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Esenské evanjelium mieru 
Kniha druhá 
 
Neznáme knihy Esenov 
Sedemnásobný mier 
 
Z esenskej knihy 
Ježiša 
SEDEMNÁSOBNÝ  
MIER 
 
A vidiac tie zástupy, 
Ježiš vyšiel na horu 
a nasledovali ho 
jeho žiaci 
a všetci tí, ktorí 
túžili po jeho slovách. 
Vidiac ich zhromaždených, 
otvoril ústa 
a učil ich, hovoriac: 
„Priniesol som vám mier, 
deti moje, 
Sedemnásobný mier 
Pozemskej Matky 
a Nebeského Otca. 
Prinášam mier vášmu telu, 
vedený 
Anjelom sily, 
prinášam mier vášmu srdcu, 
vedený 
Anjelom Lásky, 
prinášam mier vašej mysli, 
vedený 
Anjelom Múdrosti. 
Prostredníctvom 
Anjelov Sily, 
Lásky a Múdrosti 
mal by si cestovať 
Siedmimi Cestami 
Nekonečnej Záhrady 
a tvoje telo, 
srdce a myseľ 
mali by sa spojiť v Jednote 
v Posvätnom Lete 
do Nebeského Mora Mieru. 
Veru, v pravde ti hovorím, 
sedem ciest existuje 
cez 
Nekonečnú Záhradu 
a každá z nich musí byť 

prekročená telom, 
srdcom a mysľou 
ako jedným, aby si 
nezakopol a nespadol 
do priepasti prázdnoty. 
Pretože tak ako vták 
nemôže lietať bez jedného 
krídla, tak isto 
aj tvoj Vták Múdrosti 
potrebuje dve krídla 
Sily a Lásky, 
aby sa vzniesol nad priepasť 
k Svätému Stromu Života. 
Pretože telo samotné 
je opusteným domom, 
ktorý vidíte zďaleka: 
Čo bolo kedysi 
také krásne, 
je len ruina a prázdnota, 
keď sa priblížite. 
Telo samotné 
je len voz 
vyrobený zo zlata, 
ktorého tvorca ho postavil 
na piedestál, neochotný 
zašpiniť ho používaním. 
Ale ako zlatý idol, 
je škaredý a bez pôvabu, 
pretože jedine v pohybe 
odkryje svoj účel. 
Ako prázdna temnota 
okna, 
keď vietor zahasí 
jeho sviečku, 
je telo samotné 
bez srdca a mysli, 
ktoré by ho naplnili svetlom. 
A srdce samotné 
je slnko bez zeme, 
na ktorú by svietilo, 
svetlo v prázdnote, 
kotúč tepla ponorený 
do mora temnoty. 
Pretože keď 
človek miluje, 
táto láska sa obráti len 
na jeho vlastnú skazu, 
ak nemá žiadnu ruku, 
ktorú by priložil 
k dobrým dielam, 

a žiadnu myseľ, ktorá by 
votkala plameň túžby 
do tapisérie žalmov. 
Ako vietor 
v púšti 
je srdce samotné 
bez tela a mysle, 
ktoré by spievajúc 
viedlo cez 
cyprusy a borovice. 
A samotná myseľ 
je svätým zvitkom 
ktorý sa rokmi 
zodral 
a musí byť zakopaný. 
Pravda a krása 
jeho slov 
sa nezmenila 
ale oči 
už viac nedokážu čítať 
vyblednuté listy 
a rozpadáva sa v rukách 
na kúsky. 
Taká je myseľ 
bez srdca, 
ktoré by jej dalo slová 
a bez tela, 
ktoré by vykonalo jej skutky. 
Aký zmysel má múdrosť 
bez srdca, ktoré cíti 
a bez jazyka, 
ktorý jej dá hlas? 
Neplodná ako maternica 
starej ženy 
je samotná myseľ 
bez srdca a tela, 
ktoré by ju naplnili životom. 
Pretože hľa, v pravde vám 
hovorím, že telo, srdce 
a myseľ 
sú ako voz, 
kôň a poháňač. 
Telo je voz, 
ukovaný silou, 
aby uskutočňoval vôľu 
Nebeského Otca 
a Pozemskej Matky. 
Srdce 
je ohnivý kôň, 
nádherný a statočný, 
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ktorý ťahá voz 
odvážne, či už 
je cesta hladká 
alebo či 
mu v ceste stoja 
kamene a padnuté stromy. 
A poháňač 
je myseľ, držiaca 
oťaže múdrosti, 
vidiaca zhora, čo leží 
na vzdialenom horizonte, 
určujúca smer 
kopýt a kolies. 
Naslúchajte, ó vy nebesá 
a ja budem hovoriť. 
Počúvaj, ó zem 
slová mojich úst. 
Moje učenie 
bude padať ako dážď, 
moja reč 
bude prýštiť ako rosa, 
ako tichý dážď 
na krehkú bylinu 
a ako lejak 
na trávu. 
Požehnané je 
Dieťa Svetla, 
ktoré je silné v tele, 
pretože bude 
v jednote so zemou. 
Ty budeš oslavovať 
každodenný sviatok 
so všetkými darmi 
Anjela Zeme: 
zlatou 
pšenicou a kukuricou, 
purpurovým hroznom 
v jeseni, 
dozretým ovocím 
na stromoch, 
jantárovým medom 
včiel. 
Ty budeš hľadať 
čerstvý vzduch lesa 
a polí a tam 
uprostred nich 
nájdeš 
Anjela vzduchu. 
Odlož svoje 
topánky a šatstvo 

a nechaj 
Anjela Vzduchu, 
aby objal celé tvoje telo. 
Potom budeš dýchať 
dlho a zhlboka, 
aby Anjel Vzduchu mohol 
byť vpustený do teba. 
Vstúp do 
chladnej a tečúcej rieky 
a nechaj 
Anjela Vody, 
aby objal celé tvoje telo. 
Vrhni sa celý 
do jeho objímajúcich ramien 
a tak často, 
ako víriš vzduch 
so svojim dychom, 
rozhýb so svojim telom 
aj vodu. 
Vyhľadáš 
Anjela slnka 
a vstúp do jeho objatia, 
ktoré očisťuje 
svätými plameňmi. 
A všetky tieto veci 
sú Svätým Zákonom 
Pozemskej Matky, 
Tej, ktorá 
ti dala zrod. 
Ten, kto našiel mier 
s telom, 
postavil svätý chrám, 
v ktorom môže naveky 
prebývať duch Boží. 
Poznaj tento mier 
svojou mysľou, 
túž po tomto mieri 
svojim srdcom, 
naplň tento mier 
svojim telom. 
Požehnané je 
Dieťa Svetla, 
ktoré je múdre v mysli, 
pretože vytvorí Nebo. 
Myseľ múdreho 
je ako dobre poorané pole, 
ktoré prináša 
hojnosť a množstvo. 
Pretože ak ukážeš 
hrsť semien 

múdremu mužovi, 
on uvidí 
okom svojej mysle 
pole zlatej pšenice. 
A ak ukážeš 
hrsť pšenice 
bláznovi, 
uvidí len to, 
čo je pred ním 
a nazve to 
bezcenným kamením. 
A tak ako 
pole múdreho muža 
urodí hojnosť 
obilia 
a pole blázna 
je len žatvou kameňov, 
tak je to s našimi 
myšlienkami. Ako snop 
zlatej pšenice 
leží ukrytý 
v maličkom zrnku, 
tak je aj 
kráľovstvo Nebeské 
ukryté 
vo vašich myšlienkach. 
Ak budú naplnené 
Silou, Láskou a Múdrosťou 
Anjelov 
Nebeského Otca, 
tak nás budú niesť 
k Nebeskému Moru. 
Ale ak budú poškvrnené 
korupciou, nenávisťou 
a nevedomosťou, 
tak prikovajú naše nohy 
k pilierom 
bolesti a utrpenia. 
Žiaden človek 
nemôže slúžiť dvom pánom; 
ani zlé myšlienky nemôžu 
zotrvávať v mysli naplnenej 
Svetlom Zákona. 
Ten, kto našiel mier 
v mysli, naučil sa 
vzniesť sa nad 
Kráľovstvo Anjelov. 
Spoznaj tento mier 
svojou mysľou, 
túž po tomto mieri 
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svojim srdcom, 
naplň tento mier 
svojim telom. 
Požehnané je 
Dieťa Svetla, 
ktoré je čisté v srdci, 
pretože uvidí Boha. 
Pretože tak ako 
Nebeský Otec dal tebe 
Svojho svätého ducha 
a tvoja Pozemská Matka 
ti dala 
Svoje sväté telo, 
tak dáš ty lásku 
všetkým svojim bratom. 
A tvoji skutoční bratia sú 
všetci tí, ktorí konajú vôľu 
tvojho Nebeského Otca 
a tvojej Pozemskej Matky. 
Nech je tvoja láska ako slnko, 
ktoré svieti na všetky 
stvorenia na Zemi 
a neuprednostňuje 
ani jediné steblo strávy 
pred iným. 
A táto láska bude 
tiecť ako žriedlo 
od brata k bratovi 
a tak ako sa míňa, 
tak sa bude dopĺňať. 
Pretože láska je večná. 
Láska je silnejšia 
ako prúdy 
hlbokých vôd. 
Láska je silnejšia 
ako smrť. 
A ak človek 
nemá lásku, 
stavia stenu 
medzi seba a všetky 
stvorenia Zeme 
a takto žije 
v samote a bolesti. 
Alebo sa môže stať 
ako zlostný vodný vír, 
ktorý nasáva 
do svojej hlbiny 
všetko, čo pláva príliš blízko. 
Pretože srdce je more 
s veľkými vlnami 

a láska a múdrosť 
ho musia zmierniť, 
ako horúce slnko 
prestupuje oblakmi 
a utišuje nepokojné more. 
Ten, kto našiel mier 
so svojimi bratmi, 
vstúpil 
do kráľovstva Lásky 
a uvidí Boha 
tvárou v tvár. 
Spoznaj tento mier 
svojou mysľou, 
túž po tomto mieri 
svojim srdcom, 
naplň tento mier 
svojim telom. 
Požehnané je 
Dieťa Svetla, 
ktoré vytvára na Zemi 
Kráľovstvo Nebeské, 
pretože bude prebývať 
v oboch svetoch. 
Nasledovať budeš 
Zákon Bratstva, 
ktorý hovorí, že nikto 
nebude mať bohatstvo, 
nikto nebude chudobný 
a všetci budú pracovať 
spoločne v záhrade 
Bratstva. 
Avšak každý bude 
nasledovať svoju vlastnú 
cestu a každý bude hovoriť 
so svojim vlastným srdcom. 
Pretože v Nekonečnej 
Záhrade sú 
mnohé a rôzne kvety: 
Kto povie, 
že jeden je najlepší, 
pretože má purpurovú farbu 
alebo že jeden je obľúbený, 
pretože jeho steblo 
je dlhé a štíhle? 
Aj keď budú bratia 
rôzneho vzhľadu, 
aj tak robia všetku drinu 
na vinici 
Pozemskej Matky 
a oni všetci spoločne 

pozdvihnú svoje hlasy 
v chvále 
Nebeskému Otcovi. 
A spoločne 
rozlomia posvätný chlieb 
a v tichu sa podelia 
o sväté jedlo 
vďaky vzdania. 
Nebude medzi ľuďmi 
žiaden mier, 
kým nebude existovať jedna 
záhrada bratstva 
na Zemi. 
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