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Ako slová
Esenské evanjelium mieru
a vpredu sa dvíhajú tmavé
Dávnych
Kniha druhá
pohoria učenia.
sú vyryté
Mnoho je takých,
Božou rukou
Neznáme knihy Esenov
ktorí sa ich boja prekročiť
na Sväté Zvitky,
Sedemnásobný mier
a mnohí sú takí,
tak je Zákon
ktorí spadli zo zrázu
vrytý do sŕdc
Z esenskej knihy
alebo
veriacich,
Ježiša
nerovného úbočia,
ktorí ich študujú.
SEDEMNÁSOBNÝ
ublížili si a krvácajú.
Pretože sa hovorí o dávnych,
Ale viera je sprievodca
MIER
že na počiatku
cez rozširujúce sa priepasti
existovali obri
a vytrvalá opora
Pretože ako
na zemi
v rozoklaných skalách.
tam môže byť mier,
a mocní muži,
Za mrazivými
keď každý človek
ktorí vzišli z dávnych
vrcholmi námahy
usiluje o vlastný zisk
mužov veľkej slávy.
leží mier a krása
a predáva svoju dušu
A Deti Svetla budú
Nekonečnej Záhrady
do otroctva?
strážiť a ochraňovať
Poznania, v ktorej
Ty, Dieťa Svetla,
ich písané slovo,
význam Zákona
zhromaždi sa
aby sme sa znovu
je daný na známosť
s tvojimi bratmi
nestali ako zvieratá
Deťom Svetla.
a potom choďte
a nepoznali
Tu,
učiť
Kráľovstvo Anjelov.
v centre jej lesa
cesty Zákona
Vedzte tiež,
stojí Strom Života,
tých, ktorí budú počúvať.
že jedine prostredníctvom
tajomstvo tajomstiev.
Ten, kto našiel mier
písaného slova
Ten, kto našiel mier
s bratstvom
nájdete Zákon,
s učením Dávnych
človeka,
ktorý je nepísaný,
prostredníctvom
urobil zo seba
tak ako prameň,
svetla mysle,
spolupracovníka Boha.
ktorý prúdi zo zeme,
prostredníctvom
Spoznaj tento mier
má skrytý zdroj
svetla prírody
svojou mysľou,
v tajných hĺbkach
a prostredníctvom
túž po tomto mieri
pod zemou.
Svätého Slova
svojim srdcom,
Písaný Zákon
vstúpil
naplň tento mier
je nástroj, ktorým
do mračnami naplnenej
svojim telom.
je nepísaný Zákon
Dvorany Dávnych,
Požehnané je
pochopený, rovnako ako sa
kde prebýva Sväté Bratstvo,
Dieťa Svetla,
nemá vetva stromu
o ktorom nemôže
ktoré študuje
stane spievajúcou flautou
žiaden človek hovoriť.
Knihu Zákona,
v rukách
pretože bude ako sviečka
Spoznaj tento mier
pastiera.
svojou mysľou,
v temnote noci
Mnoho je tých,
túž po tomto mieri
a ako ostrov pravdy
ktorí zostanú v pokojnom
svojim srdcom,
v mori lži,
údolí nevedomosti,
pretože vedzte,
naplň tento mier
kde sa deti hrajú
že písané slovo,
svojim telom.
a motýle tancujú
ktoré pochádza od Boha,
Požehnané je
na slnku v krátkej hodine
je odrazom
Dieťa Svetla,
svojho života.
Nebeského Mora,
ktoré pozná svoju
Ale nikto tam
rovnako ako jasné hviezdy
Pozemskú Matku,
odrážajú tvár Neba.
pretože ona je darcom života.
nemôže zostať dlho
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v ovocí stromov.
Vedz,
naplň tento mier
Svetlo tvojich očí,
že tvoja Matka je v tebe
svojim telom.
sluch tvojich uší,
a ty si v nej.
Požehnané je
sú zrodené
Ona ťa zrodila
Dieťa Svetla,
z farieb a zvukov
a ona ti dala život.
ktoré hľadá svojho
tvojej Pozemskej Matky,
Bola to ona,
Nebeského Otca,
ktorá ťa
kto ti dal telo
pretože bude mať
obklopuje,
a jej ho jedného dňa
život večný.
ako morské vlny
vrátiš späť.
Ten, kto prebýva
obklopujú rybu,
Vedz, že krv,
na tajnom mieste
ako víriaci vzduch vtáka.
ktorá v tebe prúdi,
na Najvyššej Výšine, bude
V pravde ti hovorím,
pobývať v tieni
je zrodená z krvi
človek je synom
Všemohúceho.
tvojej Pozemskej Matky.
Pozemskej Matky
Jej krv
Pretože on dá svojim
a z nej
Anjelom dohliadať nad tebou,
padá z oblakov,
Syn Človeka získal
aby ťa viedol
vyviera
celé svoje telo,
na všetkých tvojich cestách.
z lona Zeme,
rovnako ako telo
Vedzte,
šumí v horských
novonarodeného dieťaťa
že Pán je nám miestom,
potokoch,
je zrodené
na ktorom spočívame
tečie v širokých
z lona jeho matky.
po celé generácie.
riekach nížin,
V pravde ti hovorím,
Predtým, než
spí v jazerách,
ty si jedným
vznikli pohoria
zúri mocne
s Pozemskou Matkou,
a dokonca predtým, než
v búrlivých moriach.
ona je v tebe
stvoril Zem a svet,
Vedz, že vzduch,
a ty si v nej.
od večnosti
ktorý dýchaš,
Z nej si bol zrodený
po večnosť,
je zdrodený z dychu
v nej žiješ
existovala láska
tvojej Pozemskej Matky.
a k nej sa
medzi Nebeským Otcom
Jej dych je blankytný
znovu navrátiš.
a jeho deťmi.
vo výšinách nebies,
Dodržuj preto jej zákony,
A ako bude táto láska
hučí
pretože nikto nemôže žiť
na vrcholoch pohorí,
prerušená?
dlho, ani byť šťastný,
Od počiatku až po
šepká
jedine ten, kto ctí
koniec času
v lístí stromov,
svoju Pozemskú Matku
vlní sa
svätý plameň lásky
a dodržiava jej zákony.
nad kukuričnými poliami,
obklopuje hlavy
Pretože tvoj dych
drieme
Nebeského otca
je jej dychom,
v hlbokých údoliach,
a Detí Svetla:
tvoja krv je jej krvou,
horí v horúcej púšti.
Ako teda bude táto láska
tvoje kosti sú jej kosťami,
Vedz, že
uhasená?
tvoje mäso je jej mäsom,
tvrdosť tvojich kostí
Pretože ona nehorí
je zrodená z kostí
ako sviečka
tvoje oči a uši
tvojej Pozemskej Matky,
ani ako oheň
sú jej očami a ušami.
zo skál a kameňov.
zúriaci v lese.
Ten, kto našiel mier so
Vedz, že
Hľa, horí plameňom
svojou Pozemskou Matkou,
mäkkosť tvojho mäsa
Večného Svetla
nikdy nepozná smrť.
je zrodená z mäsa
a ten plameň
Spoznaj tento mier
tvojej Pozemskej Matky,
nemôže byť zničený.
svojou mysľou,
tej, ktorej mäso rastie
Vy, ktorí milujete
túž po tomto mieri
žlté a červené
svojho Nebeského Otca,
svojim srdcom,
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deti moje?
konajte podľa jeho príkazu:
ani jediný list
Ako môžeme vypovedať
Kráčajte s jeho
Svätého Zákona
svojimi perami to,
Svätými Anjelmi
sa nezmení ani nepominie.
čo nemôže byť vyslovené?
a nájdite svoj mier
Pretože na počiatku
Je to ako granátové jablko
bol Zákon,
s jeho Svätým Zákonom.
zjedené nemým:
Pretože jeho Zákon
ten Zákon bol s Bohom
ako potom môže
je úplný Zákon:
a ten Zákon bol Boh.
porozprávať o jeho chuti?
Nech Sedemnásobný Mier
Áno, je to Zákon zákonov.
Ak povieme,
Týmto Zákonom
Nebeského Otca
že Nebeský Otec
je s tebou navždy.
stvoril Zem
prebýva v nás,
a nebesá, aby boli jedným;
potom sú
pohoria a more
nebesá zahanbené;
sú jeho podnožkami.
ak povieme,
So svojimi rukami
že prebýva mimo nás,
stvoril nás,
je to lož.
vymodeloval nás
Oko, ktoré
a dal nám
skúma ďaleký horizont
porozumenie, aby sme
a oko, ktoré vidí
sa mohli naučiť jeho Zákonu.
srdcia ľudí,
Je pokrytý Svetlom
on stvoril ako jedno oko.
ako rúchom:
On nie je zjavný,
Rozťahuje nebesá
on nie je skrytý.
ako záves.
On nie je zjavený
Z oblakov vytvára
ani nezjavený.
svoj voz;
Deti moje,
kráča
neexistujú slová, ktorými
na krídlach vetra.
možno opísať, čo on je!
Posiela pramene
Vieme len toto:
do údolí
my sme jeho deti
a jeho dych
a on je náš Otec.
je v mohutných stromoch.
On je náš Boh
Na jeho ruke sú
a my sme deti
hlboké oblasti Zeme,
jeho pastviny
sila kopcov
a ovečky z jeho ruky.
je tiež jeho,
Ten, ktorý našiel mier
more je jeho
so svojim Nebeským Otcom,
a jeho ruky
vstúpil do Svätyne
sformovali súš.
Svätého Zákona
Všetky nebesá
a podpísal zmluvu
hlásajú Slávu Božiu
s Bohom,
a nebeská klenba
ktorá pretrvá naveky.
ukazuje jeho Zákon.
Spoznaj tento mier
A jeho deťom
svojou mysľou,
odkazuje
túž po tomto mieri
svoje Kráľovstvo,
svojim srdcom,
tým, ktorí
naplň tento mier
kráčajú s jeho Anjelmi
a nachádzajú svoj mier
svojim telom.
s jeho Svätým Zákonom.
Hoci nebo a Zem
Chceli by ste vedieť viac,
môžu pominúť,
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