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1. 97 I tańcząc tę sprawy z nami, Ukochany, Pan poszedł. My zaś, jakby poza sobą albo
obudzeni z ciężkiego snu, uciekli, każdy w swój kierunek.
2. Ja jednak, chociaż widziałem początek Jego męki, nie mogłem zostać do końca, ale
uciekłem na Górę Oliwną, płacząc nad tym, co się wydarzyło.
3. A kiedy został zawieszony na drzewie krzyża, o godziny szóstej, ciemność ogarnęła całą
ziemię. A mój Pan stanął w środku jaskini, napełnił ją światłem i powiedział:
4. „Janie, dla ludu na dole, w Jerozolimie, jestem ukrzyżowany i przebity włóczniami i
trzcinami, a do picia dali mi ocet i żółć. Tobie teraz mówię. Słuchaj tego, co mówię”. To ja
włożyłem w twoje serce pojęcie wstąpienia na tę górę, abyś usłyszał, czego uczeń powinien
się nauczyć od Mistrza, a człowiek od Boga. "
5. 98 Po tych słowach pokazał mi postawiony Krzyż Światła, a wokół niego ogromny tłum,
wszyscy z jednej formie i podobnego wyglądu, a na Krzyżu inny tłum nie mający tej samej
postaci.
6. I ujrzałem samego Pana ponad krzyżem. Nie miał on jednak kształtu, ale tylko jakby był
głosem - jednak nie ten głos, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, ale jedyny w swoim
rodzaju, dobry i prawdziwie Bóg, mówiący do mnie.
7. „Janie, trzeba by ktoś słyszał tę rzeczy ode Mnie, bo pragnę tego, który by mógł je
usłyszeć.
8. „Ten Krzyż Światła nazywany jest przeze Mnie ze względu na was czasami Słowem (Logos),
czasami Umysłem (Nous), czasami Jezusem, czasami Chrystusem, czasami Drzwiami, czasami
Drogą, czasami Chlebem, czasami Ziarnem, czasami Zmartwychwstaniem, czasami Synem,
czasami Ojcem czasami Duch, czasami Życie, czasami Prawda, czasami Wiara, czasami Łaska.
9. „Teraz tę rzeczy to ludzie tak nazywają, ale co jest w Prawdzie, samo w sobie w swoim
znaczeniu, i oznajmione nam, jest to określenie (lub odzielenie) wszystkich rzeczy, zarówno
tych ze stałej konieczności z rzeczy niestabilnych, jak i „harmonia Mądrości”
10. „A ponieważ jak istnieje Mądrość w harmonii, są ci na prawicy i ci na lewicy, władze,
księstwa i dajmony, energie, groźby, moce gniewu, oszczerstwa - i niższy korzeń, z którego
wyrosły rzeczy stworzone.
11. 99 „To jest więc krzyż, który przez Słowo (Logos), poprzez belki poprzecznej, oddziela to,
co stworzone, tych poniżej od te powyżej, a także łącząc je wszystkie w jedno.

12. „Ale to nie jest drewniany krzyż, który ujrzysz, kiedy zejdziesz stąd, ani ja nie jestem tym,
który jest na krzyżu- Ja, którego teraz nie widzisz, lecz tylko słyszysz głos.
13. „Uważano, że jestem tym, kim nie jestem, nie tym, kim byłem dla wielu innych; nie, oni
nazwą mnie czymś innym, nikczemnym i niegodnym Mnie. Tak jak miejsce spoczynku nie jest
ani widzialne, ani o nim mówiono, tym bardziej Ja, Pan spoczynku, nie jestem widziany, ani o
mnie mówiono.
14. 100 "Otóż tłum jednego wyglądu wokół krzyża jest niższą naturą. A jeśli chodzi o tych,
których widzisz na krzyżu, jeśli nie mają one jednej formy, to dlatego, że cała rasa (lub każda
kończyna) Tego, który zstąpił, nie została jeszcze zebrana.
15. „Ale kiedy Wyższa Natura, lud który, posłuszny Mojemu Głosowi przychodzi do Mnie,
zostanie wznoszony, wtedy Ty, który teraz Mnie słuchasz, staniesz się nim i nie będziesz już
tym, czym jesteś teraz, ale ponad nimi, tak jak ja teraz jestem.
16. „Dopóki nie nazywasz siebie Moim, nie jestem tym, kim jestem. Ale jeśli mnie
posłuchasz, słysząc, ty także będziesz taki, jakim jestem, i będę tym, kim byłem, kiedy
będziesz jak ja jestem z sobą, bo tym ty jesteś.
17. „Nie zwracaj uwagi więc na tłum, ci, którzy nie poznają misterium, nie myśl o nich, bo
wiedz, że Ja jestem całkowicie z Ojcem, a Ojciec ze Mną.
18. 101 „Zatem nie cierpiałem tak jak o mnie mówią ; tylko poniosłem tą mękę, którą
pokazałem tobie i innym, tańcząc ją. Życzę aby ją nazwać misterium.
19. „To co jesteś, widziałeś. To ci pokazałem. Ale kim jestem, jedynie ja wiem, nikt inny.
20. „To co jest Moje, pozwól bym zachował; ale co jest twoje, poznaj przeze mnie.
Powiedziałem, że nie jest możliwe zobaczyć mnie takim, jakim naprawdę jestem, tylko tym,
którego potrafisz rozpoznać jako mój krewny.
21. „Słyszałeś, że cierpiałem; ale nie cierpiałem; że nie cierpiałem; ale cierpiałem: że
zostałem przebity; ale nie zostałem uderzony; że zostałem powieszony; ale nie zostałem
powieszony, że ta krew płynęła ze mnie, że nie wypłynęła, i jednym słowem to, co mówią o
Mnie, nie stało się, i to czego nie mówią, pocierpiałem. A czym one są, wyjaśnię ci, bo wiem,
że zrozumiesz.
22. „Poznaj więc o Mnie -- zabicie Słowa (Logos), przebicie Słowa, krew Słowa, zranienie
Słowa, powieszenie Słowa, męka Słowa, przybicie (lub złożenie) Słowa, śmierć Słowa.
23. „I tak mówię, oddzielając człowieka. Najpierw więc zrozum Słowo, wtedy zrozumiesz
Pana, a na trzecim miejscu dopiero człowieka i to, co pocierpiał”.
24. 102 A to powiedziawszy mi, także inne rzeczy, które nie mógłbym opowiedzieć tak, jak
On mi przekazał, został wzięty, a nikt z tłumu to nie widział.

25. A kiedy zszedłem, śmiałem się z nich wszystkich, kiedy powiedzieli mi, co uczynili z nim,
posiadając w siebie tylko tę prawdę, że Pan wszystko ustanowił symbolicznie i zgodnie ze
Swoją dyspensą dla nawrócenia i zbawienia człowieka.

