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svojmu Majstrovi
Esenské evanjelium mieru
a prijmem jeho rozhodnutie
Kniha 3: Stratené zvitky
ohľadne sťažností, ktoré
esenského bratstva
môžem mať kvôli rozdielom
Sedemnásobná prísaha
oproti ktorémukoľvek
môjmu bratovi
Chcem a budem sa snažiť
pracujúcemu v Záhrade
najlepšie, ako viem,
nášho Bratstva.
žiť ako Strom Života
Nikdy nepodám
zasadený Veľkými Majstrami
žiadnu sťažnosť
nášho Bratstva.
proti bratovi
S mojim Nebeským Otcom,
vo vonkajšom svete.
ktorý zasadil Večnú
Vždy a všade budem
Záhradu Vesmíru
udržiavať v tajnosti
a dal mi moju dušu.
všetky tradície
S mojou Pozemskou Matkou,
nášho Bratstva,
ktorá vysadila
ktoré mi povedal
Veľkú Záhradu Zeme
môj Majster.
a dala mi moje telo.
Nikomu nikdy neodhalím
S mojimi bratmi,
tieto tajomstvá
ktorí pracujú v Záhrade
bez povolenia
nášho Bratstva.
môjho Majstra.
Chcem a budem sa snažiť
Nikdy nebudem
najlepšie, ako viem,
vyhlasovať za svoje
aby som každé ráno
vedomosti získané
zachovával svoje spojenie
od môjho Majstra
s anjelmi Pozemskej Matky
a vždy budem dávať
a každý večer
zásluhy za všetky
s anjelmi Nebeského Otca,
tieto vedomosti jemu.
ako bolo vytvorené
Nikdy nepoužijem
Veľkými Majstrami
vedomosti a moc,
nášho Bratstva.
ktorú som získal
Chcem a budem sa snažiť
zasvätením
najlepšie, ako viem,
od môjho Majstra
nasledovať cestu
na materiálne
sedemnásobného mieru.
alebo sebecké účely.
Chcem a budem sa snažiť
Vstupujem do Večnej
najlepšie, ako viem,
a Nekonečnej Záhrady
zdokonaľovať,
s úctou
svoje telo, ktoré koná,
k Nebeskému Otcovi,
svoje telo, ktoré cíti a
k Pozemskej Matke
svoje telo, ktoré myslí,
a k Veľkým Majstrom,
podľa učenia Veľkých
s úctou k Svätému,
Majstrov nášho Bratstva.
Čistému a Spásonosnému
Vždy a všade budem
Učeniu, s úctou
poslúchať s úctou
svojho Majstra,
k Vyvolenému Bratstvu.
ktorý mi dáva Svetlo
Anjel Slnka
Veľkých Majstrov
Hore sa! Vystúp a putuj!
všetkých čias.
Ty nesmrteľný, žiarivý,
Odovzdám sa
Anjel Slnka

na letiacom tátošovi!
Nad pohoria!
Vytvor Svetlo pre Svet!
Anjel Slnka,
ty si Fontánou Svetla:
Ty prebodneš temnotu.
Otvor svoju bránu horizontu!
Anjel Slnka prebýva
vysoko nad Zemou,
predsa však napĺňa
svojimi lúčmi naše dni
životom a teplom.
Voz rána prináša svetlo
vychádzajúceho slnka
a potešuje srdcia ľudí.
Anjel Slnka osvetľuje
našu cestu lúčmi nádhery.
Anjel Slnka!
Vystreľ vpred svoje lúče
na mňa!
Dovoľ im dotknúť sa ma,
nechaj ich mnou preniknúť,
odovzdávam sa tebe
a tvojmu objatiu.
Požehnaný si ohňom života!
Žeravý príliv svätej radosti
prúdi od teba ku mne!
Vpred k tebe, Anjel Slnka!
Tak ako žiaden človek
nemôže pozerať do slnka,
tak ani nikto nemôže pozerať
na Boha tvárou v tvár.
Aby nebol
spálený plameňmi,
ktoré strážia Strom Života.
Študuj teda Svätý Zákon,
pretože tvár Slnka
a tvár Boha
môže uvidieť len ten,
ktorý v sebe má
Zjavenie Zákona.
Myslíš si, že smrť je koniec?
Tvoje myšlienky sú bláznivé
ako myšlienky dieťaťa,
ktoré vidí zatiahnutú oblohu
a padajúci dážď
a plače, že nie je slnko.
Zosilnel by si v Zákone?
Buď teda
ako slnko na poludnie,
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Ten, kto ponúka obetu
ktoré ožaruje svetlom
nesmrteľnému, žiarivému
a teplom všetkých ľudí
Slnku na bujnom tátošovi,
a nadeľuje slobodne a hojne
aby odporoval temnote,
zo svojej zlatej slávy.
a smrti,
Potom bude
ktorá sa plazí nevidená,
Prameň Svetla
ponúka tú obetu
prúdiť späť na teba,
Nebeskému Otcovi,
keďže Slnko
ponúka ju Anjelom,
nikdy nie je bez svetla,
ponúka ju
pretože prúdi slobodne
svojej vlastnej duši.
bez obmedzení.
Raduje sa
A keď vychádza Slnko,
všetkým nebeským
potom Zem
a pozemským silám,
vytvorená Stvoriteľom
ktoré ponúkajú obetu
stáva sa čistou,
nesmrteľnému, žiarivému
tečúca voda stáva sa čistou,
Slnku na bujnom tátošovi.
voda studní stáva sa čistou,
Obetujem tomuto
voda morí stáva sa čistou,
priateľstvu,
stojace vody
najlepšiemu zo všetkých
stávajú sa čistými,
priateľstiev, ktoré vládne
všetky Sväté Bytosti
medzi Anjelom Slnka
stávajú sa čistými.
a synmi Pozemskej Matky.
To prostredníctvom
Žehnám Sláve a Svetlu,
jasu a slávy
Moci a Sile
zrodený je človek,
nesmrteľného, žiarivého,
ktorý dobre načúva
Anjelovi Slnka
Svätým Slovám Zákona,
na bujnom tátošovi.
ktoré sú Múdrosti drahé.
Anjel Vody
Prostredníctvom ich
Z Nebeského Mora
jasu a slávy
Vody prúdia
vykonáva Slnko svoju púť,
z nekonečných Prameňov.
prostredníctvom ich
Do suchej a neúrodnej púšte
jasu a slávy
priniesli Bratia Anjela Vody:
vykonáva Mesiac svoju púť,
Aby mohol zrodiť záhradu
prostredníctvom ich
a zeleň, naplnenú stromami
jasu a slávy vykonávajú
a voňajúcu kvetmi.
Hviezdy svoju púť.
Odovzdaj sa
K nesmrteľnému,
do objímajúceho náručia
žiarivému Slnku na bujnom
Anjela Vody:
tátošovi, uprieť vzývanie
pretože on
s obetou a modlitbou.
z teba vyženie všetko,
Keď Svetlo Slnka zjasnie,
čo je nečisté a zlé.
keď jas Slnka steplie,
Nech moja láska prúdi
potom povstanú nebeské sily.
k tebe, Nebeský Otče,
Rozlejú svoju Slávu na Zem,
stvorenú Nebeským Otcom
ako rieka vteká do mora.
pre vzostup Detí Svetla,
A nech tvoja láska prúdi
pre vzostup
ku mne, Nebeský otče,
nesmrteľného žiarivého
ako mierny dážď
Slnka na bujnom tátošovi.
bozkáva Zem.

Ako rieka
prechádzajúca lesom,
je Svätý Zákon.
Všetky bytosti
na nej závisia
a ona neuprie nič
žiadnej bytosti.
Tento Zákon
je pre svet človeka tým,
čím je veľká rieka
pre potoky a riečky.
Ako vodné rieky
v suchej oblasti
sú Bratia,
ktorí prinášajú Svätý Zákon
do sveta ľudí.
Vo vode sa môžeš utopiť
a môžeš v nej
uhasiť svoj smäd.
Takto je aj Svätý Zákon
dvojsečným mečom:
Týmto Zákonom môžeš
zničiť seba
a týmto Zákonom
môžeš uvidieť Boha.
Nebeský Otče!
Z tvojho Nebeského Mora
prúdia všetky Vody,
ktoré sa vylievajú
na celý svet.
Toto tvoje Nebeské More
naďalej prináša Vody
v lete i v zime
a po všetky ročné obdobia.
Toto tvoje More očisťuje
mužské semeno,
ženské lono,
mlieko v ženských prsiach.
Tvoje Nebeské More
prúdi dole
ničím neobmedzované
na polia pšenice,
na pasienky
a na celý Pozemský Svet.
Tisíc čistých Prameňov
smeruje k pastvinám,
ktoré dávajú potravu
Deťom Svetla.
Ak sa ktorýkoľvek
zasvätí tebe,
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tvoju matku, svätú rastlinu!
ó ty svätý Anjel Vody!
Chválime zeme,
Tomu prinesieš
na ktorých pestuješ
nádheru i slávu,
sladko voňajúcu
so zdravím i silou tela.
dobrú plodinu Matky Zeme.
Tomu dáš dlhý život
Chválime dobrého,
a následne Nebeské More.
silného a dobročinného
Ctíme si všetky sväté vody,
Anjela Zeme, ktorý sa teší
ktoré hasia smäd Zeme,
z Nebeskej rosy, úrodnosti
všetky sväté vody,
zeme a hojnej úrody
ktoré vytvoril Stvoriteľ
obilia a hrozna.
a všetky rastliny,
Chválime vysoké pohoria,
ktoré vytvoril Stvoriteľ,
bohaté na pastviny a vodu,
z ktorých všetky sú sväté.
na ktorých prúdi
Ctíme si Vodu Života
mnoho potokov a riek.
a všetky vody na zemi,
Chválime sväté rastliny
či sú stojace alebo prúdia,
Anjela Zeme,
či sú to vody studní
ktoré vyrastajú zo zeme,
alebo prameňov,
aby nasýtili zvieratá a ľudí,
ktoré večne prúdia,
aby nasýtili Deti Svetla.
alebo požehnané
Zem je najsilnejším
kvapkajúce dažde,
Udržiavateľom,
prinášame obeť
svätým Udržiavateľom,
dobrým a svätým vodám,
Uchovávateľom!
ktoré stvoril Zákon.
Chválime silu mocného
Nech more buráca
Udržiavateľa, Zeme,
a všetky vody, svet a ony,
stvorenej Nebeským Otcom!
ktoré v nich prebývajú.
Chválime liečiteľov Zeme,
Nechaj prúdy tlieskať,
tých, ktorí poznajú tajomstvá
nech sú kopce spolu radostné.
bylín a rastlín.
Hlas Pána je vo vodách:
Im odhalil Anjel Zeme
Boh Slávy hrmí.
staroveké poznanie.
Nebeský Otče!
Pán stvoril lieky zo Zeme
I ty, Anjel Vody!
a ten, kto je múdry,
Sme ti vďační
ich používa.
a žehnáme tvoje meno.
Nebola voda
Príval lásky vyviera
osladená drevom,
zo skrytých oblastí
aby jeho sila
dole na zem:
mohla byť známa?
Bratstvo
A niektorým z bratov
je navždy požehnané
dal schopnosť,
vo Svätej Vode Života.
aby Zákon mohol byť
Anjel Zeme
ctený a napĺňaný.
Vzývame Zem Hojnosti!
S ním liečia ľudí
Ktorá vlastní
Zdravie a Šťastie
a odstraňujú ich bolesti
a je mocnejšia,
ich práci nie je konca,
než všetky jej Tvory.
A od nich je mier
Chválime túto širokú Zem,
všade na Zemi.
rozšírenú doďaleka cestami,
Daj teda miesto
výnosnú, plodiacu,
liečiteľom a cti ich,

pretože ich stvoril
Nebeský Otec:
Nenechaj ich odísť od seba,
lebo ich môžeš potrebovať.
Chválime oráčov,
ktorí pracujú spoločne
v Záhrade Bratstva, na
poliach, ktoré požehnal Pán:
Ten, kto by obrábal zem
ľavou rukou,
do pravej mu ona bude
prinášať hojnosť ovocia,
zdravých zelených rastlín
a zlatého obilia.
Sladkosť a plodnosť
bude prúdiť zo zeme
a z polí, spolu so zdravím
a liečením, s plnosťou
a hojnosťou. Ten, kto seje
obilie, trávu a ovocie,
seje Svätý Zákon:
Pomáha Zákonu Stvoriteľa
postupovať. Keď bude
celá Zem záhradou,
potom bude celý fyzický svet
oslobodený od staroby
a smrti, úpadku a rozkladu,
navždy a navždy.
Milosrdenstvo a pravda
sa spolu stretnú,
spravodlivosť a mier
sa navzájom pobozkajú,
pravda bude vyvierať
na povrch zeme
a sláva bude prebývať
v našej krajine.
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