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Ewangelia Barnaby jest ewangelią apokryficzną. Oznacza to, że jest to życie Jezusa 
rzekomo napisane przez obserwatora z pierwszej ręki, które jest sprzeczne z obrazem 
(obrazami) przedstawionym w Biblii. Jest jednak wyjątkowy wśród apokryfów, 
ponieważ jest muzułmańską ewangelią; to znaczy przedstawia Jezusa jako ludzkiego 
proroka, a nie syna Boga i jako zwiastuna Mahometa. Według zachodniego 
stypendium jest to czternastowieczne fałszerstwo, istniejące obecnie jedynie w 
hiszpańskich i włoskich manuskryptach, ale nawet wśród uczonych nie ma zgody co 
do tego, czy niektóre z materiałów zawartych w książce są starsze. Ewangelia 
Barnaby została odebrana przez niektórych współczesnych muzułmanów, jako 
autentyczny i pradawny zapis wydarzeń, i istnieje wiele różnych wersji drukowanych 
dostępnych w różnych muzułmańskich wydawnictwach, wszystkie oparte w dużej 
mierze na wersji przedstawionej tutaj przez Raggsa. Należy jednak podkreślić, że 
wiara w tę Ewangelię w żaden sposób nie jest artykułem wiary islamskiej, a strona ta 
nie jest miejscem do dyskusji ani o autentyczności książki, ani o tym, jak 
powszechna jest wiara w jej wiedzę, a nawet wiedza o niej. Islamski 
świat. Wyszukiwania w Google pojawią się dziesiątki stron, a nawet całe strony 
poświęcone dyskusji o Ewangelii Barnabyz różnych perspektyw - chrześcijańskich, 
muzułmańskich i naukowych - do których stron należy odłożyć na dyskusję na ten 
temat. Bez względu na pochodzenie dokumentu, jest to ciekawa lektura, podobna do 
wielu religijnych romansów świata śródziemnomorskiego, takich jak apokryficzne 
czyny apostołów (zlokalizowane tu na stronie niecanonicznej) i książki świętej 
historii ze wschodu , z których kilka znajduje się tutaj w świętych tekstach. 
 

Prolog  
1. W tym pierwszym rozdziale znajduje się zwiastowanie anioła Gabriela do Maryi 
Panny dotyczące narodzin Jezusa.  
2. Ostrzeżenie anioła Gabriela dane Józefowi odnośnie koncepcji Matki Boskiej.  
3. Cudowne narodzenie Jezusa i pojawienie się aniołów chwalących Boga.  
4. Aniołowie oznajmiają pasterzom narodzenie Jezusa, a oni, po jego znalezieniu, 
ogłaszają go.  
5. Obrzezanie Jezusa.  
6. Trzej magowie są dowodzeni przez gwiazdę na wschodzie, do Judei, a znajdując 
Jezusa, składają mu pokłon i prezenty.  
7. Wizyta Jezusa przez mędrców i ich powrót do własnego kraju, z ostrzeżeniem o 
Jezusie dane im w śnie.  



8. Jezus jest niesiony w locie do Egiptu, a Herod masakruje niewinne dzieci. 
9. Jezus, po powrocie do Judei, prowadzi cudowną dysputę z lekarzami, która 
osiągnęła wiek dwunastu lat.  
10. Jezus, w wieku trzydziestu lat, na Górze Oliwnej, w cudowny sposób przyjmuje 
ewangelię od anioła Gabriela.  
11. Jezus cudownie uzdrawia trędowatego i udaje się do Jerozolimy.  
12. Pierwsze kazanie Jezusa wydane ludowi: cudowne w nauce o Imieniu Boga.  
13. Niezwykły lęk przed Jezusem i jego modlitwą oraz cudowny komfort anioła 
Gabriela.  
14. Po czterdziestu dniach postu Jezus wybiera dwunastu apostołów.  
15. Cud dokonany przez Jezusa na ślubie, zamieniający wodę w wino.  
16. Wspaniałe nauczanie Jezusa skierowane do jego apostołów dotyczące 
nawrócenia ze złego życia. 
17. W tym rozdziale wyraźnie widać niewiarę chrześcijan i prawdziwą wiarę 
Mumina.  
18. Tutaj pokazane jest prześladowanie sług Bożych przez świat i Boża ochrona, 
która ich ocaliła.  
19. Jezus przepowiada swoją zdradę, a schodząc z góry, uzdrawia dziesięciu 
trędowatych.  
20. Cud na morzu dokonanym przez Jezusa, a Jezus oświadcza, gdzie prorok został 
przyjęty.  
21. Jezus uzdrawia demona, a świnie są wrzucone do morza. Następnie uzdrawia 
córkę Kananejczyków.  
22. Nieszczęśliwy stan nieobrzezanych w tym, że pies jest lepszy od nich.  
23. Pochodzenie obrzezania, przymierze Boga z Abrahamem i potępienie 
nieobrzezanych.  
24. Godny uwagi przykład, jak należy uciekać od bankietu i ucztowania. 
25. Jak należy pogardzać ciałem i jak należy żyć w świecie.  
26. Jak należy kochać Boga. W tym rozdziale zawarta jest cudowna kłótnia 
Abrahama z jego ojcem.  
27. W tym rozdziale wyraźnie widać, jak niewłaściwy jest śmiech u mężczyzn: także 
roztropność Abrahama.  
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Prawdziwa Ewangelia Jezusa, zwana Chrystusem, nowym Prorokiem posłanym 

przez Boga do świata: zgodnie z opisem Barnabasza, jego apostoła. 

Barnaba, apostoł Jezusa Nazarejczyka, zwany Chrystusem, do wszystkich, którzy 
mieszkają na ziemi, pragną pokoju i pocieszenia. 

Drodzy umiłowani, wielki i wspaniały Bóg nawiedził nas przez swojego proroka 
Jezusa Chrystusa w wielkim miłosierdziu nauczania i cudów, przez rozum wielu, 
oszukani przez Szatana, pod pozorem pobożności, głoszą najbardziej bezbożną 
doktrynę, wzywając Jezusie, synu Bożym, odrzucając na zawsze obrzezanie, 
ustanowione przez Boga, i pozwalając na każdy nieczysty pokarm; wśród nich także 
Paweł został zwiedziony, o czym mówię nie bez żalu; z tego powodu piszę tę 
prawdę, którą widziałem i słyszałem, w czasie stosunku, jaki miałem z Jezusem, 
abyście byli zbawieni, a nie oszukiwani od Szatana i nie zginęli w sądzie 
Bożym. Dlatego strzeżcie się każdego, kto naucza wam nowej doktryny przeciwnej 
temu, co piszę, abyście byli zbawieni na wieki. 

Wielki Bóg niech będzie z wami i strzeże was przed szatanem i przed wszelkim 
złem. Amen. 

1. W tym pierwszym rozdziale znajduje się zwiastowanie anioła Gabriela do 

Maryi Panny dotyczące narodzin Jezusa. 

W tych ostatnich latach dziewica Maryja, pochodząca z rodu Dawida z plemienia 
Judy, została odwiedzona przez anioła Gabriela od Boga. Ta dziewica, żyjąca we 
wszelkiej świętości bez obrazy, będąc nienaganną i trwającą w modlitwie z postami, 
będąc tylko jeden dzień, weszła do swojej komnaty anioła Gabriela, i zasalutował ją, 
mówiąc: "Boże niech będzie z tobą, o Maryjo" . 

Dziewica była przerażona pojawieniem się anioła; ale anioł pocieszał ją mówiąc: 
"Nie bój się, Maryjo, albowiem znalazłeś łaskę u Boga, który wybrał cię na matkę 
proroka, którego pośle Izraelitom, aby mogli chodzić w jego prawach z prawdą serca 
". Dziewica odpowiedziała: "Jak mam wydać synów, skoro nie znam 
człowieka?" Anioł odpowiedział: "O Maryjo, Bóg, który stworzył człowieka bez 
człowieka, jest w stanie wytworzyć w człowieku człowieka bez człowieka, ponieważ 
z nim nic nie jest niemożliwe". Maryja odpowiedziała: "Wiem, że Bóg jest 
wszechmogący, dlatego jego wola się skończy". Anioł odpowiedział: "Teraz 
poczniesz w tobie proroka, którego nazwiesz Jezusa, i będziesz go strzegł od wina i 
mocnego napoju, i od wszelkiego nieczystego mięsa, ponieważ dziecko jest świętym 
Bogiem". Mary pokłoniła się z pokorą, mówiąc: "Oto służebnica Boża, niech się 
stanie według twego słowa". Anioł odszedł, a dziewica uwielbił Boga, mówiąc: 
Wiedz, duszo moja, wielkość Boga i raduj się, mój duchu, w Bogu, moim 
Zbawcy; albowiem on spoglądał na pokorę służebnicy swojej, tak iż będę 



błogosławiony przez wszystkie narody, bo mocny uczynił mnie, a błogosławione 
będzie święte imię jego. Bo jego miłosierdzie rozciąga się z pokolenia na pokolenie 
tych, którzy się go boją. Potężny uczynił rękę swoję, i rozproszył dumnych w 
wyobraźni serca swego. Zrzucił mocarzy z miejsca ich, a wywyższył pokornych. Ten, 
kto był głodny, napełnił się dobrami, a bogatych wysłał pusty. 

2. Ostrzeżenie anioła Gabriela dane Józefowi odnośnie koncepcji Matki Boskiej. 

Maryja, znając wolę Bożą, bojąc się ludu, aby nie uraziła się, że jest wspaniała z 
dzieckiem, i powinna ukamienować ją jako winną rozpusty, wybrała towarzysza 
własnego rodu, człowieka imieniem Józef, nienagannego życie: bo jako 
sprawiedliwy człowiek bał się Boga i służył mu postami i modlitwami, żyjąc 
uczynkami rąk swoich, bo był cieślą. 

Taki człowiek, który wiedziała dziewica, wybrał go na swego towarzysza i objawił 
mu boską radę. 

Józef, będąc sprawiedliwym, gdy zobaczył, że Maryja jest wspaniała z dzieckiem, 
chciał ją odłożyć, ponieważ bał się Boga. Oto, kiedy spał, został skarcony przez 
anioła Bożego, mówiąc: "O Józefie, dlaczego masz zamiar porzucić Maryję, twoją 
żonę? Wiedzcie, że wszystko, co zostało w nim dokonane, zostało dokonane przez 
wolę Bożą. Dziewica wyprowadzi syna, którego nazwiesz imieniem Jezus; którego 
będziesz trzymał od wina i mocnego napoju, i od każdego nieczystego mięsa, bo on 
jest świętym Bogiem z łona matki. On jest prorokiem Boga posłanym do ludu 
Izraela, aby mógł nawrócić Judę do swego serca i aby Izrael postępował zgodnie z 
prawem Pana, jak jest napisane w prawie Mojżesza. On przyjdzie z wielką mocą, 
którą Bóg mu da i będzie działał wielkie cuda, 

Józef, powstając ze snu, dziękował Bogu i przez całe życie przebywał z Maryją, 
służąc Bogu z całą szczerością. 

3. Cudowne narodzenie Jezusa i pojawienie się aniołów chwalących Boga. 

W owym czasie panował w Judei Herod, dekretem Cezara Augusta, a Piłat był 
gubernatorem w kapłaństwie Annasza i Kajfasza. W związku z tym, dekretem 
Augusta, cały świat został zapisany; dlatego każdy poszedł do swego kraju i 
przedstawili się przez własne plemiona, aby się zapisać. W związku z tym Józef 
wyruszył z Nazaretu, miasta Galilejskiego, z Maryją, Jego małżonką, wspaniałą z 
dzieckiem, aby udał się do Betlejem (bo to było jego miasto, pochodził z rodu 
Dawida), aby mógł zostać przyjęty według dekret Cezara. Józef przybył do Betlejem, 
bo miasto było małe, a wielka liczba tych, którzy byli tam obcy, nie znalazł miejsca, 
dlatego zajął zakwaterowanie poza miastem w schronisku dla schroniska dla 
pasterzy. Gdy Józef przebywał tam, wypełniły się dni, aby Maryja mogła 
wyjść. Dziewica była otoczona jasnym światłem i przyniosła jej syna bez bólu, 
którego wzięła w ramiona, owinęła go w pieluszki, położyła w żłobie, bo w 
gospodzie nie było miejsca. Przyszedł z radością wielka rzesza aniołów do gospody, 
błogosławiąc Boga i ogłaszając pokój tym, którzy boją się Boga. Maryja i Józef 



wychwalali Pana za narodzenie Jezusa i z największą radością wychowywali 
go. błogosławiąc Boga i ogłaszając pokój tym, którzy boją się Boga. Maryja i Józef 
wychwalali Pana za narodzenie Jezusa i z największą radością wychowywali 
go. błogosławiąc Boga i ogłaszając pokój tym, którzy boją się Boga. Maryja i Józef 
wychwalali Pana za narodzenie Jezusa i z największą radością wychowywali go. 

4. Aniołowie oznajmiają pasterzom narodzenie Jezusa, a oni, po jego 

znalezieniu, ogłaszają go. 

W tym czasie pasterze pilnowali swojej trzody, jak to jest w zwyczaju. A oto oni byli 
otoczeni przez nader jaskrawe światło, z którego im się ukazał anioł, który 
pobłogosławił Boga. Pasterze były wypełnione strachem z powodu nagłego światła i 
wyglądu anioła: „Oto ogłaszam wam wielką radość, bo jest urodzony w mieście 
Dawida dziecko, które jest prorokiem Pana; który przynosi wielkie zbawienie 
domowi Izraela. Dziecko odnajdziecie w żłóbku wraz z matką, która błogosławi 
Boga ". A kiedy to powiedział, przyszedł wielki anioł błogosławiący Boga, 
ogłaszający pokój tym, którzy mają dobrą wolę. Gdy aniołowie odeszli, pasterze 
mówili między sobą, mówiąc: „Pójdźmy do Betlejem nawet i zobaczyć słowo, które 
Bóg przez swego anioła ogłoszony do nas” Przyszedł do Betlejem pasterze wielu 
szuka nowego narodzone niemowlę, i znaleźli się poza miastem dziecko, które 
urodziła, według słowa anioła, leżące w żłobie. Dlatego złożyli mu pokłon i dali 
matce to, co mieli, oznajmując jej to, co słyszeli i widzieli. Dlatego Maryja 
zachowywała wszystkie te rzeczy w swoim sercu, a także Józef, dziękując 
Bogu. Pasterze powrócili do swoich stad, ogłaszając wszystkim, jak wielką rzecz 
widzieli. I tak cały pagórkowaty kraj Judei był pełen lęku i każdy złożył to słowo w 
swoim sercu, mówiąc: "Co, pomyślcie, my, to dziecko będzie?" Dlatego złożyli mu 
pokłon i dali matce to, co mieli, oznajmując jej to, co słyszeli i widzieli. Dlatego 
Maryja zachowywała wszystkie te rzeczy w swoim sercu, a także Józef, dziękując 
Bogu. Pasterze powrócili do swoich stad, ogłaszając wszystkim, jak wielką rzecz 
widzieli. I tak cały pagórkowaty kraj Judei był pełen lęku i każdy złożył to słowo w 
swoim sercu, mówiąc: "Co, pomyślcie, my, to dziecko będzie?" Dlatego złożyli mu 
pokłon i dali matce to, co mieli, oznajmując jej to, co słyszeli i widzieli. Dlatego 
Maryja zachowywała wszystkie te rzeczy w swoim sercu, a także Józef, dziękując 
Bogu. Pasterze powrócili do swoich stad, ogłaszając wszystkim, jak wielką rzecz 
widzieli. I tak cały pagórkowaty kraj Judei był pełen lęku i każdy złożył to słowo w 
swoim sercu, mówiąc: "Co, pomyślcie, my, to dziecko będzie?" 

5. Obrzezanie Jezusa. 

Gdy wypełniło się osiem dni zgodnie z prawem Pańskim, jak napisano w księdze 
Mojżesza, zabrali oni dziecko i zanieśli go do świątyni, aby go obrzezał. Tak 
obrzezali dziecko i nadali mu imię Jezus, jak powiedział anioł Pański, zanim począł 
się w łonie. Maryja i Józef dostrzegli, że dziecko musi być potrzebne dla zbawienia i 
ruiny wielu. Dlatego obawiali się Boga i zachowali dziecko w bojaźni Bożej. 



6. Trzej magowie są dowodzeni przez gwiazdę na wschodzie, do Judei, a 

znajdując Jezusa, składają mu pokłon i prezenty. 

Za panowania Heroda, króla Judei, kiedy narodził się Jezus, trzej mędrcy w 
częściach wschodu obserwowali gwiazdy nieba. Po czym ukazała im się gwiazda 
wielkiej jasności, dlatego zawarli między sobą, przybyli do Judei, kierując się 
gwiazdą, która szła przed nimi, a przybywszy do Jerozolimy, zapytali, gdzie urodził 
się król żydowski. A gdy Herod usłyszał to, był pełen lęku, a całe miasto było 
zatroskane. Dlatego Herod zwołał kapłanów i uczonych w Piśmie, mówiąc: "Gdzie 
narodził się Chrystus?" Odpowiedzieli, że powinien urodzić się w Betlejem; bo tak 
napisano przez proroka: "A ty, Betlejem, nie jesteś zbyt mały wśród książąt judzkich, 
albowiem z ciebie wyjdzie przywódca, który poprowadzi mój lud, Izraela". 

W związku z tym Herod wezwał mędrców i zapytał ich o ich przyjście: kto 
odpowiedział, że widzieli gwiazdę na wschodzie, która ich tam prowadziła, dlatego 
chcieli darami oddać cześć temu królowi, którego objawiła się jego gwiazda. 

Wówczas rzekł Herod: "Idź do Betlejem i szukaj wszelkiej pilności dotyczącej 
dziecka; a kiedy go znajdziecie, przyjdźcie i powiedzcie mi to, ponieważ ja też 
zechcę przybyć i oddać mu pokłon ". I to powiedział podstępnie. 

7. Wizyta Jezusa przez mędrców i ich powrót do własnego kraju, z ostrzeżeniem 

o Jezusie dane im w śnie. 

Toteż magowie opuścili Jerozolimę, a oto gwiazda, która im się ukazała na 
wschodzie, poszła przed nimi. Widząc gwiazdę, magi napełniali się radością. I tak 
przybywszy do Betlejem, poza miasto, ujrzeli gwiazdę stojącą wciąż nad gospodą, w 
której urodził się Jezus. Toteż mędrcy udali się tam, a wchodząc do mieszkania 
znaleźli dziecko wraz z matką i pochylając się, oddali mu pokłon. I magowie 
przedstawili mu przyprawy ze srebra i złota, opowiadając dziewicy wszystko, co 
widzieli. 

Po czym, podczas snu, zostali ostrzeżeni przez dziecko, aby nie chodził do 
Heroda; więc odlatując w inny sposób, powrócili do własnego domu, ogłaszając 
wszystko, co widzieli w Judei. 

8. Jezus jest niesiony w locie do Egiptu, a Herod masakruje niewinne dzieci. 

Herod, widząc, że magowie nie powrócili, wierzył, że się z nich wyśmiewa; po czym 
postanowił zabić dziecko, które się urodziło. Ale oto, gdy Józef spał, ukazał mu się 
anioł Pański, mówiąc: "Wstań szybko, weź dziecko z matką i idź do Egiptu, bo 
Herod chce go zabić". Józef powstał z wielkim strachem i wziął Marię wraz z 
dzieckiem, i wyruszyli do Egiptu, gdzie mieszkali aż do śmierci Heroda; który, 
wierząc, że sam wyśmiewał się z magów, wysłał swoich żołnierzy, aby zabili 
wszystkie nowonarodzone dzieci w Betlejem. Przyszli więc żołnierze i zabili 
wszystkie dzieci, które tam były, tak jak rozkazał im Herod. W ten sposób wypełniły 



się słowa proroka, mówiąc: "Lamentacja i wielki płacz są w Ramie; Rachel 
lamentuje o swoich synach. 

9. Jezus, po powrocie do Judei, prowadzi cudowną dysputę z lekarzami, która 
osiągnęła wiek dwunastu lat. 

Kiedy Herod nie żył, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie, mówiąc: 
"Powróćcie do Judzkiej ziemi, bo oni umarli, a wolą śmierć dziecka". Józef wziął 
więc dziecko z Maryją (gdy przyszedł do wieku siedmiu lat) i przybył do Judei; Stąd, 
słysząc, że Archelaus, syn Heroda, panował w Judei, udał się do Galilei, bojąc się 
pozostać w Judei; a oni zamieszkali w Nazarecie. 

Dziecko wzrastało w łasce i mądrości przed Bogiem i przed ludźmi. 

Jezus, gdy przybył do wieku dwunastu lat, wraz z Maryją i Józefem udał się do 
Jerozolimy, aby oddawać mu cześć zgodnie z prawem Pańskim, zapisanym w 
Księdze Mojżesza. Kiedy ich modlitwy się skończyły, odeszli, straciwszy Jezusa, 
ponieważ sądzili, że wrócił do domu wraz z ich krewnymi. Maryja powróciła więc z 
Józefem do Jerozolimy, szukając Jezusa wśród krewnych i sąsiadów. Trzeciego dnia 
znaleźli dziecko w świątyni, pośród lekarzy, dyskutując z nimi o prawie. I wszyscy 
byli zdumieni jego pytaniami i odpowiedziami, mówiąc: "Jak może być w nim taka 
doktryna, skoro jest tak mały i nie nauczył się czytać?". 

Mary skarciła go, mówiąc: "Synu, co nam uczyniłeś? Oto Ja i twój ojciec szukaliśmy 
ciebie przez trzy dni smutku. Jezus odpowiedział: "Czy nie wiecie, że służba Boża 
powinna nastąpić przed ojcem i matką?" Następnie Jezus udał się wraz z matką i 
Józefem do Nazaretu, i poddał się im z pokorą i szacunkiem. 

10. Jezus, w wieku trzydziestu lat, na Górze Oliwnej, w cudowny sposób przyjmuje 
ewangelię od anioła Gabriela. 

Jezus, który przyszedł do wieku trzydziestu lat, jak sam mi powiedział, udał się z 
rodzicami na Górę Oliwną, aby zebrać oliwki. Potem, w południe, gdy się modlił, 
kiedy przyszedł do tych słów: "Panie, z miłosierdziem ...", był otoczony przez bardzo 
jasne światło i przez nieskończone mnóstwo aniołów, którzy mówili: 
"Błogosławiony niech będzie Bóg. " Anioł Gabriel przedstawił mu się jak lśniące 
lustro, księgę, która zstąpiła w serce Jezusa, w której poznał, co Bóg uczynił i co 
powiedział, i czego Bóg chce, aby wszystko zostało odkryte i otwarte do niego; jak 
mi powiedział: "Uwierz, Barnabaszu, że znam każdego proroka z każdym 
proroctwem, tak iż cokolwiek powiem, że wszystko wyszło z tej księgi". 

Jezus, który przyjął tę wizję i wiedząc, że jest prorokiem posłanym do domu Izraela, 
objawił wszystkim Maryi swą matkę, mówiąc jej, że potrzebuje cierpienia wielkiego 
prześladowania na cześć Boga i że nie może już dłużej przebywaj z nią, aby jej 
służyć. Po tym, usłyszawszy to, Maryja odpowiedziała: "Synu, narodziłeś się, 
wszystko zostało mi ogłoszone; dlatego błogosławione niech będzie święte imię 



Boga ". Jezus odszedł więc tego dnia od swojej matki, aby uczestniczyć w swoim 
prorockim urzędzie. 

11. Jezus cudownie uzdrawia trędowatego i udaje się do Jerozolimy. 

Jezus schodzący z góry, by przyjść do Jerozolimy, spotkał trędowatego, który z 
boskiego natchnienia wiedział, że Jezus jest prorokiem. Dlatego ze łzami modlił się 
do niego, mówiąc: "Jezu, synu Dawida, zmiłuj się nade mną". Jezus odpowiedział: 
"Co chcesz, bracie, abym ci uczynił?" 

Odpowiedział trędowaty: "Panie, daj mi zdrowie". 

Jezus upomniał go, mówiąc: "Jesteś głupi; módl się do Boga, który cię stworzył, a on 
ci da zdrowie; bo jestem człowiekiem, jak ty jesteś ". Odpowiedział trędowaty: 
"Wiem, że Ty, Panie, jesteś człowiekiem, ale świętym Panem. Dlatego módl się do 
Boga, a on da mi zdrowie ". Wtedy Jezus wzdychając rzekł: "Panie Boże 
wszechmogący, bo miłość twoich świętych proroków uzdrawia tego chorego 
człowieka". Następnie, mówiąc to, powiedział, dotykając chorego rękami rękami w 
imię Boga: "O bracie, odbierz zdrowie!" A kiedy to powiedział, trąd został 
oczyszczony, tak że ciało trędowatego pozostawiono mu jak dziecko. Widząc, co 
znaczy, że został uzdrowiony, trędowaty z donośnym głosem krzyknął: "Chodź tu, 
Izraelu, aby przyjąć proroka, którego Bóg posłał do ciebie". Jezus modlił 
się, mówiąc: "Bracie, zachowaj spokój i nie mów nic", ale im bardziej się modlił, 
tym bardziej krzyczał, mówiąc: "Oto prorok! oto święty, który jest z Boga! " Na 
które słowa wielu uciekających z Jerozolimy uciekało i weszło z Jezusem do 
Jerozolimy, opowiadając o tym, co Bóg uczynił przez Jezusa trędowatym. 

12. Pierwsze kazanie Jezusa wydane ludowi: cudowne w nauce o Imieniu Boga. 

Całe miasto Jerozolima było poruszone tymi słowami, dlatego wszyscy biegli razem 
do świątyni, aby ujrzeć Jezusa, który wszedł tam, aby się modlić, aby nie było tam 
nikogo. Dlatego kapłani prosili Jezusa, mówiąc: "Ten lud pragnie cię ujrzeć i 
usłyszeć; dlatego wstępujcie na szczyt, a jeśli Bóg da ci słowo, przemawiaj w 
imieniu Pana ". 

Potem wstąpił Jezus na miejsce, skąd uczeni w Piśmie mieli zamiar mówić. I 
wezwany ręką do milczenia, otworzył usta, mówiąc: "Niech będzie błogosławione 
święte imię Boga, który z jego dobroci i miłosierdzia chciał stworzyć stworzenia, aby 
go uwielbić. Niech będzie błogosławione święte imię Boga, który stworzył blask 
wszystkich świętych i proroków przed wszystkim, aby go posłali dla zbawienia 
świata, jak powiedział przez swego sługę Dawida, mówiąc: "Przed Lucyferem w 
blasku świętych Ja cię stworzyłem. " Niech będzie błogosławione święte imię Boga, 
który stworzył anioły, aby mu służyły. I niech będzie błogosławiony Bóg, który karał 
i potępiał Szatana i jego naśladowców, którzy nie mieliby czcić tego, którego Bóg 
chce być czczony. Niech będzie błogosławione święte imię Boga, który stworzył 
człowieka z gliny ziemi, i ustaw go na jego dziełach. Niech będzie błogosławione 
święte imię Boga, który wypędził człowieka z raju za złamanie Jego świętego 



przykazania. Niech będzie błogosławione święte imię Boga, który z miłosierdziem 
patrzył na łzy Adama i Ewy, pierwszych rodziców rodzaju ludzkiego. Niech będzie 
błogosławione święte imię Boga, który słusznie ukarał Kaina bratobójcą, posłał 
potop na ziemię, spalił trzy niegodziwe miasta, biczował Egipt, pokonał faraona na 
Morzu Czerwonym, rozproszył wrogów swego ludu, karcił niewiernych i ukarali 
niepokornego. Błogosławione niech będzie święte imię Boga, który miłosierdzie 
patrzył na swoje stworzenia, i dlatego posłał im swoich świętych proroków, aby 
postępowali w prawdzie i sprawiedliwości przed nim: którzy wydali jego sługi od 
wszelkiego zła i dali im tę ziemię, obiecał naszemu ojcu Abrahamowi i jego synowi 
na zawsze. Następnie przez swego sługę Mojżesza dał nam swoje święte prawo, aby 
szatan nas nie oszukiwał; i wywyższył nas ponad wszystkie inne narody. 

"Ale, bracia, co my dzisiaj, że nie jesteśmy karani za nasze grzechy?" 

I wtedy Jezus z największą gwałtownością zgromił ludzi za to, że zapomnieli o 
słowie Bożym i oddali się jedynie marności; zgromił kapłanów za ich niedbalstwo w 
służbie Bogu i za ich światową chciwość; zgromił uczonych w Piśmie, ponieważ 
głosili próżną doktrynę i porzucili prawo Boże; zgromił lekarzy, ponieważ przez 
swoje tradycje ustanowili prawo Boga bez skutku. I w taki mądry sposób Jezus 
przemówił do ludu, że wszyscy płakali, od najmniejszego do największego, wołając 
miłosierdzie i błagając Jezusa, aby się za nich modlił; zachowajcie tylko swoich 
kapłanów i przywódców, którzy w tym dniu poczęli nienawidzić Jezusa za to, że w 
ten sposób wypowiedzieli się przeciwko kapłanom, uczonym w Piśmie i lekarzom. I 
myśleli o jego śmierci, ale ze strachu przed ludźmi, którzy przyjęli go jako proroka 
Boga, nie mówili ani słowa. 

Jezus podniósł ręce do Pana Boga i modlił się, a płaczący lud rzekł: "Niech tak 
będzie, o Panie, niech tak będzie". Kończąca się modlitwa Jezus zstąpił ze 
świątyni; Tego dnia odszedł z Jerozolimy, a wielu z nich poszło za nim. 

A kapłani mówili źle o Jezusie między sobą. 

 

13. Niezwykły lęk przed Jezusem i jego modlitwą oraz cudowny komfort anioła 

Gabriela. 

Minęło kilka dni, gdy Jezus w duchu dostrzegł pragnienie kapłanów, wstąpił na Górę 
Oliwną, aby się modlić. I przeszedłszy całą noc w modlitwie, rano Jezus modlił się: 
"Panie, wiem, że uczeni w Piśmie nienawidzą mnie, a kapłani mają zamiar mnie 
zabić, sługa twój; Dlatego, Panie Boże wszechmogący i miłosierny, w miłosierdziu 
wysłuchaj modlitwy sługi twego i wybaw mnie od sideł, bo jesteś zbawieniem 
moim. Ty wiesz, Panie, że ja, sługa twój, szukam ciebie samego, Panie, i mów słowo 
twoje; bo słowo twoje jest prawdą, która trwa na wieki ". 

Kiedy Jezus wypowiedział te słowa, oto przyszedł do niego anioł Gabriel, mówiąc: 
"Nie bój się, Jezu, tysiąc tysięcy, którzy mieszkają nad niebem, strzeżcie się szat, a 
nie umrzesz, dopóki wszystko się nie wypełni, a świat zbliża się do końca. " 



Jezus upadł twarzą ku ziemi, mówiąc: "O wielki Panie Boże, jak wielkie jest Twoje 
miłosierdzie wobec mnie i cóż ci dam, Panie, za wszystko, co mi dałeś?" 

Anioł Gabriel odpowiedział: "Wstań, Jezu, i pamiętaj o Abrahamie, który gotów jest 
złożyć ofiarę Bogu swego jednorodzonego syna Ismaela, aby wypełnić słowo Boże, 
a nóż nie mógł przeciąć jego syna, słowo złożone w ofierze owcy. Tak uczynisz, o 
Jezu, sługa Boży. 

Jezus odpowiedział: "Chętnie, ale gdzie znajdę baranka, widząc, że nie mam 
pieniędzy, a kradzież go nie jest zgodna z prawem?" 

Następnie anioł Gabriel pokazał mu owcę, którą Jezus złożył w ofierze, wychwalając 
i błogosławiąc Boga, który jest chwalebny na wieki. 

 
14. Po czterdziestu dniach postu Jezus wybiera dwunastu apostołów. 

Jezus zstąpił z góry i przeszedł sam w nocy na dalszy brzeg Jordanu, i pościł 
czterdzieści dni i czterdzieści nocy, nie jedząc niczego dzień ani noc, bezustannie 
błagając Pana o zbawienie swego ludu, do którego Bóg posłał mu. A gdy minęło 
czterdzieści dni, był głodny. Wtedy ukazał mu się szatan i kusił go wieloma słowami, 
ale Jezus wypędził go mocą słów Bożych. Szatan, który odszedł od aniołów, 
przyszedł i służył Jezusowi, czego potrzebował. 
Jezus, powracając do regionu Jeruzalem, odnalazł się znowu z ludu z wielką radością 
i modlili się, aby z nimi zamieszkał; albowiem słowa jego nie były podobne do słów 
nauczonych w Piśmie, ale miały moc, bo dotknęły serca. 

Jezus widząc, że wielki był tłum tych, którzy wrócili do swego serca, aby 
postępować według prawa Bożego, wszedł na górę i pozostał całą noc na modlitwie, 
a gdy nadszedł dzień, zstąpił z góry i wybrał dwunastu, których nazwał apostołami, 
wśród których jest Judasz, który został zabity na krzyżu. Ich imiona to: Andrzej i 
Piotr, jego brat, rybak; Barnaba, który to napisał, wraz z Mateuszem celnikiem, który 
siedział na przyjęciu zwyczajowym; Jan i Jakub, synowie Zebedeusza; Tadeusz i 
Judasz; Bartłomiej i Filip; Jakub i Judasz Iskariota zdrajcą. Tych zawsze objawiał 
boskie tajemnice; ale Iskariota Judaszowi wydał swój dozownik na to, co zostało 
ofiarowane w jałmużnę, ale ukradł dziesiątą część wszystkiego. 

15. Cud dokonany przez Jezusa na ślubie, zamieniający wodę w wino. 

Kiedy zbliżało się święto szałasów, pewien bogaty człowiek zaprosił Jezusa wraz z 
uczniami i matką do małżeństwa. Jezus więc poszedł, a gdy biesiadowali, wino 
zabrakło. Jego matka zaczepiła Jezusa, mówiąc: "Nie mają wina". Jezus 
odpowiedział: "Co to jest dla mnie, moja matka?" Jego matka nakazała sługom, że 
cokolwiek im Jezus nakazał, powinni być posłuszni. Było tam sześć naczyń do wody 
według zwyczaju Izraela, aby oczyścić się na modlitwę. Jezus powiedział: "Napełnij 
te naczynia wodą". Służący to zrobili. Rzekł im Jezus: "W imię Boże, dajcie napojem 
ucztom". Słudzy potem obnażeni do pana ceremonii, którzy zgromili sługi, mówiąc: 
"O bezwartościowe sługi, dlaczego zachowaliście lepsze wino do tej pory?" 



Słudzy odpowiedzieli: "Panie, tu jest święty mąż Boży, bo uczynił z wody, 
wina". Mistrz ceremonii uważał, że służba jest pijana; ale ci, którzy siedzieli blisko 
Jezusa, widząc całą sprawę, wstali od stołu i oddali mu cześć, mówiąc: "Zaprawdę, 
jesteś świętym Bogiem, prawdziwym prorokiem posłanym do nas od Boga!" 

Wtedy jego uczniowie uwierzyli w niego i wielu powróciło do ich serca, mówiąc: 
"Niech będzie uwielbiony Bóg, który ma miłosierdzie dla Izraela i z miłością 
odwiedził dom Judy, i niech będzie święte imię jego. 

16. Wspaniałe nauczanie Jezusa skierowane do jego apostołów dotyczące 

nawrócenia ze złego życia. 

Pewnego dnia Jezus zwołał swoich uczniów i wstąpił na górę, a gdy tam usiadł, 
przystąpili do niego jego uczniowie; a on otworzył usta i nauczał ich, mówiąc: 
"Wielkie są korzyści, które Bóg nam obdarzył, dlatego konieczne jest, abyśmy 
służyli mu prawdą serca. A ponieważ nowe wino jest wkładane do nowych naczyń, 
tak i wy powinniście stać się nowymi ludźmi, jeśli będziecie zawierać nową 
doktrynę, która wyjdzie z moich ust. Zaprawdę, powiadam wam, że tak jak człowiek 
nie może ujrzeć swoimi oczami nieba i ziemi w tym samym czasie, więc nie można 
kochać Boga i świata. 

"Żaden człowiek nie może w żaden sposób służyć dwom panom, które są w 
nienawiści jedne z drugimi; albowiem kto was miłuje, drugi was nienawidzi. Mimo 
to mówię wam prawdę, że nie możecie służyć Bogu i światu, ponieważ świat leży w 
kłamstwie, pożądliwości i złości. Nie można zatem znaleźć odpoczynku na świecie, 
ale raczej prześladowania i straty. Dlatego służcie Bogu i pogardzajcie światem, 
albowiem od Mnie znajdziecie odpocznienie dla dusz waszych, Słuchajcie słów 
moich, bo Ja wam mówię prawdę. 

"Zaprawdę, błogosławieni są ci, którzy opłakują to ziemskie życie, bo oni będą 
pocieszeni. 

"Błogosławieni ubodzy, którzy prawdziwie nienawidzą rozkoszy świata, gdyż 
obfitują w rozkosze królestwa Bożego. 

"Zaprawdę, błogosławieni są ci, którzy jedzą przy stole Bożym, albowiem kąty 
służyć im będą. 

"Wyjeżdżacie jako pielgrzymi. Czyż pielgrzym pogrąża się po drodze pałacami, 
polami i innymi ziemskimi sprawami? Z pewnością nie: ale on nosi rzeczy lekkie i 
cenione za ich użyteczność i wygodę na drodze. To powinno być teraz przykładem 
dla ciebie; a jeśli chcecie innego wzoru, dam wam to, abyście mogli uczynić 
wszystko, co wam mówię. 

Co mam uczynić, duszo moja? Rozwalę moje stodoły, ponieważ są małe i zbuduję 
nowe i większe; dlatego zatriumfujesz w mojej duszy! "O, nieszczęsny człowieku, tej 
nocy umarł, powinien był pamiętać o ubogich i zaprzyjaźnił się z jałmużną 
niesprawiedliwych bogactw tego świata, bo przynoszą skarby królestwo niebieskie. 



"Powiedz mi, modlę się, jeśli chcesz przekazać pieniądze do banku celnikowi, a on 
da ci dziesięciokrotnie i dwudziestokrotnie, czy nie dasz temu człowiekowi 
wszystkiego, co masz? Ale powiadam wam, zaprawdę, że cokolwiek przebaczycie i 
porzucicie z miłości do Boga, otrzymacie ją sto razy, a życie wieczne. Zobacz więc, 
ile powinniście zadowolić, aby służyć Bogu. 

17. W tym rozdziale wyraźnie widać niewiarę chrześcijan i prawdziwą wiarę 

Mumina. 

Kiedy Jezus to powiedział, Filip odpowiedział: "Jesteśmy zadowoleni, aby służyć 
Bogu, ale pragniemy jednak poznać Boga. Dla Izajasza prorok powiedział: 
"Zaprawdę, jesteś ukrytym Bogiem", a Bóg powiedział do Mojżesza, swego sługi: 
"Jestem tym, czym jestem". 

Jezus odpowiedział: "Filipie, Bóg jest dobrem, bez którego nie ma nic dobrego; Bóg 
jest istotą, bez której nie ma nic; Bóg jest życiem, bez którego nie ma nic, co by 
żyło; tak wielki, że wypełnia wszystko i jest wszędzie. On sam nie ma sobie 
równych. On nie miał początku, ani nigdy nie będzie miał końca, ale do wszystkiego, 
co dał początek i do wszystkiego, on zakończy. Nie ma ojca ani matki; nie ma synów 
ani braci, ani towarzyszy. A ponieważ Bóg nie ma ciała, dlatego nie je, nie śpi, nie 
umiera, nie chodzi, nie porusza się, ale trwa wiecznie, bez ludzkiej podobieństwa, 
ponieważ jest bezcielesny, bezkompromisowy, niematerialny, z najprostszej 
substancji. Jest tak dobry, że tylko miłuje dobro; on jest tak sprawiedliwy, że kiedy 
karze lub wybacza, nie może zostać przyjęty. Krótko mówiąc, mówię do 
ciebie, Filipie, że tu na ziemi nie możesz go zobaczyć i doskonale go poznać; ale w 
jego królestwie będziecie go widzieli na wieki; w którym jest całe nasze szczęście i 
chwała ". 

Filip odpowiedział: "Nauczycielu, co mówisz? Z pewnością jest napisane w Izajaszu, 
że Bóg jest naszym ojcem; Jakże więc on nie ma synów? " 

Jezus odpowiedział: "W prorokach napisano wiele przypowieści, dlatego nie 
powinieneś zajmować się listem, lecz sensem. Dla wszystkich proroków, sto 
czterdzieści cztery tysiące, których Bóg wysłał na świat, przemówili ponuro. Ale po 
mnie przyjdzie Wspaniałość wszystkich proroków i świętych, i rzucę światło na 
ciemność wszystkiego, co powiedzieli prorocy, ponieważ On jest posłańcem Boga 
". I mówiąc to, Jezus westchnął i powiedział: "Zmiłuj się nad Izraelem, o Panie Boże 
i spójrz na litość nad Abrahamem i jego potomstwem, aby ci służyli prawdą serca. 

Jego uczniowie odpowiedzieli: "Niech tak się stanie, o Panie, nasz Bóg!" 

Jezus powiedział: "Zaprawdę, powiadam wam: uczeni w Piśmie i lekarze unieważnili 
prawo Boga za pomocą swoich fałszywych proroctw, wbrew proroctwom 
prawdziwych proroków Boga: Dlatego Bóg rozgniewał się w domu Izraela i tym 
niewiernym generacja.' Jego uczniowie płakali nad tymi słowami i mówili: "Zmiłuj 
się, Boże, zmiłuj się nad świątynią i świętym miastem, a nie lekceważ ich narodów, 
aby nie gardzili świętym przymierzem". Jezus odpowiedział: "Niech tak się stanie, 
Panie, Boże naszych ojców". 



18. Tutaj pokazane jest prześladowanie sług Bożych przez świat i Boża ochrona, 

która ich ocaliła. 

Powiedziawszy to, Jezus powiedział: "Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was 
wybrałem, abyście byli moimi uczniami. Jeśli więc świat cię znienawidzi, staniecie 
się prawdziwie moimi uczniami; bo świat był zawsze wrogiem sług 
Bożych. Pamiętajcie o świętych prorokach, którzy zostali zabici przez świat, tak jak 
za czasów Eliasza dziesięć tysięcy proroków zostało zabitych przez Jezabelę, na tyle, 
że ledwo uciekł ubogi Eliasz, i siedem tysięcy synów proroków, ukrytych przez 
kapitana gospodarza Ahaba . Och, niesprawiedliwy świat, który nie zna Boga! Nie 
bójcie się tego, bo włosy waszej głowy są policzone, aby nie zginęły. Spójrzcie na 
wróble i inne ptaki, z których nie spada jedno pióro bez woli Bożej. Zatem, Boże, 
bardziej troszcz się o ptaki niż o człowieka, bo on sam stworzył wszystko. Czy jest 
jakiś człowiek, czy ktoś bardziej dba o swoje buty niż o własnego syna? Z pewnością 
nie. Otóż, o ileż mniej powinieneś myśleć, że Bóg cię porzuci, troszcząc się o ptaki! I 
dlaczego mówię o ptakach? Liść drzewa spada nie bez woli Bożej. 

Wierzcie mi, ponieważ mówię wam prawdę, że świat będzie się was bardzo bał, jeśli 
będziecie przestrzegać moich słów. Gdyby bowiem obawiał się, że nie objawi się 
jego niegodziwości, nie znienawidzi cię, ale będzie się bał objawić, dlatego cię 
znienawidzi i prześladuje. Jeśli ujrzycie, że wasze słowa są pogardzane przez świat, 
nie kłamię mu się do serca, ale zastanówcie się, jak Bóg jest większy od was; który 
jest tak mądry, pogardzany przez świat, że jego mądrość jest policzona jako 
szaleństwo. Jeśli Bóg znosi świat z cierpliwością, dlaczego weźmiecie go sobie do 
serca, prochu i gliny ziemi? W swojej cierpliwości posiądziecie swoją duszę. Dlatego 
jeśli ktoś zadał cios po jednej stronie twarzy, ofiaruj mu drugiego, aby go 
uderzył. Nie odpłacajcie złem za zło, bo tak czynią wszystkie najgorsze 
zwierzęta; ale czyńcie dobro za zło i módlcie się za tych, którzy was 
nienawidzą. Ogień nie gaśnie ogniem, lecz raczej wodą; Tak powiadam wam, abyście 
nie przezwyciężyli zła złem, lecz raczej dobrem. Oto Bóg, który sprawia, że ??słońce 
przychodzi na dobro i zło, a także na deszcz. Powinniście więc czynić dobrze 
wszystkim; albowiem napisano to w Prawie: "Bądźcie świętymi, bo Ja, wasz Bóg, 
jestem święty, bądźcie czyści, bo jestem czysty i bądźcie doskonali, bo jestem 
doskonały". Zaprawdę, powiadam wam, że sługa uczy, aby podobać się panu swemu, 
tak że nie nakłada żadnej szaty, która jest nieprzyjemna dla jego pana. Twoje szaty są 
twoją wolą i twoją miłością. Uważajcie więc, aby nie chcieć lub nie kochać rzeczy, 
która jest nie podobna Bogu, naszemu Panu. Bądźcie pewni, że Bóg nienawidzi 
przepychu i pożądliwości świata, dlatego nienawidzi świata. " Tak powiadam wam, 
abyście nie przezwyciężyli zła złem, lecz raczej dobrem. Oto Bóg, który sprawia, że 
??słońce przychodzi na dobro i zło, a także na deszcz. Powinniście więc czynić 
dobrze wszystkim; albowiem napisano to w Prawie: "Bądźcie świętymi, bo Ja, wasz 
Bóg, jestem święty, bądźcie czyści, bo jestem czysty i bądźcie doskonali, bo jestem 
doskonały". Zaprawdę, powiadam wam, że sługa uczy, aby podobać się panu swemu, 
tak że nie nakłada żadnej szaty, która jest nieprzyjemna dla jego pana. Twoje szaty są 
twoją wolą i twoją miłością. Uważajcie więc, aby nie chcieć lub nie kochać rzeczy, 



która jest nie podobna Bogu, naszemu Panu. Bądźcie pewni, że Bóg nienawidzi 
przepychu i pożądliwości świata, dlatego nienawidzi świata. " Tak powiadam wam, 
abyście nie przezwyciężyli zła złem, lecz raczej dobrem. Oto Bóg, który sprawia, że 
??słońce przychodzi na dobro i zło, a także na deszcz. Powinniście więc czynić 
dobrze wszystkim; albowiem napisano to w Prawie: "Bądźcie świętymi, bo Ja, wasz 
Bóg, jestem święty, bądźcie czyści, bo jestem czysty i bądźcie doskonali, bo jestem 
doskonały". Zaprawdę, powiadam wam, że sługa uczy, aby podobać się panu swemu, 
tak że nie nakłada żadnej szaty, która jest nieprzyjemna dla jego pana. Twoje szaty są 
twoją wolą i twoją miłością. Uważajcie więc, aby nie chcieć lub nie kochać rzeczy, 
która jest nie podobna Bogu, naszemu Panu. Bądźcie pewni, że Bóg nienawidzi 
przepychu i pożądliwości świata, dlatego nienawidzi świata. " Powinniście więc 
czynić dobrze wszystkim; albowiem napisano to w Prawie: "Bądźcie świętymi, bo 
Ja, wasz Bóg, jestem święty, bądźcie czyści, bo jestem czysty i bądźcie doskonali, bo 
jestem doskonały". Zaprawdę, powiadam wam, że sługa uczy, aby podobać się panu 
swemu, tak że nie nakłada żadnej szaty, która jest nieprzyjemna dla jego pana. Twoje 
szaty są twoją wolą i twoją miłością. Uważajcie więc, aby nie chcieć lub nie kochać 
rzeczy, która jest nie podobna Bogu, naszemu Panu. Bądźcie pewni, że Bóg 
nienawidzi przepychu i pożądliwości świata, dlatego nienawidzi świata. 
" Powinniście więc czynić dobrze wszystkim; albowiem napisano to w Prawie: 
"Bądźcie świętymi, bo Ja, wasz Bóg, jestem święty, bądźcie czyści, bo jestem czysty 
i bądźcie doskonali, bo jestem doskonały". Zaprawdę, powiadam wam, że sługa uczy, 
aby podobać się panu swemu, tak że nie nakłada żadnej szaty, która jest 
nieprzyjemna dla jego pana. Twoje szaty są twoją wolą i twoją miłością. Uważajcie 
więc, aby nie chcieć lub nie kochać rzeczy, która jest nie podobna Bogu, naszemu 
Panu. Bądźcie pewni, że Bóg nienawidzi przepychu i pożądliwości świata, dlatego 
nienawidzi świata. " Twoje szaty są twoją wolą i twoją miłością. Uważajcie więc, aby 
nie chcieć lub nie kochać rzeczy, która jest nie podobna Bogu, naszemu 
Panu. Bądźcie pewni, że Bóg nienawidzi przepychu i pożądliwości świata, dlatego 
nienawidzi świata. " Twoje szaty są twoją wolą i twoją miłością. Uważajcie więc, aby 
nie chcieć lub nie kochać rzeczy, która jest nie podobna Bogu, naszemu 
Panu. Bądźcie pewni, że Bóg nienawidzi przepychu i pożądliwości świata, dlatego 
nienawidzi świata. " 

19. Jezus przepowiada swoją zdradę, a schodząc z góry, uzdrawia dziesięciu 

trędowatych. 

Kiedy Jezus to powiedział, Piotr odpowiedział: "O nauczycielu, oto zostawiliśmy 
wszystko, aby iść za tobą, co się z nami stanie?" 

Jezus odpowiedział: "Zaprawdę, wy w dniu sądu zasiądziecie obok mnie, składając 
świadectwo dwom pokoleniom Izraela". 

I rzekłszy Jezus westchnął, mówiąc: O Panie, cóż to jest? bo wybrałem dwunastu, a 
jeden z nich jest diabłem ". 



Uczniowie byli zasmuceni tym słowem; po czym ten, kto pisze, potajemnie 
przesłuchiwał Jezusa łzami, mówiąc: "O mistrzu, czy szatan mnie oszuka i czyż będę 
się wtedy potępił?" 

Jezus odpowiedział: "Nie lękaj się, Barnaba; albowiem ci, których Bóg wybrał przed 
stworzeniem świata, nie zginą. Radujcie się, albowiem imię wasze zapisane jest w 
księdze życia. 

Jezus pocieszył swoich uczniów mówiąc: "Nie bójcie się, bo kto Mnie nienawidzi, 
nie jest zasmucony tym, co mówię, ponieważ w nim nie ma uczucia Bożego". 

Na jego słowa wybrani byli pocieszeni. Jezus uczynił swoje modlitwy, a jego 
uczniowie powiedzieli: "Amen, niech tak się stanie, Panie Boże wszechmogący i 
miłosierny". 

Skończywszy swoje nabożeństwa, Jezus zstąpił z góry ze swoimi uczniami i spotkał 
dziesięciu trędowatych, którzy z daleka wykrzykiwali: "Jezu, synu Dawida, zmiłuj 
się nad nami!" 

Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: "Co chcecie ode mnie, bracia?" 

Wszyscy krzyczeli: "Daj nam zdrowie!" 

Jezus odpowiedział: "Ach, nieszczęśliwy, że jesteś, tak straciłeś rozum, że mówisz:" 
Daj nam zdrowie! " Nie wierzcie mi, bym był takim człowiekiem jak wy. Wezwanie 
do naszego Boga, który cię stworzył, i tego, który jest wszechmogący i miłosierny, 
uleczy cię. 

Ze łzami odpowiedzieli trędowaci: "Wiemy, że jesteś człowiekiem podobnym do nas, 
ale przecież święty z Boga i prorok Pana; dlatego módl się do Boga, a On nas 
uzdrowi. 

Następnie uczniowie modlili się do Jezusa, mówiąc: "Panie, zmiłuj się nad 
nimi". Potem jęknął Jezus i modlił się do Boga, mówiąc: "Panie Boże wszechmogący 
i miłosierny, zmiłuj się i słuchaj słów sługi twego, a z miłości do Abrahama, naszego 
ojca i świętego przymierza, zmiłuj się na prośbę tych ludzi, i udzielić im zdrowia 
". Wówczas Jezus, mówiąc to, zwrócił się do trędowatych i powiedział: "Idźcie i 
pokażcie się kapłanom według prawa Bożego". 

Trędowaci odeszli, a po drodze zostali oczyszczeni. Po czym jeden z nich, widząc, że 
został uzdrowiony, powrócił, aby znaleźć Jezusa i był Ismaelitą. A znalazłszy Jezusa, 
ukłonił się, czyniąc mu cześć i mówiąc: "Zaprawdę, święty jesteś z Boga", i 
dziękował Mu, że przyjmie go za sługę. Jezus odpowiedział: "Ten został 
oczyszczony; gdzie jest dziewięć? I rzekł do niego, który był oczyszczony: "Nie 
przyszedłem, abym służył, ale aby służyć; dlatego idźcie do domu swego i 
opowiadajcie, jak wiele Bóg uczynił w tobie, aby się dowiedzieli, że obietnice dane 
Abrahamowi i jego synowi, z królestwem Bożym, zbliżają się ku niebu 
". Oczyszczony trędowaty odszedł, a po przybyciu do własnego sąsiedztwa 
opowiedział, ile Bóg przez Niego w nim dokonał. 



20. Cud na morzu dokonanym przez Jezusa, a Jezus oświadcza, gdzie prorok został 
przyjęty. 

Jezus udał się nad morze Galilejskie, a wsiadłszy do łodzi, popłynął do miasta swego 
Nazaretu; po czym nastąpiła wielka nawałnica w morzu, na tyle, że statek był bliski 
zatonięcia. I Jezus spał na dziobie statku. Potem zbliżyli się do niego uczniowie jego, 
i obudzili go, mówiąc: O Panie, ratuj siebie, bo my zginiemy! Ogarnęło ich bardzo 
wielki strach, z powodu wielkiego wiatru, który był przeciwny i szumu morza. Jezus 
wstał i podniósłszy oczy ku niebu rzekł: "O, Elohimie Sabaocie, zmiłuj się nad 
sługami twoimi". Potem, gdy Jezus to powiedział, nagle wiatr ustał i morze się 
uspokoiło. Dlatego żeglarze bali się, mówiąc: "A kto to jest, że morze i wiatr są mu 
posłuszne?" 

Po przybyciu do miasta Nazaret, marynarze rozeszli się po mieście, wszystko, co 
Jezus dokonał, po czym dom, w którym przebywał Jezus, był otoczony przez tyle, ile 
mieszkało w mieście. A uczeni w Piśmie i lekarze, którzy mu się ukazali, 
powiedzieli: "Słyszeliśmy, jak wiele uczyniłeś w morzu i Judei: daj nam więc znak 
tutaj w twoim kraju". 

Jezus odpowiedział: "To pokolenie niewierne szuka znaku, ale nie będzie im dane, 
ponieważ żaden prorok nie zostanie przyjęty w swoim kraju. W czasach Eliasza było 
wiele wdów w Judei, ale nie został wysłany, aby być karmionym, za wyjątkiem 
wdowy po Sydonie. Wielu było trędowatymi w czasach Elizeusza w Judei, ale tylko 
Naaman, Syryjczyk, został oczyszczony ". 

Wtedy obywatele rozwścieczeni, chwycili go i przenieśli na szczyt przepaści, by go 
zrzucić. Ale Jezus przechadzając się pośród nich, odszedł od nich. 

21. Jezus uzdrawia demona, a świnie są wrzucone do morza. Następnie uzdrawia 
córkę Kananejczyków. 

Jezus wstąpił do Kafarnaum, a gdy zbliżył się do miasta, oto z grobów wyłonił się 
ten, który był opętany przez diabła i tak mądry, że żaden łańcuch go nie powstrzyma, 
a on wyrządził wielką krzywdę temu człowiekowi. 

Demony krzyczały przez jego usta, mówiąc: "O święty Boży, dlaczego jesteś przed 
czasem, aby nas zmartwić?" I modlili się, aby ich nie wyrzucił. 
Jezus zapytał ich, ilu ich było. Odpowiedzieli: "Sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt 
sześć". Gdy uczniowie usłyszeli o tym, byli upokorzeni i modlili się, aby Jezus 
odszedł, a Jezus powiedział: "Gdzie jest wasza wiara? Demon musi odejść, a nie 
ja". Demony zawołały więc: "Wyjdziemy, ale pozwolimy nam wejść w te 
świnie". Żywiło się tam blisko morza, około dziesięciu tysięcy świń należących do 
Kananejczyków, po czym Jezus powiedział: "Odejdźcie i wejdźcie do świń". Z 
rykiem wstąpiły demony do świń i rzucały je na oślep w morze, a potem uciekły do 
??miasta, które karmiły świnie, i opowiedziały wszystko, co Jezus sprawił Jezusowi. 



W związku z tym ludzie miasta wyszli i znaleźli Jezusa i człowieka, który został 
uzdrowiony. Ludzie byli pełni strachu i modlili się, aby Jezus odszedł z ich 
granic. Jezus odszedł od nich i udał się do Tyru i Sydonu. 

I oto! kobieta z Kanaanu i jej dwóch synów, którzy wyszli z jej własnego kraju, aby 
znaleźć Jezusa. Widząc go, gdy przybył z uczniami, zawołała: "Jezu, synu Dawida, 
zmiłuj się nad moją córką, która jest dręczona przez diabła! 

Jezus nie odpowiedział ani na jedno słowo, ponieważ byli oni z nieobrzezanych 
ludzi. Uczniowie byli wzruszeni do litości i powiedzieli: "O mistrzu, ulituj się nad 
nimi! Zobacz, jak bardzo krzyczą i płaczą! " 

Jezus odpowiedział: "Nie jestem posłany, tylko do ludu Izraela". Wtedy kobieta, 
wraz z synami, poszła do Jezusa, płacząc i mówiąc: "O, synu Dawida, zmiłuj się 
nade mną!" Jezus odpowiedział: "Nie jest dobrze wziąć z rąk dzieci chleb i dać go 
psom". A to powiedział Jezus z powodu ich nieczystości, ponieważ byli z 
nieobrzezanych. 

Kobieta odpowiedziała: "O Panie, psy zjadają okruchy, które spadają ze stołu ich 
panów". Wtedy Jezus pochwycił słowa kobiety i powiedział: "O kobieto, wielka jest 
twoja wiara". Podniósłszy ręce do nieba, modlił się do Boga, a potem powiedział: 
"Niewiasto, twoja córka jest wolna, idź w pokoju". Kobieta odeszła, a po powrocie 
do domu odnalazła swoją córkę, która błogosławiła Boga. Dlatego kobieta 
powiedziała: "Zaprawdę, nie ma innego Boga niż Bóg Izraela". Po czym wszyscy jej 
krewni połączyli się z prawem Boga, zgodnie z prawem zapisanym w Księdze 
Mojżesza. 

22. Nieszczęśliwy stan nieobrzezanych w tym, że pies jest lepszy od nich. 

Uczniowie pytali Jezusa tego dnia, mówiąc: "O mistrzu, dlaczego udzieliłeś takiej 
odpowiedzi kobiecie, mówiąc, że to psy?" 

Jezus odpowiedział: "Zaprawdę, powiadam wam, że pies jest lepszy od człowieka 
nieobrzezanego". Wtedy uczniowie byli smutni, mówiąc: "Ciężkie są te słowa i któż 
będzie mógł je przyjąć?" 

Jezus odpowiedział: "Jeśli wy uważacie, o głupi, co pies ma, kto nie ma powodu, dla 
służby swego pana, znajdziecie moje przysłowie, że jest prawdziwe. Powiedz mi, czy 
pies pilnuje domu swego pana i wystawia swoje życie na rabusie? Tak, na 
pewno. Ale co go przyjmuje? Wiele ciosów i ran z małym chlebem, i zawsze 
pokazuje swemu panu radosne oblicze. Czy to prawda?' 

"To prawda, o mistrzu" - odpowiedzieli uczniowie. 

Wtedy Jezus powiedział: "Zastanówcie się teraz, ile Bóg dał człowiekowi, a 
zobaczycie, jak niesprawiedliwi nie przestrzega przymierza Bożego z Abrahamem, 
swoim sługą. Pamiętajcie, co powiedział Dawid Saulowi, królowi izraelskiemu, 
przeciwko Goliatowi Filistynowi: "Panie mój!" - rzekł Dawid - "podczas gdy twój 
sługa trzymał stado twego sługi, przyszedł wilk, niedźwiedź i lew i pochwycił owce 



twojego sługi: po czym poszedł twój sługa i zabił ich, ratując owce, a co jest 
nieobrzezanego, ale podobnego do nich? Dlatego sługa twój pójdzie w imię Pana 
Boga Izraela i zabije tego nieczystego, który bluźni świętemu ludowi Pan Bóg." 

Następnie rzekli uczniowie: "Powiedz nam, o mistrzu, z jakiego powodu człowiek 
musi być obrzezany?" 

Jezus odpowiedział: "Niech ci wystarczy, że Bóg rozkazał ją Abrahamowi, mówiąc:" 
Abrahamie, obrzezaj się napletkiem twoim i twego domu, bo to jest przymierze 
między tobą a tobą na wieki ". 

23. Pochodzenie obrzezania, przymierze Boga z Abrahamem i potępienie 

nieobrzezanych. 

A mówiąc to, przybliżył się Jezus do góry, na którą patrzyli. I przystąpili uczniowie 
jego do niego, aby słuchali jego słów. Wtedy Jezus powiedział: "Adam, pierwszy 
człowiek, który jadł, oszustwem Szatana, pokarmem zakazanym od Boga w raju, 
jego ciało zbuntowało się przeciwko duchowi; po czym przysiągł, mówiąc: "Na 
Boga cię pobiję!" I złamawszy kawałek skały, złapał swoje ciało, aby uciął je ostrym 
ostrzem kamienia, po czym został zgromiony przez anioła Gabriela. A on 
odpowiedział: "Przysiągłem na Boga, aby go pokroić, nigdy nie będę kłamcą!" 

"Wtedy anioł pokazał mu nadmiar ciała, który odciął. A zatem, tak jak każdy 
człowiek przyjmuje ciało za ciało Adama, tak musi przestrzegać w swoich synach iz 
pokolenia na pokolenie spadł obowiązek obrzezania. Lecz za czasów Abrahama było 
niewielu obrzezanych na ziemi, bo bałwochwalstwo rozmnożyło się na ziemi. Po 
czym Bóg powiedział Abrahamowi o fakcie obrzezania i zawarł przymierze, mówiąc: 
"Dusza, która nie będzie obrzezana ciałem, rozproszę go pośród mego ludu na 
wieki". 

Uczniowie drżeli ze strachu przed tymi słowami Jezusa, gdyż z powodu 
gwałtowności ducha mówił. Wtedy Jezus rzekł: "Bójcie się tego, który nie obrzezał 
swego napletka, bo pozbawiony jest raju". A mówiąc to, rzekł Jezus znowu, mówiąc: 
Duchem wielu jest gotowa na służbę Bogu, ale ciało słabe. Dlatego człowiek, który 
boi się Boga, powinien rozważyć, czym jest ciało, skąd pochodzi, i do tego zostanie 
zredukowany. Z gliny ziemi stworzył Bóg ciało, a do tego oddychał tchnieniem 
życia, wdychając w nim oddech. Dlatego gdy ciało przeszkadza w służbie Bogu, 
powinno się je odtrącać jak glinę i deptać, ponieważ ten, kto nienawidzi swojej 
duszy na tym świecie, zachowa ją w życiu na wieczność. 

"To, czym jest ciało w chwili obecnej, przejawiają się jego pragnienia - że jest on 
surowym wrogiem wszelkiego dobra; albowiem tylko on pragnie grzechu. 

"Czy więc człowiek, aby zaspokoić jednego ze swoich wrogów, musi przestać 
podobać się Bogu, jego Stwórcy? Rozważcie to: wszyscy święci i prorocy byli 
wrogami ich ciała dla służby Bożej: dlatego chętnie i z radością poszli na śmierć, aby 
nie urazić prawa Bożego danego przez Mojżesza, jego sługę, i pójdę i służyć 
fałszywym i leżącym bogom. 



"Wspomnij Eliasza, który uciekał przez pustynne miejsca w górach, jedząc tylko 
trawę, ubrany w skórę kozła. Ach, przez ile dni nie prosił! Ach, jak długo wytrzyma 
zimno! Ach, ile przelotnych deszczów zalało go i to przez siedem lat, w których 
zniosło to zaciekłe prześladowanie nieczystej Jezebel! 

Pamiętajcie o Elizeuszu, który jadł chleb jęczmienny i nosił najskromniejsze 
szaty. Zaprawdę, powiadam wam, że oni, nie bojąc się odrzucić ciała, bali się 
wielkiego przerażenia przez króla i książąt. To powinno wystarczyć do odwrócenia 
ciała, o ludzie. Ale jeśli spojrzycie na groby, poznacie, jakie jest ciało. 

24. Godny uwagi przykład, jak należy uciekać od bankietu i ucztowania. 

Powiedziawszy to, Jezus zapłakał, mówiąc: "Biada tym, którzy są sługami dla ich 
ciała, ponieważ z pewnością nie mają żadnego dobra w drugim życiu, a jedynie męki 
za swoje grzechy. Mówię wam, że był bogaty żarłok, który nie zwracał uwagi na 
cokolwiek innego niż obżarstwo, dlatego każdego dnia odbywała się wspaniała 
uczta. Stał przy jego bramie biedny człowiek z imieniem Łazarz, który był pełen ran i 
miał ochotę na te okruchy, które spadły ze stołu żarłoków. Ale nikt mu go nie 
dał; nie, wszyscy szydzili z niego. Tylko psy zlitowały się nad nim, bo polizały jego 
rany. Stało się, że biedny umarł, a aniołowie przenieśli go w ramiona Abrahama, 
naszego ojca. Bogacz także umarł, a diabły niosły go w ramiona szatana; po czym, 
poddając się największej męce, podniósł oczy i z daleka ujrzał Łazarza w ramionach 
Abrahama. 

"Odpowiedział Abraham:" Synu, pamiętaj, że otrzymałeś dobro swoje w drugim 
życiu, a Łazarz swoje zło. Dlatego teraz będziesz w mękach, a Łazarz na pociechę ". 

Bogacz znów zawołał, mówiąc: "O ojcze, Abrahamie, w moim domu jest trzech 
moich braci, dlatego poślij Łazarza, aby im oznajmił, jak bardzo cierpię, aby się 
nawrócili i nie przyszli tutaj". 

"Odpowiedział Abraham:" Oni mają Mojżesza i proroków, niech ich słuchają ". 

Bogaty odpowiedział: "Nie, ojcze Abrahamie, ale jeśli powstanie jeden umarli, 
uwierzą". 

"Odpowiedział Abraham:" Kto nie wierzy, Mojżesz i prorocy nie uwierzą nawet 
zmarłym, jeśli powstaną ". 

"Zobacz więc, czy ubodzy są błogosławieni - rzekł Jezus - którzy mają cierpliwość i 
tylko pragną tego, co jest konieczne, nienawidząc ciała. O, nieszczęśni, którzy niosą 
innych na pochówek, aby ofiarowali swe ciała za pokarm robaków i nie uczą się 
prawdy. Tak daleko od tego, że żyją tu jak nieśmiertelni, bo budują wielkie domy i 
kupują wielkie dochody i żyją w dumie. " 

 
25. Jak należy pogardzać ciałem i jak należy żyć w świecie. 

Wtedy rzekł ten, który pisze: "O mistrzu, prawdziwe są twoje słowa i dlatego 
opuściliśmy wszystkich, aby pójść za tobą. Powiedz nam więc, jak powinniśmy 



nienawidzić naszego ciała, bo zabicie się nie jest zgodne z prawem, a życie, którego 
potrzebujemy, musi mu zapewnić jego utrzymanie ". 

Jezus odpowiedział: "Zachowaj swe ciało jak konia, a będziesz żył 
bezpiecznie. Albowiem końskie jedzenie podaje się miarą i pracą bez miary, a uzdę 
kładzie się na nim, aby chodził z twoją wolą, jest związany, aby nikogo nie 
denerwował, jest trzymany na ubogim miejscu i bity gdy nie jest posłuszny, ty też, o 
Barnaba, będziesz żył zawsze z Bogiem. 

"I nie obrażajcie się na moje słowa, bo prorok Dawid uczynił to samo, co wyznał, 
mówiąc:" Jestem jak koń przed tobą, a jestem zawsze przy tobie ". 

"Teraz powiedz mi, czy jest biedniejszy, który jest zadowolony niewiele, czy ten, 
który pragnie dużo? Zaprawdę, powiadam wam, że gdyby świat miał tylko zdrowy 
umysł, nikt nie zgromadziłby dla siebie niczego, ale wszystko byłoby wspólne. Ale w 
tym jest znane jego szaleństwo, że im więcej się budzi, tym bardziej pożąda. A tak 
bardzo, jak się pospieszy, bo cielesny odpoczynek innych gromadzi to samo. Dlatego 
niech wystarczy jedna szata, wyrzuć torebkę, nie noś portfela, sandałów na stopach; i 
nie myśl, mówiąc: "Co się z nami stanie?" ale myśleliście, że spełniacie wolę Bożą, a 
On zaspokoi waszą potrzebę, tak że nic wam nie będzie brakowało. 

"Zaprawdę, powiadam wam, że zgromadzenie wiele w tym życiu daje pewne 
świadectwo, że nie macie nic do otrzymania w drugim. Albowiem ten, kto ma 
Jeruzalem dla swego ojczystego kraju, nie buduje domów w Samarii, bo między tymi 
miastami jest nieprzyjaźń. Rozumiecie? 

"Tak" - odpowiedzieli uczniowie. 

26. Jak należy kochać Boga. W tym rozdziale zawarta jest cudowna kłótnia 

Abrahama z jego ojcem. 

Wtedy Jezus powiedział: "W drodze był człowiek, który, gdy szedł, odkrył skarb na 
polu, które miało być sprzedane za pięć kawałków. Zaraz człowiek, gdy to wiedział, 
sprzedał swój płaszcz, żeby kupić to pole. Czy to jest wiarygodne? 

Uczniowie odpowiedzieli: "Ten, kto nie uwierzyłby, że jest szalony". 

Wówczas Jezus powiedział: "Będziecie wściekli, jeśli nie oddacie Bogu swoich 
zmysłów, aby kupić waszą duszę, w której pozostaje skarb miłości; bo miłość jest 
skarbem niezrównanym. Bo kto miłuje Boga, ma Boga za siebie; a kto ma Boga, 
wszystko ma. " 

Piotr odpowiedział: "O mistrzyni, jak należy kochać Boga prawdziwą 
miłością? Powiedz nam. 

Jezus odpowiedział: "Zaprawdę, powiadam wam, kto nie będzie nienawidził swego 
ojca i matki, i własnego życia, i dzieci i żony z miłości do Boga, że ??taki nie jest 
godzien być umiłowanym przez Boga". 

Piotr odpowiedział: "O mistrzu, jest napisane w Prawie Bożym w Księdze 
Mojżesza:" Czcij ojca swego, abyś długo żył na ziemi. " A dalej mówi: "Niech będzie 



przeklęty syn, który nie jest posłuszny ojcu swemu i matce swojej"; dlatego Bóg 
rozkazał, aby taki nieposłuszny syn był z gniewu ludu kamienowanego przed bramą 
miasta. A teraz, jak bardzo obraża nas nienawiść do ojca i matki? 

Jezus odpowiedział: "Każde moje słowo jest prawdziwe, ponieważ to nie moje, lecz 
Boże, który posłał mnie do domu Izraela. Dlatego powiadam wam, że wszystko, co 
wy posiądziecie, otrzymaliście od Boga, a więc czy to jest cenniejsze, czy to daru, 
czy dawcy? Kiedy twój ojciec i twoja matka, przy wszystkich innych rzeczach, są dla 
ciebie przeszkodą w służbie Bogu, porzuć ich jako wrogów. Czyż Bóg nie 
powiedział Abrahamowi: "Wynijdź z domu twego ojca i twej rodziny, a zamieszkaj w 
kraju, który ci dam tobie i twojemu potomstwu?" I dlaczego Bóg to powiedział, z 
wyjątkiem tego, że ojciec Abrahama był obrazotwórcą, który stworzył i oddawał 
cześć fałszywym bogom? Skąd wzięła się wrogość, tak jakby ojciec chciał spalić 
syna ". 

Piotr odpowiedział: "Prawdziwe są twoje słowa, dlatego modlę się, abyś powiedział 
nam, jak Abraham szydził z ojca". 

Jezus odpowiedział: "Abraham miał siedem lat, gdy zaczął szukać Boga. Pewnego 
dnia powiedział do swojego ojca: "Ojcze, co stało się człowiekiem?" 

"Głupi ojciec odpowiedział:" Człowieku, bo cię stworzyłem, a mój ojciec mnie 
stworzył ". 

Abraham odpowiedział: "Ojcze, nie jest tak, bo słyszałem starca, który płakał i 
mówił:" O mój Boże, dlaczego nie dałeś mi dzieci? " 

"Jego ojciec odpowiedział:" To prawda, mój synu, że Bóg pomaga człowiekowi 
uczynić człowieka, ale nie wkłada jego ręki, jest tylko konieczne, aby człowiek 
przyszedł, by modlić się do swego Boga i dać mu jagnięta i owce, i jego Bóg mu 
pomoże ". 

"Abraham odpowiedział:" Ilu bogów tam jest, ojcze? " 

"Staruszek odpowiedział:" Są nieskończenie liczne, mój synu ". 

Wtedy rzekł Abraham: "Ojcze, cóż mam uczynić, gdybym służył jednemu bogu, a 
drugi życzyłby mi zła, bo mu nie służę?" W każdym razie pojawi się między nimi 
niezgoda, tak że powstanie wojna między bogami. Lecz jeśli przypadkiem bóg, który 
chce mnie złego, zabije własnego boga, co mam uczynić, to pewne, że mnie także 
zabije. 

Stary śmiejąc się odpowiedział: "O synu, nie lękaj się, bo żaden bóg nie prowadzi 
wojny z innym bogiem, nie, w wielkiej świątyni jest tysiąc bogów z wielkim bogiem 
Baalem, a ja jestem blisko siedemdziesiąt lat stary, a jednak nigdy nie widziałem, że 
jeden bóg pokonał innego boga, a przecież wszyscy ludzie nie służą jednemu 
bóstwu, ale jednemu człowiekowi i drugiemu. " 

"Odpowiedział im Abraham:" A więc mają pokój między sobą? " 

"Powiedział jego ojciec:" Oni. " 



Wtedy rzekł Abraham: "Ojcze, jakże bogowie są podobni?" 

"Starzec odpowiedział:" Głupcze, każdego dnia robię boga, który sprzedajemy 
innym, aby kupić chleb, a ty nie wiesz, jak bogowie są jak! " A potem w tej chwili 
robił bożka. "To" - powiedział - "jest z drewna palmowego, z oliwki, ten mały z 
kości słoniowej: zobacz, jaki jest piękny!" "Nie wydaje się, żeby był żywy?" Z 
pewnością brakuje mu tylko oddechu! 

"A Abraham odpowiedział:" A więc, ojcze, bogowie są bez oddechu? Jak więc dają 
oddech? I bez życia, jak dają życie? To jest pewne, ojcze, że to nie Bóg. " 

"Staruszek rozgniewał się na te słowa, mówiąc:" Gdybyś miał wiek, by zrozumieć, 
złamałbym twoją głowę za pomocą tego siekiera: Ale zachowaj pokój, bo nie 
rozumiesz! " 

"Abraham odpowiedział:" Ojcze, jeśli bogowie pomagają w stworzeniu człowieka, 
jak to możliwe, że człowiek powinien tworzyć bogów? A jeśli bogowie są zrobione z 
drewna, to wielkim grzechem jest palić drewno. Ale powiedz mi, ojcze, Jak to się 
dzieje, że gdy ty uczyniłeś tylu bogów, bogowie nie pomogli ci uczynić tylu innych 
dzieci, abyś stał się najpotężniejszym człowiekiem na świecie? 

"Ojciec był obok siebie, słysząc, jak mówi jego syn; syn kontynuował: "Ojcze, czy 
świat był przez jakiś czas bez ludzi?" 

"" Tak, "odpowiedział starzec" i dlaczego? " 

"Ponieważ", powiedział Abraham, "chciałbym wiedzieć, kto stworzył pierwszego 
Boga". 

"" Teraz wyjdź z mojego domu! " - rzekł starzec - i zostaw mnie, abym szybko 
uczynił tego boga i nie mów do mnie, bo gdy jesteś głodny, pragniesz chleba, a nie 
słów. 

"Powiedział Abrahamowi:" Dobry Boże, naprawdę, że go obetniesz jak ty, a sam nie 
broni się! " 

"Wtedy starzec rozgniewał się i powiedział:" Cały świat mówi, że to bóg, a ty, 
szalony, mówisz, że to nie jest. "Moi bogowie, gdybyś był człowiekiem, mógłbym 
cię zabić!" Powiedziawszy to, zadał Abrahamowi ciosy i kopie, i wypędził go z 
domu. 

27. W tym rozdziale wyraźnie widać, jak niewłaściwy jest śmiech u mężczyzn: 

także roztropność Abrahama. 

Uczniowie śmiali się z szaleństwa starca i stali zdumieni roztropnością 
Abrahama. Ale Jezus gani ich, mówiąc: "Zapomnieliście słowa proroka, który 
mówi:" Obecny śmiech jest zwiastunem płaczu, który nadejdzie "i dalej:" Nie 
pójdziesz tam, gdzie się śmiejesz, ale usiądź tam, gdzie płaczą, ponieważ życie to 
przemija w niedoli. "" Wtedy Jezus rzekł: "W czasach Mojżesza, nie wierzcie, że dla 
śmiechu i kpiny z innych Bóg zamienił się w ohydne zwierzęta, wielu mężów z 



Egiptu: strzeżcie się, że w żadnym razie nie śmiejecie się nikomu, bo z pewnością 
płaczesz [za to]. " 

Uczniowie odpowiedzieli: "Śmialiśmy się z szaleństwa starca". 

Wtedy Jezus rzekł: "Zaprawdę, powiadam wam, jak każdy podobny jest do niego, i 
tam znajduje przyjemność. Dlatego jeśli nie byliście wściekli, nie śmialibyście się z 
szaleństwa. 

Odpowiedzieli: "Niech Bóg zmiłuje się nad nami". 

Jezus powiedział: "Niech tak będzie". 

Wtedy rzekł Filip: "O mistrzu, jak to się stało, że ojciec Abrahama chciał spalić 
syna?" 

Jezus odpowiedział: "Pewnego dnia, Abraham, który przybył do wieku dwunastu lat, 
jego ojciec rzekł do niego:" Jutro jest święto wszystkich bogów; dlatego pójdziemy 
do wielkiej świątyni i zaniesiemy prezent mojemu bogu, wielkim Baalowi. I 
wybierzesz sobie boga, bo jesteś wiekiem, aby mieć boga ". 

"Odpowiedział Abraham z przebiegłością:" Chętnie, mój ojcze. " I tak nad ranem szli 
przed wszystkimi innymi do świątyni. Ale Abraham ukrył pod tuniką topór. Po 
wstąpieniu do świątyni, gdy tłum się powiększył, Abraham ukrył się za bożkiem w 
ciemnej części świątyni. Jego ojciec, kiedy odszedł, wierzył, że Abraham wrócił do 
domu przed nim, dlatego nie został, aby go szukać. 

 
28. 

"Kiedy wszyscy odeszli od świątyni, kapłani zamknęli świątynię i odeszli. Wtedy 
Abraham wziął topór i odciął stopy wszystkim bożkom, z wyjątkiem wielkiego boga 
Baala. U stóp postawił siekierę wśród ruin, które zrobiły posągi, ponieważ oni, będąc 
starzy i złożeni z kawałków, upadli na kawałki. Po czym Abraham, wychodząc ze 
świątyni, był widziany przez pewnych ludzi, którzy podejrzewali go, że udał się, aby 
coś złapać ze świątyni. Położyli się więc na niego i gdy przybyli do świątyni, gdy 
ujrzeli, jak ich bogowie zostali rozbici na strzępy, zawołali z rozpaczą: "Chodźcie 
szybko, mężowie, i zabijmy tego, który zabił naszych bogów!" Zebrało się tam około 
dziesięciu tysięcy ludzi wraz z kapłanami i zapytało Abrahama o powód, dla którego 
zniszczył ich bogów. 

"Odpowiedział Abraham:" Jesteście głupi, czyż człowiek nie zabije, to jest ten wielki 
Bóg, który ich zabił: nie widzicie tego topora, który ma pod nogami? "Pewnym jest, 
że nie pragnie żadnych bliźnich". 

"I przybył tam ojciec Abrahama, który, pamiętając o wielu dyskursach Abrahama 
przeciwko ich bogom, i rozpoznając topór, którym Abraham roztrzaskał bałwany, 
zawołał:" To był zdrajca mojego syna, który zabił naszych bogów, bo ten mój jest 
mój ". I opowiedział im wszystko, co przeszło między nim a jego synem. 

"W związku z tym człowiek zebrał wielką ilość drewna i po związaniu rąk i nóg 
Abrahama położył go na drewnie i podpalił pod nim. 



"Lo! Bóg przez swego anioła rozkazał ogniu, aby nie palił Abrahama, swego 
sługi. Ogień zapłonął wielką furią i spalił około dwóch tysięcy ludzi, którzy skazali 
Abrahama na śmierć. Abraham okazał się naprawdę wolny, będąc niesionym przez 
anioła Bożego blisko domu swego ojca, nie widząc, kto go niósł, a zatem Abraham 
uniknął śmierci. 

29. 

Wtedy Filip rzekł: "Wielkie jest miłosierdzie Boże na Tego, który go miłuje. Powiedz 
nam, Panie, jak Abraham doszedł do poznania Boga. 

Jezus odpowiedział: "Przybywszy do domu ojca swego, Abraham bał się pójść do 
domu; więc oddalił się trochę od domu i usiadł pod palmą, gdzie w ten sposób 
przestrzegając samego siebie, powiedział: "Musi to być, że jest Bóg, który ma życie i 
moc bardziej niż człowiek, ponieważ czyni człowieka i człowieka bez Bóg nie może 
uczynić człowieka ". Po tym, patrząc na gwiazdy, księżyc i słońce, pomyślał, że byli 
Bogiem. Ale po rozważeniu ich zmienności w ich ruchach, powiedział: "Musi być to, 
że Bóg nie porusza się, i że chmury go nie skrywają: w przeciwnym razie ludzie 
zostaną doprowadzeni do niczego". Po czym, pozostając w zawieszeniu, usłyszał, jak 
się nazywa po imieniu: "Abrahamie!" A więc odwracając się i nie widząc nikogo z 
boku, powiedział: " 

"Odpowiedział:" Kto mnie wzywa! " 

"Potem usłyszał, jak powiedział:" Jestem aniołem Bożym, Gabrielem ". 

"Dlatego Abraham był pełen lęku; lecz anioł pocieszał go, mówiąc: "Nie bój się, 
Abrahamie, bo jesteś przyjacielem Boga, dlatego, że rozbijałeś bogów ludzi, 
wybrałeś Boga aniołów i proroków, tak, że ty sztuka zapisana w księdze życia. " 

"I rzekł Abraham:" Cóż powinienem uczynić, aby służyć Bogu aniołów i świętych 
proroków? " 

Anioł odpowiedział: "Idź do tego źródła i obmyj się, bo Bóg chce z tobą rozmawiać". 

"Abraham odpowiedział:" A teraz, jak mam mnie umyć? " 

"Wtedy anioł przedstawił mu się jako piękny młodzieniec, i umył się w źródle, 
mówiąc:" Zrób to samo z siebie, o Abrahamie ". Kiedy Abraham się umył, anioł 
powiedział: "Idźcie tam, bo Bóg chce przemówić do ciebie". 

"Wstąpił na górę, jak anioł powiedział do Abrahama i usiadłszy na kolanach, 
powiedział sobie:" Kiedy Bóg aniołów przemówi do mnie? " 

Usłyszał, jak sam zawołał łagodnym głosem: "Abrahamie!" 

"Odpowiedział mu Abraham:" Kto mnie wzywa? " 

"Głos odpowiedział:" Jam jest twój Bóg, o Abrahamie ". 

"Abraham, pełen lęku, zgiął swoją twarz na ziemię, mówiąc:" Jakże sługa twój 
słucha do ciebie, który jest prochem i popiołem! " 



"Wtedy Bóg rzekł:" Nie lękajcie się, ale powstańcie, bo wybrałem ciebie dla mego 
sługi, i będę wam błogosławił i sprawię, że staniecie się wielkim narodem. "Wynijdź 
więc z domu twego ojca i twego domu spokrewniony i zamieszkać w ziemi, którą 
dam tobie i twojemu potomstwu. 

"Odpowiedział Abraham:" Wszystko zrobię, Panie, ale strzeż mnie, aby żaden inny 
bóg mnie nie skrzywdził ". 

"Wtedy powiedział Bóg, mówiąc:" Ja jestem tylko Bogiem i nie ma innego Boga 
oprócz mnie. "Uderzę i dokonam całości, zabijam i daję życie, prowadzę do piekła, a 
ja go wydobywam, nikt nie jest w stanie wyzwolić się z moich rąk ". Wtedy Bóg dał 
mu przymierze obrzezania; a więc nasz ojciec Abraham znał Boga. 

A mówiąc to, podniósłszy Jezus ręce swoje, rzekł: Do ciebie niech będzie cześć i 
chwała, o Boże! Niech tak będzie!' 

30. 

Jezus udał się do Jerozolimy, blisko do Senofegii (święta Namiotów), święta naszego 
narodu. Uczeni w Piśmie i faryzeusze, którzy to zauważyli, podjęli próbę złapania go 
w swoim wystąpieniu. 

Po czym przyszedł do niego lekarz, mówiąc: "Nauczycielu, co mam zrobić, aby mieć 
życie wieczne?" 

Jezus odpowiedział: "Jak jest napisane w Prawie?" 

Kusiciel odpowiedział, mówiąc: "Miłujcie Pana, Boga swego i bliźniego 
swego". Będziesz miłował swego Boga ponad wszystko, całym swoim sercem i 
umysłem, i bliźniego swego jak siebie samego. 

Jezus odpowiedział: "Dobrze odpowiedziałeś: więc idź i rób tak, mówię, i będziesz 
miał życie wieczne". 

Powiedział mu: "A kto jest moim bliźnim?" 

Jezus odpowiedział, podnosząc oczy: "I wyszedł człowiek z Jeruzalemu do Jerycha, 
miasta odbudowanego pod przekleństwem. Ten człowiek na drodze został złapany 
przez złodziei, rannych i rozebranych; po czym odeszli, pozostawiając go na pół 
umarłego. Okazało się, że ksiądz przeszedł obok tego miejsca, a on, widząc rannego, 
przeszedł bez powitania go. W podobny sposób przeszedł lewita, nie mówiąc ani 
słowa. Okazało się, że tam również przeszedł Samarytanin, który widząc rannego, 
został poruszony współczuciem i zsiadł z konia, wziął rannego mężczyznę i obmył 
jego rany winem, namaścił je maścią i związał zadał mu rany i pocieszył, postawił go 
na własnym koniu. Po tym, gdy przybył wieczorem do gospody, podał go pod opiekę 
gospodarza. A kiedy zmartwychwstał, powiedział: "Zaopiekuj się tym człowiekiem, a 
zapłacę ci wszystko". Przedstawiając chorym mężczyznom cztery złote kawałki, 
powiedział: "Bądź dobrej myśli, bo szybko powrócę i poprowadzę cię do mojego 
domu". 

"Powiedz mi - powiedział Jezus - który z nich był sąsiadem?" 



Lekarz odpowiedział: "Ten, który okazał miłosierdzie". 

Jezus powiedział: "Odpowiednio odpowiedziałeś; Dlatego idź i czyń podobnie. " 

Lekarz odszedł w zamieszaniu. 

31. 

Wtedy zbliżyli się do Jezusa kapłani i rzekli: "Mistrzu, czy wolno godzić się z 
Cezarem?" Jezus odwrócił się do Judasza i rzekł: "Czy masz jakieś pieniądze?" A 
wziąwszy pensa w rękę, Jezus zwrócił się do kapłanów i rzekł do nich: "Ten grosz 
ma obraz: powiedz mi, czyj to obraz?" 

Odpowiedzieli: "Cezar". 

"Dawajcie więc - mówił Jezus - to, co jest cesarzowi Cezara, a to, co mu Bóg da, 
Bogu". 

Potem odeszli w zamieszaniu. 

I oto przybliżył się setnik, mówiąc: "Panie, mój syn jest chory; zmiłuj się na starość! 

Jezus odpowiedział: "Pan, Bóg Izraela, zmiłuj się nad tobą!" 

Mężczyzna odchodził; a Jezus powiedział: "Czekajcie na mnie, bo przyjdę do 
waszego domu, aby modlić się za twojego syna". 

Setnik odpowiedział: "Panie, nie jestem godzien, abyś ty, prorok Boży, przyszedł do 
domu mego, wystarczy mi słowo, któreś powiedział dla uzdrowienia mego syna; bo 
twój Bóg uczynił cię panem każdej choroby, tak jak powiedział mi mój anioł we śnie 
". 

Wtedy Jezus bardzo się zdumiał i zwrócił się do tłumu: "Oto ten obcy, bo ma więcej 
wiary niż wszystko, co znalazłem w Izraelu". Zwracając się do centuriona, 
powiedział: "Idź w pokoju, ponieważ Bóg, ponieważ wielka wiara, którą ci dał, 
uzdrowiła twojego syna". 

Setnik poszedł swoją drogą, a na drodze spotkał swoich sług, którzy oznajmili mu, 
jak jego syn został uzdrowiony. 

Mężczyzna odpowiedział: "O której godzinie opuściła go gorączka?" 

Powiedzieli: "Wczoraj, o szóstej godzinie, ciepło odeszło od niego". 

Mężczyzna wiedział, że kiedy Jezus powiedział: "Pan, Bóg Izraela, zmiłuj się nad 
tobą", jego syn otrzymał zdrowie. Po czym człowiek uwierzył w naszego Boga, a 
wszedłszy do swego domu, roztrzaskał wszystkich swoich bogów, mówiąc: "Jest 
tylko Bóg Izraela, prawdziwy i żywy Bóg". Dlatego powiedział: "Nikt nie będzie 
spożywał mojego chleba, który nie oddaje czci Bogu Izraela". 

32. 

Osoba biegły w prawie zaprosiła Jezusa na kolację, aby go kusić. Jezus wszedł tam 
wraz z uczniami i wielu uczonych w Piśmie, aby go kusić, czekał na niego w 



domu. Po czym uczniowie zasiedli do stołu, nie myjąc rąk. Uczeni w Piśmie wezwali 
Jezusa, mówiąc: "Dlaczego uczniowie nie przestrzegają tradycji naszych starszych, 
nie umywając rąk, zanim nie zjedzą chleba?" 

Jezus odpowiedział: "Pytam was, dla jakiej przyczyny unieważniacie przykazanie 
Boże, aby przestrzegać waszych tradycji? Wy powiadacie synom ubogich ojców: 
"Ofiarujcie i składajcie śluby w świątyni". Składają śluby o tym małym, czym 
powinni wspierać swoich ojców. A kiedy ich ojcowie chcą wziąć pieniądze, synowie 
wołają: "Pieniądze te są poświęcone Bogu"; przez co cierpią ojcowie. O, fałszywi 
skrybowie, obłudnicy, czyż Bóg używa tych pieniędzy? Z pewnością nie, bo Bóg nie 
je, jak mówi przez swego sługę, Dawida, proroka: "Czyż mam teraz jeść mięso 
cielców i pić krew owiec? Oddajcie mi ofiarę chwały i ofiarujcie mi swoje 
ślubowania; gdybym był głodny, nie pytam o nic, widząc, że wszystko jest w moich 
rękach, a obfitość raju jest ze mną. " Obłudnicy! czyńcie to, aby napełnić swój 
portfel, a zatem składacie dziesięcinę na rue i miętę. Och, nieszczęśliwi! albowiem 
innym wam ukazujesz drogę jasną, przez którą nie pójdziesz. 

"Wy uczeni w Piśmie i lekarze leżą na ramionach innych ciężarów o nieznośnej 
wadze, ale wy sami, nie chcecie ich poruszyć jednym palcem. 

"Zaprawdę, powiadam wam, że każde zło wkroczyło na świat pod pretekstem 
starszych. Powiedz mi, kto uczynił bałwochwalstwo wejściem na świat, jeśli nie 
używaniem starszych? Albowiem był król, który niezmiernie kochał swego ojca, 
którego na imię był Baal. Po tym, gdy umarł ojciec, jego syn dla własnej pociechy, 
stał się podobnym do ojca i ustanowił go na rynku miasta. I wydał dekret, aby każdy, 
kto zbliżył się do tego posągu na przestrzeni piętnastu łokci, powinien być 
bezpieczny i nikt nie może go skrzywdzić. Stąd złoczyńcy, z powodu korzyści, jakie 
z nich otrzymywali, zaczęli oferować posągowi róże i kwiaty, iw niedługim czasie 
ofiary zmieniły się w pieniądze i żywność, na tyle, że nazwali je bogami, aby je 
uszanować. Która rzecz z obyczaju została przekształcona w prawo, tak, że bożek 
Baala rozprzestrzenił się po całym świecie; i na ile Bóg rozpacza to przez proroka 
Izajasza, mówiąc: "Zaprawdę, ten lud czci mnie na próżno, ponieważ unieważnili 
moje prawo dane im przez Mojżesza Mojżesza i podążali za tradycjami ich 
starszych". 

"Zaprawdę, powiadam wam, że jedzenie chleba z nieczystymi rękami nie skaleczy 
człowieka, ponieważ ten, kto wchodzi do człowieka, nie skaleczy tego człowieka, ale 
to, co pochodzi od człowieka, splamia człowieka". 

Po czym rzekł jeden z uczonych w Piśmie: "Jeśli spożyję wieprzowinę lub inne 
nieczyste mięso, czyż nie splugawią sumienia?" 

Jezus odpowiedział: "Nieposłuszeństwo nie wejdzie w człowieka, lecz wyjdzie z 
człowieka, z jego serca; i dlatego będzie skalany, gdy będzie spożywał zakazany 
pokarm ". 

I rzekł jeden z lekarzy: "Mistrzu, wiele mówiłeś przeciwko bałwochwalstwu, jak 
gdyby lud Izraela posiadał bożki, i tak nas wyrządziłeś". 



Jezus odpowiedział: "Wiem dobrze, że dzisiaj w Izraelu nie ma posągów z 
drewna; ale są tu posągi cielesne ". 

Tedy odpowiedzieli wszyscy uczeni w Piśmie: "A więc my jesteśmy 
bałwochwalcami?" 

Jezus odpowiedział: "Zaprawdę, powiadam wam, przykazanie nie mówi:" Będziesz 
wielbić ", ale" będziesz miłował Pana, Boga swego, całą swoją duszą, całym swoim 
sercem i całym swoim umysłem ". Czy to prawda?' powiedział Jezus. 

"To prawda" - odpowiedział każdy. 

33. 

Wtedy Jezus powiedział: "Zaprawdę, wszystko, co kocha człowiek, dla którego 
opuści wszystko inne poza tym, jest jego bogiem. I tak cudzołożnik ma obraz, 
którego nierządnica, żarłok i pijak mają dla własnego ciała, a pożądliwy dla jego 
wizerunku jest srebrno-złoty i tak samo jak każdy inny grzesznik. 

Wtedy rzekł ten, który go zaprosił: "Nauczycielu, który jest największym 
grzechem?" 

Jezus odpowiedział: "Co jest największą ruiną domu?" 

Wszyscy milczeli, gdy Jezus wskazał palcem na fundament i powiedział: "Jeśli 
fundament ustąpi, natychmiast dom popadnie w ruinę, na tyle mądry, że trzeba go 
odbudować na nowo, ale jeśli każda inna część da sposób może zostać 
naprawiony. Mimo to, powiedzcie to wam, ten bałwochwalstwo jest największym 
grzechem, ponieważ pozbawia człowieka całkowicie wiary, a w konsekwencji 
Boga; aby nie mógł mieć żadnego duchowego uczucia. Ale każdy inny grzech 
pozostawia człowiekowi nadzieję na uzyskanie miłosierdzia. Dlatego mówię, że 
bałwochwalstwo jest największym grzechem ". 

Wszyscy byli zdumieni mówieniem Jezusa, ponieważ spostrzegli, że nie można go w 
żaden sposób zaatakować. 

Następnie Jezus kontynuował: "Pamiętajcie o tym, co Bóg powiedział i które napisał 
Mojżesz i Jozue w Prawie, a zobaczycie, jak ciężki jest ten grzech. Powiedział Bóg, 
mówiąc do Izraela: "Nie uczynisz sobie obrazu tego, co jest w niebie, ani tego, co 
jest pod niebem, ani nie uczynisz go z tych rzeczy, które są ponad ziemią, ani z tych 
Które są nad wodą, i nad tymi, które są pod wodą, bo Ja jestem twój Bóg, silny i 
zazdrosny, który się pomści za ten grzech na ojcach i na ich dzieciach aż do 
czwartego pokolenia ". Pamiętasz, jak, kiedy nasz naród uczynił cielę, a kiedy go 
czcili, z polecenia Boga Jozue i plemię Lewiego wzięli miecz i zabili z nich sto 
dwadzieścia tysięcy tych, którzy nie pragnęli miłosierdzia Bożego. 

34. 

Przed drzwiami stał ktoś, kto miał prawą rękę skurczoną w taki sposób, że nie mógł 
jej użyć. Gdy Jezus wzniósł swoje serce do Boga, modlił się, a potem powiedział: 



"Abyście wiedzieli, że moje słowa są prawdziwe, mówię:" W imię Boże, człowieku, 
wyciągnij swoją niemocną dłoń ". Wyciągnął go w całości, jakby nigdy nie miał z 
tym problemów. 

Wtedy ze strachem przed Bogiem zaczęli jeść. I po zjedzeniu nieco, Jezus powtórzył: 
"Zaprawdę, powiadam wam, że lepiej spalić miasto, niż pozostawić tam zły 
zwyczaj. Albowiem z tego powodu Bóg rozgniewał się z książętami i królami ziemi, 
którym Bóg dał miecz, aby niszczył nieprawości ". 

Następnie Jezus powiedział: "Kiedy jesteś zaproszony, pamiętaj, aby nie stawić się 
na najwyższym miejscu, aby, jeśli przyjdzie większy przyjaciel gospodarza, 
gospodarz nie mówi ci:" Wstań i usiądź niżej! " które cię zawstydziły. Ale idź i 
usiądź w najbrzydszym miejscu, aby ten, który cię zaprosił, przyszedł i powiedział: 
"Wstań, przyjacielu, przyjdź i usiądź tutaj, na górze!" Będziesz wtedy miał wielki 
zaszczyt, albowiem każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, 
będzie wywyższony. 

"Zaprawdę, powiadam wam, że szatan nie został odrzucony z powodu innego 
grzechu, niż z powodu swojej dumy. Nawet jak mówi prorok Izajasz, wyrzucając mu 
te słowa: "Jakże upadłeś z nieba, o Lucyferze, który miał piękno aniołów i czynił się 
jak świt: prawdziwie na ziemię spadła twoja duma!" 

"Zaprawdę, powiadam wam, że gdyby człowiek znał swoje nieszczęścia, zawsze 
płakałby tutaj na ziemi i uważał się za najbardziej podłego, ponad wszystko. Żadnej 
innej przyczyny pierwszy człowiek z żoną nie płakał przez całe sto lat, pragnąc 
miłosierdzia Bożego, ponieważ wiedzieli, dokąd naprawdę upadli z powodu swojej 
pychy. 

A mówiąc to, Jezus podziękował; i tego dnia zostało ogłoszone przez Jeruzalem, jak 
wielkie rzeczy Jezus powiedział, z cudem, który uczynił, na tyle, że lud dziękował 
Bogu, błogosławiącemu Jego święte imię. 

Ale uczeni w Piśmie i kapłani, zrozumiwszy, że mówił przeciwko tradycjom 
starszych, byli rozpaleni większą nienawiścią. I jak faraon zatwardzili swoje 
serce; dlatego szukali okazji, by go zabić, ale nie znaleźli. 

35. 

Jezus opuścił Jerozolimę i udał się na pustynię za Jordanem, a uczniowie siedzący 
wokół niego powiedzieli Jezusowi: "O mistrzu, opowiedz nam, jak szatan popadł w 
pychę, ponieważ zrozumieliśmy, że padł ofiarą nieposłuszeństwa, a ponieważ zawsze 
kusicie człowieka, aby czynił zło ". 

Jezus odpowiedział: "Bóg stworzył masę ziemi i opuścił ją przez dwadzieścia pięć 
tysięcy lat, nie robiąc nic innego; Szatan, który był jak kapłan i głowa aniołów, 
dzięki wielkiemu zrozumieniu, jakie posiadał, wiedział, że Bóg z tej masy ziemi ma 
przyjąć sto czterdzieści cztery tysiące podpisane znamieniem proroctwa i posłańcem. 
Boga, duszy tego posłańca, którego stworzył sześćdziesiąt tysięcy lat 
przedtem. Dlatego będąc oburzony, podburzał aniołów, mówiąc: "Spójrzcie, 



pewnego dnia Bóg sprawi, że ta ziemia będzie czczona przez nas. Dlatego uważajcie, 
że jesteśmy duchem i dlatego nie pasuje to do tego ". 

"Wielu więc porzuciło Boga. Po czym powiedział Bóg, pewnego dnia, gdy 
zgromadzili się wszyscy aniołowie: "Niech każdy, kto mnie trzyma za swego pana, 
bezustannie szanuje tę ziemię". 

"Ci, którzy kochali Boga, skłonili się, ale Szatan, wraz z tymi, którzy byli z jego 
umysłu, powiedział:" O Panie, jesteśmy duchem i dlatego nie tylko powinniśmy 
czcić tę glinę ". Powiedziawszy to, szatan stał się okropny i przerażający, a jego 
naśladowcy stali się ohydni; ponieważ dla ich buntu Bóg zabrał im piękno, które im 
przydał w tworzeniu. Kiedy święci aniołowie, podnosząc głowy, ujrzeli, jak straszny 
potwór stał się Szatan, a jego naśladowcy zstąpili na ziemię z przerażenia. 

Wtedy rzekł Szatan: "O Panie, niesprawiedliwie uczyniłeś mnie ohydą, ale jestem z 
tego zadowolony, ponieważ pragnę unieważnić wszystko, co masz zrobić, a inne 
diabły powiedziały:" Nie nazywajcie Go, Panie, Lucyfer, ponieważ sztuka Panie ". 

"Wtedy powiedział Bóg do naśladowców szatana:" Upamiętajcie się i rozpoznajcie 
mnie jako Boga, waszego stwórcę ". 

Odpowiedzieli: "Żałujemy, że uczyniliśmy ci jakikolwiek szacunek, bo ty nie jesteś 
sprawiedliwy, ale szatan jest sprawiedliwy i niewinny, a On jest naszym Panem". 

"Wtedy rzekł Bóg:" Odejdź ode mnie, przeklęty, bo nie mam dla ciebie litości ". 

"W swoim odlatującym szatanie splunął na tę masę ziemi, a ta ślinka anioła Gabriela 
podniosła trochę ziemi, tak więc teraz człowiek ma pępek w brzuchu". 

 

36. 

Uczniowie stali w wielkim zdziwieniu buntem aniołów. 

Wtedy Jezus rzekł: "Zaprawdę, powiadam wam, że kto nie czyni modlitwy, jest 
bardziej zły od szatana i cierpieć będzie większe męki. Ponieważ szatan miał przed 
swoim upadkiem, nie przykład strachu, ani Bóg nie posłał mu żadnego proroka, aby 
zaprosić go do skruchy, ale człowiek - teraz, gdy przychodzą wszyscy prorocy 
oprócz posłańca Boga, który przyjdzie po mnie, ponieważ tak Bóg chce i że mogę 
przygotować jego drogę - i człowiek, powiadam, choć ma nieskończone przykłady 
sprawiedliwości Bożej, żyje beztrosko bez strachu, jak gdyby nie było Boga. Nawet 
tak mówił prorok Dawid: "Głupiec powiedział w swoim sercu, że nie ma Boga, 
dlatego oni są zepsuci i stają się wstrętni, bez żadnego z nich czyniących dobro". 

"Stale odmawiajcie modlitwę, uczniowie moi, abyście otrzymali. Bo kto szuka, ujrzy, 
a ten, który go puka, otworzy się, a kto prosi, przychodzi. A w modlitwie nie patrz 
zbyt wiele, bo Bóg patrzy na serce; jak powiedział przez Salomona: "O mój sługa, 
daj mi swoje serce". Zaprawdę, powiadam wam, jak żyje Bóg, obłudnicy podejmują 
wiele modlitw w każdej części miasta, aby być widzianym i utrzymywanym dla 
świętych przez tłum, ale ich serce jest pełne niegodziwości i dlatego nie mają na 
myśli tego, co pytają. Trzeba, abyś modlił się za swoją modlitwą, jeśli ją 



otrzymasz. A teraz powiedz mi: kto chciałby porozmawiać z rzymskim gubernatorem 
lub Herodem, z wyjątkiem tego, że najpierw podjął decyzję, do kogo idzie i co 
zamierza zrobić? Z pewnością żaden. 

"Zaprawdę, powiadam wam, że niewielu się modli, i dlatego szatan ma nad nimi 
władzę, ponieważ Bóg nie chce tych, którzy oddają mu cześć swoimi ustami: którzy 
w świątyni proszą [wargami] o miłosierdzie i swoje serce wołaj o 
sprawiedliwość. Tak jak mówi do proroka Izajasza, mówiącego: "Zabierzcie temu 
ludowi, który mi przeszkadza, bo ustami ich czciją, ale ich serce jest daleko ode 
mnie". Zaprawdę, powiadam wam: Kto się modli bez modlitwy, szydzi z Boga. 

"A kto by szedł mówić do Heroda plecami do niego, a przed nim mówić dobrze o 
Piłatu, namiestniku, którego nienawidzi na śmierć? Z pewnością żaden. Jednak nie 
mniej człowiek, który chodzi, aby się modlić i nie przygotowuje się sam. Odwraca 
się tyłem do Boga i twarzą do szatana, i dobrze o nim mówi. W sercu bowiem jest 
miłość nieprawości, której nie żałował. 
"Jeśli ktoś cię ranił, niech ci powie z ustami. "Przebacz mi", a swoimi rękoma 
uderzać cię, jak byś mu wybaczył? Tak samo Bóg ma, miłosierdzie dla tych, którzy 
swoimi ustami mówią: "Panie, zmiłuj się nad nami, a swoim sercem miłuj 
nieprawość i myśl o świeżych grzechach". 

37. 

Uczniowie płakali nad słowami Jezusa i prosili go, mówiąc: "Panie, naucz nas 
modlić się". 

Jezus odpowiedział: "Zastanówcie się, co byście zrobili, gdyby rzymski namiestnik 
pochwycił was, aby was zabić, i to samo robicie, gdy idziecie, aby się modlić. I niech 
wasze słowa będą takie: "Panie, Boże nasz, święć się Twoje święte imię, przyjdź 
królestwo Twoje, bądź wola Twoja zawsze, i jak to się robi w niebie, tak czyńcie to 
na ziemi, dajcie nam chleb dla każdego dnia, i odpuść nam nasze grzechy, gdy 
wybaczamy tym, którzy grzeszą przeciwko nam, i cierpimy, abyśmy nie ulegli 
pokusom, ale wybaw nas od złego, albowiem Ty jesteś jedynym naszym Bogiem, od 
którego należy chwała i cześć na wieki ". 

 
38. 

Wtedy Jan odpowiedział: "Mistrzu, obmyjmy się jako Bóg 

dowodzony przez Mojżesza. " 

Jezus powiedział: "Myślcie, że przyszedłem zniszczyć Prawo i 

prorocy? Zaprawdę, powiadam wam, jak Bóg żyje, nie przyszedłem 

zniszcz go, ale raczej obserwuj. Bo każdy prorok przestrzegał 
Prawo Boga i wszystko, co Bóg powiedział przez innych proroków. 

Jako żywy Bóg, w którego obecności moja dusza stoi, nikt w tym 



łamie choćby najmniejszą przykazanie, która może podobać się Bogu, ale będzie 
najmniejsza 

w królestwie Bożym, albowiem nie będzie tam miał udziału. Ponadto ja 

powiedzcie wam, że jednej sylaby Prawa Bożego nie można złamać 

bez najpoważniejszego grzechu. Ale rozumiem, że jest to konieczne 

przestrzegajcie tego, co Bóg mówi przez Izajasza proroka, z tymi 

słowa: "Obmyjcie i bądźcie czyści, odbierzcie swoje myśli 

moje oczy. " 

"Zaprawdę, powiadam wam, że woda morska nie obmyje się 

ten, kto swoim sercem kocha niegodziwości. A ponadto mówię 

ty, że nikt nie sprawi, że modlitwa podoba się Bogu, jeśli nie zostanie umyta, 

ale obciąży swą duszę grzechem, jak bałwochwalstwem. 

"Uwierz mi, uspokajając, że jeśli człowiek powinien modlić się do Boga 

jak przystało, uzyska wszystko, o co powinien poprosić. Zapamiętaj 

Mojżesz, sługa Boży, który swoją modlitwą biczował Egipt, 

otworzyło Morze Czerwone i tam zatopił faraona i jego gospodarza. 

Pamiętajcie, Jozue, który sprawił, że słońce stało w miejscu, Samuelu, który 

zadał strach niezliczonemu zastępowi Filistynów, Eliaszowi, który 

Z nieba spadł ogień, Elizeusz podniósł martwego człowieka, i tak dalej 

wielu innych świętych proroków, którzy przez modlitwę uzyskali wszystko, co oni 

spytał. Ale ci ludzie naprawdę nie szukali własnych w swoich sprawach, 

ale szukał tylko Boga i jego honoru ". 

39. 

Wtedy rzekł Jan: "Dobrze, żeś mówił, o mistrzu, ale nie wiemy, jak człowiek 
zgrzeszył przez dumę". 

Jezus odpowiedział: "Kiedy Bóg wyrzucił Szatana, a anioł Gabriel oczyścił tę masę 
ziemi, na której splunął Szatan, Bóg stworzył wszystko, co żyje, zarówno zwierzęta, 
które latają, jak i te, które chodzą i pływają, i ozdobił świat wszystko, co 
ma. Pewnego dnia Szatan zbliżył się do bram raju i ujrzawszy konie jedzące trawę, 
oznajmił im, że jeśli ta masa ziemi otrzyma duszę, to będzie dla nich ciężka praca; i 
dlatego byłoby to dla nich korzystne, by deptać ten kawałek ziemi w taki sposób, że 
nie byłoby już nic lepszego dla niczego. Konie podnieśli się i gwałtownie 
przygotowali się do przejechania tego kawałka ziemi, który leżał wśród lilii i róż. Po 
czym Bóg dał ducha tej nieczystej części ziemi, na której spoczywa szatan, którą 
Gabriel wziął z mszy; i podniósł psa, który szczekając, napełnił konie strachem i 



uciekli. Wtedy Bóg dał swą duszę człowiekowi, podczas gdy wszyscy święci 
aniołowie śpiewali: "Błogosławione niech będzie święte imię twoje, Boże nasz, 
Panie". 

Adam wyskoczył na nogi i ujrzał w powietrzu pismo świecące jak słońce, które 
mówi: "Jest tylko jeden Bóg, a Mahomet jest posłańcem Boga". Po czym Adam 
otworzył usta i powiedział: "Dziękuję Ci, Panie, Boże mój, że raczyłeś mnie 
stworzyć, ale powiedz mi, proszę, co znaczy przesłanie tych słów:" Mahomet jest 
posłańcem Boga ". Czy byli jeszcze inni mężczyźni? 

Wtedy rzekł Bóg: "Witaj, mój sługa, Adamie, powiadam ci, że jesteś pierwszym 
człowiekiem, którego stworzyłem. A ten, którego widziałeś, jest twoim synem, który 
za wiele lat przyjdzie na świat i będzie moim posłańcem, dla którego wszystko 
stworzyłem; który da świat światu, gdy przyjdzie; którego dusza została ustanowiona 
w niebiańskiej wspaniałości sześćdziesiąt tysięcy lat, zanim cokolwiek uczyniłem ". 

"Adam błagał Boga, mówiąc:" Panie, daj mi to piśmie na paznokcie palców moich 
rąk ". Wtedy Bóg dał pierwszemu człowiekowi kciuki, które piszą; Na kciuku prawej 
ręki powiedziało: "Jest tylko jeden Bóg, a na palcu lewej ręki mówi:" Mahomet jest 
posłańcem Boga ". Następnie ojcowskim uczuciem pierwszy człowiek pocałował te 
słowa, i przetarł oczy, i powiedział: "Błogosławiony niech będzie ten dzień, kiedy 
przyjdziesz na świat". 

"Widząc samego człowieka, Bóg powiedział:" Nie jest dobrze, że powinien pozostać 
sam ". Dlatego kazał mu spać i wziął żebro z jego serca, wypełniając to miejsce 
ciałem. Z tego żebra uczynił go Ewą i dał ją Adamowi za żonę. On ustanowił ich 
twarze jako władców Raju, do których powiedział: "Oto daję wam każdy owoc do 
zjedzenia, oprócz jabłek i kukurydzy", o którym powiedział: "Strzeżcie się, abyście 
nie jedząc tych owoców, bo staniecie się nieczystymi, tak że nie pozwolę wam 
pozostać tutaj, ale wypędzę was, a będziecie cierpieć wielkie nieszczęścia. " 

40. 

"Kiedy Szatan wiedział o tym, oszalał z oburzenia. I tak zbliżył się do bramy raju, na 
której stał straszny wąż, który miał nogi jak wielbłąd, a paznokcie jego stóp były jak 
brzytwa z każdej strony. Powiedział do niego wróg: "Pozwól mi wejść do raju". 

"Wąż odpowiedział:" Jakże mam cię zmusić do wstąpienia, a Bóg rozkazał mi, abym 
cię wypędził? " 

"Szatan odpowiedział:" Widzisz, jak bardzo cię Bóg miłuje, skoro wystawił cię z 
raju, aby strzec się kawałka gliny, która jest człowiekiem. Dlatego, jeśli wprowadzisz 
mnie do raju, uczynię cię tak straszliwym, że każdy jeden ucieknie, a twoja 
przyjemność sprawi, że zostaniesz. " 

"Wtedy rzekł wąż:" A jak mam cię ustawić w sobie? " 



"Powiedział Szatan. "Ty jesteś wielki, otwórz twe usta i wejdę do twego brzucha, a ty 
wchodząc do raju, położysz mnie blisko tych dwóch brył gliny, które niedawno 
chodzą po ziemi". 

Wtedy wąż uczynił tak i umieścił szatana blisko Ewy, bo Adam, jej mąż, spał. Szatan 
przedstawił się przed kobietą jak piękny anioł i rzekł do niej: "Dlaczego nie jecie 
tych jabłek i zboża?" 

"Ewa odpowiedziała:" Nasz Bóg powiedział nam, że jedząc go, będziemy 
nieczystymi, i dlatego wypędzi nas z raju ". 

"Szatan odpowiedział:" On nie mówi prawdy, musisz wiedzieć, że Bóg jest 
niegodziwy i zazdrosny, i dlatego nie wypacza żadnych równych sobie, ale 
zachowuje każdego dla niewolnika, i tak on powiedział do ciebie, abyś mógł nie 
staniecie się mu równi, lecz jeśli ty i twój towarzysz robicie według mej rady, 
będziecie jedli z tych owoców, jak i innych, i nie pozostaniecie poddani innym, ale 
tak jak Bóg poznacie dobro i zło, uczynicie to, co chcecie, bo będziecie równi Bogu 
". 

"Potem Ewa wzięła i zjadła z tych [owoców]. A kiedy mąż się zbudził, powiedziała 
wszystko, co powiedział Szatan; a wziąwszy z nich, żony ich, ofiarował im, i 
jedli. W związku z tym, gdy jedzenie się schodziło, przypomniał sobie słowa 
Boga; dlatego chcąc zatrzymać jedzenie, włożył rękę do gardła, gdzie każdy 
człowiek ma znak. 

41. 

"Wtedy obaj wiedzieli, że są nadzy; dlatego, będąc zawstydzeni, wzięli liście figowe 
i ubrali się w swoje tajemne części. Kiedy minął południe, oto Bóg ukazał się im i 
zawołał Adama, mówiąc: "Adamie, gdzie jesteś?" 

"Odpowiedział:" Panie, ukryłem się przed twoją obecnością, ponieważ ja i moja żona 
jesteśmy nadzy, i dlatego wstydzimy się przed tobą stawić ". 

"Wtedy rzekł Bóg:" A kto was okradł z waszej niewinności, jeśli nie spożyliście 
owocu, z powodu którego nie jesteście nieczyste, i nie będziecie mogli dłużej trwać 
w raju? " 

"Adam odpowiedział:" O Panie, żona, którą mi dałeś, prosił mnie, abym jadł, i 
zjadłem ją ". 

"Wtedy rzekł Bóg do kobiety:" Dlaczego więc dałeś taki pokarm swojemu mężowi? 
" 

"Ewa odpowiedziała:" Szatan mnie zwiódł, więc zjadłem. " 

- A w jaki sposób ten potulny wszedł tutaj? powiedział Bóg. 

"Ewa odpowiedziała:" Wąż, który stoi przy północnej bramie, zbliżył go do mnie ". 

"Wtedy rzekł Bóg do Adama:" Ponieważ usłuchałeś głosu swojej żony i spożyłeś 
owoc, przeklęty był ziemią w twoich uczynkach, przyniesie ci ciernie i ciernie, i w 



pocie czoła twoja twarz jesz chleb i pamiętaj, że jesteś ziemią, a na ziemię powrócisz 
". 

"I rzekł do Ewy, mówiąc:" A ty, który słuchałeś szatana i ofiarowałeś jedzenie 
mężowi twemu, pozostaniesz pod władzą człowieka, który będzie cię utrzymywał 
jako niewolnik, a będziesz rodzić dzieci z rodzeniem. " 

"I wezwawszy węża, Bóg powołał anioła Michała, tego, który trzyma miecz Boży, i 
powiedział:" Najpierw wyrusz z raju tego złego węża, a gdy na zewnątrz odciął mu 
nogi, bo gdyby chciał chodzić, musi wodzić swoim ciałem po ziemi. " Następnie Bóg 
powołał Szatana, który przyszedł ze śmiechu, i rzekł do niego: "Ponieważ ty, 
potępiony, oszukałeś tych i uczyniłeś ich, aby stały się nieczystymi, uczynię to, że 
każda nieczystość ich i wszystkich ich dzieci, będą prawdziwie skruszeni i będą mi 
służyć, wychodząc z ich ciała wejdą przez twoje usta i tak będziesz nasycony 
nieczystością ". 

"Szatan rzucił straszliwy ryk i powiedział:" Ponieważ chcesz mnie jeszcze 
pogorszyć, a jednak uczynię ze mnie to, co będę mógł! " 

"Wtedy rzekł Bóg:" Odejdź, przeklęty, od mojej obecności! " Wtedy szatan odszedł: 
po czym Bóg rzekł do Adama [i] Ewy, która płakała: "Wynijdźcie z raju i pokutujcie, 
a niech wasza nadzieja nie zawiedzie, bo posyłam waszego syna na tyle mądrego, 
aby wasze nasienie podnieście władzę szatana z rodzaju ludzkiego; bo kto przyjdzie, 
mój posłaniec, mu dam wszystko. " 

"Bóg ukrył się, a anioł Michał wypędził ich z raju. Gdy Adam, obracając go, ujrzał 
napisany nad bramą: "Jest tylko jeden Bóg, a Mahomet jest posłańcem Boga". Po 
czym, płacząc, powiedział: "Niech mi się podoba Bogu, synu mój, abyś przyszedł 
szybko i wyciągnął nas z nędzy". 

"I w ten sposób - powiedział Jezus -" zgrzeszył szatan i Adam przez dumę, ten, który 
gardzi człowiekiem, a drugi pragnie stać się równym Bogu ". 

42. 

Wtedy uczniowie płakali po tym dyskursie, a Jezus płakał, gdy widzieli wielu, którzy 
przybyli, aby go znaleźć, gdyż wodzowie kapłanów przyjęli między sobą rade, aby 
go złapać w swoim wystąpieniu. Dlatego posłali Lewitów i niektórych uczonych w 
Piśmie, aby go przesłuchali, mówiąc: "Kto jesteś?" 

Jezus wyznał i powiedział prawdę: "Nie jestem Mesjaszem". 

Oni powiedzieli: "Czy ty jesteś Eliaszem, Jeremiaszem, czy jakimiś starożytnymi 
prorokami?" 

Jezus odpowiedział: "Nie". 

Wtedy powiedzieli: "Kim jesteś? Powiedz, abyśmy mogli dać świadectwo tym, 
którzy nas posłali. 



Wtedy Jezus powiedział: "Jestem głosem, który wołają przez całą Judeę i woła:" 
Przygotujcie drogę dla posłańca Pana ", tak jak jest napisane w Izajaszach. 

Oni powiedzieli: "Jeśli nie jesteś Mesjaszem, ani Eliaszem, ani żadnym prorokiem, 
dlatego głosisz nową doktrynę i zyskujesz więcej niż Mesjasz?" 

Jezus odpowiedział: "Cuda, które Bóg działa przez moje ręce, świadczą o tym, że 
mówię to, co Bóg chce; ani też nie czynię tego, aby się rozliczać jako tego, o którym 
mówicie. Albowiem nie jestem godzien, aby rozwiązać więzy węża i zatrzaski butów 
posłańca Boga, którego wy nazywacie "Mesjaszem", który stał się przede mną, a 
pójdą za mną i przyniosą słowa prawdy, aby jego wiara nie miała końca ". 

Lewici i uczeni w Piśmie odeszli w zamęcie i opowiedzieli o wszystkim wodzom 
kapłanów, którzy powiedzieli: "Ma diabła na grzbiecie, który mu wszystko podaje". 

Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: "Zaprawdę, powiadam wam, że wodzowie i 
starsi naszego ludu szukają okazji przeciwko mnie". 

Wtedy Piotr rzekł: "Nie idź już więcej do Jerozolimy". 

Dlatego rzekł do Niego Jezus: "Jesteś głupcem i nie wiesz, co mówisz, ponieważ 
muszę cierpieć wiele prześladowań, ponieważ tak bardzo cierpieli wszyscy prorocy i 
święci Boga. Nie lękajcie się, bo są z nami i tacy, którzy są przeciwko nam ". 

A mówiąc to, odszedł Jezus i udał się na górę Tabor, i wstąpił z nim Piotr, i Jakub, i 
Jan, brat jego, z nim, który to pisze. Nad nim świeciło wielkie światło, a szaty jego 
stały się białe jak śnieg, a twarz jego lśniła jak słońce, i oto! przyszedł Mojżesz i 
Eliasz rozmawiając z Jezusem o wszystkich potrzebach, jakie muszą nadejść na 
naszą rasę i święte miasto. 

Piotr rzekł: "Panie, dobrze być tutaj. Dlatego jeśli uczynisz, zrobimy tutaj trzy 
tabernaki, jeden dla ciebie i jeden dla Mojżesza i drugiego dla Eliasza. " A gdy on 
mówił, okryli się białym obłokiem i usłyszeli głos mówiący: "Oto mój sługa, w 
którym mam upodobanie; słuchajcie go. 

Uczniowie byli napełnieni strachem i upadli twarzą na ziemię jako umarli. Jezus 
zstąpił i wzbudził swoich uczniów mówiąc: "Nie bójcie się, bo Bóg was kocha i 
uczynili tak, abyście uwierzyli w moje słowa". 

43. 

Jezus zszedł do ośmiu uczniów, którzy czekali na niego poniżej. I wszyscy czterej 
opowiadali o ośmiu wszystkim, co widzieli, i tak odszedł ów dzień od serca 
wszystkich wątpliwości Jezusa, z wyjątkiem Judasza Iskarioty, który nie wierzył w 
nic. Jezus usiadł u podnóża góry i jedli dzikie owoce, bo nie mieli chleba. 

Wtedy Andrzej powiedział: "Powiedziałeś nam wiele rzeczy o Mesjaszu, dlatego o 
uprzejmości twojej jasno wszystko nam powiedz". W podobny sposób inni 
uczniowie prosili go. 



W związku z tym Jezus powiedział: "Każdy, kto pracuje, dąży do końca, w którym 
znajduje zadowolenie. Dlatego powiadam wam, że Bóg, zaprawdę, ponieważ jest 
doskonały, nie potrzebuje zadowolenia, widząc, że sam siebie satysfakcjonuje. Tak 
więc, chcąc pracować, stworzył przede wszystkim duszę swego posłańca, dla którego 
postanowił stworzyć całość, aby stworzenia mogły znaleźć radość i szczęście w 
Bogu, skąd jego posłaniec powinien rozkoszować się wszystkimi stworzeniami, 
które postanowił być jego niewolnikiem. Dlaczego więc tak jest, z wyjątkiem tego, 
że tak postanowił? 

"Zaprawdę, powiadam wam, że każdy prorok, kiedy przyszedł, narodził się jednemu 
narodowi tylko jako znak miłosierdzia Bożego. I dlatego ich słowa nie zostały 
przedłużone, tylko ludzie, do których zostali wysłani. Ale posłaniec Boży, gdy 
przyjdzie, Bóg da mu pieczęć jego ręki, tak jakby miał on przynieść zbawienie i 
miłosierdzie wszystkim narodom świata, które przyjmą jego naukę. On przyjdzie 
mocą na bezbożnych i zniszczy bałwochwalstwo, tak, że uczyni szatana 
zawstydzonym; Za tak obiecanego Boga Abrahamowi, mówiąc: "Oto w twoim 
potomstwie będę błogosławił wszystkie pokolenia ziemi, a jak złamałeś w kawałkach 
bożki, o Abrahamie, tak twoje nasienie uczyni". 

Jakub odpowiedział: "O mistrzu, powiedz nam, komu została złożona ta 
obietnica; albowiem Żydzi mówią "w Izaaku", a Izmaelici mówią "w Izmaelu". 

Jezus odpowiedział: "Dawidzie, którego synem był i jakim rodowodzie?" 

Jakub odpowiedział: "Izaaka; Albowiem Izaak był ojcem Jakóbowym, a Jakób był 
ojcem Judzkim, którego pochodzeniem jest Dawid ". 

Wtedy Jezus rzekł: "I posłańca Boga, kiedy przyjdzie, z jakiej linii będzie". 

Uczniowie odpowiedzieli: "Dawida". 

Po czym Jezus powiedział: "Oszukujcie się; bo Dawid w duchu nazywa go panem, 
mówiąc tak: "Rzekł Bóg do mego pana, usiądź po mojej prawicy, póki nie podniosę 
twoich nieprzyjaciół, twoich podnóżków, Bóg pośle twą laskę, która będzie 
panowała wśród twoich wrogów? Posłaniec Boga, którego nazywacie Mesjaszem, 
był synem Dawida, jak więc Dawid powinien nazywać go Panem? Uwierzcie mi, bo 
zaprawdę wam powiadam, że obietnica została złożona w Izmaelu, nie w Izaaku. 

44. 

Po czym rzekli uczniowie: "O mistrzu, tak jest napisane w księdze Mojżesza, że ??w 
Izaaku została złożona obietnica". 

Jezus odpowiedział z jękiem: "Tak jest napisane, ale nie napisał tego Mojżesz, ani 
Jozue, ale raczej nasi rabini, którzy się Boga nie boją. Zaprawdę, powiadam wam, że 
jeśli weźmiecie pod uwagę słowa anioła Gabriela, odkryjecie złośliwość naszych 
skrybów i lekarzy. Albowiem anioł rzekł: "Abraham, cały świat pozna, jak Bóg cię 
kocha, ale jak świat pozna miłość, którą ty wkładasz w ręce Boga?" Z pewnością 



musisz zrobić coś dla miłości Bożej. Abraham odpowiedział: "Oto sługa Boży, gotów 
uczynić wszystko, co Bóg chce". 

"Wtedy rzekł Bóg, mówiąc do Abrahama:" Weź swego syna, swojego pierworodnego 
Ismaela, i wejdź na górę, aby go poświęcić ". Jak Izaak jest pierworodny, skoro Izaak 
się urodził, Ismael miał siedem lat? 

Wtedy rzekli uczniowie: "Oczywiste jest oszustwo naszych lekarzy: Dlatego 
powiedz nam prawdę, ponieważ wiemy, że jesteś posłany od Boga". 

Wtedy Jezus odpowiedział: "Zaprawdę, powiadam wam, że szatan zawsze dąży do 
unieważnienia praw Bożych; a zatem on wraz ze swymi naśladowcami, obłudnikami 
i złoczyńcami, pierwszymi z fałszywą doktryną, ci, którzy żyli lubieżnie, dzisiaj 
skażili prawie wszystko, tak że prawie nie znaleziono prawdy. Biada obłudnikom! bo 
chwale tego świata nawrócą się dla nich w obelgi i męczarnie w piekle. 

"Dlatego powiadam wam, że wysłannik Boga jest blaskiem, który rozweseli prawie 
wszystko, co Bóg uczynił, ponieważ jest on ozdobiony duchem zrozumienia i rady, 
duchem mądrości i mocy, duchem strachu i miłości, duchu roztropności i 
umiarkowania, jest ozdobiony duchem miłosierdzia i miłosierdzia, duchem 
sprawiedliwości i pobożności, duchem łagodności i cierpliwości, który otrzymał od 
Boga trzy razy więcej niż dał wszystkim jego stworzenia. O błogosławiony czas, 
kiedy przyjdzie na świat! Uwierzcie mi, że widziałem go i uczynili mu cześć, tak jak 
każdy prorok widział go; widząc, że z jego ducha Bóg daje im proroctwo. I kiedy 
ujrzałem go, moja dusza była napełniona pociechą, mówiąc: "O Mahomet, niech Bóg 
będzie z tobą, 

A mówiąc to, Jezus złożył Bogu dziękczynienie. 

 
45. 

Potem przyszedł anioł Gabriel do Jezusa i przemówił do niego tak mądro, że 
usłyszeliśmy jego głos, który powiedział: "Wstań i idź do Jerozolimy!" 

W związku z tym Jezus odszedł i udał się do Jerozolimy. W szabat wszedł do 
świątyni i zaczął nauczać lud. Po czym lud pobiegł razem do świątyni z 
arcykapłanem i kapłanami, którzy przybliżyli się do Jezusa, mówiąc: "O mistrzu, 
powiedziano nam, że źle mówisz o nas; strzeż się więc, aby nie spotkało cię coś 
złego. 

Jezus odpowiedział: "Zaprawdę, powiadam wam, że mówię źle od obłudników; jeśli 
więc jesteście obłudnikami, mówię przeciwko wam ". 

Odpowiedzieli: "Kim jest hipokryta? Powiedz nam wyraźnie. 

Jezus powiedział: "Zaprawdę, powiadam wam, że ten, kto czyni dobre rzeczy, aby 
ludzie go widzieli, nawet on jest obłudnikiem, ponieważ jego dzieło nie penetruje 
serca, którego ludzie nie widzą, a więc zostawiają w nim wszystko, co nieczyste. 
myśl i każde brudne pożądanie. Czy wiecie, kto jest hipokrytą? Ten, który swoim 
językiem służy Bogu, ale swoim sercem służy ludziom. O nieszczęsny człowieku! Za 



umierający traci całą swoją nagrodę. Bo w tej sprawie mówi prorok Dawid: "Nie 
pokładajcie ufności w książętach, ani w dzieciach ludzi, w których nie ma zbawienia, 
gdyż w chwili śmierci ich myśli giną": nie, przed śmiercią są pozbawieni nagrody , 
ponieważ "człowiek jest", jak powiedział Job, prorok Boga, "niestabilny, aby nigdy 
nie trwał w jednym czasie". Tak więc, jeśli dzisiaj cię chwalił, jutro cię nadużyje, a 
jeźliby dziś chciał cię nagrodzić, jutro będzie chciał cię złupić. Biada zatem 
obłudnikom, ponieważ ich nagroda jest próżna. Jako żywy Bóg, w którego obecności 
stoję, obłudnik jest złodziejem i popełnia świętokradztwo, ponieważ używa prawa, 
aby wyglądać dobrze, i zaszczycać cześć Boga, na którego jedyną rzeczą jest chwała 
i cześć na wieki. 

"Ponadto powiadam wam, że obłudnik nie ma wiary, ponieważ gdyby uwierzył, że 
Bóg widzi wszystko i z okropnym sądem ukarałby niegodziwość, oczyściłby swoje 
serce, które, ponieważ nie ma wiary, trzyma się nieprawości . Zaprawdę, powiadam 
wam, że obłudnik jest jak grób, że bez jest biały, ale wewnątrz jest pełno zepsucia i 
robaków. Jeśli więc wy, kapłani, wykonujcie służbę dla Boga, ponieważ Bóg 
stworzył was i prosi o nie, nie mówię przeciwko wam, bo wy jesteście sługami 
Boga; ale jeśli wszystko robicie dla zysku, a więc kupujcie i sprzedawajcie w 
świątyni jak na targu, nie biorąc pod uwagę, że świątynia Boża jest domem 
modlitwy, a nie towarów, którą zamieniasz w jaskinię złodziei: Jeśli czynisz 
wszystko, aby zadowolić ludzi i wyrzuciłeś Boga z umysłu; potem wołam przeciwko 
tobie, że jesteście synami diabła, a nie synowie Abrahama, który opuścił dom swego 
ojca z miłości do Boga i był gotów zabić własnego syna. Biada wam, kapłani i 
lekarze, jeśli będziecie tacy dla Boga, zabierze wam kapłaństwo! 

46. 

Ponownie wypowiedział Jezus, mówiąc: "Postawiłem przed wami przykład. Był 
gospodarz, który zasadził winnicę i uczynił ją żywopłotem, aby nie została 
podeptana przez zwierzęta. A w środku tego zbudował prasę do wina, a potem 
wypuścił ją do gospodarzy. Po czym, gdy nadszedł czas, by zebrać wino, posłał 
swoich sług; kogo zobaczyli rolnicy, ukamienowali niektórych i spalili, a inni 
rozdarli nożem. I to oni robili wiele razy. Powiedz mi, co zrobi pan winnicy wśród 
gospodarzy? 

Wszyscy odpowiedzieli: "W złym umyśle sprawi, że zginą, a jego winnica da innym 
winiarzom". 

Dlatego Jezus rzekł: "Czy nie wiecie, że winnica jest domem Izraela, a gospodarze są 
ludem Judy i Jerozolimy? Biada wam; albowiem Bóg rozgniewa się z wami, 
rozerwawszy tak wielu proroków Bożych; tak, że w czasach Achaba nie znaleziono 
takiego, który zakopałby świętych Boga! " 

A kiedy to powiedział, wodzowie głów chcieli go pochwycić, ale bali się zwykłego 
ludu, który go powiększał. 



Wtedy Jezus, widząc kobietę, która od urodzenia pozostała z głową pochyloną nad 
ziemią, powiedziała: "Podnieście swoją głowę, o kobieto, w imię naszego Boga, aby 
ci mogli poznać prawdę i że on pragnie, abym to oznajmił ". 

Potem kobieta uniosła się w górę, powiększając Boga. 

Naczelnik kapłanów krzyknął, mówiąc: "Ten człowiek nie jest zesłany od Boga, 
ponieważ nie zachowuje sabatu; bo dziś uzdrowił niemocną osobę ". 

Jezus odpowiedział: "A teraz powiedz mi, czy nie wolno mówić w dzień szabatu i 
modlić się o zbawienie innych? A kto jest wśród was, kto, jeśli w szabat, kiedy jego 
osioł lub wół wpadłby do rowu, nie wyciągnie go w sabat? Z pewnością 
żaden. Czyżbym ja miał złamać dzień szabatu, oddając zdrowie córce 
Izraela? Pewności, oto znana jest twoja hipokryzja! Och, ilu jest dzisiaj, którzy boją 
się uderzenia słomy w czyjeś oko, podczas gdy promień jest gotowy, by odciąć sobie 
głowę? Och, ilu jest tego strachu mrówki, ale nie uważajcie na słonia! 

A mówiąc to, wyszedł ze świątyni. Lecz kapłani otarli się wściekłością między sobą, 
bo nie mogli go pojmać i wykonywać swojej woli na nim, tak jak ich ojcowie 
przeciw świętym Bożym. 

47. 

W drugim roku swej prorockiej posługi Jezus zstąpił z Jerozolimy i udał się do 
Nain. Po czym, zbliżając się do bramy miasta, mieszkańcy przynosili do grobu 
jedynego syna swojej matki, wdowę, nad którą wszyscy płakali. Kiedy Jezus 
przyszedł, mężczyźni zrozumieli, że przyszedł Jezus, prorok galilejski, i dlatego 
postanowili prosić go o zmarłego, aby był prorokiem, który go wzbudzi; co też 
czynili jego uczniowie. Wtedy Jezus bardzo się przestraszył i zwrócił się do Boga, 
mówiąc: "Zabierz mnie ze świata, o Panie, bo świat oszalał, a oni dobrze nazywają 
mnie Bogiem". Powiedziawszy to, zapłakał. 
Potem przyszedł anioł Gabriel i powiedział: "O Jezu, nie lękaj się, bo Bóg dał ci 
władzę nad wszelką niemocą, tak że wszystko, co dasz w imię Boże, będzie 
całkowicie dokonane". Następnie Jezus westchnął, mówiąc: "Bądź wola Twoja, 
Panie Boże wszechmogący i miłosierny. "A mówiąc to, zbliżył się do matki umarłych 
iz litością rzekł do niej:" Niewiasto, nie płacz ", a wziąwszy ręce umarłych, rzekł:" 
Mówię ci, młodzieńcze , w imię Boga powstało uzdrowione! " 

Wtedy chłopiec ożył, po czym wszyscy zostali napełnieni strachem, mówiąc: "Bóg 
wzbudził wielkiego proroka pośród nas i odwiedził swój lud". 

48. 

W tym czasie armia Rzymian była w Judei, nasz kraj był im poddany za grzechy 
naszych przodków. Teraz zwyczajem Rzymian było nazywanie Boga i oddawanie mu 
czci, co przyniosło pożytek zwykłym ludziom. Tak więc niektórzy z tych żołnierzy 
znaleźli się w Nain, oni teraz zgromili jednego, a teraz drugiego, mówiąc: 
"Odwiedził was jeden z waszych bogów, a wy nieuwzględniacie go. Z pewnością, 



gdyby nasi bogowie odwiedzili nas, powinniśmy dać im wszystko, co mamy. I 
widzicie, jak bardzo boimy się naszych bogów, ponieważ do ich obrazów dajemy z 
siebie wszystko, co najlepsze. Szatan tak zaintonował w ten sposób, że nie wzbudził 
najmniejszego rozruchu wśród ludzi Nain. Ale Jezus w ogóle nie zwlekał w Nain, 
lecz odwrócił się, by udać się do Kafarnaum. Niezgodność Naina była taka, że 
??niektórzy mówili: "On jest naszym Bogiem, który nas nawiedził"; inni 
powiedzieli: "Bóg jest niewidzialny, tak że nikt go nie widział, nawet Mojżesz, jego 
sługa; dlatego nie jest to Bóg, ale raczej jego syn ". Inni mówili: "On nie jest 
Bogiem, ani synem Boga, gdyż Bóg nie ma ciała, które mógłby spłodzić. ale on jest 
wielkim prorokiem Boga ". 

Tak samo Szatan podżegał do tego, że w trzecim roku proroczej posługi Jezusa 
wielki upadek naszego ludu był jak powstanie z tego. 

Jezus wszedł do Kafarnaum: po czym mieszkańcy, gdy go znali, zebrali razem 
wszystkich chorych ludzi, których mieli, i postawili przed gankiem [domu], gdzie 
Jezus składał się ze swoimi uczniami. I wezwawszy Jezusa, prosili go o 
zdrowie. Potem Jezus położył ręce na każdym z nich, mówiąc: "Bóg Izraela, przez 
twoje święte imię, daje zdrowie temu choremu". Po czym każdy został uzdrowiony. 

W szabat Jezus wszedł do bóżnicy, a zbiegł się cały lud, aby słuchać, jak mówi. 

49. 

Tego dnia pisarz odczytał psalm Dawida, gdzie rzekł Dawid: "Kiedy znajdę czas, 
osądzę sprawiedliwie". Następnie, po czytaniu proroków, powstał Jezus i uczynił 
znakiem milczenia dłońmi, i otwierając usta, rzekł: "Bracia, słyszeliście słowa 
wypowiedziane przez Dawida, proroka, naszego ojca, że ??kiedy powinien 
znalazłem czas, w którym mógłby sprawiedliwie osądzić. Mówię wam prawdę, że 
wielu sędziów, w których osądzają oni nie z innego powodu, niż dlatego, że osądzają 
to, co nie spełnia ich, a to, co się z nimi spotyka, osądzają przed czasem. Dlatego 
Bóg naszych ojców woła do nas przez swego proroka Dawida, mówiąc: 
"Sprawiedliwie osądzajcie, synowie ludzcy". Nieszczęśliwi są więc ci, którzy 
stawiają się na rogach ulic i nie oceniają tylko tych, którzy przechodzą, mówiąc: 
" które będą wtedy na tych, którzy usprawiedliwiają niegodziwca za pieniądze i nie 
osądzają przyczyny sierot i wdów. Zaprawdę, powiadam wam, że diabły będą drżeć 
przed sądem takiego, tak strasznego, będzie. Człowiek, który został ustanowiony 
jako sędzia, nie ma nic innego; ani krewni, ani przyjaciele, ani honor, ani zysk, lecz 
patrzą wyłącznie z bojaźni Bożej na prawdę, której będziesz szukać z największą 
starannością, ponieważ ona zapewni cię w sądzie Bożym. Ale ostrzegam cię, że bez 
miłosierdzia zostanie osądzony, kto będzie sądził bez litości ". lecz patrzcie 
wyłącznie z bojaźni Bożej na prawdę, której będziecie szukać z największą 
starannością, bo to zabezpiecza cię w sądzie Bożym. Ale ostrzegam cię, że bez 
miłosierdzia zostanie osądzony, kto będzie sądził bez litości ". lecz patrzcie 
wyłącznie z bojaźni Bożej na prawdę, której będziecie szukać z największą 



starannością, bo to zabezpiecza cię w sądzie Bożym. Ale ostrzegam cię, że bez 
miłosierdzia zostanie osądzony, kto będzie sądził bez litości ". 

50. 

"Powiedz mi, o człowiecze, który sądzisz innego człowieka, czy nie wiesz, że 
wszyscy ludzie wywodzili się z tej samej gliny? Czy nie wiesz, że nikt nie jest dobry, 
tylko sam Bóg? dlatego każdy człowiek jest kłamcą i grzesznikiem. Uwierz mi, 
człowieku, że jeśli osądzasz innych o winie, twoje serce ma znaczenie, aby je 
osądzić. Och, jak niebezpieczne jest sądzić! Och, ilu zginęło przez ich fałszywy 
sąd! Szatan sądził, że człowiek jest bardziej podły niż on sam; dlatego zbuntował się 
przeciw Bogu, swemu stwórcy, którego jest niepokonany, tak jak ja wiem, mówiąc z 
nim. Nasi pierwsi rodzice sądzili, że mowa szatana jest dobra, dlatego zostali 
wypędzeni z raju i potępili całe swoje potomstwo. Zaprawdę, powiadam wam, jak 
żyje Bóg, w obecności której stoję, fałszywy sąd jest ojcem wszystkich 
grzechów. Ponieważ nikt nie grzeszy bez woli, i nikt nie chce tego, o czym nie 
wie. Biada zatem grzesznikowi, który osądzonym grzechem jest godny, a dobro 
niegodne, który z tego powodu odrzuca dobro i grzech wybrania. Z pewnością 
poniesie karę nie do zniesienia, gdy przyjdzie Bóg, aby sądzić świat. Och, ilu zginęło 
z powodu fałszywego sądu i ilu ich było bliskich! Faraon osądził Mojżesza i lud 
Izraela, aby byli bezbożni, a Saul osądził Dawida na godnego śmierci. Achab osądził 
Eliasza, Nabuchodonozora, troje dzieci, które nie oddawały czci swoim leżącym 
bogom. Dwaj starsi sądzili Zuzannę, a wszyscy bałwochwalcy książęta osądzali 
proroków. O, wspaniały wyrok Boga! Sędzia ginie, osądzony zostaje zbawiony. A 
zatem, o, człowieku, jeśli nie dlatego, że [w] pośpiechu fałszywie osądzają 
niewinnych? Jakże więc prawie dobro, które doszło do ruiny, osądzając fałszywie, 
ukazują bracia Józefa, który sprzedał go Egipcjanom, przez Aarona i Miriam, siostrę 
Mojżesza, który osądził ich brata. Trzej przyjaciele Hioba osądzili niewinnego 
przyjaciela Boga, Hioba. Dawid sądził Mefiboszeta i Uriasza. Cyrus sądził, że Daniel 
jest pokarmem dla lwów; i wiele innych, które były bliskie ich ruiny. Dlatego 
powiadam wam: Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni ". A potem, gdy Jezus skończył 
swoje przemówienie, wielu natychmiast nawróciło się na pokutę, opłakując ich 
grzechy; i oni opuścili wszystko, by z nim pojechać. Lecz Jezus powiedział: 
"Pozostańcie w domach waszych, a porzućcie grzech i służcie Bogu w bojaźni, 
abyście byli zbawieni; ponieważ nie przyszedłem, aby otrzymać służbę, 

A tak rzekłszy, wyszedł z synagogi i miasta, i wyszedł na pustynię, aby się modlić, 
bo bardzo miłował samotność. 

51. 

Kiedy modlił się do Pana, przyszli do Niego uczniowie i powiedzieli: "O mistrzu, 
dwie rzeczy, które poznamy; jeden jest, jak ty mówisz z szatanem, który jednak 
mówisz jest nieczuły; drugim jest, jak Bóg przyjdzie sądzić w dniu sądu ". Jezus 
odpowiedział: "Zaprawdę, powiadam wam, że zlitowałem się nad szatanem, wiedząc 
o jego upadku, i zlitowałem się nad ludźmi, których kusi. Dlatego modliłem się i 



pościłem do naszego Boga, który powiedział do mnie przez swojego anioła Gabriela: 
"Czego szukasz, Jezu, i jaka jest twoja prośba?" Odpowiedziałem: "Panie, Ty wiesz o 
tym, jaki zły jest szatan, i że przez pokusy wiele zginie, jest twym stworzeniem, 
Panie, którego stworzyłeś, dlatego, Panie, zmiłuj się nad nim". 

"Bóg odpowiedział:" Jezu, oto go przebaczę, tylko spraw, aby powiedział: Panie, 
Boże mój, zgrzeszyłem, zmiłuj się nade mną ", a ja przebaczę mu i przywrócę go do 
jego pierwszego stanu. 

"Cieszyłem się bardzo - powiedział Jezus - kiedy to usłyszałem, wierząc, że 
zawarłem ten pokój. Dlatego wezwałem szatana, który przyszedł, mówiąc: "Co mam 
dla ciebie zrobić, o Jezu?" 

"Odpowiedziałem:" Zrób to dla siebie, Szatanie, bo nie kocham twoich usług, ale dla 
twojego dobra nazwałem cię ". 

"Szatan odpowiedział:" Jeśli nie pragniesz moich usług, ani pragnę, ja twoja, bo 
jestem szlachetniejszy od ciebie, dlatego nie jesteś godny, by mi służyć - ty, który 
jesteś gliną, a ja jestem duchem ". 

"Opuśćmy to - powiedziałem - i powiedzcie mi, czy nie było dobrze, powróć do 
swojej pierwszej piękności i pierwszego stanu. Musisz wiedzieć, że anioł Michał 
musi potrzebować w dniu sądu, miecz Boga sto tysięcy razy, a każdy cios da ci ból 
często w piekle. " 

"Szatan odpowiedział:" Zobaczymy w tym dniu, kto może zrobić najwięcej, na 
pewno będę miał po mojej stronie wielu aniołów i najpotężniejszych 
bałwochwalców, którzy będą trapić Boga, i on będzie wiedział, jak wielki błąd 
popełnił, aby mnie wygnać ze względu na o podły [kawałek] gliny. " 

"Wtedy powiedziałem:" O Szatanie, na myśli jesteś niedołężny, a nie wiesz, co 
mówisz ". 

"Wtedy Szatan, w szyderczym tonie, zatruł sobie głowę, mówiąc:" Pójdźcie teraz, 
uczyńmy ten pokój między mną a Bogiem, a co należy zrobić, powiedz o tobie, Jezu, 
skoro o tobie mowa ". 

"Odpowiedziałem:" Tylko dwa słowa trzeba wypowiedzieć ". 

"Szatan odpowiedział:" Jakie słowa? " 

"Odpowiedziałem:" Oto: Zgrzeszyłem, zmiłuj się nade mną ". 

"Wtedy powiedział Szatan:" Teraz chętnie uczynię ten pokój, jeśli Bóg powie mi te 
słowa ". 

"Teraz odejdź ode mnie," powiedziałem, "przeklęty, bo jesteś złym autorem wszelkiej 
niesprawiedliwości i grzechu, ale Bóg jest sprawiedliwy i bez żadnego grzechu". 

"Szatan przestał krzyczeć i powiedział:" Tak nie jest, Jezu, ale ty kłamiesz, aby 
podobać się Bogu ". 



"Zastanówcie się teraz - powiedział Jezus swoim uczniom - jak znajdzie 
miłosierdzie". 

Odpowiedzieli: "Nigdy, Panie, ponieważ jest on nieugięty. Mów teraz do nas o 
wyroku Bożym ". 

52. 

"Dzień sądu Bożego będzie tak straszliwy, że, zaprawdę, powiadam wam: 
zbuntowani wolą wybrać dziesięć piekieł, niż iść, by usłyszeć, jak Bóg mówi 
przeciwko nim w gniewie. Przeciw komu powstają wszystkie rzeczy 
stworzone. Zaprawdę, powiadam wam, że nie tylko strofują lęk, lecz święci i 
wybrani przez Boga, aby Abraham nie ufał Jego sprawiedliwości, a Job nie będzie 
miał zaufania do swojej niewinności. A co ja mówię? Nawet posłaniec Boży będzie 
się bał, bo ten Bóg, aby objawić mu swój majestat, pozbawi posłańca pamięci, aby 
nie pamiętał, jak Bóg dał mu wszystko. Zaprawdę, powiadam wam, że przemawiając 
z serca, drżę, ponieważ przez świat będę nazwany Bogiem, i dlatego będę musiał 
przedstawić rachunek. Jak żyje Bóg, w którego obecności stoi moja dusza, Jestem 
człowiekiem śmiertelnym, tak jak inni ludzie, bo chociaż Bóg ustanowił mnie jako 
proroka nad domem Izraela dla zdrowia słabych i naprawiających grzeszników, ja 
jestem sługą Boga, a wy jesteście świadkami, jak Przemawiam przeciwko tym 
niegodziwym ludziom, którzy po moim odejściu ze świata unieważnią prawdę mojej 
ewangelii przez działanie szatana. Ale powrócę do końca, a wraz ze mną przyjdzie 
Henoch i Eliasz, i będziemy świadczyć przeciw bezbożnemu, którego koniec będzie 
przeklęty ". A mówiąc to, Jezus ronił łzy, gdy jego uczniowie płakali głośno i 
podnosili głos, mówiąc: "Przebacz mi, Boże, i ulituj się nad swoim niewinnym 
sługą". Jezus odpowiedział: "Amen, Amen". albowiem chociaż Bóg ustanowił mnie 
jako proroka nad domem Izraela dla zdrowia słabych i naprawiających grzeszników, 
jestem sługą Boga, i z tego jesteście świadkami, jak mówię przeciwko tym 
niegodziwym ludziom, którzy po moim odejściu ze świata unieważni prawdę mej 
ewangelii przez działanie szatana. Ale powrócę do końca, a wraz ze mną przyjdzie 
Henoch i Eliasz, i będziemy świadczyć przeciw bezbożnemu, którego koniec będzie 
przeklęty ". A mówiąc to, Jezus ronił łzy, gdy jego uczniowie płakali głośno i 
podnosili głos, mówiąc: "Przebacz mi, Boże, i ulituj się nad swoim niewinnym 
sługą". Jezus odpowiedział: "Amen, Amen". albowiem chociaż Bóg ustanowił mnie 
jako proroka nad domem Izraela dla zdrowia słabych i naprawiających grzeszników, 
jestem sługą Boga, i z tego jesteście świadkami, jak mówię przeciwko tym 
niegodziwym ludziom, którzy po moim odejściu ze świata unieważni prawdę mej 
ewangelii przez działanie szatana. Ale powrócę do końca, a wraz ze mną przyjdzie 
Henoch i Eliasz, i będziemy świadczyć przeciw bezbożnemu, którego koniec będzie 
przeklęty ". A mówiąc to, Jezus ronił łzy, gdy jego uczniowie płakali głośno i 
podnosili głos, mówiąc: "Przebacz mi, Boże, i ulituj się nad swoim niewinnym 
sługą". Jezus odpowiedział: "Amen, Amen". jak mówię przeciwko tym niegodziwym 
ludziom, którzy po moim odejściu ze świata unieważnią prawdę mej ewangelii przez 
działanie szatana. Ale powrócę do końca, a wraz ze mną przyjdzie Henoch i Eliasz, i 



będziemy świadczyć przeciw bezbożnemu, którego koniec będzie przeklęty ". A 
mówiąc to, Jezus ronił łzy, gdy jego uczniowie płakali głośno i podnosili głos, 
mówiąc: "Przebacz mi, Boże, i ulituj się nad swoim niewinnym sługą". Jezus 
odpowiedział: "Amen, Amen". jak mówię przeciwko tym niegodziwym ludziom, 
którzy po moim odejściu ze świata unieważnią prawdę mej ewangelii przez działanie 
szatana. Ale powrócę do końca, a wraz ze mną przyjdzie Henoch i Eliasz, i będziemy 
świadczyć przeciw bezbożnemu, którego koniec będzie przeklęty ". A mówiąc to, 
Jezus ronił łzy, gdy jego uczniowie płakali głośno i podnosili głos, mówiąc: 
"Przebacz mi, Boże, i ulituj się nad swoim niewinnym sługą". Jezus odpowiedział: 
"Amen, Amen". 

53. 

"Zanim nadejdzie ten dzień," rzekł Jezus, "nastanie wielka zagłada na świecie, bo 
stanie się wojna tak okrutna i bezlitosna, że ??ojciec zabije syna, a syn zabije ojca z 
powodu frakcji narody. Dlatego miasta zostaną unicestwione, a kraj stanie się 
pustynią. Zarazy te nadejdą, że nikt nie znajdzie umarłych do pogrzebu, aby zostawić 
je jako pokarm dla zwierząt. Tym, którzy pozostaną na ziemi, Bóg pośle takiego 
niedoboru, że chleb będzie ceniony nad złotem, i będą jedli wszelkiego rodzaju 
nieczyste rzeczy. O nędzny wiek, w którym niewielu będzie słyszało, aby 
powiedzieć: "Zgrzeszyłem, ulituj się nade mną, Boże"; ale z okropnymi głosami będą 
bluźnić temu, który jest chwalebny i błogosławiony na wieki. Potem, gdy zbliża się 
ten dzień, przez piętnaście dni każdego dnia będzie strasznym znakiem dla 
mieszkańców ziemi. Pierwszego dnia słońce przejdzie w niebie bez światła, ale 
czarne jak barwnik z tkaniny; i wyda jęki jako ojciec, który wzdycha za synem 
zbliżającym się do śmierci. Drugiego dnia księżyc zamieni się w krew, a krew 
przyjdzie na ziemię jak rosa. Trzeciego dnia gwiazdy będą walczyć między sobą jak 
armia wrogów. Czwartego dnia kamienie i skały będą szaleć między sobą jak okrutni 
wrogowie. Piątego dnia każda roślina i ziele będą płakać krwią. Szóstego dnia morze 
wzniesie się nie opuszczając swego miejsca na wysokość stu pięćdziesięciu łokci i 
stanie przez cały dzień jak ściana. Siódmego dnia przeciwnie, tonie tak nisko, że 
ledwo można go zobaczyć. Ósmego dnia ptaki i zwierzęta ziemi i wody zgromadzą 
się blisko siebie i wydadzą ryk i płacz. Dziewiątego dnia nastąpi gradobicie tak 
straszne, że zabije tak mądro, że tylko dziesiąta część żywych ujdzie. Dziesiąty dzień 
nadejdzie tak straszna błyskawica i grzmoty, że trzecia część gór zostanie 
rozdzielona i przypalona. Jedenastego dnia biegnie każda rzeka. do tyłu, i będzie 
płynęła krew, a nie woda. Dwunastego dnia każda stworzona rzecz będzie jęczała i 
płakała. Trzynastego dnia niebo będzie zwinięte jak księga, a ogień padnie, aby 
każda żywa istota umarła. Czternastego dnia nastąpi trzęsienie ziemi tak straszne, że 
wierzchołki gór będą latać w powietrzu jak ptaki, a cała ziemia stanie się 
równiną. Piętego dnia święci aniołowie umrą, a sam Bóg pozostanie przy życiu; do 
kogo należy chwała i cześć ". 

A mówiąc to, Jezus uderzył swoją twarz obiema rękami, a następnie uderzył nią 
głową. A gdy podniósłszy głowę, rzekł: "Niech będzie przeklęty każdy, kto włoży w 



słowa moje, abym był synem Bożym". Na te słowa uczniowie upadli jak umarli, po 
czym Jezus podniósł ich, mówiąc: "Bójmy się teraz Boga, jeśli nie będziemy trwali w 
tym dniu". 

54. 

"Kiedy te znaki zostaną minione, nad światem zapanuje ciemność przez czterdzieści 
lat, a tylko sam Bóg żyje, dla którego będzie cześć i chwała na wieki. Gdy minie 
czterdzieści lat, Bóg da życie swojemu posłańcowi, który powstanie jak słońce, ale 
jaśnieje jak słońce. Usiądzie i nie przemówi, bo będzie taki, jaki był obok siebie. Bóg 
wzbudzi znowu czterech aniołów upodobnionych od Boga, którzy będą szukać 
posłańca Boga, a po znalezieniu go staną po czterech stronach miejsca, aby go 
pilnować. Następnie Bóg da życie wszystkim aniołom, którzy przyjdą jak pszczoły 
krążą wokół posłańca Boga. Następnie Bóg da życie wszystkim swoim prorokom, 
którzy idąc za Adamem pójdą każdego, by pocałować rękę posłańca Boga, 
zobowiązując się do jego ochrony. Następnie Bóg da życie wszystkim wybranym, 
którzy będą wołać: "O Mohammedzie, uważaj na nas!" Przy których płaczu budzi się 
litość w posłańcu Bożym, a on rozważy, co powinien uczynić, bojąc się o ich 
zbawienie. Następnie Bóg da życie każdemu stworzonemu stworzeniu i powrócą do 
swego dawnego istnienia, ale każdy oprócz tego będzie posiadał moc 
słowa. Następnie Bóg da życie wszystkim potępionym, przy których 
zmartwychwstaniu, ze względu na ich ohydę, wszystkie stworzenia Boże będą się 
bać, i będą wołać: "Niechaj się nie opuści miłosierdzie Twoje, o Panie, Boże 
nasz". Potem Bóg sprawi, że Szatan zostanie wzbudzony, na którego wzór każde 
stworzenie będzie tak samo martwe, z obawy przed straszliwą formą jego pojawienia 
się. Niech się Bogu podoba - rzekł Jezus - że nie widzę tego potwora w tym dniu. 

"Wtedy anioł, na dźwięk którego trąba wszystko się podniesie, znowu zabrzmi w 
trąbie, mówiąc:" Przyjdźcie na sąd, o stworzenia, bo wasz Stwórca chce was osądzić 
". Wtedy niebiosa nad doliną Jozafata pojawią się lśniący tron, nad którym nadejdzie 
biały obłok, po czym aniołowie będą wołać: "Błogosławiony jesteś, Boże nasz, który 
nas stworzył, i zbawiłeś nas od upadku Szatana. " Wtedy bałwochwalca Boży będzie 
się bać, gdyż dostrzeże, że nikt nie umiłował Boga tak, jak powinien. Albowiem ten, 
który się zmienił, złota musi mieć sześćdziesiąt mieczy; dlatego, jeśli ma tylko 
jednego roztocza, nie może go zmienić. Lecz jeśli posłaniec Boży będzie się bał, cóż 
zrobią bezbożni, którzy są pełni niegodziwości? 

55. 

"Posłaniec Boga pójdzie po wszystkich proroków, do których będzie przemawiał, 
modląc się, aby poszli z nim, aby modlić się za wiernych. I każdy usprawiedliwi się 
ze strachu; ani też, jak żywi Bóg, nie pójdę tam, wiedząc to, co wiem. Wtedy Bóg, 
widząc to, przypomni swojemu posłańcowi, jak stworzył wszystko z miłości do 
Niego, i tak opuści go jego strach, a on zbliży się do tronu z miłością i czcią, podczas 
gdy aniołowie śpiewają: "Błogosławiony bądź twój święte imię, o Boże, nasz Bóg. " 



"A gdy przybliży się do tronu, Bóg otworzy [umysł] swojemu posłańcowi, jako 
przyjacielowi przyjaciela, gdy przez dłuższą chwilę się nie spotkają. Pierwszym, 
który się odezwie, będzie posłaniec Boga, który powie: "Uwielbiam cię i kocham, o 
Boże mój, i całym swoim sercem i duszą daję ci wdzięczność za to, co ty zapewniłeś, 
abym stworzył mnie, aby być twoim sługą, i oszalałem z miłości do mnie, abym cię 
kochał we wszystkim, we wszystkich rzeczach i ponad wszystko, przeto niech 
wszystkie Twe stworzenia chwalą Ciebie, mój Boże. " Wtedy wszystko, co Bóg 
stworzył, powie: "Dziękujemy Ci, Panie, i pobłogosław święte imię 
twoje". Zaprawdę, powiadam wam: demony i potępienia z szatanem będą płakać, aby 
więcej wody wypłynęło z oczu jednego z nich niż w Jordanie. Jednak nie zobaczą 
Boga. 

"I przemówi Bóg do swego posłańca, mówiąc:" Przyjmij proszę, mój wierny sługa, 
dlatego pytaj, co chcesz, abyś otrzymał wszystko. " Posłaniec Boży odpowie: "Panie, 
pamiętam, że gdy mnie stworzyłeś, powiedziałeś, że chciałeś, aby dla mnie uczynić 
świat i raj, i aniołów i ludzi, aby ci uwielbili przeze mnie. Sługa, więc, Panie Boże, 
miłosierny i sprawiedliwy, modlę się, abyś przypomniał sobie twoją obietnicę 
złożoną sługi twemu. " 

"A Bóg odpowie nawet jako przyjaciel, który jest z przyjacielem, i powie:" Czy 
jesteś tego świadkiem, przyjacielu Mohammedzie? " I z czcią powie: "Tak, 
Panie". Wtedy Bóg odpowie: "Idź, nazwij ich, o Gabriel". Anioł Gabriel przybędzie 
do posłańca Boga i powie: "Panie, którzy jesteście świadkami?" Wysłannik Boga 
odpowie: "To są Adam, Abraham, Ismael, Mojżesz, Dawid i Jezus, syn Marii". 

"Wtedy anioł odejdzie, i wezwie tych wszystkich świadków, którzy ze strachem tam 
pójdą. A kiedy oni są obecni, Bóg im odpowie: "Czy pamiętasz, co potwierdza mój 
posłaniec?" Odpowiadają: "O co, Panie?" Bóg powie: "Wszystko, co uczyniłem z 
miłości do Niego, aby wszystko przez Mnie chwalił". Wtedy każdy z nich odpowie: 
"Jest z nami trzech świadków lepszych od nas, o Panie". A Bóg odpowie: "Kim są ci 
trzej świadkowie?" Wtedy Mojżesz powie: "Księga, którą mi dałeś, jest pierwsza"; a 
Dawid powie: "Księga, którą mi przekazujesz, jest druga", a ten, kto do ciebie mówi, 
powie: "Panie, cały świat, oszukany przez szatana, powiedział, że jestem twoim 
synem i twoim towarzyszem, ale książka, którą mi dałeś, powiedziała prawdziwie, że 
jestem twoim sługą; i ta księga wyznaje to, co potwierdza twój posłaniec. "Wtedy 
posłaniec Boga przemówi i powie:" Tak mówi księga, którą mi dałeś, Panie ". A 
kiedy posłaniec Boga to powiedział, Bóg przemówi , mówiąc: "Wszystko, co teraz 
uczyniłem, uczyniłem, aby każdy wiedział, jak bardzo cię kocham." A kiedy tak 
powiedział, Bóg dał swojemu posłańcowi książkę, w której zapisane są wszystkie 
imiona wybranych Bożych, dlatego każde stworzenie będzie się modlić do Boga, 
mówiąc: "Tylko tobie, o Boże, bądź chwałą i czcią, bo dałeś nam posłańca 
twego". Wtedy posłaniec Boga przemówi i powie: "Tak mówi księga, którą mi dałeś, 
Panie". A gdy posłaniec Boga to powie, Bóg przemówi, mówiąc: "Wszystko, co teraz 
uczyniłem, uczyniłem, aby każdy wiedział, jak bardzo cię kocham". A kiedy on tak 
powiedział, Bóg da posłańcowi księgę, w której zapisane są wszystkie imiona 
wybranych Bożych. Dlatego każde stworzenie powinno czcić Boga, mówiąc: "Tylko 



tobie, o Boże, bądź chwałą i czcią, bo dałeś nam posłańca twego". Wtedy posłaniec 
Boga przemówi i powie: "Tak mówi księga, którą mi dałeś, Panie". A gdy posłaniec 
Boga to powie, Bóg przemówi, mówiąc: "Wszystko, co teraz uczyniłem, uczyniłem, 
aby każdy wiedział, jak bardzo cię kocham". A kiedy on tak powiedział, Bóg da 
posłańcowi księgę, w której zapisane są wszystkie imiona wybranych 
Bożych. Dlatego każde stworzenie powinno czcić Boga, mówiąc: "Tylko tobie, o 
Boże, bądź chwałą i czcią, bo dałeś nam posłańca twego". 

56. 

"Bóg otworzy księgę w ręku swego posłańca, a jego posłaniec odczyta w niej 
wszystkich aniołów, proroków i wszystkich wybranych, a na czole każdego z nich 
zostanie napisany znak posłańca Boga. I w tej książce będzie napisana chwała raju. 

"Wtedy każdy przejdzie na prawą rękę Boga; obok którego zasiądzie posłaniec Boży, 
a prorocy usiądą obok niego, i święci, a anioł rozlegnie się w trąbie i wezwie Szatana 
do sądu. 

57. 

"Wtedy ten nieszczęśliwy przyjdzie, a największy z największych będzie oskarżony 
o każde stworzenie. Dlatego Bóg powoła anioła Michała, który go uderzy sto tysięcy 
razy mieczem Bożym. Uderzy on Szatana, a każde uderzenie będzie ciężkie jak 
dziesięć piekieł, a on pierwszy zostanie wrzucony w otchłań. Anioł wezwie swoich 
naśladowców, a oni będą w podobny sposób wykorzystywani i oskarżani. Dlatego 
anioł Michał na komisję od Boga uderzy setki razy, jakieś pięćdziesiąt, jakieś 
dwadzieścia, dziesięć, pięć. I wtedy oni zstąpią w otchłań, ponieważ Bóg powie im: 
"Piekło jest waszym mieszkaniem, o przeklęte". 

"Potem będą wezwani do sądu wszyscy niewierni i potępieni, przeciwko którym 
pierwsze powstanie wszystkie stworzenia niższe od człowieka, świadczące przed 
Bogiem, jak oni służyli tym ludziom, i jak to samo oburzyło Boga i jego 
stworzenia. I wszyscy prorokowie powstaną, świadczyć przeciwko nim; dlatego oni 
zostaną skazani przez Boga na piekielne płomienie. Zaprawdę, powiadam wam, że 
żadne straszne słowo ani myśl nie zostaną bezkarne w tym straszliwym 
dniu. Zaprawdę, powiadam wam, że koszula z włosami będzie świecić jak słońce, a 
każda wesz, którą człowiek poniesie z miłości do Boga, zamieni się w perłę. O, 
trzykrotnie i czterokrotnie błogosławieni są ubodzy, którzy w prawdziwym ubóstwie 
będą służyć Bogu z serca, ponieważ w tym świecie są oni pozbawieni ziemskich 
trosk i dlatego będą wolni od wielu grzechów, w tym dniu nie będą musieli oddawać 
rachunków o tym, jak wydali bogactwa świata, ale zostaną nagrodzeni za ich 
cierpliwość i ubóstwo. Zaprawdę, powiadam wam, że gdyby świat wiedział, że 
wybierze tę koszulę wcześniej niż fiolet, wszy wcześniej niż złoto, pości szybciej niż 
uczty. 

"Gdy wszystko zostanie zbadane, Bóg powie swojemu posłańcowi:" Oto mój 
przyjacielu, ich niegodziwość, jak wielkie było, ponieważ ja, ich stwórca, używali 



wszystkich stworzonych rzeczy w ich służbie i we wszystkim, co oni mają. 
zhańbiono mnie. Dlatego przede wszystkim nie mam dla nich litości. "Wysłannik 
Boga odpowie:" To prawda, Panie, nasz chwalebny Boże, ani jeden z twoich 
przyjaciół i sług nie może prosić cię o miłosierdzie wobec nich; nie, ja, twój sługa, 
zanim wszyscy sprzeciwiam się im. " 

"A on powiedział te słowa, wszystkie anioły i prorocy, ze wszystkimi wybranymi 
przez Boga - nie, dlaczego mówię ja, wybrani? - Na pewno wam powiadam, że 
pająki i muchy, kamienie i piasek będą wołać przeciw bezbożnemu i domaga się 
sprawiedliwości. 

"Wtedy Bóg sprawi, że powróci na ziemię wszelka żywa dusza gorsza od człowieka, 
i wyśle ??bezbożnych do piekła. Kto, idąc, ujrzy znowu tę ziemię, do której zostaną 
zredukowane psy, konie i inne niegodziwe zwierzęta. Dlatego mówią: "O Panie 
Boże, spraw, abyśmy także powrócili na tę ziemię". Ale to, o co proszą, nie będzie im 
dane. 

58. 

Podczas gdy Jezus mówił, uczniowie płakali gorzko. I Jezus zapłakał wiele łez. 

Potem, gdy zapłakał, Jan rzekł: O mistrzu, dwie rzeczy, które pragniemy poznać. Po 
pierwsze, jak to możliwe, że posłaniec Boga, pełen miłosierdzia i litości, nie 
powinien mieć litości nad potępionymi tego dnia, widząc, że są z tej samej gliny, co 
on sam? Po drugie, jak można zrozumieć, że miecz Michaela jest ciężki jak dziesięć 
piekieł, to czy istnieje więcej niż jedno piekło? Jezus odpowiedział: "Czy nie 
słyszeliście, co Dawid prorok powiedział, że sprawiedliwi będą się śmiać z powodu 
zguby grzeszników i wyśmieją go tymi słowami, mówiąc:" Widziałem człowieka, 
który pokładał nadzieję w jego sile i bogactwach. i zapomniałem o Bogu. 
" Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Abraham wyśmieje swego ojca, a Adam 
wszystkich potępi ludzi, a to nastąpi, ponieważ wybrani, powstaną znowu tak 
doskonali i zjednoczeni z Bogiem, że nie pomyślą w ich umysłach najmniejszej 
myśli przeciwko jego sprawiedliwości; dlatego każdy z nich będzie wymagał 
sprawiedliwości, a nade wszystko posłańca Boga. Jako żywy Bóg, w którego 
obecności stoję, choć teraz płaczę nad litością ludzkości, tego dnia zażądam 
sprawiedliwości bez litości wobec tych, którzy gardzą moimi słowami, a przede 
wszystkim przeciwko tym, którzy zbezcześcili moją ewangelię. 

59. 

"Piekło jest jednym, o moi uczniowie, aw nim przeklęci poniosą karę na wieki. Ale 
ma siedem pokoi lub obszarów, jeden głębszy od drugiego, a ten, kto idzie najgłębiej, 
będzie cierpiał większą karę. Jednak moje słowa są prawdziwe w odniesieniu do 
miecza anioła Michała, ponieważ ten, kto popełnia jeden grzech, zasługuje na piekło, 
a ten, który popełnia dwa grzechy, zasługuje na dwa piekła. Dlatego w jednym piekle 
rozpustnicy odczuwają karę tak, jakby byli za dziesięć, lub za sto lub za tysiąc, a 
wszechmocny Bóg, przez swoją moc i dzięki swojej sprawiedliwości, spowoduje, że 



Szatan będzie cierpiał tak, jak gdyby był sto setek tysięcy i piekieł, a reszta każdego 
według jego niegodziwości. 

Wtedy Piotr odpowiedział: "O mistrzu, sprawiedliwość Boża jest wielka, a dzisiaj 
ten dyskurs uczyni cię smutnym; dlatego prosimy Cię, odpoczywaj, a jutro powiedz 
nam, jak wygląda piekło ". 

Jezus odpowiedział: "O Piotrze, ty mnie usłuchasz; O Piotrze, nie wiesz, co mówisz, 
inaczej nie mówiłeś tak. Zaprawdę, powiadam wam, że odpoczynkiem w obecnym 
życiu jest trucizna pobożności i ogień, który pochłania wszelkie dobre uczynki. Czy 
więc zapomnieliście, w jaki sposób Salomon, prorok Boży, ze wszystkimi prorokami, 
ganił lenistwo? To prawda, że ??powiedział: "Bezczynność nie będzie działała w 
ziemi z obawy przed przeziębieniem, dlatego latem będzie błagać!" Dlatego 
powiedział: "Wszystko, co może zrobić twoja ręka, rób to bez odpoczynku". A co 
mówi Job, najbardziej niewinny przyjaciel Boga: "Gdy ptak rodzi się, by latać, 
człowiek rodzi się do pracy". Zaprawdę, powiadam wam, nienawidzę odpocznienia 
ponad wszystko. 

60. 

"Piekło jest jedno i jest przeciwieństwem raju, ponieważ zima jest przeciwna do lata 
i zimna do ogrzania. Dlatego też, kto opisałby nędzę piekła, musiał zobaczyć raj 
Bożych rozkoszy. 

"Miejsce przeklęte przez Bożą sprawiedliwość za przekleństwo niewiernych i 
potępionych, o którym mówił Hiob, przyjaciel Boga:" Nie ma tam porządku, ale 
wieczny strach! " I prorok Izajasz, przeciwko potępieniu, mówi: "Ich płomień nie 
zgaśnie, a robak nie umrze". Dawid, nasz ojciec, płacząc, rzekł: "Wtedy spadną na 
nich błyskawice, zaspy, siarka i wielka nawałnica". O nieszczęśliwi grzesznicy, jakże 
obrzydliwe wydają się dla nich delikatne mięsa, kosztowne szaty, miękkie kanapy i 
zgoda słodkiej pieśni! jak chore sprawią, by szalejący głód, płonące płomienie, 
palące żużle i okrutne męki z gorzkim płaczem! 

I wtedy Jezus wypowiedział żałobny jęk, mówiąc: "Zaprawdę, lepiej by było, gdyby 
nigdy się nie ukształtowało, niż cierpieć tak okrutne męki. Bo wyobraź sobie 
człowieka cierpiącego męki w każdej części jego ciała, który nie ma nikogo, kto by 
okazał mu współczucie, ale jest wyszydzany ze wszystkich; powiedz mi, czy to nie 
byłby wielki ból? 

Uczniowie odpowiedzieli: "Największy". 

Wtedy Jezus rzekł: Teraz jest to rozkosz [w porównaniu] z piekłem. Gdyż mówię 
wam prawdę, że gdyby Bóg włożył w jedną równowagę cały ból, jaki wszyscy ludzie 
poniósł na tym świecie i będzie cierpieć aż do dnia sądu, aw drugiej jednej godzinie 
bólu piekielnego, potępieni bez wątpienia wybrałoby ziemskie udręki, bo światowi 
pochodzą z ręki człowieka, ale inni z ręki diabłów, którzy są zupełnie bez 
współczucia. O, jaki okrutny ogień oddadzą nędznym grzesznikom! O, co za 
przenikliwe zimno, które jeszcze nie złagodzi ich płomieni! Co zgrzytanie zębami, 



szloch i płacz! Gdyż Jordan ma mniej wody niż łzy, które z każdej chwili wypłyną z 
ich oczu. I tutaj ich języki przeklinają wszystkie stworzone rzeczy, ich ojca i matkę, i 
ich Stwórcę, który jest błogosławiony na wieki ". 

61. 

Powiedziawszy to, Jezus umył się wraz ze swymi uczniami zgodnie z prawem 
Bożym zapisanym w Księdze Mojżesza; a następnie modlili się. A uczniowie, widząc 
go tak smutno, nie rozmawiali z nim w ogóle tego dnia, ale każdy stanął z 
przerażeniem na jego słowa. 

Wtedy Jezus otwierając usta po wieczorze [modlitwie], powiedział: "Jaki ojciec 
rodziny, gdyby wiedział, że złodziej zamierza włamać się do jego domu, 
spałby? Żadna z pewnością; bo on czuwał i stał przygotowany, by zabić 
złodzieja. Czy nie wiecie wtedy, że szatan jest jak ryczący lew, który szuka, kogo by 
pożarł. W ten sposób stara się uczynić człowieka grzeszącym. Zaprawdę, powiadam 
wam, że gdyby człowiek działał jako kupiec, nie bałby się tego dnia, ponieważ byłby 
dobrze przygotowany. Był człowiek, który dawał pieniądze swoim sąsiadom, aby 
mogli z nimi handlować, a zysk powinien być dzielony proporcjonalnie. A niektórzy 
wymieniali się dobrze, aby podwoić pieniądze. Ale niektórzy używali pieniędzy w 
służbie wrogowi tego, który dał im pieniądze, mówiąc o nim źle. Powiedz mi 
teraz, kiedy sąsiad wezwie dłużników, aby wyjaśnić, jak idzie sprawa? Z pewnością 
wynagrodzi tych, którzy dobrze się sprzedają, ale przeciw innym jego gniew będzie 
się wyładowywać w wyrzutach. I wtedy ukarze ich zgodnie z prawem. Jak żyje Bóg, 
w którego obecności stoi moja dusza, sąsiad jest Bogiem, który dał człowiekowi 
wszystko, co posiada, z samym życiem, aby [człowiek] żył dobrze na tym świecie, 
Bóg może chwalić, a człowiek chwała raju. Dla tych, którzy dobrze żyją, podwożą 
swoje pieniądze na ich przykładzie, ponieważ grzesznicy, widząc ich przykład, 
nawracają się na skruchę; dlatego ludzie, którzy dobrze żyją, zostaną nagrodzeni 
wielką nagrodą. Ale grzeszni grzesznicy, którzy przez swoje grzechy zmniejszają o 
połowę to, co dał im Bóg, przez swoje życie spędzone w służbie szatana, wroga 
Boga, bluźnią Bogu i obrażają innych, 

"To będzie bez miary" - powiedzieli uczniowie. 

62. 

Wtedy Jezus powiedział: "Ten, który dobrze by żył, powinien przykładać się od 
kupca, który zamyka jego sklep, i pilnuje go dzień i noc z wielką pilnością. I znowu 
sprzedając to, co kupił, jest pokorą, aby osiągnąć zysk; jeśli bowiem spostrzeże, że 
przegra, nie sprzeda, nie bratu swojemu własnemu. Tak więc powinniście 
czynić; ponieważ w rzeczywistości twoja dusza jest kupcem, a ciało jest sklepem. 
Dlatego to, co dostaje z zewnątrz, przez zmysły, jest kupowane i sprzedawane przez 
nią. A pieniądze to miłość. Zobacz więc, że z twoją miłością nie sprzedajesz ani nie 
kupujesz najmniejszej myśli, za pomocą której nie możesz zyskać. Ale niech myśli, 
mowa i praca będą z miłości do Boga; albowiem znajdziecie w tym dniu 



bezpieczeństwo. Zaprawdę, powiadam wam, że wielu czyni ablucje i idzie się 
modlić, wielu pości i daje jałmużnę, wiele się uczy i głosi innym, którego koniec jest 
obrzydliwy przed Bogiem; ponieważ oczyszczają ciało, a nie serce, płaczą ustami nie 
sercem; powstrzymują się od mięsa i wypełniają się grzechami; oni dają innym 
rzeczy, które nie są dobre dla nich, aby mogli być uznani za dobrych; uczą się, że 
mogą mówić, a nie pracować; głoszą innym wbrew temu, co sami robią, i dlatego są 
potępieni przez własny język. Jak żyje Bóg, nie znają Boga swymi sercami; bo gdyby 
go znali, pokochaliby go; a odtąd wszystko, co człowiek ma, otrzymało od Boga, tak 
też niech wszystkie poświęci na miłość Bożą ". aby mogły być uznane za dobre; uczą 
się, że mogą mówić, a nie pracować; głoszą innym wbrew temu, co sami robią, i 
dlatego są potępieni przez własny język. Jak żyje Bóg, nie znają Boga swymi 
sercami; bo gdyby go znali, pokochaliby go; a odtąd wszystko, co człowiek ma, 
otrzymało od Boga, tak też niech wszystkie poświęci na miłość Bożą ". aby mogły 
być uznane za dobre; uczą się, że mogą mówić, a nie pracować; głoszą innym wbrew 
temu, co sami robią, i dlatego są potępieni przez własny język. Jak żyje Bóg, nie 
znają Boga swymi sercami; bo gdyby go znali, pokochaliby go; a odtąd wszystko, co 
człowiek ma, otrzymało od Boga, tak też niech wszystkie poświęci na miłość Bożą ". 

63. 

Po pewnych dniach Jezus zbliżył się do miasta Samarytan; i nie pozwolili mu wejść 
do miasta, ani nie sprzedawali chleba swoim uczniom. Dlatego rzekł Jakub i Jan: 
Nauczycielu, czy może ci się podobać to, że modlimy się do Boga, aby zesłał ogień z 
nieba na tych ludzi? " 

Jezus odpowiedział: "Nie wiecie, przez jakiego ducha jesteście prowadzeni, abyście 
tak mówili. Pamiętajcie, że Bóg postanowił zniszczyć Niniwę, ponieważ nie znalazł 
tego, który bał się Boga w tym mieście; co było tak nikczemne, że Bóg, wzywając 
proroka Jonasza, aby go posłał do tego miasta, będzie spłodził z obawy przed 
ucieczką ludzi do Tarsu, dlatego Bóg sprawił, że został wrzucony do morza i przyjęty 
przez rybę i rzucić prawie do Niniwa. I głosił tam, że ludzie nawrócili się na skruchę, 
tak że Bóg się nad nimi zlitował. 
Biada tym, którzy wzywają do zemsty; albowiem oni sami przyjdą, widząc, że każdy 
człowiek sam w sobie powoduje zemstę Boga. Teraz powiedz mi, czy stworzyliście 
to miasto z tym ludem? O szaleńcy, którym jesteście, z pewnością nie. Wszystkie 
stworzone zjednoczone stworzenia nie mogły stworzyć pojedynczej nowej muchy z 
niczego, a to jest tworzenie. Jeśli błogosławiony Bóg, który stworzył to miasto, teraz 
je podtrzymuje, dlaczego pragniesz go zniszczyć? Dlaczego nie powiedziałeś: "Czy 
może ci się podobać, mistrzu, że modlimy się do Pana, naszego Boga, aby ten lud 
nawrócił się na pokutę?" Z pewnością jest to właściwy akt mojego ucznia, aby 
modlić się do Boga za tych, którzy czynią zło. Tak też zabił go Abel, gdy jego brat 
Kain, przeklęty od Boga. Tak uczynił Abraham dla Faraona, który wziął od niego 
swoją żonę i którego w związku z tym Anioł Boży nie zabił, ale tylko dotknięte 
chorobą. Tak uczynił Zachariasz, gdy na mocy bezbożnego króla został zabity w 
świątyni. Tak samo Jeremiasz, Izajasz, Ezechiel, Daniel i Dawid ze wszystkimi 



przyjaciółmi Boga i świętymi prorokami. Powiedz mi, jeśli brat byłby ogarnięty 
szałem, czy zabiłeśby go, ponieważ mówił źle i uderzał w tych, którzy się do niego 
zbliżyli? Z pewnością nie zrobiłbyś tego; czy raczej starałbyś się przywrócić mu 
zdrowie za pomocą leków odpowiednich do jego słabości? 

64. 

"Gdy żyje Bóg, w którego obecności stoi moja dusza, grzesznik ma umysły, gdy 
prześladuje człowieka. Powiedzcie mi, czy jest ktoś, kto złamałby głowę, aby 
rozerwać płaszcz swego wroga? Jak może być on zdrowego umysłu, który oddziela 
się od Boga, głowy swojej duszy, aby mógł zranić ciało swego wroga? 

"Powiedz mi, człowieku, który jest twoim wrogiem? Zapewne twoje ciało i wszyscy, 
którzy cię chwalą. Dlatego, gdybyś miał rozsądny umysł, pocałowałbyś rękę tych, 
którzy cię znieważają i dawał prezenty tym, którzy cię prześladują i uderzają cię 
bardzo; ponieważ, o człowieku, ponieważ tym bardziej, że dla twoich grzechów 
będziesz poniżany i prześladowany w tym życiu, tym mniej będziesz w dniu 
sądu. Ale powiedz mi, człowiecze, czy święci i prorocy Boga byli prześladowani i 
zniesławia przez świat, mimo że byli niewinni, co należy zrobić, aby ci, 
grzeszniku? A jeśli znosili cierpliwość, modląc się za swoich prześladowców, co byś 
zrobił, o człowieku, który jesteś godny piekła? Powiedzcie, moi uczniowie, czy nie 
wiecie, że Szimei przeklął sługę Bożego, Dawida, proroka? i rzucali w niego 
kamieniami? Co więc powiedział Dawid tym, którzy mogliby zabić 
Shimei? "Czymże jesteś, Joab, że zabiłeś Szimejego, niech mnie przeklnie, bo taka 
jest wola Boża, która zamieni to przekleństwo w błogosławieństwo". I tak 
było; albowiem ujrzał cierpliwość Dawida i wybawił go od prześladowania syna 
swego, Absaloma. 

Z pewnością żaden liść nie porusza się bez woli Bożej. Dlatego, gdy jesteś w ucisku, 
nie myśl o tym, ile poniesiesz, ani o tym, który cię skrzywdził; ale zastanów się, ile 
za grzechy twoje zasługujesz z rąk diabłów z piekła. Gniewasz się na to miasto, bo 
ono nas nie przyjęło i nie sprzedało nam chleba. Powiedz mi, czy ci ludzie są twoimi 
niewolnikami? Czy dałeś im to miasto? Czy dałeś im swoją kukurydzę? Czy może 
pomogłeś im je zebrać? Z pewnością nie; bo jesteście obcy na tej ziemi i biedni 
ludzie. Cóż to więc jest, co mówisz? 

Dwaj uczniowie odpowiedzieli: "Panie, zgrzeszyliśmy; niech Bóg zmiłuje się nad 
nami ". 

A Jezus odpowiedział: "Niech tak będzie". 

65. 

Pascha zbliżyła się, a Jezus wraz ze swymi uczniami udał się do Jerozolimy. I 
poszedł na basen nazywając "Probatica". Kąpiel tak się nazywała, ponieważ anioł 
Boży każdego dnia zatroskany był o wodę, a każdy, kto pierwszy raz wchodził do 
wody po swoim ruchu, wyleczył się z wszelkiego rodzaju ułomności. W związku z 



tym duża liczba chorych pozostała przy basenie, które miało pięć portyków. A Jezus 
ujrzał tam człowieka bezsilnego, który był tam trzydzieści i osiem lat, chory z ciężką 
chorobą. Po czym Jezus, wiedząc o tym z boskiego natchnienia, zlitował się nad 
chorym człowiekiem i rzekł do niego: "Czy zostaniesz uzdrowiony?" 

Bezsilny człowiek odpowiedział: "Panie, nie mam nikogo, gdy anioł zmąci wodę, by 
mnie w to wrobić, ale gdy przychodzę, idę naprzeciw mnie i wchodzę tam". 

Wtedy Jezus podniósł oczy do nieba i powiedział: "Panie, Boże nasz, Boże naszych 
ojców, zmiłuj się nad tym bezsilnym człowiekiem". 

A mówiąc to, Jezus rzekł: "W imię Boże, bracie, bądź cały; wstań i weź swoje łoże ". 

Wtedy powstał bezsilny człowiek, wielbiąc Boga i niósł swoje łóżko na swoich 
barkach, i udał się do swego domu, wielbiąc Boga. " 

Ci, którzy go widzieli, wołali: "To jest dzień szabatu; nie wolno ci nosić łoża twego 
". 

On odpowiedział: "Ten, który wszystko do mnie powiedział," Podnieś łoże swoje i 
idź do domu swego ". 

Następnie zapytał go: "Kim on jest?" 

Odpowiedział: "Nie znam jego imienia". 

Po czym między sobą powiedzieli: "To musiał być Jezus Nazarejczyk". Inni 
powiedzieli: "Nie, bo on jest świętym Bogiem, podczas gdy ten, który to uczynił, jest 
złym człowiekiem, ponieważ powoduje, że szabat się łamie". 

I Jezus wszedł do świątyni, a wielki tłum zbliżył się do niego, aby słuchać jego 
słów; podczas gdy kapłani byli pochłonięci zazdrością. 

66. 

Jeden z nich przyszedł do niego, mówiąc: "Dobry panie, dobrze i wy 
uczycie; powiedz mi więc, w raju, jaką nagrodę Bóg nam da? " 

Jezus odpowiedział: "Tyś mnie błogosławi, a nie wiesz, że tylko Bóg jest dobry, jak 
powiedział Hiob, przyjaciel Boży:" Dziecko jednego dnia nie jest czyste, nawet 
aniołowie nie są bezbłędni w Bożej obecności . " Ponadto powiedział: "Ciało 
pociąga za sobą grzech i odrzuca nieprawość, nawet jak gąbka wysysa wodę". 

Dlatego kapłan milczał, będąc zawstydzony. A Jezus powiedział: "Zaprawdę, 
powiadam wam, nic nie jest groźniejsze niż mowa. Albowiem tak powiedział 
Salomon: "Życie i śmierć są w mocy języka". I zwrócił się do swoich uczniów i 
powiedział: "Strzeżcie się tych, którzy was błogosławią, ponieważ was 
zwodzą. Dzięki językowi Szatan pobłogosławił naszych pierwszych rodziców, ale 
nieszczęśliwy był wynikiem jego słów. Podobnie mędrcy Egiptu błogosławili 
faraona. Prorocy więc błogosławili Achaba, ale fałszywe były ich uwielbienie, tak że 
chwalona osoba zginęła wraz z pochwałami. Dlatego nie bez powodu Bóg 



powiedział przez Izajasza proroka: "Ludu mój, ci, którzy cię błogosławią, zwodzą 
cię". 

"Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze; Biada wam, kapłanom i Lewitom, 
ponieważ zbrukaliście ofiarę Pańską, aby ci, którzy przychodzą na ofiarę, wierzą, że 
Bóg spożywa ugotowane mięso jak człowiek ". 

67. 

"Mówcie do nich:" Przyprowadźcie swoje owce, byki i baranki do świątyni waszego 
Boga i nie jedzcie wszystkich, ale podzielcie się swoim bogiem z tym, co wam dał 
"; i nie mówicie im o pochodzeniu ofiary, że jest to świadectwo życia udzielonego 
synowi naszego ojca Abrahama, aby wiara i posłuszeństwo naszego ojca Abrahama, 
z obietnicami złożonymi mu przez Boga i błogosławieństwo dane mu, nigdy nie 
powinno być zapomniane. Ale przez Ezechiela prorok powiedział Bogu: "Usuńcie 
ode mnie te wasze ofiary, wasze ofiary są dla mnie obrzydliwe". Albowiem zbliża się 
czas, gdy się to stanie, o czym mówił Bóg nasz przez proroka Ozeasza, mówiąc: 
"Nazwę wybrańców, którzy nie są wybrani". I jak mówi w proroctwie Ezechiela: 
"Bóg zawrze nowe przymierze ze swoim ludem, 

Kapłan odchodził, aby zrelacjonować wszystko arcykapłanowi, który stał blisko 
świątyni, lecz Jezus powiedział: "Zostań, bo odpowiem na twoje pytanie". 

68. 

"Prosisz mnie, abym ci powiedział, co Bóg da nam w raju. Zaprawdę, powiadam 
wam, że ci, którzy myślą o płacy, nie miłują pana. Pasterz, który ma trzodę owiec, 
gdy widzi nadchodzącego wilka, przygotowuje się do ich obrony; w przeciwnym 
razie najemnik, gdy widzi wilka, opuszcza owce i ucieka. Jako żywy Bóg, w którego 
obecności stoję, gdyby Bóg naszych ojców był waszym Bogiem, nie 
pomyślelibyście, by powiedzieć: "Co Bóg mi da?" A wy powiedzielibyście, tak jak 
Dawid, jego prorok: "Cóż mam dać Bogu za wszystko, co mi dał?" 

"Będę mówił do was przez przypowieść, którą możecie zrozumieć. Był król, który 
przy drodze znalazł człowieka, którego złodziejscy zabili, i który go zranił aż do 
śmierci. I użalił się nad nim, i rozkazał swym niewolnikom, aby zanieść tego 
człowieka do miasta i zadbać o niego; i to zrobili z całą pilnością. I król począł 
wielką miłość do chorego, tak że dał mu swoją własną córkę w małżeństwie i uczynił 
go swoim spadkobiercą. Z pewnością ten król był najbardziej litościwy; ale człowiek 
bił niewolników, gardził lekarstwami, maltretował swoją żonę, mówił złem o królu i 
powodował, że wasi wasi buntowali się przeciwko niemu. A kiedy król potrzebował 
jakiejkolwiek służby, miał zwyczaj mówić: "Co król da mi jako nagrodę?" A kiedy 
król to usłyszał, co uczynił tak bezbożnemu człowiekowi? 

Wszyscy oni odpowiedzieli: "Biada mu, bo król pozbawił go wszystkich i okrutnie 
go ukarał". Jezus powiedział: "O kapłani, uczeni w Piśmie i faryzeusze, a ty 
arcykapłan, który słuchasz mego głosu, głosię wam, co Bóg powiedział do was przez 



jego proroka Izajasza:" Ja karmiłem niewolników i wywyższałem ich, ale oni gardzili 
mną. " "Król jest naszym Bogiem, który znalazł Izraela na tym świecie pełnym 
nieszczęść, i dał go swoim sługom Józefowi, Mojżeszowi i Aaronowi, którzy go 
opiekowali. I nasz Bóg poczuł taką miłość do niego, że dla narodu Izraela uderzył 
Egipt, zatopił faraona, a także zmienił sto dwadzieścia królów Kananejczyków i 
Madianitów; dał mu swoje prawa, czyniąc go dziedzicem wszystkiego, [w którym] 
mieszka nasz lud. 

"Ale jak Izrael nosi samego siebie? Ilu proroków zabił; ilu proroctw skażił; jakże 
pogwałcił prawo Boże: ilu z tego powodu odstąpiło od Boga i poszło, aby służyć 
bożkom, przez waszą obrazę, kapłani! I jak wy znieważasz Boga swoim sposobem 
życia! A teraz pytacie mnie: "Co Bóg da nam w raju?" Powinniście byli mnie 
zapytać: jaka będzie kara, którą Bóg da wam w piekle; a następnie to, co powinniście 
uczynić dla prawdziwej pokuty, aby Bóg mógł okazać wam miłosierdzie, gdyż mogę 
wam to powiedzieć, i do tego jestem posłany wam. 

69. 

"Jako żywy Bóg, w którego obecności stoję, nie otrzymacie ode mnie uwielbienia, 
ale prawdę. Dlatego powiadam wam: Żałujcie i zwróćcie się do Boga, tak jak czynili 
nasi ojcowie po grzeszeniu, i nie zatwardzajcie swego serca ". 

Na tę mowę kapłani byli pochłonięci wściekłością, ale w obawie przed zwykłym 
ludem nie mówili ani słowa. 

I Jezus kontynuował, mówiąc: "O doktorze, o skrybowie, o faryzeusze, o kapłani, 
powiedzcie mi. Pragniesz koni jak rycerze, ale nie chcesz iść na wojnę; pragniecie 
uczciwych ubrań, takich jak kobiety, ale nie chcecie obracać i wychowywać 
dzieci; pragniecie owoców pola, a wy nie chcecie kultywować ziemi; pożądacie ryb 
morskich, ale wy nie chcecie wędkować; Pragniecie czci jako obywatele, ale nie 
pragniecie ciężaru republiki; a pragniecie dziesięcin i pierwszych owoców jako 
kapłanów, ale nie chcecie służyć Bogu w prawdzie. Cóż tedy uczyni Bóg z wami, 
widząc, że pożądacie tutaj wszelkiego dobra bez żadnego zła? Zaprawdę, powiadam 
wam, że Bóg da wam miejsce, gdzie będziecie mieli wszelkie zło bez dobra. " 

Kiedy Jezus to powiedział, przyniósł mu demona, który nie mógł mówić ani widzieć 
i był pozbawiony słuchu. Po czym Jezus widząc ich wiarę, podniósł oczy do nieba i 
powiedział: "Panie, Boże naszych ojców, zmiłuj się nad tym chorym człowiekiem i 
daj mu zdrowie, aby ten lud mógł wiedzieć, że mnie posłałeś". 

A mówiąc to, Jezus rozkazał duchowi odejść, mówiąc: "W mocy imienia Boga, 
naszego Pana, odejdź złego od człowieka!" 

Duch odszedł, a głupi człowiek przemówił i zobaczył jego oczy. Po czym każdy był 
pełen lęku, ale uczeni w Piśmie mówili: "W mocy Belzebuba, księcia demonów, 
wypędza demony" 

Wtedy Jezus rzekł: "Każde królestwo samo w sobie podzielone samo siebie, a dom 
upada na dom. Jeśli w mocy Szatana, szatan zostanie odrzucony, jak będzie 



królestwo jego? A jeśli wasi synowie wyrzucą szatana z pismem, które im dał 
Salomon prorok, świadczą o tym, że wyrzuciłem szatana w mocy Bożej. Tak jak żyje 
Bóg, bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu jest bez odpuszczenia w tym i na 
innym świecie; ponieważ niegodziwy człowiek z własnej woli potępi się, znając 
potępienie ". 

A mówiąc, że Jezus wyszedł ze świątyni. I pospólni ludzie go powiększali, ponieważ 
przynieśli wszystkich chorych ludów, których mogli zgromadzić, a Jezus odmówił 
modlitwę dla całego ich zdrowia: po czym w tym dniu w Jerozolimie rzymscy 
żołnierze, dzięki działaniu szatana, zaczęli się poruszać zwykłych ludzi, mówiąc, że 
Jezus był Bogiem Izraela, który przybył odwiedzić swój lud. 

70. 

Jezus wyszedł z Jerozolimy po Wielkanocy i wszedł w granice Cezarei Filipowej. Po 
czym anioł Gabriel, który powiedział mu o buntu, który rozpoczął się wśród 
zwykłych ludzi, zapytał swoich uczniów, mówiąc: "Co mówią o mnie ludzie?" 

Powiedzieli: "Niektórzy mówią, że jesteś Eliaszem, inni Jeremiaszem, a inni jednym 
ze starych proroków". 

Jezus odpowiedział: "A wy; co mówicie, że jestem? 

Piotr odpowiedział: "Ty jesteś Chrystusem, synem Boga". 

Wtedy rozgniewał się Jezus i gniewem złościł go, mówiąc: "Prowokujcie i odejdźcie 
ode mnie, ponieważ jesteś diabłem i chcesz mnie obrazić!" 

I zagroził jedenastu, mówiąc: "Biada wam, jeśli w to wierzycie, gdyż od Boga 
zwyciężyłem wielką klątwę przeciwko tym, którzy w nią wierzą". 

I on był fain, aby odrzucić Piotra; po czym jedenastu błagał Jezusa za niego, który go 
nie wyrzucił, lecz znowu zgromił go, mówiąc: "Strzeżcie się, abyście nigdy więcej 
nie powtarzali takich słów, ponieważ Bóg was potępił!" 

Piotr zapłakał i rzekł: Panie, mówię głupio: błagam Boga, aby mi przebaczył. 
Wtedy Jezus rzekł: "Jeśli nasz Bóg nie chciał się pokazać Mojżeszowi, swemu sługi, 
ani Eliaszowi, którego tak umiłował, ani żadnemu prorokowi, czy nie pomyślicie, że 
Bóg powinien pokazać się temu niewiernemu pokoleniu? Ale czy nie wiecie, że Bóg 
stworzył wszystko, co nic, jednym słowem, a wszyscy ludzie mieli swoje 
pochodzenie z kawałka gliny? Jak Bóg ma podobieństwo do człowieka? Biada tym, 
którzy cierpią, aby dać się zwieść szatanowi! 

A mówiąc to, Jezus błagał Boga o Piotra, jedenastu i Piotra, i płacząc, mówił: Niech 
tak będzie, niechaj się stanie, błogosławiony Panie, Boże nasz! 

Potem Jezus odszedł i udał się do Galilei, aby wygasła ta próżna opinia, którą zwykli 
ludzie zaczęli na siebie uważać. 



71. 

Jezus przybywszy do swego kraju, rozeszła się po całym regionie Galilejskim, jak 
ten Jezus prorok przybył do Nazaretu. Po czym ze starannością szukali chorych i 
przyprowadzili je do niego, błagając go, aby dotknął ich rękami. I tak wielki był 
tłum, że pewien bogaty człowiek chory na porażenie, nie będąc w stanie zmusić się 
do niesienia przez drzwi, sam przyniósł na dach domu, w którym był Jezus, i 
spowodował odsłonięcie dachu , a on sam spuścił się przez prześcieradła przed 
Jezusem. Jezus przez chwilę wahał się, a potem powiedział: "Nie bój się, bracie, bo 
odpuszczone są twoje grzechy". 

Wszyscy byli obrażeni, słysząc to i powiedzieli: "A kto jest tym, który odpuszcza 
grzechy?" 

Wtedy Jezus powiedział: "Jako żywy Bóg, nie jestem w stanie odpuszczać grzechów, 
ani nie ma człowieka, ale tylko Bóg przebacza. Ale jako sługa Boży mogę prosić go 
za grzechy innych, i dlatego prosiłem go za tego chorego człowieka, i jestem pewien, 
że Bóg wysłuchał mojej modlitwy. Dlatego, abyście poznali prawdę, mówię temu 
choremu: "W imię Boga naszych ojców, Boga Abrahama i jego synów, powstańcie 
uzdrowieni!" I kiedy Jezus powiedział to chory człowiek powstał i uzdrowił Boga. 

Wtedy zwykli ludzie prosili Jezusa, aby błagał Boga o chorych, którzy stali na 
zewnątrz. Wówczas Jezus wyszedł do nich i podniósłszy ręce rzekł: "Panie, Boże 
Zastępów, żywy Bóg, prawdziwy Bóg, święty Bóg, który nigdy nie umrze; zlituj się 
nad nimi! Po czym każdy odpowiedział: "Amen". A to powiedziawszy, Jezus położył 
ręce na chorych ludach i wszyscy otrzymali zdrowie. 

Po czym powiększyli Boga, mówiąc: "Bóg nawiedził nas przez swojego proroka, a 
wielki prorok Bóg posłał do nas". 

72. 

W nocy Jezus mówił w sekrecie ze swoimi uczniami, mówiąc: "Zaprawdę, powiadam 
wam, że szatan chce was przesiać jak pszenicę; ale Ja prosiłem Boga za wami, i nie 
zginiecie z was, oprócz tego, który dla mnie zastawia pułapki ". To powiedział o 
Judaszu, ponieważ anioł Gabriel powiedział mu, jak Judasz miał rękę z kapłanami, i 
opowiedział im wszystko, co Jezus powiedział. 
Ze łzami zbliżył się do Jezusa, ten, który to pisze, mówiąc: "O mistrzu, powiedz mi, 
kto jest tym, który cię zdradzi?" 

Odpowiedział Jezus, mówiąc: O Barnabaszu, to nie jest godzina, abyś go znał, ale 
wkrótce objawi się niegodziwy, bo odstąpię od świata. 

Wtedy zapłakał apostoł, mówiąc: "O mistrzu, dlaczego nas opuścisz? O wiele lepiej, 
abyśmy umierali, niż byśmy byli porzuceni! " 

Jezus odpowiedział: "Niech się nie trwoży serce wasze, i nie lękajcie się; albowiem 
Ja was nie stworzyłem, lecz Bóg, który stworzył was, strzeże was. Jeśli chodzi o 
mnie, teraz przyszedłem na świat, aby przygotować drogę dla posłańca Boga, który 



przyniesie światu zbawienie. Ale strzeżcie się, abyście nie byli zwiedzeni, gdyż 
przyjdzie wielu fałszywych proroków, którzy wezmą moje słowa i skażą moją 
ewangelię ". 

Wtedy Andrzej powiedział: "Nauczycielu, powiedz nam jakiś znak, abyśmy go 
znali". 

Jezus odpowiedział: "Nie przyjdzie w waszym czasie, ale przyjdzie po latach, gdy 
moja ewangelia zostanie unieważniona, tak że będzie niewielu wiernych. W tym 
czasie Bóg zmiłuje się nad światem, a więc pośle swego posłańca, nad którego głową 
spocznie biały obłok, dzięki któremu będzie znany z jednego wybranego Boga i 
będzie przez niego zamanifestowany światu. On przyjdzie z wielką mocą przeciwko 
bezbożnym i zniszczy bałwochwalstwo na ziemi. I raduje się ze mnie, ponieważ 
przez niego nasz Bóg będzie znany i uwielbiony, a ja będę wiedział, że jest 
prawdziwy; i wykona zemstę przeciw tym, którzy powiedzą, że jestem czymś więcej 
niż człowiekiem. Zaprawdę, powiadam wam, że księżyc zasypia mu w dzieciństwie, 
a gdy dorosnie, weźmie ją w swoje ręce. Niech świat się wystrzega, że ??go wyrzuci, 
bo zabije bałwochwalców, bo wielu innych zostało zabitych przez Mojżesza, sługę 
Bożego, i Jozuego, którzy nie oszczędzili miast, które spalili, i zabili dzieci; do starej 
rany przykłada się ogień. 

"Przyjdzie z prawdą bardziej jasną niż prawda wszystkich proroków, i będzie karał 
tego, który używa świata. Wieże miasta naszego ojca witają się nawzajem dla 
radości, a kiedy zobaczymy bałwochwalstwo, aby upaść na ziemię i wyznać mi 
człowieka podobnego do innych ludzi, zaprawdę powiadam wam, że przyjdzie 
posłaniec Boga. 

73. 

"Zaprawdę, powiadam wam, że jeśli Szatan będzie próbował, czy jesteście 
przyjaciółmi Boga, bo nikt nie napadnie na swoje miasta, - jeśli szatan będzie miał 
nad wami swoją wolę, będzie cierpiał, abyście ślizgali się na własnej 
przyjemności; ale ponieważ on wie, że jesteście dla niego wrogami, uczyni on każdą 
przemoc, aby zginąć. Nie lękajcie się, bo będzie wam przykuł psa, który jest 
przykuty, bo Bóg wysłuchał mej modlitwy. 

Jan odpowiedział: "O mistrzu, nie tylko dla nas, ale dla tych, którzy uwierzą w 
ewangelię, powiedzcie nam, jak starożytny kusiciel czeka na człowieka". 

Jezus odpowiedział: "Na cztery sposoby kusi tego złego. Pierwszym jest, gdy kusi 
sam, myślami. Drugie, gdy kusi słowami i czynami za pośrednictwem swoich 
sług; trzecia, gdy kusi fałszywą doktryną; czwarty, kiedy kusi fałszywymi 
wizjami. Jakże ostrożni powinni być mężczyźni, a tym bardziej, jak ma na swoim 
łasce ciało ludzkie, które kocha grzech, gdy ten, kto ma gorączkę, kocha 
wodę. Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli człowiek boi się Boga, zwycięży nad 
wszystkim, jak mówi Dawid, jego prorok: "Bóg da aniołów swoich nad tobą, którzy 
zachowają twoje drogi, aby diabeł nie spowodował cię Tysiąc spadnie na twoją lewą 
rękę, a dziesięć tysięcy na twoją prawą rękę, aby nie zbliżyli się do ciebie. " 



Ponadto, nasz Bóg z wielką miłością obiecany nam przez tego samego Dawida, aby 
nas strzegł, mówiąc: "Daję ci zrozumienie, które cię nauczy, a na twoich drogach, w 
których będziesz chodzić, sprawię, że Moje oko spocznie na tobie . " 

"Ale co mam powiedzieć? Izajasz powiedział: "Czy matka może zapomnieć o 
dziecku łona?" Ale powiadam ci, że gdy zapomni, nie zapomnę o tobie ". 

"Powiedz mi więc, kto się bać będzie szatana, mając na straży aniołów i ochronę 
żyjącego Boga? Niemniej jednak, jak mówi prorok Salomon, "Ty, mój synu, ta sztuka 
przychodzisz bać się Pana, przygotuj swoją duszę na pokuszenia". Zaprawdę, 
powiadam wam, że człowiek powinien czynić, jako bankier, który bada pieniądze, 
badając jego myśli, że nie grzeszy przeciw Bogu, swemu stwórcy ". 

74. 

"Byli i są na świecie ludzie, którzy nie myślą o grzechu; którzy są w największym 
błędzie. Powiedz mi, jak zgrzeszył Szatan? Pewne jest, że zgrzeszył w myślach, że 
jest bardziej godny niż człowiek. Salomon zgrzeszył, myśląc, aby zaprosić na ucztę 
wszystkie stworzenia Boga, po czym ryba poprawiła go, spożywając wszystko, co 
przygotował. Dlatego nie bez przyczyny, mówi Dawid, nasz ojciec, że "wznieść się w 
serce swoje, osadza jednego w dolinie łez". I dlatego Bóg płacze przez Izajasza, jego 
proroka, mówiąc: "Zabierzcie swoje złe myśli z moich oczu?" I w jakim celu mówi 
Salomon: "Zachowując swoje serce, zachowaj swoje serce?" Jako żywy Bóg, w 
którego obecności stoi moja dusza, wszystko jest powiedziane przeciwko złym 
myślom, którym grzech jest popełniony, ponieważ bez myślenia nie można 
grzeszyć. A teraz powiedz mi, kiedy gospodarz sadzi winnicę, on postawił rośliny? Z 
pewnością tak. Tak samo Szatan, który przy sadzeniu grzechów nie zatrzymuje się w 
oku ani w uchu, lecz przechodzi w serce, które jest mieszkaniem Boga. Jak 
powiedział przez Mojżesza, swego sługę, mówiąc: "Zamieszam w nich, aby mogli 
chodzić w moim prawie". 

"A teraz powiedz mi, gdyby król Herod dał ci dom, w którym chciałby zamieszkać, 
czy będziesz cierpiał Piłata, jego wroga, aby tam wszedł, czy też umieścił tam swoje 
dobra? Z pewnością nie. W takim razie, o ile mniej powinieneś cierpieć szatana, aby 
wszedł do twojego serca lub umieścił w nim swoje myśli; widząc, że nasz Bóg dał ci 
swoje serce do zachowania, które jest jego mieszkaniem. Zauważmy zatem, że 
bankier uważa pieniądze, czy obraz Cezara ma rację, czy srebro jest dobre, czy 
fałszywe, i czy jest ono należne: dlatego obraca je w ręku. Ach, szalony świat! Jakże 
jesteś roztropny w sprawach twoich, abyś w ostatnim dniu ganił i sądził sługi Boga 
niedbalstwa i niedbalstwa, gdyż bez wątpienia sługi twoi są bardziej roztropni niż 
słudzy Boga. Powiedz mi teraz, kim jest ten, kto myśli jak bankier o srebrnej 
monecie? Z pewnością nikt. 

75. 

Wtedy rzekł Jakub: "O mistrzu, jak wygląda badanie takiej myśli jak moneta?" 



Jezus odpowiedział: "Dobrym srebrem w tej myśli jest pobożność, ponieważ każda 
bezbożna myśl przychodzi od diabła. Właściwy obraz jest przykładem świętych i 
proroków, którymi powinniśmy podążać; a ciężar myśli jest miłością Boga, przez 
którą wszystko powinno być zrobione. Po czym nieprzyjaciel wniesie niepobożne 
myśli przeciwko waszemu bliźniemu, [myśli] podporządkowane światu, aby zepsuć 
ciało; [myśli] o ziemskiej miłości, aby zepsuć miłość Boga. " 

Bartłomiej odpowiedział: "O mistrzu, co powinniśmy zrobić, aby mało myśleć, 
abyśmy nie popadli w pokuszenie?" 

Jezus odpowiedział: "Dwie rzeczy są wam potrzebne. Pierwszym jest dużo ćwiczyć, 
a drugim mało mówić: albowiem lenistwo jest ulewą, w której gromadzi się każda 
nieczysta myśl, a zbyt dużo mówienia jest gąbką, która podnosi nieprawości. Dlatego 
konieczne jest, aby nie tylko wasza praca zajmowała ciało, ale także aby dusza była 
zajęta modlitwą. Bo musi nigdy nie przestać się modlić. 

"Powiadam ci za przykład: był człowiek, który zapadł na chorobę, dlatego nikt, kto 
go znał, nie pójdzie do swoich pól. Po czym on, jak niegodziwy człowiek, 
powiedział: "Pójdę na targowisko, aby znaleźć próżnujących, którzy nic nie robią, i 
dlatego przyjdę, aby uprawiać moje winnice." Ten człowiek wyszedł z domu i znalazł 
wiele nieznajomi, którzy stali bezczynnie i nie mieli pieniędzy, przemówił do nich i 
zaprowadził ich do swojej winnicy, ale przecież nikt, kto go znał, nie miał pracy za 
ręce. 

"On jest Szatanem, tym, który choruje; bo on daje pracę, a człowiek przyjmuje za nią 
wieczne ognie w jego służbie. Dlatego wyszedł z raju i udał się w poszukiwaniu 
robotników. Zapewne usadowił się w swojej pracy na tych, którzy stoją w 
bezczynności, kimkolwiek są, ale o wiele więcej, którzy go nie znają. Nie jest na tyle 
mądrym, aby ktokolwiek znał zło, aby uciec przed nim, ale zachowuje się dobrze, 
aby je pokonać. 

76. 

"Powiadam ci za przykład. Był człowiek, który miał trzy winnice, które wypuścił 
trzem winiarzom. Ponieważ pierwsi nie wiedzieli, jak uprawiać winnicę, winnica 
przyniosła tylko liście. Drugi uczył trzeci, w jaki sposób winny być uprawiane 
winorośle; a on najsilniej słuchał jego słów; i on kultywował jego, tak jak mu 
powiedział, tak bardzo, że trzecia winnica wiele ciążyła. Ale drugi zostawił winnicę 
nieuprawianą, spędzając czas wyłącznie na rozmowach. Kiedy nadszedł czas, aby 
zapłacić czynsz panu winnicy, pierwszy powiedział: "Panie, nie wiem, jak winna być 
twoja winnica, dlatego nie otrzymałem w tym roku żadnego owocu". 

"Pan odpowiedział:" O głupcze, czy żyjesz samotnie na tym świecie, że nie prosiłeś 
rady mojego drugiego winiarza, który dobrze wie, jak uprawiać ziemię? Pewnie, że 
mnie zapłacisz ". 

"Powiedziawszy to, skazał go, aby pracował w więzieniu, dopóki nie zapłaci swemu 
panu; który wzruszył się litością do swej prostoty, wyzwolił go, mówiąc: "Rób, bo 



nie pozwolę, abyś pracował dłużej w mojej winnicy, wystarczy ci, że dam ci twój 
dług". 

"I przyszedł drugi, do którego rzekł pan:" Witaj, mój winiarze! Gdzie są owoce, które 
mi przyniosłeś? "Z pewnością, skoro dobrze wiesz, jak przycinać winorośl, winnica, 
którą ci wypuściłam, musiała znieść dużo owoców. " 

"Drugi odpowiedział:" Panie, twoja winnica jest zacofana, bo nie przycinałem 
drewna ani nie uprawiałem ziemi, ale winnica nie przyniosła owoców, więc nie mogę 
ci zapłacić ". 

"Po czym pan zwołał trzeciego i ze zdziwieniem rzekł:" Powiedziałeś mi, że ten 
człowiek, któremu wypuściłem drugą winnicę, nauczył cię doskonale uprawiać 
winnicę, którą ci wypuściłem. Jak to możliwe? winnica, którą mu dałem, nie 
przyniosłaby owocu, skoro to wszystko jedna gleba? 

Trzeci odpowiedział: "Panie, winorośl nie jest kultywowana tylko przez mówienie, 
ale potrzebuje, aby codziennie pociła sobie koszulę, która chce sprawić, że wyda 
swój owoc, i jak będzie owocować twoja winnica twego winiarza, Panie, jeśli nic nie 
kosztuje, ale marnuje czas na mówienie? Pewnie, o Panie, że jeśli zastosuje własne 
słowa, [gdy] ja, który nie umiem tak dużo mówić, przez dwa lata da ci rentę, biorąc 
pod uwagę czynsz winnicy przez pięć lat. " 

"Pan był rozgniewany i rzekł z pogardą do vinedressera:" I tak wykonałeś wielkie 
dzieło, nie przecinając drewna i nie wyrównując winnicy, dlatego jest ci wielka 
nagroda! " A wezwawszy swoich sług, kazał go pobić bez litości. A potem wsadził go 
do więzienia pod naporem okrutnego sługi, który bił go każdego dnia i nigdy nie 
chciał go uwolnić za modlitwy swoich przyjaciół. 

77. 

"Zaprawdę, powiadam wam, że w dniu sądu wielu powie Bogu:" Panie, my 
głosiliśmy i nauczaliśmy przez twoje prawo ". Przeciw nim nawet kamienie będą 
wołać, mówiąc: "Gdy głosiliście innym, własną językiem potępiliście samych siebie, 
o nieprawościach!" 

"Jako żywy Bóg" - powiedział Jezus - "ten, kto zna prawdę i działa inaczej, zostanie 
ukarany tak ciężką karą, że szatan będzie miał prawie pełne współczucia wobec 
niego. Powiedz mi teraz, czy nasz Bóg dał nam prawo do poznania lub do 
pracy? Zaprawdę, powiadam wam, że wszelka wiedza ma położyć kres tej mądrości, 
która sprawuje wszystko, co wie. 

"Powiedz mi, jeśli ktoś siedział przy stole, a jego oczy patrzyły na delikatne mięsa, 
ale mając ręce, które wybierają nieczyste rzeczy i je jedzą, czy nie byłby wściekły?" 

"Tak, z pewnością" - powiedzieli uczniowie. 

Wtedy Jezus rzekł: "O szalenie ponad wszystkimi szaleńcami, o mężu, który ze 
swoim zrozumieniem zna niebo i swoimi rękoma wybiera ziemię; ze swoim 
zrozumieniem poznaje Boga, a twoją uczucią pożąda świat; ze zrozumieniem twoim 



poznajesz rozkosze raju, a uczynki twoje wybierają nieszczęścia piekielne. Dzielny 
żołnierz, który zostawia miecz i przenosi pochwę do walki! Czyż nie wiecie, że ten, 
kto nocą chodzi, pragnie światła, nie tylko po to, by ujrzeć światło, ale raczej po to, 
aby zobaczyć dobrą drogę, aby mógł bezpiecznie przejść do gospody? O 
nieszczęśliwy świat, być tysiąc razy pogardzanym i odrażającym! Ponieważ nasz 
Bóg przez swoich świętych proroków nigdy nie chciał dać mu poznać drogę do 
swojego kraju i odpoczynku, ale ty, niegodziwy, nie tylko nie chcesz iść, ale, co 
gorsza, pogardzisz światłem! Prawda jest przysłowie wielbłąda, że ??nie lubi czystej 
wody do picia, ponieważ nie chce widzieć własnej brzydkiej twarzy. Tak samo 
bezbożni, którzy źle chorują; bo nienawidzi światła, aby nie poznano jego złych 
uczynków. A kto przyjmuje mądrość i nie tylko nieźle pracuje, ale, co gorsza, 
zatrudnia go dla zła, podobny jest do tego, który powinien używać tych darów jako 
narzędzi, aby zabić dawcę ". 

78. 

"Zaprawdę, powiadam wam, że Bóg nie zlitował się nad upadkiem szatana, a jednak 
[miał współczucie] po upadku Adama. I niech to wystarczy, abyście znali 
nieszczęśliwą kondycję tego, który zna dobro i czyni zło ". 

Wtedy Andrzej powiedział: "O mistrzu, dobrze jest zostawić naukę na boku, aby nie 
popaść w taki stan". 

Jezus odpowiedział: "Jeśli świat jest dobry bez słońca, człowiek bez oczu i dusza bez 
zrozumienia, to dobrze jest nie wiedzieć. Zaprawdę, powiadam wam: ten chleb nie 
jest tak dobry dla doczesnego życia, jak nauka o życiu wiecznym. Czy nie wiecie, że 
jest to przykazanie Boga do nauki? Bo tak mówi Bóg: "Proście od starszych i 
nauczają cię". A z Prawa mówi Bóg: "Postrzegajcie moje przykazanie przed oczyma 
waszym, a gdy usiądziecie w teście, i gdy będziecie chodzić, i przez cały czas 
medytować na nim." Czy zatem dobrze jest nie uczyć się, może już wiesz. Och, 
nieszczęśliwy, który gardzi mądrością, bo z pewnością utraci życie wieczne. 

Jakub odpowiedział: "O mistrzu, wiemy, że Job nie uczył się od mistrza, ani od 
Abrahama; mimo to stali się świętymi i prorokami ". 

Jezus odpowiedział: "Zaprawdę, powiadam wam, że ten, który jest z domu 
oblubieńca, nie potrzebuje zaproszenia do małżeństwa, ponieważ mieszka w domu, 
w którym małżeństwo się odbywa; ale ci, którzy są daleko od domu. Teraz nie 
wiecie, że prorocy Boga znajdują się w domu Bożej łaski i miłosierdzia, tak samo 
objawia się w nich Boże prawo, jak mówi Dawid, nasz ojciec: "Prawo jego Boga jest 
w jego sercu ; dlatego jego droga nie będzie wykopywana ". Zaprawdę, powiadam 
wam, że nasz Bóg, stwarzając człowieka, nie tylko stworzył go sprawiedliwym, lecz 
włożył do jego serca światło, które powinno mu pokazać, że jest właściwe służyć 
Bogu. jeśli to światło pogrąży się w grzechu, to jednak nie jest wygaszone, ponieważ 
każdy naród ma to pragnienie służenia Bogu, chociaż stracili Boga i służą fałszywym 
i kłamliwym bogom. W związku z tym konieczne jest, aby człowiek był nauczany 
proroków Boga, ponieważ oczyścili światło, aby nauczać drogi do raju, naszego 



kraju, służąc Bogu dobrze: tak jak jest to konieczne, temu, kto ma swoje oczy chore 
powinno się kierować i pomagać ". 

79. 

Jakub odpowiedział: "A jak prorocy nauczą nas, jeśli umrą; i jak będzie nauczony, 
kto nie ma wiedzy o prorokach? " 

Jezus odpowiedział: "Ich doktryna jest spisana, tak że należy ją studiować, albowiem 
[pisanie] jest dla ciebie prorokiem. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, że ten, kto 
gardził proroctwem, gardzi nie tylko prorokiem, lecz także gardzi także Bogiem, 
który posłał proroka. Ale jeśli chodzi o takich, którzy nie znają proroka, tak jak i 
narodów, powiadam wam, że jeśli będzie żył w tych regionach, każdy, kto żyje jak 
jego serce, okaże mu, nie czyniąc innym tego, czego nie otrzyma od innych; danie 
bliźniemu tego, co otrzymał od innych, nie zaprzepaściłoby go miłosierdzie 
Boże. Dlatego w chwili śmierci, jeśli nie wcześniej, Bóg okaże go i da mu swoje 
prawo z miłosierdziem. Czy sądzicie, że Bóg dał prawo z miłości do Prawa? Z 
pewnością nie jest to prawdą, ale raczej Bóg dał swoje prawo, aby człowiek działał 
dobrze dla miłości Boga. A więc, jeśli Bóg znajdzie człowieka, który z miłości do 
Niego działa dobrze, czy będzie go gardził? Na pewno, ale raczej będzie go bardziej 
kochał niż tych, którym dał prawo. Powiadam wam za przykład: Był człowiek, który 
miał wielkie dobytki; i na jego terytorium miał pustynię, która tylko rodziła 
bezowocne rzeczy. I tak, kiedy pewnego dnia wyszedł na pustynię, wśród takich 
bezowocnych roślin znalazł roślinę o delikatnych owocach. Po czym ten człowiek 
powiedział: "Jak teraz ta roślina przynosi te tak delikatne owoce?" Z pewnością nie 
chcę, aby została ona ścięta i płonąca wraz z resztą. " A zawoławszy swoich sług, 
kazał im wykopać i ustawić w swoim ogrodzie. Mimo to, mówię ci, 

80. 

"Powiedz mi, gdzie mieszkał Hiob, ale w Uz między bałwochwalcami? A w czasie 
potopu, jak pisze Mojżesz? Powiedz mi, On mówi: "Noe prawdziwie znalazł łaskę 
przed Bogiem". Nasz ojciec Abraham miał ojca bez wiary, bo uczynił i oddawał 
cześć fałszywym bożkom. Lot znajdował się wśród najbardziej nikczemnych ludzi na 
ziemi. Daniel jako dziecko, wraz z Ananiaszem, Azarią i Misaelem, zostali wzięci do 
niewoli przez Nabuchodonozora w tak mądry sposób, że mieli zaledwie dwa lata; i 
byli pielęgnowani wśród mnóstwa bałwochwalczych sług. Jako żywy Bóg, tak jak 
ogień płonie suchymi rzeczami i zamienia je w ogień, nie czyniąc różnicy między 
oliwką a cyprysem i palmą; Tak więc nasz Bóg ma miłosierdzie dla każdego, kto 
sprawiedliwie pracuje, nie czyniąc różnicy między Żydem, Scyntianem, Grekiem lub 
Izmaelitą. Ale niech twoje serce się nie zatrzyma, o Jamesie, ponieważ gdzie Bóg 
posłał proroka, konieczne jest całkowite odrzucenie własnego sądu i pójście za 
prorokiem, a nie powiedzenie: "Dlaczego tak mówi?" "Dlaczego więc zabrania i 
nakazuje?" Ale powiedz: "Tak wiec Bóg chce, a wiec Bóg rozkazuje." Co 
powiedziało Boga Mojżeszowi, gdy Izrael wzgardził Mojżeszem? "Nie wzgardzili 
tobą, ale mnie wzgardzili". 



"Zaprawdę, powiadam wam, ten człowiek powinien spędzać cały swój czas życia nie 
ucząc się mówić czy czytać, ale ucząc się, jak dobrze pracować. A teraz powiedz mi, 
kim jest ten sługa Heroda, który nie uczyłby się, by go zadowolić, służąc mu z całą 
pilnością? Biada światowi, który studuje tylko po to, aby zadowolić ciało, które jest 
gliną i gnilem, i students nie zapomina o służbie Boga, który wszystko 
stworzył; który jest błogosławiony na wieki ". 

81. 

"Powiedz mi, czy byłby to wielki grzech kapłanów, gdyby niosąc skrzynię 
świadectwa Bożego, upadli na ziemię?" 

Uczniowie zadrżeli, słysząc to, ponieważ wiedzieli, że Bóg zabił Uzzę, bo dotknął 
niesłusznie Arki Bożej. I powiedzieli: "Najgorszy będzie taki grzech". 

Wtedy Jezus rzekł: "Jako żywy Bóg, większym grzechem jest zapomnieć o słowie 
Bożym, którym uczynił wszystko, dzięki czemu pozbywa się życia wiecznego". 

I mówiąc, że Jezus się modlił; po modlitwie powiedział: "Jutro potrzebujemy, 
musimy przejść do Samarii, bo tak powiedział do mnie święty anioł Boży". 

Wczesnym rankiem pewnego dnia Jezus zbliżył się do studni, którą Jakub złożył i 
przekazał Józefowi, swojemu synowi. Wówczas Jezus, zmęczony podróżą, wysłał 
swoich uczniów do miasta, aby kupili żywność. I tak usiadł przy studni na kamieniu 
studni. I oto kobieta z Samarii przybywa do studni, by czerpać wodę. 

Rzekł więc Jezus do niewiasty: Daj mi pić! Odpowiedziała mu niewiasta: Czyż nie 
wstydzisz się, żeś ty, będąc hebrajskim, pytasz o napój, który jestem Samarytanką? 

Jezus odpowiedział: "O kobieto, jeśli chcesz wiedzieć, kim jest ten, kto cię prosi o 
napój, to byś prosił go o napój". 

Kobieta odpowiedziała: "A jakże chcesz, abym pił, skoro nie masz naczynia do 
ciągnięcia wody, ani liny, a studnia jest głęboka?" 

Jezus odpowiedział: "O kobieto, która pije z wody tej studni, przychodzi do niego 
znowu pragnienie, ale nikt, kto pije z wody, którą daję, nie pragnie już więcej; ale 
tym, którzy pragną, aby pili, tak aby przyszli do życia wiecznego ". 

Wtedy rzekła kobieta: "O, Panie, daj mi tę twoją wodę". Jezus odpowiedział: "Idź, 
zawołaj swojego męża, a obaj dam ci pić". 

Powiedziała kobieta: "Nie mam męża". 

Jezus odpowiedział: "Dobrze powiedziałeś prawdę, bo miałeś pięciu mężów, a ten, 
którego teraz masz, nie jest twoim mężem. 

Ta kobieta była zakłopotana, słysząc to, i powiedziała: "Panie, spostrzegam, że jesteś 
prorokiem; powiedzcie mi więc, modlę się: Hebrajczycy odmawiają modlitwę na 
górze Syjon w świątyni zbudowanej przez Salomona w Jerozolimie i mówią, że tam i 
gdzie indziej [ludzie] znajdują łaskę i miłosierdzie Boże. A nasi ludzie oddają cześć 



na tych górach i mówią, że tylko na górach Samarii powinniśmy czcić kult. Kim są 
prawdziwi czciciele? 

82. 

Wtedy Jezus westchnął i zapłakał, mówiąc: "Biada tobie, Judeo, bo jesteś 
najdoskonalszy, mówiąc:" Świątynia Pana, świątynia Pańska "i żywa jak gdyby nie 
było Boga; całkowicie podporządkowane przyjemnościom i zdobyczom świata; bo ta 
niewiasta w dzień sądu potępi cię do piekła; bo ta kobieta chce wiedzieć, jak znaleźć 
łaskę i miłosierdzie przed Bogiem ". 

I zwrócił się do kobiety, którą powiedział: "O kobieto, wy Samarytanie oddajecie 
cześć temu, o czym nie wiecie, ale my, Hebrajczycy, wielbimy to, co 
znamy. Zaprawdę, powiadam ci, że Bóg jest duchem i prawdą, i tak w duchu i 
prawdzie musi być wielbiony. Albowiem obietnica Boża powstała w Jeruzalemie, w 
świątyni Salomonowej, a nie gdzie indziej. Ale wierz mi, przyjdzie czas, że Bóg da 
swoje miłosierdzie w innym mieście i na każdym miejscu będzie można go wielbić w 
prawdzie. A Bóg na każdym miejscu przyjął prawdziwą modlitwę z miłosierdziem. 

Kobieta odpowiedziała: "Szukamy Mesjasza; kiedy przyjdzie, nauczy nas ". 

Jezus odpowiedział: "Czy wiesz, kobieto, że Mesjasz musi przyjść?" 

Ona odpowiedziała: "Tak, Panie". 

Wtedy Jezus się ucieszył i rzekł: "O ile widzę, o kobieto, jesteś wierna: wiedz, że w 
wierze Mesjasza zbawiony będzie każdy, który jest wybrańca Bożego; dlatego 
konieczne jest, abyś poznał przyjście Mesjasza ". 

Powiedziała kobieta: "O, Panie, jesteś Mesjaszem". 

Jezus odpowiedział: "Zostałem rzeczywiście wysłany do domu Izraela jako prorok 
zbawienia; ale po mnie przyjdzie Mesjasz, posłany przez Boga do całego świata; dla 
których Bóg stworzył świat. A potem przez cały świat czci się Boga i otrzyma 
miłosierdzie, tak że rok jubileuszowy, który teraz nadchodzi co sto lat, przez 
Mesjasza sprowadza się do każdego roku na każdym miejscu. 

Wtedy kobieta opuściła swój kubek i pobiegła do miasta, aby ogłosić wszystko, co 
usłyszała od Jezusa. 

83. 

Podczas gdy kobieta rozmawiała z Jezusem, przyszli jego uczniowie i dziwili się, że 
Jezus mówił tak z kobietą. Nikt jednak nie powiedział mu: "Dlaczego więc mówisz 
do Samarytanki?" 

Po czym, gdy kobieta odeszła, powiedzieli: "Nauczycielu, chodź i zjedz". 

Jezus odpowiedział: "Muszę jeść inne pożywienie". 



Potem rzekli uczniowie jeden do drugiego: "Któregoś razu pewien wędrowiec 
rozmawiał z Jezusem i odszedł, aby znaleźć mu pożywienie". I pytali Tego, który to 
pisze, mówiąc: Czy był tu ktoś, o Barnabaszu, który mógł przynieść jedzenie panu? 

Wtedy odpowiedział ten, który pisze: "Nie było tu nikogo oprócz kobiety, którą 
widzieliście, która przyniosła to puste naczynie, aby napełnić ją wodą". Wtedy 
uczniowie stali zdumieni, oczekując na kwestię słów Jezusa. Po czym Jezus 
powiedział: "Nie wiecie, że prawdziwym pokarmem jest czynienie woli 
Bożej; ponieważ nie jest chlebem, który podtrzymuje człowieka i daje mu życie, ale 
raczej słowo Boże, z Jego woli. Dlatego święci aniołowie nie jedzą, ale żyją tylko 
dzięki woli Bożej. W ten sposób my, Mojżesz i Eliasz, a jeszcze inni, mamy 
czterdzieści dni i czterdzieści nocy bez jedzenia ". 

Podnosząc oczy, Jezus powiedział: "Jak daleko są żniwa?" 

Uczniowie odpowiedzieli: "Trzy miesiące". 

Jezus powiedział: "Zobacz teraz, jak góra jest biała z kukurydzy; zaprawdę 
powiadam wam, że dziś jest wielkie żniwo, które można wziąć ze sobą. A potem 
wskazał na tłum, który przyszedł się z nim zobaczyć. Albowiem kobieta, która 
weszła do miasta, przeniosła całe miasto, mówiąc: "O ludu, przyjdźcie i zobaczcie 
nowego proroka posłanego od Boga do domu Izraela"; i opowiedziała im wszystko, 
co usłyszała od Jezusa. Gdy tam przybyli, prosili Jezusa, aby mieszkał z nimi; wszedł 
on do miasta i mieszkał tam przez dwa dni, uzdrawiając wszystkich chorych i 
nauczając o królestwie Bożym. 

Wtedy rzekli obywatele do kobiety: "Wierzymy bardziej w Jego słowa i cuda, niż w 
to, co powiedziałeś; albowiem on jest rzeczywiście święty Bóg, prorok wysłany dla 
zbawienia tych, którzy w niego uwierzą ". 

Po modlitwie o północy zbliżali się uczniowie do Jezusa i rzekł do nich: "Ta noc 
będzie w czasach Mesjasza, posłańca Boga, każdego roku jubileuszu - który teraz 
nadchodzi co sto lat. Dlatego nie pozwolę, abyśmy spali, ale odmawiajmy modlitwę, 
kłaniając się sto razy głową, oddając cześć naszemu Bogu, mocnemu i miłosiernemu, 
który jest błogosławiony na wieki, i dlatego za każdym razem mówmy: "Wyznaję ci 
Tylko Bóg, który nie miał początku, ani nigdy się nie skończy, gdyż przez Twoje 
miłosierdzie dałeś wszystko, co było ich początkiem, i przez Twoją sprawiedliwość 
dałeś wszystkim koniec, który nie ma podobieństwa między ludźmi, ponieważ w 
twoim nieskończonym dobroć nie podlega ruchowi ani przypadkowi, zmiłuj się nad 
nami, bo nas stworzyłeś, a my jesteśmy dziełem ręki twojej ". 

84. 

Po modlitwie Jezus powiedział: "Dziękujmy Bogu, ponieważ dał nam tej nocy 
wielkie miłosierdzie; ponieważ on powrócił, aby czas, który musi upłynąć w tej nocy, 
w tym, że modliliśmy się w jedności z posłańcem Boga. I słyszałem jego głos. 

Uczniowie radowali się wielce, słysząc to, i powiedzieli: "Nauczycielu, naucz nas 
przykazań tej nocy". 



Wtedy Jezus powiedział: "Czy widzieliście kiedyś łajno zmieszane z balsamem?" 

Odpowiedzieli: "Nie, Panie, bo nikt nie jest tak zły, aby to zrobić". 

"Teraz powiadam wam, że na świecie są więksi szaleńcy" - powiedział Jezus - 
"ponieważ dzięki służbie Bożej łączą służbę ze światem. Tak bardzo, że wiele 
nienagannego życia zostało oszukanych przez Szatana, a podczas modlitwy łączyła 
się ze swą modlitwą światowy biznes, po czym stali się w tym czasie ohydni w 
oczach Boga. Powiedz mi, kiedy myjecie się na modlitwę, czy dbacie o to, aby nie 
dotknęła was żadna nieczysta? Tak, na pewno. Ale co robicie, kiedy się 
modlicie? Wy myjcie swoją duszę od grzechów przez miłosierdzie Boże. Czy zatem 
będziecie chętni, kiedy będziecie się modlić, mówić o rzeczach 
ziemskich? Uważajcie, aby tego nie robić, bo każde ziemskie słowo staje się łajnem 
diabła nad duszą tego, który mówi. 

Wtedy zadrżeli uczniowie, ponieważ mówił z gwałtownością ducha; i powiedzieli: 
"O mistrzu, co zrobimy, jeśli kiedy będziemy się modlić, przyjdzie do nas 
przyjaciel?" 

Jezus odpowiedział: "Pozwól mu czekać i dokończ modlitwę". 

Powiedział Bartłomiej: "A co, jeśli poczuje się urażony i pójdzie swoją drogą, kiedy 
zobaczy, że nie rozmawiamy z nim?" 

Jezus odpowiedział: "Jeśli się obrazi, uwierz mi, nie będzie twoim przyjacielem ani 
wierzącym, lecz raczej niewierzącym i towarzyszem Szatana. Powiedz mi, gdybyście 
poszli porozmawiać ze stałym chłopcem Heroda i zastali go w uszy Heroda, czy 
bylibyście obrażeni, gdyby kazał wam czekać? Nie, na pewno; ale bylibyście 
pocieszeni widząc swego przyjaciela na łasce u króla. Czy to prawda?' powiedział 
Jezus. 

Uczniowie odpowiedzieli: "To prawda." 

Wtedy Jezus rzekł: "Zaprawdę, powiadam wam, że każdy, gdy się modli, mówi do 
Boga. Czy zatem słuszne jest, abyście rozmawiali z Bogiem, aby rozmawiać z 
człowiekiem? Czy to słuszne, że twój przyjaciel powinien być w tej sprawie urażony, 
ponieważ masz więcej czci dla Boga niż dla niego? Uwierzcie mi, że jeśli poczuje się 
urażony, gdy każecie mu czekać, jest dobrym sługą diabła. Do tego pragniecie diabła, 
aby Bóg został porzucony dla człowieka. Jako żywy Bóg, w każdym dobrym dziele, 
który się boi Boga, powinien odłączyć się od uczynków świata, aby nie zepsuć 
dobrego dzieła ". 

85. 

"Kiedy człowiek zachoruje lub choruje, jeśli ktoś pójdzie go naprawić i przeszkodzi 
w pracy, co takiego?" powiedział Jezus. 

Uczniowie odpowiedzieli: "Dobrze, bo służy Bogu, który zawsze stara się 
przeszkodzić w złości, tak jak słońce, które zawsze dąży do rozproszenia ciemności". 



Jezus powiedział: "A ja wam mówię przeciwnie, że gdy ktoś dobrze pracuje lub 
dobrze mówi, kto chce go powstrzymać pod pretekstem czegokolwiek, co nie jest 
lepsze, służy temu diabłu, a nawet staje się jego towarzyszem. Albowiem diabeł nie 
posuwa się do niczego innego, tylko przeszkadza w każdej dobrej rzeczy. 

"Ale co mam ci teraz powiedzieć? Powiem wam, jak powiedział Salomon, prorok, 
święty i przyjaciel Boga: "Z tysiąca, kogo znacie, jeden jest waszym przyjacielem". 

Wtedy Mateusz powiedział: "Wtedy nie będziemy mogli nikogo pokochać". 

Jezus odpowiedział: "Zaprawdę, powiadam wam, że nie wolno wam nienawidzić 
niczego oprócz grzechu; tak bardzo, że nie można nienawidzić nawet Szatana jako 
stworzenia Bożego, ale raczej jako wroga Boga. Wiesz, dlaczego? Powiem 
Ci; ponieważ jest stworzeniem Bożym, a wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre i 
doskonałe. W związku z tym, kto nienawidzi stworzenia, nienawidzi również 
Stwórcy. Ale przyjaciel jest rzeczą wyjątkową, której nie można łatwo znaleźć, ale 
łatwo ją zgubić. Przyjaciel bowiem nie będzie cierpiał sprzeczności z tym, kogo 
najpiękniej kocha. Strzeżcie się, bądźcie ostrożni i nie wybierajcie dla przyjaciela, 
który nie miłuje tego, kogo kochacie. Wiesz, co znaczy przyjaciel? Przyjaciel nie 
znaczy nic oprócz lekarza duszy. Tak więc, tak jak rzadko spotyka się dobrego 
lekarza, który zna chorobę i rozumie, aby stosować leki, tak też są przyjaciele rzadcy, 
którzy znają błędy i rozumieją, jak prowadzić do dobra. Ale tutaj jest zło, że jest 
wielu, którzy mają przyjaciół, którzy udają, że nie widzą wad ich przyjaciela; inni je 
usprawiedliwiają; inni bronią ich pod ziemskim pretekstem; i, co gorsza, są 
przyjaciele, którzy zapraszają i pomagają przyjacielowi błądzić, którego koniec 
będzie podobny do ich nikczemności. Strzeżcie się, abyście nie przyjmowali takich 
ludzi dla przyjaciół, gdyż w rzeczywistości są oni wrogami i zabójcami duszy. 

 
 
 
86. 

Niech twój przyjaciel będzie taki, jak chce, aby cię poprawić, aby otrzymać 
poprawkę; a nawet gdy chce, abyś zostawił wszystko dla miłości Bożej, tak i teraz 
może go zadowolić, że opuścisz go dla służby Bożej. 

"Ale powiedz mi, jeśli człowiek nie wie, jak kochać Boga, jak będzie wiedział, jak 
się kochać; i jak będzie umiał kochać innych, nie wiedząc, jak kochać siebie? Z 
pewnością jest to niemożliwe. Dlatego, gdy wybieracie siebie na przyjaciela (bo 
przecież jest On w najwyższym stopniu biedny, który nie ma w ogóle żadnego 
przyjaciela), patrzcie, czy najpierw uważacie, nie jego piękną linię, ani jego 
wspaniałą rodzinę, nie jego wspaniały dom, nie jego piękne ubranie, ani jego 
wspaniała osoba, jeszcze nie swoje piękne słowa, bo będziesz łatwo zwieść. Ale 
spójrz, jak się boi Boga, jak gardzi ziemskimi rzeczami, jak kocha dobre uczynki, a 
nade wszystko, jak nienawidzi własnego ciała, i tak łatwo odnajdziesz prawdziwego 
przyjaciela; jeśli ponad wszystko będzie się bać Boga i gardzić będzie marnościami 
świata; jeśli będzie on zawsze zajęty dobrymi uczynkami i nienawidzi własnego ciała 



jako okrutnego wroga. Nie będziesz też miłował takiego przyjaciela tak mądrego, 
aby twoja miłość pozostała w nim, bo będziesz bałwochwalcą. Ale miłujcie go jako 
dar, który dał wam Bóg, bo i Bóg go zdobi z większą przychylnością. Zaprawdę, 
powiadam wam, że ten, kto znalazł prawdziwego przyjaciela, znalazł jedną z radości 
raju; nie, taki jest klucz do raju. " 

Tadeusz odpowiedział: "Ale jeśli przypadkiem człowiek ma przyjaciela, który nie 
jest taki, jak powiedziałeś, o mistrzu? Co powinien zrobić? Czy powinien go 
porzucić? 

Jezus odpowiedział: "Powinien czynić tak, jak marynarz ze statkiem, który płynie tak 
długo, jak postrzega go jako opłacalny, ale kiedy widzi go jako stratę, opuszcza 
go. Tak postąpisz ze swoim przyjacielem, który jest gorszy od ciebie: w tych 
rzeczach, w których cię obraził, zostaw go, jeśli nie zostaniesz z miłosierdzia Bożego 
". 

87. 

"Biada światu z powodu obraz. Musi to być, że obraza nadejdzie, ponieważ cały 
świat leży w niegodziwości. Ale biada temu człowiekowi, przez którego nadchodzi 
obraza. Byłoby lepiej dla człowieka, gdyby miał kamień młyński na szyi i powinien 
być zatopiony w głębinach morskich, niż gdyby obraził swojego bliźniego. Jeśli oko 
twoje jest obrazą ciebie, wyłup je; albowiem lepiej jest, aby jednym okiem przejść do 
raju, niż do piekła. Jeśli twoja ręka lub twoja noga obraża cię, rób tak samo, bo 
lepiej, abyś wszedł do królestwa niebieskiego jedną nogą lub jedną ręką, niż dwiema 
rękami i dwiema nogami wejdą do piekła ". 

Powiedział Szymon, zwany Piotrem: "Panie, jak mam to zrobić? Pewne jest, że w 
niedługim czasie zostanę poćwiartowany. 

Jezus odpowiedział: "O Piotrze, odrzuć cielesną roztropność, a zaraz znajdziesz 
prawdę. Ten, który cię uczy, jest twoim okiem, a ci, który pomaga ci pracować, jest 
twoja noga, a kto ci coś usługuje, jest twoją ręką. Dlatego gdy tacy są dla ciebie, 
zostańcie z okazji grzechu; albowiem lepiej jest, gdy idziesz do raju nieświadomego, 
z niewielu uczynków i ubogich, niż do mądrości piekielnej, wielkich uczynków i 
bogatych. Wszystko, co może przeszkadzać ci w służeniu Bogu, odrzuć ją od ciebie 
jako człowieka, który odrzuca wszystko, co przeszkadza jego oczom ". 

I mówiąc to, Jezus przywołał Piotra do siebie i rzekł do niego: "Jeśli twój brat 
zgrzeszy przeciwko tobie, idź i popraw go. Jeśli się poprawi, radujcie się, albowiem 
pozyskałeś brata twego; ale jeśli nie zmieni się, idź i oddzwoń na dwójkę dwóch 
świadków i na nowo go poprawiaj; a jeźliby się nie zmienił, idźcie i powiedzcie to 
do kościoła; a jeźliby się nie zmienił, policz go za niewierzącego, i dlatego nie 
będziesz mieszkał pod tym samym dachem, na którym mieszka, nie będziesz jadł 
przy tym samym stole, na którym siedzi, i nie będziesz z nim rozmawiał; tak bardzo, 
że jeśli wiesz, w którym miejscu postawi nogę, nie postawisz tam nogi. " 

 



88. 

"Ale strzeż się, abyś nie stał się lepszym; raczej powiesz tak: "Piotrze, Piotrze, gdyby 
Bóg nie pomógł ci z Jego łaską, byłbyś gorszy niż on". 

Piotr odpowiedział: "Jak mam go poprawić?" 

Jezus odpowiedział: "W taki sposób, w jaki sam zostałeś skorygowany. I jak mógłbyś 
ponieść śmierć, tak bój się z innymi. Wierz mi, Piotrze, bo powiadam ci, że za 
każdym razem, gdy poprawisz swego brata miłosierdziem, otrzymasz miłosierdzie 
Boże, a twoje słowa przyniosą jakiś owoc; ale jeśli zrobisz to z rygorem, będziesz 
rygorystycznie karany przez sprawiedliwość Bożą i nie będziesz wydawał 
owoców. Powiedz mi, Piotrze: te gliniane naczynia, w których ubodzy gotują swoje 
jedzenie - czy oni myją je, z kamienia i żelaznych młotków? Nie, na pewno; ale 
raczej z gorącą wodą. Statki są rozbijane kawałkami żelaza, rzeczy z drewna palone 
są ogniem; ale człowiek jest zmieniony miłosierdziem. Dlatego, gdy poprawisz 
swego brata, powiesz sobie: "Jeśli Bóg mi nie pomoże, 

Piotr odpowiedział: "Ile razy mam wybaczyć mojemu bratu, o mistrzu?". 

Jezus odpowiedział: "Przez tyle razy, ile będziesz mógł otrzymać od Niego 
przebaczenie". 

Peter powiedział: "Siedem razy dziennie?" 

Jezus odpowiedział: "Nie tylko siedem, ale siedemdziesiąt razy siedem razy 
wybaczycie mu każdego dnia; bo kto przebacza, mu będzie odpuszczony, a kto 
potępi, będzie potępiony ". 

Tedy rzekł ten, który pisze: Biada książętom! bo pójdą do piekła ". 

Jezus upomniał go, mówiąc: "O głupio się stałeś, o Barnabaszu, tak 
rzekłeś. Zaprawdę, powiadam ci, że kąpiel nie jest tak potrzebna dla ciała, konia dla 
konia i rumpla dla statku, tak jak książę jest niezbędny dla państwa. I z jakiej 
przyczyny Bóg dał Mojżesza, Jozuego, Samuela, Dawida i Salomona, i tak wielu 
innych, którzy wydali wyrok? Do takich Bóg dał miecz dla wykorzenienia 
nieprawości ". 

Wtedy rzekł ten, który to pisze: "A teraz, jaki powinien być wyrok, potępienie i 
ułaskawienie?" 

Jezus odpowiedział: "Nie każdy jest sędzią, albowiem samemu sędziemu należy 
potępiać innych, Barnaba. A sędzia powinien potępić winnego, tak jak ojciec 
nakazuje odciętemu członkowi odcięcie się od syna, aby całe ciało nie zostało 
poddane przerażeniu. 

89. 

Piotr powiedział: "Jak długo mam czekać, aby mój brat pokutował?" 

Jezus odpowiedział: "Dopóki będziesz czekał". 

Piotr odpowiedział: "Nie każdy to zrozumie; dlatego mów do nas bardziej otwarcie ". 



Jezus odpowiedział: "Zaczekaj na swego brata tak długo, jak długo będzie go 
oczekiwał Bóg". 

"Oni też tego nie zrozumieją" - powiedział Piotr. 

Jezus odpowiedział: "Czekajcie na niego tak długo, jak będzie miał czas na pokutę". 

Wtedy Peter był smutny, a inni także, ponieważ nie rozumieli znaczenia. Po czym 
Jezus odpowiedział: "Gdybyście wyrozumieli i wiedzieliście, że wy jesteście 
grzesznikami, nie myślicie nigdy, aby odciąć swoje serce od miłosierdzia do 
grzesznika. Dlatego mówię wam wyraźnie, że grzesznik powinien czekać, aby się 
nawrócił, dopóki ma duszę pod zębami, aby oddychać. Bo nasz Bóg czeka na Niego, 
Potężny i Miłosierny. Bóg nie powiedział: "W tej godzinie grzesznik będzie pościć, 
czynić jałmużnę, modlić się i iść na pielgrzymkę, przebaczę mu". Dlatego wielu ich 
dokonało i są przeklęci na wieki. Lecz on powiedział: "W tej godzinie, że grzesznik 
opłakuje swoje grzechy, ja z mojej strony nie będę pamiętał więcej jego win." Czy 
rozumiesz? powiedział Jezus. 

Uczniowie odpowiedzieli: "Część rozumiemy, a część nie." 

Jezus powiedział: "Czego nie rozumieliście?" 

Odpowiedzieli: "Wielu z tych, którzy modlili się w poście, jest przeklęte". 

Wtedy Jezus powiedział: "Zaprawdę, powiadam wam, że obłudnicy i poganie 
odmawiają więcej modlitw, więcej jałmużny i więcej postów niż przyjaciele 
Boga. Ale ponieważ nie mają wiary, nie mogą pokutować z miłości do Boga i dlatego 
są potępieni ". 

Wtedy Jan powiedział: "Naucz nas, z miłości do Boga, wiary". 

Jezus odpowiedział: "Najwyższy czas, abyśmy odmówili modlitwę o świcie". Po 
czym powstali i po umyciu się modlili do naszego Boga, który jest błogosławiony na 
wieki. 

90. 

Kiedy modlitwa została zakończona, jego uczniowie znowu zbliżyli się do Jezusa, a 
on otworzył usta i powiedział: "Zbliż się, Janu, na dziś będę mówił do ciebie ze 
wszystkiego, o co poprosiłeś. Wiara jest pieczęcią, w której Bóg pieczętuje swoich 
wybranych: pieczęć, którą dał swemu posłańcowi, w którego rękach każdy, kto jest 
wybrany, otrzymał wiarę. Albowiem tak jak Bóg jest jeden, tak i wiara jest 
jedna. Dlatego Bóg, stworzył przed wszystkim swoim posłańcem, dał mu przed 
wszystkim wiarę, która jest podobna do Boga i wszystkiego, co Bóg uczynił i 
powiedział. I tak wierni przez wiarę widzą wszystko, lepiej niż kto widzi 
oczami; ponieważ oczy mogą błądzić; prawie zawsze robią błędy; ale wiara nigdy 
nie zatraca, albowiem fundamentem jest Bóg i słowo jego. Uwierzcie mi, że przez 
wiarę zostali zbawieni wszyscy wybrani przez Boga. Jest pewne, że bez wiary nikt 
nie może podobać się Bogu. Dlatego szatan nie stara się doprowadzić do poszczenia 
postu i modlitwy, jałmużny i pielgrzymek, a raczej podburza do tego niewierzących, 



ponieważ czerpie przyjemność z oglądania człowieka bez wynagrodzenia. Ale on 
bierze na siebie wszelkie starania, aby nie wierzyć w wiarę, dlatego wiara powinna 
być szczególnie pilnie strzeżona, a najbezpieczniejszym wyjściem będzie porzucenie 
"Dlatego", skoro "Dlaczego" wypędziło ludzi z Raju i zmieniło szatana od 
najpiękniejszego anioła do strasznego diabła. 

Wtedy Jan powiedział: "Teraz, jak możemy porzucić" Dlatego "widząc, że jest to 
brama wiedzy? 

Jezus odpowiedział: "Nie, raczej" Dlatego "jest bramą do piekła". 

Wówczas Jan milczał, gdy Jezus dodał: "Gdy wiesz, że Bóg powiedział coś, o kim 
jesteś, o człowieku, że powinieneś powiedzieć, oprzeć się," Dlaczego więc tak 
powiedziałeś, Boże, dlaczego tak zrobiłeś? " Czyż to naczynie gliniane, powiadajcie 
jego twórcy: "Dlaczego sprawiłeś, żebym trzymał wodę i nie zawierał 
balsamu?" Zaprawdę, powiadam wam: jest konieczne, abyście wszyscy byli pokusą, 
aby się wzmocnić tym słowem, mówiąc: "Tak powiedział Bóg": "Tak uczynił Bóg": 
"Bóg tak chce"; bo tak będziesz żył bezpiecznie ". 

91. 

W tym czasie nastąpiło wielkie zakłócenie w całej Judei ze względu na 
Jezusa; dlatego rzymscy żołnierze, poprzez działanie szatana, podburzyli 
Hebrajczyków, mówiąc, że Jezus był Bogiem, który przyszedł ich odwiedzić. Po 
czym powstało tak wielkie oburzenie, że blisko Czterdziestu dni cała Judea była w 
ramionach, tak, że znaleziono syna przeciwko ojcu, a brata przeciwko bratu, 
ponieważ niektórzy mówili, że Jezus był Bogiem, przybyłym na świat; inni 
powiedzieli: "Nie, ale jest synem Boga"; a inni powiedzieli: "Nie, bo Bóg nie ma 
podobieństwa ludzkiego i dlatego nie spłodzi synów; ale Jezus z Nazaretu jest 
prorokiem Boga ". 

I to powstało z powodu wielkich cudów, które uczynił Jezus. 

Następnie, aby uciszyć lud, konieczne było, aby arcykapłan jeździł w procesji, 
ubrany w swoje kapłańskie szaty, ze świętym imieniem Boga, teta gramaton (sic!) 
Na czole. W podobny sposób jechał gubernator Piłat i Herod. 

W tym czasie Mizpe zebrał trzy armie, każda z dwustu tysięcy ludzi, którzy mieli 
miecz. Herod przemówił do nich, ale nie zostali uciszeni. Następnie powiedział 
gubernator i arcykapłan, mówiąc: "Bracia, ta wojna jest pobudzona dziełem szatana, 
ponieważ Jezus żyje, i do Niego powinniśmy uciekać się i prosić go, aby złożył 
świadectwo o sobie, a następnie wierzcie w niego, zgodnie z Jego słowem ". 

Więc w tym byli wyciszeni, każdy; a po złożeniu rąk wszyscy objęli się wzajemnie, 
mówiąc jeden do drugiego: "Przebacz mi, bracie!" 

W tym dniu każdy z nich złożył to w swoim sercu, aby uwierzyć Jezusowi, zgodnie z 
tym, co powie. Gubernatorowi i arcykapłanowi zaoferowano nagrody temu, który 
przyszedł ogłosić, gdzie można znaleźć Jezusa. 



92. 

W tym czasie my z Jezusem, przez słowo Świętego anioła, udaliśmy się na Górę 
Synaj. I tam Jezus wraz ze swoimi uczniami trzymał Czterdzieści dni. Kiedy to 
minęło, Jezus zbliżył się do rzeki Jordan, aby udać się do Jerozolimy. I był widziany 
przez jednego z tych, którzy wierzyli, że Jezus jest Bogiem. Po czym z największą 
radością płaczą zawsze "Przyszedł nasz Bóg!" Po dotarciu do miasta przeniósł całe 
miasto, mówiąc: "Przyjdzie nasz Bóg, Jeruzalem! przygotuj cię, aby go przyjąć! " I 
zeznał, że widział Jezusa blisko Jordanu. 

A potem wyszedł z miasta każdy, mały i wielki, aby ujrzeć Jezusa, tak że miasto było 
puste, bo kobiety obnażyły ??swe dzieci w swoich ramionach i na tyle, że 
zapomniały jeść. 

Kiedy to pojmowali, gubernator i arcykapłan wyruszyli i wysłali posłańca do 
Heroda, który w podobny sposób pojechał, aby znaleźć Jezusa, aby uspokoić 
uspokojenie ludu. Po czym przez dwa dni szukali go na pustyni w pobliżu Jordanu, a 
trzeciego dnia znaleźli go około godziny południa, kiedy wraz ze swymi uczniami 
oczyszczał się do modlitwy, zgodnie z księgą Mojżesza. 

Jezus bardzo się dziwił, widząc tłum, który okrywał ziemię ludźmi i rzekł do swoich 
uczniów: "Szatan doprowadził do rozruchu w Judei. Niech Bóg ucieknie od szatana, 
który panuje nad grzesznikami ". 

A gdy to powiedział, tłum się przybliżył, a gdy go poznali, zaczęli wołać: "Witaj w 
tobie, Boże nasz!" i zaczęli czynić mu cześć, tak jak Bogu. Wówczas Jezus dał 
wielki jęk i rzekł: "Odejdźcie przede Mną, o szaleńcy, bo boję się, aby ziemia nie 
otworzyła się i nie pochłonęła Mnie z powodu waszych obrzydliwych słów!" Po 
czym ludzie byli pełni przerażenia i zaczęli płakać. 

93. 

Wtedy Jezus, podnosząc rękę na znak milczenia, powiedział: "Zaprawdę, bardzo 
zbłądziliście, o Izraelici, wzywając mnie, człowieka, waszego Boga. I obawiam się, 
że Bóg może z tego powodu wywołać ciężką plagę na świętym mieście, przekazując 
je w służbie nieznajomym. O tysiąc razy przeklęty szatan, który cię do tego 
przeniesie! 

I mówiąc to, Jezus uderzył swoją twarz obiema rękami, po czym powstał taki hałas 
płaczu, że nikt nie mógł usłyszeć tego, co Jezus powiedział. Po czym jeszcze raz 
uniósł dłoń na znak milczenia, a ludzie uciszeni od płaczu, powiedział jeszcze raz: 
"Wyznaję przed niebem, i wzywam, aby świadczyć o wszystkim, co mieszka na 
ziemi, że jestem obcym do wszystkiego, co powiedzieliście: widząc, że jestem 
człowiekiem, zrodzonym z kobiety śmiertelnej, poddanym sądowi Bożemu, 
cierpiącemu niedolę jedzenia i snu, zimna i gorąca, jak inni ludzie. Dlatego gdy 
przyjdzie Bóg, aby sądzić, moje słowa, jak miecz, przekłują każdego, kto wierzy, że 
jestem czymś więcej niż człowiekiem ". 



A mówiąc to, Jezus ujrzał wielką rzeszę jezdnych, przez które spostrzegł, że nadszedł 
namiestnik z Herodem i arcykapłanem. 

Wtedy Jezus rzekł: "O, oni też się zwariowali". 

Kiedy przybył gubernator, razem z Herodem i kapłanem, wszyscy zsiedli z koni i 
okrążyli wokół Jezusa, tak że żołnierze nie mogli zatrzymać ludzi, którzy pragnęli 
usłyszeć Jezusa mówiącego z kapłanem. 

Jezus z szacunkiem zbliżył się do kapłana, ale chciał się pokłonić i oddać pokłon 
Jezusowi, gdy Jezus zawołał: "Strzeżcie się tego, co czynisz, kapłanie Boga 
żywego! Grzech nie przeciwko naszemu Bogu! " 

Kapłan odpowiedział: "Teraz jest tak bardzo poruszona Judea nad twoimi znakami i 
twoją nauką, że krzyczą, że jesteś Bogiem; dlatego, ograniczony przez ludzi, 
przybywam tu z rzymskim gubernatorem i królem Herodem. Modlimy się tedy z 
serca naszego, abyś był zadowolony z usunięcia buntu, które powstało na twój 
rachunek. Niektórzy mówią, że jesteś Bogiem, niektórzy mówią, że jesteś synem 
Boga, a niektórzy mówią, że jesteś prorokiem. 

Jezus odpowiedział: "A ty, arcykapłan Geda, dlaczego nie uciszyłeś tego buntu? Czy 
ty też, umknąłszy, wyszedłeś z umysłu? Niech proroctwa, zgodnie z prawem Bożym, 
przeszły w zapomnienie, O nędzna Judeo, oszukana szatana! 

94. 

Mówiąc to, Jezus powtórzył: "Przyznam się przed niebiosami i wzywam, aby 
świadczyć o wszystkim, co mieszka na ziemi, że jestem obcy dla wszystkiego, co 
ludzie o mnie mówili, do tego, że jestem czymś więcej niż człowiekiem. Bo jestem 
człowiekiem, zrodzonym z niewiasty, poddanym sądowi Bożemu; żyją tu jak inni 
mężczyźni, podporządkowani zwykłym niedolom. Jako żywy Bóg, w którego 
obecności dusza moja stoi, wielce grzeszyłeś, kapłanie, mówiąc to, co 
powiedziałeś. Niech się Bogu podoba, że ??nie przyszło w świętym mieście wielkie 
zemsta za ten grzech. 

Wtedy rzekł kapłan: "Niech nam przebaczy Bóg i módl się za nami". 

Następnie rzekł gubernator i Herod: "Panie, niemożliwe jest, aby człowiek zrobił to, 
co ty czynisz; dlatego nie rozumiemy tego, co mówisz ". 

Jezus odpowiedział: "To, co mówicie, jest prawdą, ponieważ Bóg działa dobrze w 
człowieku, tak jak szatan działa złem. Albowiem człowiek jest jak sklep, w którym 
kto wchodzi za jego zgodą, pracuje i wybiera w nim. Ale powiedz mi, o namiestniku, 
a ty, królu, mówcie to, ponieważ jesteście obcy wobec naszego prawa; jeśli bowiem 
przeczytasz testament i przymierze Boga naszego, zobaczysz, że Mojżesz z laską 
sprawił, że woda zamienia się w krew, pył w pchły, rosa w burzę, a światło w 
ciemność. Sprawił, że żaby i myszy przybyły do ??Egiptu, które okryły ziemię, zabił 
pierworodnego i otworzył morze, w którym utonął faraon. Z tych rzeczy nie zrobiłem 
żadnego. A z Mojżesza każdy wyznaje, że jest martwy w tej chwili. Jozue sprawił, że 



słońce stanęło w miejscu i otworzyło Jordan, którego jeszcze nie uczyniłem. A z 
Jozuego każdy wyznaje, że jest martwy w tej chwili. Eliasz zapalił ogień, aby zejść 
widocznie z nieba i deszczu, czego nie uczyniłem. A z Eliasza każdy wyznaje, że jest 
człowiekiem. I [w podobny sposób] bardzo wielu innych proroków, świętych ludzi, 
przyjaciół Boga, którzy w mocy Bożej dokonali rzeczy, których nie mogą pojąć 
umysły tych, którzy nie znają naszego Boga, wszechmogącego i miłosiernego, który 
jest błogosławiony dla nigdy. " 

95. 

W związku z tym gubernator, kapłan i król modlili się, aby Jezus po to, aby uciszyć 
lud, wzniósł się w wyniosłe miejsce i przemówił do ludzi. Potem podszedł Jezus do 
jednego z dwunastu kamieni, które Jozue uczynił dwanaście pokoleń, które wzięły 
się z pośrodku Jordanu, gdy cały Izrael przeszedł tam suchy but; i rzekł donośnym 
głosem: "Niech nasz kapłan wejdzie na wyżyny, skąd może potwierdzić moje 
słowa". Wówczas wszedł tam kapłan; któremu Jezus powiedział wyraźnie, aby każdy 
mógł usłyszeć: "Napisane jest w testamencie i przymierzu Boga żywego, że nasz Bóg 
nie ma początku i nie będzie miał nigdy końca". 

Kapłan odpowiedział: "Tak też jest w nim napisane". 

Jezus powiedział: "Napisano tam, że nasz Bóg jedynie przez swoje słowo stworzył 
wszystko". 

- Mimo to tak jest - powiedział ksiądz. 

Jezus powiedział: "Napisano tam, że Bóg jest niewidzialny i ukryty przed umysłem 
człowieka, widząc, że jest bezcielesny i niezłożony, bez zmienności". 

- Tak jest naprawdę - powiedział ksiądz. 

Jezus powiedział: "Tam jest napisane, jak niebiosa niebios nie mogą go 
powstrzymać, skoro nasz Bóg jest nieskończony". 

Tak rzekł Salomon, prorok - rzekł kapłan. "O Jezu". 

Jezus powiedział: "Napisano tam, że Bóg nie ma potrzeby, ponieważ nie je, nie śpi i 
nie cierpi z powodu niedostatku". 

- Tak też jest - powiedział ksiądz. 

Jezus powiedział: "Napisano tam, że nasz Bóg jest wszędzie, i że nie ma innego boga 
poza Tym, który uderza i czyni wszystko, i czyni wszystko, co mu się podoba". 

"Tak jest napisane". odpowiedział ksiądz. 

Wtedy Jezus podniósłszy ręce rzekł: "Panie, Boże nasz, to jest moja wiara, do której 
przyjdę do Twego sądu: w świadectwie przeciw każdemu, kto uwierzy w coś 
przeciwnego. Zwracając się w stronę ludu, powiedział: "Upamiętajcie się, bo z tego 
wszystkiego, o czym kapłan powiedział, że jest napisane w Księdze Mojżesza, 
przymierzu Boga na wieki, możecie spostrzec swój grzech; ponieważ jestem 
widzialnym człowiekiem i kęsem gliny, który chodzi po ziemi, śmiertelny jak inni 



ludzie. A ja miałem początek i koniec, i jestem taki, że nie mogę ponownie stworzyć 
muchy ". 

Wtedy lud podniósł głos, płacząc, i rzekł: "Zgrzeszyliśmy, Panie, Boże nasz, 
przeciwko tobie; zmiłuj się nad nami ". I modlili się do Jezusa, każdego, aby modlił 
się o bezpieczeństwo świętego miasta, aby nasz Bóg w swoim gniewie nie wydał go 
na deptanie narodom. Po tym Jezus podniósłszy ręce modlił się za miasto święte i za 
lud Boży, każdy wołający: "Niech tak będzie". 'Amen.' 

96. 

Kiedy modlitwa została zakończona, kapłan powiedział donośnym głosem: "Zostań, 
Jezu, bo musimy wiedzieć, kim jesteś, aby uciszyć nasz naród". 

Jezus odpowiedział: "Ja jestem Jezus, syn Maryi, z nasienia Dawida, człowiek, który 
jest śmiertelny i boi się Boga, i staram się, aby Bóg otrzymał cześć i chwałę". 

Kapłan odpowiedział: "W księdze Mojżesza napisane jest, że nasz Bóg musi nam 
posłać Mesjasza, który przyjdzie, aby głosić nam to, co Bóg chce, i przyniesie światu 
miłosierdzie Boże. Dlatego modlę się, abyś powiedział nam prawdę, czy Ty jesteś 
Mesjaszem Boga, którego oczekujemy? 

Jezus odpowiedział: "Prawdą jest, że Bóg tak obiecał, ale w istocie ja nie jestem nim, 
ponieważ został stworzony przede mną i pójdzie za mną". 

Kapłan odpowiedział: "Za pomocą słów i znaków w każdym razie wierzymy, że 
jesteś prorokiem i świętym Bogiem, dlatego modlę się w imieniu całej Judei i Izraela, 
że ??z miłości do Boga powinieneś nam powiedzieć, w czym Mądry przyjdzie 
Mesjasz ". 

Jezus odpowiedział: "Jako żywy Bóg, w którego obecności moja dusza stoi, nie 
jestem Mesjaszem, którego oczekują wszystkie pokolenia ziemi, tak jak Bóg obiecał 
naszemu ojcu Abrahamowi, mówiąc:" W twoim nasieniu pobłogosławię wszystkie 
plemiona na Ziemi." Ale kiedy Bóg zabierze mnie ze świata, Szatan wzbudzi 
ponownie przeklęte buntowanie, czyniąc bezbożnego wierzącego, że jestem Bogiem 
i synem Boga, skąd moje słowa i moja doktryna zostaną skażone, tak że zaledwie 
trzydzieści lat pozostanie wierni: po czym Bóg zmiłuje się nad światem i pośle 
swego posłańca, dla którego wszystko uczynił; który przybędzie od południa z mocą, 
i zniszczy bałwany wraz z bałwochwalcami; który oddzieli panowanie od szatana, 
które ma nad ludźmi. 

97. 

"Niegodny, abym rozwiązał jego wąż, otrzymałem łaskę i miłosierdzie od Boga, aby 
Go zobaczyć". 

Wówczas odpowiedział kapłanowi, gubernatorowi i królowi, mówiąc: Nie martw się, 
o Jezu, święty Boże, ponieważ w naszych czasach nie będzie już tego uspokojenia, 



widzę, że napiszemy do świętego senatu rzymskiego w tak mądry, że przez dekret 
cesarski nikt już nie będzie cię nazywał Bogiem, ani synem Bożym ". 

Wtedy Jezus rzekł: "Swoimi słowami nie jestem pocieszony, bo tam, gdzie 
spodziewacie się jasnej ciemności, nadejdzie; lecz pocieszenie moje nadchodzi od 
przyjścia posłańca, który zniszczy wszelkie moje fałszywe zdanie o mnie, a jego 
wiara rozszerzy się i obejmie cały świat, bo tak Bóg obiecał Abrahamowi, naszemu 
ojcu. A to, co daje mi pocieszenie, to, że jego wiara nie ma końca, ale będzie 
zachowana nienaruszona przez Boga ". 

Kapłan odpowiedział: "Po przyjściu posłańca Boga, przychodzą inni prorocy?" 

Jezus odpowiedział: "Nie przyjdą po niego prawdziwi prorocy wysłani przez Boga, 
ale przyjdzie wielka liczba fałszywych proroków, na których cierpię. Gdyż Szatan 
podniesie ich sprawiedliwym sądem Boga, a oni ukryją się pod pretekstem mojej 
ewangelii. " 

Herod odpowiedział: "Jak to jest sprawiedliwy sąd Boży, aby przyszli tak bezbożni?" 

Jezus odpowiedział: "Po prostu ten, kto nie uwierzy w prawdę dla swego zbawienia, 
powinien uwierzyć w kłamstwo dla jego potępienia. Dlatego powiadam wam, że 
świat pogardził prawdziwymi prorokami i ukochał kłamstwo, jak można to zobaczyć 
w czasach Michajasza i Jeremiasza. Dla każdego podobał się jego podobny ". 

Wtedy rzekł kapłan: "Jak nazwie się Mesjasz i jaki znak objawi jego przyjście?" 

Jezus odpowiedział: "Imię Mesjasza jest godne podziwu, gdyż sam Bóg nadał mu 
imię, gdy stworzył swoją duszę i umieścił ją w niebiańskim blasku. Bóg powiedział: 
"Zaczekajcie Mohammed; dla waszej woli będę stwarzał raj, świat i wielką rzeszę 
stworzeń, z których składam ci prezent, na tyle, że kto cię błogosławi, będzie 
błogosławiony, a kto cię przeklnie, przeklęty będzie. Kiedy was wyślę na świat, 
wyślę cię jako mego posłańca zbawienia, a twoje słowo będzie prawdziwe, tak że 
upadnie niebo i ziemia, ale twoja wiara nigdy nie zawiedzie. "Mahomet jest jego 
błogosławionym imieniem. 

Wtedy tłum podniósł głos, mówiąc: "O, Boże, ześlij nam swego posłańca: O 
Mohammedzie, przyjdźcie szybko, aby zbawić świat!" 

98. 

Powiedziawszy to, lud opuścił kapłana i starostę wraz z Herodem, mając wielkie 
spory dotyczące Jezusa i jego nauki. Po czym ksiądz modlił się do gubernatora, aby 
napisał do Rzymu do senatu całą sprawę; co zrobił gubernator; dlatego senat miał 
współczucie dla Izraela i zadekretował, że pod groźbą śmierci nikt nie powinien 
nazywać Jezusa Nazarejczykiem, proroka Żydów, ani Boga, ani syna Boga. Który 
dekret został umieszczony w świątyni, wygrawerowany na miedzi. 

Kiedy większa część tłumu odeszła, pozostało około pięciu tysięcy mężczyzn, bez 
kobiet i dzieci; którzy będąc zmęczeni podróżą, będąc przez dwa dni bez chleba, 



przez tęsknotę za Jezusem zapomnieli przynieść, po czym jedli surowe zioła - 
dlatego nie mogli odejść tak, jak inni. 

Wtedy Jezus, gdy to ujrzał, zlitował się nad nimi i rzekł do Filipa: "Gdzie znajdziemy 
dla nich chleb, który nie ginie z głodu?" 

Filip odpowiedział: "Panie, dwieście sztuk złota nie można kupić tak dużo chleba, że 
??każdy powinien trochę skosztować". A potem Andrzej powiedział: "Jest tu 
dziecko, które ma pięć chlebów i dwie ryby, ale co będzie między nimi?" 

Jezus odpowiedział: "Spraw, aby tłum siadł". I usiedli na trawie po pięćdziesiątce i 
po czterdziestce. Po czym rzekł Jezus: "W imię Boga!" Potem wziął chleb i modlił 
się do Boga, a potem zahamował chleb, który dał uczniom, a uczniowie oddali go 
tłumowi; podobnie jak oni z rybami. Wszyscy jedli, a każdy był zadowolony. Wtedy 
Jezus powiedział: "Zbierzcie to, co jest skończone. A uczniowie zgromadzili 
fragmenty i napełnili dwanaście koszy. Po czym każdy położył dłoń na jego oczach, 
mówiąc: "Czy budzę się, czy śnię?" I pozostali, każdy na godzinę, tak jak to było 
obok siebie z powodu wielkiego cudu. 

Potem Jezus, kiedy złożył Bogu dzięki, zlekceważył ich, ale było siedemdziesięciu 
dwóch mężczyzn, którzy nie chcieli go opuścić; dlatego Jezus, dostrzegając ich 
wiarę, wybrał ich dla uczniów. 

99. 

Jezus, wycofawszy się w pustą część pustyni w Tiro niedaleko Jordanu, wezwał 
siedemdziesięciu dwóch z Dwunastoma, a gdy usiadł na kamieniu, kazał im usiąść 
obok niego. I otworzył usta westchnieniem i rzekł: Dziś ujrzeliśmy wielką 
niegodziwość w Judei iw Izraelu, i takie, które serce moje drży w piersiach moich z 
bojaźni Bożej. Zaprawdę, powiadam wam, że Bóg jest zazdrosny o swój honor i 
kocha Izraela jako kochanka. Wiecie, że kiedy młodzieniec kocha kobietę, a ona go 
nie kocha, a jeszcze inną, jest on poruszony oburzeniem i zabija rywala. Mimo to, 
powiadam wam: Boże, bo gdy Izrael umiłował cokolwiek z powodu, o którym 
zapomniał o Bogu, Bóg sprowadził takie rzeczy. Co więc jest bardziej kosztowne 
Bogu tutaj na ziemi niż kapłaństwo i święta świątynia? Niemniej jednak, 

"Abraham kochał swego syna Ismaela trochę więcej, co było słuszne, dlatego Bóg 
nakazał, aby zabić tę złą miłość z serca Abrahama, aby zabił swego syna; co by 
zrobił, gdyby nóż został przecięty. 

Dawid bardzo kochał Absaloma i dlatego Bóg sprawił, że syn zbuntował się 
przeciwko swojemu ojcu i został zawieszony przez jego włosy i zabity przez 
Joaba. O przerażający wyrok Boga, że ??Absalom kochał swoje włosy ponad 
wszystko, a to zmieniło się w sznur, aby go powiesić! 

"Innocenty Job zbliżył się do kochania (nadmiernie) swoich siedmiu synów i trzech 
córek, kiedy Bóg dał go w ręce szatana, który nie tylko pozbawił go swoich synów i 
bogactw w jeden dzień, ale także dotknął go ciężką chorobą , na tyle, że przez 
siedem lat po robaki wyszedł z jego ciała. 



"Nasz ojciec Jakub kochał Józefa bardziej niż swoich innych synów, dlatego Bóg 
spowodował, że został sprzedany, i spowodował, że Jakub został oszukany przez 
tych samych synów, tak że uwierzył, że zwierzęta pożerały jego syna i tak spędził 
dziesięć lat w żałobie. 

100. 

"Jako żywy Bóg, bretoński, lękam się, aby Bóg nie rozgniewał się przeciwko 
mnie. Dlatego musicie przejść przez Judeę i Izrael, głosząc dwunastu pokoleniom 
Izraela prawdę, aby się ich nie sprzeciwił. 
Uczniowie odpowiedzieli z lękiem, płacząc: "Zrobimy wszystko, cokolwiek byś nam 
dał". 

Wtedy Jezus rzekł: "Od trzech dni módlmy się i pośćmy, a od tej pory każdego 
wieczoru, kiedy pojawi się pierwsza gwiazda, kiedy modlitwa zostanie skierowana 
do Boga, trzykrotnie odprawiajmy modlitwę, prosząc Go trzy razy o 
miłosierdzie; ponieważ grzech Izraela jest trzy razy cięższy od innych grzechów. " 

'Niech tak będzie.' odpowiedział uczniom. 

Kiedy trzeciego dnia zakończył się rankiem czwartego dnia, Jezus zwołał wszystkich 
uczniów i apostołów i rzekł do nich: "Wystarczy, że pozostanie ze mną Barnaba i 
Jan: czy inni przechodzą przez cały region Samarii? oraz Judea i Izrael, głosząc 
pokutę: bo siekiera leży blisko drzewa, aby ją zgnieść. I módlcie się za chorych, bo 
Bóg dał mi władzę nad każdą chorobą ". 

Wtedy rzekł ten, który pisze: "Nauczycielu, jeśli twoi uczniowie zostaną zapytani o 
sposób, w jaki powinni okazać pokutę, co odpowiedzieć?" 

Jezus odpowiedział: "Kiedy człowiek traci torebkę, odwraca tylko swoje oko, aby je 
zobaczyć? lub jego ręka, aby ją wziąć? lub jego język, aby zapytać? Nie, z 
pewnością, ale odwraca całe swoje ciało i wykorzystuje każdą moc swojej duszy, aby 
je znaleźć. Czy to prawda?' 

Wtedy odpowiedział ten, który pisze: "To jest najbardziej prawdziwe". 

 
101. 

Wtedy Jezus powiedział: "Pokuta jest odwróceniem złego życia; ponieważ każdy 
zmysł musi być odwrócony do tego, co uczynił grzesząc. Bo zamiast rozkoszy musi 
być pogrążona w żałobie; dla śmiechu, aktywności; dla pożądania, czystości; niech 
opowiadanie historii zmieni się w modlitwę i chciwość w jałmużnę ". 

Wtedy odpowiedział ten, który pisze: "Ale jeśli oni zostaną zapytani, jak 
powinniśmy się smucić, jak powinniśmy płakać, jak powinniśmy pościć, jak 
powinniśmy wykazywać aktywność, jak powinniśmy pozostać czystymi, jak 
powinniśmy robić modlitwa i czyńcie jałmużnę: jaką mają dać odpowiedź? I jak 
będą czynić pokutę, jeśli nie będą wiedzieli, jak pokutować? 



Jezus odpowiedział: "Czy spytałeś, Barnabasa, i chciałbym odpowiedzieć wszystkim, 
jeśli będzie to miłe Bogu. Tak więc dzisiaj porozmawiam z tobą ogólnie o pokutach i 
tym, co mówię temu, co mówię wszystkim. 

"Wiedzcie więc, że pokutę bardziej niż cokolwiek trzeba uczynić dla czystej miłości 
Boga; w przeciwnym razie próżno byłoby pokutować. Bo ja wam powiem na 
podobieństwo. 

"Każdy budynek, jeśli jego fundament zostanie usunięty, popada w ruinę: czy to 
prawda?" 

"To prawda" - odpowiedzieli uczniowie. 

Wtedy Jezus powiedział: "Podstawą naszego zbawienia jest Bóg, bez którego 
zbawienie nie jest. Gdy człowiek zgrzeszył, utracił podstawę swego zbawienia; więc 
trzeba zacząć od fundamentu. 

"Powiedz mi, jeśli twoi niewolnicy cię obrazili, i wiedzieliście, że nie smucą się z 
powodu was obrażonych, ale zasmuceni utratą nagrody, czy im 
wybaczyliście? Zdecydowanie nie. Mimo to mówię wam, że Bóg zrobi tym, którzy 
pokutują za utracony raj. Szatan, wróg wszelkiego dobra, ma wielkie wyrzuty 
sumienia za utratę raju i piekło. Ale czy on nigdy nie znajdzie miłosierdzia i wie, 
dlaczego? Ponieważ nie ma miłości do Boga; nie nienawidzi swego Stwórcy. 

102. 

"Zaprawdę, powiadam wam, że każde zwierzę po swojej naturze, jeśli straci to, 
czego pragnie, płacze nad utraconym dobrem. W związku z tym grzesznik, który 
będzie naprawdę pokutujący, musi mieć wielkie pragnienie, aby ukarać w sobie to, 
co uczynił w opozycji do swego Stwórcy; tak mądry, że gdy się modli, nie ośmieli się 
pragnąć raju Boga, lub że uwalnia go od piekła, ale w pomieszaniu umysłu, prostatą 
przed Bogiem, mówi w swojej modlitwie: "Oto winny, Panie, który obraził cię bez 
przyczyny w tym czasie, kiedy powinien był ci służyć, dlatego tutaj szuka, że ??to, 
co uczynił, będzie ukarane twoją ręką, a nie ręką szatana, twojego wroga; bezbożni 
nie mogą się radować z twych stworzeń: karnij, karaj, jak ci się podoba, o Panie, 

"Po czym grzesznik, trzymając się tego [z pokorą], znajdzie więcej miłosierdzia z 
Bogiem proporcjonalnie, gdy żąda sprawiedliwości". 

"Z pewnością obrzydliwe świętokradztwo jest śmiechem grzesznika; na tyle, że ten 
świat słusznie nazwał nasz ojciec Dawidem dolinę łez. " 

"Był król, który za syna przyjął jednego ze swych niewolników, którego uczynił 
panem wszystkiego, co posiadał. Teraz doszło do tego przez oszustwo niegodziwego 
człowieka, którego nieszczęśnik znalazł się pod niezadowoleniem króla, tak że 
cierpiał wielkie nieszczęścia, nie tylko w swej istocie, ale był pogardzany i 
pozbawiony wszystkiego, co wygrywał każdego dnia przez pracę. Myślisz, że taki 
człowiek śmiałby się w każdej chwili? 



"Nie, zapewne," odpowiedzieli uczniowie, bo gdyby król wiedział o tym, sprawiłby, 
że zostałby zabity, widząc, jak śmieje się z niezadowolenia króla. Ale 
prawdopodobne jest, że płakał dzień i noc. 

Wtedy Jezus zapłakał mówiąc: "Biada światu, ponieważ jest on pewny wiecznych 
mąk. O, nieszczęśliwa ludzkości, gdyż Bóg wybrał cię jako syna, udzielając ci raju, 
po czym ty, niegodziwy, przez działanie szatana wpadłeś pod niełaską Boga i 
wyrzuciłeś z raju i skazałeś na nieczysty świat Tam, gdzie otrzymujesz wszystko, co 
trzeba, i wszelki dobry uczynek zostaje ci odebrany przez ciągłe grzechy. A świat po 
prostu się śmieje, a co gorsza, ten największy grzesznik śmieje się bardziej niż 
reszta. Tak będzie, jak powiedzieliście, że Bóg wyda wyrok wiecznej śmierci na 
grzesznika, który śmieje się ze swoich grzechów i nie płacze. 

103. 

"Płacz grzesznika powinien przypominać płacz ojca, który płacze nad swym synem 
blisko śmierci. O szaleństwo człowieka, które płacze nad ciałem, od którego dusza 
odchodzi, i nie płacze nad duszą, z której, przez grzech, odchodzi miłosierdzie Boże! 

- Powiedz mi, gdyby marynarz, kiedy jego statek został zniszczony przez burzę, 
mógł, płaczem, odzyskać wszystko, co stracił, co by zrobił? Pewne jest, że będzie 
gorzko płakać. Ale powiadam wam, zaprawdę, że w każdej rzeczy, w którą płacze 
człowiek, grzeszy, tylko gdy płacze nad swoim grzechem. Albowiem wszelka 
nieszczęście, które przychodzi do człowieka, przychodzi do niego od Boga dla 
zbawienia jego, aby się on tam radował. Ale grzech pochodzi od diabła z powodu 
potępienia człowieka, a ten człowiek nie jest smutny. Z pewnością tutaj można 
dostrzec, że człowiek szuka straty, a nie zysku ". 

Powiedział Bartłomiej: "Panie, cóż uczyni ten, który nie płacze, bo serce jego obce 
jest płaczu?" Jezus odpowiedział: "O nie wszyscy, którzy łzy płaczą, O 
Bartłomierzu. Gdy żyje Bóg, tam są ludzie, z których oczu nie padła żadna łza, i 
zapłakali więcej niż tysiąc tych, którzy ronili łzy. Płacz grzesznika jest konsumpcją 
ziemskiego uczucia przez gwałtowny smutek. O tyle, że tak jak słońce chroni przed 
gniciem, co znajduje się na samym wierzchu, to nawet ta konsumpcja chroni duszę 
przed grzechem. Jeśli Bóg udzieli łzom prawdziwego pokutnika, tak wielu jak wody 
morskie, których pragnąłby znacznie więcej, to pragnienie pochłania tę kroplę, którą 
pławiłby się, jak płomienny piec zużywa kroplę wody. 

104. 

"Zaprawdę, są ludzie, którzy mają zarówno wewnętrzne uczucia, jak i zewnętrzne 
łzy. Ale ten, który tak jest, będzie Jeremiaszem. W płaczu Bóg mierzy więcej smutku 
niż łez. 

Wtedy rzekł Jan: "O mistrzu, jakże człowiek gubi płacz nad rzeczami innymi niż 
grzech?" 



Jezus odpowiedział: "Jeśli Herod dałby ci płaszcz, który miałby go zatrzymać, a 
potem miałby ci go odebrać, czy miałbyś powody do płaczu?" 

"Nie," powiedział John. Wtedy Jezus rzekł: "Teraz człowiek ma mniej powodów, aby 
płakać, gdy coś straci, lub nie ma tego, co by zrobił; bo wszystko pochodzi od ręki 
Boga. W związku z tym, czy Bóg nie będzie miał mocy do rozporządzania 
przyjemnością ze swoich rzeczy, o głupi człowieku? Albowiem ty masz grzech 
swój, a za to najdłużej płacz, a nie za cokolwiek innego ". 

Mateusz powiedział: "O mistrzu, wyznałeś przed całą Judeą, że Bóg nie ma 
podobnego rodzaju jak człowiek, a teraz powiedziałeś, że człowiek przyjmuje z ręki 
Boga; Odpowiednio, skoro Bóg ma ręce, on ma podobieństwo z człowiekiem ". 

Jezus odpowiedział: "Oszukujesz się, Matko, a wielu tak się myliło, nie znając sensu 
słów. Gdyż człowiek powinien rozważyć nie zewnętrzną [formę] słów, ale 
sens; widząc, że ludzka mowa jest tak, jakby była tłumaczem między nami a 
Bogiem. A teraz nie wiecie, że gdy Bóg chciał rozmawiać z naszymi przodkami na 
górze Synaj, nasi ojcowie wołali: "Powiedz nam, o Mojżeszu, i niech Bóg nie mówi 
do nas, abyśmy nie pomarli?" A co powiedział Bóg przez Izajasza proroka, ale że tak 
dalece, jak niebo jest odległe od ziemi, tak i drogi Boga są odległe od dróg ludzkich, 
a myśli Boże od myśli ludzi? 

105. 

"Bóg jest tak niezmierzony, że drżę, aby go opisać. Ale konieczne jest, aby uczynić 
wam propozycję. Dlatego powiadam wam, że niebiosa mają dziewięć i że są od 
siebie odległe, tak jak pierwsze niebo jest odległe od ziemi, która jest oddalona od 
Ziemi o pięćset lat. Dlatego ziemia jest oddalona od najwyższego nieba o drogę 
czterech tysięcy pięćset lat. Dlatego powiadam wam, że [ziemia] jest proporcjonalna 
do pierwszego nieba jako punktu igły, a pierwsze niebo w podobny sposób jest 
proporcjonalne do drugiego jako punktu i podobnie wszystkie niebiosa są gorsze 
jeden do drugiego. Ale cały rozmiar ziemi wraz z całym niebiosami jest 
proporcjonalny do raju jako punktu, nie, jako ziarenka piasku. Czy ta wielkość jest 
niezmierzona? 

Uczniowie odpowiedzieli: "Tak, z pewnością". 

Wtedy Jezus rzekł: "Jako żywy Bóg, w którego obecności moja dusza stoi, 
wszechświat przed Bogiem jest mały jak ziarnko piasku, a Bóg jest tyleż razy 
większy od niego, ile potrzeba by ziarna piasku wypełniały wszystkie niebiosa i raj, i 
więcej. Zastanówcie się teraz, czy Bóg ma jakąkolwiek proporcję z człowiekiem, 
który jest małym kawałkiem gliny, który stoi na ziemi. Strzeż się więc, abyście 
przyjęli sens, a nie gołe słowa, jeśli chcecie mieć życie wieczne. 

Uczniowie odpowiedzieli: "Sam Bóg może poznać siebie samego, i tak naprawdę 
jest tak, jak powiedział prorok Izajasz:" On jest ukryty przed ludzkimi zmysłami ". 

Jezus odpowiedział: "Czy to prawda? dlatego, gdy będziemy w raju, poznamy Boga, 
tak jak tutaj znamy morze z kropli słonej wody. 



"Wracając do mego dyskursu, mówię wam, że tylko dla grzechu należy płakać, 
ponieważ grzesznicy porzucają swego Stwórcę. Ale jakże będzie płakać, kto 
przychodzi na obrzędy i uczty? Będzie płakał, tak jak lód da ogień! Wy potrzebujecie 
zmienić postacie w posty, jeśli będziecie panować nad zmysłami, bo nawet tak ma 
panowanie naszego Boga ". 

Thaddaeus powiedział: "A więc Bóg ma sens, nad którym ma panować". 

Jezus odpowiedział: "Idźcie z powrotem, mówiąc:" Czy Bóg ma to "," Bóg jest taki 
"? Powiedz mi, czy ma sens człowiek? 

"Tak," odpowiedzieli uczniowie. 

Jezus powiedział: "Czy można znaleźć człowieka, który ma w nim życie, a jednak w 
nim nie działa?" 

"Nie" - powiedzieli uczniowie. 

"Oszukujcie samych siebie" - powiedział Jezus. "Kto jest ślepy, głuchy, niemy i 
okaleczony - gdzie jest jego zmysł? A kiedy mężczyzna jest w omdleniu? 

Wtedy uczniowie byli zakłopotani; kiedy Jezus powiedział: "Trzy rzeczy, które 
tworzą człowieka, to znaczy dusza i zmysł i ciało, każda z osobna. Nasz Bóg 
stworzył duszę i ciało, jak słyszeliście, ale jeszcze nie słyszeliście, jak On stworzył 
zmysł. Dlatego jutro, jeśli Bóg, proszę. Powiem wam wszystko. 

Mówiąc to, Jezus dziękował Bogu i modlił się o zbawienie naszego ludu, każdy z nas 
mówiąc: Amen. 

106. 

Kiedy skończył modlitwę o świcie, Jezus usiadł pod palmą, a jego uczniowie 
przybliżyli się do niego. I rzekł Jezus: Jako żywy Bóg, w którego obecności stoi 
moja dusza, wielu zwiodło się w związku z naszym życiem. Albowiem tak blisko jest 
dusza i zmysł połączone razem, że im większa część ludzi afirmuje duszę i zmysł, 
aby być jedną i tą samą rzeczą, dzieląc ją przez działanie, a nie przez istotę, 
nazywając to wrażliwym, wegetatywnym i intelektualnym dusza. Zaprawdę, 
powiadam wam: dusza jest jedna, która myśli i żyje. O, głupcze, gdzie odnajdą duszę 
intelektualną bez życia? Z pewnością nigdy. Ale życie bez zmysłów zostanie łatwo 
znalezione, co widać w nieświadomości, gdy opuszcza go rozum. 

Tadeusz odpowiedział: "O mistrzu, kiedy sens opuszcza życie, człowiek nie ma 
życia". 

Jezus odpowiedział: "To nieprawda, ponieważ człowiek pozbawiony jest życia, gdy 
dusza odchodzi; ponieważ dusza nie powraca już do ciała, z wyjątkiem cudów. Ale 
rozum odchodzi z powodu strachu, który przyjmuje, lub z powodu wielkiego smutku, 
jaki ma dusza. W sensie, jaki Bóg stworzył dla przyjemności, i tylko on żyje, tak jak 
ciało żyje pokarmem, a dusza żyje dzięki wiedzy i miłości. Ten zmysł buntuje się 
teraz przeciwko duszy, przez oburzenie, że pozbawiony jest przyjemności raju przez 
grzech. Dlatego jest największa potrzeba karmienia go przyjemnością duchową dla 



tego, kto nie chce, aby żył cielesną przyjemnością. Rozumiecie? Zaprawdę, 
powiadam wam, że Bóg, który ją stworzył, skazał ją na piekło i na nieznośny śnieg i 
lód; ponieważ powiedział, że to był Bóg; ale gdy pozbawił go pokarmu, zabierając z 
niego pokarm, wyznał, że był niewolnikiem Boga i dziełem rąk jego. A teraz 
powiedz mi, jak zmysł sensu działa w bezbożnych? Z pewnością jest to w nich Bóg: 
widząc, że podążają za rozsądkiem, porzucając rozum i prawo Boże. Po czym stają 
się obrzydliwością i nie działają dobrze ". 

107. 

"A więc pierwszą rzeczą, która poniża żal za grzech, jest post. Ten bowiem, który 
widzi, że pewne pożywienie czyni go niezdrowym, bo on boi się śmierci, po 
zasmudzeniu, że ją zjedził, porzuca ją, aby nie chorować. Tak powinien zrobić 
grzesznik. Postrzeganie tej przyjemności sprawiło, że grzeszył przeciwko Bogu 
swemu Stwórcy, podążając za sensami w tych dobrych rzeczach tego świata, niech 
się smuci z powodu tego, że pozbawił go Boga, jego życie i dał mu wieczną śmierć 
w piekle. Ale ponieważ człowiek, żyjąc, musi wziąć te dobre rzeczy na świecie, post 
jest tutaj potrzebny. Pozwólcie mu zatem umartwić sens i poznać Boga dla swego 
pana. A kiedy widzi w nim odrazę pości, niech postawi przed nim stan piekła, w 
którym nie ma żadnej przyjemności oprócz nieskończonego smutku; niech postawi 
przed nim rozkosze rajskie, które są tak wielkie, że ziarno jednej z rozkoszy raju jest 
większe niż wszystkie na świecie. Bo tak łatwo zostanie uciszone; w tym celu lepiej 
być zadowolonym niewiele, aby otrzymać dużo, niż być nieskrępowanym w małym, 
pozbawionym wszystkiego i trwać w udręce. 

"Powinniście pamiętać bogatą feerię, aby szybko pościć. Albowiem pragnąc tu na 
ziemi, aby każdego dnia rozkoszował się smakowitością, był wiecznie pozbawiony 
jednej kropli wody: podczas gdy Łazarz, będąc zadowolonym z okruchów tu na 
ziemi, będzie żył wiecznie w pełnej obfitości rozkoszy raju. 

"Ale niech penitent będzie ostrożny; albowiem szatan stara się anulować każdy 
dobry uczynek, a więcej w pokutującym niż w innych, ponieważ pokutujący 
zbuntował się przeciwko niemu, a od bycia jego wiernym niewolnikiem stał się 
zbuntowanym wrogiem. Po czym Szatan będzie starał się sprawić, aby nie pościł pod 
żadnym pozorem, pod pretekstem choroby, a kiedy to nie przyniesie, zaprosi go do 
ekstremalnego postu, aby mógł zachorować i potem żyć wyśmienicie. A jeśli mu się 
to nie powiedzie, będzie starał się nakłonić go, aby położył swój post tylko na 
pokarmie cielesnym, aby był podobny do samego siebie, który nigdy nie je, ale 
zawsze grzeszy. 

"Gdy żyje Bóg, obrzydliwe jest pozbawienie ciała pokarmu i napełnienie duszy 
pychą, pogardzając nimi tak szybko, a nie utrzymując się lepiej niż oni. Powiedz mi, 
czy chory będzie się chwalił dietą, która jest mu narzucona przez lekarza, i zwą ich 
szalonymi, którzy nie są na diecie? Z pewnością nie. Ale będzie się żałował, że 
choroba, z powodu której potrzebuje, musi być wprowadzona w dietę. Tak wam 
powiadam, że penitent nie powinien się chlubić swymi postami i gardzić nimi tak 



prędkimi; ale powinien się smucić z powodu tego, z powodu którego pości. Nie 
powinien też penitent, który pościka, by zdobyć delikatne jedzenie, ale powinien 
zadowolić się grubą żywnością. Czyż człowiek da delikatne jedzenie psującemu i 
końowi, który kopie? Nie, z pewnością, ale raczej przeciwnie. I niech ci to wystarczy 
na temat postu. 

108. 

"Słuchaj, a potem do tego, co ci powiem o oglądaniu. Tak jak istnieją dwa rodzaje 
snu, mianowicie. ciała i duszy, tak i wy musicie uważać, aby podczas gdy ciało 
czuło, że dusza nie śpi. Byłby to najcięższy błąd. Powiedz mi, w przypowieści: jest 
człowiek, który podczas chodzenia uderza się o kamień i aby nie uderzać go tym 
bardziej stopą, uderza głową - jaki jest stan takiego człowieka? 

- Nieszczęśliwy - odpowiedzieli uczniowie - bo taki człowiek jest oszalały. 

Wtedy Jezus rzekł: "Otóż, odpowiedzieliście, bo zaprawdę powiadam wam, że ten, 
kto czuwa ciałem i śpi z duszą, jest oszalały. Jako że duchowa słabość jest bardziej 
ciężka niż cielesna, to nawet trudniej jest ją wyleczyć. Czyż tak nieszczęsny chwalić 
się będzie, że nie będzie spał z ciałem, które jest stopą życia, podczas gdy nie 
dostrzega swej nędzy, którą śpi z duszą, która jest głową życia? Sen duszy to 
zapomnienie o Bogu i jego strasznym sądzie. Tak więc dusza, która czuwa, jest tym, 
co we wszystkim i na każdym miejscu postrzega Boga, we wszystkim i poprzez 
wszystko i ponad wszystko, dziękuje Jego majestatowi, wiedząc, że zawsze w każdej 
chwili otrzymuje łaskę i miłosierdzie od Boga. Dlatego w bojaźni Jego majestatu 
zawsze rozbrzmiewa w jego uchu anielska wypowiedź: "Stworzenia, idźcie na sąd, 
bo twój Stwórca chce was osądzić". Bo ona stale trwa w służbie Bogu. Powiedz mi, 
czy pragniesz więcej: widzieć światłem gwiazdy lub światłem słońca? 

Andrzej odpowiedział: "W blasku słońca; bo przy świetle gwiazdy nie widzimy 
sąsiednich gór, a przy świetle słońca widzimy najmniejsze ziarno piasku. Dlatego 
lękamy się przy świetle gwiazdy, ale przy świetle słońca idziemy bezpiecznie. 

109. 

Jezus odpowiedział: "Mimo to mówię wam, że powinniście czuwać wraz z duszą 
przez słońce sprawiedliwości [które jest] naszym Bogiem i nie chwalcie się waszymi 
obserwacjami ciała. Prawdą jest zatem, że należy unikać snu cielesnego w jak 
największym stopniu, ale [aby tego uniknąć] jest całkowicie niemożliwe, a zmysł i 
ciało przygniatają jedzeniem, a umysł biznesem. Dlatego niech ten, który będzie 
mało spał, unikał zbyt wiele spraw i jedzenia. 

"Jako żywy Bóg, w którego obecności stoi moja dusza, legalne jest, aby co noc spać, 
ale nigdy nie wolno zapomnieć o Bogu i jego straszliwym sądzie, a sen duszy jest 
takim zapomnieniem". 

Wtedy odpowiedział ten, który pisze: "O mistrzu, jak możemy zawsze mieć Boga w 
pamięci? Z pewnością wydaje się to niemożliwe. 



Jezus powiedział z westchnieniem: "To jest największa nędza, którą człowiek może 
cierpieć, Barnaba. Albowiem człowiek nie może tu na ziemi mieć Boga, swego 
Stworzyciela, zawsze w pamięci; zbawiając tych, którzy są święci, ponieważ zawsze 
mają Boga w pamięci, ponieważ mają w sobie światło łaski Bożej, aby nie mogli 
zapomnieć o Bogu. Ale powiedz mi, czy widzieliście ich, jak pracowali wydobywani 
kamieniami, jak przez swoją stałą praktykę nauczyli się uderzać, że rozmawiają z 
innymi i przez cały czas uderzają w żelazne narzędzie, które działa na kamień, nie 
patrząc na żelazo, a jednak nie uderzają w dłonie? Podobnie postępujcie. Pragnij być 
święty, jeśli chcesz całkowicie pokonać tę nędzę zapomnienia. Pewnie, że woda pęka 
najtwardsze skały z pojedynczą kroplą uderzającą tam przez długi czas. 

"Czy wiecie, dlaczego nie zwyciężyliście tej nędzy? Ponieważ nie dostrzegliście, że 
to grzech. Powiadam wam, że to błąd, gdy książę daje ci prezent, o człowieku, że 
powinieneś zamknąć swoje oczy i odwrócić się od niego plecami. Nawet oni się 
mylą, którzy zapominają o Bogu, ponieważ przez cały czas człowiek otrzymuje od 
Boga dary i miłosierdzie. 

110. 

"A teraz powiedz mi, czy nasz Bóg przez cały czas udziela ci [swojej] nagrody? Tak, 
z pewnością; bo bezustannie usługuje wam oddech, w którym żyjecie. Zaprawdę, 
zaprawdę, powiadam wam, za każdym razem, gdy wasze ciało przyjmuje oddech, 
wasze serce powinno mówić: "Bogu niech będą dzięki!" 

Wtedy Jan powiedział: "To jest najprawdziwsze, o czym mówisz, o mistrzu; naucz 
nas więc drogi do osiągnięcia tego błogosławionego stanu ". 

Jezus odpowiedział: "Zaprawdę, powiadam wam, nie można osiągnąć takiego stanu 
dzięki ludzkim mocom, ale raczej dzięki miłosierdziu Boga, Pana naszego. Prawdą 
jest, że człowiek powinien pragnąć dobra, aby Bóg dał mu je. Powiedz mi, kiedy 
jesteście przy stole, czy bierzecie te mięsa, na które byście nie patrzyli? Nie, na 
pewno. Mimo to mówię wam, abyście nie przyjęli tego, czego nie chcecie. Bóg jest 
w stanie, jeśli pragniecie świętości, uczynić was świętymi w krótszym czasie niż 
mgnienie oka, ale po to, aby człowiek był wyczulony na dar i dawca, którego nasz 
Bóg chce, abyśmy oczekiwali i prosili. 

"Widziałeś ich, którzy ćwiczą strzelanie do znaku? Z pewnością strzelają wiele razy 
na próżno. Ale nigdy nie chcą strzelać na próżno, ale zawsze mają nadzieję na 
trafienie. Czyńcie to teraz, wy, którzy pragniecie pamiętać naszego Boga, a kiedy 
zapominacie, opłakujcie; albowiem Bóg da wam łaskę do osiągnięcia wszystkiego, 
co powiedziałem. 

"Post i duchowe czuwanie są tak zjednoczone z innymi, że jeśli ktoś złamie zegarek, 
zaraz po nim post zostanie zerwany. Albowiem grzesząc człowiek łamie post duszy i 
zapomina o Bogu. Podobnie jest z tym, że czuwanie i post w odniesieniu do duszy są 
zawsze konieczne dla nas i dla wszystkich ludzi. Dla nikogo nie wolno grzeszyć. Ale 
poszczenie ciała i jego czuwanie, wierzcie mi, nie są one możliwe przez cały czas, 
ani dla wszystkich osób. Bo są chorzy i starzejący się ludzie, kobiety z dzieckiem, 



mężczyźni, którzy są karmieni dietą, dzieci i inni, którzy mają słabą cerę. Bo 
przecież każdy, tak jak się ubiera, zgodnie ze swą właściwą miarą, powinien wybrać 
ten [sposób] postu. Tak samo jak szaty dziecka nie są odpowiednie dla mężczyzny w 
wieku trzydziestu lat, 

111. 

"Ale strzeżcie się, aby szatan wykorzystał całą swoją moc [aby ją zrealizować], że 
będziecie czuwać w nocy, a potem będziecie spać, gdy przez przykazanie Boże 
powinniście się modlić i słuchać słowa Bożego. 

- Powiedz mi, czy to ci się spodoba, jeśli twój przyjaciel zje mięso i da ci kości? 

Piotr odpowiedział: "Nie, mistrzu, bo taki nie powinien być nazywany przyjacielem, 
lecz kpiną". 

Jezus odpowiedział z westchnieniem: "Tyś dobrze powiedział prawdę, o Piotrze, bo 
zaprawdę każdy, kto czuje się z ciałem bardziej, niż jest to konieczne, śpiąc, lub ma 
głowę przytłoczoną snem, kiedy powinien się modlić lub słuchać słowa Boże, taki 
nieszczęśnik wyśmiewa z Boga swego stwórcę, a więc jest winny takiego 
grzechu. Co więcej, jest zbójcą, widząc, że kradnie czas, który powinien oddać 
Bogu, a potem wydaje i tak bardzo, jak mu się podoba. 

"W naczyniu z najlepszym winem człowiek dawał swoim wrogom pić tak długo, jak 
długo wino było w najlepszym wydaniu, ale gdy wino przyszło do mętów, dał je 
panu do picia. Cóż, myślisz, czy mistrz uczyni swojemu sługi, gdy będzie wiedział 
wszystko, a sługa będzie przed nim? Z pewnością pokona go i zabije w 
sprawiedliwym oburzeniu zgodnie z prawami świata. A co teraz uczyni Bóg z 
człowiekiem, który spędza najwięcej czasu w interesach, a najgorszy w modlitwie i 
studium prawa? Biada grzesznikom, bo tym i większym grzechem jest jego serce! W 
związku z tym, kiedy powiedziałem wam, że śmiech zamienia się w płacz, 
ucztowanie w post i spanie w czuwaniu, zapisałem w trzech słowach wszystko, co 
słyszeliście - że tu na ziemi należy zawsze płakać, i że płacz powinien być z 
serca, ponieważ Bóg, nasz Stwórca, jest obrażony; że powinniście pościć, aby 
panować nad sensem i czuwać, aby nie grzeszyć; i że cielesny płacz i cielesne 
poszczenie i czuwanie powinny być podejmowane zgodnie z konstytucją każdego z 
nich ". 

112. 

Powiedziawszy to, Jezus powiedział: "Wy musicie poszukiwać owoców pola, które 
służą podtrzymaniu naszego życia, ponieważ teraz jest osiem dni, kiedy nie jedliśmy 
chleba. Dlatego będę się modlił do naszego Boga i będę czekał z Barnabą ". 

Tak więc wszyscy uczniowie i apostołowie opuścili czwórki i szóstki i poszli 
zgodnie ze słowem Jezusa. Pozostał z Jezusem, który pisze; po czym Jezus płacząc, 
rzekł: "O Barnaba, muszę wam objawić wielkie tajemnice, które potem odejdę od 
świata, objawisz mu". 



Tedy odpowiedział on, co pisze, płacząc, i rzekł: Bójcie się, Panie, płacz, i inni 
mężowie, albowiem my jesteśmy grzesznikami. A ty, ta sztuka święta i prorok Boży, 
nie pasujesz do tego, aby tak płakać ". 

Jezus odpowiedział: "Wierz mi, Barnaba, abym nie mógł płakać tak bardzo, jak 
powinienem. Gdyby ludzie nie nazywali mnie Bogiem, powinienem był widzieć 
Boga tutaj, tak jak będzie on widziany w raju, i powinien był być bezpieczny, aby nie 
bać się dnia sądu. Ale Bóg wie, że jestem niewinny, ponieważ nigdy nie ukrywałem, 
że uważam się za coś więcej niż biednego niewolnika. Nie, powiadam ci, że gdybym 
nie został nazwany Bogiem, powinienem był zostać wprowadzony do raju, kiedy 
odejdę od świata, podczas gdy teraz nie pójdę tam aż do sądu. Teraz widzisz, jeśli 
mam powód do płaczu. Wiedz, Barnaba, że ??za to muszę mieć wielkie 
prześladowanie, i zostanie sprzedany przez jednego z moich uczniów za trzydzieści 
kawałków pieniędzy. Po czym jestem pewien, że ten, który mnie sprzedaje, będzie 
zabity w imię moje, bo to Bóg zabierze mnie z ziemi, i zmieni wygląd zdrajcy, aby 
każdy uwierzył, że jest mną; niemniej jednak, kiedy umrze zła śmierć, pozostanę w 
tej niesławie przez długi czas na świecie. Ale gdy przyjdzie Mohammed, święty 
posłaniec Boga, ten hańba zostanie zabrany. I to uczyni Bóg, ponieważ wyznałem 
prawdę o Mesjaszu; który da mi tę nagrodę, że będę znany z tego, że żyję i że jestem 
obcy dla tej śmierci niesławy ". 

Wówczas odpowiedział, że pisze: "O mistrzu, powiedz mi, kto jest tym 
nieszczęśnikiem, bo dałem mu zapaść na śmierć". 

"Zawieś swój pokój" - odpowiedział Jezus - bo tak Bóg woli i nie może postąpić 
inaczej; ale widzisz, że kiedy moja matka jest dotknięta takim wydarzeniem, mów jej 
prawdę, aby mogła być pocieszona ". 

Wtedy odpowiedział ten, który pisze: "Wszystko to uczynię, o mistrzu, jeśli Bóg, 
proszę". 

113. 

Kiedy przyszli uczniowie, przynieśli szyszki, a dzięki woli Bożej znaleźli dobrą ilość 
dat. Tak więc po modlitwie w południe jedli razem z Jezusem. Po czym apostołowie i 
uczniowie, widząc go, który pisze smutne oblicze, obawiali się, że Jezus potrzebuje 
szybko odejść od świata. Po czym Jezus pocieszał ich, mówiąc: "Nie bójcie się, bo 
nie nadeszła jeszcze moja godzina, abym odszedł od was. Pozostanę z tobą jeszcze 
przez chwilę. Dlatego muszę was teraz uczyć, abyście wyruszyli, jak powiedziałem, 
przez cały Izrael, aby głosić pokutę; aby Bóg mógł się zlitować nad grzechem 
Izraela. Niech więc każdy z nich wystrzega się lenistwa, a jeszcze bardziej tego, 
który pokutuje; bo każde drzewo, które nie nosi dobrego owocu, będzie ścięte i 
rzucone w ogień. 

"Był obywatel, który miał winnicę, a pośród niej miał ogród, który miał piękne 
drzewo figowe; przez trzy lata, gdy przyszedł właściciel, nie znalazł owocu, i widząc 
każde inne drzewo, tam nagie owoce, powiedział do swego vinedressera: "Odetnij to 
złe drzewo, bo ono cumuluje ziemię". 



"Winedresser odpowiedział:" Nie tak, panie, bo to jest piękne drzewo ". 

"Trzymajcie ich w spokoju" - powiedział właściciel - "bo nie dbam o bezużyteczne 
piękno." Trzeba wiedzieć, że dłoń i balsam są szlachetniejsze od fig. Ale zasadziłem 
na dziedzińcu mojego domu roślinę palmową i jeden z balsamu, który otoczyłem 
kosztownymi murami, ale gdy nie miały one żadnego owocu, ale liście, które 
rozsypały się i podłożyły ziemię przed domem, kazałem obaj zostać usunięci. - 
daleko od domu, który plądruje mój ogród i moją winnicę, gdzie każde inne drzewo 
przynosi owoc - z pewnością nie będę już dłużej cierpiał. 
Wtedy rzekł vinedresser: "Panie, ziemia jest zbyt bogata, poczekaj jeszcze rok, bo 
odetnę gałęzie figowej rośliny i zabiorę z niej bogactwo ziemi, wkładając do ziemi 
biedną ziemię i tak przyniesie owoc ". 

"Właściciel odpowiedział:" Teraz idź i zrób to, bo będę czekać, a roślina figowa 
przyniesie owoce. " Zrozumcie tę przypowieść? 

Uczniowie odpowiedzieli: "Nie, Panie; dlatego nam to wyjaśnij ". 

114. 

Jezus odpowiedział: "Zaprawdę, powiadam wam, właścicielem jest Bóg, a winiarz 
jest jego prawem. Bóg miał w raju palmę i balsam; dla Szatana jest dłoń i pierwszy 
człowiek balsam. Wyrzucili go, ponieważ nie byli owocem dobrych uczynków, lecz 
wypowiadali bezbożne słowa, które były potępieniem wielu aniołów i wielu 
ludzi. Teraz, gdy Bóg ma na świecie człowieka, pośród swoich stworzeń, które służą 
Bogu, wszyscy, zgodnie z Jego przykazaniem; a człowiek, powiadam, nie przynosząc 
owocu, Bóg by go odciął i oddał do piekła, widząc, że nie przebaczył Aniołowi i 
pierwszemu mężczyźnie, ukarując anioła na wieki, i człowieka na pewien czas. W 
związku z tym prawo Boga mówi, że człowiek ma za dużo dobra w tym życiu, a więc 
konieczne jest, aby cierpiał on ucisk i był pozbawiony ziemskich dóbr, aby mógł 
czynić dobre uczynki. Dlatego nasz Bóg oczekuje, aby człowiek był 
pokutujący. Zaprawdę, powiadam wam, że nasz Bóg skazał człowieka, aby działał 
tak, jak powiedział Hiob, przyjaciel i prorok Boga: "Gdy ptak rodzi się, by latać, a 
ryba pływać, tak i człowiek rodzi się do pracy. " 

"Tak samo Dawid, nasz ojciec, prorok Boży, mówi:" Jedząc trudy naszych rąk, 
będziemy błogosławieni i będzie nam dobrze ". 

"Przeto niech każdy pracuje zgodnie ze swą cechą. A teraz powiedz mi, jeśli Dawid, 
nasz ojciec i jego syn Salomon, pracowali własnymi rękami, co powinien zrobić 
grzesznik? 

Powiedział John: "Nauczycielu, do pracy pasuje, ale to powinno zrobić biednych". 

Jezus odpowiedział: "Tak, bo nie mogą zrobić inaczej. Ale czyż nie znasz się dobrze, 
aby być dobrym, musisz być wolny od konieczności? Tak więc słońce i inne planety 
są wzmocnione przez przykazania Boże, aby nie mogły postąpić inaczej, dlatego nie 
będą miały żadnej wartości. Powiedz mi, kiedy Bóg dał przykazanie, by działał, nie 



powiedział: "biedak będzie żył z potu z twarzy"? I Job nie powiedział tego: "Jak ptak 
urodził się, by latać, więc biedny człowiek rodzi się do pracy"? Lecz Bóg rzekł do 
człowieka: "W pocie obliczu twego będziesz jadł chleb", i Job, "Człowiek rodzi się, 
aby pracować". Dlatego [tylko] ten, kto nie jest człowiekiem, jest wolny od tego 
przykazania. Z pewnością nie bez powodu wszystkie rzeczy są kosztowne, ale jest 
wiele wielbłądów bez ludzi: gdyby ci mieli pracować, niektórzy uczęszczają do 
ziemi, a niektórzy łowią wodę, na świecie jest ich najwięcej. A z jego braku 
konieczne będzie rozliczenie się w strasznym dniu sądu. 

115. 

"Pozwól człowiekowi powiedzieć coś do mnie. Co on przyniósł na świat, z powodu 
którego miał żyć bezczynnie? Pewne jest, że urodził się nagi i niezdolny do 
niczego. Stąd, ze wszystkiego, co znalazł, nie jest właścicielem, ale dozownikiem. I 
będzie musiał zdać sprawozdanie z tego okropnego dnia. Ohydne pożądanie, które 
czyni człowieka podobnym do brutalnych bestii, powinno się bardzo 
obawiać; albowiem wróg jest własnego domu, tak że nie można wejść w żadne 
miejsce, do którego nie może przyjść twój wróg. Ach, ilu zginęło z pożądania! Przez 
żądzę przyszedł potop, na tyle, że świat zginął przed miłosierdziem Bożym, tak że 
zbawiono tylko Noego i osiemdziesiąt trzy osoby ludzkie. 

Dla pożądliwości Bóg ogarnął trzy niegodziwe miasta, skąd uciekł tylko Lot i jego 
dwoje dzieci. 

Dla pożądania plemię Beniamina zgasło. I mówię wam szczerze, że gdybym 
opowiedział wam, ilu zginęło z pożądania, pięć dni nie wystarczyłoby. 

Jakub odpowiedział: "O Mistrzu, co znaczy pożądanie?" 

Jezus odpowiedział: "Żądza jest niepohamowanym pragnieniem miłości, która nie 
będąc kierowana rozumem, rozrywa granice ludzkiego intelektu i uczuć; aby 
człowiek, nie znając siebie, kochał to, czego nie powinien nienawidzić. Wierzcie mi, 
gdy człowiek kocha jakąś rzecz, nie dlatego, że Bóg dał mu taką rzecz, ale jako jej 
właściciel, jest on cudzołożnikiem; dla tej duszy, która powinna trwać w jedności z 
Bogiem, jej stwórcą, zjednoczył się ze stworzeniem. I tak Bóg ubolewa nad 
prorokiem Izajaszem, mówiąc: "Popełniłeś rozpusta u wielu kochanków, niemniej 
jednak wróć do mnie, a przyjdę cię". 

"Jak żyje Bóg, w obecności której dusza moja stoi, jeśli wewnątrz serca ludzkiego 
nie było wewnętrznego pożądania, nie popadłby w zewnętrzne; jeśli bowiem korzeń 
zostanie usunięty, drzewo umiera szybko. 

Niech więc człowiek zadowoli się żoną, którą dał mu jego stwórca, i niech zapomni 
o każdej innej kobiecie. 

Andrzej odpowiedział: "Jak mężczyzna zapomni o kobietach, jeśli mieszka w 
mieście, w którym jest ich tak wielu?" 



Jezus odpowiedział: "O, Andrzej, pewny, że ten, który żyje w mieście, wyrządzi mu 
krzywdę; widząc, że miasto jest gąbką, która pociąga za sobą każdą nieprawość. 

116. 

"Zachowanie człowieka w mieście, tak jak żywy żołnierz, gdy ma wrogów wokół 
twierdzy, broniąc się przed każdym atakiem i zawsze obawiając się zdrady ze strony 
obywateli. Mimo to, mówię, niech odpycha wszelkie zewnętrzne pokusy grzechu i 
bój się zmysłu, ponieważ ma on najwyższe pragnienie rzeczy nieczystych. Ale jak się 
obroni, jeśli nie otoczy oka, które jest źródłem każdego cielesnego grzechu? Jak żyje 
Bóg, w obecności której dusza moja stoi, ten, kto nie ma oczu cielesnych, jest 
bezpieczny, aby nie otrzymać kary tylko z trzecim stopniem, podczas gdy ten, kto ma 
oczy, przyjmuje go do siódmego stopnia. 

"W czasach proroka Eliasza stało się tak, że Eliasz widząc płaczącego ślepego, 
człowieka szczęśliwego życia, zapytał go, mówiąc:" Dlaczego płaczesz, bracie? 
" Ślepy odpowiedział: "Płaczę, bo nie widzę proroka Eliasza, świętego Boga". 

"Wtedy Eliasz zgromił go, mówiąc:" Przestań płakać, o człowieku, bo płacząc jesteś 
grzeszny ". 

"Ślepy odpowiedział:" A teraz powiedz mi, czy to grzech widzieć świętego proroka 
Bożego, który wzbudza umarłych i sprawia, że ??ogień zstępuje z nieba? " 

"Eliasz odpowiedział:" Ty nie mówisz prawdy, albowiem Eliasz nie jest w stanie 
uczynić wszystkiego, co powiesz, ponieważ jest człowiekiem, tak jak ty, ponieważ 
wszyscy ludzie na świecie nie mogą unieść się na jedną muchę ". 

"Powiedział ślepiec:" Mówisz to, o człowieku, bo Eliasz musiał zgromić cię za twój 
grzech, dlatego go nienawidzisz ". 

"Eliasz odpowiedział:" Niech się Bogu podoba, że ??mówisz prawdę, ponieważ, 
bracie, gdybym nienawidził Eliasza, powinienem kochać Boga i im bardziej 
powinienem nienawidzić Eliasza, tym bardziej powinienem kochać Boga ". 

"A oto ślepiec bardzo rozgniewał się i rzekł:" Jako żywy Bóg, jesteś bezbożnym 
towarzyszem! Czy Bóg może być kochany, gdy ktoś nienawidzi proroków Boga? 
"Zaproś natychmiast, bo już nie będę cię słuchał!" 

"Eliasz odpowiedział:" Bracie, teraz możesz widzieć swoim intelektem, jak zły jest 
widok cielesny, ponieważ pragniesz ujrzeć Eliasza i nienawidzić Eliasza swoją duszą 
". 

"Niewidomy odpowiedział:" A teraz niech się stanie, bo jesteś diabłem, który 
sprawiłby, żebym zgrzeszył przeciwko świętemu Bogu ". 

"Potem Eliasz westchnął i rzekł ze łzami:" Ty powiedziałeś prawdę, bracie, ponieważ 
moje ciało, które pragniesz ujrzeć, oddziela cię od Boga ". 

"Powiedział ślepiec:" Nie chcę cię widzieć, nie, gdybym miał moje oczy, 
zamknęłbym je tak, aby cię nie widzieć? " 



Wtedy rzekł Eliasz: Wiesz, bracie, że jestem Eliaszem! 

"Niewidomy odpowiedział:" Nie mówisz prawdy ". 

"Wtedy rzekli uczniowie Eliasza:" Bracie, on jest prorokiem Bożym, Eliaszem ". 

"Niech mi powie - rzekł ślepiec - czy on jest prorokiem, jakim jestem potomstwem i 
jak się oślepłem?" 

117. 

"Eliasz odpowiedział:" Ty jesteś z pokolenia Lewiego i dlatego, że wchodząc do 
świątyni Bożej, patrzysz na kobietę, lubisz się blisko świątyni, nasz Bóg zabrał ci 
wzrok ". 

Wtedy płakał ślepiec: "Przebacz mi, święty prorok Boży, bo zgrzeszyłem z tobą, bo 
gdybym cię ujrzał, nie zgrzeszyłbym". 

"Eliasz odpowiedział:" Niech nasz Boże przebaczy ci, bracie, ponieważ, jak widzisz, 
wiem, że powiedziałeś mi prawdę, że im bardziej się nienawidzę, tym bardziej miłuję 
Boga, a gdybyś mnie ujrzał, nadal byś był pożądanie, które nie jest miłe 
Bogu. Albowiem Eliasz nie jest waszym stwórcą, ale Bogiem; skąd, o ile ci chodzi, 
jestem diabłem - powiedział Eliasz, płacząc - bo odstąpię cię od twego 
stwórcy. Płacz, bracie, bo nie masz tego światła, które sprawiłoby, że ujrzałbyś 
prawdę od fałszywego, bo gdybyś miał, że nie pogardziłbyś moją doktryną. Dlatego 
powiadam wam, że wielu pragnie ujrzeć Mnie i przybyć z daleka, aby Mnie 
zobaczyć, którzy gardzą moimi słowami. Dlatego lepiej dla nich, dla ich zbawienia, 
że ??nie mają oczu, 

Wtedy rzekł Jezus wzdychając: "Czyście zrozumieli wszystko, co powiedział 
Eliasz?" 

Uczniowie odpowiedzieli: "W korzeniu zrozumieliśmy, a my jesteśmy obok siebie, 
mając świadomość, że tutaj na ziemi jest bardzo niewielu, którzy nie są 
bałwochwalcami". 

118. 

Wtedy Jezus rzekł: "Mówicie prawdę, bo teraz Izrael pragnął ustanowić 
bałwochwalstwo, które mają w swoich sercach, trzymając mnie za Boga; wielu z 
nich teraz pogardziło moją nauką, mówiąc, że mogę uczynić siebie panem z całej 
Judei, jeśli wyznaję, że jestem Bogiem, i że jestem szalony, aby życzyć sobie żyć w 
ubóstwie wśród pustynnych miejsc, i nie przebywać stale wśród książąt w delikatne 
życie. Och, nieszczęsny człowieku, który pryzuje światło wspólne dla much i 
mrówek i lekceważy światło, które jest wspólne tylko dla aniołów, proroków i 
świętych przyjaciół Boga! 

"Jeśli więc, oko nie będzie strzeżone, O, Andrew, powiadam ci, że nie da się nie 
wpaść w przypływie pożądania. Dlatego prorok Jeremiasz, płacząc gwałtownie, 
powiedział prawdziwie: "Oko moje jest złodziejem, który okrada duszę 



moję". Dlatego też Dawid, nasz ojciec, modlił się z największą tęsknotą do Boga, 
naszego Pana, aby odwrócił oczy, aby nie ujrzeć próżności. Bo naprawdę wszystko, 
co ma koniec, jest próżne. Powiedz mi więc, czy ktoś miałby dwa pensy na chleb, 
czy wydałby go na zakup dymu? Z pewnością nie, widząc, że dym szkodzi oczom i 
nie daje pożywienia ciału. Mimo to pozwólcie, aby to uczynił, ponieważ z 
zewnętrznym spojrzeniem jego oczu i wewnętrznym spojrzeniem swego umysłu 
powinien starać się poznać Boga, swego Stwórcę, i rozkoszować się wolą Jego woli, 
i nie powinien sprawić, że stworzenie będzie jego końcem, 

119. 

"Zaprawdę, za każdym razem, gdy człowiek widzi rzecz i zapomina o Bogu, który 
uczynił ją dla człowieka, zgrzeszył. Bo jeśli twój przyjaciel da ci trochę na pamięć, a 
ty go sprzedasz i zapomnisz o swoim przyjacielu, obrażasz swojego 
przyjaciela. Nawet taki człowiek; albowiem gdy widzi stwórcę i nie ma w pamięci 
stwórcy, który z miłości do człowieka je stworzył, grzeszy przeciw Bogu swemu 
stwórcy niewdzięcznością. 

"Przeto, który ujrzy kobiety i zapomni o Bogu, który dla dobra człowieka stworzył 
kobietę, będzie ją kochał i pożądał jej. I do tego stopnia ta żądza Jego wybuchnie, że 
będzie kochał wszystko jak to, co się kocha: tak więc przyjdzie ten grzech, którego 
wstydem jest mieć pamięć. Jeśli więc człowiek oczyści mu oczy, będzie panem 
zmysłu, który nie może pragnąć tego, co nie jest mu przedstawione. Albowiem ciało 
też poddane będzie duchowi. Ponieważ jak statek nie może poruszać się bez wiatru, 
tak ciało bez sensu nie może grzeszyć. 

"Że potem konieczne będzie, aby pokutnik przemienił opowieści w modlitwę, sam 
rozum pokaże, nawet jeśli nie było to także przykazanie Boże. Albowiem w każdym 
próżnym słowie człowiek grzeszy, a nasz Bóg wypala grzech przez modlitwę. Bo ta 
modlitwa jest orędownikiem duszy; modlitwa jest lekarstwem duszy; modlitwa jest 
obroną serca; modlitwa jest bronią wiary, modlitwa jest uchem sensu; modlitwa jest 
solą ciała, która sprawia, że ??nie jest ona zepsuta przez grzech. Mówię wam, że 
modlitwa jest darem naszego życia, przez co człowiek, który się modli, będzie bronił 
się w dniu sądu, gdyż zachowa swą duszę przed grzechem tutaj na ziemi i zachowa 
swoje serce, aby nie została dotknięta przez zło pragnienia; obrażanie szatana, 
ponieważ zachowa swój sens w prawie Bożym, 

"Gdy żyje Bóg, w obecności której jesteśmy, człowiek bez modlitwy nie może już 
być człowiekiem o dobrych uczynkach, jak człowiek głupi, który może sprzeciwić 
się swojej sprawie ślepemu; przetokę można wyleczyć bez maści; człowiek broni się 
bez ruchu; lub atakować innego bez broni, żeglować bez steru, lub zachowywać 
martwe ciało bez soli. Zaprawdę, kto nie ma ręki, nie może otrzymać. Gdyby 
człowiek mógł zmienić gnój w złoto i glinę w cukier, co by zrobił? 

Wtedy Jezus milczący, uczniowie odpowiedzieli: "Nikt nie ćwiczył się w żaden inny 
sposób, jak tylko przy wytwarzaniu złota i cukru". Wtedy Jezus powiedział: 
"Dlaczego więc człowiek nie przemienia głupich opowieści w modlitwę? Czy jest to 



czas, dany mu przez Boga, aby obrazić Boga? Bo jaki książę podarowałby miastu 
swój przedmiot, aby ten mógł wynaleźć mu wojnę? Gdy żył Bóg, gdyby człowiek 
wiedział, w jaki sposób dusza przemienia się przez próżne rozmowy, szybciej 
zgryzłby zębami język niż mówił. O nieszczęsny świat! ponieważ dzisiejsi ludzie nie 
zbierają się razem na modlitwę, ale na werandach świątyni iw samej świątyni szatan 
ma tam ofiarę próżnego gadania, i to, co gorsze - rzeczy, o których nie mogę mówić 
bez wstydu. 

120. 

"Owocem próżnego mówienia jest to, że osłabia ono intelekt w taki sposób, że nie 
jest gotowy na przyjęcie prawdy; nawet jak koń przyzwyczajony do noszenia, ale 
jedna uncja stada bawełny nie może znieść stu funtów kamienia. 

- Ale gorszy jest człowiek, który spędza czas na żartach. Kiedy będzie się modlić, 
Szatan włoży w pamięć te same dowcipy, tak że gdy będzie musiał płakać nad 
swoimi grzechami, aby sprowokować Boga do miłosierdzia i uzyskać przebaczenie 
za swoje grzechy, śmiejąc się, prowokuje Boga do gniewu; który będzie go karał i 
wyrzucał. 
Biada tym, którzy żartują i rozmawiają na próżno! Ale jeśli nasz Bóg obrzydliwi ich, 
żartuje i rozmawia na próżno, to jak źle ich trzyma, szemrząc i oczerniając swoich 
bliźnich, iw jakim położeniu będą oni zajmować się grzeszeniem, jak w biznesie 
niezwykle potrzebnym? O nieczysty świat, nie mogę pojąć, jak ciężko zostaniesz 
ukarany przez Boga! On więc, kto by pokutował, on, jak powiadam, musi wydać 
swoje słowa za cenę złota ". 

Jego uczniowie odpowiedzieli: "Kto teraz kupi słowa człowieka za cenę złota? Z 
pewnością nikt. I jak będzie on czynił pokutę? Jest pewne, że stanie się chciwy! 

Jezus odpowiedział: "Masz serce tak ciężkie, że nie jestem w stanie go 
podnieść. Dlatego w każdym słowie konieczne jest, aby powiedzieć ci znaczenie. Ale 
dziękujcie Bogu, który dał wam łaskę poznania tajemnic Boga. Nie mówię, że 
penitent powinien sprzedawać swoje przemówienia, ale mówię, że kiedy mówi, 
powinien myśleć, że rzuca złoto. Bo rzeczywiście tak czyniąc, tak jak złoto 
wydawane jest na niezbędne rzeczy, więc będzie mówił tylko wtedy, gdy będzie 
trzeba mówić. I tak jak nikt nie wydaje złota na rzecz, która spowoduje zranienie 
jego ciała, niech więc nie mówi o rzeczach, które mogłyby zranić jego duszę. 

121. 

"Kiedy gubernator aresztuje więźnia, którego bada, a notariusz spisuje [sprawę], 
powiedz mi, jak ten człowiek mówi?" 

Uczniowie odpowiedzieli: "On mówi ze strachem i do rzeczy, aby nie wzbudzać 
podejrzeń o sobie, i jest ostrożny, aby nie mówić niczego, co mogłoby nie podobać 
się gubernatorowi, ale pragnie mówić nieco, w jaki sposób może zostać uwolniony". 



Wtedy Jezus odpowiedział: "To powinno uczynić penitenta, aby nie stracić 
duszy. Albowiem Bóg dał każdemu dwa anioły dla notariuszy, jeden piszący dobro, 
drugi złego, jakie człowiek ma. Jeśli wtedy człowiek otrzymałby łaskę, niech mierzy 
swą rozmowę bardziej niż mierzy złoto. 

122. 

"Jeśli chodzi o skąpstwo, to trzeba je zmienić w jałmużnę. Zaprawdę, powiadam 
wam, że nawet jako pionek ma na końcu swój środek, tak chciwiec ma piekło na 
swój koniec, ponieważ nie jest możliwe, aby zachłanny posiadał jakiekolwiek dobro 
w raju. Wiesz, dlaczego? bo wam powiem. Jak żyje Bóg, w którego obecności stoi 
moja dusza, chciwy, mimo że milczy ze swoim językiem, swoimi dziełami mówi: 
"Nie ma innego Boga niż ja". O ile wszystko, co ma, to jest warte poświęcenia dla 
własnej przyjemności, bez względu na swój początek lub koniec, że rodzi się nagi, a 
umieranie opuszcza wszystkich. 

"A teraz powiedz mi: gdyby Herod dał ci ogród do zachowania, a wy byliście słabi 
jako właściciele, nie posyłając żadnego owocu na Heroda, a kiedy Herod posłał po 
owoce, odepchnęliście jego posłańców, powiedzcie mi, czy bylibyście sprawiają, że 
królowie nad tym ogrodem? Z pewnością tak. A teraz powiadam wam, że tak chciwy 
człowiek czyni samego Boga ponad swoje bogactwa, które Bóg mu dał. 
"Chciwość jest pragnieniem zmysłu, który utracił Boga przez grzech, ponieważ żyje 
z przyjemności i nie jest w stanie rozkoszować się Bogiem, który jest przed nim 
ukryty, otacza się doczesnymi rzeczami, które posiada jako dobro; i wzrasta tym 
silniej, im bardziej się pozbawia Boga. 

"Tak więc nawrócenie grzesznika pochodzi od Boga, który daje łaskę pokuty. Jak 
powiedział nasz ojciec Dawid: "Ta zmiana pochodzi z prawej ręki Boga". 

"Jest konieczne, abym wam powiedział, jakiego rodzaju jest człowiek, gdybyście 
wiedzieli, jak należy czynić pokutę. Dlatego dziś dziękujemy Bogu, który dał nam 
łaskę, aby przekazać Jego wolę przez moje słowo. " 

Po czym podniósł ręce i modlił się, mówiąc: "Panie Boże wszechmogący i 
miłosierny, który w miłosierdziu stworzył nas, dając nam rangę ludzi, twoich sług, z 
wiarą twego prawdziwego posłańca, dziękujemy Ci za wszystkie twoje korzyści i 
wielbiłbym cię tylko przez wszystkie dni naszego życia, opłakując nasze grzechy, 
modląc się i dając jałmużnę, pościwszy i studiując twoje słowo, pouczając tych, 
którzy nie znają Twojej woli, cierpiąc przez świat z miłości do ciebie i porzucając 
nasze życie aż do śmierci, aby ci służyć. O, Panie, ocal nas od Szatana, od ciała i od 
świata, tak jak zbawiłeś swego wybrańca z miłości do siebie samego i miłości do 
twojego posłańca, dla którego mnie stworzyłeś, i dla miłości wszystkich twoich 
święci i prorocy ". 

Uczniowie kiedykolwiek odpowiedzieli: "Niech tak będzie", "Niech tak będzie, 
Panie", niech tak się stanie, Boże nasz miłosierny. 



123. 

Kiedy był dzień, piątek rano, wcześnie, Jezus po modlitwie zebrał swoich uczniów i 
rzekł do nich: "Usiądźmy; albowiem tego dnia Bóg stworzył człowieka z gliny 
ziemi; mimo to powiem ci, czym jest człowiek, jeśli Bóg, proszę. 

Kiedy wszyscy już usiedli, Jezus powtórzył: "Nasz Bóg, aby ukazać swym 
stworzeniom swoją dobroć i miłosierdzie, a także wszechmoc, dzięki swemu 
wyzwoleniu i sprawiedliwości, stworzył kompozycję czterech rzeczy przeciwnych 
sobie nawzajem i zjednoczył je w jednym. Ostatnim przedmiotem, którym jest 
człowiek - a to jest ziemia, powietrze, woda i ogień - aby każdy mógł złagodzić 
swoje przeciwieństwo. I uczynił z tych czterech rzeczy naczynie, które jest ludzkim 
ciałem, z ciała, kości, krwi, szpiku i skóry, z nerwami i żyłami, i ze wszystkimi jego 
wnętrznościami; w którym Bóg umieścił duszę i zmysł, jako dwie ręce tego życia: 
dając zmysłowi każdą część ciała, ponieważ rozpływała się tam jak olej. I dusza dała 
mu za serce, w którym, połączona z sensem, powinna rządzić całym życiem. 

"Bóg, stwarzając w ten sposób człowieka, włożył w niego światło, które nazywane 
jest rozumem, które miało zjednoczyć ciało, zmysł i duszę w jednym celu - aby 
pracować dla służby Bożej. 

"Po czym umieszczając tę ??pracę w raju, a powód został uwiedziony sensem przez 
działanie szatana, ciało straciło swój odpoczynek, sens stracił radość, dzięki której 
żyje, a dusza straciła swoje piękno. 

"Człowiek, który doszedł do takiej sytuacji, ten zmysł, który nie spoczywa w pracy, 
lecz szuka rozkoszy, nie jest ograniczany przez rozum, podąża za światłem, które 
pokazują mu oczy; skąd oczy nie są w stanie zobaczyć niczego oprócz próżności, 
sam się zwodzi, a więc, wybierając rzeczy ziemskie, grzeszne. 

"Tak więc, dzięki miłosierdziu Bożemu, ludzki rozum musi być oświecony na nowo, 
aby poznać dobro od zła i [rozróżnić] prawdziwą radość: wiedząc, który grzesznik 
nawraca się na pokutę. Dlatego zaprawdę powiadam wam, że jeśli Bóg, Pan nasz, nie 
oświeci serca ludzkiego, rozum ludzki nie przyniesie pożytku ". 

Jan odpowiedział: "Do jakiego końca służy mowa ludzkości?" 

Jezus odpowiedział: "Człowiek jak człowiek nie ma nic, aby nawrócić człowieka na 
skruchę; ale człowiek jako środek, którego używa Bóg, nawraca człowieka; tak, że 
widząc, że Bóg działa w sposób tajemny w człowieku dla zbawienia człowieka, 
należy wysłuchać każdego człowieka, aby pośród wszystkich mógł być przyjęty ten, 
w którym Bóg mówi do nas ". 

Jakub odpowiedział: "O Mistrzu, jeśli przypadkiem przyjdzie fałszywy prorok i 
kłamliwy nauczyciel udający, że nas poucza, co powinniśmy zrobić?" 

124. 

Jezus odpowiedział w przypowieści: "Człowiek idzie łowić rybami, a tam porywa 
wiele ryb, ale te, które są złe, odrzuca. 



"I wyszedł człowiek, aby siać, ale tylko ziarno, które spada na dobrą ziemię, rodziło 
ziarno. 

"Mimo to powinniście czynić, słuchając wszystkich i przyjmując tylko prawdę, 
widząc, że sama prawda przynosi owoc do życia wiecznego". 

Wtedy Andrzej odpowiedział: "Jak teraz poznana będzie prawda?" 

Jezus odpowiedział: "Wszystko, co zgodne jest z Księgą Mojżesza, przyjmujemy za 
prawdę; widząc, że Bóg jest jeden, prawda jest jedna; skąd wynika, że ??doktryna 
jest jedna, a sens doktryny jest jeden; dlatego wiara jest jedna. Zaprawdę, powiadam 
wam, że gdyby prawda nie została usunięta z księgi Mojżesza, Bóg nie dałby 
Dawidowi, naszemu ojcu, drugiego. A jeśli Księga Dawida nie byłaby skażona, Bóg 
nie oddałby mi Ewangelii; widząc, że Pan, nasz Bóg, jest niezmienny, i powiedział, 
ale jedno przesłanie do wszystkich ludzi. Dlatego przyjdzie posłaniec Boga, aby 
oczyścił wszystko to, co bezbożni skażili moją księgę ". 

Wtedy odpowiedział ten, który pisze: "Nauczycielu, co zrobi człowiek, gdy zakon 
zostanie znaleziony, a fałszywy prorok będzie mówił?" 

Jezus odpowiedział: "Wielkie jest twoje pytanie, o Barnaba. Dlatego powiadam ci, że 
w tym czasie niewielu jest zbawionych, widząc, że ludzie nie uważają ich końca, 
którym jest Bóg. Jak żyje Bóg, w obecności której dusza moja stoi, każda doktryna, 
która odwróci człowieka od swego końca, którym jest Bóg, jest najgorszą 
doktryną. Dlatego są trzy rzeczy, które rozważysz w doktrynie - mianowicie: miłość 
do Boga, litość do bliźniego i nienawiść do samego siebie, która obraziła Boga i 
każdego dnia Go obrażała. Dlatego unika się wszelkiej doktryny sprzecznej z tymi 
trzema głowami, ponieważ jest ona najgorsza. 

125. 

"Powrócę teraz do chciwości: i mówię wam, że kiedy zmysły osiągną coś, lub będą 
trwale zachowywać, powód musi powiedzieć:" Taka rzecz będzie miała swój koniec 
". Jest pewne, że jeśli to się skończy, szaleństwem będzie kochanie tego. Dlatego 
należy kochać i zatrzymać to, co nie będzie miało końca. 

"Niech skąpstwo zostanie przemienione na jałmużnę, prawidłowo rozdzielając to, co 
[człowiek] nabył niesłusznie. 

"I niech się upewni, że to, co prawica ręka da lewicy, nie będzie wiedzieć". Ponieważ 
obłudnicy, gdy robią jałmużnę, pragną być widziani i chwaleni przez 
świat. Zaprawdę, oni są próżni, widząc, że ten, od którego człowiek pracuje od 
Niego, otrzymuje zapłatę. Jeśli więc człowiek otrzymałby coś od Boga, to musiałby 
służyć Bogu. 

"I widzicie, że kiedy robicie jałmużnę, uważacie, że dajecie Bogu wszystko, co 
[dajecie] z miłości do Boga. Przeto nie bądźcie wolni, dawać, i dawać z tego, co 
najlepsze, z miłości Bożej. 



"Powiedz mi, czy chcesz, abyś otrzymał od Boga wszystko, co złe? Z pewnością nie, 
proch i popioły! W jaki więc sposób uwierzyliście w was, jeśli dacie zło z miłości do 
Boga? 

"Lepiej nie dawać nic, niż dawać coś złego; albowiem nie dając, będziecie mieli 
jakąś wymówkę według świata; aleście czyniąc rzecz bezwartościową i zachowując 
to, co najlepsze dla siebie, cóż będzie za wymówką? 

"I to wszystko, co muszę ci powiedzieć o skruchy". 

Barnaba odpowiedział: "Jak długo powinna trwać pokuta?" 

Jezus odpowiedział: "Dopóki człowiek jest w stanie grzechu, powinien zawsze 
pokutować i czynić pokutę za to, dlatego że ludzkie życie zawsze grzeszy, tak 
powinno zawsze czynić pokutę; chyba, że ??lepiej będziecie uwydatnić swoje buty 
niż swoją duszę, ponieważ za każdym razem, gdy pękają wasze buty, wylecz jecie. 

126. 

Jezus wezwał swoich uczniów i wysłał ich przez dwa i dwa przez region Izraela, 
mówiąc: "Idźcie i głoszcie, jakoście słyszeli". 

Potem pokłonili się, a on położył rękę na ich głowach, mówiąc: "W imię Boże, daj 
zdrowie chorym, wyrzućcie demony i sprzeniewierzajcie się Izraelowi względem 
mnie, mówiąc im to, co powiedziałem przed arcykapłanem. " 

Odeszli więc, wszyscy uratowali tego, który pisze, z Jakubem i Janem; i przeszli 
przez całą Judę, głosząc pokutę, tak jak im powiedział Jezus, uzdrawiając wszelką 
chorobę, tak, że w Izraelu zostały potwierdzone słowa Jezusa, że ??Bóg jest jeden, a 
Jezus jest prorokiem Boga, gdy widzieli tak wiele ludu to, co Jezus uczynił w 
sprawie uzdrowienia chorych. 

Lecz synowie diabła znaleźli inny sposób prześladowania Jezusa, a ci byli kapłanami 
i uczonymi w Piśmie. Po czym zaczęli mówić, że Jezus dążył do monarchii nad 
Izraelem. Ale bali się zwykłych ludzi, dlatego w tajemnicy spiskowali przeciwko 
Jezusowi. 

Po przejściu przez Judea uczniowie wrócili do Jezusa, który przyjął ich jako ojciec, 
przyjmując swoich synów, mówiąc: "Powiedz mi, jak dokonał Pan, nasz Bóg? Z 
pewnością widziałem, jak Szatan pada pod waszymi stopami, a wy drepczycie na 
niego, tak jak winiarz ścina winogrona! 

Uczniowie odpowiedzieli: "Panie, uzdrowiliśmy niezliczonych chorych i 
wyrzuciliśmy wiele demonów, które dręczyły ludzi". 

Jezus powiedział: "Boże, odpuść wam, bracia, bo zgrzeszyliście, mówiąc:" 
Uzdrowiliśmy ", widząc, że Bóg uczynił wszystko. 

Wtedy powiedzieli: "Rozmawialiśmy głupio; dlatego naucz nas mówić. " 

Jezus odpowiedział: "W każdym dobrym dziele powie" Bóg dokonał ", a każdy zły 
mówi:" Zgrzeszyłem ". 



"Tak samo zrobimy" - powiedzieli mu uczniowie. 

Wtedy Jezus rzekł: "Co mówi Izrael, widząc, jak Bóg czyni z rąk tylu ludzi, co Bóg 
uczynił moimi rękami?" 

Uczniowie odpowiedzieli: "Mówią, że jest tylko jeden Bóg i że jesteś Bożym 
prorokiem". 

Jezus odpowiedział z radosnym wyrazem twarzy: "Niech będzie błogosławione 
święte imię Boga, który nie wzgardził pragnieniem swego sługi". A kiedy to 
powiedział, udali się na spoczynek. 

127. 

Jezus odszedł z pustyni i wszedł do Jerozolimy; po czym wszyscy ludzie pobiegli do 
świątyni, aby go zobaczyć. Po czytaniu Psalmów Jezus zgromadził się na szczycie, 
na którym pisarz zwykł się podnosić, i mając wezwanie do milczenia ręką, 
powiedział: "Błogosławione niech będzie święte imię Boga, o bracia, który nas 
stworzył glina ziemi, a nie płonącego ducha. Gdy bowiem grzeszymy, znajdujemy 
miłosierdzie przed Bogiem, którego Szatan nigdy nie znajdzie, ponieważ przez swoją 
pychę jest niepoprawny, mówiąc, że zawsze jest szlachetny, ponieważ jest duchem 
płonącym. 

"Czy słyszeliście, bracia, o tym, co mówi nasz ojciec, Dawid, o naszym Bogu, że 
przypomina sobie, że jesteśmy prochami i że nasz duch już nie powraca i nie 
powraca, dlatego, że zmiłuł się nad nami? Błogosławieni, którzy znają te słowa, gdyż 
nie będą grzeszyć przeciwko Panu ich na wieki, widząc, że po grzechu żałują, a 
grzech ich nie trwa. Biada tym, którzy się wywyższają, albowiem oni będą 
upokorzeni do płonących węgli piekielnych. Powiedzcie, bracia, jaka jest przyczyna 
wywyższenia? Czy na ziemi jest coś dobrego? Nie, z pewnością, jak powiedział 
Salomon, prorok Boży: "Wszystko, co jest pod słońcem, jest marnością". Ale jeśli 
rzeczy tego świata nie dają nam powodu, by wychwalać się w naszym sercu, tym 
mniej nasze życie daje nam przyczynę; ponieważ jest obciążony wieloma 
nieszczęściami, ponieważ wszystkie stworzenia gorsze od człowieka walczą 
przeciwko nam. O, ilu zostało zabitych przez płonące upały lata; ilu zostało zabitych 
przez mróz i mroźną zimę; ilu zostało zabitych przez błyskawice i grad; ilu zostało 
zatopionych w morzu przez furię wiatrów; ilu umarło od zarazy, głodu, albo dlatego, 
że zostały pożarte przez dzikie bestie, ukąszone węże, zakneblowane jedzeniem! O 
nieszczęsny człowieku, który wywyższa samego siebie tak bardzo, by go zważyć, 
czekają na niego wszystkie stworzenia na każdym miejscu! Ale cóż mam powiedzieć 
o ciele i poczuciu, które pożądają tylko niegodziwości; świata, które nie mają nic 
oprócz grzechu; bezbożników, którzy służąc szatanowi, prześladują każdego, kto by 
żył zgodnie z prawem Bożym? Pewni są bracia, że ??jeśli człowiek, jak mówi nasz 
ojciec Dawid, 

"Aby wychwalać się w sercu, jest tylko zamknięcie litości i miłosierdzia Bożego, aby 
nie przebaczył. Albowiem nasz ojciec, Dawid, mówi, że nasz Bóg przypomina sobie, 
że jesteśmy tylko prochem, a nasz duch idzie i nie powraca. Kto więc jest przed sobą, 



zaprzecza, że ??jest prochem, i dlatego nie znając jego potrzeby, nie prosi o pomoc, a 
tak bardzo rozzłościł Boga swym pomocnikiem. Jak żyje Bóg, w obecności której 
dusza moja stoi, Bóg przebaczyłby Szatanowi, gdyby szatan poznał swoją nędzę i 
poprosił o miłosierdzie swego Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. 

128. 

"W związku z tym, bracia, ja, człowiek, kurz i glina, którzy chodzą po ziemi, 
powiedzcie wam: czyńcie pokutę i poznajcie wasze grzechy. Mówię braciom, że 
Szatan, za sprawą rzymskiej soldiery, oszukał was, gdy mówiliście, że jestem 
Bogiem. Dlatego strzeżcie się, abyście nie uwierzyli im, widząc, że padli pod 
przekleństwem Boga, służąc fałszywym i kłamliwym bogom; tak jak nasz ojciec 
Dawid wzywa klątwę na nich, mówiąc: "Bogowie narodów są srebrne i złote, dzieło 
rąk ich, którzy mają oczy i nie widzą, mają uszy i nie słyszą, mają nosy i nie pachną, 
mają usta i nie jedzą, mają język i nie mówią, mają ręce i nie dotykają, mają stopy i 
nie chodzą ". Dlatego rzekł Dawid, nasz ojciec, modląc się za naszego żywego Boga: 
"Oni są podobni do nich, którzy je tworzą i ufają im". 

"O pycha niesłyszana, ta duma człowieka, która została stworzona przez Boga z 
ziemi, zapomina o jego stanie i sprowadzi Boga do własnej przyjemności! Gdzie w 
milczeniu wyśmiewa Boga, tak jakby mówił: "Nie ma sensu służyć Bogu". Bo tak 
pokazują swoje dzieła. Aby to uczynić, Szatan chciał cię zredukować, bracia, abyś ty 
uwierzył, że jestem Bogiem; ponieważ nie jestem w stanie stworzyć muchy, będąc 
znośną i śmiertelną, nie mogę dać ci nic użytecznego, widząc, że ja sam potrzebuję 
wszystkiego. W jaki więc sposób mógłbym wam pomóc we wszystkim, jak to jest 
właściwe dla Boga? 

"Czy więc my, którzy mamy dla naszego Boga, wielkiego Boga, który stworzył 
wszechświat słowem, kpimy z pogan i ich bogów? 

"Byli dwaj ludzie, którzy przybyli tutaj do świątyni, aby się modlić: ten był 
faryzeuszem, a drugi celnikiem. Faryzeusz zbliżył się do sanktuarium i modląc się z 
podniesioną twarzą powiedział: "Dziękuję Ci, Panie, Boże mój, ponieważ nie jestem 
jak inni ludzie, grzesznicy, którzy czynią każdą niegodziwość, a szczególnie jak ten 
celnik, ponieważ ja szybko dwa razy w tygodniu i dawaj dziesięciny ze wszystkiego, 
co posiadam ". 

"Celnik pozostał z daleka, pochylił się ku ziemi i bijąc się w piersi powiedział z 
pochyloną głową:" Panie, nie jestem godzien patrzeć na niebo ani na twoją 
świątynię, bo wiele zgrzeszyłem, zmiłuj się nade mną ! " 

"Zaprawdę, powiadam wam, celnik zszedł ze świątyni lepiej niż Faryzeusz, gdyż 
usprawiedliwił go nasz Bóg, przebaczając mu wszystkie grzechy. Lecz faryzeusz 
upadł w gorszym przypadku niż celnik, ponieważ nasz Bóg go odrzucił, mając 
uczynki w obrzydliwości. 



129. 

"Czy siekierę, przypadek, pochwalić się wyciąć w lesie, w którym człowiek zrobił 
ogród? Nie, zapewne, bo człowiek uczynił wszystko, i uczynił sobie siekierę, swoimi 
rękami. 

"A ty, człowieku, możesz się opowiadać o tym, co dobre, widząc, że nasz Bóg 
stworzył cię z gliny i działa na tobie wszystko, co dobre, co się stało?" 

"I pogardzasz swoim bliźnim? Czy nie wiesz, że gdyby Bóg nie zachował ciebie od 
szatana, byłbyś gorszy od szatana? 

Czy teraz nie wiesz, że jeden grzech zmienił najpiękniejszego anioła na najbardziej 
odrażającego demona? I że najdoskonalszy człowiek, który przyszedł na świat, który 
był Adamem, zamienił się w nieszczęsną istotę, poddając go temu, co my cierpimy, 
wraz z całym jego potomstwem? Jaki więc dekret masz w mocy, w którym możesz 
żyć z przyjemności bez lęku: Biada tobie, glinie, albowiem wywyższłeś się ponad 
Boga, który cię stworzył, będziesz poniżony pod stopami szatana, czeka na ciebie. 

Mówiąc to, Jezus modlił się, podnosząc ręce do Pana, a lud powiedział: "Niech tak 
będzie! Niech tak będzie!' Kiedy skończył swoją modlitwę, zstąpił ze szczytu. Po 
czym przywiodło mu wielu chorych ludów, których uzdrowił, i odszedł ze 
świątyni. Wówczas Szymon, trędowaty, którego Jezus oczyścił, zaprosił go do 
zjedzenia chleba. 

Kapłani i uczeni w Piśmie, którzy nienawidzili Jezusa, przekazali rzymskim 
żołnierzom to, co Jezus powiedział przeciw ich bogom. Bo przecież szukali, jak go 
zabić, ale nie, bo bali się ludu. 

Jezus, wszedłszy do domu Szymona, usiadł przy stole. A gdy jadł, ujrzała kobietę 
imieniem Maryja, publiczną grzesznicę, weszła do domu i rzuciła się na ziemię za 
nogami Jezusa, obmyła je łzami, namaściła je drogocenną maścią i wytarła je włosy 
jej głowy. Szymon był zgorszony, a wszyscy, którzy siedzieli przy mięsie, mówili w 
swoich sercach: "Gdyby ten człowiek był prorokiem, wiedziałby, kim i czym jest ta 
kobieta, i nie pozwoliłby jej dotknąć go". 

Wtedy Jezus powiedział: "Szymonie, mam ci coś do powiedzenia". 

Szymon odpowiedział: "Mówie, Nauczycielu, bo pragnę Twego słowa". 

130. 

Jezus powiedział: "Był człowiek, który miał dwóch dłużników. Ten, któremu 
wierzono, miał pięćdziesiąt pensów, a pozostałe pięćset. Po czym, gdy żaden z nich 
nie miał środków na zapłacenie, właściciel, poruszony ze współczuciem, wybaczył 
dług wobec każdego. Który z nich najbardziej pokochałby swojego wierzyciela? 

Szymon odpowiedział: "Ten, komu został odpuszczony większy dług". 



Jezus powiedział: "Tyś dobrze powiedział; Mówię tobie, oto więc oto ta kobieta i 
ty; bo oboje jesteście dłużnikami Bogu, jeden za trąd ciała, drugi za trąd duszy, 
którym jest grzech. 

"Boże, nasz Panie, poruszony współczuciem poprzez moje modlitwy, pragnął 
uzdrowić twoje ciało i duszę. Dlatego mało miłujesz mię, albowiem mało otrzymałeś 
jako dar. A gdy weszłam do domu twego, mnie nie pocałowałeś, ani nie namaściłeś 
głowy mojej. Ale ta kobieta, oto! zaraz po wejściu do domu swego postawiła się u 
moich stóp, które obmyła łzami i namaściła drogocenną maścią. Dlatego zaprawdę 
powiadam wam, wiele grzechów jest jej odpuszczonych, ponieważ wiele ukochała 
". I zwrócił się do kobiety, którą powiedział: "Idź w pokoju, bo Pan, Bóg nasz, 
przebaczył twoje grzechy; ale patrz, nie grzesz więcej. Twoja wiara cię ocaliła ". 

131. 

Jego uczniowie zbliżyli się do Jezusa po nocnej modlitwie i powiedzieli: "O Panie, 
jak mamy czynić, aby uniknąć pychy?" 

Jezus odpowiedział: "Czy widzieliście biednego człowieka zaproszonego do domu 
księcia na chleb?" 

Jan odpowiedział: "Zjadłem chleb w domu Heroda. Zanim poznałem cię, poszedłem 
na ryby i sprzedałem rybę rodzinie Heroda. Po czym, pewnego dnia, kiedy go 
ucztował, przywiozłem mu rybę, kazał mi tam zostać i jeść. 

Wtedy Jezus rzekł: "Jakże jadłeś chleb z niewiernymi? Niech ci Bóg wybaczy, o 
John! Ale powiedz mi, w jaki sposób postawiłeś się przy stole? Czy szukałeś 
najlepszego miejsca? Czy prosiłeś o najdelikatniejsze jedzenie? Czy mówiłeś, gdy 
nie pytałeś przy stole? Czy uważałeś się za bardziej godnego niż inni, aby usiąść 
przy stole? 

Jan odpowiedział: "Jako żywy Bóg, nie odważyłem się podnieść oczu, widząc siebie, 
biednego rybaka, źle ubranego, siedzącego pośród baronów króla. Gdy król dał mi 
kawałek ciała, pomyślał, że świat spadł na moją głowę, z powodu wielkości łaski, 
którą król mi uczynił. I zaprawdę, powiadam, że gdyby król był z naszego Prawa, 
powinienem był czuć, że będę mu służył przez wszystkie dni mego życia. 

Jezus zawołał: "Zawrzyj pokój, John, boję się, aby Bóg nie wrzucił nas w otchłań, 
tak jak Abiram, dla naszej pychy!" 

Uczniowie drżeli ze strachu na słowa Jezusa; kiedy znowu powiedział: "Bójmy się 
Boga, aby nas nie wtrącił do otchłani dla naszej pychy. 

"O bracia, czy słyszeliście o Janie, co się dzieje w domu księcia? Biada człowiekowi, 
który przyszedł na świat, bo gdy będą żyć w pychy, umrą z pogardą i wpadną w 
zamieszanie. 

"Albowiem ten świat jest domem, w którym Bóg ucztuje ludzi, w którym jadłem 
wszystkich świętych i proroków Boga. Zaprawdę, powiadam wam: wszystko, co 
człowiek przyjmuje, otrzymuje od Boga. Dlatego człowiek powinien znosić siebie z 



najgłębszą pokorą; znając swoją własną podłość i wielkość Boga, z wielką łaską, 
którą nas karmi. Dlatego nie wolno człowiekowi mówić: "A, dlaczego to się dzieje i 
to się mówi na świecie?" ale raczej uznać siebie, tak jak w rzeczywistości, za 
niegodnego stanięcia w świecie na Bożej planszy. Jako żywy Bóg, w którego 
obecności dusza moja stoi, nie ma niczego tak małego, otrzymanego na świecie z 
ręki Boga, ale w zamian za to człowiek powinien spędzić życie z miłości do Boga. 

"Jako żywy Bóg, nie grzeszysz, o Janie, jedząc z Herodem, bo to było z Boskiego 
usposobienia, które ty uczyniłeś, abyś mógł być naszym nauczycielem i 
[nauczycielem] każdego, który boi się Boga. Tak samo - rzekł Jezus do uczniów - 
abyście żyli w świecie tak, jak Jan żył w domu Heroda, gdy z nim spożywał chleb, 
bo tak będziecie prawdziwie wolni od wszelkiej pychy. 

132. 

Jezus kroczący nad Jeziorem Galilejskim otoczył wielki tłum ludu, dlatego posłał go 
do małej łódki, która sama z brzegu trochę przylgnęła i zakotwiczyła tak blisko 
ziemi, że można usłyszeć głos Jezusa. Po czym wszyscy zbliżyli się do morza, a 
siadanie czekało na jego słowo. Wtedy otworzył usta i rzekł: Oto siewca wyszedł, by 
zasiać, po czym zasiał ziarno, które padło na drogę, a to było deptane przez ludzi i 
pożerające ptaki; niektórzy padli na kamienie, po czym powstał, ponieważ nie miał 
wilgoci, był spalony przez słońce; niektórzy padli w żywopłotach, po czym, gdy 
dorosło, ciernie zadusiły ziarno; a niektórzy padli na dobrą ziemię, po czym obnażali 
owoc, aż do trzydziestu, sześćdziesięciu i stukrotnych ". 

Znowu Jezus powiedział: "Oto ojciec rodziny zasiał dobre nasienie na swoim polu; 
po tym, jak sługi dobrego człowieka spali, wróg człowieka, którego był ich pan, 
zasiał kąkol nad dobrym nasieniem. Po czym, gdy kukurydza wyskoczyła, wśród 
kukurydzy wyrosła wielka ilość kąkolu. Słudzy przyszli do swego pana i 
powiedzieli: "Panie, czy nie zasiałeś dobrego ziarna na polu, dlaczego więc powstały 
tam wielkie ilości kąkolu?" Mistrz odpowiedział: "Dobre nasienie zasiałem, ale gdy 
ludzie spali, przyszedł nieprzyjaciel człowieka i zasiał kąkol nad zboże". 

"Powiedzieli sługi:" Czy chcesz iść i wyciągnąć kąkol z kukurydzy? " 

"Mistrz odpowiedział:" Nie róbcie tego, bo wyciągacie z niego zboże, ale czekajcie, 
aż nadejdzie czas żniwa, bo wtedy pójdziecie i wyciągnęcie kąkol z kukurydzy i 
wrzucisz je do ognia, aby być spalone, ale zboże włożysz do mojego spichlerza ". 

Ponownie Jezus powiedział: "Wyszło wielu mężczyzn, aby sprzedawali figi. Kiedy 
jednak dotarli na targowisko, ludzie szukali nie dobrych fig, ale jasnych 
liści. Dlatego też mężczyźni nie byli w stanie sprzedać swoich fig. Widząc to, zły 
obywatel powiedział: "Na pewno mogę stać się bogaty". Po czym zwołał swoich 
dwóch synów i powiedział: "Idźcie i zbierajcie wielką ilość liści ze złymi figami". A 
oni sprzedawali za wagę złota, bo ludzie byli ogromnie zadowoleni z liści. Po czym 
ludzie, jedząc figi, zachorowali z ciężką chorobą ". 



Ponownie Jezus powiedział: "Oto obywatel ma źródło, z którego wszyscy okoliczni 
mieszkańcy biorą wodę, aby zmyć ich nieczystość; ale obywatel cierpi własne 
ubranie, żeby je zgubić. 

Ponownie Jezus powiedział: "Wyszło dwóch mężczyzn, aby sprzedawali jabłka. Ten 
zdecydował się sprzedać łupinę jabłka za wagę złota, nie dbając o zawartość 
jabłek. Drugi pragnął oddać jabłka, otrzymując tylko mały chleb na swoją 
podróż. Ale ludzie kupili łupinę jabłek za wagę złota, nie troszcząc się o niego, który 
był w stanie im dać, nawet go nie pogardzając. 

I w ten dzień Jezus przemówił do tłumu w przypowieściach. A potem odprawiwszy 
ich, poszedł ze swoimi uczniami do Nain, gdzie wzbudził do życia syna 
wdowy; który z matką przyjął go do swego domu i służył mu. 

133. 

Jego uczniowie zbliżyli się do Jezusa i zapytali go: "Nauczycielu, powiedz nam 
znaczenie przypowieści, które spytałeś ludowi". 

Jezus odpowiedział: "Zbliża się godzina modlitwy; dlatego po zakończeniu 
wieczornej modlitwy powiem wam znaczenie przypowieści ". 

Kiedy modlitwa została zakończona, uczniowie zbliżyli się do Jezusa i powiedział 
im: "Człowiek, który sieje ziarno na drodze, na kamieniach, na cierniach, na dobrej 
ziemi, jest tym, który naucza słowa Bożego, który spada na wielką liczbę ludzi. 

"Upada na drogę, gdy przychodzi do uszu żeglarzy i kupców, którzy ze względu na 
długie podróże, których dokonują, i różnorodność narodów, z którymi mają do 
czynienia, mają słowo Boże usunięte z ich pamięci przez szatana . Upada na 
kamienie, gdy przychodzi do uszu dworzan, ponieważ z powodu wielkiego 
niepokoju mają służyć ciału księcia, słowa Bożego, aby nie wpaść w nie. Dlatego 
też, chociaż mają trochę pamięci, jak tylko znajdą się w jakimkolwiek ucisku, słowo 
Boże wypływa z ich pamięci, albowiem widząc, że nie służą Bogu, nie mogą oni 
liczyć na pomoc od Boga. 

"Spada wśród cierni, gdy przychodzi do uszu tych, którzy kochają swoje własne 
życie, po czym, gdy wzrasta na nich słowo Boże, gdy wzrastają cielesne pragnienia, 
dławią dobre nasienie słowa Bożego, dla cielesnych pociech. spowodować, by ludzie 
porzucili słowo Boże. To, co spada na dobrą ziemię, jest wtedy, gdy słowo Boże 
dociera do uszu Tego, który boi się Boga, po czym wydaje owoc wiecznego 
życia. Zaprawdę, powiadam wam, że w każdym stanie, gdy człowiek będzie się bał 
Boga, słowo Boże wyda w nim owoc. 

"O tym ojcu rodziny, mówię wam szczerze, że On jest Bogiem, naszym 
Panem; ojcem wszystkich rzeczy, bo On stworzył wszystko. Ale nie jest ojcem po 
naturze, ponieważ nie jest zdolny do ruchu, bez którego generowanie nie jest 
możliwe. To jest nasz Bóg, którego jest ten świat; a pole, na którym sieje, jest 
ludzkością, a nasieniem jest słowo Boga. Kiedy więc nauczyciele zaniedbują 



głoszenie słowa Bożego, przez zajmowanie się sprawami świata, szatan popełnia 
błąd w sercu ludzi, skąd przybywają niezliczone sekty niegodziwej doktryny. 

"Święci i prorocy wołają:" Panie, nie dałeś więc dobrej doktryny ludziom? Dlaczego 
więc tak wiele błędów? " 

"Bóg odpowiedział:" Dałem ludziom dobrą naukę, ale gdy ludzie oddali się 
próżności, szatan posiał błędy, aby sprowadzić moje prawo ". 

Święci mówią: "Panie, rozproszę te błędy, niszcząc ludzi". 

"Bóg odpowiada:" Nie rób tak, ponieważ wierni są tak blisko złączeni z niewiernymi 
przez pokrewieństwo, że wierni zginą z niewiernym, ale czekajcie aż do sądu, bo w 
tym czasie niewierni będą zgromadzeni przez moje anioły i zostaną wyrzuceni z 
Szatanem do piekła, a ci, którzy są dobrymi wiernymi, przyjdą do mego królestwa 
". Pewnego dnia, wielu niewiernych ojców spłodzić wiernych synów, dla których 
Bóg oczekuje, aby świat pokutował. 

134. 

"Ci, którzy mają dobre figi, są prawdziwymi nauczycielami, którzy głoszą dobrą 
naukę, ale świat, który przyjmuje przyjemność w kłamstwie, szuka od nauczycieli 
liści pięknych słów i pochlebstw. W tym widzeniu Szatan przylgnął do ciała i 
zmysłów, i przynosi duży zapas liści; to jest ilość ziemskich rzeczy, w których 
ukrywa grzech; Który przyjmuje, człowiek zachoruje i gotowy na wieczną śmierć. 

"Obywatel, który ma wodę i daje wodę innym, aby zmył ich nieczystość, ale cierpi 
własne szaty, aby się zgubić, jest nauczycielem, który innym naucza pokory i sam 
pozostaje w grzechu. 

"O nieszczęsny człowieku, ponieważ nie aniołowie, ale jego własny język wywiesza 
na powietrze karę, która jest dla niego odpowiednia! 

"Gdyby ktoś miał język słonia, a reszta jego ciała była tak mała jak mrówka, czy to 
nie byłoby potworne? Tak, z poręczenia. Teraz powiadam wam, zaprawdę, że jest on 
bardziej potworny, który nawołuje innych do pokory, ale nie żałuje swoich grzechów. 

"Ci dwaj ludzie, którzy sprzedają jabłka, to ci, którzy nauczają o miłości do Boga, 
dlatego nie spłaszcza nikogo, ale głosi prawdę, szukając jedynie środków do życia 
biednego. Jako żywy Bóg, w którego obecności dusza moja stoi, taki człowiek nie 
jest przyjęty przez świat, ale raczej wzgardzony. A ten, który wybije łupinę za swą 
wagę w złocie, i oddaje jabłko, on jest tym, który głosi ludziom pragnienie, a tak 
pochlebiając światu, on zrujnuje duszę, która idzie za jego pochlebstwem. Ach! ilu 
zginęło z tej przyczyny! " 

Wtedy odpowiedział ten, który pisze i rzekł: "Jak należy słuchać słowa Bożego; i jak 
należy Go poznać, że głosi o miłości Bożej? " 

Jezus odpowiedział: "Ten, kto naucza, powinien być słuchany jak gdyby Bóg mówił, 
gdy naucza dobrej doktryny; ponieważ Bóg przemawia przez jego usta. Ale tego, 



który nie strofuje grzechów, szanując ludzi, pochlebiając poszczególnych ludzi, 
należy unikać jako strasznego węża, gdyż tak naprawdę zatruwa on ludzkie serce ". 

"Rozumiecie? Zaprawdę, powiadam wam, że jako człowiek ranny nie ma potrzeby 
bandaźnych opatrunków, aby opatrzyć jego rany, ale raczej ma dobrą maść, tak też 
nie ma grzesznika, który potrzebuje dobrych słów, ale raczej dobrych upomnień, aby 
może przestać grzeszyć ". 

135. 

Wtedy Piotr rzekł: "Nauczycielu, powiedz nam, jak zginą utraceni, i jak długo będą 
w piekle, aby człowiek mógł uciec od grzechu". 

Jezus odpowiedział: "O Piotrze, to wielka rzecz, o którą prosiłeś, niemniej, jeśli Bóg, 
proszę, odpowiem ci. Wiedzcie więc, że piekło jest jedno, ale ma siedem ośrodków 
jedno pod drugim. Stąd też, tak jak grzech jest siedmiu rodzajów, gdyż jako siedem 
bram piekielnych szatan je wygenerował: tak samo jest w nim siedem kar. 

"Funt {sic}, który jest najwznioślejszym sercem, zostanie pogrążony w najniższym 
centrum, przechodząc przez wszystkie centra ponad nim i cierpiąc w nich wszystkie 
bóle, które w nim są. I tak jak on oczekuje, aby być wyższym od Boga, pragnąc 
uczynić po swym własnym sposobie, w przeciwieństwie do tego, co Bóg nakazuje, i 
nie chcąc rozpoznać nikogo ponad nim; tak będzie on postawiony pod stopami 
Szatana i jego Diabły, które będą go deptać, gdy winogrona będą deptane, gdy 
powstanie wino, i będzie on zawsze wyszydzany i wyszydzany z diabłów. 

"Zazdrosny, który otrząsa się na dobro bliźniego i raduje się swoim nieszczęściem, 
zejdzie do szóstego środka, a ucichną go kły ogromnej liczby piekielnych węży. 

"Wydaje mu się, że wszystkie rzeczy w piekle radują się z jego udręki i opłakują, że 
nie poszedł do siódmego centrum. Bo chociaż potępieni nie są zdolni do żadnej 
radości, to sprawiedliwość Boża sprawi, że tak się stanie z nieszczęśliwym 
zazdrosnym człowiekiem, jak gdy się wydaje we śnie, aby ktoś go wzgardził i czuje 
w nim udrękę - nawet tak będzie. obiekt ustawiony przed nieszczęśliwym 
zazdrosnym człowiekiem. Albowiem gdziekolwiek nie ma wesela, wydaje mu się, że 
każdy się raduje z powodu swego nieszczęścia, a płacze, że nie ma gorszego. 

"Chciwy schodzi do piątego centrum, gdzie będzie cierpiał skrajną biedę, jak cierpiał 
bogaty biesiadnik. A demony, dla większej udręki, zaoferują mu to, czego pragnie, a 
kiedy będzie miał go w swoich rękach, inne diabły z gwałtu wyrwą go z jego rąk 
tymi słowami: "Pamiętaj, że nie dałeś za miłość do Boga Tak więc Bóg nie chce, 
abyś teraz otrzymał. " 

"Och nieszczęśliwy człowiek! Teraz znajdzie się w takim stanie, gdy przypomni 
sobie o obfitości przeszłości i ujrzy złość teraźniejszości; i że z dobrami, których 
wtedy nie mógł mieć, mógł nabyć wieczne rozkosze! 

"Do czwartego środka pójdzie pożądliwy, gdzie ci, którzy zmienili drogę, jaką im dał 
Bóg, będą jak zboże, które jest ugotowane w płonącym łajnie diabła. I zostaną 



ogarnięci przez straszne piekielne węże. A ci, którzy grzeszą nierządnicami, 
wszystkie te nieczystości zostaną przemienione, aby stały się zjednoczone z 
piekielnymi furiami; które są demonami jak kobiety, których włosy to węże, których 
oczy płoną siarką, których usta są jadowite, których językiem jest mewa, którego 
ciało jest otoczone kolczastymi haczykami, takimi jak te, które łapią głupie ryby, 
których pazury są z gryfów , którego paznokcie są brzytwami, których organami 
generatywnymi jest ogień. Teraz z tymi wszystkimi pożądliwymi będą korzystać 
piekielne żar, który będzie ich łóżkiem. 

"Do trzeciego ośrodka pójdzie leniwy, który teraz nie będzie pracował. Tutaj są 
zbudowane miasta i ogromne pałace, które, gdy tylko zostaną ukończone, muszą 
zostać natychmiast rozebrane, ponieważ jeden kamień nie jest umieszczony 
prawidłowo. Te olbrzymie kamienie leżą na ramionach leniwego, który nie ma 
wolnych rąk, aby ochłodzić swoje ciało, gdy idzie i złagodzić ciężar, widząc, że 
lenistwo odbiera moc jego rąk, a jego nogi są spętane piekielne węże. 

A co gorsza, za nim są demony, które go popychają i sprawiają, że spada na ziemię 
wiele razy pod ciężarem; ani nie pomóż mu go podnieść; nie, to zbyt wiele, aby 
podnieść, podwójna kwota jest położona na niego. 

"Do drugiego centrum zejdzie żarłoczny. A tutaj jest niedobór pożywienia, do tego 
stopnia, że ??nie będzie nic do jedzenia, tylko żywe skorpiony i żywe węże, które 
dają taką udrękę, że lepiej byłoby, gdyby nigdy się nie narodziło, niż jeść takie 
jedzenie. Istotnie są ofiarowane im przez demony, z wyglądu, delikatne mięsa; ale za 
to nie mogą wyciągnąć ręki z okazji, kiedy mięso się do nich pojawi. Co gorsza, te 
same skorpiony, które spożywa, aby mogły pożreć jego brzuch, nie będąc w stanie 
wyjść szybko, rozdzielają tajne części żarłoków. A gdy oni wychodzą na brudną i 
nieczystą, tak brudną, jak oni, znowu są zjedzeni. 

Gniewny dochodzi do pierwszego centrum, gdzie obrażają go wszystkie diabły i tylu 
przeklętych, którzy schodzą niżej niż on. Odrzucają go i uderzają, sprawiając, że 
kładzie się na drodze, gdzie przechodzą, kładąc stopy na jego gardle. A jednak nie 
jest w stanie się obronić, ponieważ ma związane ręce i nogi. Co gorsza, nie jest w 
stanie dać upust swemu gniewowi, obrażając innych, widząc, że jego język jest 
mocowany za pomocą haczyka, tak jak ten, który używa, kto jest cielskiem. 

"W tym przeklętym miejscu będzie kara powszechna, wspólna dla wszystkich 
ośrodków, jak mieszanka różnych ziaren do zrobienia bochenka. Za ogień, lód, 
burze, błyskawice, siarkę, upał, zimno, wiatr, szał, terror, wszyscy będą zjednoczeni 
przez sprawiedliwość Bożą, i na tyle mądrzy, aby przeziębienie nie rozpalało ognia 
ani ognia lodu, ale każdy da mękę grzesznemu grzesznikowi. 

137. 

"Wtedy wysłannik Boga powie:" O Panie, jest z wiernych, którzy byli w piekle 
siedemdziesiąt tysięcy lat, Gdzie, o Panie, jest Twoje miłosierdzie? "Modlę się, 
Panie, aby uwolnić ich od tych gorzkich kar. " 



"Wtedy Bóg rozkaże czterem ulubionym aniołom Bożym, że pójdą do piekła i 
wykupią każdego, kto ma wiarę swego posłańca i wprowadzą go do raju. I to oni 
zrobią. 

"I takie będą korzyści z wiary posłańca Bożego, aby ci, którzy w Niego uwierzą, 
nawet jeśli nie wykonali żadnych dobrych uczynków, widząc, że umarli w tej wierze, 
pójdą do raju po karaniu, którego ja rozmawiałem. 

138. 

Gdy nadszedł poranek, wcześnie, wszyscy mężczyźni z miasta, z kobietami i 
dziećmi, przyszli do domu, w którym był Jezus ze swoimi uczniami, i prosili go, 
mówiąc: "Panie, zmiłuj się nad nami, bo w tym roku robaki zjadł zboże i nie 
otrzymamy w tym roku żadnego chleba w naszej ziemi ". 

Jezus odpowiedział: "Och, jaki lęk należysz do ciebie! Czy nie wiecie, że Eliasz, 
sługa Boży, choć przez trzy lata prześladowanie Achaba trwało, nie widzieli chleba, 
żywił się tylko ziołami i dzikimi owocami? Dawid, nasz ojciec, prorok Boży, przez 
dwa lata jadł dzikie owoce i zioła, prześladowany przez Saula, na tyle, że dwa razy 
tylko jadł chleb. 

Ludzie odpowiedzieli: "Panie, byli prorokami Boga, żywił się duchową rozkoszą i 
dlatego dobrze znosili; ale jak ci maluchy się cieszą? i pokazali mu mnóstwo swoich 
dzieci. Wtedy Jezus zlitował się nad ich nędzą i powiedział: "Jak długo to trwa do 
żniwa?" Odpowiedzieli: "Dwadzieścia dni". 

Wtedy Jezus powiedział: "Zobaczcie, że przez te dwadzieścia dni oddajemy się 
postowi i modlitwie; bo Bóg zmiłuje się nad wami. Zaprawdę, powiadam wam, że 
Bóg spowodował tę niedolę, ponieważ tutaj zaczęło się szaleństwo ludzi i grzech 
Izraela, kiedy mówili, że jestem Bogiem, czyli Synem Bożym ". 

Gdy pościli przez dziewiętnaście dni, rankiem dwudziestego dnia, ujrzeli pola i 
wzgórza pokryte dojrzałymi zbożami. Po tym pobiegli do Jezusa i opowiedzieli mu 
wszystko. A gdy to usłyszał, Jezus podziękował Bogu i rzekł: "Idźcie, bracia, 
zbierzcie chleb, który dał wam Bóg". Ludzie zgromadzili tyle zboża, że ??nie 
wiedzieli, gdzie go przechowywać; a to było przyczyną obfitości w Izraelu. 

Obywatele wzięli sobór, aby ustanowić Jezusa jako swego króla; wiedząc, który 
uciekł od nich. Dlatego uczniowie próbowali znaleźć go piętnaście dni. 

139. 

Jezus został znaleziony przez tego, który pisze, a przez Jakuba z Janem. A oni 
płacząc, rzekli: O Mistrzu, przeczże uciekłeś od nas? Szukaliśmy żałoby; tak, 
wszyscy uczniowie szukają ciebie płaczącego. " Jezus odpowiedział: "Uciekłem, bo 
wiedziałem, że szyk demonów przygotowuje dla mnie to, co w niedługim czasie 
ujrzycie. Albowiem powstanie przeciwko mnie arcykapłani wraz ze starszymi ludu, i 
wyrwę władzę, by mnie zabili od rzymskiego namiestnika, ponieważ będą się bali, że 
ja zamierzam rządzić królestwem nad Izraelem. Co więcej, zostanę sprzedany i 



zdradzony przez jednego z moich uczniów, tak jak Józef został sprzedany do 
Egiptu. Ale sprawiedliwy Bóg sprawi, że upadnie, jak mówi prorok Dawid: "sprawi, 
że wpadnie do dołu, który podsadzi sideł dla bliźniego". Albowiem Bóg wybawi 
mnie z ich rąk, 

Trzej uczniowie się bali; ale Jezus pocieszał ich mówiąc: "Nie bójcie się, bo nikt z 
was nie wyda Mnie". Byli trochę pocieszeni. 

Następnego dnia nadeszło dwóch, dwóch, trzydziestu sześciu uczniów Jezusa; a on 
przebywał w Damaszku, oczekując na innych. I opłakiwali każdego, bo wiedzieli, że 
Jezus musi odejść od świata. Dlatego otworzył usta i rzekł: "Nieszczęśliwy z 
pewności jest ten, kto chodzi bez wiedzy, dokąd idzie; ale bardziej nieszczęśliwy jest 
ten, który jest w stanie i wie, jak dojść do dobrego hoststwa, a jednak pragnie i 
pragnie przebywać na cudownej drodze, w deszczu i niebezpieczeństwie. Powiedzcie 
mi, bracia, czy ten świat jest naszym ojczystym krajem? Na pewno nie, skoro 
pierwszy człowiek został wygnany na świat, aby wygnanie; i tam cierpiał karę za 
swój błąd. Czy przypadkiem okaże się wygnaniec, który nie chce wrócić do swego 
bogatego kraju, gdy znajdzie się w ubóstwie? Zapewne rozum go zaprzecza, ale 
doświadczenie to udowadnia, ponieważ miłośnicy świata nie będą myśleć o 
śmierci; nie, gdy ktoś do nich mówi, nie będą słuchać jego mowy. 

140. 

"Uwierzcie wy, ludzie, że przyszedłem na świat z przywilejem, którego nie miał nikt, 
ani nawet posłaniec Boga; widząc, że nasz Bóg stworzył nie człowieka, który 
postawiłby go w świecie, ale raczej umieścił go w raju. 

Pewnie, że ten, kto nie ma nadziei, aby otrzymać cokolwiek z Rzymian, ponieważ są 
oni obcymi mu prawami, nie chce opuścić swego kraju ze wszystkim, co ma, nigdy 
nie wrócić i pójść do żyć w Rzymie. A jeszcze mniej zrobiłby to, gdy poczuł się 
urażony cezarem. Mimo to mówię wam naprawdę, a Salomon, prorok Boży, woła ze 
mną: "O, jakże smutna jest pamięć o tych, którzy mają odpocznienie w ich 
bogactwach!" Mówię to nie dlatego, że muszę umrzeć teraz, widząc, że jestem 
pewna, że ??będę żyć nawet blisko końca świata. 

"Ale powiem wam o tym, abyście mogli nauczyć się umierać. 

"Gdy żyje Bóg, wszystko, co się stało, choćby raz, pokazuje, że aby dobrze działać, 
trzeba się w nim ćwiczyć. 

"Czy widzieliście żołnierzy, jak w czasie pokoju ćwiczą ze sobą tak, jakby byli w 
stanie wojny? Ale jak ten człowiek umrze na dobrą śmierć, któż nie nauczył się 
dobrze umrzeć? 

"Cenna jest śmierć świętych w oczach Pana" - powiedział prorok Dawid. Wiesz, 
dlaczego? Powiem Ci; Dzieje się tak dlatego, ponieważ wszystkie rzadkie rzeczy są 
cenne, więc śmierć tych, którzy umierają dobrze, będąc rzadkimi, jest cenna w 
oczach Boga, naszego Stwórcy. 



"Z poręczenia, ilekroć człowiek zaczyna coś od początku, nie tylko musi ukończyć to 
samo, ale boli, że jego projekt może mieć dobry wniosek. 

"O nieszczęśliwym człowieku, który pręguje swój wąż bardziej niż on sam; bo gdy 
kroi ścierkę, mierzy ją ostrożnie, zanim ją rozetnie; a kiedy jest rozcięta, szyje go z 
troską. Ale jego życie - które rodzi się, aby umrzeć, tak że on jeden nie umiera, kto 
się nie narodził - i dlaczego ludzie nie zmierzą swego życia przez śmierć? 

"Czy widzieliście tych, którzy budują, jak każdy kamień, który leżeli, ma fundament 
pod spodem, mierząc, czy jest prosty, że ściana nie spada? O nieszczęsny 
człowieku! Gdyż z największą ruiną spadnie budowanie jego życia, ponieważ nie 
patrzy na fundament śmierci! 

141. 

"Powiedz mi: kiedy się rodzi, jak się urodził? Z pewnością urodził się nagi. A kiedy 
on leży martwy pod ziemią, jaką ma korzyść? Cuchnąca płócienna tkanina, w której 
jest zraniony, i jest to nagroda, którą świat mu daje. 

"Skoro środki w każdej pracy muszą być proporcjonalne do początku i końca, aby 
dzieło zostało doprowadzone do dobrego celu, jaki będzie cel tego człowieka, który 
pragnie ziemskich bogactw? Umrze, jak mówi Dawid, prorok Boży: "grzesznik 
umrze za najbardziej złą śmierć". 

"Jeśli człowiek do szycia tkaniny powinien nić belki zamiast nici w igle, w jaki 
sposób praca osiągnie swój koniec? Pewności będzie działał na próżno i będzie 
pogardzany przez swoich sąsiadów. Teraz człowiek nie widzi, że robi to nieustannie, 
gdy zbiera dobra ziemskie. Śmierć bowiem jest igłą, w której nie można przewlec 
wiązki ziemskich dóbr. Niemniej jednak w swoim szaleństwie nieustannie dąży do 
tego, aby dzieło się udało, ale na próżno. 

"A kto nie uwierzy mi w słowo moje, niech patrzy na groby, bo tam znajdzie 
prawdę. Ten, który stał się mądrym ponad wszystkich w bojaźni Bożej, niech 
studiuje księgę grobu, bo tam znajdzie prawdziwą doktrynę dla swego 
zbawienia. Będzie bowiem wiedział, że będzie strzegł świata, ciała i zmysłu, gdy 
ujrzy ciało tego człowieka, które jest zarezerwowane dla pokarmu robaków. 

"Powiedz mi, gdyby istniała droga, która była w takim stanie, że chodzenie pośród 
nich człowiek powinien bezpiecznie jechać, ale chodząc po krawędziach złamie mu 
głowę; co byście powiedzieli, gdybyście ujrzeli ludzi, którzy przeciwstawili się sobie 
nawzajem, i starali się naśladować, aby zbliżyć się do krawędzi i zabić? Jakie 
zdziwienie byłoby twoje! Z pewnością powiedzielibyście: "Są szaleni i oszalali, a 
jeśli nie są oszalali, to są zdesperowani". 

"A czy to prawda?" - odpowiedzieli uczniowie. 

Wtedy Jezus zapłakał i powiedział: "Zaprawdę, zaprawdę, jesteście kochankami 
świata. Gdyby żyli zgodnie z rozumem, który utrzymywałby średnie miejsce w 
człowieku, przestrzegaliby prawa Bożego i byliby zbawieni od wiecznej śmierci. Ale 



ponieważ podążają za ciałem i światem, są oszalałymi i okrutnymi wrogami samych 
siebie, starając się żyć bardziej arogancko i bardziej lubieżniej niż inni ". 

142. 

Judasz, zdrajca, gdy zobaczył, że Jezus uciekł, utracił nadzieję, że stanie się potężny 
na świecie, ponieważ niósł on torebkę Jezusa, w której przechowywano wszystko, co 
zostało mu dane z miłości do Boga. Miał nadzieję, że Jezus stanie się królem Izraela, 
a on sam stanie się potężnym człowiekiem. Dlatego utraciwszy nadzieję, powiedział 
w sobie: "Gdyby ten człowiek był prorokiem, wiedziałby, że kradnę jego pieniądze; i 
tak straciłby cierpliwość i wyrzucił mnie ze służby, wiedząc, że nie wierzę w 
niego. A jeśli byłby mądrym człowiekiem, nie uciekłby od honoru, który Bóg chce 
mu dać. Dlatego lepiej będzie, gdy zawrę aranżację z arcykapłanami i uczonymi w 
Piśmie i faryzeuszami, i zobaczę, jak oddać go w ich ręce, bo tak będę mógł uzyskać 
coś dobrego ". Po tym, po podjęciu tej uchwały, poinstruował uczonych w Piśmie i 
faryzeuszy, jak sprawa przeminęła w Nain. Wzięli więc radę z arcykapłanem, 
mówiąc: "Co zrobimy, jeśli ten człowiek zostanie królem? Z poręczenia będziemy się 
źle liczyć; dlatego, że jest On w stanie zreformować kult Boga po starożytnym 
zwyczaje, ponieważ nie może odejść od naszych tradycji. Jak więc mamy się 
zachowywać pod zwierzchnością takiego człowieka? Zaprawdę, zginiemy wszyscy z 
naszymi dziećmi, bo wyrzuceni z naszego urzędu będziemy musieli błagać o 
chleb. Jak więc mamy się zachowywać pod zwierzchnością takiego 
człowieka? Zaprawdę, zginiemy wszyscy z naszymi dziećmi, bo wyrzuceni z 
naszego urzędu będziemy musieli błagać o chleb. Jak więc mamy się zachowywać 
pod zwierzchnością takiego człowieka? Zaprawdę, zginiemy wszyscy z naszymi 
dziećmi, bo wyrzuceni z naszego urzędu będziemy musieli błagać o chleb. 

"Chwalimy teraz Boga, mamy króla i namiestnika, którzy są obcy naszemu prawu, 
nie dbają o nasze prawo, nawet jeśli nie dbamy o nie. I dlatego jesteśmy w stanie 
zrobić wszystko, co wymienimy, ponieważ, chociaż grzeszymy, nasz Bóg jest tak 
miłosierny, że zostaje zaspokojony przez ofiarę i post. Ale jeśli ten człowiek zostanie 
królem, nie zostanie ułagodzony, dopóki nie zobaczy kultu Boga, jak napisał 
Mojżesz; a co gorsze, mówi, że Mesjasz nie przyjdzie z nasienia Dawida (jak 
powiedział nam jeden z jego głównych uczniów), ale mówi, że przyjdzie z nasienia 
Ismaela, i że obietnica została złożona w Izmaelu a nie w Izaaku. 

"Cóż więc będzie za owoc, gdyby ten człowiek cierpiał, aby żyć? Zapewne Izmaelici 
staną się sławni z Rzymianami, a oni oddadzą im nasz kraj; tak samo Izrael zostanie 
poddany niewolnictwu, tak jak to było wcześniej ". Dlatego usłyszawszy tę 
propozycję, arcykapłan odpowiedział, że musi leczyć się z Herodem i z 
gubernatorem, "ponieważ ludzie są tak skłonni do niego, że bez żołnierzy nie 
będziemy mogli nic zrobić; i niech mi się podoba, że ??z żołnierzami możemy 
dokonać tego biznesu. 

W związku z tym, po zasięgnięciu rady między sobą, postanowili porwać go w nocy, 
gdy gubernator i Herod zgodzą się na to. 



143. 

Potem przyszli wszyscy uczniowie do Damaszku, z woli Bożej. W tym dniu Judasz, 
zdrajca, bardziej niż ktokolwiek inny, okazywał cierpienie z powodu nieobecności 
Jezusa. Dlatego Jezus powiedział: "Niechaj wszyscy się wystrzegają tego, który bez 
powodu stara się dawać ci żetony miłości". 

I Bóg zabrał nasze zrozumienie, abyśmy nie wiedzieli, do jakiego końca to 
powiedział. 
Po przyjściu wszystkich uczniów Jezus powiedział: "Powróćmy do Galilei, bo tak mi 
powiedział Anioł Boży, że muszę tam iść". Po czym, pewnego sabatu, Jezus 
przyszedł do Nazaretu. Kiedy obywatele rozpoznali Jezusa, wszyscy przestali go 
widzieć. Po czym celnik, imieniem Zacheusz, który był niskiego wzrostu, nie mogąc 
zobaczyć Jezusa z powodu wielkiego tłumu, wspiął się na szczyt jawora i tam czekał, 
aż Jezus minie to miejsce, gdy poszedł do synagogi . Wtedy Jezus, przyszedłszy na to 
miejsce, podniósł oczy i rzekł: "Zejdź, Zacheuszu, bo dziś pozostanę w twoim 
domu". 

Ten człowiek zstąpił i przyjął go z radością, czyniąc wspaniałe ucztowanie. 

Faryzeusze szemrali, mówiąc do uczniów Jezusa: "Dlaczego więc twój mistrz wszedł 
do jedzenia z celnikami i grzesznikami?" 

Jezus odpowiedział: "Z jakiego powodu lekarz wchodzi do domu? Powiedz mi, a 
powiem ci, dlaczego tu przybyłem. Odpowiedzieli: "Aby uzdrawiać chorych". 

"Wy mówcie prawdę" - powiedział Jezus - "bowiem nie potrzebują medycyny, tylko 
chorzy". 

144. 

"Jak żyje Bóg, w którego obecności stoi moja dusza, Bóg posyła swoich proroków i 
sług na świat, aby grzesznicy mogli pokutować; On nie posyłał ze względu na 
sprawiedliwych, ponieważ nie potrzebują pokuty, tak jak ten, kto jest czysty, nie 
potrzebuje kąpieli. Ale zaprawdę, powiadam wam: Gdybyście byli prawdziwymi 
Faryzeuszami, bylibyście zadowoleni, że wszedłem do grzeszników dla ich 
zbawienia. 

"Powiedz mi, czy znaszcie swoje pochodzenie, i dlaczego świat zaczął otrzymywać 
faryzeuszy? Zaprawdę, powiadam wam, widząc, że nie wiecie tego. Dlatego 
słuchajcie moich słów. 

"Henoch, przyjaciel Boga, który chodził z Bogiem w prawdzie, nie biorąc pod uwagę 
świata, został przełożony na raj; i tam trwa aż do sądu (bo kiedy zbliża się koniec 
świata, powróci on do świata wraz z Eliaszem i innym). Tak więc ludzie, mając 
wiedzę o tym, przez pragnienie raju, zaczęli szukać Boga, swego 
Stwórcy. "Faryzeusz" ściśle oznacza "szuka Boga" w języku Kanaanu, ponieważ to 
imię zaczęło się od wyszydzania dobrych ludzi, widząc, że Kananejczycy oddali się 
bałwochwalstwu, który jest kultem ludzkich rąk. 



"Po czym Kananejczycy, widząc tych z naszego ludu, którzy zostali oddzieleni od 
świata, aby służyć Bogu, w szyderstwie, gdy widzieli takiego, powiedział:" 
Faryzeusz! " to znaczy: "On szuka Boga"; tyle, co powiedzieć: "O obłąkany, nie 
masz posągów bożków i uwielbiasz wiatru, dlatego spoglądaj na swój los i przyjdź i 
służ naszym bogom". 

"Zaprawdę, powiadam wam - rzekł Jezus - wszyscy święci i prorocy Boga byli 
faryzeuszami nie z imienia, jak wy, ale w wielkim uczynku. Gdy we wszystkich 
swoich czynach szukali Boga, swego Stwórcy, a z miłości do Boga opuszczali miasta 
i swoje własne dobra, sprzedając je i dając biednym z miłości do Boga. " 

145. 

"Gdy żył Bóg, w czasach Eliasza, przyjaciela i proroka Bożego, było dwanaście gór 
zamieszkanych przez siedemnaście tysięcy faryzeuszy; tak więc w tak wielkiej 
liczbie nie znaleziono ani jednego potępionego, ale wszyscy byli wybrani przez 
Boga. Ale teraz, gdy Izrael ma ponad sto tysięcy faryzeuszy, niech się podoba Bogu, 
że z każdego tysiąca jest jeden wybrany! 

Faryzeusze odpowiedzieli z oburzeniem: "Tak więc wszyscy jesteśmy potępieni, a ty 
masz odrzuconą religię!" 

Jezus odpowiedział: "Nie popadam w potępienie, lecz w uznanie religii prawdziwych 
Faryzeuszów i za to jestem gotów umrzeć. Ale przyjdźcie, zobaczmy, czy jesteście 
faryzeuszami. Eliasz, przyjaciel Boga, na modlitwie swego ucznia, Elizeusza, napisał 
małą księgę, w której zawarł całą ludzką mądrość z Prawem Bożym, naszym Panem. 

Faryzeusze byli skonfundowani, gdy usłyszeli imię księgi Eliasza, ponieważ 
wiedzieli, że przez ich tradycje nikt nie przestrzegał takiej doktryny. W związku z 
tym byli gotowi odejść pod pretekstem, że interes zostanie wykonany. 

Wtedy Jezus powiedział: "Gdybyście byli faryzeuszami, porzucilibyście wszystkie 
inne sprawy, abyście się tym zajęli; albowiem faryzeusz szuka samego Boga. Dlatego 
w zamęcie opierali się na wysłuchaniu Jezusa, który znowu powiedział: "Eliasz, 
sługa Boży" (bo tak zaczęła się ta mała księga). "Wszystkim, którzy pragną chodzić z 
Bogiem, ich stwórcą, pisze to." Kto pragnie się wiele nauczyć, oni ( sic ) nie boją się 
Boga, ponieważ ten, kto boi się Boga, jest zadowolony, że zna tylko to, co Bóg chce. 

"Ci, którzy szukają uczciwych słów, nie szukają Boga, który nie gani naszych 
grzechów. 

"Ci, którzy pragną szukać Boga, niech szybko zamykają drzwi i okna swego domu, 
bo mistrz nie znajduje się poza jego domem, [w miejscu], gdzie nie jest kochany. 
Strzeżcie więc swoich zmysłów i straży twoje serce, ponieważ Bóg nie znajduje się 
poza nami, na tym świecie, w którym jest znienawidzony. 

"Ci, którzy chcą czynić dobre uczynki, niech się zajmują sobą, bo nie zdobywają 
całego świata i nie tracą własnej duszy. 



"Ci, którzy pragną uczyć innych, niech żyją lepiej niż inni, ponieważ niczego nie 
można się nauczyć od tego, który wie mniej niż od nas samych. Jak zatem grzesznik 
zmieni swoje życie, gdy usłyszy o nim kogoś gorszego, niż go uczy? 

"Ci, którzy szukają Boga, niech ( sic! ) Uciekają od rozmowy ludzi, ponieważ 
Mojżesz będąc sam na górze Synaj znalazł go i mówił z Bogiem, jak przyjaciel, który 
mówi z przyjacielem. 

"Ci, którzy szukają Boga, raz tylko przez trzydzieści dni wyruszą tam, gdzie będą 
ludzie świata, bo w ciągu jednego dnia mogą być czynni przez dwa lata w interesach 
tego, który szuka Boga. 

"Kiedy on idzie, niech nie patrzy na siebie, jak się ma. 

"Gdy mówi, niech nie mówi, oprócz tego, co jest konieczne. 

"Kiedy jedzą, niech wstają od stołu, wciąż głodni, myśląc każdego dnia, aby nie 
dochodzić do następnego, spędzając czas jak jeden, wstrzymują oddech. 

"Wystarczy jedno ubranie, skóra zwierząt". 

"Niech bryła ziemi spać na nagiej ziemi, na każdą noc wystarczą dwie godziny snu. 

"Niech nie nienawidzi nikogo zbawić samego siebie, nie potępiajcie nikogo oprócz 
samego siebie. 

"W modlitwie niech stoją w takim strachu, jakby byli na sądzie, który nadejdzie. 

"Zróbcie to teraz w służbie Bogu, zgodnie z prawem, które Bóg dał wam przez 
Mojżesza, bo w takim stanie mądrości odnajdziecie Boga, że ??za każdym razem i na 
miejscu poczujecie, że jesteście w Bogu, a Bóg w was". 

"To jest ta mała księga Eliasza, o Faryzeuszach, dlatego znowu wam powiadam, że 
gdybyście byli faryzeuszami, mielibyście radość, że tu jestem, bo Bóg ma 
miłosierdzie dla grzeszników". 

146. 

Wówczas Zacheusz powiedział: "Panie, oto, z miłości do Boga, dam cztery razy 
wszystko, co otrzymałem przez lichwę". 

Wtedy Jezus powiedział: "Ten dzień zbawienia przychodzi do tego domu. Zaprawdę, 
zaprawdę, wielu celników, nierządnic i grzeszników wejdzie do królestwa Bożego, a 
ci, którzy uważają się za sprawiedliwych, wejdą w wieczne płomienie. " 

Słysząc to, faryzeusze odeszli z oburzenia. Wtedy rzekł Jezus do tych, którzy 
nawrócili się do pokuty i do swoich uczniów: "Był ojciec, który miał dwóch synów, a 
młodszy rzekł:" Ojcze, daj mi moją część dóbr "; a jego ojciec go mu dał. A on, 
wziąwszy udział, odszedł i poszedł do dalekiego kraju, po czym zmarnował 
wszystkie swoje rzeczy z nierządnicami, żyjąc luksusowo. Po tym nastąpił potężny 
głód w tym kraju, na tyle, że nędzny człowiek poszedł służyć obywatelowi, który 
postawił go do karmienia świń w swojej posiadłości. Karmiąc je, zaspokoił głód 
towarzystwem świń, jedząc żołędzie. Ale kiedy doszedł do siebie, powiedział: "O, 



jak wielu w domu mego ojca obfituje w ucztę, a ja tu ginę z głodem, dlatego wstąpię 
i pójdę do mego ojca, i powiedzą mu: Ojcze, zgrzeszyłem w niebie przeciwko 
tobie; rób ze mną, jak czynisz jednemu z twoich sług ". 

"Biedny człowiek poszedł, po czym jego ojciec zobaczył go z daleka i był pełen 
współczucia. Wyszedł więc naprzeciw niego i gdy podszedł do niego, objął go i 
pocałował. 
"Syn skłonił się, mówiąc:" Ojcze, zgrzeszyłem w niebie przeciwko tobie, uczyń mnie 
jak jeden z twoich sług, bo nie jestem godzien nazywać się twoim synem ". 

"Ojciec odpowiedział:" Synu, nie mów tak, bo jesteś moim synem, i nie pozwolę ci 
być w stanie mojego niewolnika ". I zawołał swoich sług i rzekł: "Przynieście nowe 
szaty i przyodziejcie tego mojego syna, i dajcie mu nowy wąż, dajcie mu pierścień na 
palec, a zaraz zabijcie tłuste cielę, a my się rozweselimy. martwy i teraz znów ożył, 
był zagubiony i teraz został odnaleziony. " 

147. 

"A gdy oni się weselowali w domu, oto starszy syn wrócił do domu, a on, słysząc, że 
się weselić, zachwycony, i zawoławszy jednego ze sług, zapytał go, dlaczego tak się 
cieszą. 

"Odpowiedział mu sługa:" Przyszedł twój brat, a twój ojciec zabił tłuste cielę i 
ucztują ". Starszy syn był bardzo rozgniewany, gdy to usłyszał, i nie chciał wejść do 
domu. Dlatego przyszedł do niego jego ojciec i rzekł do niego: "Synu, twój brat 
przyszedł, chodź więc i raduj się z nim". 

Syn odpowiedział z oburzeniem: "Służyłem ci zawsze z dobrą służbą, a mimo to 
nigdy nie dałeś mi baranka do jedzenia z przyjaciółmi, ale co do tego 
bezwartościowego faceta, który odszedł od ciebie, marnując całą jego część z 
nierządnicami, teraz że przyszedł, ty zabiłeś tłustego cielca ". 

"Ojciec odpowiedział:" Synu, Ty jesteś zawsze ze mną i wszystko jest twoje, ale ten 
był martwy i znowu żyje, zginął i teraz zostaje odnaleziony, dlatego musimy się 
cieszyć. " 

"Starszy syn był tym bardziej rozgniewany i powiedział:" Idź i tryumfuj, bo nie będę 
jadł przy stole cudzołożników ". I odszedł od ojca, nie otrzymawszy nawet kawałka 
pieniędzy. 

"Jak żyje Bóg" - powiedział Jezus - "tak samo raduje się aniołów Bożych nad jednym 
grzesznikiem, który się nawraca". 

A gdy oni jedli, on odszedł, bo był za daleko, aby jechać do Judzkiej ziemi. Po czym 
uczniowie powiedzieli: "Mistrzu, nie idź do Judei, bo wiemy, że faryzeusze przyjęli 
przeciwko tobie arcykapłana". 

Jezus odpowiedział: "Znam to, zanim to zrobili, ale nie boję się, bo nie mogą zrobić 
niczego, co jest sprzeczne z wolą Boga. Dlatego niech czynią wszystko, czego 
pragną; bo nie boję się ich, ale boję się Boga. 



148. 

'Powiedz mi teraz; faryzeusze dzisiaj - czy oni są faryzeuszami? Czy są oni sługami 
Boga? Z pewnością nie. Tak, i mówię wam, naprawdę, że nie ma gorszej rzeczy na 
ziemi niż ta, że ??człowiek okrywa się zawodem i strojem religijnym, aby ukryć 
swoją niegodziwość. Powiem wam jeden przykład faryzeuszy dawnego czasu, 
abyście znali obecnych. Po odejściu Eliasza, z powodu wielkiego prześladowania 
przez bałwochwalców, święte zgromadzenie faryzeuszów zostało rozproszone. W 
tym samym czasie Eliasza zginęło w ciągu roku ponad dziesięć tysięcy proroków, 
którzy byli prawdziwymi faryzeuszami. 

"Dwóch faryzeuszów wyruszyło w góry, aby tam zamieszkać; a ten mieszkał 
piętnaście lat, nic nie wiedząc o swym sąsiedzie, chociaż dzieliła ich zaledwie 
godzina drogi. Zobacz więc, czy byli ciekawi! Zdarzyło się, że na tych górach 
pojawiła się susza, po czym oboje wyruszyli, aby poszukać wody, a więc znaleźli się 
nawzajem. Po czym starzeli się starsi (albowiem to było ich zwyczajem, że najstarszy 
powinien mówić przed każdym innym i uważali za wielki grzech, aby młody 
człowiek przemawiał przed starym) - starszy więc powiedział: "Gdzie mieszkasz? 
Bracie? 

Odpowiedział, wskazując palcem mieszkanie: "Tu mieszkaj"; bo byli blisko 
mieszkania młodszego. 

Powiedział starszy: "Jak długo to jest, bracie, że tu mieszkałeś?" 

Młodszy odpowiedział: "Piętnaście lat". 

"Starszy powiedział:" Czy przypadkiem nie przyszedł Achab, zabijając sługi 
Bożego? " 

"Mimo to," odpowiedział młodszy. 

Powiedział starszy: "O bracie, czy wiesz, który teraz jest królem Izraela?" 

Młodszy odpowiedział: "Bóg jest królem Izraela, bo bałwochwalcy nie są królami, 
lecz prześladowcami Izraela". 

"To prawda - rzekł starszy - ale chciałem powiedzieć, kto teraz prześladuje Izrael?" 

Młodszy odpowiedział: "Grzechy Izraela prześladują Izrael, ponieważ gdyby nie 
zgrzeszyli, Bóg nie wzbudziłby przeciw Izraelowi bałwochwalczych książąt". 

Wtedy rzekł starszy: "Kim jest ten niewierny książę, którego Bóg posłał po karę 
Izraela?" 

Młodszy odpowiedział: "Skąd mam wiedzieć, widząc, że przez te piętnaście lat nie 
widziałem nikogo oprócz ciebie, a ja nie umiem czytać, dlatego nie mam do mnie 
żadnych listów?" 

Powiedział starszy: "Otóż, jak nowa jest twoja owcza skóra, kto ci ją dał, skoro nie 
widziałeś żadnego człowieka?" 



149. 

Młodszy odpowiedział: "Ten, który zachował dobro szaty ludu izraelskiego przez 
czterdzieści lat na pustyni, zachował moją skórę tak, jak widzisz". 

Wtedy starszy dostrzegł, że młodszy był doskonalszy od niego, bo co roku miał 
kontakt z mężczyznami. Po czym, aby mógł [skorzystać] z jego rozmowy, 
powiedział: "Bracie, nie wiesz, jak czytać, a ja umiem czytać, a mam w domu psalmy 
Dawida. Przyjdź więc, abym każdego dnia dał ci czytanie i wyjaśnij ci, co mówi 
Dawid ". 

Młodszy odpowiedział: "Chodźmy już teraz". 

Powiedział starszy: "O bracie, teraz jest dwa dni, odkąd wypiłem wodę, szukajmy 
więc wody". 

Młodszy odpowiedział: "O bracie, minęły już dwa miesiące, odkąd wypiłem wodę." 
Idźmy więc i zobaczmy, co Bóg mówi przez swojego proroka Dawida: Pan jest w 
stanie dać nam wodę ". 

Po czym wrócili do mieszkania starszego, u drzwi, z którego znaleźli źródło świeżej 
wody. 

Starszy powiedział: "O bracie, jesteś święty od Boga, bo Bóg dał ci tę wiosnę". 

Młodszy odpowiedział: "O bracie, w pokorze mów o tym, ale pewne jest, że gdyby 
Bóg uczynił to ze względu na mnie, uczyniłby wiosnę blisko mego mieszkania, abym 
nie odszedł od niego w poszukiwaniu. Wyznać tobie, że zgrzeszyłem przeciw tobie, 
gdy powiedziałeś, że przez dwa dni nie piłeś wody, której szukałem, a byłem przez 
dwa miesiące bez picia, po czym poczułem we mnie wyniesienie, jakbym był lepszy 
od ciebie. " 

"Wtedy rzekł starszy:" O bracie, ty powiedziałeś prawdę, dlatego nie grzeszyłeś ". 

Powiedział młodszy: "O bracie, zapomniałeś, co powiedział nasz ojciec Eliasz, że 
ten, kto szuka Boga, powinien sam siebie potępić, a przecież napisał to nie po to, 
abyśmy mogli go poznać, ale abyśmy mogli go obserwować". 

"Powiedział starszy, dostrzegając prawdę i prawość swego towarzysza:" To prawda, a 
nasz Bóg przebaczył tobie ". 

"A mówiąc to, wziął Psalmy i czytał to, co nasz ojciec Dawid powiedział:" 
Nadstawię czuwanie nad moimi ustami, że język mój nie przejdzie do słów 
nieprawości, usprawiedliwiając usprawiedliwienie moim grzechem ". I oto starzec 
uczynił dyskurs na języku, a młodszy odszedł. Po czym minęło piętnaście lat, zanim 
znaleźli się nawzajem, ponieważ młodszy zmienił mieszkanie. 

W związku z tym, kiedy go odnalazł, starszy powiedział: "O bracie, dlaczego nie 
powróciłeś do mojego mieszkania?" 

Młodszy odpowiedział: "Ponieważ jeszcze nie nauczyłem się dobrze tego, co mi 
powiedziałeś". 



Wtedy rzekł starszy: "Jak to możliwe, skoro minęło piętnaście lat?" 

Młodszy odpowiedział: "Co do słów, nauczyłem się ich w ciągu jednej godziny i 
nigdy o nich nie zapomniałem, ale jeszcze ich nie zauważyłem, do czego więc się 
uczyć i nie obserwować tego Nasz Bóg nie chce, aby nasz rozum był dobry, ale 
raczej nasze serce, więc w dniu sądu nie zapyta nas, czego się nauczyliśmy, ale co 
zrobiliśmy. 

150. 

Starszy odrzekł: "O bracie, nie mów tak, bo jesteś w błędzie, którego nasz Bóg chce 
być wynagrodzony". 

Młodszy odpowiedział: "Teraz, jak mam teraz mówić, aby nie popaść w grzech, bo 
twoje słowo jest prawdziwe, a moje również." Mówię więc, że ci, którzy znają 
przykazania Boże zapisane w Prawie, powinni obserwujcie tych [pierwszych], którzy 
potem nauczą się więcej, a wszystko, czego człowiek się nauczy, niechaj je 
obserwuje, a nie [tylko] poznaje. " 

Powiedział starszy: "O bracie, powiedz mi, z kimś powiedziałeś, że wiesz, że nie 
nauczyłeś się wszystkiego, co powiedziałem?" 

Młodszy odpowiedział: "O bracie, mówię do siebie, każdego dnia stawiam się przed 
sądem Bożym, aby zdać rachunek z samego siebie i zawsze czuję w sobie osobę, 
która wybacza moje winy". 

Powiedział starszy: "O bracie, jakie błędy masz, kto jest doskonały?" 

Młodszy odpowiedział: "O bracie, nie mów tak, bo stoję między dwoma wielkimi 
wadami, jedynym jest to, że sam nie wiem, że jestem największym z grzeszników, a 
drugim, że nie chcę pokutować za to. bardziej niż inni mężczyźni. " 

"Starszy odpowiedział:" Jakże więc powinieneś wiedzieć, że jesteś największym 
grzesznikiem, jeśli jesteś najdoskonalszy [ludzi]? " 

Młodszy odpowiedział: "Pierwsze słowo, które mój mistrz powiedział do mnie, gdy 
przyzwyczaiłem się do faryzeusza było takie: że powinnam wziąć pod uwagę dobroć 
innych i własną winę, bo gdybym tak zrobił, powinienem postrzec się bądź 
największym grzesznikiem ". 

Powiedział starszy: "O bracie, czyj dobroć, czyj winien jest na tych górach, skoro nie 
ma tu ludzi?" 

Młodszy odpowiedział: "Powinienem rozważyć posłuszeństwo słońca i planet, 
ponieważ lepiej służą one ich Stwórcy niż ja. Ale ja potępiam je, albo dlatego, że nie 
dają światła, jak chcę, albo dlatego, że ich upał jest zbyt wielki albo na ziemi jest za 
dużo lub za mało deszczu. " 

"Po czym usłyszawszy to, starszy rzekł:" Bracie, gdzieś nauczył się tej doktryny, bo 
ja mam teraz dziewięćdziesiąt lat, przez siedemdziesiąt pięć lat, z czego byłem 
faryzeuszem? " 



Młodszy odpowiedział: "O bracie, mówisz to w pokorze, bo jesteś świętym Bogiem, 
a ja ci odpowiadam, że Bóg, nasz Stwórca, nie spogląda na czas, ale patrzy na serce: 
dlatego Dawid, mając piętnaście lat , młodszy niż sześciu innych braci, został 
wybrany królem Izraela i stał się prorokiem Boga, Pana naszego. " 

151. 

"Ten człowiek był prawdziwym faryzeuszem" - powiedział Jezus swoim uczniom: "i 
niech mi się podoba Bóg, abyśmy mogli w dniu sądu mieć go za naszego przyjaciela. 

Następnie Jezus wsiadł na statek, a uczniowie żałowali, że zapomnieli przynieść 
chleb. Jezus zgromił ich, mówiąc: "Strzeżcie się kwasu faryzeuszów naszych czasów, 
bo mały zaczyn ma masę posiłku". 

Następnie rzekli uczniowie jeden do drugiego: "A jaki mamy kwas, jeśli nie mamy 
nawet chleba?" 

Wtedy Jezus rzekł: "O ludzie małej wiary, czyż nie zapomnieliście, co Bóg uczynił w 
Nain, gdzie nie było śladu zboża? A ilu jadło i było zadowolonych z pięciu chlebów i 
dwóch ryb? Kwasem faryzeuszów jest brak wiary w Boga i myśl o sobie, które 
zepsowało nie tylko faryzeuszy dzisiejszego dnia, ale zepsuło Izrael. Dla prostych 
ludzi, którzy nie umieją czytać, róbcie to, co widzą faryzeusze, ponieważ oni 
trzymają je za świętych. 

"Czy wiecie, jaki jest prawdziwy faryzeusz? On jest olejem ludzkiej 
natury. Albowiem tak jak olej spoczywa na wierzchu każdego trunku, tak dobroć 
prawdziwego Faryzeusza opiera się na całej ludzkiej dobroci. On jest żywą księgą, 
którą Bóg daje światu; wszystko, co mówi i czyni, jest zgodne z Prawem 
Bożym. Dlatego kto czyni, co czyni, przestrzega prawa Bożego. Prawdziwy 
faryzeusz to sól, która nie jest ludzkim ciałem, które można by zgnieść przez 
grzech; albowiem każdy, kto widzi, jest doprowadzony do pokuty. On jest światłem, 
które oświeca drogę pielgrzymów, gdyż każdy, kto uważa swoją biedę za swoją 
pokorę, dostrzega, że ??w tym świecie nie powinniśmy zamykać naszego serca. 

"Lecz ten, kto oleje oliwą, zepsuje księgę, skazuje sól, gasi światło - ten człowiek 
jest fałszywym faryzeuszem. Jeśli więc nie zginiecie, miejcie się na baczności, 
abyście nie zachowywali się tak jak dzisiaj faryzeusze ". 

152. 

Jezus przyszedłszy do Jerozolimy, a wkroczywszy w jeden szabat do świątyni, 
żołnierze przybliżyli się, aby go kusić i wziąć, i powiedzieli: "Mistrzu, czy wolno 
prowadzić wojnę?" 

Jezus odpowiedział: "Nasza wiara mówi nam, że nasze życie jest ciągłą wojną na 
ziemi". 

Powiedzieli żołnierze: "A więc nawrócisz nas na wiarę twoją i porzucisz mnóstwa 
bogów (bo tylko Rzym ma dwadzieścia osiem tysięcy bogów) i podąża za twoim 



bogiem, który jest jedynym i dla że nie można go zobaczyć, nie wiadomo, gdzie on 
jest, a on jest jedynie próżnością. 

Jezus odpowiedział: "Gdybym cię stworzył, jak stworzył cię Bóg, chciałbym cię 
nawrócić". 

Odpowiedzieli: "A jakoż Bóg stworzył nas, skoro nie wiadomo, gdzie jest? Pokaż 
nam swego Boga, a staniemy się Żydami ". 

Wtedy Jezus powiedział: "Gdybyście mieli oczy, aby Go zobaczyć, mógłbym wam 
go pokazać, ale skoro jesteście ślepi, nie mogę wam go pokazać". 

Odpowiedzieli żołnierze: "Z honoru, zaszczyt, który ten lud ci zapłacił, zabrał twoje 
zrozumienie. Każdy bowiem ma dwoje oczu w swojej głowie, a ty mówisz, że 
jesteśmy ślepi. 

Jezus odpowiedział: "Oczy cielesne widzą tylko rzeczy obrzydliwe i zewnętrzne: 
dlatego będziecie mogli zobaczyć tylko waszych bogów z drewna i srebra i złota, 
które nic nie mogą uczynić. Ale my z Judy mamy duchowe oczy, które są strachem i 
wiarą naszego Boga, dlatego możemy zobaczyć naszego Boga w każdym miejscu ". 

Odpowiedzieli żołnierze: "Strzeżcie się, jak mówicie, bo jeśli wyśmiejesz naszych 
bogów, oddamy cię w ręce Heroda, który zemści się za naszych bogów, którzy są 
wszechmocni". 

Jezus odpowiedział: "Jeśli oni są wszechmocni, jak wy mówicie, wybaczcie mi, bo 
będę ich czcił". 

Żołnierze ucieszyli się słysząc to i zaczęli wychwalać swoich idoli. Wtedy Jezus 
powiedział: "Tu nie potrzeba słów, ale uczynków; spraw, aby wasi bogowie stworzyli 
jedną muchę, a ja będę ich czcił. " 

Żołnierze byli przerażeni słysząc to i nie wiedząc, co powiedzieć, dlatego Jezus 
powiedział: 
"Z pewnością, skoro nie robią ani jednej muchy na nowo, nie porzucę dla nich Boga, 
który stworzył wszystko jednym słowem; tylko jedno imię afiszuje armie ". 

Żołnierze odpowiedzieli: "Teraz zobaczmy to; albowiem my jesteśmy w kłamstwie, 
abyśmy cię wzięli "i mieli dość wyciągania rąk przeciw Jezusowi. 

Wtedy Jezus powiedział: "Adonai Sabaoth!" Po pewnym czasie żołnierze zostali 
wyrzuceni ze Świątyni jak jedna beczka z drewna, kiedy są myte, aby napełnić je 
winem; na tyle, że teraz ich głowa, a teraz ich stopy uderzyły o ziemię, i że nikt ich 
nie dotknął. 
I byli tak upokorzeni i uciekli w tak mądry sposób, że nigdy więcej nie byli widziani 
w Judei. 

153. 

Kapłani i faryzeusze wymamrotali między sobą i powiedzieli: "Ma mądrość Baala i 
Asztarota, a więc w mocy szatana to uczynił". 



Jezus otworzył usta i powiedział: "Nasz Bóg nakazał, abyśmy nie kradnęli dobra 
bliźniego. Ale to pojedyncze przykazanie zostało tak pogwałcone i nadużywane, że 
napełniło świat grzechem i takie [grzechy], które nigdy nie zostaną odpuszczone, 
ponieważ inne grzechy są odpuszczone: widząc to dla każdego innego grzechu, jeśli 
człowiek opłakuje go i popełni to nie więcej, i szybko z modlitwą i jałmużną, nasz 
Bóg, potężny i miłosierny, przebaczający. Ale ten grzech jest tego rodzaju, że nigdy 
nie zostanie odpuszczony, z wyjątkiem tego, co złego wzięte zostanie przywrócone. 

Wtedy rzekł skryba: "O mistrzu, jakiż kradzież napełnia cały świat grzechem? Z 
pewnością teraz, dzięki łasce Bożej, jest tylko kilku złodziei i nie mogą się pokazać, 
ale natychmiast zostają powieszeni przez żołnierzy. 

Jezus odpowiedział: "Kto nie zna dóbr, oni ( sic! ) Nie mogą poznać zbójców. Nie, 
powiadam wam naprawdę, że wielu rabuje, którzy nie wiedzą, co czynią, i dlatego 
ich grzech jest większy niż u innych, ponieważ nieznana choroba nie jest 
uzdrowiona. " 

Wtedy faryzeusze zbliżyli się do Jezusa i powiedzieli: "O mistrzu, skoro tylko w 
Izraelu znasz prawdę, naucz nas". 

Jezus odpowiedział: "Nie mówię, że tylko ja w Izraelu znam prawdę, albowiem 
słowo" tylko "odnosi się tylko do Boga, a nie do innych. On bowiem jest prawdą, 
tylko on zna prawdę. Dlatego, gdybym tak powiedział, powinienem być większym 
rabusiem, bo kradnę honor Boży. A mówiąc, że tylko ja poznałem Boga, powinienem 
popaść w większą niewiedzę niż wszyscy. Dlatego popełniłeś ciężki grzech, mówiąc, 
że tylko ja znam prawdę. I powiadam wam, że jeśli powiedzieliście, że mnie kusicie, 
wasz grzech jest jeszcze większy. 

Wówczas Jezus, widząc, że wszyscy zachowali pokój, rzekł ponownie: "Chociaż nie 
jestem sam w Izraelu, znając prawdę, tylko Ja będę mówił; dlatego mnie słuchajcie, 
skoro mnie pytacie. 

"Wszystkie rzeczy stworzone należą do Stwórcy, na tyle mądre, że nic nie może 
rościć sobie pretensji do niczego. Tak więc dusza, zmysł, ciało, czas, dobra i cześć są 
własnością Boga, tak że jeśli człowiek je przyjmuje, nie tak jak Bóg chce, staje się 
złodziejem. W podobny sposób, jeśli je spędzi wbrew temu, co Bóg chce, jest 
również złodziejem. Dlatego powiadam wam, że tak jak żyje Bóg, w obecności 
której dusza moja trwa, kiedy poświęcacie czas, mówiąc: "Jutro uczynię tak, powiem 
coś takiego, pójdę do takiego miejsca, "a nie mówiąc:" Jeśli Bóg chce, "jesteście 
złodziejami: A wy jesteście większymi zbójcami, gdy spędzacie większą część 
swojego czasu, by się podobać i nie podobać się Bogu, i spędzić najgorszą część w 
służbie Bożej: wtedy jesteście naprawdę złodzieje. 

"Kto popełni grzech, niech będzie, jak przystało na złoczyńcę; bo kradnie czas, duszę 
i swoje życie, które powinny służyć Bogu i dać je szatanowi, wrogowi Boga ". 



154. 

"Człowiek, który ma cześć, życie i dobytek, gdy jego rzeczy zostaną skradzione, 
złodziej zostanie powieszony; kiedy jego życie zostanie zabrane, morderca zostanie 
ścięty. I to jest sprawiedliwe, ponieważ Bóg tak nakazał. ale kiedy zabrano honor 
sąsiada, dlaczego nie został ukrzyżowany rabuś? Czy dobra, forsooth, są lepsze niż 
honor? Bóg, opór, rozkazał, aby ten, który podbiera dobytek, będzie ukarany, a kto 
żywi się dobytkiem, będzie ukarany, a kto odbiera honor, wyrwie się? Na pewno 
nie; albowiem z powodu szemrania nasi ojcowie nie weszli do ziemi obiecanej; ale 
tylko ich dzieci. I za ten grzech wąż zabił około siedemdziesięciu tysięcy naszego 
ludu. 

"Jak żyje Bóg, w obecności której dusza moja stoi, ten, kto kradnie honor, zasługuje 
na większą karę niż ten, który okrada człowieka z dóbr i życia. A ten, który słucha 
szemrama, jest podobnie winny, bo jeden przyjmuje szatana na języku, a drugi na 
uszy jego. 

Faryzeusze na wieść pochłonęli [z wściekłości], ponieważ nie byli w stanie potępić 
jego mowy. 

Potem przybliżył się do Jezusa do lekarza i rzekł do niego: "Dobry władco, powiedz 
mi, dlaczego Bóg nie przysiągł kukurydzy i owoców naszym ojcom? Wiedząc, że 
muszą one spaść, z pewnością powinien był pozwolić im na kukurydzę, albo nie 
cierpieli ludzi, żeby to zobaczyć. 

Jezus odrzekł: "Człowieku, błogosławisz mnie dobrze, ale ty je masz, bo tylko Bóg 
jest dobry. I o wiele więcej popełniacie pytanie, dlaczego Bóg nie uczynił tego 
według twego mózgu. Mimo to odpowiem ci wszystko. Mówię tobie, że Bóg, nasz 
stwórca w swoim działaniu, nie jest dla nas sobą, dlatego nie jest dozwolone, aby 
stwór szukał swojej drogi i wygody, ale raczej czci Boga, stwórcy, aby ten stwór 
mógł zależą od Stwórcy, a nie od Stwórcy. Jak żyje Bóg, w obecności której dusza 
moja stoi, jeśli Bóg dał wszystko człowiekowi, człowiek nie wiedziałby, że jest sługą 
Boga; i dlatego uznałby się za pana rajskiego. Dlatego Stwórca, który jest 
błogosławiony na wieki, zabronił mu jedzenia, aby człowiek mógł mu się poddać. 

Zaprawdę, powiadam wam, że kto ma światłość w oczach jego, widzi wszystko, i 
rozjaśnia świat nawet z ciemności; ale ślepi nie czyni tak. Dlatego mówię, że gdyby 
człowiek nie zgrzeszył, ani ja, ani ty nie poznałbyś miłosierdzia Bożego i Jego 
sprawiedliwości. Gdyby Bóg uczynił człowieka niezdolnym do grzechu, byłby 
równy Bogu w tej sprawie; dlatego błogosławiony Bóg stworzył człowieka dobrego i 
sprawiedliwego, ale wolnego, aby uczynić to, co mu się podoba w odniesieniu do 
własnego życia i zbawienia lub potępienia ". 

Lekarz był zdumiony, kiedy to usłyszał, i odszedł w zamieszaniu. 



155. 

Wtedy arcykapłan w tajemnicy wezwał dwóch starych kapłanów i wysłał ich do 
Jezusa, który wyszedł ze świątyni, i siedział na werandzie Salomona, czekając na 
modlitwę w południe. A przy nim miał swoich uczniów z wielką rzeszą ludzi. 

Kapłani zbliżyli się do Jezusa i powiedzieli: "Nauczycielu, dlaczego człowiek jadł 
kukurydzę i owoce? Czy Bóg chce, aby go zjadł, czy nie? I powiedzieli, że kusili 
go; bo gdyby powiedział: "Bóg tego chciał", odpowiedzieliby: "Dlaczego on tego 
zabronił?". a gdyby powiedział: "Bóg tego nie chciał", oni powiedzieli: "Wtedy 
człowiek ma więcej mocy niż Bóg, ponieważ działa wbrew woli Bożej". 

Jezus odpowiedział: "Twoje pytanie jest jak droga nad górą, która ma przepaść po 
prawej i lewej stronie, ale ja będę chodził pośrodku". 

Kiedy to usłyszeli, kapłani wpadli w zakłopotanie, spostrzegając, że zna ich serce. 

Wtedy Jezus powiedział: "Każdy człowiek, który tego potrzebuje, pracuje dla 
własnego użytku. Ale Bóg, który niczego nie potrzebował, dokonał według swego 
upodobania. Dlatego stwarzając człowieka, stworzył go wolnym, aby mógł wiedzieć, 
że Bóg go nie potrzebuje; Verbi gratia , jako król, który okazuje swoje bogactwo i 
aby jego niewolnicy bardziej go kochali, daje wolność swoim niewolnikom. 

Bóg stworzył człowieka wolnego, aby bardziej pokochał swego Stwórcę i mógł 
poznać jego nagrodę. Bo chociaż Bóg jest wszechpotężny, nie potrzebuje człowieka, 
stworzył go przez swoją wszechmoc, pozostawił go darmo dzięki swej łasce, na tyle 
mądry, by mógł się oprzeć złu i czynić dobro. Bo chociaż Bóg miał moc 
powstrzymywania grzechu, nie sprzeciwiałby się własnej łaskawości (bo Bóg nie ma 
sprzeczności), aby jego wszechmoc i dobroć dokonała się w człowieku, nie powinien 
zaprzeczać grzechowi w człowieku, mówię, aby w człowieku może działać 
miłosierdzie Boże i Jego sprawiedliwość. Na znak, że mówię prawdę, powiadam 
wam, że arcykapłan posłał was, aby mnie kusili, i to jest owoc jego kapłaństwa ". 

Starcy odeszli i opowiedzieli wszystko arcykapłanowi, który powiedział: "Ten ma 
diabła za plecami, który mu wszystko podaje; bo dąży do ustanowienia królestwa 
nad Izraelem; ale Bóg do tego dojdzie ". 

156. 

Kiedy odbył modlitwę w południe, Jezus, wychodząc ze świątyni, znalazł 
niewidomego z łona matki. Jego uczniowie zapytali go: "Nauczycielu, który 
zgrzeszył w tym człowieku, jego ojcu lub matce, że urodził się ślepy?" 

Jezus odpowiedział: "Ani jego ojciec, ani jego matka nie zgrzeszyli w nim, ale Bóg 
go stworzył tak na świadectwo Ewangelii". Zawoławszy ślepego mężczyznę, splunął 
na ziemię, uczynił glinę i położył ją na oczach ślepego, i rzekł do niego: Idź do 
sadzawki Siloam i obmyj cię! 

Ślepiec poszedł i obmyty został obmytym światłem; po czym, gdy wracał do domu, 
wielu, którzy się z nim spotkali, powiedziało: "Gdyby ten człowiek był ślepy, 



powiem mu, że to on miał siedzieć przy pięknej bramie świątyni". Inni mówili: "On 
jest, ale jak on otrzymał światło?" I zaczepili go, mówiąc: "Czy ślepiec, który miałeś 
zasiadać, jest przy pięknej bramie świątyni?" 

Odpowiedział: "Jestem nim - i dlaczego?" 

Oni powiedzieli: "Skąd wziął twój wzrok?" 

Odpowiedział: "Człowiek uczynił glinę, plując na ziemię, a ta glina postawiła na 
moich oczach i powiedziała do mnie:" Idź i obmyj cię w sadzawce Siloam 
". Poszedłem i umyłem się, a teraz widzę: błogosławiony Bóg Izraela! 

Kiedy człowiek urodzony w ciemno powrócił znowu do pięknej bramy świątyni, cała 
Jerozolima była wypełniona tą sprawą. Dlatego przyprowadzono go do wodza 
kapłanów, którzy rozmawiali z kapłanami i faryzeuszami przeciw Jezusowi. 

Zapytał go arcykapłan, mówiąc: "Człowieku, narodziłeś się niewidomy?" 

"Tak", odpowiedział. 
"Teraz oddaj chwałę Bożą - powiedział arcykapłan - i powiedz nam, jaki prorok 
ukazał ci się we śnie i dał ci światło. Czy to był nasz ojciec Abraham, czy Mojżesz, 
sługa Boży, czy jakiś inny prorok? Inni nie mogliby zrobić czegoś takiego. 

Człowiek, który urodził się ślepy, odpowiedział: "Ani Abraham, ani Mojżesz, ani 
żaden prorok nie widziałem we śnie i nie zostałem uzdrowiony przez niego, ale 
kiedy usiadłem przed bramą świątyni, człowiek kazał mi zbliżyć się do niego i po 
zrobieniu gliny ziemi z jego śliną, połóż trochę tej gliny na moich oczach i posłał 
mnie do basenu Siloam, aby się umył; po czym poszedłem i umyłem się, i 
powróciłem w świetle moich oczu ". 

Arcykapłan zapytał go o imię tego człowieka. 

Człowiek, który urodził się ślepy, odpowiedział: "Nie powiedział mi jego imienia, 
ale człowiek, który zobaczył go, zawołał do mnie i rzekł:" Idź i obmyj się, jak 
powiedział ten człowiek, bo to Jezus Nazarejczyk, prorok i święty, Bóg Izraela ". 

Wtedy rzekł arcykapłan: "Czy uzdrowił cię dzisiaj, to jest sabat?" 

Ślepy odpowiedział: "Dziś mnie uzdrowił". 

Powiedział arcykapłan: "Oto, jak ten ten człowiek jest grzesznikiem, skoro nie 
zachowuje sabatu!" 

157. 

Ślepy odpowiedział: "Czy jest grzesznikiem, którego nie znam; ale wiem to, że gdy 
byłem ślepy, oświecił mnie. " 

Faryzeusze w to nie wierzyli, więc powiedzieli do arcykapłana: "Poślijcie za jego 
ojca i matkę, bo powiedzą nam prawdę". Posłali więc za ojca i matkę ślepego, a gdy 
przybyli, arcykapłan zadał im pytanie: "Czy ten człowiek jest twoim synem?" 

Odpowiedzieli: "On jest naprawdę naszym synem". 



Wtedy rzekł arcykapłan: "Mówi, że urodził się ślepy, a teraz widzi; jak to się stało? 

Ojciec i matka człowieka, który urodził się ślepy, odpowiedzieli: "Zaprawdę, urodził 
się ślepy, ale jak on mógł otrzymać światło, my nie wiemy; on jest w wieku, zapytaj 
go, a on powie ci prawdę ". 

Po czym zostali zwolnieni, a arcykapłan powtórzył ślepemu mężczyźnie: "Chwal 
Boga i mów prawdę". 

(Teraz ojciec i matka ślepca bali się mówić, ponieważ z rzymskiego senatu wyszedł 
dekret, że nikt nie może walczyć o Jezusa, proroka Żydów, pod groźbą śmierci: ten 
dekret uzyskał zarządcę - A więc powiedzieli: "On jest w wieku, zapytaj go"). 

A arcykapłan powiedział do człowieka niewidomego ślepego: "Chwalcie Boga i 
mówcie prawdę, bo znamy tego człowieka, o którym mówisz, że cię uzdrowił, że jest 
grzesznikiem". 

Człowiek, który urodził się ślepy, odpowiedział: "Nie wiem, czy jest 
grzesznikiem; ale to wiem, że nie widziałem, a on oświecił mnie. O poręczeniu, od 
początku świata do tej godziny, nie ma jeszcze nigdy oświeconego, który urodził się 
ślepy; a Bóg nie chciał słuchać grzeszników ". 

Powiedział faryzeusz: "A co on, kiedy cię oświecił?" 

Wtedy człowiek, który urodził się ślepy, podziwiał ich niewiarę i rzekł: 
"Powiedziałem ci, a potem zapytaj mnie ponownie? Czy staniecie się także Jego 
uczniami? " 

Wówczas arcykapłan złorzeczył mu, mówiąc: "Czyżbyś był narodzony w grzechu i 
czego byś nas nauczył? Rozpocznijcie się i zostańcie uczniem takiego 
człowieka! albowiem my jesteśmy uczniami Mojżesza i wiemy, że Bóg przemówił do 
Mojżesza, ale co do tego człowieka, nie wiemy, skąd pochodzi. I wyrzucili go z 
synagogi i świątyni, zabraniając mu modlić się z Izraelitami. 

158. 

Człowiek, który urodził się niewidomy, poszedł znaleźć Jezusa, który pocieszył go 
mówiąc: "Nigdy nie byłeś tak błogosławiony, jak teraz, ponieważ jesteś 
błogosławiony naszego Boga, który mówił przez Dawida, naszego ojca i jego 
proroka, przeciwko przyjaciołom świat, mówiąc: "Oni klną i błogosławię"; Prorok 
Micheasz powiedział: "Przeklinam wasze błogosławieństwo". Albowiem ziemia nie 
jest tak przeciwna powietrzu, woda do ognia, światło do ciemności, zimna do 
ogrzania, lub miłość do nienawiści, jak wola Boża przeciwna woli świata ". 

Uczniowie zapytali go, mówiąc: "Panie, wielkie są twoje słowa; powiedz nam zatem 
znaczenie, ponieważ jak dotąd nie rozumiemy ". 

Jezus odpowiedział: "Gdy poznacie świat, ujrzycie, że Ja powiedziałem prawdę, tak i 
wy poznacie prawdę w każdym proroku. 



"Wiedzcie więc, że istnieją trzy rodzaje światów pojmowanych w jednym imieniu: 
ten, kto stoi w niebiosach i na ziemi, z wodą, powietrzem i ogniem, i wszystkie 
rzeczy, które są gorsze od człowieka. Teraz ten świat we wszystkim podąża za wolą 
Bożą, ponieważ, jak mówi Dawid, prorok Boży: "Bóg dał im przykazanie, którego 
nie naruszają". 

"Drugi stoi za wszystkimi ludźmi, tak jak" dom takiego "nie stoi za murami, ale za 
rodziną. Teraz ten świat znowu kocha Boga; ponieważ przez naturę długo trwają po 
Bogu, ponieważ zgodnie z naturą, każdy z nich tęskni za Bogiem, chociaż błądzą w 
szukaniu Boga. I wiecie, dlaczego wszyscy długo po Bogu? Ponieważ ciągną one 
każdego po nieskończonym dobru bez zła, a to jest tylko Bóg. Dlatego miłosierny 
Bóg posłał swoich proroków na ten świat dla jego zbawienia. 

"Trzeci świat to upadły stan grzechu człowieka, który przekształcił się w prawo 
przeciwne Bogu, stwórcy świata. Ten człowiek staje się podobny do demonów, 
wrogów Boga. A ten świat, którego nasz Bóg nienawidzi, że jeśli prorocy pokochali 
ten świat - co wy myślicie? Z pewnością Bóg wziąłby od nich ich proroctwo. I co 
mam powiedzieć? Jako żywy Bóg, w którego obecności moja dusza stoi, gdy 
posłaniec Boga przyjdzie na świat, jeśli pocznie miłość do tego złego świata, to z 
pewnością Bóg zabierze mu wszystko, co mu dał, kiedy go stworzył, i sprawiłoby, że 
byłby potępiony: tak bardzo Bóg jest przeciwny temu światu ". 

159. 

Uczniowie odpowiedzieli: "O mistrzu, niezmiernie wielkie są twoje słowa, dlatego 
zmiłuj się nad nami, bo nie rozumiemy ich". 

Jezus powiedział: "Myślcie o tym, że Bóg stworzył swego posłańca, aby być 
rywalem, który powinien być w pełni, aby stać się równym Bogu? Z pewnością nie, 
ale raczej jako jego dobry niewolnik, który nie powinien wolał tego, czego nie chce 
jego Pan. Nie jesteście w stanie tego zrozumieć, ponieważ nie wiecie, czym jest 
grzech. Przetoż słuchajcie słów moich: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, grzech 
nie może powstać w człowieku, jak tylko sprzeczność Boga, widząc, że to tylko 
grzech, którego Bóg nie chce; na tyle, że wszystko, co Bóg chce, jest najbardziej 
obce grzechowi. W związku z tym, jeśli nasi arcykapłani i kapłani, wraz z 
faryzeuszami, prześladowali mnie, ponieważ Izraelici powołali mnie do Boga, robili 
rzecz podobną Bogu, a Bóg im wynagrodził; ale dlatego, że prześladują mnie z 
powodu przeciwnego, ponieważ nie będą chcieli, żebym powiedział prawdę, 

"Powiedz mi - Mojżesz zabił ludzi i zabił ludzi Achaba - czy to w każdym razie 
morderstwo? Z pewnością nie; bo Mojżesz zabił tych ludzi, aby zniszczyli 
bałwochwalstwo i zachowali kult prawdziwego Boga, ale Achab zabił ich, aby 
zniszczyli kult prawdziwego Boga i zachowali bałwochwalstwo. Dlatego 
Mojżeszowi zabijanie ludzi zostało nawrócone na ofiarę, podczas gdy dla Achaba 
zostało ono przemienione w świętokradztwo: na tyle, że jedno i to samo dzieło 
wytworzyło te dwa przeciwne skutki. 



"Gdy żyje Bóg, w którego obecności moja dusza stoi, jeśli Szatan przemówił do 
aniołów, aby zobaczyć, jak oni kochali Boga, nie byłby odrzucony od Boga, ale 
dlatego, że starał się odwrócić ich od Boga, dlatego jest on potępia. 

Wtedy odpowiedział ten, który pisze: "Jak więc należy rozumieć to, co powiedziane 
było u Micheasza, proroka, dotyczące kłamstwa, które Bóg nakazał wypowiadać 
ustami fałszywych proroków, jak jest napisane w księdze królów Izrael?' 

Jezus odpowiedział: "O Barnabaszu, pokrótce pokwituj wszystko, co się stało, 
abyśmy jasno widzieli prawdę". 

160. 

Wtedy rzekł ten, który pisze: "Prorok Daniel, opisując historię królów Izraela i ich 
tyranów, pisze w ten sposób" Król Izraela przyłączył się do króla judzkiego, aby 
walczyć z synami Beliala (czyli zbrodniarzami) którzy byli Ammonitami, a teraz 
Jozafat, król judzki, i Achab, król Izraela, zasiadający na tronie w Samarii, stanęli 
przed nimi czterysta fałszywych proroków, którzy rzekli do króla Izraela: Ammonici, 
bo Bóg da je w twoje ręce i rozproszy Amona. 

Wtedy rzekł Jehoszafat: Czy jest tu jakiś prorok Boga naszych ojców? 

"Achab odpowiedział:" Jest tylko jeden, a on jest zły, bo zawsze przepowiada złe, co 
do mnie, a ja trzymam w więzieniu ". A on powiedział: "Jest tylko jeden", ponieważ 
wielu z nich zostało zabitych przez dekret Achaba, tak, że prorocy, tak jak 
powiedziałeś, Panie, uciekli na górskie szczyty, gdzie ludzie nie mieszkali. 

Wtedy rzekł Jehoszafat: "Wyślij go tutaj, a zobaczmy, co on mówi". 

"Achab rozkazał więc, aby posłano Micheasz tam, który przyszedł z kajdanami na 
nogach, a jego twarz była oszołomiona jak człowiek, który żyje między życiem a 
śmiercią. 

"Zapytał go Achab, mówiąc:" Mów, Micheasz, w imię Boże, czy pójdziemy 
przeciwko Ammonitom, czy Bóg odda ich miasta w nasze ręce? " 

"Micheasz odpowiedział:" Idź w górę, idź w górę, bo dostatnio wstaniesz i jeszcze 
lepiej się zstąpisz! " 

"Wtedy fałszywi prorocy chwalili Micheasza jako prawdziwego proroka Boga i 
zerwali kajdany z jego stóp. 

'' Jozafat, który obawiał się naszego Boga i nigdy nie ukłonił się przed bożkami, 
zapytał Micheasza, mówiąc: "Z miłości do Boga naszych ojców mów prawdę, tak jak 
widziałeś sprawę tej wojny". 

"Micheasz odpowiedział:" O Jozafata, boję się twojej twarzy, dlatego powiadam ci, 
że widziałem lud Izraela jako owce bez pasterza ". 

"Achab, uśmiechając się, rzekł do Jozafata:" Powiedziałem ci, że ten człowiek 
przepowiada tylko zło, ale ty w to nie uwierzyłeś ". 

"Wtedy rzekli obaj:" Skąd to znasz, O Micheasz? " 



"Micheasz odpowiedział:" Metod tam zebrała się rada aniołów przed obliczem 
Bożym i usłyszałem, jak Bóg tak powiedział: "Kto zwiedzie Achaba, aby wyruszyć 
przeciwko Ammonowi i zostać zabitym?" Po czym jeden powiedział jedno i inny 
rzekł inny, a potem przyszedł anioł i powiedział: "Panie, będę walczył przeciwko 
Achabowi i pójdę do jego fałszywych proroków i ułożę to kłamstwo w ich ustach, i 
tak on pójdzie i zostanie zabity." I słysząc to Bóg powiedział: "Teraz idź i rób to, bo 
zwyciężysz". 

"Wtedy fałszywi prorocy rozwścieczeni, a ich główni uderzyli w policzek 
Micheasza, mówiąc:" O potępiony przez Boga, kiedy anioł prawdy odszedł od nas i 
przyszedł do ciebie? Powiedz nam, kiedy przyszedł do nas anioł, który przyniósł 
kłamstwo?' 

"Micheasz odpowiedział:" Będziesz wiedział, kiedy będziesz uciekać z domu do 
domu, bojąc się śmierci, oszukując swego króla ". 

"Wtedy Achab rozgniewał się i rzekł:" Chwyć Micheasz, a kajdany, które miał na 
nogach, na jego szyi, i trzymaj go na chlebie jęczmiennym i wodzie aż do mego 
powrotu, bo nie wiem, jaką śmierć zemszczę. na nim.' 

Wówczas poszli w górę i zgodnie ze słowami Micheasza sprawa się skończyła, gdyż 
król Ammonitów rzekł do swoich sług: "Patrzcie, abyście nie walczyli przeciwko 
królowi judzkiemu, ani przeciwko książętom Izraela, zabij króla Izraela, Achaba, 
mego wroga ". 

Wtedy Jezus powiedział: "Zatrzymaj się, Barnaba, bo to wystarczy dla naszego celu". 

161. 

"Słyszeliście wszystko?" powiedział Jezus. 

Uczniowie odpowiedzieli: "Tak, Panie". 

Po czym Jezus powiedział: "Kłamstwo jest rzeczywiście grzechem, ale morderstwo 
jest większe, ponieważ kłamstwo jest grzechem, który jest związany z tym, który 
mówi, ale morderstwo, podczas gdy ono należy do tego, kto je popełnia, jest takie, że 
ono także niszczy Najdroższa rzecz, jaką Bóg ma tutaj na ziemi, to jest 
człowiek. Kłamstwo można naprawić, mówiąc inaczej niż to, co zostało 
powiedziane; mając na uwadze, że zabójstwo nie ma lekarstwa, ponieważ nie można 
ponownie ożywić umarłych. Powiedz mi więc, czy Mojżesz, sługa Boży, zgrzeszył, 
zabijając wszystkich, których zabił? 

Uczniowie odpowiedzieli: "Nie daj Boże; Nie daj Boże, aby Mojżesz zgrzeszył, 
słuchając Boga, który go przykazał! 
Wtedy Jezus rzekł: "A ja mówię: nie daj Boże, aby ten anioł zgrzeszył, który zwodził 
fałszywych proroków Achaba kłamstwem; albowiem tak jak Bóg przyjmuje rzezanie 
ludzi jako ofiarę, tak otrzymał kłamstwo za chwałę. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam 
wam, że tak jak dziecko skrusza, które sprawia, że ??jego buty powstają na 
podstawie olbrzyma, tak bardzo poniżającego, który podporządkowuje Bogu prawo, 



tak jak on sam jako człowiek podlega prawo. Kiedy więc uwierzycie, że tylko grzech 
jest, czego Bóg nie chce, znajdziecie prawdę, tak jak wam powiedziałem. Dlatego, że 
Bóg nie jest ani złożony, ani zmienny, tak też nie jest zdolny do woli, a nie do 
pojedynczej rzeczy; bo tak samo miałby w sobie sprzeczność, a co za tym idzie ból, i 
nie byłby nieskończenie błogosławiony ". 

Filip odpowiedział: "Ale jak należy rozumieć tę wypowiedź proroka Amosa, że" nie 
ma w mieście zła, którego Bóg nie dokonał "? 

Jezus odpowiedział: "Oto tutaj, Filipie, jak wielkie jest niebezpieczeństwo 
odpocznienia w liście, tak jak faryzeusze, którzy sami wymyślili" przeznaczenie 
Boga w wybranych ", tak mądrzy, że przychodzą mówić w fakt, że Bóg jest 
niesprawiedliwy, zwodzicielem i kłamcą, i nienawidzi sądu (który spadnie na nich). 

"Dlatego mówię, że tutaj Amos, prorok Boży, mówi o złem, które świat nazywa 
złem, ponieważ gdyby użył języka sprawiedliwych, nie zrozumiałby go 
świat. Albowiem wszelkie cierpienia są dobre, albo oczyszczają zło, które 
uczyniliśmy, albo są dobre, ponieważ powstrzymują nas od czynienia zła, albo mają 
się dobrze, ponieważ sprawiają, że człowiek poznaje stan tego życia, abyśmy mogli 
kochać i tęskni za życiem wiecznym. W związku z tym, gdyby prorok Amos 
powiedział: "Nie ma dobra w mieście, ale to, co Bóg uczynił", dawał okazję 
rozpaczy uciśnionych, którzy ujrzeli siebie w ucisku i grzesznikach żyjących w 
dobrobycie. A co gorsza, wielu wierzących, że Szatan ma taką suwerenność nad 
człowiekiem, bał się Szatana i sprawiało mu przyjemność, aby nie cierpieć ucisku. 

162. 

"Gdyby Amos powiedział:" Nie ma nic dobrego w mieście, ale to, co Bóg uczynił ", 
jak żyje Bóg, w którego obecności moja dusza stoi, popełniłby ciężki błąd, ponieważ 
świat nie zachowuje się dobrze dla dobra. nieprawości i grzechy, które są 
dokonywane na drodze próżności. Po czym ludzie popełniliby o wiele więcej, nie 
wierząc, że nie ma grzechu ani niegodziwości, których Bóg nie dokonał, słysząc, jak 
ziemia się trzęsie. A kiedy Jezus to powiedział, zaraz powstało wielkie trzęsienie 
ziemi, tak że każdy upadł jak martwy. Jezus podniósł je, mówiąc: "Zobacz teraz, czy 
powiedziałem ci prawdę. Niech ci to wystarczy, że Amos, kiedy powiedział, że "Bóg 
uczynił zło w mieście", rozmawia ze światem, mówi o uciskach, które grzesznicy 
nazywają złem. 

"Przyjdźmy teraz do przeznaczenia, o którym pragniecie wiedzieć, i do którego 
przemówię do was w pobliżu Jordanu po drugiej stronie, jutro, jeśli Bóg zechce". 

163. 

Jezus udał się z uczniami na pustynię za Jordanem, a gdy modlitwa w południe 
została zakończona, usiadł blisko palmy, a pod cieniem palmy zasiedli uczniowie 
jego. 



Wtedy Jezus rzekł: "Tajemnicą jest przeznaczenie, bracia, że ??ja wam mówię, 
zaprawdę, tylko jeden człowiek będzie wyraźnie znany. On jest tym, którego szukają 
narody, dla których tajemnice Boga są tak jasne, że kiedy przychodzi na świat, 
błogosławieni będą tacy, którzy będą słuchać Jego słów, ponieważ Bóg osłodzi ich 
swoim miłosierdziem, nawet jak ta dłoń -tree przyćmiewa nas. "Tak, nawet gdy to 
drzewo chroni nas przed palącym słońcem, tak miłosierdzie Boga ochroni przed 
szatanem tych, którzy wierzą w tego człowieka". 

Uczniowie odpowiedzieli: "Nauczycielu, kimże będzie ten człowiek, o którym 
mówisz, kto przyjdzie na świat?" 

Jezus odpowiedział z radością serca: "On jest Mohammedem, posłańcem Boga, a 
kiedy przyszedł na świat, tak jak deszcz sprawia, że ??ziemia wydaje owoce, gdy 
przez długi czas nie padało, tak samo będzie z czasem dobrych uczynków wśród 
ludzi, przez obfite miłosierdzie, które przyniesie. On bowiem jest białym obłokiem 
pełnym miłosierdzia Bożego, a miłosierny Bóg pokropi wiernych jak deszcz ". 

164. 

"W związku z tym powiem wam teraz niewiele, co Bóg dał mi do zrozumienia o tym 
samym przeznaczeniu". Faryzeusze twierdzą, że wszystko jest tak przepowiedziane, 
że ten, kto jest wybrany, nie może zostać odrzucony, a kto jest odrzucony, w żaden 
sposób nie może zostać wybrany; i że tak jak Bóg przeznaczył dobrze czyniąc jako 
drogę, którą wybiorą chodzić do zbawienia, tak i on predestynował grzech jako 
drogę, przez którą potępiony będzie chodził aż do potępienia. Przeklęty niech będzie 
język, który to powiedział, ręką, która to napisała, bo taka jest wiara 
Szatana. Dlatego można wiedzieć, jakimi są faryzeusze dnia dzisiejszego, ponieważ 
są wiernymi sługami szatana. 

"Co może oznaczać przeznaczenie, ale absolutna wola, by położyć kres rzeczom, z 
których ma się do czynienia? Bo bez środków nie można położyć kresu. Jak zatem 
przeznacza on dom, który nie tylko nie ma kamienia i pieniędzy do wydania, ale czy 
nie ma tak wiele ziemi, na której mogłaby postawić jedną stopę? Z pewnością żaden 
[nie mógł tego zrobić]. Koniec z tym, powiadam wam, jest przeznaczeniem, 
zabierającym wolną wolę, którą Bóg dał człowiekowi z jego czystej łaski, prawa 
Bożego. Pewności, że nie jest to przeznaczenie, ale obrzydliwość, którą 
ustanawiamy. 

"Ten człowiek jest wolny, jak pokazuje Księga Mojżesza, gdzie, gdy nasz Bóg dał 
prawo na górze Synaj, powiedział tak:" Moje przykazanie nie jest na niebie, abyś 
wybaczył sobie, mówiąc: Teraz, kto pójdzie po nas przykazanie Boże, a któżby dał 
nam siłę, aby go przestrzegać, i nie jest on poza morzem, abyś w podobny sposób 
usprawiedliwiał siebie, ale moje przykazanie jest blisko serca twego, abyś go 
przestrzegał. " 

"Powiedz mi, czy król Herod powinien nakazać starcowi, aby stał się młodym i 
chorym człowiekiem, że powinien stać się całym, a kiedy to zrobią, nie powinien ich 



zabić, czy to będzie słuszne?" Uczniowie odpowiedzieli: "Gdyby Herod wydał to 
polecenie, byłby najbardziej niesprawiedliwy i bezbożny". 

Wtedy Jezus wzdychając rzekł: "Oto owoce ludzkich tradycji, o bracia; ponieważ 
mówiąc, że Bóg tak predestynował potępionego, że nie może zostać wybranymi, 
bluźni Bogu jako bezbożnemu i niesprawiedliwemu. Albowiem rozkazuje 
grzesznikowi nie grzeszyć, a gdy grzeszy, pokutować; podczas gdy takie 
przeznaczenie odbiera grzesznikowi moc nie grzeszenia i całkowicie pozbawia go 
pokuty ". 

165. 

"Ale posłuchaj, co mówi Bóg przez proroka Joela:" Jako żyję Ja, Bóg twój, nie będę 
śmierci grzesznika, ale szukam, aby nawrócił się na pokutę ". Czy Bóg przeznaczy 
to, czego nie chce? Weźcie pod uwagę to, co mówi Bóg, i to, co mówią faryzeusze 
obecnego czasu. 

Dalej mówi Bóg przez proroka Izajasza: "Wołałem i nie chcieliście mnie słuchać". I 
jak wiele Bóg powołał, usłysz, jak mówi ten sam prorok: "Przez cały dzień 
rozkładam ręce na lud, który mi nie wierzy, ale mi zaprzecza." A nasi faryzeusze, 
kiedy mówią, że zatwardziali nie mogą zostać wybrani, co mówią, ale, że Bóg 
wyśmiewa ludzi, tak jak on kpi ślepca, który powinien pokazać mu coś białego, i jak 
będzie kpił z niesłyszącego, który powinien mówić do jego uszu? I że wybrańcy 
mogą zostać odrzuceni, zastanówcie się, co nasz Bóg mówi przez proroka Ezechiela: 
"Gdy ja żyję, mówi Bóg, jeśli sprawiedliwi porzucą jego sprawiedliwość i będą 
czynić obrzydliwości, zginie, a ja nie będę więcej pamiętać Jego sprawiedliwości; 

"A z powołania potępionego, co mówi Bóg przez proroka Ozeasza, ale to:" Nazwę 
lud nie wybrany, będę je nazywać wybranym ". Bóg jest prawdziwy i nie może 
kłamać, bo Bóg będąc prawdą mówi prawdę. Ale faryzeusze obecnego czasu z ich 
doktryną całkowicie sprzeciwiają się Bogu ". 

166. 

Andrzej odpowiedział: "Ale jak to zrozumieć, co Bóg powiedział do Mojżesza, że 
??będzie miał miłosierdzie, nad kim chce miłosierdzia i zatwardzić, kogo chce 
stwardnieć?" 

Jezus odpowiedział: "Bóg mówi to, aby człowiek nie uwierzył, że jest zbawiony 
przez swoją własną cnotę, lecz może dostrzec, że życie i miłosierdzie Boże zostały 
mu dane przez Boga z Jego łaski. I powiedział to, aby ludzie unikali zdania, że ??są 
inni bogowie niż on. 

"Gdyby więc zatwardził faraona, uczynił to, ponieważ nękał nasz lud i próbował go 
zniszczyć, niszcząc wszystkie męskie dzieci w Izraelu: w którym Mojżesz był bliski 
śmierci. 

"W związku z tym mówię wam naprawdę, że przeznaczenie ma dla swego 
fundamentu prawo Boże i ludzką wolną wolę. Tak, i nawet gdyby Bóg mógł zbawić 



cały świat, aby nikt nie zginął, nie uczyniłby tego, aby nie pozbawić człowieka 
wolności, który zachował dla niego, aby zrobić mimo Szatana, aby to [bryła z gliny 
pogardzanej duchem, chociaż grzeszy tak jak duch, może mieć moc do pokuty i 
zamieszkiwania w tym miejscu, skąd duch został wypędzony. Nasz Bóg woli, mówię, 
aby dążył z miłosierdziem ludzkim do woli człowieka, i nie chce porzucić tego 
stworzenia swoją wszechmocą. I tak w dniu sądu nikt nie będzie w stanie 
usprawiedliwić ich grzechów, widząc, że wtedy okaże się, jak wiele Bóg uczynił dla 
ich nawrócenia, 

167. 

W związku z tym, jeśli wasz umysł nie spocznie w tym, a wy będziecie znowu 
mówić: "Dlaczego tak?" Ujawnię ci "dlaczego". To jest to. Powiedz mi, dlaczego 
kamień nie może spocząć na wodzie, a cała ziemia spoczywa na wodzie? Powiedz 
mi, dlaczego tak jest, gdy woda gasi ogień, a ziemia ucieka z powietrza, aby nikt nie 
mógł jednoczyć ziemi, powietrza, wody i ognia w harmonii, a mimo to są 
zjednoczeni w człowieku i zachowani harmonijnie? 

"Jeśli więc, nie dowiecie się tego - nie wszyscy ludzie, jako ludzie, nie mogą tego 
wiedzieć - jak oni zrozumieją, że Bóg stworzył wszechświat z niczego jednym 
słowem? Jak będą rozumieć wieczność Boga? Z pewnością nie będą w stanie tego 
zrozumieć, ponieważ człowiek jest skończony i złożony z ciałem, które, jak mówi 
prorok Salomon, jest zepsute, przepędza duszę, a uczynki Boże są proporcjonalne do 
Boga, jak czy będą w stanie je zrozumieć? 

Izajasz, prorok Boży, widząc, że tak jest, zawołał, mówiąc: "Zaprawdę, jesteś 
ukrytym Bogiem!" A z posłańca Boga, jak Bóg go stworzył, mówi: "Jego pokolenie, 
które opowiadać będzie, a działanie Boga mówi:" Kto był jego doradcą? "Dlatego 
Bóg mówi do natury ludzkiej:" Nawet jak niebo jest wywyższone ponad ziemią, tak 
moje drogi są wyniesione ponad twoje drogi, a moje myśli ponad twoje myśli. " 

"Dlatego powiadam wam, sposób przeznaczenia nie objawia się ludziom, chociaż 
jest to prawdą, jak wam powiedziałem. 

"Czy zatem człowiek, ponieważ nie może znaleźć trybu, zaprzeczyć temu? Z 
pewnością nigdy jeszcze nie widziałem, aby ktokolwiek odmawiał zdrowia, choć nie 
sposób go zrozumieć. Bo nie wiem nawet teraz, jak Bóg przez mój dotyk uzdrawia 
chorych ". 

168. 

Wtedy rzekli uczniowie: "Zaprawdę, Bóg mówi w tobie, bo nikt nie mówił tak, jak 
mówisz". 

Jezus odpowiedział: "Uwierz mi, kiedy Bóg wybrał mnie, bym posłał mnie do domu 
Izraela, dał mi księgę podobną do czystego zwierciadła, które weszło w moje serce 
tak mądre, że wszystko, co mówię, pochodzi z tej księgi. A kiedy ta książka skończy 
się wypływać z moich ust, zostanę zabrany ze świata ". 



Piotr odpowiedział: "O mistrzu, czy to, co teraz mówisz, jest napisane w tej 
książce?" 

Jezus odpowiedział: "Wszystko, co mówię dla poznania Boga i służby Bożej, dla 
poznania człowieka i dla zbawienia ludzkości - wszystko to pochodzi z tej księgi, 
która jest moją ewangelią". 

Piotr powiedział: "Czy jest tam zapisana chwała raju?" 

169. 

Jezus odpowiedział: "Słuchajcie, a opowiem wam, jaki to raj, i jak święci i wierni 
będą tam przebywać bez końca, gdyż jest to jedno z największych błogosławieństw 
rajskich, widząc wszystko, jakkolwiek wspaniałe, jeśli mają koniec, stają się małe, 
nieważne. 

"Raj jest domem, w którym Bóg gromadzi swoje rozkosze, które są tak wielkie, że 
ziemia, która jest deptana przez stopy świętych i błogosławionych, jest tak cenna, że 
??jeden drachm jest cenniejszy niż tysiąc światów. 

"Te rozkosze widzieli nasi ojcowie, Dawid, prorok Boży, gdyż Bóg pokazał mu je, 
ponieważ sprawił, że ujrzał chwałę raju; po czym, gdy powrócił do siebie, zamknął 
oczy obiema rękami, a płacz rzekł: "Nie patrzcie więcej na ten świat, moje oczy, bo 
wszystko jest marne i nie ma dobra!" 

"O tych rozkoszach prorok Izajasz powiedział:" Nie widziały oczu człowieka, nie 
słyszały jego uszy, ani nie poczęło ludzkie serce, co Bóg przygotował dla tych, 
którzy go miłują ". Czy wiecie, dlaczego nie widzieli, nie słyszeli, nie poczuli takich 
rozkoszy? Dzieje się tak dlatego, że kiedy mieszkają tutaj poniżej, nie są godne tego, 
aby je oglądać. Dlatego, chociaż nasz ojciec Dawid naprawdę ich widział, mówię 
wam, że nie widział ich ludzkimi oczyma, gdyż Bóg zabrał jego duszę do siebie i 
dzięki temu zjednoczył się z Bogiem, zobaczył ich boskim światłem. Jak żyje Bóg, w 
którego obecności dusza moja stoi, widząc, że rozkosze raju są nieskończone, a 
człowiek skończony, człowiek nie może ich powstrzymać; nawet jak mały ziemny 
słoik nie może zawrzeć morza. 

"Oto, jak piękny jest świat w lecie, kiedy wszystko wydaje owoce! Sam chłop, 
odurzony radością z powodu żniwa, sprawia, że ??dźwięki dolin i gór rozbrzmiewają 
jego śpiewem, ponieważ bardzo kocha swoje trudy. Teraz podnieś swoje serce do 
raju, gdzie wszystko jest owocne, z owocami proporcjonalnymi do tego, który je 
uprawiał. 
"Jak żyje Bóg, to wystarczy do poznania raju, ponieważ Bóg stworzył raj dla domu 
swoich rozkoszy. A teraz pomyślcie, że niezmierzona dobroć nie miałaby rzeczy 
niezmiernie dobrych? Lub, że niezmierzone piękno nie ma rzeczy niezmiernie 
pięknych? Strzeżcie się, bo błądzicie bardzo, jeśli myślicie, że ich nie ma. 



170. 

"Tak mówi Bóg do człowieka, który mu wiernie będzie służył:" Znam twoje czyny, 
że pracujesz dla mnie, ponieważ żyję na wieki, twoja miłość nie przekroczy mojej 
łaski, ponieważ ty usługujesz mi jako Bóg, twój stwórca, znając siebie Bądźcie 
moimi dziełami i nie pytajcie o nic, z wyjątkiem łaski i miłosierdzia, abyście mi 
wiernie służyli, bo nie kończysz mojej służby, widząc, że chcesz mi służyć wiecznie, 
tak zrobię, bo wynagrodzę ci, jakbyś był Bóg, mój równy, bo nie tylko obdarzę was 
obfitością raju, ale dam wam samego jako dar, tak, że nawet jeśli jesteś na zawsze 
sługą mym, tak uczynię twoje płace na zawsze. " 

171. 

"Co myślisz - powiedział Jezus do swoich uczniów - o raju? Czy istnieje umysł, 
który mógłby pojąć takie bogactwa i rozkosze? Człowiek musi mieć wiedzę równie 
wielka, jak Bóg, gdyby wiedział, czego Bóg chce dać swoim sługom. 

"Czy widzieliście, kiedy Herod ofiaruje prezent jednemu ze swoich ulubionych 
baronów, w jakim rodzaju on je przedstawia?" 

Jan odpowiedział: "Widziałem to dwa razy; i pewnie dziesiąta część tego, co on daje, 
wystarczy dla biednego człowieka ". 

Jezus powiedział: "Ale jeśli biednemu człowiekowi zostanie przedstawiony 
Herodowi, co on mu da?" 

John odpowiedział: "Jeden lub dwa roztocza". 

"Niech to będzie wasza książka, w której studiujecie wiedzę o raju", [powiedział 
Jezus]: "ponieważ wszystko, co Bóg dał człowiekowi w tym obecnym świecie dla 
swego ciała, jest tak, jak gdyby Herod dał grosz dla biednego człowieka; ale to, co 
Bóg da ciału i duszy w raju, jest tak, jakby Herod oddawał wszystko, co posiada, tak 
i swoje własne życie, jednemu ze swoich sług. " 

172. 

"Tak mówi Bóg do Tego, który go miłuje i wiernie mu służy:" Idźcie i pomyślcie o 
piaskach morza, mój sługa, ilu ich jest. "Gdyby morze dało ci jedno ziarno piasku, 
czyż nie? wydaje mi się, że jesteś mały ... Tak jak ja, twój stwórca, żyję, wszystko, co 
dałem na tym świecie wszystkim książętom i królom ziemi, jest mniej niż ziarnko 
piasku, które morze da tobie, w porównaniu tego, co ci dam w moim raju ". 

173. 

"Zastanów się więc - powiedział Jezus -" obfitości raju ". Bo jeśli Bóg dał 
człowiekowi na tym świecie uncję dobrobytu, w raju da mu dziesięćset tysięcy 
ciężarów. Rozważ ilość owoców na tym świecie, ilość jedzenia, ilość kwiatów i ilość 
rzeczy, które służą człowiekowi. Jak żyje Bóg, w którego obecności moja dusza stoi, 
tak jak morze wciąż pije nad i nad nim, gdy otrzyma ziarno, tak samo jakość i ilość 



fig (w raju) przewyższają te figi, które tu spożywamy. I w podobny sposób każda 
inna rzecz w raju. A ponadto, powiadam wam, że zaprawdę, jak góra złota i pereł jest 
cenniejsza niż cień mrówki, 

Piotr odpowiedział: "Czy zatem nasze ciało, które teraz mamy, wchodzi w raj?". 

Jezus odpowiedział: "Strzeż się, Piotrze, abyś nie został saduceuszem; albowiem 
Saduceusze twierdzą, że ciało już nie zmartwychwstanie, i że niema 
aniołów. Dlatego ich ciało i dusza są pozbawione wejścia do raju i są pozbawione 
wszelkiej służby aniołów na tym świecie. Zastanów się, że zapomniałeś o Hiobie, 
proroku i przyjacielu Boga, jak mówi: "Wiem, że żyje mój Bóg, a w dniu 
ostatecznym zmartwychwstać będę w ciele moim, a oczyma moje ujrzę Boga, 
Zbawiciela mego"? 

"Ale wierzcie mi, to nasze ciało będzie tak oczyszczone, że nie będzie miało jednej 
własności tych, którzy teraz mają; widząc, że zostanie oczyszczony ze wszystkich 
złych pragnień, a Bóg sprowadzi go do takiego stanu, jaki był przed Adamem, zanim 
zgrzeszył. 
"Dwóch mężczyzn służy jednemu mistrzowi w jednej i tej samej pracy. Jedyny, kto 
widzi pracę, wydaje rozkazy drugiemu, a drugi wykonuje wszystko, co pierwsze 
przykazuje. Wydaje się, że tylko do ciebie, mówię, że mistrz powinien wynagrodzić 
tylko tego, który widzi i nakazuje, i powinien wypędzić z domu tego, który zmęczył 
się w pracy? Na pewno nie. 

"Jak więc może to uczynić sprawiedliwość Boża? Dusza i ciało ze zmysłem 
człowieka służą Bogu: dusza tylko widzi i nakazuje służbę, ponieważ dusza, nie 
jedząc chleba, nie pości, [dusza] nie chłonie, nie czuje chłodu i ciepła, nie choruje i 
nie nie jest zabity, ponieważ dusza jest nieśmiertelna: nie cierpi na żaden z bólów 
cielesnych, które ciało cierpi w przypadku żywiołów. Czy zatem, tak, mówię, że 
sama dusza powinna wejść do raju, a nie do ciała, które tak bardzo zmęczyło się 
służeniem Bogu? 

Piotr odpowiedział: "O mistrzu, ciało, które spowodowało grzech duszy, nie powinno 
być umieszczone w raju". 

Jezus odpowiedział: "Jakożby ciało mogło grzeszyć bez duszy? Z pewnością jest to 
niemożliwe. Dlatego, odbierając Boże miłosierdzie z ciała, potępiasz duszę do piekła 
". 

174. 

"Gdy żyje Bóg, w którego obecności stoi moja dusza, nasz Bóg obiecuje miłosierdzie 
grzesznikowi, mówiąc:" W tej godzinie grzesznik rozpali swoje grzechy, sam nie 
będę pamiętał jego grzechów na wieki ". 

"Cóż więc powinno jeść mięso raju, jeśli ciało tam nie pójdzie? Duszę? Na pewno 
nie, widząc, że to duch. 



Piotr odpowiedział: "Tak więc błogosławieni będą jedli w raju; ale jakoż będzie 
wyrzucone mięso bez nieczystości? " 

Jezus odpowiedział: "Cóż więc ma szczęście dla ciała, jeśli nie je i nie pije? Z 
pewnością dobrze jest oddać chwałę proporcjonalnie do uwielbionego. Ale ty, 
Piotrze, powinieneś uważać, że takie mięso powinno zostać unieważnione w 
nieczystości, ponieważ to ciało spożywa w dzisiejszych czasach zepsute mięso, i 
dlatego to gnilstwo wychodzi, ale w raju ciało będzie nieskazitelne, niecierpiące i 
nieśmiertelne. i wolny od wszelkich nieszczęść; a mięso, które nie ma żadnej wady, 
nie generuje żadnego rozkładu. 

175. 

"Tak mówi Bóg w proroctwie Izajasza, wylewając pogardę na potępionych:" Słudzy 
moi zasiądą przy moim stole w moim domu i będą świętować z radością, weselą się z 
dźwiękami harf i organów, i nie będę ich cierpiał Potrzebuję niczego, ale wy, którzy 
jesteście moimi wrogami, będziecie odrzuceni ode Mnie, gdzie umrzecie w nędzy, 
podczas gdy każdy mój sługa będzie pogardzał. 

176. 

"Do czego służy, aby powiedzieć:" Będą ucztować "? rzekł Jezus do swoich 
uczniów. "Na pewno Bóg mówi prostą. Ale w jakim celu są cztery rzeki cennego 
trunku w raju, z tak wieloma owocami? Z pewnością, Bóg nie je, aniołowie nie 
jedzą, dusza nie je, sens nie je, ale raczej ciało, które jest naszym ciałem. Dlatego 
chwała raju jest dla ciała mięsa, dla duszy i zmysłów Boga i rozmowy Aniołów i 
błogosławionych duchów. Ta chwała będzie lepiej objawiona przez posłańca Boga, 
który (widząc, że Bóg stworzył wszystko z miłości do Niego), zna wszystko lepiej 
niż jakiekolwiek inne stworzenie ". 

Powiedział Bartłomiej: "O mistrzu, czy chwała raju będzie równa dla każdego 
człowieka? Jeśli będzie równy, nie będzie sprawiedliwy, a jeśli nie będzie równy, 
mniejszy zazdrości im większego ". 

Jezus odpowiedział: "Nie będzie równe, albowiem Bóg jest sprawiedliwy; i wszyscy 
będą zadowoleni, ponieważ nie ma tam zazdrości. Powiedz mi, Bartłomierzu: tam 
jest mistrz, który ma wielu sług, a on wszystkie swoje sługi przyodzi w tym samym 
ubraniu. Czyż więc chłopcy, odziani w szaty chłopców, opłakują, ponieważ nie mają 
stroju dojrzałych mężczyzn? Przeciwnie, gdyby starszyzna chciała założyć im 
większe szaty, byliby rozgniewani, ponieważ szaty, które nie byłyby ich wielkości, 
uważałyby się za kpiące. 

"Teraz, Bartłomierzu, podnieś swoje serce do Boga w raju, a zobaczysz, że cała 
chwalebna, choć będzie coraz bardziej dla kogoś innego, nie wzbudzi zazdrości". 



177. 

Wtedy rzekł ten, który pisze: "O mistrzu, czy raj ma światłość od słońca, jak ten 
świat?" 

Jezus odpowiedział: "Tak mi powiedział Bóg: Barnaba:" Świat, w którym wy 
jesteście, grzesznicy, macie słońce i księżyc, i gwiazdy, które go zdobią, dla waszej 
korzyści i dla waszej radości, bo to stworzyłem. 

"Czy więc wy myślicie, że dom, w którym mieszkają moi wierni, nie będzie lepszy? 
Zaprawdę, zbłądziliście, myśląc: bo ja, wasz Bóg, jestem słońcem raju, a moim 
posłańcem jest księżyc, który ode mnie przyjmuje wszystko i gwiazdy są moimi 
prorokami, którzy głosili wam moją wolę, dlatego moi wierni, tak jak otrzymali moje 
słowo od moich proroków tutaj, będą w podobny sposób cieszyć się radością i 
radością w raju moich rozkoszy ". 

178. 

"I niech ci to wystarczy" - powiedział Jezus - "dla poznania raju". Po czym 
Bartłomiej powtórzył: "O mistrzu, miej cierpliwość, gdy pytam cię o jedno słowo". 

Jezus odpowiedział: "Powiedz to, czego pragniesz". 

Powiedział Bartłomiej: "Raj jest niewątpliwie wielki; albowiem widząc w nim tak 
wielkie dobra, musi być wielki". 

Jezus odpowiedział: "Raj jest tak wielki, że nikt nie może go zmierzyć. Zaprawdę, 
powiadam ci, że niebiosa to dziewięć, a wśród nich są planety odległe od następnej 
pięćset lat drogi dla człowieka; Ziemia w podobny sposób jest oddalona od 
pierwszego nieba o pięćset lat podróży. 

"Ale zatrzymaj się przy mierzeniu pierwszego nieba, które jest o wiele większe niż 
cała ziemia, tak jak cała ziemia jest większa niż ziarenko piasku. Także drugie niebo 
jest większe niż pierwsze, trzecie zaś drugie, i tak aż do ostatniego nieba, każde jest 
również większe od następnego. Zaprawdę, powiadam ci, że raj jest większy niż cała 
ziemia i wszystkie niebiosa [razem], tak jak cała ziemia jest większa niż ziarnko 
piasku ". 

Wtedy Piotr rzekł: "O mistrzu, raj musi być większy od Boga, ponieważ Bóg jest w 
nim widziany". 

Jezus odpowiedział: "Pokój Twego, Piotrze, strzeż się, nieświadomie bluźniąc". 

179. 

Potem przyszedł anioł Gabriel do Jezusa i pokazał mu lustro świecące jak słońce, w 
którym ujrzał napisane te słowa: "Jako żyję na wieki, tak jak raj jest większy niż 
wszystkie niebiosa i ziemia, i jak cała ziemia jest większa niż ziarnko piasku, tak i ja 
jestem większy niż raj; i jak wiele razy więcej, jak morze ma ziarenko piasku, jak są 
krople wody na morzu, jak są źdźbła trawy na ziemi, jak są liście na drzewach, jak są 



skórki na zwierzęta ; i tyle razy, ile ziarenek piasku, które wypełniłyby niebiosa i raj i 
więcej. 

Wtedy Jezus powiedział: "Oddajmy cześć naszemu Bogu, który jest błogosławiony 
na wieki". Następnie setki razy pochylili głowy, a na modlitwie padli twarzą w 
twarz. Kiedy modlitwa została zakończona, Jezus wezwał Piotra i powiedział mu i 
wszystkim uczniom, co zobaczył. Piotr zaś powiedział: "Twoja dusza, która jest 
większa niż cała ziemia, jednym okiem widzi słońce, które jest tysiąc razy większe 
niż cała ziemia". 

Wtedy Jezus powiedział: "Mimo wszystko, przez [oko] raju, zobaczysz Boga, 
naszego Stwórcę". Mówiąc to, Jezus dziękował Bogu naszemu Panu, modląc się za 
dom Izraela i za święte miasto. I każdy odpowiedział: "Niech tak będzie, Panie". 

180. 

Pewnego dnia, gdy Jezus był na ganku Salomona, zbliżył się do niego skryba, jeden 
z tych, którzy przemówili do ludu i rzekł do niego: "O mistrzu, wiele razy 
rozmawiałem z tym ludem, a tam jest w moim umyśle fragment Pisma, którego nie 
jestem w stanie zrozumieć. 

Jezus odpowiedział: "A co to jest?" 

Powiedział pisarz: "To, co Bóg powiedział do Abrahama, naszego ojca", będę twoją 
wielką nagrodą. Jak może człowiek zasługiwać [taką nagrodę]? " 

Wtedy Jezus radował się duchem i powiedział: "Zapewne nie jesteś daleko od 
królestwa Bożego! Posłuchaj mnie, bo powiem ci znaczenie takiego nauczania. Bóg 
jest nieskończony, a człowiek skończony, człowiek nie może zasłużyć na Boga - a 
czy to jest twoja wątpliwość, bracie? 

Pisarz odpowiedział, płacząc: "Panie, Ty znasz moje serce; Mówcie więc, aby dusza 
moja pragnęła usłyszeć głos wasz. 

Wtedy Jezus powiedział: "Jako żywy Bóg, człowiek nie może zasłużyć na mały 
oddech, który otrzymuje w każdej chwili". 

Pisarz był obok siebie, słysząc to, a uczniowie także dziwili się, ponieważ pamiętali 
o tym, co powiedział Jezus, że cokolwiek oni dali z miłości do Boga, powinni 
otrzymać stokroć. 

Potem powiedział: "Jeśli ktoś powinien pożyczyć ci sto sztuk złota, a ty miałbyś je 
wydać, czy możesz powiedzieć temu człowiekowi:" Dam ci gnijący liść winorośli, 
daj mi więc swój dom, bo zasługuję na to "?" 

Pisarz odrzekł: "Nie, Panie, bo najpierw powinien zapłacić to, co jest winien, a 
potem, jeśli chce czegoś, powinien mu dać dobre rzeczy, ale co zepsuje liść?" 



181. 

Jezus odpowiedział: "Cóż ty powiedziałeś, bracie; przeto powiedzcie mi: Kto 
stworzył człowieka z niczego? Zapewne to był Bóg, który dał mu cały świat dla jego 
dobra. Ale człowiek grzesząc wszystko wydatkował, ponieważ z powodu grzechu 
cały świat zwrócił się przeciwko człowiekowi, a człowiek w swej nędzy nie może 
dać Bogu, lecz działa zepsutym przez grzech. Albowiem grzesząc każdego dnia, 
zepsuje własną pracę, dlatego prorok Izajasz mówi: Nasze usprawiedliwienia są 
"jako obrus menstruacyjny". 

"Jak więc człowiek ma zasługiwać, skoro nie jest w stanie zadowolić? Czy to 
możliwe, że człowiek nie grzeszy? Pewne jest, że nasz Bóg mówi przez swojego 
proroka Dawida. Siedem razy dziennie upadną sprawiedliwi ", jakże upadną 
niesprawiedliwi, a jeśli nasze zepsucie sprawiedliwości, jakże obrzydliwe są nasze 
niesprawiedliwości ... Jak żyje Bóg, nie ma nic, czego człowiek powinien unikać 
więcej niż to, mówiąc:" Zasługuję. "Niechaj pozna człowiek, bracie, dzieło rąk jego, 
a on zaraz ujrzy jego zasługę: wszystko, co dobre, co pochodzi od człowieka, 
zaprawdę, nie czyni tego, ale Bóg działa w nim, bo jego istota jest Bóg, który go 
stworzył, to, co człowiek czyni, zaprzecza Bogu swemu Stwórcy i grzeszy, w czym 
nie zasługuje na nagrodę, ale mękę. 

182. 

"Nie tylko Bóg stworzył człowieka, jak mówię, ale stworzył go doskonałym. Dał mu 
cały świat; po odejściu z raju dał mu dwóch aniołów, aby go strzegli, posłał mu 
proroków, dał mu zakon, dał mu wiarę, w każdej chwili wybawi go od szatana, jest 
godny dać mu raj; nie więcej, Bóg chce dać się człowiekowi. Weź pod uwagę dług, 
jeśli jest świetny! [długu] do anulowania, którego musielibyście stworzyć z samych 
siebie, z niczego, aby stworzyć tak wielu proroków, jak Bóg posłał, ze światem i 
rajem, a nawet więcej, z Bogiem, wielkim i dobrym, jak jest naszego Boga i oddać 
wszystko Bogu. Tak więc dług zostanie odwołany, a pozostanie ci tylko obowiązek 
dziękowania Bogu. Ale ponieważ nie jesteście w stanie stworzyć jednej muchy, i 
widząc, że jest tylko jeden Bóg, który jest panem wszystkich rzeczy, jak będziecie w 
stanie anulować swój dług? Z pewnością, gdyby człowiek pożyczył ci sto sztuk 
złota, byłbyś zobowiązany do odzyskania stu sztuk złota. 

W związku z tym, o tym, bracie, chodzi o to, że Bóg, będący panem raju i 
wszystkiego, może powiedzieć to, co mu się podoba, i dać wszystko, co mu się 
podoba. Dlatego mówiąc do Abrahama: "Będę twoją wielką nagrodą", Abraham nie 
mógł powiedzieć: "Bóg jest moją nagrodą", ale "Bóg jest moim darem i moim 
długiem". Kiedy więc dyskutujesz z ludem, o bracie, powinieneś tak wyjaśnić ten 
fragment: że Bóg da ludziom takie i takie rzeczy, jeśli człowiek dobrze sprawuje. 

"Gdy Bóg przemówi do ciebie, o człowieku, i powie:" O mój sługa, dobrze się 
uczyniłeś z miłości do mnie, jaką nagrodę szukasz ode mnie, swojego Boga? 
" odpowiedz: "Panie, widząc, że jestem dziełem rąk twoich, nie jest właściwym, aby 



był we mnie grzech, który szatan miłuje, a więc, Panie, dla własnej chwały, zmiłuj się 
nad dziełami rąk twoich. 

"A jeśli Bóg powie:" Ułaskawiłem cię, a teraz ci wynagrodzę "; odpowiedz: "Panie, 
ja zasługuję na karę za to, co zrobiłem, i za to, co zasłużyłeś, aby zostać 
uwielbionym, ukaraj, Panie, we mnie to, co uczyniłem, i zachowaj to, co uczyniłeś". 

"A jeśli Bóg powie:" Jaka kara wydaje się pasować do twojego grzechu? 
" odpowiesz: "Tak samo, o Panie, jak wszyscy cierpiący potępieni będą cierpieć". 

"A jeśli Bóg powie:" Po cóż więc szukasz tak wielkiej kary, o mój wierny sługa? ", 
Odpowiadasz:" Ponieważ każdy z nich, gdyby otrzymał od ciebie tyle, ile 
otrzymałem, służyłby ci wierniej niż ja to zrobiłem. " 

"A jeśli Bóg powie:" Kiedy otrzymasz tę karę i na jak długo czas? " odpowiedz: 
"Teraz i bez końca". 

"Jako żywy Bóg, w którego obecności dusza moja stoi, taki człowiek byłby bardziej 
miły dla Boga niż wszyscy jego święci aniołowie. Albowiem Bóg miłuje prawdziwą 
pokorę i nienawidzi pychy ". 

Wtedy pisarz złożył podziękowanie Jezusowi i rzekł do niego: Panie, chodźmy do 
domu twego sługi, bo sługa twój da ci mięso i uczniom twoim. 

Jezus odpowiedział: "Przychodzę tam, skoro obiecałeś nazwać mnie" bratem ", a nie" 
Panem ", i powiesz, że jesteś moim bratem, a nie moim sługą". Człowiek obiecał, a 
Jezus poszedł do jego domu. 

183. 

Gdy siedzieli przy mięsie, pisarz powiedział: "O mistrzu, powiedziałeś, że Bóg 
miłuje prawdziwą pokorę. Powiedz nam zatem, czym jest pokora i jak może być 
prawdziwa i fałszywa. 

[Jezus odpowiedział:] "Zaprawdę, powiadam wam, że kto nie stanie się jak małe 
dziecko, nie wejdzie do królestwa niebieskiego". 

Wszyscy byli zdumieni, słysząc to, i mówili jeden do drugiego: "Jak więc stanie się 
małym dzieckiem, które ma trzydzieści lub czterdzieści lat? Z pewnością to trudne 
stwierdzenie. 

Jezus odpowiedział: "Jak żyje Bóg, w obecności której dusza moja stoi, moje słowa 
są prawdziwe. Powiedziałem wam, że [człowiek] musi stać się małym dzieckiem, bo 
to jest prawdziwa pokora. Jeśli bowiem poprosicie małe dziecko: "Kto stworzył 
twoje szaty?" odpowie: "Mój ojciec". Jeśli zapytacie Tego, który jest domem, w 
którym żyje, powie: "Mój ojciec". Jeśli powiesz: "Kto ci daje jeść?" on odpowie: 
"Mój ojciec". Jeśli powiecie: "Kto cię nauczył chodzić i mówić?" odpowie: "Mój 
ojciec". Ale jeśli powiesz: "Kto złamał twoje czoło, skoro masz tak spięte 
czoło?" odpowie: "Upadłem, a ja złamałem głowę". Jeśli powiecie: "Dlaczego 
upadłeś?" on odpowie: " Czy nie widzicie, że jestem mały, abym nie miał siły 
chodzić i biegać jak dorosły mężczyzna? więc mój ojciec musi wziąć mnie za rękę, 



jeśli będę chodzić mocno. Aby jednak nauczyć się dobrze chodzić, mój ojciec 
zostawił mnie na małej przestrzeni, a ja, chcąc biec, upadłem. "Jeśli powiesz:" A co 
powiedział twój ojciec? "Odpowie:" Teraz dlaczego nie chodziłeś dość 
wolno? Zobacz, że w przyszłości nie opuszczasz mojej strony ". Dlaczego nie 
chodziłeś dość wolno? Zobacz, że w przyszłości nie opuszczasz mojej strony 
". Dlaczego nie chodziłeś dość wolno? Zobacz, że w przyszłości nie opuszczasz 
mojej strony ". 

184. 

"Powiedz mi, czy to prawda?" powiedział Jezus. 

Uczniowie i pisarz odpowiedzieli: "To jest najbardziej prawdziwe". 

Wtedy Jezus powiedział: "Ten, kto w prawdzie serca uznaje Boga za autora 
wszelkiego dobra, a siebie jako autora grzechu, będzie naprawdę pokorny. Kto 
jednak będzie mówił językiem, jak dziecko mówi, i zaprzecza temu samemu, z 
pewnością ma fałszywą pokorę i prawdziwą dumę. 

"Gdyż pycha jest wtedy na wysokości, kiedy używa pokornych rzeczy, aby nie była 
ona porzucana i odrzucana przez mężczyzn. 

"Prawdziwa pokora jest pokorą duszy, dzięki której człowiek poznał prawdę; ale 
fałszywa pokora jest mgłą z piekła, która tak zaciemnia rozumienie duszy, że to, co 
człowiek powinien przypisać samemu sobie, przypisuje Bogu i co powinien 
przypisać Bogu, przypisuje sobie. Tak więc, człowiek fałszywej pokory powie, że 
jest on ciężkim grzesznikiem, ale gdy ktoś powie mu, że jest grzesznikiem, 
rozgniewa się przeciwko niemu i prześladuje go. 

"Człowiek fałszywej pokory powie, że Bóg dał mu wszystko, co ma, ale że on z jego 
strony nie drzemał, ale czynił dobre uczynki. 

- A ci faryzeusze tego czasu, bracia, powiedzcie mi, jak chodzą. 

Pisarz odpowiedział, płacząc: "O mistrzu, faryzeusze w obecnym czasie mają szaty i 
imię Faryzeuszów, ale w ich sercu i ich dziełach są Kananejczycy. I czyż do Boga nie 
przywłaszczyli sobie takiego imienia, bo wtedy nie zwodziliby prostego! O, w 
starożytności, jak okrutnie postępowałeś z nami, który zabrał nam prawdziwych 
faryzeuszy i zostawił nas fałszywymi! 

185. 

Jezus odpowiedział: "Bracie, nie czas to uczynił, ale raczej zły świat. Albowiem w 
każdym czasie możliwe jest służyć Bogu w prawdzie, ale przez obcowanie ze 
światem, to znaczy ze złymi manierami za każdym razem, ludzie stają się źli. 

"Czy teraz nie wiesz, że Gechazi, sługa proroka Elizeusza, kłamiąc i zawstydzając 
swego pana, wziął pieniądze i szaty Naamana Syryjczyka? A przecież Elizeusz miał 
wielką liczbę faryzeuszy, którym Bóg kazał mu prorokować. 



"Zaprawdę, powiadam wam, że ludzie są tak skłonni do złego działania i tak bardzo 
podnieca ich świat, a szatan nakłania ich do zła, że ??faryzeusze dnia dzisiejszego 
unikają każdego dobrego dzieła i każdego świętego przykładu; przykład Gehazi 
wystarczy, aby zostali odrzuceni przez Boga. 

Pisarz odpowiedział: "To jest najbardziej prawdziwe": po czym Jezus powiedział: 
"Chciałbym, abyś opowiedział mi przykład Aggeusza i Ozeasza, obu proroków 
Boga, abyśmy mogli ujrzeć prawdziwego faryzeusza". 

Pisarz odpowiedział: "O mistrzu, co mam powiedzieć? Wielu wierzy, że nie, chociaż 
jest napisane przez proroka Daniela; ale w posłuszeństwie tobie opowiem prawdę. 

"Aggeusz miał piętnaście lat, gdy sprzedając swoje dziedzictwo i oddając je ubogim, 
wyruszył z Anatot, by służyć prorokowi Obadiaszowi. Teraz stary Abdiasz, który 
znał pokorę Aggeusza, używał go jako książki do nauczania swoich 
uczniów. Dlatego często przedstawiał mu szaty i delikatne jedzenie, lecz Aggeusz 
kiedykolwiek odesłał posłańca, mówiąc: "Idź, wróć do domu, bo popełniłeś błąd, 
Czy Obadaih przyśle mi takie rzeczy? Z pewnością nie, bo on wie, że ja Jestem 
dobry na nic i popełniam grzechy. " 

'A Obadiasz, gdy miał coś złego, aby go dać temu, który jest obok Haggai, aby mógł 
go zobaczyć. Po czym Aggeusz, kiedy to zobaczył, powiedziałby sobie: "Otóż, oto, 
zapomniał o tobie Obadiasz, bo to mi pasuje tylko dlatego, że jestem gorszy od 
wszystkich, a nie ma nic tak nikczemnego, z Obadiasza, przez którego ręce Bóg mi 
go dał, był to skarb ". 

186. 

"Gdy Obadiasz pragnął nauczać każdego, jak się modlić, nazywał Aggeusza i 
mówił:" Odtawiaj tutaj swoją modlitwę, aby każdy słyszał twoje słowa ". Wtedy 
Haggai powiedziałby: "Panie, Boże Izraela, z miłosierdziem spoglądam na twojego 
sługę, który cię woła, albowiem tyś go stworzył, sprawiedliwy Panie Boże, pamiętaj 
o sprawiedliwości twojej i ukarz grzechy sługi twego, abym nie mógł zanieczyszczaj 
swoją pracę, Panie mój Boże, nie mogę cię prosić o rozkosze, które dajesz wiernym 
sługom, bo nie robię nic prócz grzechów. Dlatego, Panie, kiedy udzielisz słabości 
jednemu z twoich sług, pamiętaj o mnie, sługa twój dla twojej własnej chwały. " 

"I kiedy Aggeusz tak uczynił - powiedział pisarz - Bóg tak go umiłował, że każdemu, 
kto za jego czasów stał przy nim, Bóg dał [dar proroctwa]. I nic Haggai nie poprosił 
na modlitwie, której Bóg odmówił. 

187. 

Dobry pisarz płakał, gdy to mówił, gdy żeglarz płacze, gdy widzi rozbity swój statek. 

A on powiedział: "Ozeasz, gdy poszedł służyć Bogu, był księciem nad plemieniem 
Neftalim i czternaście lat. Tak więc, sprzedając swoje dziedzictwo i oddając je 
ubogim, udał się do ucznia Aggeusza. 



"Ozeasz był tak rozpalony miłosierdziem, że w stosunku do wszystkiego, o co go 
proszono, powiedział:" To mi dał Bóg za mnie, bracie, więc przyjmij go! " 

"Z tego powodu został wkrótce tylko z dwoma szatami, mianowicie z tuniką z wory i 
płaszczem ze skór. Sprzedał, mówię, swoje dziedzictwo i oddał je ubogim, bo inaczej 
nikt nie cierpiałby z powodu faryzeuszów. 

"Ozeasz miał księgę Mojżesza, którą czytał z największą powagą. Któregoś dnia 
Haggai powiedział mu: "Ozeasz, który ci wszystko odebrał?" 

"Odpowiedział:" Księga Mojżesza. 

"Zdarzyło się, że uczeń sąsiedniego proroka miał dość pójścia do Jerozolimy, ale nie 
miał płaszcza. Dlatego, usłyszawszy o miłosierdziu Ozeasza, udał się, aby go znaleźć 
i rzekł do niego: "Bracie, wybrałbym się do Jerozolimy, aby dokonać ofiary dla 
naszego Boga, ale nie mam gzymsu, dlatego nie wiem, co robić . " 

"Kiedy to usłyszał. Ozeasz powiedział: "Przebacz mi, bracie, bo popełniłem wielki 
grzech przeciwko tobie, ponieważ Bóg dał mi płaszcz, abym ci go dał i 
zapomniałem, teraz więc przyjmij to i módl się do Boga za mnie." Człowiek, wierząc 
w to, przyjął płaszcz Ozeasza i odszedł. Gdy Hosea wszedł do domu Aggeusza, 
Aggeusz powiedział: "Kto zabrał twój płaszcz?" 

"Ozeasz odpowiedział:" Księga Mojżesza ". 

"Haggai był bardzo zadowolony słysząc to, ponieważ dostrzegł dobroć Ozeasza. 

"Zdarzyło się, że biedny został rozebrany przez rabusiów i pozostawiony 
nagi. Wówczas Ozeasz, widząc go, zdjął swą własną tunikę i podarował ją 
nagiej; pozostawiony z kawałkiem koziej skóry nad tymi częściami. Dlatego też, gdy 
nie przybył, aby zobaczyć Aggeusza, dobry Haggai myślał, że Ozeasz jest 
chory. Wysłał więc dwóch uczniów, aby go znaleźli: i znaleźli go owiniętego w liście 
palmowe. Potem powiedział Haggai: "Powiedz mi teraz, dlaczego nie odwiedziłeś 
mnie?" 

"Ozeasz odpowiedział:" Księga Mojżeszowa zabrała moją tunikę i bałem się tam 
wejść bez tunik ". Po czym Haggai podał mu kolejną tunikę. 

"Zdarzyło się, że młody człowiek, widząc Ozeasza czytającego księgę Mojżesza, 
zapłakał i powiedział:" Ja też nauczę się czytać, gdybym miał książkę ". Słysząc to, 
Ozeasz dał mu książkę, mówiąc: "Bracie, ta książka jest twoja; bo Bóg dał mi to, 
abym dał ją temu, kto płacząc, pragnie książki ". 

"Mężczyzna uwierzył mu i przyjął księgę. 

188. 

"Był blisko ucznia Haggai blisko Ozeasza; a on, chcąc się przekonać, czy jego 
własna książka jest dobrze napisana, udał się do Ozeasza i rzekł mu: "Bracie, weź 
swoją książkę i zobaczmy, czy jest tak jak moja". 

"Ozeasz odpowiedział:" Zostało mi to odebrane ". 



"Kto zabrał je od ciebie?" rzekł uczeń. 

"Ozeasz odpowiedział:" Księga Mojżesza ". Słysząc to, drugi poszedł do Aggeusza i 
rzekł do niego: "Oszołał Ozeasz, bo powiedział, że księga Mojżesza zabrała mu 
księgę Mojżesza". 

"Haggai odpowiedział:" Chciałbym, Boże, bracie, żebym był wściekły w podobny 
sposób, a wszyscy obłąkani ludzie byli jak Ozeasz! " 

"A rabusie syryjscy, którzy napadli ziemię Judzką, pojmali syna ubogiej wdowy, 
która mieszkała ciężko na górze Karmel, gdzie mieszkali prorocy i faryzeusze. W 
związku z tym przypadkiem Hosea, który udał się do cięcia drewna, spotkał kobietę, 
która płakała. Potem zaraz zaczął płakać, gdy tylko zobaczył, że ktoś się śmieje, 
zaśmiał się i za każdym razem, gdy widział, że ktoś płacze, płakał. Ozeasz poprosił 
kobietę, by dotknęła powodu jej płaczu, i powiedziała mu wszystko. 

"Wtedy powiedział Ozeasz:" Chodź, siostro, bo Bóg chce dać ci syna twego ". 

"I obaj poszli do Hebronu, gdzie Ozeasz sprzedał samego siebie, i oddał pieniądze 
wdowie, która nie wiedząc, skąd wziął te pieniądze, przyjęła je i odkupiła syna. 

"Ten, który kupił Ozeasz, zabrał go do Jerozolimy, gdzie miał mieszkanie, nie znając 
Ozeasza. 

Haggai, widząc, że nie można znaleźć Ozeasza, pozostał na tym cierpiącym. Po czym 
anioł Boży powiedział mu, jak został wzięty do Jerozolimy jako niewolnik. 

"Dobry Haggaj, gdy to usłyszał, płakał nad nieobecnością Ozeasza, jako matki 
płaczącej z powodu nieobecności jej syna. A zawoławszy dwóch uczniów, poszedł do 
Jerozolimy. A z woli Bożej, w wejściu do miasta, spotkał się Ozeasz, który był 
obładowany chlebem, aby zanieść go do robotników w winnicy swego pana. 

"Po rozpoznaniu go, Aggeusz powiedział:" Synu, jak to się stało, że porzuciłeś 
swego starego ojca, który szuka cię w żałobie? " 

"Ozeasz odpowiedział:" Ojcze, zostałem sprzedany ". 

"Wtedy Haggai powiedział w gniewie:" Kto jest tym złym człowiekiem, który cię 
sprzedał? " 

"Ozeasz odpowiedział:" Boże, odpuść ci, mój ojcze, bo ten, który sprzedał mnie, jest 
tak dobry, że gdyby nie był na świecie, nikt nie stałby się święty ". 

"Kim więc jest?" powiedział Haggai. 

"Ozeasz odpowiedział:" O mój ojcze, to była księga Mojżesza ". 

"Wtedy dobry Aggeusz pozostał tak, jak gdyby był obok siebie i powiedział:" Boże, 
mój synu, że księga Mojżesza sprzedałaby mnie również ze wszystkimi moimi 
dziećmi, tak jak to sprzedało! " 

"Haggaj udał się z Ozeaszem do domu swego pana, który, gdy zobaczył Aggeusza, 
powiedział:" Błogosławiony niech będzie Bóg nasz, który posłał swego proroka do 
mego domu "; i pobiegł, by pocałować go w rękę. Wtedy powiedział Haggai: 



"Bracie, pocałuj rękę swego niewolnika, którego kupiłeś, bo on jest lepszy ode 
mnie". I opowiedział mu wszystko, co minęło; po czym mistrz dał Ozeaszowi 
wolność. 

I to wszystko, czego pragnąłeś, Nauczycielu "[powiedział pisarz]. 

189. 

Wtedy Jezus powiedział: "To prawda, ponieważ jestem o tym zapewniona przez 
Boga. Dlatego, że każdy może wiedzieć, że to jest prawda, w imię Boga niech słońce 
stoi w miejscu, a nie ruszaj się przez dwanaście godzin! I tak stało się z wielkim 
strachem całej Jerozolimy i Judei. 

A Jezus rzekł do pisarza: "O bracie, czego chcesz ode mnie uczyć, skoro masz taką 
wiedzę? Jak żyje Bóg, wystarcza to dla zbawienia człowieka, ponieważ pokora 
Aggeusza, z miłością Ozeasza, wypełnia całe prawo i wszystkich proroków. 

"Powiedz mi, bracie, kiedy przyszedłeś zapytać mnie w świątyni, czy myślałeś, o 
tym, że Bóg posłał mnie, abym zniszczył Prawo i Proroków? 

"Pewne jest, że Bóg tego nie uczyni, widząc, że jest niezmienny, a zatem to, co Bóg 
ustanowił jako ludzką drogę zbawienia, to sprawił, że wszyscy prorocy 
powiedzieli. Jak żyje Bóg, w którego obecności moja dusza stoi, jeśli księga 
Mojżesza z księgą naszego ojca Dawida nie została zepsuta ludzkimi tradycjami 
fałszywych faryzeuszy i lekarzy, Bóg nie dałby mi tego słowa. I dlaczego mówię o 
księdze Mojżesza i księdze Dawida? Każde proroctwo zostało zepsute, tak bardzo, 
że do dnia dzisiejszego nie szuka się rzeczy, ponieważ Bóg to nakazał, ale ludzie 
patrzą, czy to mówią lekarze, a faryzeusze ją przestrzegają, jakby Bóg był w błędzie, 
a ludzie nie mogli błądzić. 

"Biada więc temu pokoleniu niewiernemu, bo na nich przyjdzie krew każdego 
proroka i sprawiedliwego z krwią Zachariasza, syna Berachiasza, którego zabili 
między świątynią a ołtarzem! 

"Czego proroka nie prześladowali? Jaki prawy człowiek cierpiał z powodu śmierci 
naturalnej? Ledwie jeden! I teraz chcą mnie zabić. Chwalą się, że są dziećmi 
Abrahama i posiadają piękną świątynię. Jako żyjący Bóg są dziećmi Szatana i 
dlatego wykonują Jego wolę, dlatego świątynia wraz ze świętym miastem popada w 
ruinę, tak bardzo, że nie pozostanie w świątyni jeden kamień na drugim. 

190. 

"Powiedz mi, bracie, czy ty jesteś lekarzem, którego nauczyłeś się w prawie - w 
którym była obietnica Mesjasza uczynionego naszemu ojcu Abrahamowi? W Izaaku 
czy w Izmaelu? 

Pisarz odpowiedział: "O mistrzu, boję się powiedzieć ci to z powodu kary śmierci". 

Wtedy Jezus rzekł: "Bracie, zasmuciłem się, że jadłem chleb w twoim domu, 
ponieważ kochasz to obecne życie bardziej niż Bóg, twój stwórca; dlatego stracisz 



życie swoje, ale nie chcesz stracić wiary i wiecznego życia, które ginie, gdy język 
mówi przeciwnie do tego, co serce zna w prawie Bożym ". 

Wtedy dobry pisarz zapłakał i powiedział: "O mistrzu, gdybym wiedział, jak wydać 
owoc, powinienem głosić wiele rzeczy, których nie zostawiłem, aby nie budzić 
oburzenia wśród ludu". 

Jezus odpowiedział: "Nie powinieneś szanować ani ludu, ani całego świata, ani 
wszystkich świętych, ani wszystkich aniołów, kiedy to może obrazić Boga. Dlatego 
niech cały świat zginie, zamiast obrażać Boga, twego stwórcę, i nie zachowa go 
grzechem. Albowiem grzech niszczy i nie zachowuje, a Bóg jest potężny, aby 
stworzyć tyle światów, ile jest piasków w morzu i więcej. 

191. 

Pisarz powiedział wtedy: "Przepraszam, panie, bo zgrzeszyłem". 

Jezus powiedział: "Niech ci Bóg wybaczy; bo przeciwko niemu zgrzeszyłeś ". 

Po czym rzekł pisarz: "Widziałem starą księgę napisaną ręką Mojżesza i Jozuego 
(ten, który sprawił, że słońce stało nieruchomo jak uczyniłeś), sługami i prorokami 
Boga, która to księga jest prawdziwą księgą Mojżesza. Napisano tam, że Izmael jest 
ojcem Mesjasza, a Izaak ojcem posłańca Mesjasza. I tak mówi księga, którą 
powiedział Mojżesz: "Pan, Bóg Izraela, potężny i miłosierny, objawił sługi twemu 
wspaniałość chwały Twojej, w której Bóg pokazał mu swego posłańca w ramionach 
Ismaela, a Izmaela w ramionach Abrahama. Blisko Ismaela stał Izaak, w którego 
ramionach było dziecko, który z palcem wskazywał na posłańca Boga, mówiąc: "To 
jest ten, dla którego Bóg stworzył wszystko." Wówczas Mojżesz wykrzyknął z 
radością: "O Ismael, Ty masz w swoich ramionach cały świat i raj! 

192. 

"W tej książce nie znaleziono, że Bóg je mięso z bydła lub owiec; w tej książce nie 
znaleziono, że Bóg zamknął swoje miłosierdzie tylko w Izraelu, ale raczej, że Bóg 
ma miłosierdzie dla każdego człowieka, który szuka Boga, stwórcę w prawdzie. 

"Cała ta książka nie byłam w stanie przeczytać, ponieważ arcykapłan, w którego 
bibliotece byłem, zabronił mi mówić, że napisał je Ismaelita". 

Wtedy Jezus powiedział: "Patrzcie, abyście już nigdy nie cofnęli prawdy, ponieważ 
w wierze Mesjasza Bóg da zbawienie ludziom, a bez niego nikt nie będzie zbawiony. 

I tam Jezus zakończył swój dyskurs. Po czym, kiedy siedzieli przy mięsie, 
oto! Maryja, która płakała u stóp Jezusa, weszła do domu Nikodema (bo takie było 
imię pisarza), a płacz postawił się u stóp Jezusa, mówiąc: "Panie, twój sługa, który 
przez ciebie znalazł miłosierdzie z Bogiem, siostra i brat, który teraz leży w 
niebezpieczeństwie śmierci ". 

Jezus odpowiedział: "Gdzie jest twój dom? Powiedz mi, bo przyjdę modlić się za 
Boga o jego zdrowie ". 



Maryja odpowiedziała: "Bethany jest domem mojego brata i mojej siostry, ponieważ 
moim domem jest Magdala: więc mój brat jest w Betanii". 

Jezus rzekł do kobiety: "Idź zaraz do domu twego brata, a tam na mnie czekaj, bo 
przyjdę go uzdrowić. Nie bój się, bo nie umrze. 

Kobieta odeszła, a po udaniu się do Betanii okazało się, że jej brat zmarł tego dnia, 
dlatego położyli go w grobie swoich ojców. 

193. 

Jezus przebywał dwa dni w domu Nikodema, a trzeciego dnia wyruszył do Betanii; a 
gdy był blisko miasta, posłał przed sobą dwóch swoich uczniów, aby oznajmili Maryi 
jego przyjście. Wybiegła z miasta, a kiedy znalazła Jezusa, powiedziała, płacząc: 
"Panie, powiedziałeś, że mój brat nie umrze; a teraz został pochowany cztery 
dni. Gdyby Bóg przyszedł, zanim zawołałem ciebie, bo wtedy nie umarł! 
Jezus odpowiedział: "Twój brat nie umarł, a śpi, dlatego przyszedłem go obudzić". 

Maryja odpowiedziała, płacząc: "Panie, z zaśnięcia obudzi się w dniu sądu anioł 
Boży, który zabrzmi na trąbę". 

Jezus odpowiedział: "Maryjo, uwierz mi, że wstanie przed [dniem tym], ponieważ 
Bóg dał mi moc nad swoim snem; i zaprawdę powiadam ci, że nie umarł, bo tylko on 
umarł, a umrze bez znalezienia miłosierdzia z Bogiem. 

Mary szybko wróciła, aby oznajmić swojej siostrze, Marcie, przyjście Jezusa. 

Teraz zgromadzili się po śmierci Łazarza wielu Żydów z Jerozolimy i wielu 
uczonych w Piśmie i faryzeuszy. Marta, usłyszawszy od swojej siostry Marii o 
przyjściu Jezusa, powstała w pośpiechu i wybiegła na zewnątrz, po czym podążała za 
nią rzesza Żydów, uczonych w Piśmie i faryzeuszy, aby ją pocieszyć, ponieważ 
przypuszczali, że idzie do grobu, aby płakać nad nią. brat. Kiedy więc przybyła do 
miejsca, w którym Jezus przemówił do Maryi, Marta płacząc powiedziała: "Panie, 
gdybyś był Bogiem, tu byłeś, bo wtedy mój brat nie umarł!" 

Mary następnie zaczęła płakać; po czym Jezus ronił łzy, a wzdychając rzekł: "Gdzie 
go położyliście?" Odpowiedzieli: "Chodź i zobacz". 

Faryzeusze mówili między sobą: "A ten człowiek, który wychował syna wdowy w 
Nain, dlaczego zmusił tego człowieka do śmierci, mówiąc, że nie powinien umrzeć?" 

Jezus przyszedłszy do grobu, gdzie wszyscy płaczą, rzekł: Nie płaczcie, albowiem 
Łazarz śpi, a Ja przyszedłem go obudzić. 

Faryzeusze mówili między sobą: "Chwała Bogu, że tak spałeś!" Wtedy Jezus 
powiedział: "Moja godzina jeszcze nie nadeszła; ale gdy nadejdzie, będę spać w 
podobny sposób i szybko się obudzę ". Wtedy Jezus powtórzył: "Zabierz kamień z 
grobu". 

Marta powiedziała: "Panie, on śmierdzi, bo nie żyje od czterech dni". 



Jezus powiedział: "Dlaczego więc tu przyszedłem, Marto? Czy nie wierzysz we 
mnie, abym go obudził? 

Marta odpowiedziała: "Wiem, że jesteś świętym Bogiem, który wysłał cię na ten 
świat". 

Wtedy Jezus podniósł ręce do nieba i powiedział: "Panie, Boże Abrahama, Boga 
Ismaela i Izaaka, Boga naszych ojców, zmiłuj się nad utrapieniem tych kobiet i oddaj 
chwałę Twojemu świętemu imieniu". A kiedy wszyscy odpowiedzieli "Amen", Jezus 
powiedział donośnym głosem: 

"Łazarzu, wyjdź!" 

Po czym powstał ten, który umarł; i Jezus rzekł do swoich uczniów: "Rozwiążcie 
go". Ponieważ był związany w grobie z serwetą na twarzy, tak jak nasi ojcowie byli 
przyzwyczajeni do zakopywania [swoich zmarłych]. 

Wielka rzesza Żydów i niektórzy faryzeusze wierzyli w Jezusa, ponieważ cud był 
wielki. Ci, którzy pozostali w swoich niewiarach, odeszli i udali się do Jerozolimy, i 
oznajmili przedniejsi kapłanów o zmartwychwstaniu Łazarza i o tym, jak wielu z 
nich stało się Nazarejczykami; bo tak nazwali tych, których sprowadzono do pokuty 
przez słowo Boże, które głosił Jezus. 

194. 

Uczeni w Piśmie i faryzeusze przyjęli rady u arcykapłana, aby zabił 
Łazarza; albowiem wielu wyrzekło się ich tradycji i uwierzyło w słowo Jezusa, 
ponieważ cud Łazarza był wielki, skoro Łazarz rozmawiał z ludźmi, jadł i pił. Ale 
ponieważ był potężny, mając w Jerozolimie następcę i mając swoją siostrę Magdalę i 
Betanię, nie wiedzieli, co robić. 

Jezus wszedł do Betanii, do domu Łazarza, a Marta z Maryją służyła mu. 

Maryja, która pewnego dnia siedziała u stóp Jezusa, słuchała jego słów, po czym 
Marta powiedziała do Jezusa: "Panie, czyż nie widzisz, że moja siostra nie troszczy 
się o ciebie i nie zapewnia tego, co musisz jeść i twoich uczniów? " 

Jezus odpowiedział: "Marto, Marto, uważaj na to, co powinieneś uczynić; albowiem 
Maryjo wybrała osobno, która nie będzie od niej odjęta na wieki. 

Jezus, siedząc przy stole z wielkim tłumem, który w Niego wierzył, mówił: "Bracia, 
mam mało czasu, aby zostać z wami, bo czas jest blisko, abym odszedł od 
świata. Dlatego przypominam wam słowa Boga wypowiedziane do proroka 
Ezechiela, mówiącego: "Jako Ja, Bóg wasz, żyję na wieki, dusza, która grzeszy, 
umrze, ale jeśli grzesznik pokutuje, nie umrze, ale żyje. " 

"Dlatego obecna śmierć nie jest śmiercią, lecz raczej końcem długiej śmierci: nawet 
gdy ciało oddzielone od zmysłów w omdleniu, chociaż ma w sobie duszę, nie ma 
żadnej innej przewagi nad zmarłymi i zakopanymi, z wyjątkiem tego , że zakopane 
[ciało] czeka na Boga, aby je znowu wzbudzić, ale nieświadomy czeka, aż zmysły 
powrócą. 



"Oto więc obecne życie, które jest śmiercią, przez brak postrzegania Boga. 

195. 

"Ci, którzy we Mnie wierzą, nie umrą na wieki, ponieważ przez moje słowo będą 
postrzegać Boga w nich, i dlatego będą wyćwiczyć ich zbawienie. 

"Czym jest śmierć, ale czynem, który natura spełnia przykazaniem Bożym? Jak by 
było, gdybyśmy trzymali ptaka w ryzach i trzymali go w ręku; kiedy głowa odlatuje, 
aby odlecieć, co ona czyni? Z pewnością naturalnie rozkazuje ręką otworzyć; i tak 
zaraz ptak odlatuje. "Nasza dusza", jak mówi prorok Dawid, "jest jak wróbel 
uwolniony od sidła ptasznika", gdy człowiek pozostaje pod opieką Boga. A nasze 
życie jest jak sznur, w którym natura trzyma duszę związaną z ciałem i sensem 
człowieka. Kiedy więc Bóg chce i rozkazuje otworzyć naturę, życie zostaje złamane, 
a dusza ucieka w ręce aniołów, których Bóg polecił przyjąć dusze. 

"Niech więc nie płaczą przyjaciele, gdy ich przyjaciel nie żyje; bo nasz Bóg tak 
bardzo chciał. Ale niech płacze bez przerwy, gdy się grzeszy; albowiem umrze dusza, 
widząc, że oddziela się od Boga, prawdziwego Życia. 

"Jeśli ciało jest okropne bez zjednoczenia z duszą, o wiele bardziej przerażająca jest 
dusza bez zjednoczenia z Bogiem, która swoim łaską i miłosierdziem upiększa ją i 
ożywia". 

Powiedziawszy to, Jezus dziękował Bogu; po czym Lazarus powiedział: "Panie, ten 
dom należy do Boga, Stworzyciela mego, ze wszystkim, co mi dał na służbę dla 
ubogich. Dlatego, skoro jesteś ubogi i masz wielu uczniów, idź tu, aby zamieszkać 
tutaj, kiedy chcesz, i jak chcesz, bo sługa Boży będzie ci służyć tak, jak będzie to 
potrzebne, z miłości do Pan Bóg.' 

196. 

Jezus cieszył się, gdy to usłyszał, i powiedział: "Zobacz, jak dobrze jest 
umrzeć! Łazarz umarł tylko raz i nauczył się takiej doktryny, jakiej nie znają 
najmądrzejsi mężowie na świecie, którzy się starzeją wśród książek! Bogu niech 
będzie, że każdy człowiek może umrzeć tylko raz i powrócić do świata, jak Łazarz, 
aby ludzie mogli nauczyć się żyć. 

Jan odpowiedział: "O mistrzu, czy wolno mi mówić słowo?" 

"Mów tysiąc" - odpowiedział Jezus - bo tak jak człowiek jest zobowiązany do 
wydania swoich dóbr w służbie Bogu, tak i on jest zobowiązany obdarzyć doktryną, 
a tym bardziej tym bardziej jest związany, tak jak słowo ma moc wzbudzić duszę ku 
skruszeniu, podczas gdy towary nie mogą przywrócić życia umarłym. Dlatego jest 
mordercą, który ma moc, aby pomóc ubogiemu, a gdy mu nie pomoże, biedny 
człowiek umiera z głodu; ale najgorszym mordercą jest ten, kto dzięki słowu 
Bożemu nawrócił grzesznika na pokutę, a nie nawrócił go, lecz stał, jak mówi Bóg, 
"jak głupi pies". Przeciwko takim mówi Bóg: "Dusza grzesznika, który zginie, 
ponieważ ukryłeś moje słowo, będę go wymagał od twoich rąk, niewierny sługa". 



"W jakim więc stanie są teraz uczeni w Piśmie i faryzeusze, którzy mają klucz i nie 
wejdą, nie przeszkadzają tym, którzy chcieliby wejść, w życie wieczne? 

"Pytasz mnie, o John, pozwolenia na wypowiadanie jednego słowa, wysłuchałem 
setek tysięcy słów. Zaprawdę, powiadam ci, że będę cię słuchał dziesięć razy za 
każdego, którego mnie wysłuchałeś. A kto nie chce słuchać drugiego, za każdym 
razem, gdy będzie mówić, będzie grzeszył; widząc, że powinniśmy czynić innym to, 
czego sobie życzymy, a nie robić tego, czego nie pragniemy przyjąć ". 

Wtedy rzekł Jan: "O mistrzu, dlaczego Bóg nie dał tego ludziom, aby umarli raz i 
powrócili tak, jak uczynił to Łazarz, aby nauczyć się poznawać siebie i swojego 
stwórcę?" 

197. 

Jezus odpowiedział: "Powiedz mi, Jan: był gospodarz, który dał doskonały topór 
jednemu ze swoich sług, aby mógł pokruszyć drewno, które zasłaniało widok jego 
domu. 

"Ale robotnik zapomniał o siekierze i powiedział:" Jeśli mistrz da mi stary topór, 
powinienem bez trudu ścinać drewno ". Powiedz mi, John, co powiedział mistrz? Z 
pewnością był rozgniewany, wziął stary topór i uderzył go w głowę, mówiąc: 
"Głupiec i łajdak! Dałem ci siekierę, którą mógłbyś obciąć bez trudu, i szukać tego 
topora, którym musisz pracować z wielka trud, a wszystko, co jest wycięte, jest 
zmarnowane i dobre na nic? Pragnę, abyście wycięli drewno w taki sposób, aby 
wasza praca była dobra. " Czy to prawda?' 

John odpowiedział: "To prawda." [Wtedy Jezus powiedział:] "Jako żyję na wieki", 
mówi Bóg, "dałem dobry topór każdemu człowiekowi, który jest widokiem 
pochówku jednego umarłego. Kto dzierży dobrze, ten topór usuwa ból grzechu z ich 
serca bez bólu; dlatego oni otrzymują moją łaskę i miłosierdzie; dając im zasługę 
życia wiecznego dla ich dobrych uczynków. Ale ten, który zapomina, że ??jest 
śmiertelny, chociaż raz po raz widzi, jak inni umierają i mówi. "Gdybym ujrzał inne 
życie, robiłbym dobre uczynki", moja wściekłość będzie na niego, a ja go tak uderzę 
śmiercią, że nigdy więcej nie otrzyma żadnego dobra ". "O, Jan" - powiedział Jezus - 
"jak wielka jest korzyść tego, który od upadku innych learneth stanął na nogi!" 

198. 

Wtedy rzekł Łazarz: "Nauczycielu, zaprawdę, powiadam ci, nie mogę wyobrazić 
sobie kary, której jest godny, który raz po raz widzi zmarłego ponoszonego do grobu 
i nie boi się Boga, naszego Stwórcę. Taki dla rzeczy tego świata, który powinien 
całkowicie porzucić, obraża swego Stwórcę, który dał mu wszystko. 

I rzekł Jezus do swoich uczniów: "Nazywasz mnie Mistrzem, a wy dobrze czynicie, 
skoro Bóg uczył was przez moje usta. Ale jak nazwiecie Łazarza? Zaprawdę, on jest 
tutaj panem wszystkich mistrzów, którzy nauczają doktryny na tym 
świecie. Rzeczywiście nauczałem cię, jak dobrze powinieneś żyć, ale Łazarz nauczy 



cię, jak dobrze umierać. Jako żywy Bóg otrzymał dar prorokowania; słuchajcie więc 
jego słów, które są prawdą. A tym bardziej powinniście go słuchać, bo dobre życie 
jest próżne, jeśli ktoś umiera źle. 

Łazarz powiedział: "O mistrzu, dziękuję Ci, że sprawiasz, że prawda jest 
ceniona; dlatego Bóg da ci wielką zasługę. " 

Wtedy rzekł ten, który pisze: "O mistrzu, jak mówi Łazarz, prawdę mówiąc do 
ciebie" Będziesz miał zasługę ", podczas gdy ty powiedziałeś Nikodemowi, że 
człowiek nie zasługuje na nic, tylko na karę? Czy odpowiednio zostaniesz ukarany 
przez Boga? 

Jezus odpowiedział: "Niech się Bogu podoba, że ??otrzymałem karę Bożą na tym 
świecie, ponieważ nie służyłem mu tak wiernie, jak byłem zobowiązany. 

"Ale Bóg tak mnie umiłował, przez swoje miłosierdzie, że każda kara została mi 
odebrana, tak bardzo, że będę dręczony tylko w innej osobie. Kara była dla mnie 
odpowiednia, bo ludzie nazywali mnie Bogiem; ale odkąd wyznałem, nie tylko, że 
nie jestem Bogiem, jak jest prawdą, ale również wyznałem, że nie jestem Mesjaszem, 
dlatego Bóg zabrał mi karę i sprawi, że niegodziwy moje imię, aby tylko wstyd był 
mój. Dlatego mówię do ciebie, mój Barnabaszu, że gdy człowiek mówi o tym, co 
Bóg da bliźniemu, niech mówi, że sąsiad jego zasługuje na to, ale niech się spogląda 
na to, że gdy mówi o tym, co Bóg sam da, on mówi: "Bóg mi da". I niech on patrzy 
na to, że nie mówi: "Mam zasługę", 

199. 

"Bóg jest tak bogaty w miłosierdzie, że chociaż woda z tysiąca mórz, jeśli tak wielu 
zostało znalezionych, nie może ugasić iskry płomieni piekielnych, a jednak jedna łza 
tego, kto płacze z powodu obrażania Boga, gasi całe piekło, przez wielkie 
miłosierdzie, którym Bóg go obdarza. Dlatego Bóg, aby zawstydzić Szatana i 
wyrazić swoją szczodrość, pragnie nazywać zasługą, w obecności miłosierdzia 
swego, wszelkie dobre dzieło swego wiernego sługi, i pragnie, aby mówił o swoim 
bliźnim. Ale sam człowiek musi wystrzegać się powiedzenia: "Mam zasługę"; bo 
zostałby potępiony ". 

200. 

Jezus zwrócił się następnie do Łazarza i powiedział: "Bracie, muszę przez krótki 
czas przebywać na świecie, dlatego, gdy będę blisko twego domu, nigdy nie pójdę 
gdzie indziej, bo ty mi usługujesz, nie z miłości mnie, ale z miłości do Boga ". 

Było to blisko Paschy Żydów, dlatego Jezus powiedział do swoich uczniów: "Idźmy 
do Jerozolimy, aby zjeść paschalne jagnię". I posłał Piotra i Jana do miasta, mówiąc: 
"Oszukasz osiołka przy bramie miasta źrebakiem, poluzuj ją i przywiedź ją tutaj; bo 
ja muszę jechać na nim do Jerozolimy. A jeśli ktoś was zapyta, mówiąc: "Dlaczego ją 
wyluzujcie?" powiedzcie do nich: "Mistrz ich potrzebuje" i będą cię cierpieć, aby ją 
przyprowadzić. 



Uczniowie poszli i znaleźli wszystko, co im Jezus powiedział, i dlatego przynieśli 
osła i źrebaka. Uczniowie odpowiednio ustawili swe płaszcze na źrebięciu, a Jezus 
pojechał na nie. I stało się, gdy usłyszeli ludzie Jeruzalemowi, że Jezus z Nazaretu 
przyszedł, wyruszyli mężowie z dziećmi, pragnąc ujrzeć Jezusa, niosąc w rękach 
gałęzie palmowe i oliwne, śpiewając: "Błogosławiony, który przychodzi dla nas w 
imię Boga. Hosanna, synu Dawida! 

Jezus przyszedłszy do miasta, rozpostarli szaty pod nogami osła, śpiewając: 
"Błogosławiony, który przychodzi do nas w imię Pana Boga; hosanna, synu Dawida! 

Faryzeusze zgromili Jezusa, mówiąc: "Nie widzisz, co oni mówią? Spraw, by 
zachowali spokój! 

Wtedy Jezus rzekł: "Jak żyje Bóg, w obecności której dusza moja stoi, jeśli ludzie 
będą mieli pokój, kamienie będą wołać przeciwko niewiarom złośliwych 
grzeszników". A kiedy Jezus to powiedział, wszystkie kamienie Jerozolimy zawołały 
z wielkim hałasem: "Błogosławiony, który przychodzi do nas w imię Pana Boga". 

Mimo to faryzeusze pozostali nieświadomi swej niewiary i, zbierając się razem, 
podjęli radę, aby złapać go w swojej rozmowie. 

201. 

Jezus, który wszedł do świątyni, uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do 
niego kobietę zabraną w cudzołóstwie. Powiedzieli między sobą: "Jeśli ją zbawia, 
jest to sprzeczne z prawem Mojżesza, a więc mamy go za winnego, a jeśli ją potępi, 
jest to sprzeczne z jego własną doktryną, ponieważ on zdradza 
miłosierdzie". Dlatego przyszli do Jezusa i powiedzieli: "Mistrzu, znaleźliśmy tę 
kobietę w cudzołóstwie. Mojżesz nakazał, aby [taki] został ukamienowany. Co wtedy 
powiedziałeś? 

Następnie Jezus pochylił się i palcem stworzył na ziemi lustro, w którym każdy 
widział własne grzechy. Wciąż naciskając na odpowiedź, Jezus podniósł się i 
wskazując palcem na lustro powiedział: "Kto jest bez grzechu pośród was, niech 
najpierw będzie ją kamienował". I znowu schylił się, kształtując lustro. 

Widzący to mężczyźni wychodzili jeden po drugim, poczynając od najstarszego, 
gdyż wstydzili się widzieć swoje obrzydliwości. 

Jezus podniósłszy samego siebie i nie widząc nikogo prócz niewiasty, rzekł: 
Niewiasto, gdzież są, którzy cię potępili? 

Odpowiedziała kobieta, płacząc: "Panie, oni odeszli; a jeśli mi wybaczysz, tak jak 
żyje Bóg, nie będę więcej grzeszył ". 

Wtedy Jezus powiedział: "Błogosławiony niech będzie Bóg! Idź już w pokoju i nie 
grzesz więcej, albowiem nie posłał mnie Bóg, abym cię potępił ". 

Następnie zgromadzeni uczeni w Piśmie i faryzeusze, Jezus rzekł do nich: 
"Powiedzcie mi: gdyby jeden z was miał sto owiec i miałby stracić jednego z nich, 
czy nie pójdziecie go szukać, pozostawiając dziewięćdziesiąt dziewięć? A kiedy ją 



znaleźliście, nie kładziecie jej na swoich barkach i po wezwaniu swoich sąsiadów, 
powiedzcie im: "Radujcie się ze mną, bo znalazłem owce, które straciłem?" Z 
pewnością tak byś zrobił. 
"A teraz powiedz mi, czy nasz Bóg nie będzie miłował mniej człowieka, dla którego 
stworzył świat? Jak żyje Bóg, tak samo radość trwa w obecności aniołów Bożych 
nad jednym grzesznikiem, który się nawraca; ponieważ grzesznicy objawiają Boże 
miłosierdzie ". 

202. 

"Powiedz mi, przez kogo lekarz jest bardziej kochany: przez tych, którzy nigdy nie 
mieli choroby, albo przez tych, których lekarz uzdrowił z ciężkiej choroby?" 

Powiedział do niego Faryzeuszom: "A jakoż to, kto cały jest miłowany do lekarza? z 
pewnością będzie go kochał tylko dlatego, że nie jest chory; i nie mając wiedzy o 
chorobie, pokocha lekarza, ale niewiele. 

Potem z gwałtownością ducha Jezus przemówił, mówiąc: "Jako żywy Bóg, wasze 
własne języki potępiają waszą pychę, ponieważ nasz Bóg jest bardziej umiłowany 
przez grzesznika, który nawraca się, znając wielkie miłosierdzie Boże nad nim, niż 
przez sprawiedliwych. Albowiem sprawiedliwy nie ma wiedzy o miłosierdziu 
Bożym. Dlatego jest więcej radości w obecności aniołów Bożych nad jednym 
grzesznikiem pokutującym niż nad dziewięćdziesięcioma i dziewięcioma 
sprawiedliwymi osobami. 

"Gdzie są sprawiedliwi w naszych czasach? Jak żyje Bóg, w obecności której dusza 
moja stoi, wielka jest liczba sprawiedliwych niesprawiedliwych; ich stan jest 
podobny do stanu szatana ". 

Uczeni w Piśmie i faryzeusze odpowiedzieli: "Jesteśmy grzesznikami, dlatego Bóg 
zmiłuje się nad nami". I powiedzieli, że kusili go; uczeni w Piśmie i faryzeusze 
uważają za największą zniewagę nazywać się grzesznikami. 

Wtedy Jezus powiedział: "Obawiam się, że jesteście sprawiedliwymi 
niesprawiedliwymi. Jeżeli bowiem zgrzeszyliście i zaparliście się grzechu, 
nazywając się sprawiedliwymi, jesteście niesprawiedliwi; a jeśli w swoim sercu 
zachowacie się sprawiedliwie, a swoją językiem mówicie, że jesteście grzesznikami, 
to jesteście podwójnie sprawiedliwymi sprawiedliwymi. " 

W związku z tym uczeni w Piśmie i faryzeusze, którzy to słyszeli, byli 
zdezorientowani i odeszli, pozostawiając Jezusa ze swymi uczniami w pokoju, i 
weszli do domu Szymona trędowatego, którego trąd oczyścił. Mieszkańcy 
zgromadzili chorych do domu Szymona i modlili się za Jezusa o uzdrowienie 
chorych. 

Wówczas Jezus, wiedząc, że jego godzina była bliska, powiedział: "Wzywajcie 
chorych, ilu ich jest, ponieważ Bóg jest potężny i miłosierny, aby ich uzdrowić". 

Odpowiedzieli: "Nie wiemy, że w Jerozolimie jest jakiś inny chory lud". 



Jezus płacząc odpowiedział: "Jeruzalem, Izraelu, płaczę nad tobą, bo nie znasz 
nawiedzenia twego; ponieważ chciałbym cię zgromadzić w miłości Bożej, twego 
stwórcy, jako kwoka zbierającego kurczaki pod jej skrzydłami, a ty byś tego nie 
zrobił ". Dlatego Bóg mówi w ten sposób do 

203. 

"O miasto, bezlitosny i przewrotny umysł, posłałem do ciebie sługi mego, do końca, 
aby cię nawrócił do serca twego, i będziesz się nawracał, ale ty, miasto zagubienia, 
zapomniałeś wszystkiego Ja uczyniłem na Egipcie i na Faraonie z miłości do ciebie, 
Izraelu, wiele razy płacz, że mój sługa uzdrowił twoje ciało, a ty szukasz zabicia 
mojego sługi, ponieważ on szuka uzdrowienia twojej duszy grzechu. 

"Czy ty więc sam pozostaniesz bezkarny przeze mnie, czy będziesz żył wiecznie i 
czy twoja pycha wybawi cię z moich rąk?" Z pewnością nie, bo przywiozę książęta z 
armią przeciwko tobie, i otoczy cię z mocą, i w taki mądry sposób dam ci w swoje 
ręce, że twoja duma spadnie do piekła. 

"Nie wybaczę starcom ani wdowom, nie wybaczę dzieciom, ale dam wam wszystkich 
głód, miecz i drwiny, i świątynię, na której patrzyłem z miłosierdziem, spustoszę 
miasto, na tyle, że będziecie dla bajki, szyderstwa i przysłowia między narodami, tak 
mój gniew będzie trwał na tobie, a moje oburzenie nie śpi ". 

204. 

Powiedziawszy to, Jezus powtórzył: "Czy nie wiecie, że jest inny chory lud? Jako 
żyjący Bóg, są mniejsi w Jeruzalem, którzy mają duszę, niż ci, którzy chorują w 
ciele. Abyście poznali prawdę, powiadam wam, o lud chory, w imię Boga, niech 
wasza choroba od was odejdzie! 

A kiedy to powiedział, natychmiast zostali uzdrowieni. 

Ludzie płakali, gdy usłyszeli o Bożym gniewie na Jeruzalem i modlili się o 
miłosierdzie; kiedy Jezus powiedział: "Jeśli Jerozolima będzie płakać z powodu 
swoich grzechów i czynić pokutę, krocząc moimi drogami", mówi Bóg, "nie będę już 
więcej pamiętać jej niegodziwości, i nie uczynię jej żadnego zła, które mam Ale 
Jerozolima płacze za swoją zgubę, a nie za to, że mnie zlekceważyła, wobec czego 
bluźniła moje imię pośród narodów, dlatego moja zapalczywość zapłonęła znacznie 
bardziej, gdy żyję wiecznie, jeśli Hiob, Abraham, Samuel, Dawid i Daniel Moi 
słudzy, wraz z Mojżeszem, powinni modlić się za ten naród, mój gniew na Jeruzalem 
nie zostanie uspokojony ". I mówiąc to, Jezus wycofał się do domu, podczas gdy 
każdy pozostał w strachu. 

205. 

Gdy Jezus osiadł z uczniami w domu Szymona trędowatego, oto Maria, siostra 
Łazarza, weszła do domu, a po rozbiciu naczynia wylała maść na głowę i szatę 
Jezusa. Widząc to, zdrajca Juda był w gorszym położeniu, aby przeszkodzić Marii w 



wykonaniu takiego dzieła, mówiąc: "Idź i sprzedaj maść i przynieś pieniądze, które 
ja mogę rozdać ubogim". 

Jezus powiedział: "Czemu ją zastawiasz? Niech będzie, bo ubogich zawsze będziecie 
z wami, ale mnie nie będziecie mieli zawsze. 

Judasz odpowiedział: "O mistrzu, ta maść może zostać sprzedana za trzysta sztuk 
pieniędzy: teraz zobacz, ilu biednych ludzi otrzyma pomoc". 

Jezus odpowiedział: "O Judaszu, ja znam twoje serce: cierpliwości zatem, a dam ci 
wszystko". 

Wszyscy jedli ze strachem, a uczniowie byli zasmuceni, ponieważ wiedzieli, że Jezus 
musi wkrótce od nich odejść. Ale Judasz był oburzony, ponieważ wiedział, że traci 
trzydzieści pieniędzy na nie sprzedany olej, skoro ukradł dziesiątą część 
wszystkiego, co zostało dane Jezusowi. 

Poszedł, aby znaleźć arcykapłana, który zebrał się w radzie kapłanów, uczonych w 
Piśmie i faryzeuszy; do których Judasz mówił: "Co mi dacie, a zdradzę w waszych 
rękach Jezusa, który byłby królem Izraela?" 

Odpowiedzieli: "Jakże chcesz go oddać w ręce?" 

Judasz powiedział: "Gdy się dowiem, że on idzie za miasto, aby się modlić, powiem 
wam, i poprowadzę was do miejsca, gdzie będzie znaleziony; bo pozbawienie go w 
mieście będzie niemożliwe bez buntu. 

Arcykapłan odpowiedział: "Jeśli oddasz go w nasze ręce, damy ci trzydzieści 
kawałków złota, a zobaczysz, jak dobrze cię traktuję". 

206. 

Gdy nadszedł dzień, Jezus wstąpił do świątyni z wielką rzeszą ludzi. Po czym 
arcykapłan zbliżył się, mówiąc: "Powiedz mi, Jezu, czy zapomniałeś wszystkiego, co 
wyznałeś, że nie jesteś Bogiem, ani synem Bożym, ani nawet Mesjaszem?" 

Jezus odpowiedział: "Nie, z pewności, nie zapomniałem; albowiem to jest spowiedź 
moja, którą złożę przed sądem Bożym w dzień sądu. Wszystko bowiem, co jest 
napisane w Księdze Mojżesza, jest najbardziej prawdziwe, ponieważ Bóg, nasz 
Stwórca, jest tylko Bogiem, a ja jestem sługą Boga i pragnieniem służenia 
posłańcowi Boga, którego wy nazywacie Mesjaszem. 

Powiedział arcykapłan: "Więc co to sprawia, że ??przybywa do świątyni z tak wielką 
rzeszą ludzi? Poszukujesz, być może, uczynić siebie królem Izraela? Strzeż się, aby 
nie spotkało cię jakieś niebezpieczeństwo! 

Jezus odpowiedział: "Gdybym szukał własnej chwały i pożądał mego udziału w tym 
świecie, nie uciekłbym, gdy naród Nain z pewnością uczyniłby mnie królem. Uwierz 
mi, zaprawdę, że nie szukam niczego na tym świecie. 

Wtedy rzekł arcykapłan: "Chcemy wiedzieć coś na temat Mesjasza". A potem 
kapłani, uczeni w Piśmie i faryzeusze zatoczyli krąg wokół Jezusa. 



Jezus odpowiedział: "Czym jest ta rzecz, którą chcesz poznać o Mesjaszu? Czy to 
jest kłamstwo? Z pewnością nie powiem ci kłamstwa. Gdybym bowiem powiedział 
kłamstwo, którego byłbym wielbiony przez ciebie, i przez uczonych w Piśmie i 
Faryzeuszów z całym Izraelem, ale ponieważ mówię ci prawdę, wy mnie 
nienawidzicie i chcecie mnie zabić. 

Powiedział arcykapłan: "Teraz wiemy, że masz diabła za plecami; bo jesteś 
Samarytaninem i nie masz szacunku dla kapłana Bożego ". 

207. 

Jezus odpowiedział: "Jako żywy Bóg, nie mam diabła za moimi plecami, ale staram 
się wypędzić diabła. Dlatego z tego powodu diabeł wzbudza cały świat przeciwko 
mnie, ponieważ nie jestem z tego świata, ale szukam, aby Bóg był uwielbiony, który 
posłał mnie na ten świat. Słuchajcie więc do mnie, a powiem wam, kto ma diabła za 
plecami. Jako żywy Bóg, w którego obecności dusza moja stoi, który działa według 
woli diabła, ma diabła za plecami, który przywiązał go do uzdrowienia swojej woli i 
sprawuje nad nim rozkosz, zmuszając go do ucieczki w każdą nieprawość. 

"Nawet jak szata zmienia swoje imię, gdy zmienia właściciela, chociaż wszystko to 
jest tym samym materiałem: tak samo ludzie, choć wszyscy są jednym materiałem, 
różnią się od uczynków tego, który pracuje w człowieku. 

"Jeśli ja (o ile wiem) zgrzeszyłem, to czy nie ganicie mnie jako brata, zamiast 
nienawidzić mnie jako wroga? Zaprawdę, członkowie ciała pomagają sobie 
nawzajem, gdy są zjednoczeni z głową, a ci, którzy są odcięci od głowy, nie dają 
żadnej pomocy. Albowiem ręce jednego ciała nie odczuwają bólu stóp innego ciała, 
lecz ciała, w którym są zjednoczone. Jako żywy Bóg, w którego obecności dusza 
moja stoi, ten, kto się boi i miłuje Boga, swego Stworzyciela, ma miłosierdzie nad 
nimi, nad którymi Bóg Jego głowa miłosierdzie, i widząc, że Bóg nie umiera 
grzesznika, lecz czeka aby każdy pokutował, gdybyście byli z tego ciała, w którym 
jestem włączony, tak jak żyje Bóg, pomożecie mi pracować według mojej głowy. 

208. 

"Jeśli będę działał w niegodziwości, ganię mnie, a Bóg cię pokocha, ponieważ 
będziecie wykonywać Jego wolę, ale jeśli nikt nie może mnie nie ukarać z grzechu, 
to jest znakiem, że nie jesteście synami Abrahama, jak wy nazywacie się sobą, ani 
nie włączacie z tą głową, w której był Abraham. Jak żyje Bóg, tak bardzo Abraham 
kochał Boga, że ??nie tylko rozbija fałszywych bożków i porzucił ojca i matkę, ale 
był gotów zabić własnego syna w posłuszeństwie Bogu. 

Arcykapłan odpowiedział: "O to proszę ciebie, a ja nie chcę cię zabić, a więc 
powiedz nam: Kim był ten syn Abrahama?" 

Jezus odpowiedział: "Zapał czci Twej, o Boże, mnie złóż, a ja nie mogę 
milczeć. Zaprawdę, powiadam: syn Abrahama był Izmaelem, od którego należy 



zstąpić na Mesjasza obiecanego Abrahamowi, aby w nim wszystkie błogosławione 
pokolenia ziemi były błogosławione ". 

Wtedy najwyższy kapłan rozgniewał się, usłyszawszy to, i zawołał: "Ukradnijmy 
tego bezbożnego faceta, bo on jest Ismaelitą i bluźni przeciw Mojżeszowi i 
przeciwko prawu Bożemu". 

Po czym każdy pisarz i faryzeusz, wraz ze starszymi ludu, wziął kamienie, aby 
ukamienować Jezusa, który zniknął z ich oczu i wyszedł ze świątyni. I wtedy, przez 
wielkie pragnienie, że musieli zabić Jezusa, zaślepieni furią i nienawiścią, uderzyli 
się wzajemnie tak mądro, że umarło tysiąc ludzi; i zanieczyszczali świętą 
świątynię. Uczniowie i wierzący, którzy widzieli Jezusa wychodzącego ze świątyni 
(bo z nich nie był ukryty), poszli za nim do domu Szymona. 

Wtedy przyszedł tam Nikodem i doradził Jezusowi, aby wyszedł z Jerozolimy za 
potok Cedron, mówiąc: "Panie, mam ogród z domem za strumieniem Cedron, proszę 
cię, więc idź tam z kilkoma twoimi uczniami, zostań dopóki ta nienawiść naszych 
kapłanów nie przeminie; albowiem JA służę wam, co jest konieczne. I mnóstwo 
uczniów pozostawia cię tutaj w domu Szymona i w moim domu, bo Bóg zapewni 
wszystkim. ' 

I to Jezus uczynił, pragnąc jedynie mieć z sobą dwunastu pierwszych, zwanych 
apostołami. 

209. 

W tym czasie, gdy Matka Boża, matka Jezusa, stała na modlitwie, anioł Gabriel 
odwiedził ją i opowiedział o prześladowaniu jej syna, mówiąc: "Nie bój się, Maryjo, 
bo Bóg ochroni go przed światem. " Dlatego płacząca Maryja odeszła z Nazaretu i 
przybyła do Jerozolimy do domu Marii Salome, swojej siostry, szukającej swego 
syna. 

Ale odkąd potajemnie wycofał się za potok Cedron, nie mogła go już zobaczyć na 
tym świecie; ocalić po uczynku wstydu, gdyż anioł Gabriel wraz z aniołami 
Michałem, Rafaelem i Urielem, przykazaniem Bożym przyprowadził go do niej. 

210. 

Kiedy zamęt w świątyni ustał wraz z odejściem Jezusa, najwyższy kapłan wstąpił na 
wysokość, a gdy wezwał go do milczenia, rzekł: "Bracia, co my? Czy nie widzicie, 
że oszukali cały świat swoją diabelską sztuką? Jak zniknął, jeśli nie jest magikiem? Z 
pewnością, gdyby był świętym i prorokiem, nie bluźniłby przeciwko Bogu i przeciw 
Mojżeszowi [jego] sługom, a przeciw Mesjaszowi, który jest nadzieją Izraela. I co 
mam powiedzieć? On zbluźnił całe nasze kapłaństwo, więc zaprawdę powiadam 
wam, jeśli nie zostanie usunięty ze świata, Izrael będzie zanieczyszczony, a nasz Bóg 
da nam narody. Oto teraz, jak z jego powodu ta święta świątynia została 
zanieczyszczona ". 



I w taki mądry sposób arcykapłan mówił, że wielu opuściło Jezusa, dlatego tajemne 
prześladowania zostały przekształcone w otwarte, tak że arcykapłan osobiście udał 
się do Heroda i do rzymskiego namiestnika, oskarżając Jezusa, że ??pragnął się króla 
Izraela, i mieli fałszywych świadków. 

Następnie odbyła się generalna rada przeciwko Jezusowi, ponieważ rozkaz Rzymian 
sprawił, że się boją. Tak było dlatego, że dwa razy Senat Rzymski wysłał dekret 
dotyczący Jezusa: w jednym dekrecie zabroniono, pod groźbą śmierci, aby 
ktokolwiek nazwał Jezusa z Nazaretu, proroka Żydów, Boga albo Syna Bożego; w 
drugim zakazuje, pod groźbą kary, że ktoś powinien walczyć o Jezusa z Nazaretu, 
proroka Żydów. Dlatego z tego powodu nastąpił wielki podział między 
nimi. Niektórzy pragnęli, aby znowu pisali do Rzymu przeciwko Jezusowi; inni 
powiedzieli, że powinni zostawić Jezusa samego, bez względu na to, co powiedział, 
jak na głupca; inni przedstawili wielkie cuda, które on dokonał. 
Dlatego najwyższy kapłan mówił, że pod groźbą klątwy nikt nie powinien mówić ani 
słowa w obronie Jezusa; i przemówił do Heroda i do namiestnika, mówiąc: "W 
każdym razie mamy złą sprawę w naszych rękach, bo jeśli zabijemy tego grzesznika, 
działaliśmy wbrew dekretowi Cezara, i jeśli zmusimy go do życia a on sam się król, 
jak to się stanie? Wtedy Herod podniósł się i zagroził gubernatorowi, mówiąc: 
"Strzeż się, aby przez twoje upodobanie temu człowiekowi ten kraj nie był 
zbuntowany, bo oskarżę cię przed Cezarem jako buntownikiem". Wtedy gubernator 
obawiał się senatu i zaprzyjaźnił się z Herodem (bo przed tym nawzajem 
nienawidzili się nawzajem aż do śmierci), i połączyli się razem na śmierć Jezusa, i 
rzekł do najwyższego kapłana: "Ilekroć będziesz wiedział, gdzie jest złoczyńca 
Wyślij do nas, bo damy ci żołnierzy. 

W tym dniu nastąpiło ogólne poszukiwanie Jezusa w Jerozolimie. 

211. 

Jezus, będąc w domu Nikodema za potokiem Cedron, pocieszył swoich uczniów, 
mówiąc: "Godzina jest bliska, że ??muszę odejść od świata; pocieszcie się i nie 
smućcie się, widząc, dokąd idę, nie odczuję żadnego ucisku. 

"Czy będziecie moimi przyjaciółmi, jeśli będziecie smutni z powodu mojego 
dobrobytu? Nie, zapewne, ale raczej wrogowie. Gdy świat się rozweseli, bądźcie 
smutni, ponieważ radość świata zamienia się w płacz; ale twój smutek zamieni się w 
radość, a radości waszej nikt nie zabierze od ciebie; dla radości, jaką serce odczuwa 
w Bogu, stwórcy, którego cały świat nie może odebrać. Patrzcie, abyście nie 
zapomnieli słów, które Bóg powiedział do was przez moje usta. Bądźcie moimi 
świadkami przeciwko każdemu, kto zepsuje świadectwo, którego byłem świadkiem 
w mojej ewangelii przeciwko światu i przeciw kochankom świata. 



212. 

Następnie podniósł ręce do Pana, modlił się, mówiąc: "Panie, nasz Bóg, Bóg 
Abrahama, Boga Ismaela i Izaaka. Niech Bóg z naszych ojców zlituje się nad tymi, 
których mi dałeś, i wybaw ich od świata. Nie mówię: zabierzcie ich ze świata, 
ponieważ konieczne jest, aby dawali świadectwo przeciwko tym, którzy psują moją 
ewangelię. Ale modlę się, abyście ich powstrzymali od złego, abyście w dniu sądu 
swego przyszli ze mną, aby świadczyć przeciwko światu i przeciwko domowi 
Izraelskiemu, który zepsutego będzie wasz testament, Pan Bóg, potężny i zazdrosny, 
aby zemsta zemsty po bałwochwalstwie przeciwko synom bałwochwalczych ojców 
aż do czwartego pokolenia, przeklinaj na wieki każdego, kto zepsuje moją 
ewangelię, którą mi dałeś, kiedy piszą, że jestem twoim synem. Albowiem ja, glina i 
proch, jestem sługą twoich sług, i nigdy nie myślałem, że jestem sobą, aby być 
dobrym sługą; albowiem nie dam ci nic w zamian za to, co mi dałeś, albowiem 
wszystko twoje jest. Panie Boże, miłosierny, który okazuje miłosierdzie tysiącznym 
pokoleniom tym, którzy się ciebie boją, zlituj się nad tymi, którzy wierzą w moje 
słowa, które mi dałeś. Albowiem jak jesteś prawdziwym Bogiem, tak i twoje słowo, 
które wypowiedziałem, jest prawdą; bo to jest twoje, widząc, że kiedykolwiek 
mówiłem jako czytający, który nie może czytać, oprócz tego, co jest napisane w 
księdze, którą czyta: tak też powiedziałem to, co mi dałeś. zlituj się nad tymi, którzy 
wierzą w moje słowa, które mi dałeś. Albowiem jak jesteś prawdziwym Bogiem, tak 
i twoje słowo, które wypowiedziałem, jest prawdą; bo to jest twoje, widząc, że 
kiedykolwiek mówiłem jako czytający, który nie może czytać, oprócz tego, co jest 
napisane w księdze, którą czyta: tak też powiedziałem to, co mi dałeś. zlituj się nad 
tymi, którzy wierzą w moje słowa, które mi dałeś. Albowiem jak jesteś prawdziwym 
Bogiem, tak i twoje słowo, które wypowiedziałem, jest prawdą; bo to jest twoje, 
widząc, że kiedykolwiek mówiłem jako czytający, który nie może czytać, oprócz 
tego, co jest napisane w księdze, którą czyta: tak też powiedziałem to, co mi dałeś. 

"Panie, Boże Zbawicielu, wybaw tych, których mi dałeś, aby Szatan nie był w stanie 
zrobić nic przeciwko nim, i zbawić nie tylko ich, ale każdego, kto w nich uwierzy. 

"Panie, obfity i bogaty w miłosierdzie, spraw, aby sługa twój był w zborze twego 
Posłańca w dniu sądu; i nie tylko mnie, ale każdego, kogo mi dałeś, ze wszystkimi, 
którzy uwierzą we mnie poprzez swoje zwiastowanie. I to uczyńcie, Panie, dla ciebie 
samego, aby szatan nie szczycił się sobą, Panie. 

"Panie Boże, który przez swoją opatrzność zaopatrujesz wszystkie rzeczy potrzebne 
dla twego ludu, Izraela, uważaj na wszystkie pokolenia ziemi, którą stworzył 
świat. Zmiłuj się nad światem i posyłaj prędko swego Posłańca, aby szatan, twój 
wróg, stracił swoje imperium. Mówiąc to, Jezus powiedział trzy razy: "Niech tak się 
stanie, Panie, wielki i miłosierny!" 

Odpowiedzieli, płacząc: "Niech tak będzie," wszyscy oprócz Judasza, bo on nie 
wierzył w nic. 



213. 

W dniu, w którym przyszedł na jedzenie baranka, Nikodem wysłał potajemnie 
baranka do ogrodu dla Jezusa i jego uczniów, ogłaszając wszystko, co zostało 
wydane przez Heroda z gubernatorem i najwyższym kapłanem. 

Wówczas Jezus radował się duchem, mówiąc: "Niech będzie błogosławione święte 
imię twoje, Panie, ponieważ nie oddzieliłeś mnie od liczby twoich sług, którzy byli 
prześladowani przez świat i zabijani. Dziękuję ci, mój Boże, ponieważ spełniłem 
twoje dzieło. I zwracając się do Judasza, rzekł do niego: "Przyjacielu, dlaczego jesteś 
najstarszy? Mój czas jest bliski, po czym idź i rób to, co musisz zrobić. 

Uczniowie sądzili, że Jezus posyłał Judasza, aby coś kupił na dzień Paschy, ale Jezus 
wiedział, że Judasz go zdradził, dlatego pragnąc odejść od świata, tak mówił. 
Judasz odpowiedział: "Panie, pozwól mi jeść, a pójdę". 

"Pozwól nam jeść" - powiedział Jezus, ponieważ bardzo pragnąłem zjeść owieczkę, 
zanim się z tobą rozstaniemy. A powstałszy, wziął ręcznik i przepasał biodra, a 
włożywszy wodę do misy, postanowił umyć nogi uczniom. Począwszy od Judasza 
Jezus przyszedł do Piotra. Piotr powiedział: "Panie, czy obmyjesz moje stopy?" 

Jezus odpowiedział: "Tego nie wiem teraz, ale poznasz później". 

Piotr odpowiedział: "Nigdy nie obmyjesz moich stóp". 

Potem wstał Jezus i rzekł: "Nie idź w moim towarzystwie w dzień sądu". 

Piotr odpowiedział: "Umywajcie nie tylko moje stopy, Panie, ale moje ręce i moją 
głowę". 

Kiedy uczniowie zostali umyci i usiedli przy stole, aby zjeść, Jezus powiedział: 
"Umyłem cię, ale nie jesteście czyści, bo cała woda morska nie obmyje tego, który 
nie wierzy". To powiedział Jezus, ponieważ wiedział, kto go zdradził. Uczniowie 
byli smutni z powodu tych słów, kiedy Jezus powtórzył: "Zaprawdę, powiadam wam, 
że jeden z was mnie zdradzi, tak że będę sprzedany jak owca; ale biada mu, bo spełni 
wszystko, co nasz ojciec, Dawid, powiedział o tym, że "wpadnie do dołu, który 
przygotował dla innych". 

Po czym uczniowie spojrzeli jeden po drugim, mówiąc z żalem: "Kto będzie 
zdrajcą?" 

Judasz następnie powiedział: "Czy to będzie ja, o Mistrzu?" 

Jezus odpowiedział: "Powiedziałeś mi, kto będzie mnie zdradził". I jedenaście 
apostołów nie słyszało. 

Kiedy baranek został zjedzony, diabeł wszedł na grzbiet Judasza i wyszedł z domu, 
Jezus znowu do niego mówiąc: "Szybko rób to, co musisz zrobić". 



214. 

Wyszedłszy z domu, Jezus wycofał się do ogrodu, aby się modlić, zgodnie ze swoim 
zwyczajem modlić się, stukając kolanami sto razy i wybijając się na twarz. W 
związku z tym Judasz, znając miejsce, gdzie Jezus był ze swymi uczniami, udał się 
do arcykapłana i powiedział: "Jeśli dacie mi to, co zostało obiecane, tej nocy oddam 
w waszą rękę Jezusa, którego szukacie, bo on jest sam z jedenastoma towarzyszami. 

Arcykapłan odpowiedział: "Jak bardzo szukasz?" 

Juda powiedział: Trzydzieści sztuk złota. 

Zaraz potem najwyższy kapłan przeliczył na niego pieniądze i posłał faryzeusza do 
starosty, aby przyniósł żołnierzy i Heroda, i dali ich legionowi, ponieważ bali się 
ludu; dlatego wzięli ramiona, a pochodniami i latarniami na kijach wyjechali z 
Jerozolimy. 

215. 

Kiedy żołnierze z Judaszem zbliżyli się do miejsca, w którym był Jezus, Jezus 
usłyszał zbliżanie się wielu ludzi, dlatego ze strachu wycofał się do domu. A 
jedenaście spało. 

Wówczas Bóg, widząc niebezpieczeństwo swego sługi, polecił Gabrielowi, 
Michałowi, Rafaelowi i Urielowi, jego ministrom, aby zabrali Jezusa ze świata. 

Przybyli święci aniołowie i zabrali Jezusa przez okno, które spoglądało na 
południe. Uratowali go i umieścili w trzecim niebie w towarzystwie aniołów 
błogosławiących Boga na wieki. 

216. 

Judasz wszedł pochopnie przed wszystkimi w komnatę, skąd wziął Jezusa. A 
uczniowie spali. Po czym cudowny Bóg działał cudownie, tak bardzo, że Judasz był 
tak zmieniony w mowie iw obliczu, że był podobny do Jezusa, że ??uwierzyliśmy, że 
jest Jezusem. A on, obudziwszy nas, szukał, gdzie jest Mistrz. Po czym dziwiliśmy 
się i odpowiedzieliśmy: "Ty, Panie, jesteś naszym mistrzem; Czy zapomniałeś o nas? 

A on, uśmiechając się, rzekł: "Teraz jesteście głupcami, którzy nie wiedzą, że jestem 
Judaszem Iskariotą!" 

Kiedy to mówił, żołnierze weszli i położyli ręce na Judasza, ponieważ był pod 
każdym względem podobny do Jezusa. 

Usłyszeliśmy, jak mówił Judasz, i ujrzawszy rzesze żołnierzy, uciekli jak obok siebie. 

A Jan, który był owinięty w płótno, obudził się i uciekł, a gdy żołnierz pochwycił go 
za płótno, opuścił płótno i uciekł nago. Albowiem usłyszał Bóg modlitwę Jezusa i 
zbawił jedenastu od złego. 



217. 

Żołnierze zabrali Judasza i związali go, nie bez szyderstwa. Zaprawdę, zaprzeczył, że 
był Jezusem; a żołnierze, szydząc z niego, powiedzieli: "Panie, nie lękaj się, bo 
przybyliśmy, aby cię uczynić królem Izraela, a my związaliśmy cię, ponieważ wiemy, 
że odrzucasz królestwo". 

Judasz odpowiedział: "Teraz utraciliście zmysły! Przybyliście, aby zabrać Jezusa z 
Nazaretu, z bronią i latarniami, jako zbójca; a związaliście mię, którzy was 
prowadzili, abym stał się królem! 

Wtedy żołnierze stracili cierpliwość, a uderzeniami i kopniakami zaczęli wyrzucać 
Judasza, a oni doprowadzili go z furią do Jerozolimy. 

Jan i Piotr poszli za żołnierzami z daleka; i powiedzieli temu, który pisze, że widzieli 
wszystkie badania, które uczynił Judasz przez najwyższego kapłana, i przez radę 
faryzeuszy, którzy byli zgromadzeni, aby zabić Jezusa. Po czym Judasz 
wypowiedział wiele słów szaleństwa, tak że każdy był pełen śmiechu, wierząc, że 
jest naprawdę Jezusem i że z obawy przed śmiercią udawał szaleństwo. Po czym 
uczeni w Piśmie związali mu oczy bandażem, a kpiący z niego powiedział: "Jezus, 
prorok Nazareńczyków" (bo tak nazwali tych, którzy uwierzyli w Jezusa), "powiedz 
nam, kto cię uderzył?" I poruszyli go i splunęli mu w twarz. 

Gdy nadszedł ranek, zebrała się wielka rada uczonych w Piśmie i starszych ludu; a 
arcykapłan z faryzeuszami szukał fałszywego świadectwa przeciwko Judaszowi, 
wierząc, że jest Jezusem; i nie znaleźli tego, czego szukali. I dlaczego mówię, że 
arcykapłani wierzyli, że Judasz jest Jezusem? Nie, wszyscy uczniowie, wraz z tym, 
który pisze, uwierzyli; i więcej, biedna dziewica matka Jezusa, z jego krewnymi i 
przyjaciółmi, wierzyła w to, tak że smutek każdego był niewiarygodny. Jak żyje Bóg, 
ten, który pisze, zapomniał wszystkiego, co Jezus powiedział: jak należy go zabrać 
ze świata i że powinien cierpieć w trzeciej osobie, i że nie powinien umrzeć aż do 
końca świata. Dlatego poszedł z matką Jezusa iz Janem na krzyż. 

Najwyższy kapłan sprawił, że Judasz został postawiony przed nim związanym, i 
zapytał go o swoich uczniów i jego doktrynę. 

Po czym Judasz, jakby obok siebie, nie odpowiedział na nic. Arcykapłan następnie 
zakpił go żywym Bogiem Izraela, że ??powie mu prawdę. 

Judasz odpowiedział: "Powiedziałem wam, że jestem Judaszem Iskariotą, który 
obiecał oddać w wasze ręce Jezusa Nazarejczyka; a wy, przez sztukę, której nie 
znam, jesteście obok siebie, albowiem będziecie mieli ją za wszelką cenę, że jestem 
Jezusem ". 

Arcykapłan odpowiedział: "O perwersyjny uwodzicielu, oszukałeś całego Izraela, 
poczynając od Galilei aż do Jerozolimy tutaj, z twoją doktryną i fałszywymi cudami. 
A teraz myślisz, że uciekasz od kary, która ci się udała, udając, że jesteś szalony? Jak 
żyje Bóg, nie ujdziesz tego! Powiedziawszy to, rozkazał swym sługom, aby uderzyli 
go bufetami i kopniakami, aby jego zrozumienie wróciło do jego głowy. Szyderstwo, 
które potem cierpiał z rąk sług najwyższego kapłana, jest przeszłością. Bo gorliwie 



wymyślali nowe wynalazki, aby radość sprawiała radość. Więc ubierali go jako 
żonglera, a więc traktowali go rękoma i stopami, że poruszyłoby to Kananejczyków 
do współczucia, gdyby zobaczyli ten widok. 

Ale arcykapłani, faryzeusze i starsi ludu mieli serca tak rozdrażnione w stosunku do 
Jezusa, że ??wierząc, że Judasz był naprawdę Jezusem, cieszyli się, widząc go tak 
traktowanego. 

Potem poprowadzili go do gubernatora, który potajemnie kochał Jezusa. Wówczas 
on, sądząc, że Judasz jest Jezusem, kazał mu wejść do jego komnaty i przemówił do 
niego, prosząc go o przyczynę, którą sprawowali mu arcykapłani i lud. 

Judasz odpowiedział: "Jeśli ci powiem prawdę, nie uwierzysz mi; ponieważ 
oszukiwani jesteście jak kapłani, a faryzeusze są zwiedzeni ". 

Gubernator odpowiedział (sądząc, że chce mówić o Prawie): "Czy nie wiesz, że nie 
jestem Żydem? Lecz kapłani (główni) i starsi ludu twego oddali cię w moją 
rękę; dlatego powiedz nam prawdę, że mogę czynić to, co sprawiedliwe. Gdyż mam 
moc, aby cię uwolnić i postawić cię na śmierć ". 

Judasz odpowiedział: "Proszę pana, uwierz mi, jeśli mnie zabijesz, popełnisz wielką 
krzywdę, albowiem zabijesz niewinną osobę; widząc, że jestem Judaszem Iskariotą, a 
nie Jezusem, który jest magikiem, a dzięki jego sztuce tak mnie przemienił. 
Kiedy to usłyszał, gubernator bardzo się dziwił, więc starał się go 
uwolnić. Gubernator wyszedł więc i uśmiechnął się: "W jednym przypadku 
przynajmniej ten człowiek nie jest godzien śmierci, ale raczej współczucia". "Ten 
człowiek mówi - rzekł namiestnik - że nie jest Jezusem, lecz pewnym Judaszem, 
który prowadził żołnierzy, by zabrali Jezusa, i mówi, że Jezus Galilejczyk dzięki 
swojej magii sztuki tak go przemienił. Dlatego, jeśli to prawda, zabijanie go było 
wielkim błędem, ponieważ był niewinny. Ale jeśli jest Jezusem i zaprzecza, że ??tak 
jest, to na pewno stracił rozum, a bezbożnością było zabić szaleńca. 

Wtedy arcykapłani i starsi ludu, wraz z uczonymi w Piśmie i Faryzeuszami, zawołali 
okrzykami, mówiąc: "On jest Jezus z Nazaretu, bo my go znamy; gdyby bowiem nie 
był złoczyńcą, nie oddalibyśmy go w twoje ręce. Ani on nie jest szalony; ale raczej 
złośliwy, bo za pomocą tego urządzenia stara się uciec z naszych rąk, a bunt, który 
pobudzi, gdyby uciekł, byłby gorszy niż ten pierwszy ". 

Piłat (bo takie było imię namiestnika), aby pozbyć się takiego przypadku, 
powiedział: "On jest Galilejczykiem, a Herod jest Królem Galilejskim. Dlatego nie 
należy do mnie osądzać takiego przypadku, więc weźcie do Heroda. 

W związku z tym zaprowadzili Judasza do Heroda, który od dawna pragnął, aby 
Jezus udał się do jego domu. Ale Jezus nigdy nie chciał iść do swego domu, 
ponieważ Herod był poganinem i adorował fałszywych i kłamliwych bogów 
żyjących według nieczystych pogan. Teraz, gdy tam został poprowadzony Judasz, 
Herod poprosił go o wiele rzeczy, na co Judasz udzielił odpowiedzi nie w tym celu, 
zaprzeczając temu, że jest Jezusem. 



Wtedy Herod wyszydził go z całego swego dworu i sprawił, że był ubrany na biało, 
jak głupcy są ubrani, i odesłał go do Piłata, mówiąc mu: "Nie zawiedźcie 
sprawiedliwości przed Izraelitami!" 

Ten Herod napisał, ponieważ arcykapłani, uczeni w Piśmie i faryzeusze dali mu 
sporą ilość pieniędzy. Gubernator, który usłyszał, że tak było od sługi Heroda, aby 
mógł także zdobyć pieniądze, udawał, że pragnie ustawić Judasza na wolności. Po 
czym kazał go biczować przez swoich niewolników, którzy zostali opłaceni przez 
uczonych w Piśmie, aby go zabili pod biczami. Ale Bóg, który wydał dekret, 
zarezerwował Judasza na krzyż, aby mógł ponieść straszliwą śmierć, którą sprzedał 
innego. Nie pozwolił Judaszowi umrzeć pod biczami, mimo że żołnierze biczowali 
go tak ciężko, że jego ciało spływało krwią. Następnie w szyderstwie odziali go w 
stare purpurowe szaty, mówiąc: "To pasuje do naszego nowego króla, aby go ubrać i 
ukoronować": Wzięli ciernie i zrobili koronę, podobną do złota i szlachetnych 
kamieni, które królowie noszą na głowach. Tę koronę z cierni umieścili na głowie 
Judasza, wkładając w nią trzcinę za berło, i kazali mu usiąść na wysokim miejscu. I 
żołnierze przyszli do niego, kłaniając się w kpinę, pozdrawiając go jako Króla 
Żydów. I wyciągnęli ręce, aby otrzymać dary, takie jak nowi królowie, 
przyzwyczajeni do dawania; Nie otrzymawszy niczego, uderzyli Judasza, mówiąc: 
"A jakże koronowałeś się, głupio królu, jeśli nie zapłacisz żołnierzom i 
sługom?" pozdrawiając go jako Króla Żydów. I wyciągnęli ręce, aby otrzymać dary, 
takie jak nowi królowie, przyzwyczajeni do dawania; Nie otrzymawszy niczego, 
uderzyli Judasza, mówiąc: "A jakże koronowałeś się, głupio królu, jeśli nie zapłacisz 
żołnierzom i sługom?" pozdrawiając go jako Króla Żydów. I wyciągnęli ręce, aby 
otrzymać dary, takie jak nowi królowie, przyzwyczajeni do dawania; Nie 
otrzymawszy niczego, uderzyli Judasza, mówiąc: "A jakże koronowałeś się, głupio 
królu, jeśli nie zapłacisz żołnierzom i sługom?" 

Arcykapłani wraz z uczonymi w Piśmie i faryzeuszami, widząc, że Judasz umarł nie 
przez biczowanie, i obawiając się, że Piłat nie postawi go na wolności, podarował 
grzywnę dla gubernatora, który otrzymawszy ją, dał Judaszowi uczonych w Piśmie i 
faryzeuszom za winnych aż do śmierci. Po czym skazali dwóch rabusiów razem z 
nim na śmierć krzyżową. 

Więc zaprowadzili go na Górze Kalwarii, gdzie zwisali złoczyńcy, i tam go 
ukrzyżowali nago, za większą hańbę. 

Judasz naprawdę nie robił nic innego poza wołaniem: "Boże, dlaczego mnie 
opuściłeś, widząc, że złoczyńca uciekł i nieumyślnie umrę?" 

Zaprawdę, powiadam, że głos, twarz i osoba Judasza były tak podobne Jezusowi, że 
jego uczniowie i wierzący całkowicie wierzyli, że jest Jezusem; dlatego niektórzy 
odeszli od doktryny Jezusa, wierząc, że Jezus był fałszywym prorokiem i że dzięki 
magii sztuki dokonał cudów, które czynił: ponieważ Jezus powiedział, że nie 
powinien umrzeć aż do końca świata; w tym czasie powinien być zabrany ze świata. 

Lecz ci, którzy stali mocno w doktrynie Jezusa, byli tak ogarnięci smutkiem, widząc, 
że umarł, który był zupełnie podobny do Jezusa, że ??nie pamiętali tego, co Jezus 



powiedział. I tak, w towarzystwie matki Jezusa, udali się na Górę Kalwaryjską i byli 
nie tylko obecni przy śmierci Judasza, nieustannie płacząc, ale za pośrednictwem 
Nikodema i Józefa z Abarimathii uzyskali od gubernatora ciało Judasza, aby je 
zakopali. . Po czym zabrali go z krzyża z takim płaczem, jak zapewne nikt nie 
uwierzył, i pochowali go w nowym grobie Józefa; owinąwszy go w sto funtów 
cennych maści. 

218. 

Następnie zwrócił każdego mężczyznę do swojego domu. Ten, który pisze, z Janem i 
Jakubem, bratem swoim, poszedł z matką Jezusa do Nazaretu. 

Ci uczniowie, którzy nie bali się Boga, poszli nocą [i] ukradli ciało Judasza i ukryli 
je, rozkładając raport, że Jezus zmartwychwstał; skąd wziął się wielki 
zamęt. Następnie arcykapłan pod naciskiem Anathemy nakazał, aby nikt nie mówił o 
Jezusie z Nazaretu. I tak powstały wielkie prześladowania, wielu zostało 
ukamienowanych i wielu pobitych, wielu wygnanych z ziemi, bo nie mogli utrzymać 
spokoju w takiej sprawie. 

Wieści dotarły do ??Nazaretu, jak zmartwychwstał Jezus, ich współobywatel, 
umarłszy na krzyżu. Po czym on, który pisze, modlił się za matkę Jezusa, aby 
ucieszyła się płaczem, ponieważ jej syn zmartwychwstał. Słysząc to, Matka Boska, 
płacząc, powiedziała: "Idźmy do Jerozolimy, aby znaleźć mego syna. Zginę, gdy go 
zobaczę. 

219. 

Dziewica wróciła do Jerozolimy wraz z tym, który pisze, a Jakub i Jan, w dniu, w 
którym wyszedł dekret arcykapłana. 

Po czym Dziewica, która lękała się Boga, choć wiedziała, że ??dekret arcykapłana 
jest niesprawiedliwy, nakazał mieszkającym z nią mieszkańcom zapomnieć o swoim 
synu. W jaki sposób każdy z nich został dotknięty! "Bóg, który rozpoznaje serce 
ludzkie, wie, że między żalem po śmierci Judasza, którego uważaliśmy za Jezusa, 
naszego mistrza, a pragnieniem ponownego zobaczenia go zmartwychwstałego, my, 
z Matką Jezusa, zostały zużyte. 

Tak więc anioły, które były strażnikami Maryi, wstąpiły do ??trzeciego nieba, gdzie 
Jezus był w towarzystwie aniołów i opowiedział mu wszystko. 

Dlatego Jezus modlił się do Boga, aby dał mu moc widzenia swojej matki i 
uczniów. Wtedy miłosierny Bóg rozkazał swym czterem ulubionym aniołom, którym 
są Gabriel, Michał, Rafael i Uriel, aby nosić Jezusa w domu swojej matki i przez trzy 
dni czuwać nad nim przez cały czas, cierpiąc go tylko po to, aby widzieć go przez 
tych, którzy uwierzyli. w jego doktrynie. 

Jezus przyszedł otoczony splendorem do pokoju, w którym przebywała Maryja 
Dziewica wraz z dwiema siostrami, i Marta, Maria Magdalena i Łazarz, i ten, który 
pisze, oraz Jan, Jakub i Piotr. Po czym, przez strach, upadli jak martwi. Jezus 



podniósł swoją matkę i pozostałych z ziemi, mówiąc: "Nie bójcie się, bo jestem 
Jezusem; i nie płaczcie, bo żyję i nie umarłem ". Przez długi czas pozostawali obok 
siebie w obecności Jezusa, ponieważ wierzyli, że Jezus umarł. Wtedy Matka Boska, 
płacząc, powiedziała: "Powiedz mi, mój synu, dlaczego Bóg, dający ci moc 
wskrzeszania zmarłych, cierpiał cię na śmierć, na hańbę twoich krewnych i 
przyjaciół, i na hańbę twojej doktryny? Bo każdy, kto cię miłuje, był już martwy ". 

220. 

Jezus odpowiedział, obejmując swoją matkę: "Wierz mi, matko, bo naprawdę mówię 
ci, że nie umarłem wcale; bo Bóg zachował mnie aż do końca świata 
". Powiedziawszy to, modlił się czterema aniołami, aby się objawili i dawali 
świadectwo, jak doszło do tego. 

Wówczas anioły zamanifestowały się jak cztery świecące słońca, na tyle, że przez 
strach każdy ponownie upadł jak martwy. 

Wtedy Jezus dał aniołom cztery płócienne płótna, które mogli okryć sobą, aby mogli 
być widziani i słyszani, aby mówić przez matkę i jej towarzyszy. Wznosząc każdego 
z nich, pocieszał ich, mówiąc: "To są słudzy Boga: Gabriel, który oznajmia tajemnice 
Boga; Michał, który walczy z wrogami Boga; Rafael, który przyjmuje dusze tych, 
którzy umierają; i Uriel, który wszystkich wezwie na sąd Boży w dniu ostatecznym ". 

Następnie czterej aniołowie opowiadali Dziewicy, jak Bóg posłał po Jezusa i 
przemienił Judasza, aby mógł on ponieść karę, za którą sprzedał innego. 

Wtedy rzekł ten, który pisze: "Panie, czy wolno mi teraz zapytać cię, tak jak było to 
zgodne z prawem, kiedy mieszkałeś z nami?" 

Jezus odpowiedział: "Pytaj, co chcesz, Barnaba, a ja ci odpowiem". 

Wtedy rzekł ten, który pisze: "Nauczycielu, widząc, że Bóg jest miłosierny, dlaczego 
tak nas dręczy, że uwierzyliśmy, że jesteś martwy? A tak płakała matka twoja nad 
tobą, że była bliska śmierci; a ty, który jesteś świętym Bogiem, na tobie Bóg cierpiał, 
aby upaść oszczerstwo, że zginąłeś między zbójcami na Górze Kalwarii? 

Jezus odpowiedział: "Uwierz mi, Barnabaszu, że każdy grzech, choćby mały, Bóg 
karze wielką karą, widząc, że Bóg jest obrażony w grzechu. Dlatego, że moja matka i 
moi wierni uczniowie, którzy byli ze mną, kochali mnie trochę ziemską miłością, 
sprawiedliwy Bóg zechciał ukarać tę miłość obecnym smutkiem, aby nie został 
ukarany w płomieniach piekielnych. I chociaż jestem niewinny na tym świecie, 
ponieważ ludzie nazywają mnie "Bogiem" i "Synem Boga", Bóg, aby nie zostać 
wyśmianym z demonów w dzień sądu, wolał, aby mnie wyśmiewały ludzi na tym 
świecie przez śmierć Judasza, każąc wszystkim ludziom wierzyć, że umarłem na 
krzyżu. A to kpiny będą trwały aż do nadejścia Mahometa, posłańca Boga, który, 
kiedy przyjdzie, 

Mówiąc w ten sposób, Jezus powiedział: "Ty jesteś sprawiedliwy, o Panie, Boże 
nasz, ponieważ tylko tobie należy cześć i chwała bez końca". 



221. 

I Jezus zwrócił się do tego, który pisze, i rzekł: "Patrz, Barnaba, że ??z całą 
pewnością piszesz moją ewangelię o wszystkim, co się stało przez moje mieszkanie 
w świecie. Piszcie w podobny sposób, co spotkało Judasza, aby wierni mogli zostać 
odrzuceni, a każdy uwierzyłby prawdzie ". 

Wtedy odpowiedział ten, który pisze: "Wszystko, co zrobię, jeśli Bóg, Mistrz; ale jak 
się to stało z Judaszem, nie wiem, bo nie widziałem wszystkich. 

Jezus odpowiedział: "Oto Jan i Piotr, którzy widzieli wszystko, a oni powiedzą wam 
wszystko, co minęło". 

A potem Jezus nakazał nam, abyśmy wezwali jego wiernych uczniów, aby mogli Go 
zobaczyć. Następnie Jakub i Jan zwołali siedmiu uczniów z Nikodemem i Józefem 
oraz wieloma innymi z siedemdziesięciu dwóch i jedli z Jezusem. 

Trzeciego dnia Jezus powiedział: "Idź z Matką na Górę Oliwną, bo tam wstąpię 
ponownie do nieba, a zobaczysz, kto mnie poniesie". 

Tak więc poszło wszystko, oszczędzając dwudziestu pięciu z siedemdziesięciu 
dwóch uczniów, którzy ze strachu uciekli do Damaszku. A gdy wszyscy stali w 
modlitwie, w połowie dnia przyszedł Jezus z wielką rzeszą aniołów, którzy wielbili 
Boga, a blask jego twarzy sprawiał, że bali się i padali twarzą na ziemię. Lecz Jezus 
podniósł je, pocieszając i mówiąc: "Nie lękajcie się, jestem waszym panem". 

I ganił wielu, którzy uwierzyli, że umarł i zmartwychwstał, mówiąc: "Czy więc wy 
trzymacie mnie i Boga za kłamców? Albowiem Bóg dał mi żyć aż do skończenia 
świata, tak jak wam powiedziałem. Zaprawdę, powiadam wam: Nie umarłem, ale 
Judasz zdrajcą. Strzeżcie się, bo szatan uczyni wszystko, aby was oszukać, ale 
bądźcie moimi świadkami w całym Izraelu i na całym świecie, ze wszystkich rzeczy, 
które słyszeliście i widzieliście. 

A mówiąc to, modlił się za Boga o zbawienie wiernych i nawrócenie grzeszników. A 
kiedy skończyła się jego modlitwa, objął swoją matkę, mówiąc: "Pokój wam, moja 
matko, odpocznij w Bogu, który cię stworzył". W ten sposób zwrócił się do swoich 
uczniów, mówiąc: "Niech łaska Boża i miłosierdzie będą z wami". 

Wtedy na ich oczach czterej aniołowie przenieśli go do nieba. 

222. 

Gdy Jezus odszedł, uczniowie rozproszyli się po różnych częściach Izraela i świata, a 
prawda, nienawidzona przez szatana, była prześladowana, jak zawsze, przez 
kłamstwo. Dla pewnych złych ludzi, udających uczniów, głosili, że Jezus umarł i nie 
zmartwychwstał. Inni głosili, że naprawdę umarł, ale zmartwychwstał. Inni głosili, a 
mimo to głosili, że Jezus jest Synem Bożym, pośród którego jest oszukiwany 
Paweł. Ale my, tak jak napisałem, głosimy do tych, którzy boją się Boga, aby mogli 
być zbawieni w ostatnim dniu Sądu Bożego. Amen. 
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