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III
O Uvodnem obredu

DIAKON odpre vrata templja, pripusti občestvo in se postavi med izvir in manjši oltar. 
(Pri vstopu naj bo na uslugo vratar.)

DIAKON stopi naprej in se prikloni pred odprto kapelico, kjer je povzdignjen Gral. Trikrat 
poljubi Knjigo Zakona, jo odpre in postavi na nad-oltar. 
Obrne se na Zahod.

DIAKON: Delaj po svoji volji in to naj ti bo ves Zakon. Razglašam Zakon Svetlobe, 
Življenja, Ljubezni in Svobode v imenu IAO.

ZBOR: Ljubezen je zakon, ljubezen usklajena z voljo.

DIAKON gre na svoje mesto med kadilnim oltarjem in izvirom, se obrne na Vzhod ter 
naredi korak in znak Človeka in Brata. Vsi ga oponašajo.

DIAKON IN CELOTNO OBČESTVO: 

Verjamem v edinega skritega in neizrekljivega GOSPODA;
in v eno Zvezdo v družbi Zvezd, iz katere ognja smo ustvarjeni in v katero se bomo 
povrnili; in v enega Očeta Življenja, Skrivnost Skrivnosti, v Njegovem imenu CHAOS, 
edinega namestnika Sonca na Zemlji; in v en Zrak, ki hrani vse, kar diha.

In verjamem v eno Zemljo, Mater nas vseh, ter v eno Maternico,
v kateri so spočeti vsi ljudje in kamor bodo počili, Skrivnost Skrivnosti, v Njenem 
imenu BABALON.

In verjamem v Kačo in Leva Skrivnost Skrivnosti, v njegovem imenu BAPHOMET.

In verjamem v eno Gnostično in Katoliško Cerkev Svetlobe, Življenja Ljubezni 
in Svobode, katere Zakona Beseda je THELEMA.

In verjamem v občestvo Svetnikov.
 
In, kakor se hrana in pijača v nas vsakodnevno preobraža v duhovno vsebino, 
verjamem v Čudež Maše.

In priznavam en Krst Modrosti, s pomočjo katerega izvršujemo Čudež Utelešenja.

In priznavam moje življenje kot eno, individualno in večno, ki je bilo, je in prihaja.

AUMGN, AUMGN, AUMGN.

NA VZHODU, tj. v smeri proti Boleskinu, ki se nahaja na jugo vzhodnem bregu jezera Loch Ness 
na Škotskem, dve milji vzhodno od vasi Foyers, se nahaja svetišče ali Visoki Oltar. 
Njegove dimenzije (dimenzije pastosa) so: 
7 čevljev po dolžini, 3 čevlje v širino in 44 palcev višino. 

Pokrit naj bo s krimson, to je močno rdeče barve, nagibajoč se  na vijolično, oltarnim pregrinjalom, 
na katerem naj bo vezena zlata lilija, ali žareče sonce, ali kak drug primeren simbol. 

Na vsaki strani naj stoji steber ali obelisk, komplementaren z drugim v izmenično beli in črni barvi . 

Pod njim je podstavek s tremi stopnicami, s črno belimi kvadrati. 
Iznad njega se nahaja nad oltar, na čigar vrhu je reprodukcija Stele Razodetja s štirimi svečami 
na vsaki strani. 

Pod njo je prostor za Knjigo Zakona, s šestimi svečami na vsaki strani. 

Pod njo pa se nahaja Sveti Gral, z vrtnicami na obeh straneh. 

Pred Kupo je še prostor za Pateno. Skrajno od vaz z vrtnicami stojita še dve veliki sveči. 

Vse to (celoten Visoki Oltar) se nahaja za velikim zastorom. 

Če zarišemo enakostranični trikotnik, čigar osnova je linija med stebroma, se na njegovem vrhu 
nahaja mali kvadratni oltar iz dveh kock, ene vrh druge. 

Če vzamemo ta oltar za sredino baze enakostraničnega trikotnika, se vrh le tega nahaja majhna 
okrogla fontana (posoda z vodo, podobna krstnemu kamnu). 

In če si zamislimo še en enakostranični trikotnik, čigar osnova je, podobno kot prej oltar, zdaj 
fontana, se na vrhu le tega nahaja pokončna krsta ali Grobnica.

II
O Obrednikih Maše

SVEČENIK. Nosi Sveto Kopje  in je sprva oblečen v preprosto belo haljo. 

SVEČENICA. Mora biti dejansko Virgo Intacta ali pa posebej posvečena službi Velikega Reda. 
Oblečena je v belo, modro in zlato. Nosi Meč, ki ga ima pripasanega z rdečim pasom, ter Pateno 
in Hostije ali Svetlobne kolačke. 

DIAKON. Oblečen je v belo in rumeno. Nosi  Knjigo Zakona. 

OTROKA. Oblečena sta v belo in črno. 
Eden nosi vrč z vodo in posodo s soljo, drugi pa kadilnik in škatlico z dišavami. 

I
O opremi Templja



Se obrne spet na Zahod in naredi 🕂 prek SVEČENIKA z odprto dlanjo, prek čela, 
prsi in celotnega telesa.

SVEČENICA: Bodi Svečenik čist po telesu in duši!

SVEČENICA vzame od otroka kadilnik in ga postavi na mali oltar.
Da vanj kadilo.

SVEČENICA:  Naj Ogenj in Zrak osladita svet! 
Upogne koleno. 

Oče, bodi čaščen!
Se povrne na Zahod in naredi 3🕂 s kadilnikom pred SVEČENIKOM, kot poprej.

SVEČENICA: Bodi Svečenik goreč po telesu in duši! 

Otroka spet vzameta svoje instrumente. 

DIAKON vzame z Visokega Oltarja posvečeno Oblačilo in ga izroči SVEČENICI. 
Ona obleče SVEČENIKA v njegovo Škrlatno in zlato Ogrinjalo.

SVEČENICA:  Naj te obdaja plamen Sonca, o ti Svečenik Sonca!

DIAKON prinese z Visokega Oltarja še krono. 
(Krona je lahko zlata ali platinasta, ali iz electrum-magicum-a; in iz nobene druge kovine, 
razen v majhnih količinah, kolikor so potrebne za primerno zlitino. Okrašena je lahko z 
različnimi dragulji. A obdajati jo mora kača Ureus in podporna čepica mora biti škrlatna 
enako kakor Oblačilo, ter iz žameta.)

SVEČENICA: Naj bo Kača tvoja Krona, O Svečenik Gospodov!

Kleče vzame Svečenica Kopje v svoje odprte dlani in ga podrgne enajstkrat po ročaju, zelo 
nežno. 

SVEČENICA: Pridi GOSPOD med nas!

Vsi dajo Pozdravni Znak.                                           

OBČESTVO: Naj se zgodi tako.

Glasba. Vstopi Otrok z vrčem in soljo za njim DEVICA z Mečem in Pateno, ki ji sledi 
Otrok z dišavami in kadilnikom. Obrnjeni proti DIAKONU se razvrstijo v liniji med dvema 
oltarjema.

DEVICA: Pozdrav Zemlje in Neba!

Vsi dajo pozdravni zank Maga, oponašajoč DIAKONA.

SVEČENICA, z negativnim otrokom na levi in pozitivnim  otrokom na desni, se povzpne po 
stopnicah Visokega Oltarja. 

Otroka jo počakata ob vznožju. 

Pateno postavi pred Gral. Potem, ko izrazi čaščenje Gralu, sestopi, ter z otroci, ki ji sledijo, 
pozitivni takoj za njo, naredi tri in pol kroge v serpentini po Templju. 
(Desno, to je v smeri urinih kazalcev  okrog oltarja, levo okrog izvira, desno okrog oltarja in 
izvira, v levo okrog oltarja, do Grobnice na Zahodu.)

Izvleče meč in z njim sname zaveso.

SVEČENICA: Pri moči 🕂 jekla ti rečem, Vstani. V imenu našega Gospoda 🕂 Sonca, 
in našega Gospoda 🕂…... da boš pripomogel k vrlinam Bratov in Sestra.

Da Meč nazaj v nožnico.

SVEČENIK pride iz Groba, noseč pokončno Kopje z obema rokama, desno iznad leve, 
izpred prsi, naredi prve tri regularne korake. 

Nato izroči Kopje SVEČENICI in poda tri kazenske znake. 

Nato poklekne in časti Kopje z obema rokama. Spokojna glasba.

SVEČENIK: Samo človek sem med ljudmi.

Vzame Kopje in ga povesi. Vstane.

SVEČENIK: Le kako naj bi bil vreden, da bi pripomogel k vrlinam Bratov in Sestra?

SVEČENICA vzame od otroka vodo in sol ter ju pomeša v izviru.

SVEČENICA: Naj Sol Zemlje opomni Vodo, da mora nositi vrlino Velikega Morja. 

Upogne koleno.  Mati, bodi čaščena!



Trikrat obkroži Tempelj, Diakon in otroka mu sledijo kot poprej. 
(Slednji, kadar ne uporabljajo svojih rok, jih držijo prekrižane preko prsi.)

Med zadnjim kroženjem ga zapustijo in gredo na mesto med izvirom in malim oltarjem, 
kjer pokleknejo v oboževanju, držeč se za roke, dvignjene iznad, glav. 
Vsi jih v tem oponašajo.

SVEČENIK se vrne na Vzhod in se povzpne na prvo stopnico Visokega Oltarja

SVEČENIK: O Zvezdni obroč, ki je naš Oče zgolj njegov mlajši brat, krasota onstran 
domišljije, duša neskončnega prostora, pred katero je Čas osramočen, razum 
podivjan in razumevanje zamračeno;
Ne moremo Te doseči drugače, kakor le v podobi Tvoje Ljubezni. Zatorej Te kličemo 
pri semenu in korenini in steblu in popku in listu in cvetu in sadu.
Nato je svečenik odvrnil ter še nagovarjajoč Kraljico vesolja, poljubil njeno ljubko 
čelo in rosa njene svetlobe je okopala vse njegovo telo v sladko dišečem parfumu 
znoja, O Nuit, Božanska, neprekinjena, naj bo vedno tako, da ljudje ne bodo 
govorili o Tebi kot o Eni, marveč vedno kot Nobeni; in naj sploh ne govorijo o tebi, 
kajti ti si neprekinjena.

(Med tem govorom se mora SVEČENICA popolnoma znebiti svojega oblačila.)

SVEČENICA: A ljubiti me je bolje od vsega. Če pod nočnimi zvezdami v puščavi 
nemudoma prižgeš moje kadilo pred menoj, prizivajoč me s čistim srcem in Kačjim 
plamenom v njem, boš prišel malo leči v moje naročje. Za en poljub boš pripravljen 
žrtvovati vse; a kdor bo daroval en drobec prahu, bo izgubil vse v tej uri. Naberite si 
dobrin ter obilo žensk in dišav; nosite bogate dragulje; prekosite narode na zemlji 
v sijaju in ponosu; a vedno v ljubezni do mene in tako boste deležni moje radosti. 
Resno te zadolžujem da prideš predme v enojnem oblačilu in pokrit z razkošnim 
pokrivalom. Ljubim te! Hrepenim po tebi! Bleda ali škrlatna, sramežljiva ali 
pohotna; jaz, ki sem ves užitek in škrlat in pijanost najnotranjejšega čuta, si te želim. 
Nadeni si krila in predrami zviti speči sijaj v sebi; pridi k meni! K meni! K meni! 
Poj mi navdušeno pesem ljubezni! Prižigaj mi kadila! Okiti se z dragulji zame! 
Pij meni v čast, kajti jaz te ljubim! Ljubim te! 
Jaz sem modroveka hči Sončnega zatona. Jaz sem razgaljena krasota sladostrastnega 
nočnega neba. K meni! K meni!

SVEČENIK stopi na drugo stopnico.

IV
O Obredu razkritja Pajčolana

SVEČENIK: Tebe, ki Te častimo, zatorej tudi kličemo. Pri moči vzdignjenega Kopja!
Dvigne Kopje. Vsi ponovijo Pozdravni Znak.

Fraza zmagoslavne glasbe.

SVEČENIK prime z levo roko SVEČENICO za njeno desnico, držeč Kopje pokonci.

SVEČENIK: Jaz, Svečenik in Kralj; te vzamem, Devico, čisto in brezmadežno; te 
povzdignem; privedem te na Vzhod; in te posadim na vrh Zemlje.

SVEČENIK ustoliči SVEČENICO na oltar. 

DIAKON in otroka mu sledijo v vrsti za njim. 

SVEČENICA vzame Knjigo Zakona, se usede in jo pridrži na svojih prsih z obema 
rokama, oblikujoč s palcema in kazalcema navzdol obrnjen trikotnik.

SVEČENIK izroči kopje DIAKONU; vzame otroku vrč ter poškropi SVEČENICO z vodo, 
tako da naredi 5🕂 križev, prek njenega čela, ramen in stegen.
( SVEČENIKOV palec je, kadar ne drži kopja, vedno med kazalcem in sredincem.)
Nato vzame od otroka kadilnik ter naredi 5🕂 križev kakor prej. 

OTROKA vrneta svoje instrumente na odgovarjajoča oltarja. 

SVEČENIK trikrat poljubi Knjigo Zakona. 

Nekaj časa kleči v čaščenju, z rokami skupaj in z zaprtimi členki, s palci v prej omenjeni 
poziciji. 

Vstane in zagrne zaveso preko celotnega oltarja. 

Vsi vstanejo in se postavijo v vrsto.
(v položaju Dieu Garde, kar pomeni, da sta stopali pravokotni drug na drugega, dlani 
spuščeni s sklenjenimi palci. To je univerzalna stoječa poza, ki se uporabi, kadar niso 
podana drugačna navodila.)

Nato vzame Kopje od DIAKONA in ga pridrži kakor prej, kot Oziris ali Ptah. 



SVEČENIK s Kopjem razgrne zaveso.

SVEČENIK: 
ΙΩ ΙΩ ΙΩ ΙΑΩ ΣΑΒΑΟ ΚΥΡΙΕ ΑΒΡΑΣΑΞ ΚΥΡΙΕ ΜΕΙΘΡΑΣ ΚΥΡΙΕ ΦΑΛΛΕ. ΙΩ 
ΠΑΝ, ΙΩ ΠΑΝ ΠΑΝ ΙΩ ΙΣΧΥΡΟΣ, ΙΩ ΑΘΑΝΑΤΟΣ, ΙΩ ΑΒΡΟΤΟΣ ΙΩ ΙΑΩ. ΧΑΙΡΕ 
ΦΑΛΛΕ ΧΑΙΡΕ ΠΑΜΦΑΓΕ ΧΑΙΡΕ ΠΑΓΓΕΝΕΤΟΡ. ΑΓΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΙΑΩ.  

SVEČENICA sedi na oltarju s Pateno v desni in Kupo v levi roki. 

SVEČENIK ji vroči Kopje, ki ga ona enajstkrat poljubi. 
Nato ga pridrži na svojih prsih, medtem ko SVEČENIK pade na njena kolena, jih poljubi 
in stegne svoje roke ob njena bedra. Medtem ko DIAKON bere litanije, SVEČENIK ostane 
v tem čaščenju.
Vsi se postavijo v vrsto, kot Dieu Garde.

V
O obredu litanij, ki jih je Enajst po Številu

SONCE

DIAKON: Gospod, ki te vidimo in čutimo, ki ta zemlja je zgolj hladna iskra tvoja, 
vrteča se okrog tebe v letnem in dnevnem gibanju; vir svetlobe, vir življenja, naj nas 
žarenje tvoje večno opogumlja v našem trudu neprestanem in radovanju; da bomo, 
kakor smo stalno deležni tvoje radodarnosti, lahko v naši osebni orbiti objavljali 
svetlobo in življenje, hrano in radost tistim, ki se sučejo okrog nas, ne da bi nam 
pošla vsebina ali vnema za vedno.

OBČESTVO: Naj se zgodi tako.

GOSPOD

DIAKON: Skriti in najsvetejši Gospod, vir svetlobe, vir življenja, vir ljubezni, vir 
svobode, bodi vedno stanoviten in mogočen v nas, silovitost energije, žar gibanja; 
naj se marljivo trudimo s teboj, da bomo ostali v tvojem obilnem radovanju.

OBČESTVO: Naj se zgodi tako.

SVEČENIK: O tajnost vseh tajnosti, ki si skrita v biti vsega kar živi, ne častimo mi 
tebe, kajti ta, ki časti, si prav tako Ti.  Ti si To in To se jaz. 
Jaz sem ogenj, ki gori v srcu vsakega človeka in v srži vsake zvezde. Jaz sem Življenje 
in darovalec Življenja, vendar je prav zato znanje o meni, znanje o smrti. 
Sam sem; tam kjer sem, tam ni Boga.

DIAKON in vsi drugi spet vstanejo s Pozdravnim znakom. 

DIAKON: Toda vi, o moje ljudstvo, dvignite se in se prebudite. 
Naj bodo rituali pravilno izvajani z radostjo in lepoto.
Obstajajo rituali elementov in občasna praznovanja.
Praznik prve noči Preroka in njegove Neveste.
Praznik treh dni pisanja Knjige Zakona.
Tahutijev praznik in Prerokovega otroka – skrivnost, o Prerok!
Praznik Najvišjega Rituala in praznik Enakonočja Bogov.
Praznik za ogenj in praznik za vodo; praznik za življenje in še večji praznik za smrt.
Praznik vsak dan v vaših srcih v radosti moje ekstaze.
Praznik vsako noč v čast Nu in užitek skrajne naslade.

SVEČENIK se povzpne na tretjo stopnico.

SVEČENIK: Ti, ki si Eden, nas Gospod v vesolju, Sonce, naš Gospod v nas samih, 
imenovan Skrivnost Skrivnosti, najskrajnejša bit, katere žar, razsvetljujoč svetove, 
je pravtako dah, pred katerim vsak Bog in celo Smrt trepetajo – Pojavi se z 
Znamenjem Svetlobe 🕂 sijajen na prestolu Sonca. Odpri poti ustvarjanja in 
inteligence med nami in našimi umi. Razsvetli naša razumevanja! 

Opogumi naša srca. Naj se Tvoja svetloba izkristalizira v naši krvi in nam zagotovi 

Vstajenje. 

A ka dua
Tuf ur biu

Bi a’a chefu
Dudu nur af an nuteru!  

SVEČENICA: Ni zakona onstran Delaj po svoji volji.
(Med prejšnjim govorom si SVEČENICA (lahko) spet nadene svojo obleko, če je to 
potrebno, kot recimo v neciviliziranih deželah.)



pravtako Merlin, Arthur, Kamuret, Parsifal in mnogi drugi, preroki, svečeniki in 
kralji, ki so nosili Kopje in Kupo, Meč in Disk proti poganom; 

kakor tudi tile, Karolus Magnus in njegovi vitezi, William Schyrenski, Frederik 
Hohestaufenski, Roger Bacon, JACOBUS BURGUNDUS MOLENSIS MUČENIK,  
CHRISTIAN ROSENKREUTZ, Ulrich von Hutten, Paracelsus, Michael Maier, 
RODERIK BORGIA PAPEŽ ALEKSANDER VI, Jacob Boehme, Francis Bacon Lord 
Verulamski, Andrea, Robertus de Fluctibus, Giordano Bruno, Johannes  Dee,  SIR 
EDWARD KELLY, Thomas Vaughan, Elias Ashmole, Molinos, Adam Weisshaupt, 
Wolfgang  von Goethe, William Blake, Ludovicus Rex Bavariae, Richard Wagner,  
ALPHONSE LOUIS CONSTANT, Friedrich Nietzsche, Hargrave Jennings, Forlong 
dux, Sir Richard Francis Burton, Sir Richard Paine Knight, Paul Gauguin, Doktor 
Gerard Encausse, KARL KELLNER, DOCTOR THEODOR REUSS, SIR ALEISTER 
CROWLEY, KARL JOHANNES GERMER, in MAJOR GRADY LOUIS McMURTRY.
Oh Sinovi Leva in Kače! Z vsemi tvojimi svetniki mi dostojno častimo njih vreden 
spomin, ki so bili, so in prihajajo.

Naj njih bit bo tu prisotna, močna, učinkovita in očetovska, da izpolni tole 
praznovanje!

OBČESTVO: Naj se zgodi tako!

ZEMLJA

DIAKON: Mati plodnosti, na katere prsih voda leži, ki zrak ti boža lice, katere srce je 
sončev ogenj, maternica vsega živega, vedno vračajoča se milina letnih časov, odzovi 
blagohotno se na molitev našo in bodi naklonjena pastorjem in poljedelcem.

OBČESTVO: Naj se zgodi tako!

PRINCIPI

DIAKON: Skrivnostna trolična energija, skrivnostna Snov, v štirikratni in 
sedemkratni delitvi; ki njihovih stvari medigra tke ples Pajčolana Življenja na 
Obličju Duha, naj bo skladnost in lepota v tvojih mističnih ljubeznih, da deležni 
bili bi zdravja in blagostanja, kreposti in božanskega užitka v skladu z Zakonom 
Svobode; naj vsakdo sledi svojo Voljo kot močan človek, ki se raduje na svoji poti, 
kakor Zvezda na svoji orbiti, ki večno blesti sred’ druščine Nebesne.

OBČESTVO: Naj se zgodi tako!

LUNA

DIAKON: Gospodarica noči, ki se neprestano obračaš okoli nas, ki si zdaj vidna, zdaj 
nevidna v svojih  menah, bodi naklonjena lovcem in ljubimcem in vsem ljudem, ki 
na zemlji garajo, ter vsem mornarjem na morju.

OBČESTVO: Naj se zgodi tako.

GOSPA

DIAKON: Darovalka in prejemnica radosti, vrata življenja in ljubezni, bodi vedno 
voljna, tako ti, kot tvoja služabnica, v tvoji službi zadovoljstva.

OBČESTVO: Naj se zgodi tako.

SVETNIKI

DIAKON: Gospodar Življenja in Radosti, ki si človekova moč, ki si bistvo vsakega 
resničnega boga na Zemlje površini, ohranjajoč znanje iz generacije v generacijo, 
ki te častimo v gozdovih in goličavah, na planinah in v pečinah, javno na trgih in 
skrivno v sobah naših hiš, v templjih iz zlata, slonovine in marmorja, kakor tudi 
v teh drugih templjih naših teles, ki se jih dostojno spominjamo, ker so tega zares 
vredni, ki so od nekdaj te častili ter ljudem razglašali tvojo slavo.

(Ob vsakem imenu Diakon naredi 🕂 s palcem in kazalcem in sredincem. (prek svečenika) 
Pri navadni maši je potrebno omeniti le tiste, katerih imena so napisana z velikimi 
črkami, izgovarjaje jih kakor je naznačeno.)

LAO -TZE in SIDARTA in Krišna in TAHUTI, Mojzes, DIONIZ, MOHAMED in TO 
MEGA TERION;

in pravtako Hermes, PAN, Priap, Oziris in Melkizedek, Khem, Amon in MENTU, 
HERAKLEJ, Orfej in Odisej; 

ter Virgil, KATUL, Martialis, RABELAIS, SWINBURNE in številni sveti bardi; 

APOLONIUS TIANEUS, Simon Magus, Mani, PITAGORA, Basilid, Valentin, 
BARDESANES in HYPPOLITUS, ki so prenesli luč Gnoze nam, svojim 
naslednikom in dedičem; 



VI
O Posvetitvi Elementov

SVEČENIK naredi pet križev
🕂3 🕂 1 🕂 2   nad Pateno in Kupo; 🕂 4 samo nad Pateno; 🕂 5   samo nad Kupo.

SVEČENIK: Življenje človeka na zemlji, sad garanja, hrana naprezanju, bodi na ta 
način hranilo Duha!

S Kopjem se dotakne Hostije.

SVEČENIK: Pri vrlini Palice! Bodi tale kruh Telo Boga!
Vzame hostijo

SVEČENIK:  ΤΟΥΤΟ ΕΣΤΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ. 

Poklekne, časti, vstane, se obrne, pokaže Hostijo OBČESTVU, se spet obrne, da Hostijo 
nazaj in časti. Glasba. 
Nato vzame Kupo.

SVEČENIK: Prinašalec radosti Človeku na Zemlji, razvedrilo v garanju, navdih 
naprezanju, bodi na ta način ekstaza Duha!
Se dotakne Kupe s Kopjem

SVEČENIK: Pri vrlini Palice! Bodi tole vino Božja Kri!
Vzame kupo.

SVEČENIK: ΤΟΥΤΟ ΕΣΤΙ ΤΟ ΠΟΤΕΡΙΟΝ ΤΟΥ ἈΙΜΑΤΟΣ ΜΟΥ. 

Poklekne, časti, vstane, se obrne, pokaže Kupo OBČESTVU, se spet obrne, položi Kupo 
nazaj in časti. Glasba.

SVEČENIK: Kajti to je zaveza vstajenja.

Naredi 5🕂preko SVEČENICE.
SVEČENIK: Sprejmi, o Gospod, življenja in radosti to daritev, ki resnični jamstvi sta 
Zaveze Vstajenja!

ROJSTVO

DIAKON: Naj bo čas naklonjen in življenja vrata odprta v miru in blagostanju, 
da bo ona, ki otroka nosi, vzradoščena, in dete z obema rokama ujelo bo življenje.

OBČESTVO: Naj se zgodi tako!

POROKA

DIAKON: Naj na vse, ki danes se združujejo v ljubezni, usklajeni z voljo, pade uspeh; 
naj se moč in spretnost združita, da prinesla bi ekstazo, ter naj lepota ujema se z 
lepoto.

OBČESTVO: Naj se zgodi tako!

SMRT

DIAKON: (Vsi stojijo, s pokončnimi Glavami in odprtimi Očmi.) Mejnik vsega živega, 
ki nedoumljivo je tvoje ime, bodi nam naklonjena ob tvoji uri. 

OBČESTVO: Naj se zgodi tako!

KONEC

DIAKON: Naj bo njim, ki pajčolan življenja padel je z oči, zagotovljena izvršitev 
njihovih resničnih volja; bodisi da bodo vsrkani v Neskončnost, ali združeni s 
svojim izvoljenim in ljubljenim, bodisi da ostanejo v kontemplaciji, ali v miru, 
bodisi da bodo izvršili muko in heroizem utelešenja na tem planetu ali katerem 
drugem ali na katerikoli Zvezdi, bodisi karkoli drugega, naj jim bo zagotovljena 
izvršitev njihovih Volja; resnično, izvršitev njihovih Volja.

 AUMGN, AUMGN, AUMGN.

OBČESTVO: Naj se zgodi tako!

Vsi sedejo

DIAKON in otroka so na uslugo SVEČENIKU ali Svečenici, 
pripravljeni držati katerokoli orožje, če je potrebno.



VII
O Himničnem Obredu  

SVEČENIK: Ti, ki si jaz, onstran vsega, kar jaz sem,
Ki brez lastnosti si in brez imena,

Ki ostajaš, ko vse izgine, razen tebe,
Ti Sonca skrivnost in srž,

Ti skriti izvor vseh stvari, znanih
In neznanih, Ti vzvišeni, osamljeni,

Ti pravi ogenj v trsju,
Ki vališ in rojevaš, izvor in seme

Življenja, ljubezni, svobode in luči,
Ti onstran govora in vida,

Tebe kličem, moj megleni sveži ogenj, ki
Vnemaš se s hrepenenjem mojih želja.

Tebe kličem, stanovitni,
Tebe, srž in skrivnost Sonca,
In tisti najsvetejši misterij,

Katerega nosilec sem.
Pojavi se najstrašnejši in najmilejši,
Kakor zakonito je, v otroku svojem.

ZBOR: Kajti tako Očeta, kakor Sina,
Duh Sveti je vodilo;

Moško-Žensko, v bistvu eno,
Moška bit odeta v obliko žensko.

Slava in čaščenje v najvišjem,
Tebi Golobica, ki obožuje te človeštvo,

Ki rodu najplemenitejše življenje omogočaš,
Vodeč ga v sončno pomlad skoz’ zimsko neurje.

Tebi bodi slava in čaščenje,
Tebi, ti sok jesena sveta, drev’ čudes.

MOŠKI:  Slava Tebi iz pozlačene grobnice!

ŽENSKE:  Slava Tebi iz Čakajoče Maternice!

SVEČENIK da Kopje SVEČENICI, ki ga ona poljubi; in se je dotakne med prsmi in po 
telesu. 
Nato zavihti svoje roke kvišku, kot bi hotel zaobjeti celotno svetišče.

SVEČENIK: Naj ta daritev se rodi na valovih Ætira za našega Gospoda in Očeta 
Sonca, ki potuje prek Nebes v svojem imenu ON.

Nato spet zapre svoje roke, poljubi Svečenico med prsmi ter naredi tri velike križe prek 
Patene 🕂, Kupe 🕂 in sebe 🕂. 

Nato se potolče po prsih, kar store tudi vsi prisotni.

SVEČENIK: Poslušajte vi vsi, svetniki prave starodavne cerkve, ki ste v svoji biti tule 
zdaj prisotni, od vas zdaj dediščino terjamo, od vas sožitje terjamo ter blagoslov, v 
imenu IAO.

Naredi 3 🕂 križe nad Pateno in Kupo skupaj. 
Odkrije Kupo, upogne koleno, vzame Kupo v svojo levo roko ter Hostijo v svojo desno. 
S Hostijo naredi 5🕂 nad Kupo:
 

🕂1
🕂3             🕂 2 

 🕂 5     🕂4

Nato povzdigne Hostijo in Kupo.

ZAZVONIJO ZVONOVI

SVEČENIK: 

ἈΓΙΟΣ, ἈΓΙΟΣ, ἈΓΙΟΣ IAΩ!



Položi levi kos Hostije nazaj. SVEČENICA z levico stegne Kopje, da bi z njim sprejela 
desni košček. 
SVEČENIK z levico objame Kupo. 
Skupaj potopita konico Kopja v Kupo.

SVEČENIK IN SVEČENICA: H R I L I U.  

SVEČENIK vzame Kopje. 
SVEČENICA zakrije Kupo. 
SVEČENIK upogne koleno, vstane se prikloni, sklene roke. Nato se potolče po prsih.

SVEČENIK: 
O Lev in O Kača, uničevalec uničevalca, bodi mogočen med nami.
O Lev in O Kača, uničevalec uničevalca, bodi mogočen med nami.
O Lev in O Kača, uničevalec uničevalca, bodi mogočen med nami.

SVEČENIK sklene roke na prsih SVEČENICE  in vzame nazaj svoje Kopje. 
Obrne se k OBČESTVU spusti in dvigne Kopje, ter naredi🕂prek ljudi.

SVEČENIK: Delaj po svoji volji in to naj ti bo ves Zakon.

OBČESTVO: Ljubezen je zakon, ljubezen usklajena z voljo.

Nato spusti Kopje: in se obrne na Vzhod.  

SVEČENICA vzame v desno roko Kopje, z levo ponudi Pateno.
SVEČENIK poklekne.

SVEČENIK: Bodi v mojih ustih esenca bitja Sonca!

V desno roko vzame Hostijo, naredi z njo 🕂 nad Pateno ter jo konzumira. 
Tišina.   
SVEČENICA vzame Kupo, jo odkrije ter ponudi kakor prej.

SVEČENIK: Bodi v mojih ustih esenca radosti Zemlje.

Vzame Kupo, naredi 🕂 prek SVEČENICE, srkne iz nje ter jo vrne.  
Tišina. 

MOŠKI: Slava Tebi z zemlje nezorane!

ŽENSKE: Slava Tebi od device zaver’vane!

MOŠKI:  Slava Tebi, Edinost Prava večne trojnosti!

ŽENSKE: Slava Tebi, ti prednik in rodnica,  In jazstvo, ki sem zato da sem!

MOŠKI:  Slava Tebi, ki onstran vseh meja Izvor je Tvoje sperme, Tvojega semena
in kali!

ŽENSKE: Slava Tebi, večno Sonce, Ti Eden v Treh in Trije v Enem!

ZBOR:  Slava in češčenje Tebi, ti sok jesena sveta; čudežno drevo! 

VIII
O Mistični Poroki in

Konzumaciji Elementov
SVEČENIK vzame Pateno med kazalec in sredinec desne roke.
Svečenica objame Kupo z desno roko

SVEČENIK: Najskrivnejši Gospod, blagoslovi to duhovno hrano za naša telesa 
in nam podari zdravje in blagostanje in moč in radost in mir ter zagotovi tisto 
izpolnitev volje ter ljubezni, usklajene z voljo, ki je zadovoljstvo neprestano.

Naredi 🕂s Pateno in jo poljubi. 
Odkrije Kupo, upogne koleno. Vstane. Glasba. 
Vzame Hostijo in jo razlomi nad Kupo. 
Desni kos da nazaj na Pateno, 
Prelomi še levi kos.

SVEČENIK:  TΟΥΤΟ ΕΣΤΙ ΤΟ ΣΠΕΡΜΑ ΜΟΥ. Ὀ ΠΑΤΕΡ ΕΣΤΙΝ Ὀ ᾽ΥIOΣ ΔΙΑ TO 
ΠΝΕΥΜΑ ἈGION.  

ΑΥΜΓΝ. ΑΥΜΓΝ. AΥΜΓΝ.



Nato vstane, vzame Kopje in se obrne k LJUDEM.

SVEČENIK: Niti delčka mene ni, ki ne bi bil od Bogov.   

Prisotni morajo biti le tisti, ki nameravajo biti udeleženi pri  konzumaciji. 
Potem ko so oznanili svojo namero, se pripravi za vsakega cel kolač in polna časa vina. 
DIAKON jih razporedi, da se eden za drugim lahko pomikajo proti Oltarju.
Otroka tudi delita Elemente. LJUDJE ravnajo kot prej SVEČENIK, izgovarjajoč iste besede 
v drži vstajenja. 

NITI DELČKA MENE NI, KI NE BI BIL OD BOGOV 

SVEČENIK zagrne vse z zaveso. S Kopjem naredi 🕂 nad ljudmi na sledeč način: 

SVEČENIK: 
🕂 GOSPOD vas blagoslovi.
🕂 GOSPOD naj razsvetli vaše ume, okrepi vaša srca ter nahrani vaša Telesa.
🕂 GOSPOD naj vas privede, do izpolnitve vaših resničnih volja,
Velikega dela, do Najvišjega Dobra, Prave Modrosti in Popolnega Zadovoljstva.

SVEČENIK Nato odide, DIAKON IN OTROKA mu sledijo, v grob na Zahodu.
Glasba (po želji)  


