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Boha.
Z Esenského Evanjelia Mieru,
so všetkými anjelmi, môže
Pravdivo vám hovorím,
kniha 4:
rozdávať svetlo mieru
mnoho je tých,
Učenie Vyvoleného –
ostatným.
ktorí nepoznajú mier,
Sedemnásobný mier
Preto buďte najskôr v mieri
pretože sú vo vojne
s anjelmi
so svojim vlastným telom,
SEDEMNÁSOBNÝ
Pozemskej Matky
sú vo vojne
MIER
a Nebeského Otca.
so svojimi myšlienkami,
Pretože vetry búrky
nemajú mieru
„Mier s vami,“
sa hýbu a vyrušujú
so svojimi otcami,
prehovoril Staršina,
vody rieky
svojimi matkami,
pozdraviac Bratov,
a jedine ticho,
svojimi deťmi,
ktoré nasleduje,
ktorí sa zhromaždili
nemajú mieru
ich môže znovu upokojiť.
kvôli učeniu.
so svojimi priateľmi
„Mier s tebou,“
Dávajte pozor,
ani susedmi,
keď vás váš brat žiada
odpovedali oni
nepoznajú krásu
o chleba, aby ste mu
a kráčali spolu
Svätých Zvitkov,
nedali kamene.
popri brehu
nepracujú
Žite najskôr v mieri
rieky,
počas dňa v kráľovstve
so všetkými anjelmi,
lebo taký bol ich zvyk,
svojej Pozemskej Matky,
pretože potom váš mier
keď Staršina učil
ani nespia v noci
bude ako fontána,
Bratov, aby mohli
v náručí svojho
ktorá sa sama dopĺňa tak,
zdieľať učenie
Nebeského Otca.
ako dáva
s anjelmi
Mier im
a čím viac dávate,
Pozemskej Matky:
nevládne,
tým viac bude
anjelmi vzduchu, slnka, vody,
neustále prahnú
dané vám,
zeme, života a radosti.
po tom, čo im nakoniec
lebo taký je Zákon.“
A povedal Staršina
prinesie len
„Tri sú oblúky príbytku
Bratom: „Budem vám
biedu a bolesť,
Syna Človeka
hovoriť o mieri,
dokonca po pascách
a nikto nemôže prísť
pretože zo všetkých anjelov
bohatstva a slávy,
pred tvár Boha,
Nebeského Otca,
ktoré používa Satan, aby
kto nepozná
mier je to, po čom
pokúšal Synov Človeka
anjela Mieru
svet najviac túži,
a oni žili v nevedomosti
v každom z týchto troch.
ako unavené dieťa
Zákona,
Sú nimi jeho telo,
túži položiť svoju hlavu
dokonca toho Svätého
jeho myšlienky
na matkine prsia.
Zákona, podľa ktorého
a jeho pocity.
Je to nedostatok mieru,
žijeme my: cesty anjelov
čo trápi kráľovstvá,
Keď anjel Múdrosti
Pozemskej Matky
aj keď dokonca nie sú
vedie jeho myšlienky,
a Nebeského Otca.“
vo vojne.
keď anjel Lásky
„Ako potom
Pretože násilie a vojnový stav
očistí jeho pocity
môžeme priniesť
môžu vládnuť kráľovstvu,
a keď skutky
mier našim bratom, Majster?“
aj keď dokonca nepočuť
jeho tela odrážajú
spýtal sa jeden zo Starších,
zvuky rinčiacich
aj lásku aj múdrosť,
„pretože by sme sa o to
mečov.
potom ho bude
so všetkými Synmi Človeka
Hoci proti sebe nepochodujú
anjel Mieru viesť
žiadne armády,
naisto k trónu
podelili s požehnaním
aj tak tam nie je mier,
jeho Nebeského Otca.
anjela Mieru.“
keď Synovia Človeka
A mal by sa modliť
A on odpovedal: „Veru,
nekráčajú s anjelmi
bez ustania,
len ten, ktorý je v mieri
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mliekom zvierat
aby moc Satana
či už pochádzajú
dobrým na jedenie
so všetkými jeho chorobami
od anjelov alebo od Satana,
a medom včiel.
veru tieto sily
a nečistotami
Nemôže vzývať
mohli byť vyhnané zo
vplývajú na iných
moc Satana
všetkých troch príbytkov,
pre dobro alebo pre zlo.“
jedením mäsa zvierat,
aby Moc, Múdrosť
„Takto
pretože ten, kto zabíja,
a Láska mohli vládnuť
sa preto modlite
zabíja vlastného brata
k vášmu Nebeskému Otcovi,
jeho telu, jeho myšlienkam
a ktokoľvek pojedá mäso
a jeho pocitom.“
keď je poludňajšie slnko
zavraždených zvierat,
vysoko: ‚Otče náš,
„Najskôr má Syn Človeka
pojedá telo smrti.
ktorý si na Nebesiach, zošli
hľadať mier
Povedzte mu,
na všetkých Synov Človeka
s vlastným telom,
aby pripravil svoje jedlo
svojho anjela Mieru
pretože jeho telo
na ohni života,
a našim telám zošli
je ako horské jazero,
nie na ohni smrti,
anjela Života, aby v nich
ktoré odráža slnko,
pretože žijúci anjeli
navždy prebýval.‘“
keď je pokojné a čisté,
žijúceho Boha
„Potom má Syn Človeka
ale keď je plné
slúžia len žijúcemu človeku.“
hľadať mier
bahna a kameňov,
„A hoci
vo vlastných myšlienkach,
neodráža nič.
on ich nevidí,
aby ho anjel Múdrosti
Najskôr musí byť Satan
nepočuje
mohol viesť.
vyhnaný z tela,
a nedotýka sa ich,
Pretože v pravde vám
aby anjeli Boha
aj tak je v každom momente
hovorím, nie je väčšej moci
mohli do neho znovu vstúpiť
obklopený mocou
v Nebi a na Zemi,
a prebývať v ňom.
Božích anjelov.
než sú myšlienky
Veru, žiaden mier nemôže
Kým sú jeho oči a uši
Syna Človeka.
vládnuť v tele, kým nie je
zavreté nevedomosťou
Aj keď ich nevidieť
ako chrám Svätého Zákona.
Zákona a smädom
očami tohto tela,
Preto, keď ten, ktorý
po rozkošiach Satana,
aj tak každá myšlienka
trpí bolesťami
nebude ich vidieť,
má mocnú silu,
a mrzkými ranami,
ani počuť
dokonca takú silu, aká
žiada o vašu pomoc,
ani dotýkať sa ich.
dokáže zatriasť nebesami.“
povedzte mu, aby obrodil
Ale keď sa bude postiť,
„Pretože žiadnemu inému
sám seba pôstom
modliť sa k žijúcemu Bohu,
tvorovi v kráľovstve
a svojou modlitbou.
aby vyhnal všetky choroby
Pozemskej Matky
Povedzte mu, aby vzýval
a nečistoty Satana,
nie je daná
anjela slnka,
potom budú jeho oči
sily myšlienky, pretože
anjela vody
a uši otvorené
a anjela vzduchu,
všetky tvory, ktoré sa plazia
a on nájde mier.“
aby mohli vstúpiť
a vtáky, ktoré lietajú,
„Pretože nielen ten trpí,
do jeho tela a vyhnať z neho
nežijú vlastným uvažovaním
kto ukrýva choroby
moc Satana.
ale žijú Zákonom,
Satana vo svojom vnútri,
Ukážte mu
ktorý vládne všetkým.
ale aj jeho matka, otec,
krst vo vnútri
Jedine Synovi Človeka
a krst vonkajší.
je daná
jeho žena, deti,
Povedzte mu, aby vždy
moc myšlienky, dokonca
a jeho spoločníci
jedol zo stola našej
taká myšlienka, ktorá môže
trpia tiež,
Pozemskej Matky,
prelomiť putá smrti.
pretože žiaden človek nie je
pokrytom jej darmi:
Nemyslite si len preto,
ostrovom sám pre seba
ovocím stromov,
že ju nemôžete vidieť, že
a sily, ktoré
trávou polí,
myšlienka nemá žiadnu moc.
cez neho prúdia,
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sa stanú jeho myšlienky
V pravde vám hovorím,
Nebeského otca
vo svätej Múdrosti.
blesk, ktorý rozštiepi
vo vašom otcovi po semene
A v pravde vám hovorím,
mocný dub, alebo
a vašu Pozemskú Matku
že príde deň,
zemetrasenie, ktoré otvorí
vo vašej matke
keď jeho myšlienky
diery v zemi,
podľa tela, veď nie sú
prekonajú dokonca
to všetko sú ako detské
aj oni deťmi
aj kráľovstvo smrti
hračky v porovnaním
Nebeského Otca
a vznesú sa k životu večnému
so silou myšlienky.
a Pozemskej Matky?
v nebeských kráľovstvách,
Veru, každá myšlienka
Tak isto máte milovať
pretože svojimi myšlienkami
z temnoty, či už je zo
svojich pokrvných bratov,
vedenými svätou Múdrosťou,
zlomyseľnosti, z hnevu
ako milujete všetkých
postavia Synovia Človeka
svojich skutočných bratov,
alebo z pomsty,
svetelný most, ktorým
ktorí kráčajú s anjelmi,
všetky vykonajú svoje dielo,
dosiahnu k Bohu.“
aké vykoná oheň, ktorý sa
veď nie sú aj oni deťmi
„Takto
Nebeského Otca
preženie suchými trieskami
sa preto modlite
a Pozemskej Matky?
pod bezoblačným nebom.
k vášmu Nebeskému Otcovi,
V pravde vám hovorím, je
Ale človek nevidí
keď je poludňajšie slnko
ľahšie milovať tých, ktorých
krviprelievanie
vysoko: ‚Otče náš,
sme stretli nedávno, ako tých
ani nepočuje žalostný nárek
ktorý si na Nebesiach, zošli
v našom vlastnom dome,
svojich obetí,
na všetkých Synov Človeka
ktorí poznajú naše slabosti,
pretože je slepý
svojho anjela Mieru
počuli naše slová hnevu,
voči svetu ducha.“
a našim myšlienkam zošli
videli nás
„Keď je ale táto moc
anjela Sily,
v našej nahote,
vedená svätou Múdrosťou,
aby sme mohli prelomiť
pretože nás poznajú,
potom myšlienky
putá smrti.‘“
ako sa poznáme my sami
Syna Človeka vedú ho
„Potom má Syn Človeka
a sme zahanbení.
do nebeských kráľovstiev
hľadať mier vo svojich
Potom musíme volať
a takto je vytvorený
vlastných pocitoch,
anjela Lásky,
raj na Zemi. Potom
aby sa jeho rodina mohla
aby vstúpil do našich pocitov,
vaše myšlienky
tešiť jeho láskyplnej dobrote,
aby boli očistené.
pozdvihnú duše človeka
dokonca i jeho otec,
tak, ako chladné vody
A všetko, čo predtým bolo
jeho matka, žena,
netrpezlivosťou a nezhodou,
rútiaceho sa potoka
jeho deti
oživia vaše telo
obráti sa
a deti jeho detí.
v letnej horúčave.“
v harmóniu a mier,
Pretože Nebeský Otec
„Keď sa operený vták
tak ako sa vyprahnutá zem
je stokrát väčší
po prvý krát pokúsi
napije mierneho dažďa
ako všetci otcovia
vzlietnuť, jeho krídla
a ozelenie, zmäkne
so semena a z krvi
ho nedokážu udržať
a znežnie novým životom.“
a Pozemská matka
a on spadne
„Pretože mnohé a bolestné
je stokrát väčšia
znovu a znovu na zem.
sú útrapy
ako všetky matky
Ale skúša to znovu
Synov Človeka,
a jedného dňa sa vznesie
keď nelipnú
z tela,
do výšky a zanechá zem a
k anjelovi Lásky.
a vašimi skutočnými bratmi
svoje hniezdo ďaleko vzadu.
Veru, človek bez lásky
sú všetci tí, ktorí konajú
Tak je to s myšlienkami
vrhá tmavý tieň
vôľu vášho Nebeského Otca
Syna Človeka.
na každého, koho stretne,
a vašej Pozemskej Matky
Čím dlhšie kráča
a najviac na tých,
a nie vaši pokrvní
s anjelmi a dodržiava
s ktorými žije.
bratia.
ich Zákon, o to silnejšie
Jeho nevľúdne a zlostné slová
Tak isto máte vidieť
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v temnote
padnú na jeho bratov
a nevedomosti.“
ako zapáchajúci vzduch,
„Pretože spravodlivosť ľudí
ktorý stúpa z hnijúcej kaluže.
môže odmeniť
A najviac trpí ten,
nehodných
ktorý ich vysloví,
a potrestať nevinných
pretože temnota, ktorá ho
ale Svätý zákon je
obklopuje, pozýva
pre všetkých rovnaký,
Satana a jeho dévy.“
či je to chudák alebo kráľ,
„Keď ale vzýva
pastier
anjela Lásky,
alebo kňaz.“
potom je temnota rozptýlená
„Hľadajte mier so všetkými
a slnečné svetlo
Synmi Človeka
prúdi z neho,
a nech spoznajú
farby dúhy
Bratov Svetla,
víria okolo jeho hlavy,
ktorí žijeme
mierny dážď padá
podľa svätého Zákona
z jeho prstov
od čias Enocha
a on prináša mier a silu
a ešte skôr.
tým, ktorí
Pretože nie sme ani bohatí
sa k nemu priblížia.“
ani chudobní.
„Takto
A delíme sa
sa preto modlite
o všetko,
k vášmu Nebeskému Otcovi,
dokonca i o svoje odevy
keď je poludňajšie slnko
a nástroje, ktoré používame
vysoko: ‚Otče náš,
na obrábanie pôdy.
ktorý si na Nebesiach, zošli
A pracujeme spoločne
na všetkých Synov Človeka
na poliach,
svojho anjela Mieru
so všetkými anjelmi,
a zošli tým, ktorí sú z nášho
prinášajúc dary
semena a našej krvi
Pozemskej Matky
anjela Lásky,
na jedenie pre všetkých.“
aby mier a harmónia
mohli navždy prebývať
v našom dome.‘“
„Potom má Syn Človeka
hľadať mier
s ostatnými Synmi Človeka,
dokonca i s Farizejmi
a kňazmi,
dokonca aj s bedármi
a bezdomovcami,
dokonca aj s kráľmi
a vladármi.
Pretože všetci sú Synmi
Človeka, nezáleží na ich
postavení, nezáleží na ich
vnútornom volaní, či sú ich
oči otvorené a vidia
nebeské kráľovstvá
alebo či ešte kráčajú
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