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Esenské Evanjelium Mieru, 
Kniha 4:  
Učenie Vyvoleného 
 
Je to anjel Múdrosti, 
ktorý ovláda 
pohyby planét, 
kolobeh ročných období 
a usporiadaný vývin 
všetkých žijúcich vecí. 
Takto anjel Múdrosti 
ustanovil spojenie 
Synov Svetla 
s Prúdom Života, 
prostredníctvom mäkkých 
stebiel trávy. 
Preto vám v pravde hovorím, 
vaše telo je sväté, 
pretože sa kúpe 
v Prúde Života, 
ktorý je Večným Poriadkom. 
Dotýkajte sa stebiel trávy, 
Synovia Svetla a dotknete sa 
anjela Večného Života. 
Pretože ak sa pozeráte 
očami ducha, 
skutočne uvidíte, 
že tráva je večná. 
Teraz je mladá a mäkká, 
s jasom 
novonarodeného dieťaťa. 
Čoskoro bude 
vysoká a pôvabná 
ako mladý strom 
so svojím prvým ovocím. 
Potom s vekom ožltne  
a trpezlivo skloní hlavu, 
keď leží na poli po žatve. 
Nakoniec vyschne, 
pretože malá hlinená nádoba 
nemôže pojať  
celú životnosť pšenice. 
Ale neumrie, pretože 
zelené listy sa navrátia 
k anjelovi Zeme 
a on tú rastlinu 
pojme do svojho náručia 
a nariadi jej spánok 
a všetci anjeli pracujú 
v zvädnutých listoch 

a tieto sú pretvorené 
a nezomierajú ale znovu 
povstanú v inej podobe. 
A rovnako tak  
Synovia Svetla nikdy  
neuvidia smrť ale ocitnú sa  
premenení a vyzdvihnutí 
k večnému Životu. 
A rovnako ani   
anjel Práce nikdy nespí, 
ale posiela korene pšenice 
hlboko do anjela Zeme, 
aby výhonky mäkkej zelene 
mohli prekonať smrť 
a vládu Satana. 
Pretože život znamená pohyb 
a anjel Práce 
nie je nikdy nehybný, 
dokonca bez ustania 
vykonáva prácu  
na vinici Pána. 
Zavrite oči,  
keď sa dotýkate trávy, 
Synovia Svetla, 
ale nezaspite, pretože 
dotknúť sa Prúdu Života 
znamená dotknúť sa 
večného rytmu 
kráľovstiev večnosti 
a kúpať sa v Prúde Života 
znamená cítiť viac a viac sily 
anjela Práce vo vás, 
tvoriac na Zemi 
kráľovstvo Nebeské. 
Mier je darom Prúdu Života 
Synom Svetla. 
Preto sa vždy  
navzájom zdravíme 
“Mier s tebou”. 
Rovnako tak tráva 
zdraví vaše telo 
bozkom Mieru. 
V pravde vám hovorím, 
Mier nie je len 
neprítomnosť vojny, 
pretože pokojná rieka 
sa môže veľmi rýchlo zmeniť 
na zúrivý príval, 
a rovnako i vlny, 
ktoré kolíšu čln, môžu ho 

rýchlo rozbiť na márne kúsky 
na skalách. 
Takisto násilie striehne 
na Synov Človeka, 
až kým neprestanú 
bdieť nad Mierom. 
Dotknite sa stebiel trávy 
a tým sa dotknete 
Prúdu Života. 
V ňom nájdete Mier, 
Mier vybudovaný 
silou všetkých anjelov. 
Presne tak týmto Mierom 
lúče Svätého Svetla 
vyženú všetku temnotu. 
Keď sú Synovia Svetla 
v jednote s Prúdom Života, 
potom ich moc stebiel trávy 
povedie do večného  
kráľovstva 
Nebeského Otca. 
A vy budete vedieť 
viac z tých tajomstiev, 
na ktoré ešte nenadišiel čas, 
aby ste ich počuli. 
Pretože existujú 
ďalšie Sväté Prúdy 
vo večných kráľovstvách. 
V pravde vám hovorím, 
nebeské kráľovstvá 
sú križované sem a tam 
prúdmi zlatého svetla, 
klenúceho sa do ďaleka 
až za kupolu oblohy, 
nemajúc konca. 
A Synovia Svetla 
budú navždy cestovať 
týmito prúdmi, 
nepoznajúc smrť, 
vedení večnou láskou 
Nebeského Otca. 
A v pravde vám hovorím, 
všetky tieto tajomstvá 
sú obsiahnuté 
v skromnej tráve, 
keď sa jej láskyplne dotknete 
a otvoríte svoje srdce 
anjelovi Života vo vnútri. 
Zhromaždite potom 
zrná pšenice a zasaďte ich 
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do malých nádob; 
a každý deň 
s radostnými srdcami  
hovorte s anjelmi, 
aby vás mohli viesť 
k Svätému Prúdu Života 
a aby ste vy mohli priniesť  
späť z jeho večného zdroja 
pokoj a silu Synom Ľudí. 
Lebo v pravde vám hovorím, 
všetko, čo sa naučíte,  
všetko, čo oči ducha uvidia, 
všetko čo uši ducha počujú, 
všetko toto je ako  
duté tŕstie vo vetre, 
ak nevydávate 
posolstvo pravdy a svetla 
Synom Ľudí. 
Pretože podľa ovocia 
spoznáme hodnotu stromu. 
A milovať znamená  
učiť bez konca, bez prestania. 
Pretože tak boli vaši otcovia 
učení dávnymi, 
rovnako i náš Otec Enoch 
(otec Matuzaléma 
v Starom Zákone). 
Choďte teraz a mier s vami.” 
A Ježiš držal vpredu 
malú nádobu 
so steblami mladej trávy, 
akoby žehnajúc 
a kráčal smerom 
k slnkom zaliatym kopcom, 
popri brehu rieky, 
ako bolo zvykom 
všetkých Bratov. 
A ostatní nasledovali, 
uchovávajúc Ježišove slová, 
na svojej hrudi, 
akoby to boli vzácne 
drahokamy. 
Sväté Prúdy 
Prišli ste do  
najvnútornejšieho kruhu, 
k tajomstvu tajomstiev, 
ktoré bolo staré, 
keď váš otec Enoch 
(otec Matuzaléma 
v Starom Zákone) 

bol ešte mladý 
a kráčal po Zemi. 
Sem a tam kráčali ste 
na svojich cestách 
mnohé roky, 
vždy nasledujúc 
cestu spravodlivosti, 
žijúc podľa Svätého Zákona 
a posvätných sľubov 
nášho Bratstva 
a zo svojho tela ste urobili 
svätý chrám, v ktorom 
prebývajú anjeli Boha. 
Mnoho rokov zdieľali ste 
hodiny za svitania 
s anjelmi Pozemskej matky; 
mnohé roky ste zaspávali 
v náručí Nebeského Otca, 
vyučovaní  
jeho nepoznanými anjelmi. 
Naučili ste sa, 
že zákonov Syna Človeka 
je sedem, 
zákony anjelov sú tri 
a Boží zákon je jeden. 
Teraz sa dozviete 
tri zákony anjelov, 
tajomstvo troch 
Svätých Prúdov 
a starobylú cestu 
na ich prekročenie; 
takisto sa budete 
kúpať v Nebeskom svetle 
a nakoniec zazriete 
zjavenie tajomstva  
tajomstiev: 
Boží zákon, ktorý je Jeden. 
Teraz, v hodine 
pred svitaním, 
tesne predtým, než anjeli 
Pozemskej Matky 
vdýchnu život 
do ešte spiacej Zeme, 
vtedy vstúpte do 
Svätého Prúdu Života. 
Je to váš Brat Strom, 
ktorý udržiava tajomstvo 
tohto Svätého Prúdu a je to 
váš Brat Strom, 
ktorý objímete 

vo svojich myšlienkach 
a dokonca ho telom  
objímete v pozdrave, 
keď kráčate 
popri brehu jazera. 
A budete jedným 
s tým stromom,  
pretože na počiatku času 
sme takto všetci mali účasť 
na Svätom Prúde Života, 
ktorý dal zrod všetkému  
stvoreniu. A ako objímate 
svoj Bratský Strom, 
sila Svätého Prúdu Života 
naplní celé vaše telo 
a budete sa chvieť 
pred jeho mocou. 
Potom dýchajte zhlboka 
z anjela Vzduchu 
a s výdychom 
vyslovte slovo “Život”. 
Potom sa vskutku stanete 
Stromom Života, 
ktorý vystiera svoje korene 
hlboko  
do Svätého Prúdu Života 
z večného zdroja. 
A tak ako anjel Slnka 
ohrieva Zem 
a všetky tvory na pevnine, 
vo vode a vo vzduchu 
sa radujú z nového dňa, 
tak sa bude vaše telo a duch 
tešiť v Svätom Prúde Života, 
ktorý k vám prúdi cez váš 
Bratský Strom.  
A keď je slnko 
vysoko na nebesiach, 
potom budete hľadať 
Svätý Prúd Zvuku 
v žiare poludňajšieho prúdu, 
keď sú všetky tvory tiché 
a hľadajú tieň;  
anjeli Pozemskej matky 
sú načas nehluční. 
Potom je čas, aby ste 
vpustili do svojich uší 
Svätý prúd zvuku; 
pretože môže byť 
počutý len v tichu. 
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Uvažujte o prúdoch, 
ktoré sú zrodené na púšti 
po náhlej búrke 
a hučiacom zvuku vôd, 
keď sa rútia okolo. 
Vskutku, toto je hlas Boha, 
ak ste ho nepoznali. 
Pretože je písané, 
na počiatku bol Zvuk, 
a ten Zvuk bol s Bohom, 
a ten Zvuk bol Boh. 
V pravde vám hovorím, 
keď sa narodíme, vstupujeme 
do sveta so zvukom Boha 
v našich ušiach, rovnako 
tak s obrovským spievajúcim 
nebeským chórom 
a svätým chorálom hviezd 
na ich pevných dráhach; 
to je Svätý Prúd Zvuku, 
ktorý prechádza 
klenbou hviezd 
nekonečným kráľovstvom 
Nebeského Otca. 
Je vždy v našich ušiach, 
preto ho nepočujeme. 
Načúvajte mu potom, 
v tichu poludnia, 
kúpte sa v ňom 
a nechajte rytmus 
Božej hudby 
udierať vo vašich ušiach, 
až kým nie ste jedným 
so Svätým Prúdom Zvuku. 
Bol to tento Zvuk, 
ktorý sformoval Zem a svet, 
zrodil pohoria 
a dosadil hviezdy 
na ich tróny slávy 
na najvyšších nebesiach. 
A budete sa kúpať 
v Prúde Zvuku 
a hudba jeho vôd 
bude prúdiť ponad vás; 
pretože na počiatku času 
sme takto všetci mali účasť 
na Svätom Prúde Zvuku, 
ktorý dal zrod všetkému 
stvoreniu.  
A mocne burácajúci 

Prúd Zvuku 
naplní celé vaše telo 
a budete sa chvieť 
pred jeho mocou. 
Potom dýchajte zhlboka 
z anjela Vzduchu 
a staňte sa tým Zvukom, 
aby vás Svätý Prúd Zvuku 
mohol niesť 
do nekonečného kráľovstva 
Nebeského Otca, 
tam, kde stúpa a padá 
rytmus sveta. 
A keď sa tma 
pomaly približuje 
k očiam anjelov 
Pozemskej matky, 
potom budete tiež spať, 
aby sa váš duch mohol 
pripojiť k nepoznaným  
anjelom Nebeského Otca. 
A v tých momentoch, 
predtým než zaspíte, 
budete premýšľať o svetlých 
a nádherných hviezdach, 
bielych, žiariacich, zďaleka 
videných a prenikavých  
hviezdach. Pretože vaše  
myšlienky pred spánkom 
sú ako luk obratného  
lukostrelca, ktorý posiela 
svoj šíp tam, kam chce. 
Nech sú vaše myšlienky 
pre spaním s hviezdami, 
pretože hviezdy sú Svetlo 
a Nebeský Otec je Svetlo, 
dokonca také svetlo,  
ktoré je tisíckrát jasnejšie, 
ako jas tisícov sĺnc. 
Vstúpte do  
Svätého Prúdu Svetla, 
aby okovy smrti mohli 
navždy stratiť svoju moc 
a uvoľniac sa z pút Zeme, 
stúpajte 
Svätým Prúdom Svetla 
prostredníctvom žiarivého 
lesku hviezd, 
do nekonečného kráľovstva 
Nebeského Otca. 

Rozviňte svoje 
krídla svetla 
a v oku svojej mysle 
sa vzneste s hviezdami 
k  najvzdialenejším obzorom 
Neba, kde nevýslovné slnká 
žiaria svetlom. 
Pretože na počiatku času, 
Svätý Zákon povedal, 
buď Svetlo a bolo Svetlo. 
A vy s ním budete jedným, 
a sila 
Svätého Svetelného Prúdu 
naplní celé vaše telo 
a budete sa chvieť 
pred jeho mocou. 
Vyslovte slovo “Život” 
keď dýchate zhlboka 
z anjela Vzduchu 
a stanete sa Svetlom samým; 
a Svätý Prúd 
vás ponesie 
do nekonečného kráľovstva 
Nebeského Otca, 
a tam sa stratí 
vo večnom Mori Svetla, 
ktoré dáva zrod 
všetkému stvoreniu. 
A budete jedným 
so Svätým Prúdom Svetla, 
vždy pred spánkom 
v náručí Nebeského Otca. 
V pravde vám hovorím, 
vaše telo nebolo stvorené 
len na dýchanie, jedenie 
a premýšľanie, ale bolo 
stvorené i na to, aby vstúpilo 
do Svätého Prúdu Života. 
A vaše uši neboli stvorené 
len na počúvanie 
slov ľudí, spevu vtákov 
a hudby padajúceho dažďa, 
ale boli tiež stvorené, 
aby načúvali 
Svätému Prúdu Zvuku. 
A vaše oči neboli stvorené 
len na to, aby videli východ 
a západ slnka, 
záhyby snopov obilia 
a slová Svätých Zvitkov, 
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ale boli stvorené i na to, 
aby videli 
Svätý Prúd Svetla. 
Jedného dňa sa vaše telo 
navráti k Pozemskej Matke, 
tak isto i vaše uši a oči. 
Ale Svätý Prúd Života, 
Svätý Prúd Zvuku 
a Svätý Prúd Svetla, 
neboli nikdy zrodené 
a nikdy nemôžu zomrieť. 
Vstúpte do Svätých Prúdov, 
rovnako tak Života, Zvuku 
i Svetla, ktoré vám dali zrod; 
aby ste mohli dosiahnuť 
kráľovstvo Nebeského Otca 
a stať sa s ním jedným, 
rovnako ako sa rieka vlieva 
do vzdialeného mora. 
Viac než toto 
nemôže byť povedané, 
pretože Sväté Prúdy 
vás vezmú na také miesto, 
kde slová už neexistujú 
a dokonca ani Sväté Zvitky 
nedokážu zaznamenať 
tie tajomstvá. 
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