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našej Pozemskej Matky, vrátite späť. Z esenského evanjelia mieru 
ktorej mäso rastie Šťastní ste, Kniha prvá 
žlté a červené keď ste prišli, aby ste  A potom mnoho chorých 
v ovocí na stromoch spoznali ju a jej kráľovstvo; a zmrzačených prišlo 
a vyživuje nás ak prijmete za Ježišom a pýtali sa ho: 
v brázdach na poliach. anjelov vašej Matky „Ak všetko vieš, 
Naše vnútornosti a jej zákony. povedz nám, prečo trpíme 
sú zrodené z vnútorností V pravde vám hovorím, všetkými týmito 
našej Pozemskej Matky ten, kto robí tieto veci, bolestnými trápeniami? 
a sú ukryté pred našimi očami nikdy neuvidí chorobu. Prečo nie sme zdraví 
ako neviditeľné hĺbky Zeme. Pretože moc našej Matky ako ostatní ľudia? 
Svetlo našich očí, je nad všetko. Majster, vylieč nás, aby sme 
sluch našich uší, A ona zničí Satana aj my mohli byť silní 
sú zrodené z farieb a zvukov a jeho kráľovstvo  a nemuseli viac trpieť 
našej Pozemskej Matky, a vládne nad vašimi telami v našej biede. 
ktorá nás všetkých obklopuje a všetkými živými vecami. Vieme, že je v tvojej moci 
ako morské vlny rybu, Krv, ktorá tečie v nás, vyliečiť všetky choroby. 
ako víriaci vzduch vtáčika. je zrodená z krvi Osloboď nás od Satana 
V pravde vám hovorím, našej Pozemskej Matky. a od všetkých jeho 
Človek je Synom Jej krv padá z oblakov; veľkých utrpení. 
Pozemskej Matky tryská z lona Zeme; Majster, 
a od nej dostal buble v horských potokoch; maj s nami zľutovanie.“ 
Syn Človeka  tečie rozľahlo A Ježiš odpovedal: 
celé svoje telo, v riekach na rovinách; „Šťastní ste, keď  
rovnako ako telo spí v jazerách; prahnete po Pravde, 
novorodenca je zrodené mocne vyčíňa pretože vás nasýtim 
z lona jeho matky. v rozbúrených moriach. chlebom múdrosti. 
V pravde vám hovorím, Vzduch, ktorý dýchame, Šťastní ste, že klopete, 
ste jedno je zrodený z dychu pretože vám otvorím  
s Pozemskou Matkou, našej Pozemskej Matky. dvere života. 
ona je vo vás a vy ste v nej. Jej dych je azúrový Šťastní ste, 
Z nej ste boli zrodení, v nebeských výšinách; že chcete vyhnať 
v nej žijete šumí vo vrcholkoch hôr; moc Satana, 
a k nej sa znovu navrátite. šepká v listoch lesov; pretože vás zavediem 
Dodržiavajte preto jej  vzdúva sa nad  do kráľovstva 
zákony, pretože nikto nemôže kukuričnými poľami; anjelov našej Matky, 
žiť dlho ani byť šťastný, drieme v hlbokých údoliach, kde moc Satana 
iba ten, kto ctí spaľujúco horí v púšťach. nemôže vstúpiť.“ 
svoju Pozemskú Matku Tvrdosť našich kostí A potom sa ho spýtali 
a dodržuje jej zákony. je zrodená z kostí v úžase: 
Pretože váš dych našej Pozemskej Matky, „Kto je naša Matka 
je jej dychom, zo skál a kameňov. a kto sú jej anjeli? 
vaša krv je jej krvou, Stoja odhalené pred nebesami A kde je jej kráľovstvo?“ 
vaše kosti sú jej kosťami, na vrcholkoch hôr; „Vaša Matka je vo vás 
vaše mäso je jej mäsom, sú také obrovské, a vy ste v nej. 
vaše vnútornosti sú jej že spia na stenách hôr, Ona vás zrodila, 
vnútornosťami, vaše oči a uši ako modly stoja v púšti, ona vám dáva život. 
sú jej očami a ušami.  sú skryté v hĺbke Zeme. Bola to ona, 
V pravde vám hovorím, Mäkkosť nášho mäsa kto vám dal vaše telo 
ak nebudete dodržovať je zrodená z mäsa a jej ho jedného dňa 
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ako voda v močiari; chráni Syna Človeka jediný z týchto zákonov, 
zráža sa a černie od všetkých nebezpečenstiev ak budete škodiť 
ako noc smrti. a od všetkého zla. čo i len jedinej 
A jeho kosti sa stanú Pretože v pravde vám vravím, časti svojho tela, 
ťažké a hrčkavé; zlo a nespočetné  budete úplne stratení 
mäknú a lámu sa vo dvoje, nebezpečenstvá striehnu vo svojej bolestnej chorobe 
ako kameň padajúci na skalu. na Synov Ľudí. a bude tam plač 
A jeho mäso Belzebub, a škrípanie zubami. 
rastie tukom a vodnatie; vládca všetkých diablov, Vravím vám, 
hnije a kazí sa, zdroj všetkého zla, kým nebudete dodržiavať 
so svrabom a vredmi striehne v tele všetkých zákony vašej Matke, 
ktoré sú hnusné. Synov Ľudí. nijako nemôžete 
A jeho vnútornosti On je smrť, uniknúť smrti. 
sa napĺňajú pán všetkých trápení, A ten, kto sa pridŕža 
hnusnou špinou, berúc si na seba zákonov svojej Matky, 
s vytekajúcimi prúdmi príjemný odev, jeho sa bude pridŕžať 
hniloby; množstvo zvádza a láka Synov Ľudí. aj jeho Matka. 
odporných červov Sľubuje bohatstvo a moc, Ona vylieči všetky 
tam má svoj príbytok. nádherné paláce  jeho rany a on nikdy 
Jeho oči sa zakalia, a odevy zo zlata a striebra, nebude chorý. 
kým ich temná noc nezahalí množstvo služobníkov; Dá mu dlhý život 
a jeho uši sa upchajú sľubuje slávu a chválu, a ochráni ho  
ako hrobové ticho. smilstvo a zmyselnosť, od všetkého súženia, 
A nakoniec nenásytnosť a pitie vína, od ohňa, od vody. 
blúdiaci Syn Človeka búrlivý život a lenivosť, Lebo vaša Matka vás zrodila  
stratí život. nečinné dni. a udržuje vo vás život. 
Pretože nedodržiaval Láka každého tým, Dala vám svoje telo 
zákony svojej Matky k čomu je jeho srdce  a len ona vás lieči. 
a pridával hriech ku hriechu. náchylné. Šťastný je ten, kto miluje 
Preto sú mu odobraté A v deň, svoju matku a ticho leží 
všetky dary keď sa Synovia Ľudí na jej hrudi. 
Pozemskej matky, už stali otrokmi Pretože vaša Matka  
dych, krv, kosti, všetkej tejto márnivosti vás miluje,  
mäso, vnútornosti, oči a uši a hnusu, aj keď sa od nej odvrátite. 
a nakoniec všetko ostatné, potom ako cenu za to A o čo viac 
život, ktorým uchmatne od Synov Ľudí vás bude milovať, 
Pozemská Matka všetky veci, ktoré im  keď sa k nej znovu obrátite? 
korunovala jeho telo. Pozemská Matka V pravde vám poviem, veľmi 
Ak ale blúdiaci Syn Človeka hojne nadelila. veľká je jej láska, väčšia než 
ľutuje svoje hriechy, Zoberie im najväčšie pohoria, 
odčiní ich a znovu sa navráti ich dych, ich krv, hlbšia, než najhlbšie moria. 
k svojej Pozemskej Matke, ich kosti, mäso, A tí, ktorí milujú  
a ak dodržiava ich vnútornosti, oči svoju Matku, 
zákony Pozemskej Matky a ich uši. tých ona nikdy neopustí. 
a vyslobodí sa zo A dych Syna Človeka  Ako kvočka chráni 
Satanových pazúrov, sa skráti a stlmí, svoje kuriatka, 
odolávajúc jeho pokušeniam, a naplní sa bolesťou ako levica svoje levíčatá, 
potom Pozemská Matka a zlým zápachom. ako matka svoje 
znovu príjme A jeho krv sa stane novorodeniatko, 
svojho blúdiaceho Syna  hustou a zapáchajúcou tak Pozemská Matka 
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vo vašich vnútornostiach, a stali sa spravodlivými.“ s láskou a pošle mu svojich  
vo vašich očiach a ušiach Ježiš si sadol medzi nich anjelov, aby mu mohli slúžiť. 
a v každej malej časti a povedal: V pravde vám hovorím, 
vášho tela.  „V pravde vám hovorím, keď Syn Človeka 
Sú prítomné nikto nemôže byť šťastný, odoláva Satanovi, 
vo vzduchu, vo vode, len ten, kto dodržuje Zákon.“ ktorý v ňom prebýva 
v zemi, v rastlinách, A iní povedali: a nenapĺňa jeho vôľu, 
v slnečných lúčoch, „My všetci dodržujeme  v tej istej hodine 
v hlbinách aj vo výšinách. zákony Mojžiša, nášho  tam sú anjeli Matky, 
Všetky k vám hovoria, zákonodarcu, tak ako sú aby mu mohli slúžiť 
aby ste mohli porozumieť napísané v svätých písmach.“ s celou svojou silou 
jazyku a vôli Ježiš odpovedal: a úplne oslobodiť 
živého Boha. „Nehľadajte zákon  Syna Človeka z moci Satana. 
Ale vy zatvárate oči, vo svojich písmach, Pretože žiaden človek 
aby ste nemohli vidieť, pretože zákon je život nemôže slúžiť dvom pánom. 
zapchávate si uši, ale písmo je mŕtve. Pretože buď slúži 
aby ste nemohli počuť. V pravde vám vravím, Belzebubovi a jeho diablom 
V pravde vám hovorím, Mojžiš neprijal alebo slúži 
že písmo je dielom človeka, svoje zákony od Boha našej Pozemskej Matke 
ale život a všetky jeho napísané ale prostredníctvom a jej anjelom. 
nositelia sú dielom  živého slova. Buď slúži smrti 
nášho Boha. Zákon je živé slovo alebo slúži životu. 
Prečo nepočúvate živého Boha V pravde vám hovorím, 
slová Boha, ktoré sú živým prorokom šťastní sú tí, ktorí 
vpísané v Jeho dielach? pre živých ľudí. dodržiavajú zákony života 
A prečo študujete Vo všetkom, čo je živé, a nekráčajú 
mŕtve písma, je ten zákon napísaný. po cestách smrti. 
ktoré sú dielom Nájdete ho v tráve, Pretože v nich 
ľudských rúk?“ v strome, v rieke, sily života narastú silné 
„Ako môžeme čítať v pohorí, a oni uniknú 
zákony Boha inde, v nebeských vtákoch, trápeniam smrti.“ 
než v písmach? v morských rybách, A všetci, ktorí boli 
Kde sú napísané? ale hľadajte ho hlavne v sebe. okolo neho, 
Prečítaj nám ich Pretože v pravde vám vravím, počúvali tieto slová 
odtiaľ, kde ich vidíš, všetky žijúce veci sú s údivom, pretože 
pretože my nepoznáme  bližšie Bohu než písmo, v jeho slove bola sila  
nič iné než písma, ktoré je bez života. a on učil úplne inak, 
ktoré sme zdedili Boh stvoril život ako kňazi a zákonníci. 
od našich predkov. a všetky žijúce veci, A hoci slnko 
Povedz nám zákony, aby mohli pomocou práve zapadlo, neodchádzali 
o ktorých hovoríš, večného slova do svojich domovov. 
aby sme mohli byť učiť človeka zákonom Sedeli okolo Ježiša 
vyliečení a narovnaní.“ pravého Boha. a pýtali sa ho: 
Ježiš povedal: Boh nezapísal zákony „Majster, ktoré sú to  
„Vy nerozumiete na stránky kníh tie zákony života? 
slovám života, ale do vášho srdca Zostaň s nami o chvíľu  
pretože ste v smrti. a do vášho ducha. dlhšie a uč nás. 
Temnota zatemňuje Sú vo vašom dychu, Budeme počúvať 
vaše oči a a vaše uši vo vašej krvi, kostiach, tvoje učenie, 
sú upchaté hluchotou. vo vašom mäse, aby sme mohli byť vyliečení 
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Preto vám vravím, 
vôbec vám neprospieva, 
keď uprene hľadíte 
na mŕtve písma, 
ak svojimi skutkami 
popierate toho, 
kto vám tie písma dal. 
V pravde vám vravím, 
Boh a jeho zákony 
nie sú v tom, čo robíte. 
Nie sú v nenásytnosti 
a v pití vína, 
ani v búrlivom živote, 
ani žiadostivosti, 
ani honbe za bohatstvom, 
ani v nenávisti 
k vašim nepriateľom. 
Pretože všetky tieto veci 
sú ďaleko od pravého Boha 
a od jeho anjelov. 
Ale všetky tieto veci 
pochádzajú 
z kráľovstva temnoty 
a pána všetkých diablov. 
A všetky tieto veci 
nosíte v sebe 
a preto slovo a moc Božia 
do vás nevstúpi, 
všemožné zlé správanie 
a hnusné spôsoby 
majú príbytok 
vo vašom tele a duchu. 
Ak chcete, aby slovo 
živého Boha a jeho moc 
mohla do vás vstúpiť, 
neznečisťujte svoje telo 
a svojho ducha, pretože  
telo je chrámom ducha 
a duch je chrámom božím. 
Očistite preto chrám, 
aby Pán toho chrámu 
mohol v ňom prebývať 
a obývať miesto, 
ktoré ho je hodné. 


