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planúcimi všetkými smermi.
na brehu rieky
Esenské Evanjelium Mieru,
Pozrite, ó Synovia Svetla
a tam pokľakol na mieste,
Kniha 4:
na vetvy Stromu Života
kde korene, pokrivené
Učenie Vyvoleného
naťahujúce sa
a dôstojné vekom,
- Esenské prijímanie a Sväté
smerom ku kráľovstvu
rozostierali sa na brehu rieky.
prúdy
Nebeského Otca.
Synovia Svetla
ESENSKÉ PRIJÍMANIE
A pozrite na korene
pokľakli tiež
A prihodilo sa,
Stromu Života
a s úctou sa dotkli
že Ježiš zhromaždil
zostupujúce do lona
kmeňa starobylého stromu,
Synov Svetla
Pozemskej Matky.
pretože ich učili,
na brehu rieky,
Syn Človeka
že stromy sú Bratia
aby im odhalil to,
je povýšený na večnú výšinu
Synov Ľudí.
čo bolo skryté;
a vstupuje do zázrakov
Pretože ich matka je tá istá
pretože uplynula
tej roviny;
Pozemská Matka,
doba siedmych rokov
pretože len Syn Človeka
ktorej krv prúdi
a každý bol zrelý pre pravdu,
nosí vo svojom tele
v miazge stromu
tak ako sa kvet otvára
korene Stromu Života;
i v tele Syna Človeka.
z púčiku,
rovnaké korene,
A ich otec je ten istý
keď ho anjeli slnka a vody
aké pijú z hrude
Nebeský Otec,
privedú do času kvitnutia.
Pozemskej Matky
ktorého zákony sú vpísané
A všetci z nich
a iba Syn Človeka
do vetiev stromu,
boli úplne iní,
nesie vo svojej duši
a ktorého zákony
pretože niektorí boli
vetvy Stromu Života;
sú vyryté na čele
plnoletí a niektorí
rovnaké vetvy,
Syna Človeka.
mali ešte rosu mladosti
ktoré dosahujú k oblohe,
Ježiš natiahol svoje ruky
na svojich lícach,
až do kráľovstva
k stromu a povedal:
niektorí boli vychovaní
Nebeského Otca.
„Hľa, Strom Života,
podľa tradícií ich otcov
A po sedem rokov
ktorý stojí uprostred
a iní nevedeli,
ste pracovali
Večného Mora.
kto bol ich otcom a matkou.
počas dňa s anjelmi
Nepozerajte len očami tela,
Ale všetci mali účasť
Pozemskej Matky
ale pozrite sa aj očami ducha
na priezračnosti oka
a po sedem rokov
na Strom Života
a pružnosti tela,
ste spali v náručí
pri prameni
pretože toto boli znaky toho,
Nebeského Otca.
plynúcich prúdov;
že po sedem rokov
A teraz vaša odmena
pri živom prameni
kráčali s anjelmi
bude veľká,
v krajine sucha.
Pozemskej Matky
pretože vám bude daný
Pozrite na večnú záhradu
a poslúchali jej zákony.
dar jazykov,
zázrakov a v jej strede
A po sedem rokov
aby ste si mohli pritiahnuť
Strom Života,
neznámi anjeli
plnú moc
tajomstvo tajomstiev,
Nebeského Otca
Pozemskej Matky,
rastúci večnými vetvami
učili ich počas
mať moc
pre večné pestovanie,
hodín ich spánku.
nad jej anjelmi
aby ponoril svoje korene
A teraz nadišiel deň,
a vládu nad celým
do prúdu života
kedy vstúpia
jej kráľovstvom;
z večného zdroja.
do Bratstva Vyvolených
a aby ste si mohli pritiahnuť
Pozrite sa očami ducha
a naučia sa tajné učenie
oslňujúcu slávu
na anjelov dňa
Starších, dokonca to
Nebeského Otca,
a anjelov noci,
od Enocha a pred ním.
aby ste mohli
ktorí ochraňujú ovocie
Ježiš viedol Synov Svetla
prikazovať jeho anjelom
plameňmi Večného Svetla
k starobylému stromu
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mojimi očami a ušami.
a tajomnými vecami.
a vstúpiť do života
Nikdy ju neopustím
Pretože pravdivo vám
večného
a ona bude vždy
hovorím, všetky veci existujú
v nebeských kráľovstvách.
vyživovať
z Boha a nie je nič okrem
A po sedem rokov
a udržiavať moje telo.“
neho. Nasmerujte teda
tieto slová
A pocítite energiu
svoje srdcia, aby ste mohli
neboli vám dané,
Pozemskej Matky
kráčať po správnych cestách,
pretože ten,
prúdiacu vaším telom
kde je jeho prítomnosť.
kto používa dar jazykov
ako rieka,
Keď ráno otvoríte oči,
na zháňanie bohatstva,
keď je naplnená dažďami
ešte predtým, než bolo
alebo aby mal moc
a preteká mocne
vaše telo povolané
nad svojimi nepriateľmi,
s veľkým hukotom.
Anjelom Slnka,
ten nebude viac
A na sekundu ráno
povedzte sami sebe
Synom Svetla
po Sabate
tieto slová a nechajte ich
ale šteňaťom diabla
vyslovte tieto slová:
znieť vo svojej duši;
a tvorom temnoty.
„Anjel Zeme,
pretože slová
Pretože iba čistá voda
učiň plodným moje semeno
sú ako mŕtve listy,
dokáže odrážať
a so svojou mocou
keď v nich nie je
slnečné svetlo
daj život môjmu telu.“
žiaden život z ducha.
a voda,
Tak ako vaše semeno
Vyslovte teda tieto slová:
ktorá sa stala močiarom
vytvára nový život,
„Vstupujem do večnej
so špinou a temnotou,
tak prúdi cez zem semeno
a nekonečnej záhrady
nedokáže odrážať nič.
Anjela Zeme,
sviatosti,
A keď
v tráve, v pôde,
môj duch je v jednote
telo a duch Syna Človeka
vo všetkých živých veciach,
s Nebeským Otcom,
kráčali s anjelmi
ktoré rastú z pôdy.
moje telo je v jednote
Pozemskej Matky
Vedzte, ó Synovia Svetla,
s Pozemskou Matkou,
a Nebeského Otca
že rovnaký
moje srdce je v súlade
po sedem rokov,
Anjel Zeme,
s mojimi Bratmi,
potom je človek ako
ktorý vaše semeno
Synmi Ľudí,
tečúca rieka
premieňa v synov,
venujúc môjho ducha,
pod poludňajším slnkom,
premieňa aj maličký žaluď
moje telo a moje srdce
odrážajúca oslnivé
na takýto mocný dub
svätému, čistému
svetlá žiarivých klenotov.
a dáva
a spásonosnému Učeniu,
Počúvajte ma, Synovia
pšenici nesúcej zrno
tomu Učeniu,
Svetla, pretože vám udelím
vyrásť na chlieb
ktoré od dávna
dar jazykov,
pre Syna Človeka.
bolo známe Enochovi.“
aby ste sa hovorením
A semeno vášho tela
A keď tieto slová
s vašou Pozemskou Matkou
nemusí vstúpiť do tela ženy,
vstúpia do vášho ducha,
ráno
aby vytvorilo život;
prvé ráno po Sabate
a s vaším Nebeským Otcom
pretože sila
vyslovte tieto slová:
večer
Anjela Zeme
„Pozemská Matka
mohli priblížiť
môže stvoriť život
a ja sme jedno.
viac a viac k jednote
z ducha vo vnútri
Jej dych je mojím dychom;
s kráľovstvami
tak ako aj život
jej krv je mojou krvou;
Zeme a Neba,
z tela navonok.
jej kosť, jej mäso,
tej jednote, pre ktorú
A na tretie ráno po Sabate
jej vnútornosti,
je Syn Človeka predurčený
vyslovte tieto slová:
jej oči a uši,
od počiatku vekov.
„Anjel Života,
sú mojimi kosťami, mäsom,
Oboznámim vás
vstúp so silou
mojimi vnútornosťami,
s hlbokými
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A na siedme ráno po Sabate
pred Nebeského Otca, komu
do údov môjho tela.“
vyslovte tieto slová:
Anjel Radosti nedovolí
A s týmito slovami
„Anjel Vzduchu,
prejsť. Pretože v radosti
objímte Strom Života,
vstúp do môjho dychu
bola Zem stvorená
tak ako ja objímam
a daj Vzduch Života
a v radosti
tento bratský dub
môjmu telu.“
dala Matka Zem
a pocítite, silu
Vedzte, ó Synovia Svetla,
A Nebeský Otec
Anjela Života
že Anjel Vzduchu
zrod Synovi Človeka.
prúdiť do vašich rúk,
je poslom
A na piate ráno po Sabate
do vašich nôh a
Nebeského Otca
vyslovte tieto slová:
do všetkých častí vášho tela,
a nikto neprichádza
„Anjel Slnka, vstúp
tak ako miazga prúdi
pred tvár boha,
do môjho tela a nechaj ma
v strome na jar,
koho Anjel Vzduchu nepustí.
vykúpať sa v ohni života.“
tak ako vyteká
Pretože nemyslíme
A pocítite
von z kmeňa,
na Anjela Vzduchu,
lúče vychádzajúceho slnka
tak Anjel Života
keď dýchame,
vstupovať do centrálneho
zaplaví vaše telo
pretože dýchame
bodu vášho tela,
silou Pozemskej Matky.
bez uvažovania,
tam v strede,
A na štvrté ráno po Sabate
tak ako synovia temnoty
kde sa spájajú
vyslovte tieto slová:
žijú svoje životy
anjeli dňa a noci
„Anjel Radosti,
bez uvažovania.
a sila slnka bude vaša,
zostúp na Zem,
Keď ale moc života
aby ste ju nasmerovali
vylej krásu
vstupuje do našich slov
do akejkoľvek časti
a potešenie na všetky deti
a do nášho dýchania,
vášho tela, pretože anjeli
Pozemskej Matky
potom vždy
tam prebývajú.
a Nebeského Otca.“
vzývajte Anjela Vzduchu,
A na šieste ráno po Sabate
A pôjdete ďalej
ako vzývate aj
vyslovte tieto slová:
na polia kvetov
neznámych anjelov
„Anjel Vody,
po daždi a vzdáte vďaku
Nebeského Otca;
vstúp do mojej krvi
vašej Pozemskej Matky
a dostanete sa
a daj Vodu Života
za sladkú vôňu kvetov,
bližšie a bližšie
môjmu telu.“
pretože pravdivo vám
k nebeským kráľovstvám.
A pocítite,
hovorím, kvet nemá
A večer na Sabat
ako rútiaci sa prúd rieky,
iného dôvodu,
vyslovte tieto slová:
silu Anjela Vody
než priniesť radosť do srdca
„Nebeský Otec
vstupovať do vašej krvi
Syna Človeka.
a ja Jedno sme.“
a ako potôčiky
A vy budete počúvať
A zatvorte oči,
nejakého prúdu,
novými ušami
Synovia Človeka
pošle silu Pozemskej Matky
pieseň vtákov
a v spánku vstúpte
vašou krvou
a pozorovať novými očami
do neznámych sfér
do všetkých častí vášho tela.
farby slnka
Nebeského Otca.
A to bude
pri jeho východe a západe;
A vykúpete sa
na vyliečenie, pretože sila
a všetky tieto dary
vo svetle hviezd
Anjela Vody
Pozemskej Matky
a Nebeský otec
je veľmi veľká
spôsobia, že vo vás
vás bude držať vo svojej ruke
a keď k nemu hovoríte,
bude vyvierať radosť
a dá, aby prameň poznania
pošle vám svoju silu
tak, ako prameň
vyvieral vo vašom vnútri;
vždy, keď prikážete,
znenazdajky vyviera
žriedlo moci
pretože keď Boží anjeli
na neúrodnom mieste.
vylievajúce živé vody,
prebývajú v Synovi Človeka,
A budete vedieť,
záplava lásky
všetky veci sú možné.
že nikto neprichádza
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a vše objímajúcej múdrosti,
ako nádhera
Večného Svetla.
A jedného dňa
sa oči vášho ducha otvoria
a vy budete vedieť
všetky veci.
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