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Z esenského evanjelia mieru 
Kniha tretia 
 
Sedemnásobná prísaha 
 
Chcem a budem sa 
zo všetkých síl snažiť 
žiť ako Strom Života, 
zasadený Veľkými Majstrami 
nášho Bratstva. 
S mojim Nebeským Otcom, 
ktorý vysadil 
Večnú Záhradu Univerza 
a dal mi môjho ducha; 
s mojou Pozemskou Matkou, 
ktorá vysadila 
Veľkolepú Záhradu Zeme 
a dala mi moje telo; 
s mojimi bratmi, 
ktorí pracujú 
v Záhrade nášho Bratstva. 
Chcem a budem sa 
zo všetkých síl snažiť 
každé ráno dodržať 
moje Prijímania 
s Anjelmi Pozemskej Matky 
a každý večer 
s Anjelmi Nebeského Otca, 
ako bolo ustanovené 
Veľkými Majstrami 
nášho Bratstva. 
Chcem a budem sa 
zo všetkých síl snažiť 
nasledovať Cestu 
Sedemnásobného Mieru. 
Chcem a budem sa 
zo všetkých síl snažiť 
zdokonaľovať  
moje telo, ktoré koná, 
moje telo, ktoré cíti 
a moje telo, ktoré myslí, 
v súlade s Učením 
Veľkých Majstrov 
nášho Bratstva. 
Vždy a všade budem 
s úctou počúvať 
môjho Majstra, 
ktorý mi dáva Svetlo 
Veľkých Majstrov 
všetkých čias. 

Odovzdám sa  
svojmu Majstrovi 
a prijmem jeho rozhodnutie 
ohľadne sťažností, ktoré  
môžem mať kvôli rozdielom 
oproti ktorémukoľvek 
môjmu bratovi 
pracujúcemu  
v Záhrade nášho Bratstva. 
Nikdy nebudem  
vyhlasovať za svoje  
vedomosti získané 
od môjho Majstra 
a vždy budem dávať 
zásluhy za všetky  
tieto vedomosti jemu. 
Nikdy nepoužijem 
vedomosti a moc, 
ktorú som získal 
zasvätením od môjho 
Majstra na materiálne 
alebo sebecké účely. 
Vstupujem do Večnej 
a Nekonečnej Záhrady 
s úctou k Nebeskému Otcovi, 
k Pozemskej Matke 
a k Veľkým Majstrom, 
s úctou k Svätému, 
Čistému a Spásonosnému 
Učeniu, s úctou  
k Vyvolenému Bratstvu. 
Uctievanie Esenov 
Prológ 
Keď Boh uvidel, 
že jeho ľudia by zomreli, 
pretože nevideli 
Svetlo Života, 
zvolil si 
najlepších z Izraela, 
aby mohli vytvoriť 
Svetlo Života, 
aby ono svietilo 
pred synov ľudí 
a títo vyvolení 
boli nazývaní Esseni, 
pretože učili nevedomých, 
liečili chorých 
a zhromažďovali sa 
v predvečer každého 
siedmeho dňa, aby sa 

radovali s Anjelmi. 
Anjel Slnka 
Hore sa! Vystúp a putuj! 
Ty nesmrteľný, žiarivý, 
Anjel Slnka 
na letiacom tátošovi! 
Nad pohoria! 
Vytvor Svetlo pre Svet! 
Anjel Slnka,  
ty si Fontánou Svetla: 
Ty prebodneš temnotu. 
Otvor svoju bránu horizontu! 
Anjel Slnka prebýva 
vysoko nad Zemou, 
predsa však napĺňa  
svojimi lúčmi naše dni 
životom a teplom. 
Voz rána prináša svetlo 
vychádzajúceho slnka 
a potešuje srdcia ľudí. 
Anjel Slnka osvetľuje  
našu cestu lúčmi nádhery. 
Anjel Slnka! 
Vystreľ svoje lúče na mňa! 
Dovoľ im dotknúť sa ma, 
nechaj ich mnou preniknúť, 
odovzdávam sa tebe  
a tvojmu objatiu. 
Požehnaný si ohňom života! 
Žeravý príliv svätej radosti 
prúdi od teba ku mne! 
Vpred k tebe, Anjel Slnka! 
Tak ako žiaden človek  
nemôže pozerať do slnka, 
tak ani nikto nemôže pozerať 
na Boha tvárou v tvár. 
Aby nebol 
spálený plameňmi, 
ktoré strážia Strom Života. 
Študuj teda Svätý Zákon, 
pretože tvár Slnka 
a tvár Boha 
môže uvidieť len ten, 
ktorý v sebe má  
Zjavenie Zákona. 
Myslíš si, že smrť je koniec? 
Tvoje myšlienky sú bláznivé 
ako myšlienky dieťaťa, 
ktoré vidí zatiahnutú oblohu 
a padajúci dážď 
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a plače, že nie je slnko. 
Zosilnel by si v Zákone? 
Buď teda 
ako slnko na poludnie, 
ktoré ožaruje svetlom 
a teplom všetkých ľudí 
a nadeľuje slobodne a hojne 
zo svojej zlatej slávy. 
Potom bude 
Prameň Svetla 
prúdiť späť na teba, 
keďže Slnko 
nikdy nie je bez svetla, 
pretože prúdi slobodne 
bez obmedzení. 
A keď vychádza Slnko, 
potom Zem 
vytvorená Stvoriteľom 
stáva sa čistou, 
tečúca voda stáva sa čistou, 
voda studní stáva sa čistou, 
voda morí stáva sa čistou, 
stojace vody 
stávajú sa čistými, 
všetky Sväté Bytosti 
stávajú sa čistými. 
To prostredníctvom  
jasu a slávy 
zrodený je človek, 
ktorý dobre načúva 
Svätým Slovám Zákona, 
ktoré sú Múdrosti drahé. 
Prostredníctvom ich 
jasu a slávy 
vykonáva Slnko svoju púť, 
prostredníctvom ich 
jasu a slávy 
vykonáva Mesiac svoju púť, 
prostredníctvom ich 
jasu a slávy vykonávajú 
Hviezdy svoju púť 
k nesmrteľnému, 
žiarivému Slnku  
na bujnom tátošovi. 
Keď Svetlo Slnka zjasnie, 
keď jas Slnka steplie, 
potom povstanú nebeské sily. 
Rozlejú svoju Slávu na Zem, 
stvorenú Nebeským Otcom 
pre vzostup Detí Svetla, 

pre vzostup 
nesmrteľného žiarivého  
Slnka na bujnom tátošovi. 
Obetujem tomuto 
priateľstvu, 
najlepšiemu zo všetkých 
priateľstiev, ktoré vládne 
medzi Anjelom Slnka 
a synmi Pozemskej Matky. 
Žehnám Sláve a Svetlu, 
Moci a Sile 
nesmrteľného, žiarivého, 
Anjela Slnka 
na bujnom tátošovi. 
Anjel Vody 
Z Nebeského Mora 
Vody prúdia 
z nekonečných Prameňov. 
Do suchej a neúrodnej púšte 
priniesli Bratia Anjela Vody: 
Aby mohol zrodiť záhradu 
a zeleň, naplnenú stromami 
a voňajúcu kvetmi. 
Odovzdaj sa 
do objímajúceho náručia 
Anjela Vody: 
pretože on 
z teba vyženie všetko, 
čo je nečisté a zlé. 
Nech moja láska prúdi 
k tebe, Nebeský Otče, 
ako rieka vteká do mora. 
A nech tvoja láska prúdi 
ku mne, Nebeský otče, 
ako mierny dážď 
bozkáva Zem. 
Ako rieka 
prechádzajúca lesom, 
je Svätý Zákon. 
Všetky bytosti 
na nej závisia 
a ona neuprie nič 
žiadnej bytosti. 
Tento Zákon  
je pre svet človeka tým, 
čím je veľká rieka 
pre potoky a riečky. 
Ako vodné rieky  
v suchej oblasti 
sú Bratia, 

ktorí prinášajú Svätý Zákon 
do sveta ľudí. 
Nebeský Otče! 
Z tvojho Nebeského Mora 
prúdia všetky Vody, 
ktoré sa vylievajú 
na celý svet. 
Toto tvoje Nebeské More 
naďalej prináša Vody 
v lete i v zime 
a po všetky ročné obdobia. 
Tvoje Nebeské More 
prúdi dole  
ničím neobmedzované 
na polia pšenice, 
na pasienky 
a na celý Pozemský Svet. 
Tisíc čistých Prameňov 
smeruje k pastvinám, 
ktoré dávajú potravu 
Deťom Svetla. 
Ctíme si všetky sväté vody, 
ktoré hasia smäd Zeme, 
všetky sväté vody, 
ktoré vytvoril Stvoriteľ 
a všetky rastliny, 
ktoré vytvoril Stvoriteľ, 
z ktorých všetky sú sväté. 
Ctíme si Vodu Života 
a všetky vody na zemi, 
či sú stojace alebo prúdia, 
či sú to vody studní 
alebo prameňov, 
ktoré večne prúdia, 
alebo požehnané  
kvapkajúce dažde. 
Nech more buráca 
a všetky vody, svet a tí, 
ktorí v nich prebývajú. 
Nechaj prúdy tlieskať, 
nech sú kopce spolu radostné. 
Hlas Pána je vo vodách: 
Boh Slávy hrmí. 
Nebeský Otče! 
I ty, Anjel Vody! 
Sme ti vďační 
a žehnáme tvoje meno. 
Príval lásky vyviera 
zo skrytých oblastí 
dole na zem: Bratstvo 
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je navždy požehnané 
vo Svätej Vode Života. 
Anjel vzduchu 
Ctíme si Svätý Dych, 
ktorý je umiestnený vyššie 
než všetky ostatné 
stvorené veci; 
ctíme si 
najpravdivejšiu Múdrosť. 
Uprostred čerstvého vzduchu 
lesov a polí, 
tam nájdeš Anjela Vzduchu. 
Trpezlivo na teba čaká, 
aby si opustil zatuchnuté 
a preľudnené diery mesta. 
Vyhľadaj ho potom 
a zhlboka pi 
liečivé dúšky, 
ktoré ti ponúka. 
Dýchaj dlho a zhlboka, 
aby Anjel Vzduchu 
mohol vstúpiť do teba. 
Pretože rytmus 
tvojho dychu je kľúčom 
k poznaniu, ktoré odhaľuje 
Svätý Zákon. 
Anjel Vzduchu sa vznáša 
na neviditeľných krídlach. 
Musíš kráčať po jeho 
neviditeľnej ceste, 
ak máš uvidieť 
tvár Božiu. 
Sladšia než ten  
najlepší nektár 
sladkého granátového jablka 
je vôňa vetra 
v cyprusovom háji. 
Ešte sladšia je vôňa 
zbožného, 
ktorý uctieva a učí 
Svätý Zákon. 
Svätý je Anjel Vzduchu, 
ktorý čistí všetko, 
čo je nečisté 
a všetkým 
zapáchajúcim veciam 
dáva sladkú vôňu. 
Poďte, poďte,  
ó oblaky! 
Zhora dole na Zem, 

v tisícoch kvapiek, 
prostredníctvom svojho jasu 
a slávy fúkajú vetry, 
ženúc dole oblaky 
smerom k nikdy 
neochabujúcim prameňom. 
Pary stúpajú z údolí hôr 
živené vetrom 
popri stope Zákona, 
ktorý zväčšuje 
kráľovstvo Svetla. 
Nebeský Otec 
stvoril Zem 
zo svojej moci, 
vytvoril Zem 
svojou múdrosťou 
a rozprestrel Nebesá 
svojou vôľou. 
Keď rozoznie svoj hlas, 
množstvo vôd 
bude na Nebesách 
a dá vystúpiť parám 
z končín Zeme; 
Učiní blesk 
spolu s dažďom 
a zrodí vietor 
zo svojho dychu. 
Tak ako more 
je zhromaždiskom vôd, 
stúpajúcich hore 
a klesajúcich dole, 
hore vzdušnou cestou 
a dole na Zem, 
a znovu hore 
vzdušnou cestou: 
Tak povstaň 
a pokračuj vpred! 
A pre tých 
stúpajúcich a rastúcich 
Nebeský Otec 
stvoril večný 
a zvrchovaný 
žiarivý Vesmír. 
Žiaden človek nemôže 
prísť pred Tvár Božiu, 
ak mu Anjel Vzduchu 
nedovolil prejsť. 
Tvoje telo 
musí dýchať vzduch 
Pozemskej Matky, 

tak ako tvoja duša musí 
dýchať Svätý Zákon 
Nebeského Otca. 
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