
DidaheNauk dvanajstih apostolov
1. Dve poti sta: pot življenja in pot smrti. Razloček med tema dvema potema pa je velik. To je  pot življenja: prvič, ljubi Boga, ki te je ustvaril; drugič, svojega bliž-njega kakor sam sebe. In česar nočeš, da bi kdo storil tebi, tudi ti drugemu ne delaj.Nauk teh besed pa je tale: Blagoslavljajte tiste, ki vas preklinjajo, in molite za svoje  sovražnike in se postite za tiste,  ki  vas preganjajo.  Kakšno zasluženje je,  če ljúbite tiste, ki vas ljubijo? Ali ne delajo tega tudi pogani? Vi pa ljubíte tiste, ki vas sovražijo in ne boste imeli sovražnika.Zdrži se mesenih poželenj!Če te kdo udari po desnem licu, mu nastavi še drugo in boš popoln. Če ti kdo vzame plašč, mu daj še suknjo. Če te kdo prisili eno miljo daleč, pojdi z njim dve. Če ti kdo vzame, kar je tvoje, ne terjaj nazaj – tega tudi ne moreš. Daj vsakemu, ki te prosi in ne zahtevaj povračila. Oče namreč hoče, da se od njegovih darov daje vsem. Blagor mu, kdor daje, kakor je ukazano – zakaj brezgrajen je. Gorje tistemu, ki sprejema; če seveda kdo sprejema, ker je potreben, bo brez kazni; če pa ni potreben, bo dajal odgovor, zakaj je vzel in čemu; ko pride v ječo, se bo preiskalo, kaj je storil; in ne bo prišel odondod, dokler ne bo plačal zadnjega beliča. Toda  tudi  to  je  rečeno:  »Naj  se  spoti  miloščina  v  tvojih  rokah,  dokler  ne spoznaš, komu jo daš«.
2. Druga zapoved pa se glasi: 

• Ne ubijaj!
• Ne prešuštvuj!
• Ne zapeljuj dečkov!
• Ne nečistuj!
• Ne kradi!
• Ne čaraj!
• Ne zastrupljaj!
• Ne uničuj otroka v materinem telesu in rojenega ne môri!
• Ne žêli blaga svojega bližnjega!
• Ne prisegaj po krivem!
• Ne pričaj lažnivo!
• Ne obrekuj!
• Ne spominjaj se prizadetih krivic!
• Ne bodi dvoličen, ne v mislih, ne v besedi, smrtna past je namreč dvoličnost v besedi!  Tvoja  beseda  naj  ne  bo  lažniva  niti  prazna,  marveč  prežeta  z iskrenostjo in resnobo. 
• Ne bodi lakomen niti skop niti hinavski niti škodoželjen niti ošaben!
• Ne delaj hudobnih naklepov zoper svojega bližnjega!
• Ne sovraži nobenega človeka, marveč ene grajaj, za druge moli, še druge pa ljubi bolj kakor svoje lastno življenje!



… 
5. Pot  smrti pa  je  tale.  Predvsem  je  zlobna  in  polna  prekletstva:  ubojev, prešuštev,  poželenja,  nečistosti,  tatvin,  malikovanja,  čaranja,  zastrupljanja,  ropov, krivih  pričevanj,  hinavščine,  dvoličnosti,  zvijačnosti,  prevzetnosti,  lakomnosti, nesramnega govorjenja, zavisti, nadutosti, ošabnosti, pomanjkanja slehernega strahu Božjega.…
9. Kar zadeva zahvalo (eucharistia), se zahvaljujte takole.  ...
Kakor je bil ta kruh, ki ga lomimo, raztresen po gorah in je zgneten postal eden, 
tako naj se zbere tvoja Cerkev od koncev zemlje v tvoje kraljestvo; 
zakaj tvoja je slava in moč na veke! Amen. 
… 
10. Ko ste se nasitili, se zahvaljujte takole: 
… Spomni se, Gospod, svoje Cerkve in reši jo vsega zla 
in napravi jo popolno v tvoji ljubezni. 
Posveti jo in zberi jo od štirih vetrov v tvoje kraljestvo, ki si ji ga pripravil. 
Tvoja je moč in slava na veke! Amen.

Naj pride milost in preide naj ta svet! Amen. 
Hozana Davidovi hiši! Kdor je svet, naj se približa; kdor ni, naj se spokori! 
Maranatha! Amen!… 
11. …  Kar zadeva  apostole in  preroke,  se ravnajte po zapovedi evangelija. Vsak apostol, ki pride k vam, naj bo sprejet kakor Gospod. Vendar naj ne ostane več kot en dan, če pa je potrebno, še naslednji dan. Če ostane tri dni, je lažniv prerok. Pri svojem odhodu naj apostol vzame s seboj samo kruh, da pride do tja, kjer se bo nastanil. Če prosi za denar, je lažniv prerok.… 
14. Na  Gospodov  dan se  zbirajte  za  lomljenje  kruha in  za  zahvalo.  Pri  tem najprej priznajte svoje grehe,  da bo vaša daritev čista.  In kdor koli  je  v prepiru s svojim tovarišem,  naj  se  ne  pridruži  vašemu zboru,  dokler  se  ni  spravil,  da  vaša daritev ne bi bila onečaščena. … 
15. Izberite  si  škofe in  diakone,  vredne  Gospoda,  može,  ki  so  krotki,  brez navezanosti na denar, resnicoljubni in preizkušeni; kajti tudi oni opravljajo pri vas nalogo  prerokov  in  učiteljev.  Zatorej  jih  ne  omalovažujte,  saj  spadajo  med  vaše odličnike, kakor preroki in učitelji.… 
16. Čujte nad  svojim  življenjem;  naj  ne  ugasnejo  vaše  svetilke  in  naj  se  ne razvežejo pasovi z vaših ledij, ampak bodite pripravljeni. Ne veste namreč za uro, v kateri pride naš Gospod. Zbirajte se pogosto in iščite, kar koristi vašim dušam; kajti ves čas, ki ste ga preživeli v veri, vam ne bo nič koristil, če ne boste v poslednjem trenutku popolni. Prevedel Anton Strle


