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našej Pozemskej Matky, vrátite späť. Z esenského evanjelia mieru 
ktorej mäso rastie Šťastní ste, A potom mnoho chorých 
žlté a červené keď ste prišli, aby ste  a zmrzačených prišlo 
v ovocí na stromoch spoznali ju a jej kráľovstvo; za Ježišom a pýtali sa ho: 
a vyživuje nás ak prijmete „Ak všetko vieš, 
v brázdach na poliach. anjelov vašej Matky povedz nám, prečo trpíme 
Naše vnútornosti a jej zákony. všetkými týmito 
sú zrodené z vnútorností V pravde vám hovorím, bolestnými trápeniami? 
našej Pozemskej Matky ten, kto robí tieto veci, Prečo nie sme zdraví 
a sú ukryté pred našimi očami nikdy neuvidí chorobu. ako ostatní ľudia? 
ako neviditeľné hĺbky Zeme. Pretože moc našej Matky Majster, vylieč nás, aby sme 
Svetlo našich očí, je nad všetko. aj my mohli byť silní 
sluch našich uší, A ona zničí Satana a nemuseli viac trpieť 
sú zrodené z farieb a zvukov a jeho kráľovstvo  v našej biede. 
našej Pozemskej Matky, a vládne nad vašimi telami Vieme, že je v tvojej moci 
ktorá nás všetkých obklopuje a všetkými živými vecami. vyliečiť všetky choroby. 
ako morské vlny rybu, Krv, ktorá tečie v nás, Osloboď nás od Satana 
ako víriaci vzduch vtáčika. je zrodená z krvi a od všetkých jeho 
V pravde vám hovorím, našej Pozemskej Matky. veľkých utrpení. 
Človek je Synom Jej krv padá z oblakov; Majster, 
Pozemskej Matky tryská z lona Zeme; maj s nami zľutovanie.“ 
a od nej dostal buble v horských potokoch; A Ježiš odpovedal: 
Syn Človeka  tečie rozľahlo „Šťastní ste, keď  
celé svoje telo, v riekach na rovinách; prahnete po Pravde, 
rovnako ako telo spí v jazerách; pretože vás nasýtim 
novorodenca je zrodené mocne vyčíňa chlebom múdrosti. 
z lona jeho matky. v rozbúrených moriach. Šťastní ste, 
V pravde vám hovorím, Vzduch, ktorý dýchame, že klopete, 
ste jedno je zrodený z dychu pretože vám otvorím  
s Pozemskou Matkou, našej Pozemskej Matky. dvere života. 
ona je vo vás Jej dych je azúrový Šťastní ste, 
a vy ste v nej. v nebeských výšinách; že chcete vyhnať 
Z nej ste boli zrodení, šumí vo vrcholkoch hôr; moc Satana, 
v nej žijete šepká v listoch lesov; pretože vás zavediem 
a k nej sa znovu navrátite. vzdúva sa nad  do kráľovstva 
Dodržiavajte preto jej  kukuričnými poľami; anjelov našej Matky, 
zákony, pretože nikto nemôže drieme v hlbokých údoliach, kde moc Satana 
žiť dlho ani byť šťastný, spaľujúco horí v púšťach. nemôže vstúpiť.“ 
iba ten, kto ctí Tvrdosť našich kostí A potom sa ho spýtali 
svoju Pozemskú Matku je zrodená z kostí v úžase: 
a dodržuje jej zákony. našej Pozemskej Matky, „Kto je naša Matka 
Pretože váš dych zo skál a kameňov. a kto sú jej anjeli? 
je jej dychom, Stoja odhalené pred nebesami A kde je jej kráľovstvo?“ 
vaša krv je jej krvou, na vrcholkoch hôr; „Vaša Matka je vo vás 
vaše kosti sú jej kosťami, sú také obrovské, a vy ste v nej. 
vaše mäso je jej mäsom, že spia na stenách hôr, Ona vás zrodila, 
vaše vnútornosti sú jej ako modly stoja v púšti, ona vám dáva život. 
vnútornosťami, vaše oči a uši sú skryté v hĺbke Zeme. Bola to ona, 
sú jej očami a ušami.  Mäkkosť nášho mäsa kto vám dal vaše telo 
V pravde vám hovorím, je zrodená z mäsa a jej ho jedného dňa 
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hustou a zapáchajúcou tak Pozemská Matka ak nebudete dodržovať 
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 Je mŕtvy, 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 množstvo služobníkov; Dá mu dlhý život 
nezahalí sľubuje slávu a chválu, a ochráni ho  
a jeho uši sa upchajú smilstvo a zmyselnosť, od všetkého súženia, 
ako hrobové ticho. nenásytnosť a pitie vína, od ohňa, od vody. 
A nakoniec búrlivý život a lenivosť, Lebo vaša Matka vás zrodila  
blúdiaci Syn Človeka nečinné dni. a udržuje vo vás život. 
stratí život. Láka každého tým, Dala vám svoje telo 
Pretože nedodržiaval k čomu je jeho srdce  a len ona vás lieči. 
zákony svojej Matky náchylné. Šťastný je ten, kto miluje 
a pridával hriech ku hriechu. A v deň, svoju matku a ticho leží 
Preto sú mu odobraté keď sa Synovia Ľudí na jej hrudi. 
všetky dary už stali otrokmi Pretože vaša Matka  
Pozemskej matky, všetkej tejto márnivosti vás miluje,  
dych, krv, kosti, a hnusu, aj keď sa od nej odvrátite. 
mäso, vnútornosti, oči a uši potom ako cenu za to A o čo viac 
a nakoniec všetko ostatné, uchmatne od Synov Ľudí vás bude milovať, 
život, ktorým všetky veci, ktoré im  keď sa k nej znovu obrátite? 
Pozemská Matka Pozemská Matka V pravde vám poviem, veľmi 
korunovala jeho telo. hojne nadelila. veľká jej láska, väčšia než 
Ak ale blúdiaci Syn Človeka Zoberie im najväčšie pohoria, 
ľutuje svoje hriechy, ich dych, ich krv, hlbšia, než najhlbšie moria. 
odčiní ich ich kosti, mäso, A tí, ktorí milujú  
a znovu sa navráti ich vnútornosti, oči svoju Matku, 
k svojej Pozemskej Matke, a ich uši. tých ona nikdy neopustí. 
a ak dodržiava A dych Syna Človeka  Ako kvočka chráni 
zákony Pozemskej Matky sa skráti a stlmí, svoje kuriatka, 
a vyslobodí sa zo a naplní sa bolesťou ako levica svoje levíčatá, 
Satanových pazúrov, a zlým zápachom. ako matka svoje 
odolávajúc jeho pokušeniam, A jeho krv sa stane novorodeniatko, 
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Sú vo vašom dychu, Budeme počúvať potom Pozemská Matka 
vo vašej krvi, kostiach, tvoje učenie, znovu príjme 
vo vašom mäse, aby sme mohli byť vyliečení svojho blúdiaceho Syna  
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 božie 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 vyrovnaní.“ 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. 
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vyvstanú z vás Satan a jeho trápenia Temnota zatemňuje 
ako sa krúti dym z ohňa môžu byť vyhnané iba vaše oči a a vaše uši 
smerom hore pôstom a modlitbou. sú upchaté hluchotou. 
a stratí sa v mori vzduchu. Odíďte vy sami, Preto vám vravím, 
Pretože v pravde vám vravím, postite sa osamote a nikomu vôbec vám neprospieva, 
svätý je anjel vzduchu, svoj pôst neodhaľujte. keď uprene hľadíte 
ktorý čistí všetko, Živý Boh to uvidí na mŕtve písma, 
čo je nečisté a učiní a veľká bude vaša odmena. ak svojimi skutkami 
zo všetkého zapáchajúceho  A postite sa, kým Belzebub popierate toho, 
veci sviežej vône. a všetky jeho zlá kto vám tie písma dal. 
Žiaden človek nemôže od vás neodídu V pravde vám vravím, 
predstúpiť pred tvár Boha, a kým všetci anjeli Boh a jeho zákony 
ak ho nepustí  vašej Pozemskej Matky nie sú v tom, čo robíte. 
anjel vzduchu. neprídu vám slúžiť. Nie sú v nenásytnosti 
Skutočne, všetci musia byť Pretože v pravde vám vravím, a v pití vína, 
znovu zrodení vzduchom kým sa nebudete postiť, ani v búrlivom živote, 
a pravdou, pretože vaše telo nikdy nebudete oslobodení ani žiadostivosti, 
dýcha vzduch z moci Satana ani honbe za bohatstvom, 
Pozemskej Matky a od všetkých chorôb, ani v nenávisti 
a váš duch dýcha pravdu ktoré prichádzajú od Satana. k vašim nepriateľom. 
Nebeského Otca. Postite sa a modlite sa  Pretože všetky tieto veci 
Po anjelovi vzduchu vrúcne, hľadajte moc sú ďaleko od pravého Boha 
vyhľadajte anjela vody. živého Boha a od jeho anjelov. 
Vyzujte svoje topánky pre svoje vyliečenie. Ale všetky tieto veci 
a zložte svoje oblečenie Kým sa postíte,  pochádzajú 
a poddajte sa anjelovi vody, vyhnite sa Synom Ľudí z kráľovstva temnoty 
aby objal vaše telo. a hľadajte anjelov a pána všetkých diablov. 
Odovzdajte sa úplne našej Pozemskej Matky, A všetky tieto veci 
do jeho objímajúceho náručia pretože kto hľadá, nájde. nosíte v sebe 
a tak často, ako hýbete Vyhľadajte čerstvý vzduch  a preto slovo a moc Božia 
vzduchom svojim dychom, lesa a polí do vás nevstúpi, 
hýbte svojím telom aj vodu. a tam uprostred nich všemožné zlé správanie 
V pravde vám hovorím, nájdete anjela vzduchu. a hnusné spôsoby 
anjel vody Vyzujte si svoje topánky, majú príbytok 
vyženie z vášho tela odložte oblečenie vo vašom tele a duchu. 
všetko nečisté, a podvoľte sa anjelovi  Ak chcete, aby slovo 
čo ho znečisťuje  vzduchu, aby objal vaše telo. živého Boha a jeho moc 
zvonku aj zvnútra. Potom dýchajte  mohla do vás vstúpiť, 
A všetky nečisté dlho a zhlboka, neznečisťujte svoje telo 
a zapáchajúce veci aby anjel vzduchu mohol a svojho ducha, 
z vás odtečú, vojsť do vás. pretože telo a duch 
ako nečistota z oblečenia V pravde vám hovorím, sú chrámom božím. 
vypraného vo vode anjel vzduchu Očistite preto chrám, 
odtečie preč a stratí sa vyženie z vášho tela aby Pán toho chrámu 
v prúde rieky. všetku nečistotu, mohol v ňom prebývať 
V pravde vám hovorím, ktorá ho znečistila a obývať miesto, 
svätý je anjel vody, zvonku aj zvnútra. ktoré ho je hodné. 
ktorý očistí všetko, A takto Obnovte sami seba 
čo je nečisté a učiní všemožné zápachy a postite sa. Pretože 
zo všetkého zapáchajúceho  a nečisté veci v pravde vám hovorím, 
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Pretože v pravde vám vravím, ktorá znečisťovala veci sviežej vône. 
svätý je anjel, chrám vášho tela; Žiaden človek nemôže 
slnečného svetla, aj všetky hriechy, ktoré predstúpiť pred tvár Boha, 
ktorý čistí všetko, prebývajú vo vašom tele, ak ho nepustí anjel vody. 
čo je nečisté a učiní a trápia vás Skutočne, všetci musia byť 
zo všetkého zapáchajúceho  všemožnými bolesťami. znovu zrodení vodou 
veci sviežej vône. V pravde vám hovorím, a pravdou, pretože  
Žiaden človek nemôže krst vodou vás oslobodí vaše telo sa kúpe v rieke 
predstúpiť pred tvár Boha, od všetkého tohto. pozemského života 
ktorého nepustí  Vystavte svoje telo a váš duch sa kúpe 
anjel slnečného svetla. plynúcej rieke v rieke života večného. 
Skutočne, všetci musia byť a tam v náručí anjela vody Pretože svoju krv máte 
znovu zrodení slnkom vzdávajte vďaky od našej Pozemskej Matky 
a pravdou, pretože vaše telo živému Bohu za to, že vás a v pravde, 
sa hreje na slnečnom svetle oslobodil od vašich hriechov. od nášho Nebeského Otca. 
Pozemskej Matky A tento svätý krst Nemyslite si, že stačí, 
a váš duch sa hreje anjelom vody je aby vás anjel vody 
na slnečnom svetle pravdy znovuzrodením do nového  objal iba z vonku. 
Nebeského Otca. života. Pretože vaše oči V pravde vám hovorím, 
Anjeli vzduchu, vody od toho času uvidia nečistota vo vnútri 
a slnečného svetla sú bratia. a vaše uši budú počuť. je oveľa väčšia  
Boli daní Synovi Človeka, Preto už viac nehrešte  ako nečistota vonku. 
aby mu mohli slúžiť po svojom krste, A ten, kto sa očistí zvonku, 
a aby on vždy mohol ísť aby anjeli vzduchu a vody ale vo vnútri zostane nečistý, 
od jedného k druhému. mohli vo vás večne prebývať je ako hrobka, ktorá je 
Sväté je ich objatie. a navždy vám slúžiť. zvonku krásne vymaľovaná 
Oni sú neviditeľnými deťmi A ak aj potom ale vo vnútri 
Pozemskej Matky, vo vás zostane niečo je plná všemožnej 
preto neoddeľujte tých, z vašich minulých hriechov hroznej nečistoty a hnusu. 
ktorých Zem a Nebo a nečistoty, vyhľadajte Preto vám v pravde vravím, 
učinilo jedným. anjela slnečného svetla. podvoľte sa anjelovi vody, 
Nechajte týchto troch Vyzujte si svoje topánky, aby vás pokrstil aj zvnútra, 
bratov anjelov objať vás odložte oblečenie a podvoľte aby ste sa mohli vyslobodiť 
každý deň a nechajte ich sa anjelovi slnečného svetla, od všetkých vašich minulých 
zotrvávať s vami aby objal celé vaše telo. hriechov, a aby ste sa 
počas celého vášho pôstu. Potom dýchajte  aj vo vnútri stali takými 
Pretože v pravde vám vravím, dlho a zhlboka, čistými ako je riečna pena 
moc diablov, aby anjel slnečného svetla  hrajúca sa v slnečnom svetle. 
všetky hriechy a nečistota mohol vojsť do vás. Zotrvajte kľačiac na zemi 
odíde v chvate z vášho tela, Anjel slnečného svetla pred anjelom vody 
keď ho objímajú vyženie z vášho tela a modlite sa k živému Bohu, 
títo traja anjeli. všetok zápach a nečistotu, aby vám odpustil všetky 
Všetci zlodeji utečú ktorá ho znečistila vaše minulé hriechy, 
z opusteného domu, zvonku aj zvnútra. modlite sa k anjelovi vody, 
keď prichádza pán domu, A všetky nečisté aby oslobodil 
jeden dverami, a zapáchajúce veci vaše telo od všetkej 
iný oknom povstanú z vás nečistoty a choroby. 
a ten tretí cez strechu, ako temnota noci Svojimi očami uvidíte 
každý tade, kde sa nachádza bledne pred jasom a svojim nosom zacítite 
a kade je schopný, vychádzajúceho slnka. všetok hnus a nečistotu, 
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svoju Pozemskú Matku z duchom vášho tak isto utečú z vašich tiel 
a dodržujte jej zákony, Nebeského Otca. všetci diabli zla, 
aby vaše dni mohli byť Pretože skutočne, všetky minulé hriechy, 
dlhé na tejto Zemi nikto nemôže dôjsť všetka nečistota a choroby, 
a ctite svojho  k Nebeskému Otcovi ktoré znečisťovali 
Nebeského Otca, iba prostredníctvom chrám vašich tiel. 
aby Večný Život mohol byť Pozemskej Matky. Keď anjeli 
váš na nebesiach. Tak ako ani novorodenec  Pozemskej matky 
Pretože Nebeský Otec nemôže pochopiť vstúpia do vašich tiel 
je stokrát väčší učenie svojho otca, takými spôsobmi, 
ako všetci pokrvní otcovia kým ho jeho matka že sa ho páni chrámu 
a väčšia je Pozemská Matka nekojila, nekúpala, znovu zmocnia, 
než všetky telesné matky. neživila ho, neukladala ho  potom všetky zlé zápachy 
A drahší je Syn Človeka k spánku a nevychovala ho. odídu v zhone vašim dychom 
v očiach svojho Kým je dieťa ešte malé, a vašou pokožkou,  
Nebeského Otca jeho miesto je pri jeho matke skazené vody vašimi ústami, 
a svojej Pozemskej Matky, a musí ju poslúchať. vašou pokožkou, 
než sú deti Keď je dieťa dospelé, konečníkom 
v očiach ich pokrvných otcov jeho otec ho vezme do práce a vašimi genitáliami. 
a telesných matiek. na poli po svojom boku A všetky tieto veci uvidíte 
A oveľa múdrejšie a dieťa sa vráti späť svojimi očami, 
sú slová zákonov k svojej matke zacítite svojim nosom 
vášho Nebeského Otca až keď nadíde hodina večere. a dotknete sa ich svojimi  
a vašej Pozemskej Matky A teraz ho jeho otec učí, rukami. A keď 
než slová vôle aby sa mohol stať zručným všetky hriechy a nečistota 
všetkých pokrvných otcov v prácach svojho otca. odídu z vášho tela, 
a všetkých telesných matiek. A keď otec uvidí, vaša krv bude taká čistá 
A oveľa cennejšie že jeho syn ako krv našej 
je dedičstvo  rozumie jeho učeniu Pozemskej Matky 
vášho Nebeského Otca a robí si dobre prácu, a ako riečna pena hrajúca sa 
a vašej Pozemskej Matky, dá mu všetok svoj majetok, v slnečnom svite. 
večné kráľovstvo aby mohol patriť jeho A váš dych sa stane taký čistý 
pozemského  milovanému synovi ako dych voňavých kvetov; 
a nebeského života, a aby jeho syn mohol vaše mäso bude také čisté 
než všetky dedičstvá pokračovať v práci otca. ako ovocie červenejúce sa  
vašich pokrvných otcov V pravde vám vravím, v listoch stromov; 
a vašich telesných matiek. šťastný je syn, ktorý príjme svetlo vašich očí bude 
A vaši skutoční bratia radu svojej matky také jasné a svetlé 
sú všetci tí, a riadi sa podľa nej. ako je jas slnka 
ktorí činia vôľu A stokrát šťastnejší je syn, svietiaceho na oblohe. 
vášho Nebeského Otca ktorý príjme radu  A teraz vám budú slúžiť 
a vašej Pozemskej Matky svojho otca  všetci anjeli 
a nie vaši pokrvní bratia. a riadi sa podľa nej, Pozemskej Matky. 
V pravde vám vravím, pretože vám bolo povedané: A váš dych, 
že vaši skutoční bratia „Cti svojho otca  vaša krv, vaše mäso, 
z vôle Nebeského Otca a svoju matku, budú jedným 
a Pozemskej Matky aby tvoje dni mohli byť z dychom, krvou a mäsom 
vás budú milovať dlhé na tejto Zemi.“ Pozemskej Matky, 
tisíckrát viac Ale ja vám hovorím, aby sa aj váš duch 
než vaši pokrvní bratia. Synovia Človeka: ctite mohol stať jedným 
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a hoci by moja viera bola a vaša Pozemská Matka Pretože od čias 
silná ako búrka, vám dá svoje sväté telo. Kaina a Ábela, 
ktorá zdvihne hory A potom si budú keď pokrvní bratia 
zo svojho miesta, Synovia Ľudí porušili vôľu Božiu, 
no nemal by som lásky, ako skutoční bratia neexistuje viac skutočné 
nebol by som ničím. navzájom dávať lásku, pokrvné bratstvo. 
A hoci by som venoval lásku, ktorú prijali A bratia sa chovajú k bratom 
všetok svoj tovar na  od Nebeského Otca  ako cudzinci. 
nasýtenie chudobných a od Pozemskej Matky; Preto vám hovorím, 
a všetko nadšenie, ktoré som a všetci si navzájom  milujte svojich skutočných 
dostal od môjho Otca, budú utešiteľmi. bratov z vôle Božej  
no nemal by som lásky, A potom zmizne tisíckrát viac než svojich 
nemal by som žiaden úžitok. zo Zeme všetko zlo, pokrvných bratov. 
Láska je trpezlivá,  všetok žiaľ PRETOŽE VÁŠ 
láska je dobrotivá. a na Zemi zavládne NEBESKÝ OTEC 
Láska nezávidí,  láska a radosť. JE LÁSKA. 
nespôsobuje žiadne zlo, A potom bude Zem PRETOŽE VAŠA 
nepozná pýchu, ako nebesá POZEMSKÁ MATKA 
nie je hrubá a nadíde kráľovstvo Božie. JE LÁSKA. 
ani sebecká; A potom príde Syn Človeka PRETOŽE SYN ČLOVEKA 
bráni sa hnevu, v celej svoje sláve, aby zdedil JE LÁSKA. 
nemyslí na darebáctvo, kráľovstvo Božie. Je to vďaka láske, 
nepridá sa k nespravodlivosti, A potom si že sa Nebeský Otec, 
ale teší sa zo spravodlivosti. Synovia Ľudí rozdelia Pozemská Matka 
Láska všetkých bráni, svoje božské dedičstvo, a Syn Človeka 
láska všetkým verí, kráľovstvo Božie. stali jedným. 
láska vo všetkých dúfa, Pretože Synovia Ľudí Pretože duch Syna Človeka 
láska všetko znáša, žijú v Nebeskom Otcovi bol stvorený z ducha 
nikdy sa nevyčerpá; a v Pozemskej Matke, Nebeského Otca 
Jazyky umĺknu,  a Nebeský Otec a jeho telo z tela 
poznanie zmizne. a Pozemská Matka Pozemskej Matky. 
Pretože máme z časti pravdu žijú v nich. Staňte sa preto dokonalými, 
a z časti sa mýlime A potom ako je dokonalý  
ale keď príde s kráľovstvom Božím duch vášho Nebeského Otca 
plnosť dokonalosti, nadíde koniec časov. a telo vašej  
potom to, čo bolo čiastočné, Pretože láska  Pozemskej Matky. 
bude vymazané. Nebeského Otca dáva  A tak milujte 
Keď bol človek dieťaťom, všetkému život večný svojho Nebeského Otca, 
rozprával ako dieťa, v kráľovstve Božom. ako on miluje vašu dušu. 
chápal ako dieťa, Pretože láska je večná. A tak milujte  
rozmýšľal ako dieťa, Láska je silnejšia ako smrť. svoju Pozemskú Matku, 
ale keď sa stal mužom, „Aj keby som rozprával ako ona miluje vaše telo. 
odložil nabok rečami ľudí i anjelov, A tak milujte  
detské veci. no nemal žiadnej lásky, svojich skutočných bratov, 
Pretože teraz vidíme bol by som ako ako ich miluje 
cez sklo, cvendžiaci kov alebo váš Nebeský Otec 
cez temné frázy. cinkajúce činely. a vaša Pozemská Matka. 
Teraz vieme len čiastočne Hoci by som poznal A potom vám váš 
ale keď dôjdeme budúcnosť, všetky tajomstvá Nebeský Otec dá 
pred tvár Boha, a mal všetku múdrosť. svojho svätého ducha  
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nebudeme vedieť čiastočne, 
ale akoby nás učil on. 
A teraz si zachovajte 
tieto tri veci: 
vieru, nádej a lásku. 
Ale najväčšia z nich je láska. 


