът на Въздуха не го
пусне. Ние не мислим за ангела на Въздуха когато дишаме,
ние дишаме без мисъл, както синовете на мрака живеят
живота си без мисъл. Но когато силата на живота влезе
във вашите думи и във вашия дъх, тогава всеки път, когато призовете Ангела на Въздуха, вие призовавате също
тайните ангели на Небесния Отец; и ще се приближавате
все повече до небесните царства.
А в Събота вечер кажете тези думи: „Небесният Отец
и аз сме едно.“ Тогава затворете очи, Синове на Светлината, и в съня си влезте в непознатите царства на Небесния Отец. Вие ще се потопите в светлината на звездите,
а Небесният Отец ще ви води за ръка и ще открие извор
на знание във вас, един източник на сила, който ще излива
жива вода, поток от любов и всеобхватна мъдрост, като
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великолепието на Вечната Светлина. Един ден вашите духовни очи ще се отворят и вие ще разбирате всичко.
Първата вечер след Събота кажете тези думи: „Ангел
на Вечния Живот, слез върху мен и дай вечен живот на моя
дух.“ Затворете очи, Синове на Светлината, и в съня си съзерцавайте единството на живота навсякъде. Истина ви
казвам, през часовете на деня нашите нозе стъпват по земята и ние нямаме криле, с които да летим. Но нашият
дух не е вързан за земята и с идването на нощта ние преодоляваме нашата обвързаност и отиваме при Вечното.
Защото Човешкият Син не е това, което изглежда, и само
с очите на духа можем да видим златните нишки, които
ни свързват с цялостния живот навсякъде.
Втората вечер след Съботата, кажете тези думи: „Ангел
на Творческия Труд, слез на земята и дай изобилие на всички
Човешки Синове.“ Този най-могъщ ангел на Небесния Отец е
причина за движението, а само в движението е животът.
Работете, Синове на Светлината, в градината на Братството, за да създадете царството небесно на земята. И като
работите, ангелът на Творческия Труд ще храни семето на
вашия дух, а когато то узрее, ще можете да видите Бога.
Третата вечер след Съботата кажете тези думи: „Мир,
мир, мир, ангел на Мира, бъди винаги навсякъде.“ Търсете
ангела на Мира във всичко живо, във всичко, което правите, във всяка дума, която казвате. Защото мирът е ключът към цялото знание, към всички мистерии, към целия
живот. Където няма мир, там царува Сатана. И синовете на мрака най-много копнеят да откраднат от Синовете на Светлината техния мир. Отидете през тази нощ
в златния поток светлина, който е дрехата на ангела на
Мира. И донесете на сутринта Божия мир, който надминава разбирането, за да утешавате с този съвършен мир
сърцата на Човешките Синове.
Четвъртата вечер след Съботата кажете тези думи:
„Ангел на Силата, слез над мен и изпълни със сила всичките
ми дела.“ Истина ви казвам, както няма живот на земята
без слънцето, така няма и живот в духа без ангела на Силата. Вашите мисли и вашите чувства са като мъртви-
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те писания, които са само думи на страниците или мъртви слова на мъртви хора. Но Синовете на Светлината не
само мислят, не само чувстват, а и действат. И техните
дела изпълняват техните мисли и чувства, както златистият плод през лятото придава смисъл на зелените пролетни листа.
Петата вечер след Съботата кажете тези думи: „Ангел
на Любовта, слез над мен и изпълни с любов всички мои чувства.“ Защото само чрез любовта Небесният Отец, Земната Майка и Човешкият Син се сливат в едно. Любовта
е вечна. Любовта е по-силна от смъртта. И Синовете на
Светлината трябва всяка нощ да се къпят в свещената
вода на ангела на Любовта, за да може той на сутринта
да покръсти Човешките Синове с добри дела и благи думи.
Когато сърцето на Сина на Светлината се къпе в любов,
тогава той говори само благи и любезни думи.
И шестата вечер след Съботата кажете тези думи:
„Ангел на Мъдростта, слез над мен и изпълни с мъдрост
всичките ми мисли.“ Знайте, Синове на Светлината, че вашите мисли са толкова мощни, колкото светкавицата,
която удря сред бурята и може да разцепи могъщо дърво.
Поради това трябваше да чакате седем години за да се научите да говорите с ангелите, защото не познавате силата
на вашите мисли. Прилагайте мъдрост във всичко, което
мислите, казвате и правите. Истина ви казвам, това, което се върши без мъдрост, е като кон без ездач, с разпенена
уста и див поглед, лудо препускащ към зинала бездна. Но
когато ангелът на Мъдростта управлява вашите дела,
тогава се открива пътеката към незнайните царства и
редът и хармонията управляват вашия живот.
Това са причастията с ангелите, които са дадени на
Синовете на Светлината, за да се пречистят телата им
от Земната Майка и духът им – от Небесния Отец, и да
могат да управляват и да служат на ангелите постоянно,
през различните часове на деня, в техния определен ред – с
изгряването на светлината от нейния източник и с настъпването на вечерта и залеза, и с отиващата си тъмнина и новия ден, непрестанно, през всички времена.
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Истината се ражда от извора на Светлината, лъжата –
от кладенеца на тъмнината. Властта на всички деца на
истината е в ръцете на Ангелите на Светлината, така че
да могат да вървят в пътищата на Светлината.
Благословени са всички Синове на Светлината, които са
свързали своята съдба със Закона и които са истинни във
всичките си пътища. Нека Законът ви благослови с всичкото добро и да ви пази от всяко зло, да осветява сърцата
ви с прозрение за всички неща в живота и да ви удостои с
познание за Вечните неща.“
* * *
Растящата луна на мира изгря над планината и снопчета светлина грейнаха във водите на реката. Синовете
на Светлината като един коленичиха в преклонение и благодарност към словата на Исус, който ги обучи в древните
знания на техните отци, както и Енох е бил обучаван в
древността.
Исус каза: „Законът е бил посят за да възнагради Децата на Светлината с изобилен и целебен мир, с дълъг живот, с плодоносното семе на вечните благословии, с вечна
радост в безсмъртието на Вечната Светлина.
С идването на деня аз прегръщам моята Майка, с настъпването на нощта аз отивам при моя Отец, а с отиващите си вечер и утро аз ще дишам техния Закон. И няма да
прекъсвам тези Причастия до края на времената.“

През месец Тебт (март) земята бе покрита с млади кълнове трева след дъждовете и изумруденото зелено бе нежно
като пух. Едно светло слънчево утро Исус събра новите Избрани Братя в кръг около себе си, за да могат да чуят с ушите си и да разберат със сърцата си учението на техните
бащи, така, както е било дадено в древността на Енох.
Исус седна под едно старо възлесто дърво, държейки в ръцете си малка пръстена саксия; в саксията растяха млади
стръкчета жито – най-съвършената от всички семеносни
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треви. Нежната трева в саксията излъчваше живот, също
като тревата и растенията, които покриваха хълмовете
и полята докъдето стигаше погледът и отвъд. Исус поглади тревата в саксията с ръка, така нежно, както би докоснал главата на малко дете.
Исус каза: „Щастливи сте вие, Синове на Светлината,
защото сте влезли в пътя на безсмъртието и вървите по
пътеката на истината, както вашите праотци, които
са били обучавани от Великите мъдреци. С очите и ушите
на духа вие виждате картините и чувате звуците от царството на Земната Майка: синьото небе, където обитава
ангелът на Въздуха, пенливата река, където тече ангелът
на Водата, златистата светлина, която струи от ангела
на Слънцето. Истина ви казвам, всички те са във вас, както и извън вас; защото вашият дъх, вашата кръв, огънят
на живота във вас, всички са едно със Земната Майка.
Но от всичко това и повече, най-ценният дар на вашата Земна Майка е тревата под нозете ви, тази трева, която тъпчете несъзнателно. Смирен и кротък е ангелът на
Земята, който няма нито криле за да лети, нито златни
лъчи светлина, за да пронизва мъглата. Но силата и владението му са големи. Той покрива земята с мощта си и
без него Човешките Синове не биха съществували, защото
човек не може да живее без тревата, дърветата и растенията на Земната Майка. Това са даровете на ангела на
Земята за Човешките Синове.
Но сега ще ви говоря за мистериите. Истина ви казвам,
скромната трева е повече от храна за човека и животните.
Тя крие славата си смирено, както един владетел в миналото пътувал сред поданиците си преоблечен като просяк,
защото знаел, че те ще кажат много неща на такъв човек,
но биха се изплашили от царя. Така и смирената тревичка
крие славата си под скромната зелена премяна, а Човешките Синове стъпват по нея, орат я, хранят животните си,
без да знаят какви тайни се крият в нея – дори и тайната
на вечния живот в небесните царства.
Но Синовете на Светлината ще узнаят какво е скрито
в тревата, защото на тях е дадено да носят утеха на Чо-
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вешките Синове. Така ни учи и Земната Майка с тази малка шепа пшеница в едно обикновено гърненце – в каквото
слагаме мляко или мед. Сега това гърне е напълнено с чернозем, със стари листа и влага от утринната роса – този
най-ценен дар на ангела на Земята.
Намокрих една шепа пшеница, за да влезе в нея ангелът
на Водата. Ангелът на Въздуха също я прегърна, както и
ангелът на Слънцето, а силата на тези три ангела събуди ангела на Живота в житото и всяко семе пусна корен и
кълн.
След това сложих събуденото жито в почвата на земния ангел и силата на Земната Майка с всичките й ангели
влезе в житото. След като слънцето изгря четири пъти
зърната се превърнаха в треви. Истина ви казвам, няма
по-голямо чудо от това.
Братята гледаха с благоговение нежните стръкове трева в ръцете на Исус и един от тях го попита: „Учителю,
каква е тайната на тревата, която държиш в ръцете си?
С какво тя се отличава от тревата, която покрива хълмовете и планините?“
Исус отговори: „Тя не е по-различна, Сине на Светлината. Всички треви, всички дървета, всички растения, във
всеки край на света, са все част от царството на Земната
Майка. Аз съм отделил в тази саксия една малка част от
царството на вашата Майка, за да можете да я докоснете
с ръцете на духа и нейната сила да може да влезе във вашето тяло.
Истина ви казвам, съществува Свещен Поток на Живота, който е родил Земната Майка с всичките й ангели.
Този Поток на Живота е невидим за очите на Човешките
Синове, защото те вървят в мрак и не виждат ангелите
на деня и нощта, които ги обкръжават и витаят над тях.
Но Синовете на Светлината са вървели седем години с ангелите на деня и на нощта и сега на тях се дават тайните
на общуването с ангелите. Вашите духовни очи ще се отворят и вие ще видите, ще чуете и ще докоснете Потока
на Живота, който е родил Земната Майка. Тогава вие ще
влезете в Свещения Поток на Живота и той ще ви отне-
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се с безкрайна нежност към вечния живот в царството на
вашия Небесен Отец.“
„Как ще стане това, Учителю? – попитаха някои, удивени. – Какви тайни трябва да знаем за да видим, чуем и
докоснем този Свещен Поток на Живота?“.
Исус не отговори. Той постави двете си ръце около растящите тревички в саксията внимателно, като че ли
това бе челото на малко дете. И като затвори очи, около
него затрептяха вълни от светлина, блещукащи на слънцето, както в лятната мараня светлината трепти под
безоблачното небе. Братята коленичиха и наведоха глави
в преклонение пред силата на ангелите, които се изливаха от седящата фигура на Исус; а той седеше тихо, с ръце
сключени като за молитва около стръкчетата трева.
Времето спря, като че ли творението затаи дъх, и никой не разбра дали е минал час или година. Накрая Исус отвори очи и ухание на цветя изпълни въздуха, когато заговори: „Тук е тайната, Синове на Светлината, тук – в скромната трева. Тук е мястото, където се срещат Земната
Майка и Небесният Отец; тук е Потокът на Живота,
който е родил цялото творение. Истина ви казвам, само
на Човешкия Син е дадено да вижда, да чува и да докосва Потока на Живота, който тече между Земното и Небесното
Царство. Поставете ръцете си около нежната трева на
ангела на Земята, и вие ще видите, ще чуете и ще докоснете силата на всичките ангели.“
Един по един, всеки от Братята се поклони пред силата на ангелите, държейки в ръце нежната трева. И всеки
почувства как Потокът на Живота навлиза в тялото му
като порой след пролетна буря. И силата на ангелите протече през техните длани, нагоре по ръцете им, и ги разтърси силно, както северният вятър разтърсва клоните
на дърветата. И всички те се удивиха на силата в скромната трева, която побираше в себе си всички ангели, и царствата на Земната Майка и Небесния Отец. После седнаха пред Исус и той ги учеше.
Исус каза: „Вижте, Синове на Светлината, скромната трева, в която се съдържат всички ангели на Земната
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Майка и Небесния Отец. Сега вие стъпихте в Потока на
Живота и неговите течения ще ви пренесат през времето
до вечния живот в царството на вашия Небесен Отец.
В тревата са всички ангели. Тук е ангелът на Слънцето,
в яркия зелен цвят на житните стръкове. Никой не може
да гледа към слънцето когато то е високо в небето, защото очите на Човешкия Син ще бъдат заслепени от ярката
му светлина. Затова ангелът на слънцето обръща в зелено
всичко, на което дава живот, за да може Човешкият Син,
гледайки многото различни отсенки на зеленото, да намери в тях сила и утеха. Истина ви казвам, всичко, което е
зелено и има живот, съдържа ангела на Слънцето в себе си,
дори тези нежни, млади стръкове жито.
Така и ангелът на Водата благославя тревата. Истина
ви казвам, в тревата има повече от ангела на Водата, отколкото от другите ангели на Земната Майка. Ако смачкате с ръце тревата, ще усетите водата на живота, която е кръвта на Земната Майка. И през дните, когато вие
докосвате тревата и навлизате в Потока на Живота, вие
давате на пръстта няколко капки вода, за да може тревата да бъде обновена чрез силата на ангела на Водата.
Знайте, също, че и ангелът на Въздуха е в тревата,
защото всичко живо и зелено е дом на ангела на Въздуха.
Приближете лице до тревата, дишайте дълбоко и пуснете
ангела на Въздуха да влезе дълбоко в тялото ви. Той се съдържа в тревата, както дъбът се съдържа в желъда и както рибата живее в морето.
Ангелът на Земята е този, който ражда тревата, както бебето живее в утробата, хранено от майка си. Така
земята дава от себе си на житното зърно и го кара да прорасне и да прегърне ангела на Въздуха. Истина ви казвам,
всяко зрънце жито, което израства към небето, е една победа над смъртта, където царува сатана. Животът винаги започва отново.
Ангелът на Живота протича през стръковете трева в
тялото на Сина на Светлината и го разтърсва със силата
си. Защото тревата е Живот, и Синът на Светлината е
Живот, и Животът протича между Сина на Светлината
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и стръкчетата трева, създавайки мост към Свещения Поток на Светлината, който е родил цялото творение.
И когато Синът на Светлината държи между ръцете
си стръкчетата трева, ангелът на радостта изпълва тялото му с музика. Да навлезеш в Потока на Живота значи
да станеш едно с песента на птицата, с цветовете на дивите цветя, с аромата на житните снопи, прясно окосени в нивите. Истина ви казвам, когато Човешкият Син не
чувства радост в сърцето си, той работи за сатана и носи
надежда за синовете на мрака. В царството на Светлината няма тъга, а само Радост. Затова научете от скромните стръкчета трева песента на ангела на Радостта, за да
могат Синовете на Светлината да вървят винаги с него и
така да утешават сърцата на Човешките Синове.
Земната Майка се грижи за нашите тела, защото ние
сме родени от нея и живеем в нея. Тя ни дава храна чрез
стръковете трева, които докосваме с ръцете си. Но житото може да ни храни не само като хляб. Ние можем също да
ядем свежите стръкове трева, за да влезе в нас силата на
Земната Майка. Сдъвквайте ги добре, защото зъбите на
Човешкия Син не са като тези на животните, и само когато сдъвчем добре стръковете трева ангелът на Водата ще
влезе в кръвта ни и ще ни даде сила. Яжте, Синове на Светлината, тази най-съвършена трева от софрата на нашата Земна Майка, за да бъдат дълги дните ви на земята,
защото така е угодно на Бога.
Истина ви казвам, ангелът на Силата влиза във вас когато докосвате Потока на Живота чрез стръковете трева. Ангелът на Силата е като ярка светлина, която обкръжава всичко живо, така както пълната луна е обкръжена
от сияйни пръстени и както мъглата се стеле над нивите
когато слънцето се издига в небето. Ангелът на Силата
влиза в Сина на Светлината когато сърцето му е чисто и
желанието му е само да утешава и учи Човешките Синове.
Докоснете стръковете трева и почувствайте как ангелът
на Силата влиза във върховете на пръстите ви, тече нагоре по тялото ви и ви разтърсва, докато потреперите от
удивление и благоговение.
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Знайте също, че ангелът на Любовта присъства в
стръкчетата трева, защото любовта е в даването, и огромна е любовта, която нежните стракчета трева дават
на Синовете на Светлината. Истина ви казвам, Потокът
на Живота протича през всичко живо, и всичко, което живее, се къпе в Свещения Поток на Живота. И когато Синът на Светлината докосне с любов стръковете трева, те
му отвръщат със същата любов и го водят към Потока
на Живота, където той може да намери вечния живот. И
тази любов никога не секва, защото нейният извор е в Потока на Живота, който се влива във Вечното Море. Колкото и много да се отклони Човешкият Син от своята Земна
Майка и своя Небесен Отец, докосването на стръкчетата
трева винаги ще носи послание от ангела на Любовта; и
нозете му ще се къпят отново в Свещения Поток на Живота.
Вижте, ангелът на Мъдростта управлява движението
на планетите, кръговрата на сезоните и жизнения цикъл
на всички живи същества. Също така ангелът на Мъдростта определя причастието на Синовете на Светлината с Потока на Живота, чрез нежните стръкове трева.
Истина ви казвам, вашето тяло е свещено, защото то се
къпе в Потока на Живота, който е Вечният Порядък.
Докоснете стръкчетата трева, Синове на Светлината, и докоснете ангела на Вечния Живот. Ако погледнете
с духовните очи, ще видите, че тревата е вечна. Сега тя
е млада и нежна, светла като новородено бебе. Скоро тя
ще бъде висока и грациозна, като сочно дърво с първите му
плодове. После тя ще пожълтее с възрастта и търпеливо
ще сведе глава, полегнала в полето след жътвата. Накрая
тя ще повехне, защото малката пръстена саксия не може
да побере целия жизнен цикъл на житото. Но то не умира,
защото кафевите листа се връщат при ангела на Земята,
който държи растението в ръцете си и го приспива, а всички ангели работят с повехналите листа. И ето – те се преобразяват и не умират, а израстват в нова премяна. Така
и Синовете на Светлината никога не виждат смърт, а се
преобразяват и възкръсват за вечен Живот.
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Така и ангелът на Труда никога не спи, а изпраща корените на житото дълбоко в ангела на Земята, за да могат
нежните зелени филизи да преодолеят смъртта и царството на Сатана. Защото животът е движение и ангелът
на Труда никога не стои, а се труди безспир на Божието
лозе. Затворете очи когато докосвате тревата, Синове
на Светлината, но не заспивайте, защото докосването до
Потока на Живота е докосване до вечния ритъм на вечните царства, и потапянето в Потока на Живота означава
да усещате все повече силата на ангела на Труда във вас,
който създава на земята Небесното царство.
Мирът е дар от Потока на Живота за Синовете на
Светлината. Затова ние винаги се поздравяваме помежду
си с думите „Мир на теб“. Така и тревата приветства тялото ви с целувката на Мира. Истина ви казвам, Мирът
не е само липса на война, тъй както спокойната река може
бързо да се превърне в яростен поток, а вълните, които люлеят кораба, могат бързо да го строшат на парчета върху
скалите. Също тъй и насилието дебне Човешките Синове,
когато те не бдят за Мира. Докоснете стръкчетата трева, и с тях докоснете Потока на Живота. Там ще намерите Мира, изграден със силата на всички ангели. Чрез този
Мир лъчите на Свещената Светлина ще разпръснат всичката тъмнина.
Когато Синовете на Светлината са едно с Потока на
Живота, тогава силата на стръкчетата трева ще ги
води към вечното царство на Небесния Отец. Там ще ви
се открият и другимистерии, за които още не ви е време
да чуете. Защото има и други Свещени Потоци във вечните царства. Истина ви казвам, небесните царства са
кръстосани надлъж и нашир от безкрайни потоци златна
светлина, които се извиват далеч над небесния свод. И безсмъртните Синове на Светлината ще пътуват с тези потоци завинаги, ръководени от вечната любов на Небесния
Отец. Истина ви казвам, всички тези мистерии се съдържат в скромната трева, и те ще ви се разкрият когато я
докосвате с нежност и отворите сърцето си за ангела на
Живота във вас.
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Съберете житните зърна и ги посейте в малки пръстени саксийки; и всеки ден с доволство в сърцето се причастявайте с ангелите, за да ви водят те към Свещения Поток на Живота и да можете да носите от неговия вечен
извор утеха и сила на Човешките синове. Истина ви казвам, всичко, което научавате, всичко, което виждат вашите духовни очи, всичко, което чуват вашите духовни уши,
всичко това ще бъде напразно, ако не изпратите послание
от истина и любов на Човешките Синове. Защото по плода
се познава стойността на дървото. А да обичаш означава
да учиш без край, безспир. Така са били учени вашите деди в
древни времена, дори нашия баща Енох. Сега вървете и нека
мирът да бъде с вас.“
Исус протегна напред малката саксийка със стръковете млада трева, като за благословия, и тръгна към хълмовете, огрени от слънчева светлина, край брега на реката,
както беше обичаят на всички Братя. Другите го последваха и всеки пазеше в себе си думите на Исус като скъпоценен камък в душата си.
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Седемкратният Мир
„Мир вам“ – поздрави Учителят Братята, които се бяха
събрали да слушат.
Те му отвърнаха: „Мир и на теб“. И вървяха заедно по
брега на реката, защото такъв беше обичаят им – когато
някой Учител учеше Братята, те да споделят учението с
ангелите на Земната Майка: ангела на въздуха, на слънцето, на водата, на земята, на живота и на радостта.
Учителят каза на Братята: „Аз ще ви говоря за мира,
защото от всички ангели на Небесния Отец, мирът е този,
за когото светът най-много копнее, както едно уморено
дете жадува да положи глава на гърдите на майка си. Липсата на мир гнети царствата, дори когато не са във война.
Защото насилието и войната може да царуват в едно царство дори когато не се чува звънът на мечове. Дори и армии
да не маршируват една срещу друга, пак няма мир когато

Евангелие на Мира от Есеите
Човешките Синове не вървят с Господните ангели. Истина
ви казвам, мнозина са тези, които не познават мира; защото те са във война със собственото си тяло; те са във война с мислите си; те не са в мир с бащите си, с майките си,
с децата си; те не са в мир с приятелите си и със съседите
си; те не познават красотата на Свещените Писания; те
не се трудят през деня в царството на Земната си Майка;
нито спят през нощта в ръцете на техния Небесен Отец.
В тях не царува мир, защото те винаги жадуват за това,
което накрая носи само мизерия и болка, дори капаните на
богатството и славата, които Сатана използва за да изкушава Човешките Синове; и те живеят в невежество относно Закона, дори Свещения Закон, който ни дава живот:
пътят на ангелите на Земната Майка и Небесния Отец.“
„Тогава как можем да носим мир на нашите братя, Учителю? – попитаха някои от по-старшите, – защото ние
бихме искали всички Човешки Синове да споделят благословиите на ангела на Мира.“
И Той отвърна: „Наистина, само този, който е в мир с
всичките ангели, може да хвърли светлината на мира върху другите. Затова първо бъдете в мир с всичките ангели
на Земната Майка и Небесния Отец. Защото ветровете
на бурята раздвижват и разбунват водите на реката, и
само тишината, която следва, може да ги успокои отново. Внимавайте когато вашият брат ви поиска хляб, да не
му дадете камъни. Първо живейте в мир с всичките ангели,
защото тогава вашият мир ще бъде като извор, който се
изпълва докато дава, и колкото повече раздавате, толкова
повече ще получавате, защото такъв е Законът.
Три са жилищата на Човешкия Син и никой не може да
се представи пред лицето на Бога, ако не познава ангела на
Мира във всяко едно от трите. Това са тялото, мислите
и чувствата му. Когато ангелът на Мъдростта ръководи
неговите мисли, когато ангелът на Любовта пречиства неговите чувства и когато делата на тялото му отразяват
любовта и мъдростта, тогава ангелът на Мира го води
неотклонно към трона на неговия Небесен Отец. И той
трябва да се моли непрестанно силата на Сатана с всички-
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те му болести и нечистотии да бъде изхвърлена от трите
му жилища; Силата, Мъдростта и Любовта да царуват в
неговото тяло, в неговите мисли и в неговите чувства.
Първо Човешкият Син трябва да търси мир със собственото си тяло; защото тялото му е като планинско езеро, което отразява слънцето, когато е спокойно и чисто;
но ако е пълно с кал и камъни, то не отразява нищо. Найнапред Сатана трябва да бъде изгонен от тялото, за да
могат Господните ангели да влязат отново и да обитават
в него. Наистина, не може да царува мир в тялото, ако то
не бъде като храм на Свещения Закон. Затова, когато някой, който страда от болки и тежки язви, ви поиска помощ, кажете му да се обнови с пост и молитва. Кажете му
да призове ангела на слънцето, ангела на водата и ангела на
въздуха, за да могат те да влязат в тялото му и да изгонят оттам силата на Сатана. Покажете му вътрешното
и външното кръщение. Кажете му винаги да се храни от
трапезата на нашата Земна Майка, наредена с нейните
дарове: плодовете на дърветата, тревите в полята, млякото на животните, което е добро за храна, и пчелният
мед. Той не трябва да предизвиква силата на Сатана като
яде месото на животните, защото който убива, той убива брата си, и който яде месото на убити животни, яде
тялото на смъртта. Кажете му да си приготвя храната с
огъня на живота, не с огъня на смъртта, защото живите
ангели на живия Бог служат само на живите хора.
И макар че не ги вижда, не ги чува и не може да ги докосне,
той непрестанно е заобиколен от силата на Божиите ангели. Докато очите и ушите му са затворени от незнанието на Закона и от жаждата за удоволствията на Сатана,
той няма да ги вижда, нито да ги чува, нито да ги докосва.
Но когато пости и се моли на живия Бог да изгони от него
всички болести и нечистотии на Сатана, тогава неговите
очи и уши ще се отворят и той ще намери Мира.
Страда не само този, който приютява болестите на
Сатана у себе си, но и майка му, баща му, жена му, децата
му, приятелите му също страдат, защото никой човек не
е остров сам за себе си и силите, които протичат в него,
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независимо дали са на ангелите или на Сатана, наистина
причиняват и на другите добро или зло.
Затова се молете така на вашия Небесен Отец, когато слънцето е високо по пладне: „Отче наш, който си на
небесата, изпрати на всички Човешки Синове твоя ангел
на Мира; и изпрати на нашето тяло ангела на Живота, да
обитава там завинаги.“
След това Човешкият Син трябва да потърси мир със
собствените си мисли; за да може ангелът на Мъдростта
да го ръководи. Истина ви казвам, няма по-голяма сила на
небето и на земята от мисълта на Човешкия Син. Макар и
невидима за телесните очи, всяка мисъл има огромна сила,
такава сила, която може да разтърси дори небесата.
Защото няма друго същество в царството на Земната
Майка, на което да е дадена силата на мисълта. Всички
животни, които пълзят, и птици, които летят, живеят
не от собствената си мисъл, а от единия Закон, който управлява всичко. Само на Човешките Синове е дадена силата на мисълта, същата тази мисъл, която може да разчупи и оковите на смъртта. Не си мислете, че мисълта
няма сила, само защото не можете да я видите. Истина
ви казвам, светкавицата, която разцепва могъщият дъб и
земетръсът, който отваря пукнатини в земята, са като
детска игра в сравнение със силата на мисълта. Наистина всяка мрачна мисъл, била тя от злоба, от гняв, или от
мъст, причинява разруха като от летен пожар, който помита всичко по пътя си. Но човек не вижда тази сеч, нито
чува сърцераздирателните писъци на жертвите си, защото е сляп за света на духа.
Но когато тази сила е ръководена от свещената Мъдрост, тогава мислите на Човешкия Син го водят към небесните царства и така се гради раят на земята; тогава
вашите мисли повдигат човешките души, както свежите
води на забързан поток съживяват тялото ви в лятната
жега.
Когато една новооперена птичка се опитва да полети,
крилете й не могат да я носят и тя пада пак на земята. Но
тя опитва отново и отново и един ден се издига нагоре, да-
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леч над земята и над гнездото си. Така е и с мислите на Човешките Синове. Колкото по-дълго те вървят с ангелите и
спазват техният Закон, толкова повече укрепват мислите им в свещената Мъдрост. Истина ви казвам, ще дойде
ден, когато мислите ви ще надвият дори над царството
на смъртта и ще се извисите към вечния живот в небесните царства; защото с мислите си, водени от свещената
Мъдрост, Човешките Синове строят мост от светлина,
по който ще достигнат Бога.
Затова се молете така на вашия Небесен Отец, когато
слънцето е високо по пладне: „Отче наш, който си на небесата, изпрати на всички Човешки Синове твоя ангел на
Мира; и изпрати на нашите мисли ангела на Силата, за да
можем да разчупим оковите на смъртта.“
След това Човешкият Син трябва да търси мир със собствените си чувства; за да може семейството му да бъде
очаровано от неговата любов и добрина – и баща му, и майка му, и жена му, и децата и внуците му. Защото Небесният
Отец е стотици пъти по-велик от всички кръвни бащи, и
Земната Майка е стотици пъти по-велика от всички телесни майки, а вашите истински братя са всички онези, които изпълняват волята на вашия Небесен Отец и на вашата Земна Майка, а не вашите кръвни братя. Също така ще
виждате Небесния Отец във вашия кръвен баща и Земната
Майка във вашата телесна майка, защото и те са деца на
Небесния Отец и на Земната Майка. Така ще обичате и вашите кръвни братя както обичате вашите истински братя, които вървят с ангелите, защото и те са деца на Небесния Отец и на Земната ни Майка. Истина ви казвам, полесно е да обикнете тези, които срещате за пръв път, отколкото домашните ви, които познават вашите слабости,
чували са гневните ви думи и са виждали вашата голота,
защото те ни познават, както ние познаваме себе си, и затова се срамуваме от тях. Тогава трябва да призовем ангела на Любовта да влезе в нашите чувства и да ги пречисти.
И всичко, което преди е било нетърпение и несъгласие, да се
обърне в мир и хармония, както напуканата земя се напоява
от тихия дъждец, омеква и се покрива с нова зеленина.
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Много и тежки са страданията на Човешките Синове,
когато те не се придържат към ангела на Любовта. Наистина, човек, който няма любов, хвърля мрачна сянка върху
всеки, когото среща, и най-вече върху тези, с които живее;
неговите груби и гневни думи удрят по братята му като
воня от застояло блато. И най-много страда този, който
ги произнася, защото тъмнината, която го обгръща, призовава Сатана и неговите ангели.
Но когато той призове ангела на Любовта, тогава тъмнината се разпръсква и от него струи слънчева светлина,
цветовете на дъгата се извиват около главата му; нежен
дъждец пада от пръстите му и той носи мир и сила на
всички, които са близо до него.
Затова се молете на вашия Небесен Отец, когато слънцето е високо в зенита: „Отче наш, който си на небесата,
изпрати на всички Човешки Синове твоя ангел на Мира; и
изпрати на нашите родственици ангела на Любовта, та
мирът и хармонията да живеят в нашия дом завинаги.“
Тогава Човешките Синове ще търсят мир с останалите
Човешки Синове, дори с Фарисеите и жреците, дори с просяците и бездомните, дори с царете и управниците. Защото
всички са Човешки Синове, какъвто и да е техният сан и
звание, независимо дали очите им са отворени за небесните царства или още вървят в мрак и невежество.
Защото човешкото правосъдие може да поощри незаслужилия или да накаже невинния, но Свещеният Закон е един
за всички, за просяк и за цар, за пастир и за свещеник.
Търсете мир с всичките Човешки Синове и нека Братята на Светлината знаят, че ние сме живели според Свещения Закон от старото време на Енох и преди. Ние не сме
нито богати, нито бедни. И ние споделяме всичко, дори дрехите и инструментите, с които обработваме земята. Ние
работим заедно в полето с всички ангели и предоставяме
даровете на Земната Майка за храна на всички.
Защото най-силният от всички ангели на Небесния
Отец, ангелът на труда, благославя всеки човек, който работи това, което умее най-добре, защото тогава за него
няма да има нито нужда, нито излишък. Наистина има
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изобилие за всички в царството на Небесния Отец и Земната Майка, когато всеки човек изпълнява дълга си; а когато някой човек не изпълни задачата си, тогава друг трябва
да я поеме, защото ние получаваме всичко в небесното и
земното царство с цената на труда.
Братята на Светлината винаги са живели там, където се радват ангелите на Земната Майка: близо до реки,
дървета, цветя, близо до музиката на птиците; там, където слънцето и дъждът могат да прегърнат тялото, което е храм на духа.
За нас нямат значение указите на управниците: ние
нито ги подкрепяме, тъй като нашият закон е Законът
на Небесния Отец и на Земната Майка, нито ги отхвърляме, тъй като никой не властва, освен по волята на Бога.
Ние се стремим да живеем според Свещения Закон и да утвърждаваме доброто във всички неща; тогава царството
на мрака ще се превърне в царство на светлината; защото където има светлина, тъмнина не може да има.
Затова се молете на Небесния Отец когато слънцето е
високо по пладне: „Отче наш, който си на Небесата, изпрати на всички Човешки Синове Твоя ангел на Мира; и изпрати на цялото човечество ангела на Труда, та като имаме
свои свещени задачи, да не искаме друга благословия.“
След това Човешкият Син трябва да потърси мир със
знанието на миналите епохи; защото истина ви казвам, в
Свещените Свитъци е скрито съкровище, стотици пъти
по-голямо от всички съкровища от злато и скъпоценности
в най-богатите царства, и много по-ценно, защото те съдържат цялата мъдрост, открита от Бога на Синовете
на Светлината, включително древната традиция, която
е дошла до нас чрез Енох, и преди него – безкрайната поредица от Велики Посветени в миналото. Това е нашето наследство, също както синът наследява всичкото имущество на баща си, когато се покаже достоен за неговата благословия. Наистина, като изучаваме вечната мъдрост, ние
стигаме до познанието за Бога. Истина ви казвам, Великите мъдреци са гледали Бога лице в лице; така и ние, като
четем Свещените Писания, докосваме нозете на Бога.
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И когато видим с очите на мъдростта и чуем с ушите
на разбирането вечните истини на Свещените Свитъци,
тогава трябва да идем сред Човешките Синове и да ги учим,
защото ако ревниво крием свещеното знание и си мислим,
че то принадлежи само на нас, това е все едно да открием
извор високо в планината, и вместо да го пуснем да тече
към долината и да утолява жаждата на хора и животни,
да го затулим с камъни и кал, като по този начин лишаваме и себе си от вода. Вървете при Човешките Синове и им
разкажете за Свещения Закон, за да могат те да се спасят
и да влязат в небесните селения. Но им говорете с думи, които те могат да разберат, с притчи от природата, които
говорят на сърцето, защото делото трябва първо да заживее като желание в пробуденото сърце.
Затова се молете на Небесния си Отец когато слънцето
е високо по пладне: „Отче наш, Който си на Небесата, изпрати на всички Човешки Синове твоя ангел на Мира; изпрати ни и ангела на Мъдростта, за да можем да вървим по
пътеките на Великите мъдреци, които са виждали лицето
на Бога.“
Тогава Човешкият Син трябва да потърси мир с царството на Земната си Майка, защото никой не може да живее
дълго, нито да бъде щастлив, ако не почита своята Земна
Майка и не спазва законите й. Защото вашият дъх е нейният дъх; вашата кръв е нейна кръв; вашите кости са нейни
кости; вашата плът е нейна плът; вашите вътрешности –
нейни вътрешности; вашите очи и уши са нейни очи и уши.
Истина ви казвам, вие сте едно със Земната Майка; тя
е във вас и вие сте в нея. Вие сте родени от Нея, живеете в
Нея, и в Нея ще се върнете отново. Кръвта на нашата Земна
Майка пада от облаците и тече в реките; дъхът на нашата Земна Майка шепти в горските листа и духа като силен
вятър от планините; сладка и свежа е плътта на нашата
Земна Майка в плодовете на дърветата; силни и непоклатими са костите на нашата Земна Майка в гигантските
скали и камъни, които стоят като стражи на изгубените
времена; наистина, ние сме едно с нашата Земна Майка и
който следва законите на своята Майка, тя ще го закриля.
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Но ще дойде ден, когато човешкият син ще отвърне лицето си от своята Земна Майка и ще я предаде. Дори ще се
отрече от своята Майка и от своето първородство. Тогава той ще я продаде в робство и нейната плът ще бъде
разкъсана, кръвта й – замърсена, а дъхът й – задушен; той
ще разнесе огъня на смъртта по всички краища на нейното
царство и неговата алчност ще погълне всичките й дарове,
а на тяхно място ще остане само пустиня.
Той ще извърши всички тези неща поради незнание на
Закона. И както бавно умиращият човек не може да долови
собствената си смрад, така и човешкият син ще остане
сляп за истината: че като ограбва, разорява и унищожава
своята Земна Майка, той ограбва, разорява и унищожава
себе си. Защото е бил роден от Земната си Майка и той
е едно с Нея, и всичко, каквото прави на Майка си, той го
прави и на себе си.
Отдавна, още преди Големия Потоп, Великите мъдреци
са ходили по земята и вековните дървета, дори тези, които
вече са само легенда, са били техен дом и тяхно царство. Те
са живели колкото много поколения, защото са се хранили от
софрата на Земната Майка и са спели в ръцете на Небесния
Отец. Те не са познавали болест, старост, нито смърт. Те
са завещали на Човешките Синове цялата слава на техните
царства, дори тайното знание за дървото на Живота, което стои в средата на Вечния Океан. Но очите на човешките
синове са били заслепени от виденията на Сатана и от обещанията му за власт, дори тази, която завладява със сила и
с кръв. Тогава човешкият син прерязал златните нишки, които го свързвали със Земната му Майка и Небесния му Отец.
Той отстъпил от Свещения Поток на Живота, където тялото му, мислите му и чувствата му били в единство със
Закона, и започнал да използва само собствените си мисли,
собствените си чувства и собствените си дела, създавайки
стотици закони там, където преди е имало само Един.
Така човешките синове са се заточили далеч от дома си
и оттогава те се блъскат зад каменните си стени и не чуват въздишките на вятъра във високите дървета в горите
извън градовете им.
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Истина ви казвам, Книгата на Природата е Свещен
Свитък и за да могат Човешките Синове да се спасят и да
намерят вечен живот, научете ги отново да четат живата книга на Земната Майка. Защото Законът е записан във
всичко, което има живот. Той е записан в тревата, в дърветата, в реките, планините, небесните птици и морските
риби; и най-вече в Човешкия Син. Само когато се завърне в
лоното на Земната си Майка, той ще намери вечния живот
и Потока на Живота, който води до Небесния Отец; само
тогава може да не се сбъдне мрачното видение за бъдещето.
Затова се молете на Небесния Отец когато слънцето
е високо по пладне: „Отче наш, който си на Небесата, изпрати на всички Човешки Синове Твоя ангел на Мира; и изпрати в царството на нашата Земна Майка ангела на радостта, за да могат сърцата ни да се изпълнят с песен и
доволство когато се сгушваме в скута на нашата Майка.“
Най-после Човешкият Син трябва да потърси мир с
царството на Небесния Отец; защото наистина, Човешкият Син е роден от своя кръвен баща и от своята телесна
майка само за да открие истинското си наследство и накрая да разбере, че той е царски син.
Небесният Отец е Единият Закон, който е оформил
звездите, слънцето, светлината и тъмнината, и Свещения Закон в нашите души. Той е навсякъде и няма място,
където той да не е. Всичко, което разбираме, и всичко, което не познаваме, всичко е управлявано от Закона. Падането на листата, течението на реките, музиката на насекомите през нощта, всички те са управлявани от Закона.
В царството на нашия Небесен Отец има много домове
и много са скритите неща, които още не можете да узнаете. Истина ви казвам, царството на нашия Небесен
Отец е голямо – толкова голямо, че никой човек не може да
узнае границите му, защото то е безгранично. При това
цялото му царство може да се открие и в най-малката
капчица роса върху диво цвете или в аромата на свежо
окосената трева в полята под лятното слънце. Наистина, няма думи, с които може да се опише царството на
Небесния Отец.
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Славно е наследството на Човешкия Син, защото само
нему е дадено да влезе в Потока на Живота, който ще го отведе в царството на Небесния му Отец. Но първо той трябва да потърси и да намери мир с тялото си, с мислите си, с
чувствата си, с Човешките Синове, със свещеното знание и
с царството на Земната Майка. Истина ви казвам, това
е лодката, която ще пренесе Човешкия Син през Потока на
Живота до Небесния му Отец. Той трябва да има този Седемкратен Мир, за да може да познае Единия Мир, който
надхвърля разбирането, дори това на Небесния му Отец.
Затова се молете на Небесния си Отец когато слънцето е високо по пладне: „Отче наш, който си на Небесата,
изпрати на всички Човешки Синове Твоя ангел на Мира; и
изпрати в Твоето царство, Небесни Отче, Твоя ангел на
Вечния Живот, за да можем да се извисим над звездите и да
живеем вечно.“
* * *
След това Учителят замлъкна и настана голяма тишина сред Братята. Никой не искаше да говори. Късните
следобедни сенки танцуваха по реката, тиха и сребриста
като стъкло, и в смрачаващото се небе прозираше нежният сърп на луната на мира. И великият Мир на Небесния
Отец обви всички в безсмъртна любов. . .
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Свещените Потоци
Вие влязохте в най-вътрешния кръг, в мистерията на
мистериите, която бе древна още когато нашият баща
Енох беше млад и ходеше по земята. Вие пътувахте по
вашия път години наред, като следвахте винаги пътеката на правдата и живяхте съобразно със Свещения Закон
и свещените обети на нашето Братство, и направихте
от вашето тяло свещен храм, в който обитават Божиите ангели. Дълги години вие споделяхте часовете на деня
с ангелите на Земната Майка; много години вие спахте в
ръцете на Небесния Отец и бяхте обучавани от Неговите
незнайни ангели. Вие научихте, че законите на Човешкият

Евангелие на Мира от Есеите
Син са седем, на ангелите – три, а на Бог – един. Сега ще
узнаете трите закона на ангелите, мистерията на трите
Свещени Потока и древния начин да пътувате през тях;
сега ще се къпете в светлината на небесата и най-накрая
ще получите откровението на мистерията на мистериите: законът на Бог, който е Един.
В часа преди изгрева на слънцето, точно преди ангелите
на Земната Майка да вдъхнат живот на все още спящата
земя, вие навлизате в Свещения Поток на Живота. Вашият Брат Дървото владее мистерията на този Свещен Поток, и него ще прегърнете в мисълта си, както го прегръщате и поздравявате когато вървите по брега на езерото.
И вие ще бъдете едно с дървото, както в началото на времената всички сме споделяли Свещения Поток на Живота,
който е родил цялото творение. И като прегърнете вашия
Брат Дървото, силата на Свещения Поток на Живота ще
изпълни цялото ви тяло, и ще потреперите пред нейната
мощ. Тогава вдишайте дълбоко от ангела на въздуха, и кажете думата „Живот“ като издишате. Тогава вие наистина ще се превърнете в Дървото на Живота, което е потопило своите корени дълбоко в Свещения Поток на Живота, идващ от Вечния извор. И както ангелът на слънцето
затопля земята и всички същества по земята, във водата
и във въздуха се радват на новия ден, така и вашето тяло
и дух ще се радват в Свещения Поток на Живота, който
протича към вас през вашия Брат Дървото.
Когато слънцето е високо в небето, тогава ще подирите Свещения Поток на Звука. В горещината на пладнето
всички същества почиват и търсят сянка; ангелите на
Земната Майка утихват за кратко време. Тогава ще пуснете в ушите си Свещения Поток на Звука; защото той
може да бъде чут само в тишината. Помислете за реките,
които се раждат в пустинята след внезапна буря, и бученето на течащите води. Действително, това е гласът на
Бог, ако го познавахте. Защото, както е писано, в началото бе словото, и словото бе у Бога, и словото бе Бог. Истина ви казвам, когато се раждаме, ние влизаме в света
със звука на Бога в ушите си, с песента на големия небе-
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сен хор и свещения напев на звездите в техните неизменни
орбити; Свещеният Поток на Звука минава през звездния
свод и пресича безкрайното царство на Небесния Отец. Той
непрестанно е в ушите ни, затова не го чуваме. Затова заслушайте се в него в тишината на пладнето; потопете се
в него и позволете ритъмът на Божествената музика да
отеква в ушите ви докато се слеете в едно със Свещения
Поток на Звука. Това е този звук, който е създал земята
и света, и е оформил планините, и е поставил звездите на
техните славни тронове в най-високите небеса.
Вие ще се къпете в Потока на Звука и музиката на неговите води ще тече над вас; защото в началото на времената ние всички сме били заедно в Свещения Поток на Звука,
който е родил цялото творение. Могъщото бучене на Потока на Звука ще изпълни цялото ви тяло и ще потреперите от неговата мощ. Тогава дишайте дълбоко от ангела на
въздуха и станете самия звук, така че Свещеният Поток
на Звука да може да ви отнесе в безкрайното царство на
Небесния Отец, там, където пулсира ритъмът на света.
Когато вечерният мрак бавно затваря очите на ангелите на Земната Майка, тогава и вие заспете, за да може
вашият дух да се присъедини към незнайните ангели на Небесния Отец. И в миговете преди да заспите си помислете за ярките великолепни звезди, белите, бляскави звезди,
чиято светлина се вижда надалеч. Защото вашите мисли
преди съня са като лък на изкусен стрелец, който изпраща
стрелата където пожелае. Нека мислите ви преди заспиване да бъдат със звездите; защото звездите са Светлина,
и Небесният Отец е Светлина, тази Светлина, която е
хиляди пъти по-ярка от сиянието на хиляди слънца. Влезте в Свещения Поток на Светлината, за да се освободите
завинаги от оковите на смъртта и, свободни от земното
притегляне, се извисете в Свещения Поток на Светлината
през яркото сияние на звездите, към безкрайното царство
на Небесния Отец.
Разгърнете вашите криле от светлина и със силата на
мисълта се издигнете сред звездите към най-далечните краища на Небесата, където сияят невиждани слънца. Защото
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в началото на времената Свещеният Закон е казал: Да бъде
Светлина! И се явила Светлината. А вие ще станете едно
със светлината и силата на Свещеният Поток на Светлината ще изпълни вашето тяло и вие ще потреперите от
неговата сила. Кажете думата „Светлина“ като дишате
дълбоко от ангела на въздуха и ще станете самата Светлина; и Свещеният Поток ще ви отнесе в безкрайното царство на Небесния Отец, където ще се изгуби във вечното
Море от Светлина, което ражда цялото творение. И вие
ще бъдете едно със Свещения Поток на Светлината винаги преди да заспите в ръцете на Небесния Отец.
Истина ви казвам, вашето тяло е създадено не само да
диша, да яде и да мисли. То е предназначено да влезе в Свещения Поток на Живота; вашите уши са създадени не само да
слушат човешките слова, песента на птиците и музиката
на падащия дъжд, те са създадени също да слушат Свещения
Поток на Звука; и вашите очи са създадени не само да гледат
изгрева и залеза на слънцето, люлеенето на житните класове
и думите на Свещените Писания, те са създадени също да
съзерцават Свещения Поток на Светлината.
Един ден вашето тяло ще се върне в Майката Земя;
също и ушите и очите ви. Но Свещеният Поток на Живота, Свещеният Поток на Звука и Свещеният Поток на
Светлината не са били никога родени и никога не могат да
умрат. Влезте в Свещените Потоци – същият този Живот, този Звук и тази Светлина, от които сте родени – за
да достигнете царството на Небесния Отец и да станете
едно с Него, така както реката се влива в далечното море.
Повече от това не може да се каже, тъй като Свещените
Потоци ще ви отнесат там, където няма думи, и където
дори Свещените Свитъци не могат да опишат мистериите.

32

