Ir velnias sako J÷zui:
„Jei tu Dievo Sūnus, pulk žemyn, nes parašyta:
Jis lieps savo angelams globoti tave, ir jie nešios tave ant rankų,
kad neužsigautum kojos į akmenį“. Mt4,6
Tu, kūnu tapęs Žodi, man atsakei cituodamas Šventąjį Raštą,
o aš, Š÷tonas, Tavęs, aišku, gerai klausiausi.
Dabar ir aš pasidarysiu egzegetu, nes aiškinti Bibliją, kaip man patinka,
yra mano m÷gstamas užsi÷mimas.
Aš žinau kas Tu esi: Tu esi aukščiausias visų dvasių Valdovas.
Tu gali joms vadovauti, kaip tik nori.
Vienu įsakymu Tu gali pakeisti visatą į tobulą kosmosą,
kur visa tobuloje harmonijoje šoks aplink Tave,
kur kiekvienas daiktas tur÷s savo idealią vietą,
iš kurios išeis tik tam, kad į ją sugrįžtų.
Visi judesiai ten susilies į nepriekaištingą choreografiją, didingą gyrių grožiui.
Išmintis bus matuojama tik grožiu ir niekam nebereik÷s gerumo, tiesos ar laim÷s.
Taigi, jei Tu nenori atsiskirti nuo tokio gero Tau dangiškojo T÷tušio,
jeigu Tu niekini absoliučios nepriklausomyb÷s laimę – o gal Tu jos bijai? –
reikalauk iš Jo tobulo kosmoso!
Tas kosmosas apsups Tave kaip motina, mikliai atsakanti į visus Tavo
reikalavimus.
Jei Tu nenori nieko teisti, nei būti teis÷ju Sau Pačiam,
kod÷l paprasčiausiai neuždraudus bet kokio teisimo?
Tu neteisi, Tu nieko neskirsi, niekas nekaltins Tavęs autoritarizmu ar tuo, kad
nori būti t÷vas.
Tu gyvensi be galo gražiame pasaulyje, kur visa atrodys kaip viena;
viskas susimaišys ir Tavo žmona bus Tau mamyt÷.
Nebus nieko privalomo, niekas netur÷s būti įgyjama,
tikra kova iš tiesų neegzistuos.
Kiekviena kova bus vadinama „menu“ ir bus sugerta harmonijos,
nes In ir Jang yra vienas kitame.
Niekas išties nekris ir niekas nekils, nes bus tas pats, ar kristi žemyn ar kilti
aukštyn.
Viskas jud÷s tik ratu, nes niekas neišvyks visiems laikams ir kas išvyks, tas
sugrįš.
Angelai tur÷s suktis aplink Tave ir Tavo mokinius,
kad sugrąžintų visus daiktus į jų išeities tašką taip,
kad nesukeltų rūpesčio nei Tau, nei jiems.
Jei jūs esate giedro veido žmon÷s, gal÷sit veikti ramiai
su neprilygstamu ir beribiu žiaurumu.
Jei, priešingai, esate smarkaus būdo, gal÷site vis d÷lto žav÷tis grožiu
ir juo nuraminti savo sielas, d÷l jo susijaudinti iki ašarų, o po to jį šaltai
sunaikinti.
Taip, jei Tu esi Dievo Sūnus ir jei Raštas sako tiesą, Tu gal÷si vadovauti angelų
kariuomen÷ms
ir už viską būti atsakingas tobulame kosmose.
Tu gal÷si užmigdyti teisingų, dar norinčių tarnauti vyrų pyktį,
susilpninti jų paskutines pastangas būti t÷vais skiriant, teisiant ir atskiriant.

Net teisingas pyktis taps nuod÷me ir tai bus vienintelis dalykas,
kuris dar yra nuod÷m÷, kitų nebebus!
Šiame geriausiame iš naujųjų pasaulių blogis gal÷s būti geras ir g÷ris – blogas,
tiesa gal÷s būti klaidinga ir melas gal÷s būti teisingas.
Ramyb÷ bus tobula nuostabiame kosmose be pradžios ar pabaigos.
Siela nebekent÷s, nes ji nebeturi troškimo gyventi;
greitai ji išvis nebežinos, kad egzistuoja“.
J÷zus jam tar÷:
„Taip pat parašyta: Negundyk Viešpaties, savo Dievo“. Mt 4,7

