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ANJELI 
Nebeský Otec uložil 
svojim Anjelom povinnosť 
týkajúcu sa teba: 
a v ich rukách 
ťa majú vyniesť 
až ku Stromu Života, 
ktorý stojí uprostred 
Večného Mora... 
pre múdrosť Zákona, 
pre nepremožiteľnú 
moc Zákona 
a pre silu zdravia, 
pre Slávu Nebeského Otca 
a Pozemskej Matky, 
pre všetky dary 
a pomoci 
Sedemnásobného Mieru, 
uctievame 
Svätých Anjelov, 
naše úsilie pre nich 
a naše Prijímania s nimi 
nás robia dobrými v očiach 
Nebeského Otca. 
Zákon je naplnený 
podľa Anjelov, 
Jasných a Svätých, 
ktorých pohľady 
plnia ich želania, 
silných, vznešených,  
ktorí sú nehynúci a svätí, 
ktorých je sedem a sedem 
všetkých jedného Myslenia, 
ktorých je sedem a sedem 
všetkých jednej Reči, 
ktorých je sedem a sedem 
všetkých jedného Skutku. 
Ktorých Myslenie 
je rovnaké, 
ktorých Reč 
je rovnaká, 
ktorých Skutok je rovnaký, 
ktorých Otec je rovnaký, 
konkrétne 
Nebeský Otec! 
Anjeli, ktorí navzájom  
vidia svoje duše, 
ktorí prinášajú Kráľovstvo 
Pozemskej Matky 
a Kráľovstvo 

Nebeského Otca 
Deťom Svetla, 
ktoré pracujú  
v Záhrade Bratstva. 
Anjeli, ktorí sú 
stvoriteľmi a Správcami, 
tvorcami 
a dozorcami, Strážcami 
a Ochrancami 
bohatej Zeme! 
A všetkých Stvorení 
Nebeského Otca. 
Vzývame dobrých, 
silných a dobročinných 
Anjelov 
Nebeského Otca 
a Pozemskej Matky! 
Anjela Svetla! 
Anjela Oblohy! 
Anjela Vôd! 
Anjela Zeme! 
Anjela Rastlín! 
Anjela Detí Svetla! 
Anjela Večného 
Svätého Stvorenia! 
Uctievame Anjelov, 
ktorí prví počuli 
myšlienku a učenie 
Nebeského Otca, 
z ktorého Anjeli 
utvorili zárodok národov. 
Uctievame Anjelov, 
ktorí sa prví dotkli 
čela Otca Enocha 
a viedli Deti Svetla 
cez sedem a sedem ciest, 
ktoré vedú k Stromu Života, 
ktorý večne stojí 
uprostred Večného Mora. 
Uctievame všetkých Anjelov, 
dobrých, hrdinských 
a štedrých Anjelov 
fyzického sveta 
Pozemskej Matky 
a anjelov 
z Neviditeľných Sfér, 
tých 
v Nadpozemských Svetoch 
Nebeského Otca. 
Uctievame 

večne žehnajúcich 
nesmrteľných Anjelov, 
žiarivých, 
nádherného výzoru, 
vznešených a oddaných 
stvorení 
Nebeského Otca, 
tých, ktorí sú 
nehynúci a Svätí. 
Uctievame 
oslnivých, nádherných, 
štedrých Svätých Anjelov, 
ktorí vládnu správne 
a ktorí opravujú všetky veci. 
Počuj radostné hlasy 
Detí Svetla, 
ktoré spievajú chválu 
Svätým Anjelom, 
keď pracujú  
v Záhrade Bratstva: 
spievame s radosťou 
vodám, zemi  
a rastlinám, tejto Zemi 
a Nebesám, 
svätému vetru, 
svätému Slnku a Mesiacu, 
večným hviezdam 
bez počiatku, 
a všetkým svätým tvorom 
Nebeského Otca. 
S radosťou spievame 
Svätému Zákonu, 
ktorý je 
Nebeským Poriadkom, 
dňom i nociam, 
rokom 
i ročným obdobiam, 
ktoré sú piliermi 
Nebeského Poriadku. 
Uctievame Anjelov dňa, 
Anjelov mesiaca, 
Anjelov rokov, 
Anjelov ročných období, 
všetkých dobrých, 
hrdinských, večne 
žehnajúcich, nesmrteľných 
Anjelov, ktorí udržiavajú 
Nebeský poriadok. 
Želáme si priblížiť sa 
k mocným Anjelom, 

http://www.suprememastertv.com/
http://www.suprememastertv.cz/
http://suprememastertv.cz/download.php
http://suprememastertv.cz/filmy.php


Titul: TV_1365_Z Esenského Evanjelia Mieru_Kniha tretia_V 

Celosvětové satelitní vysílání www.SupremeMasterTV.com, české překlady a podpora www.SupremeMasterTV.cz  
Videa ke stažení ve formátu (.mpg, .avi, .flv) naleznete na: http://SupremeMasterTV.cz/download.php 
Video k těmto titulkům naleznete v seznamu filmů: http://SupremeMasterTV.cz/filmy.php          Strana 2 / 3 

všetkým Anjelom 
Nebeského poriadku, 
kvôli Svätému Zákonu, 
ktorý je najlepší 
zo všetkého dobrého. 
Venujeme všetky tieto 
myšlienky dobre myslené, 
tieto slová dobre vyslovené, 
tieto skutky dobre vykonané, 
štedrým, 
nesmrteľným Anjelom, 
ktorí vykonávajú 
svoju náležitú vládu. 
Venujeme tieto milodary 
Anjelom dňa, 
Anjelom noci, 
večne živým, 
večne pomáhajúcim, 
ktorí večne prebývajú 
s Božskou Mysľou. 
Nech dobrí, hrdinskí 
a štedrí Anjeli 
Nebeského Otca 
a Pozemskej Matky kráčajú 
svojimi svätými nohami 
v Záhrade Bratstva 
a nech kráčajú 
ruka v ruke s nami 
s liečivými silami 
ich požehnaných darov, 
tak rozšírenými 
ako zem, 
tak ďaleko siahajúcimi 
ako rieky, 
tak vysoko sa týčiacimi 
ako slnko, 
na podporu 
zdokonalenia človeka, 
a pre hojný rast. 
Sú to oni, 
Svätí Anjeli, ktorí 
obnovia Svet! 
Ktorí ani naďalej 
nikdy nezostarnú 
a nikdy nezomrú! 
Nikdy nehynúci, 
večne žijúci 
a večne rastúci. 
Potom nadíde Život 
a Nesmrteľnosť. 

A Svet bude obnovený! 
Stvorenie sa stane 
nesmrteľným, 
Kráľovstvo 
Nebeského Otca  
bude prosperovať  
a zlo zanikne! 
BRATSTVO 
Hľa, aké dobré 
a aké radostné 
je pre Deti Svetla 
prebývať spoločne v jednote! 
Pretože Bratstvo 
Nebeského Otca 
nariadilo Zákon. 
Aj život večný. 
Zákon bol zasadený 
v Záhrade Bratstva, 
aby osvetlil srdcia 
Detí Svetla, 
aby pred nimi vyrovnal 
sedem a sedem ciest 
vedúcich k Stromu Života, 
ktorý stojí uprostred 
Večného Mora; 
Zákon bol zasadený 
v Záhrade Bratstva, 
aby mohli oceniť 
duchov Pravdy 
a nepravdy, 
Pravdy zrodenej 
z prameňa Svetla, 
nepravdy  
zo studnice temnoty. 
Nadvláda všetkých 
Detí Pravdy 
je v rukách 
mocných anjelov Svetla, 
aby kráčali 
po cestách Svetla. 
Deti Svetla 
sú služobníkmi Zákona, 
a Nebeský Otec 
na nich nezabudne. 
On prekryl ich hriechy 
ako hustý mrak; 
on zapálil sviečku 
Pravdy v ich srdciach. 
Spievajte, ó vy Nebesá, 
kričte, ó vy nižšie časti Zeme, 

prepuknite v spev, 
vy hory, ó les, 
a každý strom v ňom: 
pretože Nebeský Otec 
zapálil svoj plameň 
v srdciach Detí Svetla 
a oslávil sám seba v nich. 
Svätý zákon Stvoriteľa 
očistí 
nasledovníkov Svetla 
od každej zlej myšlienky, 
slova a skutku, 
ako rýchlo vanúci 
mocný vietor 
čistí nížinu. 
Nech sú Deti Svetla, 
ktoré si to želajú, 
učené Svätému Slovu, 
počas prvej a poslednej  
hodiny dňa, 
počas prvej a poslednej 
hodiny noci, 
aby jeho myseľ bola 
pozdvihnutá v inteligencii 
a jeho duša posilnená 
vo Svätom Zákone. 
V hodine úsvitu 
on bude pozerať 
na vychádzajúce slnko 
a s radosťou pozdraví 
svoju Pozemskú Matku. 
V hodine úsvitu 
on umyje svoje telo 
v studenej vode 
a s radosťou pozdraví 
svoju Pozemskú Matku. 
V hodine úsvitu 
sa nadýchne 
voňavého vzduchu 
a s radosťou pozdraví 
svoju Pozemskú Matku. 
A počas dňa 
bude pracovať 
so svojimi bratmi 
v Záhrade Bratstva. 
V hodine súmraku 
sa zhromaždí 
so svojimi bratmi 
a spoločne budú študovať 
sväté slová 
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našich otcov 
a otcov ich otcov, 
až po slová 
nášho Otca Enocha. 
A keď sú hviezdy 
vysoko na nebesách, 
bude prijímať 
so svätými Anjelmi 
Nebeského Otca. 
A jeho hlas  
povstane s radosťou 
až k Výsostiam, 
hovoriac: 
Uctievame Stvoriteľa, 
tvorcu  
všetkých dobrých vecí: 
dobrej Mysle, 
Zákona, 
Nesmrteľnosti 
a Svätého Ohňa Života. 
Ponúkame Zákonu 
Múdrosť Reči, 
Svätú Reč, Skutky 
a správne vyslovené Slová. 
Daj Nebeský Otče, 
aby sme mohli priniesť 
hojnosť do sveta, 
ktorý si stvoril, 
aby sme mohli odstrániť 
hlad i smäd 
zo sveta, 
ktorý si stvoril, 
aby sme mohli odstrániť 
starobu a smrť 
zo sveta, ktorý si stvoril. 
Ó dobrý, najdobročinnejší 
Nebeský Otče! 
Daj, 
aby sme mohli uvažovať 
v súlade so Zákonom, 
aby sme mohli hovoriť 
v súlade so Zákonom, 
aby sme mohli konať 
v súlade so Zákonom. 
Ó nebeský Otče, 
aké vzývanie 
je najdôstojnejšie 
vo veľkosti a dobrote? 
Je to také, 
ó Deti Svetla, 

ktoré človek vzdáva, 
keď sa prebúdza  
zo spánku, 
súčasne vyjadrujúc 
dobré myšlienky, 
slová a skutky, 
a odmietajúc 
zlé myšlienky, zlé slová 
a zlé skutky. 
Prvý krok, 
ktorý duša Dieťaťa Svetla 
urobila, 
umiestnil ho 
do Raja dobrého myslenia, 
Svätej ríše Múdrosti. 
Druhý krok, 
ktorý duša Dieťaťa Svetla 
urobila, 
umiestnil ho 
do Raja dobrého slova, 
Svätej ríše Lásky. 
Tretí krok, 
ktorý duša Dieťaťa Svetla 
urobila, 
umiestnil ho 
do Raja dobrého skutku, 
Svätej ríše Moci. 
Štvrtý krok, 
ktorý duša Dieťaťa Svetla 
urobila, 
umiestnil ho 
do Nekonečného Svetla. 
Nebeský Otec 
pozná srdcia 
Detí Svetla 
a ich dedičstvo bude večné. 
Nebudú sa báť 
v zlých časoch: 
a v dňoch hladu 
budú nasýtení. 
Pretože s nimi 
je Prameň Života 
a Nebeský Otec 
neopustí svoje deti. 
Ich duše budú dýchať 
naveky a večne, 
a ich postavy budú 
obdarené 
Večným Životom. 
Požehnanie Deťom Svetla, 

ktoré zviazali svoj osud 
so Zákonom, 
ktoré kráčajú pravdivo 
všetkými svojimi cestami. 
Nech im Zákon požehná 
všetkým dobrým a ochráni 
ich od všetkého zlého. 
a osvieti ich srdcia 
nahliadnutím 
do vecí života 
a požehná im 
poznaním 
vecí večných. 
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