
Jezus naucza: Wielki sekret samorozwoju człowieka 

 

Pan budzi chłopca Joe który był martwy przez 1.5 roku w grobowcu. Na oczach niektórych Rzymian, 

ciało, gnijące do kości, zaczyna się wypełniad i po krótkim czasie idealnie zdrowy chłopczyk wyłonił się 

z trumny. 

 

Ten makabryczny incydent otworzył oczy odważnym poganom odnośnie boskości Jezusa jeszcze 

bardziej. Jednak nie był przeznaczony uczniom którzy musieli walczyd ze swoją ciekawością.  

Ostatecznie każdy z nich zaakceptował fakt że nie będą wiedzied wszystkiego z wyprzedzeniem z  

wyjątkiem Judasza Iskarioty.  

 

Rozdział 74 - Judasz i Tomasz kłócą się 

 

1. Dzięki tej uwadze wszyscy uczniowie są zadowoleni i chwalą Moją dobrod i wiedzę i moc Boga który 

mieszka we Mnie, za wyjątkiem Judasza który mruknął dośd słyszalnie do siebie: - Przeciw 

Faryzeuszom którzy sekretnie pozwalają zobaczyd Najświętszego ze Świętych dla pieniędzy, On 

protestuje z deszczem siarkowym z nieba; ale jeśli pokaże obcym Własne Sanktuarium i wyklucza nas, 

rodzime dzieci, więc to jest całkowicie zgodne z wolą Bożą! Czy kiedykolwiek ktoś z nas doświadczył 

coś podobnego? Jeśli to zrobią w Jerozolimie niebem i ziemią, to jest niewłaściwe. Ale jeśli On Sam 

robi to samo, to jest właściwe i całkowicie zgodne z porządkiem Melchisedec! Oczywiście nic nie 

można na to poradzid aczkolwiek to jest ciągle bardzo denerwujące! 

 

2. Mówi Tomasz, uczeo który pilnie obserwuje Judasza Iskariotę: -A więc coś jest nie tak dla ciebie? 

Jestem zaskoczony że nie tak dawno temu zacząłeś szmacid Pana, bo on umieścił słooce tak daleko od 

ziemi i nie możesz upiec swojich garnków taniej w tej ekstremalnej bliskości raczej niż w sposób 

zwyczajny przez ogieo z drzewa! 

 

3. Zobacz jak to byłoby miło latad jak ptaki! Tak, czasami swędziało mnie między łopatkami i czułem że 

muszę latad ze stadem wesoło pływających żurawi; próbowałem skakad i skakad ale ciężkie ciało nie 

chciało oderwad stopy od ziemi! 

 

4. Jednakże później pogodziłem się z tym i myśłałem: Jeśli Bóg chciałby by ludzie latali jak ptaki to 

dałby im użyteczne skrzydła takie jak mają ptaki; ale Bóg widział że ta umiejętnośd dawałaby 

człowiekowi więcej szkody niż pożytku i dał człowiekowi raczej parę dobrych i silnych stóp które może 

sam unieśd z jednego miejsca na drugie. Oprócz dwóch silnych stóp dał mu parę bardzo przydatnych 

dłoni i umysł sięgający powyżej wszystkich gwiazd przez który zamiast pary skrzydeł mógłby sobie 

produkowad tysiące innych udogodnieo które najwyraźniej mogą dawad mu więcej rozrywek niż ptaki 

i ich skrzydła; ponieważ ptaki są dośd dyskusyjne czy doceniają swoje skrzydła tak samo jak człowiek 

jego stopy, ręce i umysł! 

 



5.Widzisz, człowiek również zmaga się z poruszaniem naprzód w wodzie bo nie ma płetw i brak skóry 

miedzy palcami, ale Jego Bóg dał umysł i nauczył budowad statki za pomocą któryh on może 

podróżowad dalej przez wodę niż ryba dla której wodopój to mieszkanie z którego ona nigdy nie chce 

odejśd daleko.A my możemy z załą pewnością założyd, że nasi późniejsi potomkowie zrobią niezwykle 

duży postęp w zakresie sztuki budowania statków. Kto wie czy ktoś mądry w przyszłości zdoła się 

podnieśd w powietrze na sztucznych skrzydłach jak starzy Indianie! 

 

6. Tutaj Judasz przerywa Tomaszowi mówi nieco zirytowany: - Czy ja kiedykolwiek chciałem byś był 

mojim nauczycielem abyś mógł głosid przy każdej okazji? Trzymaj swoją wiedzę dla siebie i swojich 

dzieci i daj mi spokój, w przeciwnym razie zmuszasz mnie bym ostro zamknął twoje usta! Ponieważ 

dobrze wiem czy chciałem. Ze wszystkimi uwagami dotyczącymi mojego równie wolnego 

przemawiania i czynu, nigdy nie dałem Ci surowego słowa i dlatego naprawdę nie wiem dlaczego ty 

zawsze musisz celowad i lądowac na mnie! Zamiataj starannie pod swojimi drzwiami, bo mojimi sam 

się zajmę! Jeśli nie lubie czegoś, to jest dla mnie tylko, a niekoniecznie również dla ciebie. Nie jestem 

twoją troską od teraz i na zawsze! -Czy rozumiesz to? 

 

7. Wród do Kis kiedy Pan rozstrzygnął spór pomiędzy nami, to wystarczy dla ciebie i dla mnie i jeśli 

chodzi o cokolwiek jeszcze, nie mamy z sobą nic więcej do czynienia! Jeśli cię o coś spytam możesz mi 

dac dobrą odpowiedź, pytanie czy to potrafisz. Jednakże będziesz ostatni tym zaszczycony przeze 

mnie. 

 

8. Mówi Tomasz: - Ale powiedz mi bracie Judaszu, czy było coś złego lub obraźliwego w tym co teraz 

do ciebie powiedziałem, czemu jesteś taki pobudzony mną? Czy to nieprawda, zgodnie z tym co wiem, 

że ty zbyt często kłóciłeś się z Panem że on postawił słooce tak daleko od ziemi, że nie dał ci pary 

skrzydeł by latad jak nieme ptaki pod niebo?  

 

9. Kontynuuje Tomasz po chwili, ponieważ Judasz mu nie odpowiedział: -Jeśli chcesz byd na mnie zły, 

bądź na mnie zły bez powodu i przyczyny. W oczach Boga tak ekstremalne niebraterskie zachowanie 

nie jest godne pochwały! Serce takie jak twoje nie należy do grupy uczniów Pana i radziłbyś sobie 

tysiąc razy lepiej wracając do swojego biznesu garncarstwa i więcej nie przeszkadzał Boskiej 

społeczności i nie zanieczyszczał jej swojim poglądem głęboko przeciwnym boskiemu - porządkowi.  

Czy już całkiem zapomniałeś o górskiej mowie Pana w Sichar, Samaria, gdzie Pan wymaga byśmy 

kochali naszych wrogów, błogosławili tych którzy nasz przeklinają i czynili dobrze tym którzy czynią 

nam zło? 

 

10. Ale jeśli nie chcesz podążad za słowem Boga i zaprzed się siebie przy każdej okazji, zapytaj siebie w 

imie Boga dlaczego przeszkadzasz naszej społeczności swoją obecnością! 

 

11. Nie rozmawiaj z nami jednym słowem przez dni a jeśli ktoś cię o coś zapyta, albo nie udzielaj 

odpowiedzi albo potraktuj go najbardziej surowo by nie zadawał ci pytania drugi raz. Czy to jest 

zachowanie ucznia Pana? Wstydź się i stao się inną osobą. W przeciwnym wypadku - idź sobie! 

 



12. Zaprawdę już tego żałuję bardziej niż gdybym kogoś zamordował, że przyprowadziłem cię do tej 

grupy! Chcę błagad Boga na kolanach by cię usunął z jego wszechmocą, jeśli nie możesz byd 

przemieniony przez dobrod! 

 

13. Mówi w koocu Judasz ze stłumionym gniewem ale uśmiechniętą twarzą: - Nie ty ani Pan sprawią 

czy zostaję czy wychodzę! Widzisz gdybym wiedział że będę mniej cierniem w twojich oczach a na 

pewno jestem, już dawno bym opuścił waszą społecznośd i znalazł inną, ale by cię naprawdę 

zdenerwowad z całego serca, będę służyd jako kamieo próbny, byś mógł dwiczyd wspaniale swoją 

cierpliwośd, długowiecznośd i miłośd wroga i chcę się uczyd od ciebie zastosowanej górskiej mowy 

Jezusa by ją potem samemu dwiczyd! Zrozumiałeś mnie mądry Tomaszu? 

 

14. Mówi Tomasz, zwracając się do mnie: - Panie, ja i my wszyscy prosimy cie byś usunął tą nędzną 

owcę! Ponieważ nie braterskie istnienie jest nie do pomyślenia i to jest niemożliwe by wprowadzad 

Twoje Święte nauczanie. Albowiem on jest ciągle podżegaczem i zdrajcą! Dlaczego on ma byc z nami 

jeśli on nie tylko nie chce zastosowad Twojego świętego nauczania, ale zawsze umniejsza nas jeśli 

próbujemy żyd i zachowywac się zgodnie z Twojim słowem? 

 

Rozdział 75 - Pan napomina Judasza 

 

1. Mówię ja do Judasza Iskarioty: - Bracie, Tomasza skarga dotycząca ciebie jest uzasadniona. Mówię 

ci: - napominaj swoje serce i stao się człowiekiem. Jako diabła cię widzę obrzydliwego, więc odejdź. 

 Moje towarzystwo jest święte, bo jest prowadzone przez Ducha Bożego, a takiego towarzystwa nie 

może i nie będzie respektowad. 

 

2. Te słowa mówi Judasz od razu błagając na kolanach o jego wybaczenie. 

 

3. Ale Tomasz mówi: - przyjacielu, przeprosina nie do mnie ale do Niego, Świętemu nauczaniu 

zaprzeczając bardzo Go skrzywdziłeś. 

 

4. Więc Judasz wstaje na nogi szybko podchodzi do mnie, pada na twarz przede mną i błaga o 

przebaczenie. 

 

5. A ja mówię do niego: - Upomnij się w swojim sercu, bo bez wewnętrznej prawdy nie poprawisz 

swojego języja, jest od bezwartościowy dla mnie gdy patrzę na twoje serce i znajduje je w złym stanie. 

Tylko zewnętrznie przyjacielska forma może byd porównana do węża który przez swoje piekne zwoje 

zwodniczo owija małe ptaszki  z nieba a kiedy wlecą w jego paszczę pożera je. Mówię ci: bądź ostrożny 

by nie paśd ofiarą szatana niedługo, bo on nie wypuszcza tych których nazywa swojimi. 

 

6. Po tych słowach Judasz wstał i powiedział do mnie: - Panie, ty budzisz zmarłych z grobów i żyją, 

czemu pozwalasz by moje serce ginęło w grobie zatracenia? Chcę stad się lepszym człowiekiem ale 

ciągle nie mogę bo nie umiem zmienid swojego serca. Dlatego zmieo moje serce a stanę się nowym 

człowiekiem. 



 

7. Dokładnie tutaj leży wielki sekret samorozwoju człowieka. Ja mogę zrobid wszystko dla człowieka, a 

on ciągle pozostanie człowiekiem. Ale jego serce jest całkowicie jego własnością nad czym on musi 

pracowad całkowicie niezależnie jeśli chce sobie przygotowad wieczne życie. Jeśli ja coś wstawie do 

serca człowieka, on stałby się maszyną i nigdy nie osiągnął całkowitej niezależności i wolności. 

Jednakże, jeśli człowiek otrzyma nauczanie o tym co ma zrobid by wykreowad serce dla Boga, musi 

również dobrowolnie obserwowad je i kształtowad zgodnie z nim. 

 

8. Jak już to zrobi, wyczyści i wyszoruje swoje serce, tylko wtedy mogę do niego wejśd i w nim 

zamieszkad i cały człowiek jest wtedy na nowo narodzony w duchu i nie może nigdy więcej byd 

zgubiony jako że stał się jednym ze Mną ja ja jestem jedno z Ojcem od którego przyszedłem na ten 

świat by pokazad i wyścieład dla wszystkich ludzi drogę którą muszą iśd w duchu by osiągnąd Boga w 

pełni prawdy. 

 

9. Dlatego musisz zacząd kultywowanie serca jak każdy inny, w przeciwnym wypadku jesteś zgubiony, 

nawet jeśli ja cię zawołam tysiąc razy z grobu do życia. 

 

10. Mówi Judasz Iskariota: - Panie, więc jestem zgubiony, bo mam krnąbrne serce i nie umiem sobie 

pomóc.  

 

11. Mówię więc Ja : - Więc słuchaj swojich braci i nie bądź zły kiedy cię napominają w przyjazny 

sposób, bo oni ci pomagają kultywowad serce.  

 

12. Popatrz na Tomasza, którego cała twoja niegrzecznośd nie zniechęciła od napominania cię 

gdziekolwiek nie zacząłeś za bardzo igrad ze swojim złym sercem. Słuchaj jego słów ostrzeżenia 

wynikającego z jego troski o ciebie, wtedy twoje serce stopniowo będzie się poprawiad. Jednakże jeśli 

nie zaakceptujesz żadnej rady, wkrótce zginiesz i jak już powiedziałem: padniesz ofiarą szatana teraz 

nie ja, ale szatan będzie mieszkał w twojim sercu.  

 

13. Dlatego strzeżcie się przede wszytskim gniewu i chciwości, albo staniecie się dziedmi śmierci na 

wieki, a wyrzuty sumienia i pokuta poza grobem na niewiele się zdają nieczystej, czarnej duszy. Idź 

teraz, zastanów się nad Mojimi słowami. 

 

14. Judasz odchodzi zastanawiając się, rzeczywiście czyni decyzję w połowie by zmienid swoje 

postępowanie według Mojich słów i Tomasz mówi: - Teraz zobaczysz bracie, jak Iskariota stanie się 

nowym człowiekiem a może nawet przykładem dla was wszystkich. Iskariota jest bardzo zdolny, jeśli 

ma wolę. Teraz chce się zmienid i w rezultacie wola wypełni wiele. 

 

15. Mówi Tomasz: -  Bracie, jeśli przechwalasz się z góry , czyn najprawdopodobniej pozostanie w tle 

w którym ty możesz stad się również przykładem, ale nie takim do naśladowania, tylko 

odstraszającym, i nie ma za wiele szansy na poprawę dla ciebie na tym świecie. 

 



16. Oto bowiem jeśli chcesz się stad lepszy niż my wszyscy którzy znamy nasze słabości również bez 

twojego przykładu i jesteśmy w pełni świadomi jak mizerni i niegodni jesteśmy przed Panem, wtedy ty 

musiałbyś myśled o sobie przez całą wiecznośd jako ten mniejszy przed Bogiem niż wszyscy twoji 

bracia i nawet nie myśląc by stad się przykładem za którym moglibyśmy podążyd, ale zawsze bierzesz 

siebie na wzgląd jako najmniejszego i najsłabszego. Wtedy w rzeczywistości staniesz się taki bez 

życzenia, teraz jednak jesteś rozpoznawany jako osoba która ma plan na swoją dumę. Z tej przyczyny 

żyj według tych zaleceo które powstały dla ciebie nie na mojej ziemi, ale na ziemi Pana, gdzie 

fundamentem jest pokora i zapieranie się siebie, wtedy będziesz, według porządku Boga, osiągał to co 

chcesz osiągad. 


