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Esenské Evanjelium Mieru, 
Kniha 4:  
Učenie Vyvoleného 
Dar života 
v skromnej tráve 
 
Bol mesiac Thebt, 
keď bola Zem pokrytá 
výhonkami mladej trávy 
po dažďoch a táto pokrývka 
smaragdovej zelene 
bola mäkká ako jemné 
detské líce. 
Bolo to za svetlého, 
slnkom naplneného rána, 
keď Ježiš zhromaždil 
novo vyvolených Bratov  
okolo seba, aby mohli 
počuť na vlastné uši 
a porozumieť 
svojimi srdcami 
učenie svojich otcov, 
ako bolo učené ešte 
Enochom (otcom 
Matuzaléma v Starom  
zákone) v dávnych dobách. 
A Ježiš si sadol 
pod starý strom 
držiac v ruke 
malú hlinenú nádobu 
a v tej nádobe rástla 
mladá krehká pšenica, 
najdokonalejšia zo všetkých 
rastlín nesúcich semená. 
A táto mäkká pšeničná  
tráva v nádobe  
žiarila životom, 
rovnako ako tráva a rastliny, 
ktoré doďaleka pokrývali  
kopce, až po vzdialené 
polia a za nimi. 
A Ježiš tú trávu v nádobe 
pohladil rukami, 
tak jemne, 
akoby sa dotýkal 
hlavy dieťaťa. 
Ježiš povedal: 
„Šťastní ste, 
Synovia Svetla, 
pretože ste vkročili 

na nesmrteľnú cestu 
a kráčate 
po ceste Pravdy, rovnako 
ako vaši dávni otcovia, 
ktorí boli vyučovaní 
Veľkými. 
Očami a ušami ducha 
vidíte a počujete 
videnia a zvuky 
kráľovstva Pozemskej Matky: 
modrú oblohu, v ktorej 
prebýva anjel Vzduchu, 
spenenú rieku, 
ktorou plynie anjel Vody, 
zlaté svetlo, 
ktoré prúdi 
od anjela Slnka. 
A v pravde vám hovorím, 
všetci títo sú vo vás, 
ako aj mimo vás; 
váš dych, vaša krv, 
oheň života vo vás, 
všetky sú jedným 
s Pozemskou Matkou. 
Ale z tohto všetkého, 
ten najdrahocennejší dar 
vašej Pozemskej Matky 
je tráva pod vašimi nohami, 
rovnaká tráva, 
po ktorej šliapete 
bez uvažovania. 
Pokorný a poddajný, 
je anjel Zeme, pretože 
nemá krídla, aby vzlietol 
ani zlaté lúče svetla, 
aby prebodol hmlu. 
Ale veľká je jeho sila 
a rozsiahle je jeho panstvo, 
lebo pokrýva Zem 
svojom mocou a bez nej 
by Synovia Ľudí 
viac neboli, 
pretože žiaden človek 
nemôže prežiť bez trávy, 
stromov a rastlín 
Pozemskej Matky. 
A toto sú dary 
anjela Zeme 
Synom Ľudí. 
Ale teraz vám poviem 

o tajomných veciach, pretože 
v pravde vám hovorím, 
tá pokorná tráva 
je viac než potrava 
pre človeka a zviera. 
Ukrýva svoju slávu 
pod prostým zovňajškom, 
ako sa hovorí v príbehu 
o vladárovi, ktorý navštívil 
dediny svojich poddaných 
preoblečený za žobráka, 
vediac, 
že žobrákovi povedia  
mnohé veci, 
ale pred Kráľom 
by padli v strachu na zem. 
Tak aj pokorná tráva 
ukrýva svoju slávu 
pod plášťom skromnej zelene 
a Synovia Ľudí 
po nej kráčajú, orú ju, 
kŕmia ňou svoje zvieratá 
ale nevedia, aké tajomstvá 
sú v nej ukryté, 
dokonca tajomstvá 
večného života 
v nebeských kráľovstvách. 
Ale Synovia Svetla 
budú vedieť, čo leží 
ukryté v tráve, 
pretože im je dané, 
aby priniesli pokoj 
Synom Ľudí. 
Rovnako tak nás učí 
Pozemská Matka 
touto malou hrsťou 
pšenice v jednoduchej  
nádobe, v rovnakej nádobe, 
z akej pijete mlieko 
a do akej zbierate včelí med. 
Teraz je tá nádoba 
naplnená černozemou, 
bohatou na staré listy 
a zavlaženou 
rannou rosou, tak isto 
najcennejším darom 
anjela Zeme. 
A zavlažil som 
hrsť pšenice, 
aby do nej vstúpil 
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anjel Vody. 
Aj anjel Vzduchu  
ju objal 
a tiež anjel Slnka, 
a sila týchto 
troch anjelov prebudila 
v pšenici anjela Života 
a v každom zrnku sa zrodil 
výhonok a korienok. 
Potom som vložil 
prebudenú pšenicu 
do pôdy anjela Zeme 
a moc Matky Zeme 
a všetkých jej anjelov 
vstúpili do pšenice 
a keď vyšlo slnko 
štyrikrát, 
obilie sa zazelenalo. 
V pravde vám hovorím, nie je 
väčšieho zázraku, ako tento.“ 
A Bratia pozerali s úctou 
na steblá trávy 
v Ježišových rukách 
a jeden z nich sa ho spýtal: 
„Majster, aké je tajomstvo 
trávy, ktorú držíš v rukách? 
Prečo je iná 
než tráva, ktorá pokrýva 
kopce a pohoria?“ 
A Ježiš odpovedal: 
„Nie je iná, 
Synu Svetla. 
Každá tráva, všetky stromy, 
všetky rastliny, 
v každej časti sveta, 
všetko je časťou kráľovstva 
Pozemskej Matky. 
Ja som ale oddelil 
do tejto nádoby malú časť 
kráľovstva vašej Matky, 
aby ste sa jej mohli dotknúť 
rukami ducha 
a aby jej moc 
mohla vstúpiť do vášho tela. 
Pretože v pravde vám  
hovorím, existuje Svätý 
Prúd Života, ktorý dal 
zrod Pozemskej Matke 
a všetkým jej anjelom. 
Neviditeľný je tento 

Prúd Života 
očiam Synov Ľudí, 
pretože kráčajú v temnote 
a nevidia anjelov dňa a noci, 
ktorí ich obklopujú 
a vznášajú sa nad nimi. 
Ale Synovia Svetla 
kráčali po sedem rokov 
s anjelmi dňa a noci 
a teraz sú im dané 
tajomstvá komunikácie 
s anjelmi. 
A oči vášho ducha 
budú otvorené 
a uvidíte, budete počuť 
a dotknete sa Prúdu Života, 
ktorý dal zrod 
Pozemskej Matke. 
A vstúpite do 
Svätého Prúdu Života 
a on vás ponesie 
s nekonečnou nežnosťou 
k večnému životu 
v kráľovstve 
vášho Nebeského Otca.“ 
„Ako to urobíme, Majster?“ 
spýtal sa niektorý v úžase. 
„Aké tajomstvá  
musíme poznať, aby sme 
videli, počuli a dotkli sa 
tohto Svätého Prúdu Života?“ 
A Ježiš neodpovedal. 
Namiesto toho položil 
obe svoje ruky okolo 
rastúcich stebiel trávy 
v nádobe, jemne, 
akoby to bolo čelo 
malého dieťaťa. 
Zavrel svoje oči 
a okolo neho 
boli vlny svetla, 
trblietajúce sa na slnku tak, 
ako letná horúčava 
spôsobuje, že sa svetlo chvie 
pod bezoblačnou oblohou. 
A Bratia pokľakli 
a sklonili svoje hlavy 
v úcte pred mocou anjelov, 
ktorá prúdila 
zo sediacej postavy Ježiša; 

a on pokojne mlčky sedel  
s rukami spojenými 
akoby v modlitbe okolo 
stebiel trávy. 
A nikto nevedel, 
či prešla hodina alebo rok, 
pretože čas sa zastavil 
a bolo to, akoby celé 
stvorenie zadržalo dych. 
Ježiš otvoril oči 
a vôňa kvetov 
naplnila ovzdušie, 
keď Ježiš prehovoril: „Tu je 
tajomstvo, Synovia Svetla; 
tu v tej skromnej tráve. 
Tu je miesto stretnutia 
Pozemskej Matky 
a Nebeského Otca; 
tu je Prúd Života, 
ktorý dal zrod 
celému stvoreniu; 
V pravde vám hovorím, 
len Synovi Človeka 
je dané 
vidieť, počuť a dotknúť sa 
Prúdu Života, ktorý prúdi 
medzi Pozemskými 
a Nebeskými Kráľovstvami. 
Dajte svoje ruky 
okolo mäkkej trávy 
anjela Zeme 
a uvidíte, začujete 
a dotknete sa 
moci všetkých anjelov.“ 
A jeden za druhým, 
každý z Bratov 
si sadol v úcte 
pred mocou anjelov, 
držiac vo svojich rukách 
mäkkú trávu. 
A každý z nich pocítil, 
ako Prúd Života 
vstúpil do jeho tela 
silou rútiaceho sa potoka 
po jarnej búrke. 
A sila anjelov prúdila 
do ich rúk nahor smerom  
k ramenám 
a mocne s nimi zatriasla, 
ako keď severný vietor  
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zatrasie konármi stromu. 
A všetci z nich 
užasli nad silou 
mäkkej trávy, 
že by mohla obsahovať 
všetkých anjelov a kráľovstvá 
Pozemskej Matky 
a Nebeského Otca. 
A sedeli pred Ježišom 
a on ich učil. 
A Ježiš povedal: 
„Hľa, Synovia Svetla, 
prostá tráva. 
V ktorej ako vidíte 
sú obsiahnutí všetci anjeli 
Pozemskej Matky 
a Nebeského Otca. 
Teraz ste vstúpili 
do Prúdu Života 
a jeho prúdy 
vás včas ponesú 
k večnému životu 
v kráľovstve vášho 
Nebeského Otca. 
Pretože v tej tráve 
sú všetci anjeli. 
Je tu anjel Slnka, 
tu v tom jase 
zelenej farby 
stebiel pšenice. 
Pretože nikto sa nedokáže 
pozerať do slnka, 
keď je vysoko na nebesiach, 
pretože oči Syna Človeka 
sú oslepené 
jeho žiarivým svetlom. 
A preto anjel Slnka 
mení na zelené všetko to,  
čomu dáva život, 
aby sa Syn Človeka mohol 
pozerať na mnohé 
a rozmanité odtiene zelene 
a nájsť v nich silu a pokoj. 
V pravde vám hovorím, 
všetko, čo je zelené a živé, 
má v sebe silu anjela Slnka, 
dokonca i tieto mäkké steblá 
mladej pšenice. 
A tak aj anjel Vody 
žehná tráve, 

pretože vám v pravde  
hovorím, že v tráve 
je viac z anjela Vody, 
než akéhokoľvek z anjelov 
Pozemskej Matky. 
Pretože ak v rukách  
rozdrvíte trávu, 
pocítite vodu života, 
ktorá je krvou 
Pozemskej Matky. 
A počas dní, 
kedy sa dotknete trávy 
a vstúpite 
do Prúdu Života, 
dajte pôde 
pár kvapiek vody, 
aby mohla byť tráva 
obnovená silou 
Anjela Vody. 
Vedzte tiež, 
že aj anjel Vzduchu 
je v tráve, 
pretože všetko 
žijúce a zelené 
je domovom anjela Vzduchu. 
Dajte svoju tvár do blízkosti 
trávy, dýchajte zhlboka 
a nechajte anjela Vzduchu 
vstúpiť hlboko 
do vášho tela. 
Pretože on prebýva v tráve, 
ako dub prebýva v žaludi 
a ako ryba prebýva v mori. 
Anjel Zeme je ten, 
ktorý dáva zrod 
tráve, rovnako  
ako dieťa v maternici 
žije z výživy 
svojej matky, 
tak isto zo seba nadeľuje Zem 
zrnku pšenice, 
spôsobujúc, že vyklíči 
do objatia anjela Vzduchu. 
V pravde vám hovorím, 
každé zrnko pšenice, 
ktoré vyrazí nahor k oblohe, 
je víťazstvom nad smrťou, 
kde vládne Satan. 
Pretože Život 
vždy začína znovu. 

Je to anjel Života, 
ktorý prúdi 
steblami trávy 
do tela Syna Svetla, 
zatrasúc ním 
svojou silou. 
Pretože tráva je Život 
a Syn Svetla je Život 
a Život prúdi 
medzi Synom Svetla 
a steblami trávy, 
vytvárajúc most 
k Svätému Prúdu Života, 
ktorý dal zrod 
celému stvoreniu. 
A keď Syn Svetla 
podrží medzi svojimi rukami 
steblá trávy, 
je to anjel Radosti, 
ktorý naplní jeho telo  
hudbou. Aby bolo možné 
vstúpiť do Prúdu Života, 
je potrebné byť jedným 
s piesňou vtáka, 
farbami divých kvetov, 
vôňou otiepok obilia, 
čerstvo otočených na poliach. 
V pravde vám hovorím, 
keď Syn Človeka 
necíti vo svojom srdci radosť, 
pracuje pre Satana 
a prináša nádej 
synom temnoty. 
Nie je žiadneho smútku 
v kráľovstve Svetla, 
len anjel Radosti. 
Naučte sa teda  
od mäkkých stebiel trávy 
pieseň anjela radosti, 
aby s ním Synovia Svetla 
mohli stále kráčať 
a tak utešovať srdcia 
Synov Človeka. 
Pozemská Matka 
je tou, ktorá 
zabezpečuje naše telá, 
pretože my sme z nej zrodení 
a máme v nej svoj život. 
Tak nám zabezpečuje jedlo 
v čistých steblách trávy, 
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ktorých sa dotýkame 
svojimi rukami. Pretože 
v pravde vám hovorím, 
nielen chlebom 
nás môže pšenica živiť. 
Môžeme jesť aj mäkké 
steblá trávy, 
aby sila Pozemskej Matky 
mohla do nás vstúpiť. 
Ale dobre požujte tie steblá, 
pretože Syn Človeka 
má iné zuby 
ako zvieratá, 
a len ak steblá trávy 
dobre požujeme, 
môže anjel Vody 
vstúpiť do našej krvi 
a dať nám silu. 
Jedzte teda, Synovia Svetla 
z tejto najdokonalejšej 
rastliny zo stola 
našej Pozemskej Matky, 
aby vaše dni na Zemi 
mohli byť dlhé, 
pretože takí nachádzajú 
milosť v očiach Božích. 
V pravde vám hovorím, 
anjel Sily 
do vás vstúpi, 
keď sa dotknete Prúdu Života 
prostredníctvom 
stebiel trávy. 
Pretože anjel Sily 
je ako žiarivé svetlo, 
ktoré obklopuje 
každú živú vec tak, 
ako je mesiac v splne  
obklopený prstencami žiary 
a ako hmla stúpa 
z polí, keď sa slnko 
šplhá na oblohu. 
A anjel Sily 
vstúpi do Syna Svetla, 
keď je jeho srdce čisté 
a jeho túžbou je len 
utešovať a učiť 
Synov Ľudí.  
Dotýkajte sa teda 
stebiel trávy 
a pocíťte, ako anjel Sily 

vstupuje do končekov vašich 
prstov, prúdi nahor 
vašim telom 
a zatrasie vami, dokiaľ sa 
nezachvejete údivom a úctou. 
Vedzte, že aj 
anjel Lásky je prítomný 
v steblách trávy, 
pretože láska je v dávaní 
a veľká je láska dávaná 
Synom Svetla 
mäkkými steblami trávy. 
Pretože v pravde vám  
hovorím, Prúd Života 
preteká každou 
žijúcou vecou 
a všetko, čo žije, kúpe sa 
v Svätom Prúde Života. 
A keď sa Syn Svetla 
s láskou dotýka 
stebiel trávy, 
takisto mu steblá trávy 
vracajú jeho lásku 
a vedú ho 
k Prúdu Života, 
kde môže nájsť 
večný život. 
A táto láska 
sa nikdy nevyčerpá, 
pretože jej zdroj 
je v Prúde Života, 
ktorý prúdi 
do Večného Mora 
a nezáleží na tom, ako ďaleko 
Syn Človeka zablúdi 
od svojej Pozemskej Matky 
a svojho Nebeského Otca, 
dotyk stebiel trávy 
mu vždy prinesie posolstvo 
anjela Lásky; 
a jeho nohy 
sa budú znovu kúpať 
v Svätom Prúde Života. 
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