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Przez ucznia
Jana

Aramejskie i
starosłowiańskie teksty
porównane i
zredagowane przez Edmunda Szekely. Przełożone przez

Edmonda Szekely i Purcella Weaver

 

Tytuł oryginału:

THE GOSPEL OF PEACE OF JESUS CHRIST BY THE
DISCIPLE JOHN

z języka angielskiego przełożył Leszek Cyfer lehcyfer@interia.pl

Przedmowa
Blisko dwa tysiące lat przeminęło odkąd Syn Człowieczy nauczał ludzkość o drodze, prawdzie, i
życiu. Przyniósł zdrowie chorym, mądrość nieświadomym i radość utrapionym. Jego słowa zostały
w połowie zapomniane i nie zostały zebrane aż do kilku pokoleń po tym, jak zostały wypowiedziane.
Były one źle rozumiane, źle zapisane, setki razy przepisywane i setki razy przekształcane, jednak
mimo wszystko przetrwały niemal dwa tysiące lat. I choć jego słowa, tak jak mamy je w dzisiejszym
Nowym Testamencie, zostały strasznie zdeformowane i zmutowane, mimo wszystko podbiły
połowę ludzkości i całą cywilizację Zachodu. Fakt ten udowadnia wieczną żywość słów mistrza, i ich
ostateczną i nieporównywalną wartość. Z tego powodu zdecydowaliśmy się opublikować czyste,
oryginalne słowa Jezusa, przełożone bezpośrednio z języka Aramejskiego którym
mówił Jezus, i jego ukochany uczeń Jan, który jako jedyny spośród uczniów Jezusa notował z
perfekcyjną dokładnością osobiste nauki swego Mistrza. Ciężką odpowiedzialnością jest ogłoszenie
obecnego Nowego Testamentu, który jest bazą wszystkich Kościołów chrześcijańskich jako
zdeformowanego i sfałszowanego, ale nie ma wyższej religii nad prawdę.

Zawartość tej książki jest tylko fragmentem - około jedną ósmą kompletu manuskryptów
zapisanych po aramejsku w bibliotece Watykanu i po starosłowiańsku w Królewskiej Bibliotece
Habsburgów (teraz własność Rządu Austriackiego). Istnienie tych dwóch wersji zawdzięczamy
kapłanom Nestoriańskim którzy, pod naporem nadciągających hord Dżyngis Chana, zmuszeni
byli uciekać ze Wschodu na Zachód, unosząc ze sobą starożytne pisma i ikony. Starożytne teksty
Aramejskie pochodzą z pierwszego wieku po Chrystusie, podczas gdy wersja Starosłowiańska jest
dosłownym tłumaczeniem pierwowzoru. Dokładnie jak teksty te przewędrowały z Palestyny do
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Fazy Księżyca w 2013 roku
10.01.13 W tekście

wymieniono daty
rozpoczęcia faz Księżyca w
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2013 roku.
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wnętrza Azji i w ręce kapłanów Nestoriańskich, archeologia nie jest jeszcze w stanie dla nas
zrekonstruować. Edycja zawierająca kompletny tekst z wszystkimi koniecznymi odnośnikami i
przypisami objaśniającymi (archeologicznymi, historycznymi i egzegetycznymi) jest obecnie w
przygotowaniu.* Część teraz opublikowana odnosi się do uzdrawiających działań Jezusa.
Opublikowaliśmy tę część najpierw, przed resztą, ponieważ jest to ta część, której cierpiąca
ludzkość najbardziej dziś potrzebuje.

Nie mamy nic do dodania do tego tekstu. Mówi on sam za siebie. Czytelnik, który przestudiuje
następne strony z koncentracją, poczuje wieczną żywotność i przemożne dowody tych głębokich
prawd, które ludzkość potrzebuje dziś bardziej niż kiedykolwiek.

“A prawda świadczyć będzie sama za siebie”

Londyn 1937
EDMOND SZEKELY

* Nota wydawcy: Praca ta została opublikowana pod nazwą Ewangelia Esseńczyków
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