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PISTIS SOPHIA – KSIĘGA DRUGA
Przełożył Paul Kieniewicz
Wstęp
Opowieść Pistis Sophia znaleziono w Kodeksie Askew w 1773, gdzie obejmuje pierwszą i połowę
drugiej księgi kodeksu. Jest ona opowieść mitologiczna o podróży duszy, podobna do Pieśń o
Perle i Ekzegeza o Duszy. Dusza spada od miejsca błogości (Pełnia) do światu materii. Jest
uwięziona w Chaosie. Następuje budzi się w Duszy świadomość o swojej ciemnej sytuacji, wizja
światu transcendentalnego. Prowadzi to do Poznania (Gnozy) i rozpoznania Światła. Sophia
przechodzi wewnętrzne zjednoczenie i łączy się się z swoim niebieskim aniołem. Podróż Sophii
kończy się w jej połączeniu w komnacie oblubieńców z Jezusem.
W pierwszej księdze Jezus (także zwany Pierwsze Misterium) opowiada uczniom jak w
trakcie Jego wędrowania poza światem spotkał Pistis Sophię w stanie upadłym. Najmłodsza z
eonów Pełni, Sophia miała wizje Skarbnicy Światła poza zasłoną. Zamiast śpiewać zgodnie ze
swoim umieszczeniu w 13tym eonie, ona śpiewała do Skarbnicy Światła. Inne eony, a główny z
nich Authades jej za to znienawidzili. Authades (zwany Samo-wola) stworzył sztuczne światło
dzięki któremu, on uwiódł Sophię i ukradł jej światło. Znalazła się ona w Chaosie. Osamotniona i w
rozpaczy, Sophia woła do Światła, którego pamięta o pomoc. Śpiewa ona 13 pieśni, nazwane 13
skruchy Sophii, w których daje sobie sprawy kim jest. Po każdej pieśni, jeden z uczniów Jezusa
interpretuje pieśń według Psalmy lub Ody Dawida. Jezus jest wysłany aby wyprowadzić Sophię z
Chaosu, i przyprowadzić ją do trzynastego eonu.
W 13 skruchach i 11 pieśni Sophii możemy spostrzec podróż duszy z światu materii do
swojego niebieskiego domu. Z punktu widzenia psychologii, etapy przebudzenia Sophii kojarzą się
z drogą Indywiduacji Junga. Nasze zadanie życiowe polega na poznanie jądro mądrości w nas i
ratowanie go z miejsca chaosa.
Pierwsza Księga jest dostępna po Polsku w edycji Jan van Rijkenborgh, pod tytułem
Gnostyczne Misteria Pistis Sophii, razem z komentarzem Różokrzyżowcem. Opowiadanie dalszej
podróży Pistis Sophii obejmuje pierwszą połowę drugiej księgi, kończąc się słowami,
...pieśń pochwalna, którą Pistis Sophia wypowiedziała, gdy była pośród dwudziestu czterech niewidzialnych, pragnąc,
aby poznali wszystkie cuda, które dla niej uczyniłem. I chciała, aby wiedzieli, że przyszedłem do świata ludzi i
przekazałem im misterie wysokości.
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Następują dalsze rozmowy pomiędzy Jezusem i uczniami w których opowiada im o misteria
Światła i o gnozie. Niektóre wycinki chyba były używane we wczesnych liturgiach, zwane także
misteria.
Prekład opiera się na angielskiej edycji Violet McDermot i przekład G.R.S. Mead. Niektóre
fragmenty, gdzie tekst powtarza się, były usunięte. Te miejsca są oznaczane przez „...”
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Tekst
63. Wystąpił Jan i rzekł: "Panie, pozwól mi także wyjaśnił słowa, które Twoja światłość
przepowiedział wcześniej Dawid".
A Jezus odpowiadając, rzekł do Jana: "Tobie też, Janie każę, abyś wyjaśnił słów, które moc
światłości mojej przepowiedziała przez Dawida w Psalmie 85: ‘Łaska i prawda spotkały się razem,
a sprawiedliwość i pokój ucałowały się wzajemnie. Prawda wyrosła z ziemi, a sprawiedliwość
spojrzała z nieba".
Jan dalej powiedział: "To jest słowo, które wcześniej nam powiedziałeś: 'Wyszedłem z
wysokości i wszedłem do Sabaotha Dobrego, i przyjąłem w nim moc światła'. Ty jesteś "łaską", ty,
który zostałeś posłany z krain Wzgórza przez Ojca twego, Pierwsze Misterium, która patrzy w głąb,
i posłał cię, abyś miał miłosierdzie dla całego świata. Prawda jest natomiast mocą Sabaōtha,
Dobrego, które się w tobie związało i które wyrzuciłeś na lewo, ty, Pierwsze Misterium, który
patrzy na zewnątrz. Z Sabaoth, Barbēlō, Yabraōth i świetlistego stroju wyruszył w materię Barbēlō i
głosił o regionach Prawdy wszystkim regionom Lewego. To właśnie materia Barbēlō jest dla ciebie
ciałem na dzień dzisiejszy.
A "sprawiedliwość i pokój", które "pocałowały się", - "sprawiedliwość" to ty, który
przyniosłeś wszystkie misteria przez swego Ojca, Pierwsze Misterium, który patrzy wewnątrz, i
ochrzciłeś tę moc Sabaotha Dobrego; i poszedłeś do regionu władców i dałeś im misterię
wysokości; stali się sprawiedliwi i dobrzy.
"Pokój" zaś to moc Sabaōth, czyli twoja dusza, która weszła w materię Barbēlō, a wszyscy
władcy sześciu eonów Yabraōth zawarli pokój z Misterią Światła.
A "prawda", która "wyrosła z ziemi", jest mocą Sabaotha Dobrego, która wyszła z prawego
regionu, leżącego poza skarbcem Światła, i która weszła do regionu lewego; weszła w materię
Barbēlō i ogłosiła misterię Prawdy. Sprawiedliwość", która "spojrzała z nieba", jest Pierwsze
Misterium, która spogląda z góry, ponieważ wyszłaś z przestrzeni Wzgórza z misteriami Królestwa
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Światła. I wstąpiłeś w świetlistej szacie, którą otrzymałeś z ręki Barbēlō, a którą jest Jezus, nasz
Zbawiciel, zstępując na Niego jako gołębica".
Wtedy to, gdy Jan wypowiedział te słowa, Jezus patrząc na niego, rzekł, "Dobrze
powiedziane, Janie, umiłowany bracie".
64. Jezus dalej mówił: "Mocą, która wyszła z wysokości, byłem Ja, którego Ojciec posłał, aby
ocalić Pistis Sophia od Chaosu. Druga moc, która wyszła ode mnie, i dusza, którą otrzymałem od
Sabaotha Dobrego, zbliżyły się do siebie, tworząc jedno wylanie światła, które było niezmiernie
jasne. Zwołałem Gabriela i Michała z eonów, na rozkaz mojego Ojca, Pierwszego Misterium, która
patrzy z góry, i dałem im zbiór światła. Kazałem im zejść do Chaosu, aby pomogli Pistis Sofii i
odebrali od emanacji Authadesa moce światła, które odebrali Pistis Sofii, i oddali je jej. I w tej
godzinie sprowadzili wylanie światła do Chaosu; dało ono ogromne światło w całym Chaosie i
rozprzestrzeniło się we wszystkich miejscach, w których znajdowały się emanacje. Gdy emanacje
Authadesa ujrzały wielkie światło tego wylania, zlękły się razem, a wylanie to wydobyło z nich
wszystkie moce światła, które wzięły z Pistis Sofii. Emanacje Authadesa nie odważyły się
powstrzymać tego wylania światła w ciemnym Chaosie, ani nie były w stanie powstrzymać jej za
pomocą działania Authadesa, który wstrzymał emanacje.
"Michał i Gabriel wylali światło w ciało materii Pistis Sophia i jej dopełnili wszystkie jej
światła, które zostały jej odebrane. Ciało jej materii otrzymało światło całkowicie, a ponadto
wszystkie jej moce, którym światło zostało odebrane, otrzymały światło i przestały być bez światła,
ponieważ otrzymały swoje światło, które zostało im odebrane, a światło to zostało im dane przeze
mnie.... Światła, które zostały zwrócone do Pistis Sophia, dały życie ciału jej materii, które nie
miało w sobie światła, które miało być zniszczone lub było niszczone. (Jej moce świetlne)
otrzymały moc światła dla siebie; stały się takie, jakie były na początku i zwiększyły swoją
percepcję wraz ze światłem. Wszystkie siły światła Sofii rozpoznały się nawzajem dzięki mojemu
wylaniu światła i zostały zbawione dzięki światłu. A moje światło (...) obróciło się i wyszło z
Chaosu". Gdy Jezus powiedział swoim uczniom o tych rzeczach, które stały się z Pistis Sophią w
Chaosie, zapytał ich: "Czy rozumiecie, w jaki sposób z wami rozmawiam?".
65. Piotr wystąpił i rzekł: "Panie mój, odnośnie do interpretacji słów, które wypowiedziałeś, Twoja
moc światła przepowiedziała kiedyś przez Salomona w jego Odzie: 37 "Nastąpił wielki potok
światła, stał się wielką, szeroką rzeką.
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"Zebrała wszystko i skierowała się ku Świątyni.
"Nie dało się jej powstrzymać ani ogranicznikami, ani budowlami, ani urządzeniami tych,
którzy powstrzymują wodę.
"Zostało sprowadzone na całą ziemię i ogarnęło wszystko.
"Wszyscy bowiem poznali siebie w Panu; i zostali zbawieni przez wodę życia wiecznego".
"Słuchaj teraz, Panie mój, a ja podam interpretacje otwarcie . Tak jak przepowiedziała Twoja
moc przez Salomona: "Nastąpiło wylanie, stała się wielką, szeroką rzeką": to znaczy, że potok
światła rozprzestrzenił się w Chaosie we wszystkich miejscach emanacji Authadesa. I znowu słowo,
które Twoja moc wypowiedziała przez Salomona: "Zebrała wszystkie rzeczy, przeniosła je nad
Świątynię": to znaczy, zebrała z emanacji Authadesa wszystkie moce światła, które zabrały z Pistis
Sophia, i wlała je ponownie w Pistis Sophia. A słowo, które wypowiedziała twoja moc: "Nie dało
się tego powstrzymać uchwytami i budowlami": to znaczy emanacje Authadesa nie były w stanie
powstrzymać wylania się światła w granicach ciemności Chaosu. A słowo, które wypowiedział:
'Zostało sprowadzone nad całą ziemię i napełniło wszystko': to znaczy, że kiedy Gabriel i Michał
sprowadzili (potok światła) w ciało Pistis Sofii, wlali w niej wszystkie światła, które emanacje
Authadesa jej odebrały; i (jej) ciało materii dało światło.... I znów słowo, które wypowiedziało:
'Wszyscy poznali się w Panu': to znaczy, że wszystkie moce Pistis Sophia poznały się wzajemnie
przez wylanie światła. A także słowo, które wypowiedział: 'Zostali zbawieni przez wodę życia
wiecznego': to znaczy, że zostali zbawieni przez całe wylanie światła. I słowo, które wypowiedział:
Gdy potok światła zebrało wszystko, zwróciło się ku świątyni, to znaczy, że gdy potok światła
pochwyciło wszystkie światła Pistis Sophia z emanacji Authadesa, wlało je w Pistis Sophia i
odwróciło się, wyszło z Chaosu. Zstąpiło na ciebie, ty, który jesteś Świątynią. To jest interpretacja
wszystkich słów, które Twoja moc światła wypowiedziała przez Odę Salomona." Gdy (Jezus)
usłyszał te słowa, które wypowiedział Piotr, rzekł do niego: "Doskonały, ty błogosławiony, Piotrze,
oto interpretacja słów, które zostały wypowiedziane".
66. Jezus kontynuował swoją rozmowę. Powiedział: "... Po tych wydarzeniach z dwunastu eonów
wyjrzał Adamas, Tyran. Rozgniewał się także na Pistis Sofię, ponieważ chciała ona udać się do
Światła Światłości, które było ponad nimi wszystkimi.... Gdy moc Adamasa
zstąpiła do Chaosu w obecności wszystkich emanacji Authadesa, gdy demon ten zstąpił do Chaosu,
strącił Pistis Sofię. A moc o lwiej twarzy, twarz węża, twarz smoka i wszystkie inne emanacje
Authadesa, których było bardzo wiele, otoczyły w pewnym momencie Pistis Sofię, chcąc ponownie
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odebrać jej wewnętrzne moce. Bardzo gnębili Pistis Sofię i grozili jej. A gdy ją gnębili i gdy ją
bardzo niepokoili, wołała do Światła i śpiewała pieśni pochwalne, mówiąc:
"O Światło, który mi pomogłeś, niech zstąpi na mnie Twoja światłość. "Bo Ty jesteś moim
schronieniem i przychodzę do Ciebie, o Światłość, wierząc w Ciebie, o Światłość".
"Bo Ty jesteś moim Zbawicielem od emanacji Authadesa i Adamasa Tyrana, i to Ty mnie
wybawisz od wszystkich jego potężnych gróźb".
"Kiedy Pistis Sophia powiedziała te rzeczy, wtedy znowu przez rozkaz mojego Ojca,
Pierwsze Misterium, który patrzy z góry, znowu posłałem Gabriela i Michała i wielki potok
światła, aby pomogli Pistis Sophii. Rozkazałem Gabrielowi i Michałowi, aby nieśli Sophię na
rękach, aby jej stopy nie dotknęły ciemności poniżej.... Kiedy aniołowie zeszli do Chaosu, ujrzeli
wylanie światła, wszystkie emanacje Authadesa i emanacje Adamasa ujrzały potok światła, które
świeciło niezmiernie, nie było miary dla jego światła, przestraszyli się i uwolnili Pistis Sofię.…
"Pistis Sophia pozostała pośród światła, a wielkie światło było po jej lewej i prawej stronie i
ze wszystkich stron, i stanowiło koronę dla jej głowy. I wszystkie emanacje Authadesa nie były w
stanie ponownie zmienić swoich twarzy, ani nie były w stanie znieść wpływu wielkiego światła
mojego wylania, które było koroną światła dla jej głowy. Ponieważ była bardzo oświetlona,
wszystkie emanacje Authadesa upadły, wiele z nich po jej prawej stronie, a inne wiele po jej lewej.
Z powodu wielkiego światła nie mogli w ogóle zbliżyć się do Pistis Sofii.…
"Z rozkazu mego Ojca, Pierwsze Misterium, który spojrzył w dół, przybyłem do Chaosu,
który jaśniał pełnym blaskiem. Podszedłem do potęgi o lwiej twarzy, która bardzo świeciła, i
zabrałem z jej wnętrza całe jej światło. Powstrzymałem wszystkie emanacje Authadesa, aby od tej
godziny nie udawały się na swoje miejsce, czyli do trzynastego eonu. I odebrałem moc wszystkim
emanacjom Authadesa, i wszystkie one upadły bezsilne w Chaosie. Wyprowadziłem Pistis Sofię po
prawicy Gabriela i Michała, a wielkie wylanie światła znów w nią wstąpiło. I Pistis Sophia ujrzała
na własne oczy, że odebrałem jej wrogom moc światła.
"Wyprowadziłem z Chaosu Pistis Sofię, która deptała emanację Authadesa o twarzy węża, a
ponadto deptała emanację o siedmiu głowach z twarzami bazyliszka, a także deptała moce o twarzy
lwa i smoka. Sprawiłem, że Pistis Sophia stała na emanacjach Authadesa. Lecz ten, który miał
siedem głów i bazyliszkowe oblicze, był silniejszy od nich wszystkich w swoim złu. Ja, (Jezus),
stanąłem na nim i odebrałem mu wszystkie moce, zniszczyłem całą jego materię, tak że od tej
godziny nie powstanie z niego żadne nasienie."
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67. Gdy (Jezus) powiedział te rzeczy swoim uczniom, spytał ich: "Czy rozumiecie, w jaki sposób z
wami rozmawiam?". Jakub wystąpił i rzekł: "Panie mój, co się tyczy interpretacji słów, które
wypowiedziałeś, to Twoja światła moc kiedyś o nich prorokowała, przez Dawida, w Psalmie
Dziewięćdziesiątym:
"Ten, kto mieszka w pomocy Najwyższego, będzie pod cieniem Boga nieba.
"Powie on Panu: Tyś jest moim schronieniem i moją ucieczką, moim Bogiem, w którym
pokładam ufność.
"On bowiem wybawi mnie z sideł łowców i z mocnego słowa.....
"Od wszystkiego, co chodzi w ciemności, od uderzenia demona w południe.
"Tysiąc padnie po twojej lewej stronie i dziesięć tysięcy po twojej prawej, lecz nie zbliżą się
do niego.
"Rozkaże bowiem swoim aniołom, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.
"Będą cię nosić na rękach, abyś nie uderzył nogą o kamień.
"Będziesz deptał po wężu i bazyliszku, będziesz deptał po lwie i smoku".
"To, Panie, jest interpretacja słów, które wypowiedziałeś. Usłysz teraz, co mówię otwarcie.
"Słowo, które Twoja moc wypowiedziała przez Dawida: 'Kto mieszka w pomocy
Najwyższego, będzie pod cieniem Boga nieba': to znaczy, że kiedy Sophia zaufała światłu, była pod
światłem wylania światła, które przez Ciebie przychodzi z wysokości. A słowo, które Twoja moc
wypowiedziała przez Dawida: "Powiem Panu: Tyś jest moim schronieniem i ucieczką moją,
Bogiem moim, w którym zaufałem': to jest słowo, którym Pistis Sophia wyśpiewywała pochwały:
'Ty jesteś moim schronieniem i do Ciebie przychodzę'".
"I znowu słowo, które wypowiedziała Twoja moc: 'Boże mój, w którym zaufałem, Ty, który
wybawisz mnie z sideł myśliwych i mocnego słowa': to właśnie powiedziała Pistis Sophia: 'O
Światłości, wierzę w Ciebie, Ty jesteś moim Zbawicielem od emanacji Authadesa i Adamasa,
Tyrana; i to Ty wybawisz mnie od ich potężnych gróźb' ... A słowo, które wypowiedziała Twoja
moc, brzmiało: 'Nie ulęknie się niczego, co chodzi w ciemności': to znaczy, że Pistis Sophia nie
ulękła się emanacji o twarzy węża, która wzbudziła w niej strach w Chaosie, który jest ciemnością.
I słowo, które wypowiedziała Twoja moc: "Nie będzie się obawiał demonicznego ciosu w
południe": to znaczy, że Pistis Sophia nie obawiała się, aby demoniczna emanacja Adamasa, Tyrana,
nie powaliła jej wielkim ciosem pochodzącym od Adamasa z dwunastego eonu. Z tego powodu
twoja moc powiedziała: "Nie będzie się obawiać demonicznego ciosu w południe": "w południe,
ponieważ pochodził on z (dwunastego) eonu, który jest godziną południa". Twoja moc światła
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powiedziała: "godzina południa", ponieważ dwanaście eonów znajduje się w środku między
trzynastym eonem a Chaosem.
"A słowo, które Twoja światła moc wypowiedziała przez Dawida: 'Tysiąc padnie po jego
lewej stronie, a dziesięć tysięcy po prawej, i nie zbliżą się do niego': to znaczy, że kiedy emanacje
Authadesa, które były bardzo liczne, nie były w stanie unieść wielkiego światła wylania światła,
mnóstwo z nich padło po lewej stronie Pistis Sophia, a mnóstwo po jej prawej stronie..... A słowo,
które Twoja moc wypowiedziała przez Dawida: "Rozkaże swoim aniołom, aby cię strzegli na
wszystkich twych drogach, i poniosą cię na rękach, abyś nie uderzyła nogą o kamień"; to samo
słowo nakazałeś Gabrielowi i Michałowi, aby prowadzili Sofię we wszystkich miejscach Chaosu,
aż ją wyniosą, i aby ją podnieśli na rękach, aby jej stopy nie dotknęły ciemności, a ci z ciemności
jej nie pochwycili.
"A słowo, które Twoja światła moc wypowiedziała przez Dawida: 'Ty nadepniesz na węża i
bazyliszka, i zdepczesz lwa i smoka. Ponieważ mi zaufał, wybawię go i przyćmię, bo poznał moje
imię': to znaczy, że kiedy Pistis Sophia wyłoniła się z Chaosu, zdeptała emanacje Authadesa.
Podeptała tych, którzy mieli twarze węża i tych, którzy mieli siedem głów i twarze bazyliszka.
Podeptała moc o twarzy lwa i moc o twarzy smoka, a ponieważ uwierzyła w światło, została od
nich wszystkich ocalona. To, Panie mój, jest wykładnią słów, które wypowiedziałeś".…
68. Gdy więc Jezus usłyszał te słowa, rzekł: "Dobrze powiedziane, Jakubie, umiłowany".
Kontynuował znowu rozmowę i rzekł do swoich uczniów: "Zdarzyło się, że gdy wyprowadziłem
Pistis Sophię z chaosu, zawołała ponownie i rzekła: "Jestem wybawiona z chaosu i wyzwolona z
więzów ciemności. Przybywam do Ciebie, o Światłości. Bo Ty byłeś światłem ze wszystkich stron
mnie, ratowałeś mnie i pomagałeś mi.
„A emanacje Authadesa, które walczyły przeciwko mnie, powstrzymałeś swoim światłem i
nie mogły się do mnie zbliżyć, gdyż Twoje światło było ze mną i ocaliło mnie przez Twój strumień
światła.
„Ponieważ emanacje Authades krępowały mnie, odebrały mi moją moc i wyrzuciły mnie w
chaos bez światła we mnie. Stałem się więc w porównaniu z nimi jak ciężka materia.
A potem przez ciebie przyszedł do mnie strumień światła, który mnie ocalił; świecił on po mojej
lewej i prawej stronie i otoczył mnie ze wszystkich stron, tak że żadna część mnie nie była
pozbawiona światła.
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„I okryłeś mnie światłem i oczyściłeś ze mnie wszystkie moje złe sprawy; i będę uwolniona
od wszystkich moich spraw dzięki światłu twemu.
„I to twój strumień światła podniósł mnie i zabrał ode mnie emanacje Authadesa, które mnie
krępowały.
„I stałam się pewna w twoim świetle i oczyściłam się w twoim strumieniu.
„I emanacje Athadesa które mnie krępowały, wycofały się ze mnie, a ja zajaśniałem w
„Twojej wielkiej mocy, bo Ty zbawiasz na wieki".
To jest pieśń, którą wypowiedziała Pistis Sophia, kiedy wyszła z chaosu i została uwolniona z
więzów chaosu. Teraz więc, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha".
69. Gdy Jezus skończył mówić te słowa do swoich uczniów, podszedł Tomasz i rzekł: "Panie mój,
mój światły mieszkaniec ma uszy, a mój umysł zrozumiał słowa, które wypowiedziałeś. Teraz więc
nakaż mi, abym wyjaśnił tych słów".
I odpowiedział Jezus i rzekł do Tomasza: "Każę ci, abyś wyjaśnił pieśń, którą śpiewała mi
Pistis Sophia."
"Panie mój, co się tyczy pieśni, którą wypowiedziała Pistis Sophia, ponieważ została
wybawiona z chaosu, Twoja światła moc prorokowała o niej wcześniej przez Salomona, syna
Dawida, w jego Odach:
"'Jestem wybawiona z więzów i uciekłem do Ciebie, Panie. Ty bowiem byłeś po mojej
prawicy, wybawiając mnie i pomagając mi. Przeszkodziłeś moim przeciwnikom i nie ujawnili się,
bo Twoje oblicze było ze mną, wybawiając mnie w Twojej łasce. Byłem wzgardzony u wielu i
odrzucony, stałem się dla nich jak ołów. Przez Ciebie otrzymałem moc, która mi dopomogła;
postawiłeś bowiem lampy po mojej prawej i po lewej stronie, aby żadna moja strona nie była
pozbawiona światła. Przesłoniłeś mnie cieniem swojej łaski i zostałem uwolniony od płaszcza
skóry. To Twoja prawica mnie podniosła, a Ty zdjąłeś ze mnie chorobę. Stałem się mocny w Twojej
prawdzie i oczyszczony w Twojej sprawiedliwości. Oddalili się ode mnie moi przeciwnicy, a ja
jestem usprawiedliwiony przez Twoją dobroć, bo Twoje spoczywanie trwa na wieki. To jest, Panie
mój, znaczenie pieśni, którą wypowiedziała Pistis Sophia, gdy została wybawiona z chaosu.
Wysłuchaj więc, abym mógł je wypowiedzieć z otwartością. Słowo, które Twoja moc światła
wypowiedziała przez Salomona: 'Jestem wybawiony z więzów i uciekam do Ciebie, Panie' - jest
słowem, które wypowiedziała Pistis Sophia: 'Jestem wyzwolona z więzów ciemności i przychodzę
do Ciebie, Światłości'. A słowo, które wypowiedziała Twoja moc: 'Byłeś po mojej prawej stronie,
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ratując mnie i pomagając mi' - to znów słowo, które wypowiedziała Pistis Sophia: 'Stałeś się
światłem po wszystkich moich stronach, [zbawiając mnie] i pomagając mi'.
"A słowo, które wypowiedziała Twoja moc światła: 'Powstrzymałeś moich przeciwników i
nie zostali ujawnieni' - jest to słowo, które wypowiedziała Pistis Sophia: 'A emanacje Authadesa,
które walczyły przeciwko mnie, powstrzymałeś przez swoje światło i nie mogły się do mnie
zbliżyć'.
"A słowo, które wypowiedziała Twoja moc: 'Oblicze Twoje było ze mną, ratując mnie w
Twojej łasce' - to słowo, które wypowiedziała Pistis Sophia: 'Światło Twoje było ze mną, ratując
mnie w Twoim strumieniu światła'.
"A słowo, które wypowiedziała Twoja moc: 'Byłem wzgardzony w oczach wielu i
odrzucony' - to słowo, które wypowiedziała Pistis Sophia: Emanacje Authadesa skrępowały mnie i
odebrały mi moc, i zostałam wzgardzona przed nimi i wrzucona w chaos, bez światła we mnie.
A słowo, które wypowiedziała Twoja moc: Stałam się w ich oczach jak ołów" - to słowo, które
wypowiedziała Pistis Sofia: "Gdy odebrali mi moje światło, stałem się przed nimi jak ciężka
materia".
"A ponadto słowo, które wypowiedziała twoja moc: 'Przez ciebie otrzymałem moc, która mi
pomogła" - to znów słowo, które wypowiedziała Pistis Sophia: "A potem przyszła do mnie przez
ciebie moc światła, która mnie ocaliła. A słowo, które wypowiedziała Twoja moc: 'Postawiłeś
lampy po mojej prawej i lewej stronie, aby żadna moja strona nie była pozbawiona światła', to
jest to słowo, które wypowiedziała Pistis Sophia: Moc Twoja zajaśniała po mojej prawej i po lewej
stronie i otoczyła mnie ze wszystkich stron, tak że żadna moja część nie była pozbawiona światła.
I słowo, które wypowiedziała Twoja moc: 'Okryłeś mnie cieniem swojej łaski' - to znów słowo,
które wypowiedziała Pistis Sophia: 'Okryłeś mnie światłem strumienia'.
"A słowo, które wypowiedziała Twoja moc: Zostałem uwolniony od powłok skórnych" - to
znów słowo, które wypowiedziała Pistis Sophia: "I oczyścili mnie ze wszystkich moich złych
spraw, a ja wywyższyłem się ponad nie w Twoim świetle".
"A słowo, które Twoja moc wypowiedziała przez Salomona: 'To Twoja prawica mnie
podniosła i zabrała ode mnie chorobę', jest słowem, które wypowiedziała Pistis Sophia: 'To Twój
strumień światła podniósł mnie w Twoim świetle i zabrał ode mnie emanacje Authadesa, które mnie
krępowały'.
"A słowo, które wypowiedziała Twoja moc: 'Stałem się potężny w Twojej prawdzie i
oczyszczony w Twojej sprawiedliwości' - to słowo, które wypowiedziała Pistis Sophia: 'Stałem się
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potężny w Twoim świetle i oczyszczony w Twoim strumieniu'. I słowo, które wypowiedziała Twoja
moc: 'Moi przeciwnicy wycofali się ze mnie' - to słowo, które wypowiedziała Pistis Sophia:
'Emanacje Authadesa, które mnie ograniczały, wycofały się ze mnie'. "A słowo, które Twoja moc
wypowiedziała przez Salomona: 'I jestem usprawiedliwiony w Twoim
Jest to słowo, które wypowiedziała Pistis Sophia: 'Jestem zbawiona w Twojej dobroci, bo Ty
zbawiasz każdego'.
"To więc, o Panie mój, jest całe wyjaśnienie pieśni, którą wypowiedziała Pistis Sophia, gdy
została wybawiona z chaosu i uwolniona z więzów ciemności".
70. Gdy Jezus usłyszał te słowa Tomasza, rzekła do niego: "Dobrze powiedziane, pięknie,
Tomaszu, błogosławiony. To jest znaczenie pieśni, którą wypowiedziała Pistis Sophia".
A kontynuował i rzekł do uczniów: "A Pistis Sofia dalej śpiewała mi chwałę, mówiąc: 'Śpiewam Ci
pieśń; przez Twoje przykazanie wyprowadziłeś mnie z wyższego eonu, który jest wyżej, i
zaprowadziłeś mnie do krain, które są niżej. I znowu przez Twoje przykazanie wyratowałeś mnie z
krain, które są niżej, i przez Ciebie zabrałeś tam materię w moich mocach światła, a ja ją
widziałem. I rozproszyłeś daleko ode mnie emanacje Authadesa, które mnie krępowały i były mi
wrogie, i obdarzyłeś mnie mocą uwolnienia się z więzów emanacji Adamasa. Uderzyłeś bazyliszka
z siedmioma głowami i wypędziłeś go moimi rękami, i postawiłeś mnie ponad jego materią.
Zniszczyłeś go, aby jego potomstwo nie mogło się już podnieść. A Ty byłeś ze mną, dając mi
władzę w tym wszystkim, a Twoje światło otaczało mnie we wszystkich regionach, i przez Ciebie
uczyniłeś wszystkie emanacje Authadesa bezsilnymi. Zabrałeś bowiem od nich moc ich światła i
uczyniłeś prostą moją drogę, aby wyprowadzić mnie z chaosu. I usunąłeś mnie z ciemności
materialnych i odebrałeś im wszystkie moje moce, z których zabrano światło. Włożyłeś w nie
oczyszczone światło, a wszystkim moim kończynom, w których nie było światła, dałeś oczyszczone
światło ze Światłości z wysokości. Wyprostowałeś dla nich drogę, a światło Twego oblicza stało się
dla mnie życiem niezniszczalnym. Wyprowadziłeś mnie ponad chaos, region chaosu i zagłady, aby
wszystkie sprawy, które są w tym regionie, zostały odblokowane i aby wszystkie moje siły zostały
odnowione w Twoim świetle, a Twoje światło było w nich wszystkich. Ty złożyłeś we mnie światło
Twego strumienia i stałem się światłem oczyszczonym’".
"To znowu jest druga pieśń, którą wypowiedziała Pistis Sophia. Kto więc zrozumiał tę pieśń,
niech wystąpi i ją wypowie".
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71. Gdy skończył wypowiadać te słowa, wystąpił Mateusz i rzekł: "Zrozumiałem znaczenie pieśni,
którą wypowiedziała Pistis Sophia. Przeto teraz każ mi, abym ją wypowiedział jawnie".
A Jezus odpowiedział i rzekła: "Każę ci, Mateuszu, abyś przedstawił interpretację pieśni,
którą wypowiedziała Pistis Sophia".
Mateusz zaś odpowiedział i rzekł: "Jeśli chodzi o interpretację pieśni, którą wypowiedziała
Pistis Sophia, to twoja moc światła prorokowała o tym wcześniej przez Odę Salomona: Ten, który
wyprowadził mnie z wyższych sfer, które są wyżej, wyprowadził mnie z tych sfer, które są niżej.
Ten, który przyjął tych, którzy są w środku, nauczył mnie o nich. Ten, który rozproszył moich
wrogów i przeciwników, dał mi władzę nad więzami, abym je rozwiązał. Kto rozgromił węża o
siedmiu głowach moimi rękami, ten mnie postawił ponad jego korzeniem, abym zgasił jego
potomstwo. A Ty byłeś ze mną, pomagałeś mi; we wszystkich krainach otaczało mnie Twoje imię.
Twoja prawica zniszczyła jad oszczercy, Twoja ręka oczyściła drogę dla Twoich wiernych.
Wyzwoliłeś ich z grobów i usunąłeś ich z pośród trupów. Wziąłeś martwe kości i przyodziałeś je w
ciało, a tym, którzy się nie poruszali, dałeś aktywność życia. Twoja droga jest niezniszczalna i
Twoje oblicze jest niezniszczalne. Ty wyprowadziłeś swój æon ponad rozkład, aby oni wszyscy
zostali uwolnieni i odnowieni, a twoje światło stało się dla nich wszystkich fundamentem.
Nagromadziłeś na nich swoje bogactwa, a oni stali się świętym mieszkaniem.
"To jest, Panie, znaczenie pieśni, którą wypowiedziała Pistis Sophia. Wysłuchaj więc, abym
mógł ją wypowiedzieć z otwartością. Słowo, które Twoja moc wypowiedziała przez Salomona: 'Kto
mnie wyprowadził z wyższych sfer, które są wyżej, wyprowadził mnie także z tych sfer, które są
niżej' - to jest słowo, które wypowiedziała Pistis Sophia: 'Śpiewam Tobie chwałę; przez Twoje
przykazanie wyprowadziłeś mnie z tego wyższego eonu, który jest wyżej, i zaprowadziłeś mnie do
sfer niższych. I znowu przez Twoje przykazanie wybawiłeś mnie i wyprowadziłeś z krain niższych.
"A słowo, które moc Twoja wypowiedziała przez Salomona: 'Który wziął tych w pośrodku i
nauczył mnie o nich' - jest to słowo, które wypowiedziała Pistis Sofia: 'I znowu przez Twoje
przykazanie sprawiłeś, że materia w pośrodku mojej mocy została oczyszczona, a ja ją widziałem'.
A ponadto słowo, które Twoja moc wypowiedziała przez Salomona: 'Który rozproszył
moich wrogów i moich przeciwników' - jest to słowo, które wypowiedziała Pistis Sophia:
'Rozproszyłeś daleko ode mnie wszystkie emanacje Authadesa, które mnie krępowały i były mi
wrogie'.
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„A słowo, które wypowiedziała Twoja moc: 'Który obdarzył mnie mądrością nad więzami,
by je rozwiązać' - to słowo, które wypowiedziała Pistis Sophia: 'I obdarzył mnie mądrością, bym się
uwolnił z więzów tych emanacji'.
"I słowo, które wypowiedziała twoja moc: Kto pokonał węża z siedmioma wężami?
Jest to słowo, które wypowiedziała Pistis Sophia: "I uderzyłaś węża o siedmiu głowach przez moje
ręce, i postawiłaś mnie ponad jego materią. Zniszczyłeś go, aby jego potomstwo nie mogło się
odtąd podnieść".
"A słowo, które wypowiedziała Twoja moc: 'A Ty byłeś ze mną, pomagając mi' - to słowo,
które wypowiedziała Pistis Sophia: 'A Ty byłeś ze mną, dając mi w tym wszystkim moc'.
"A słowo, które wypowiedziała Twoja moc: 'A imię Twoje otoczyło mnie we wszystkich
krainach' - to słowo, które wypowiedziała Pistis Sophia: 'A światło Twoje otoczyło mnie we
wszystkich ich krainach'.
"I słowo, które wypowiedziała Twoja moc: 'A Twoja prawica zniszczyła jad oszczerców' - to
słowo, które wypowiedziała Pistis Sophia: 'I przez Ciebie emanacje Authadesa
stały się bezsilne, bo odebrałeś im światło ich mocy'.
"I słowo, które wypowiedziała twoja moc: To słowo, które wypowiedziała Pistis Sophia:
"Wyprostowałeś moją drogę, aby wyprowadzić mnie z chaosu, bo w Ciebie uwierzyłam".
"A słowo, które wypowiedziała Twoja moc: 'Wyzwoliłeś ich z grobów i usunąłeś ich z
pośród trupów' - to słowo, które wypowiedziała Pistis Sophia: 'Wyzwoliłeś mnie z chaosu i usunąłeś
mnie z ciemności materialnych, to znaczy z ciemnych emanacji, które są w chaosie, z których
wziąłeś ich światło'.
"I słowo, które wypowiedziała Twoja moc: 'Wziąłeś martwe kości i przyodziałeś je ciałem, a
tym, którzy się nie poruszyli, dałeś aktywność życia' - to słowo, które wypowiedziała Pistis Sophia:
'Wziąłeś wszystkie moje siły, w których nie było światła, i obdarzyłeś je światłem oczyszczonym, a
wszystkim moim kończynom, w których nie było światła, dałeś światło życia z Twojej Wysokości'.
"A słowo, które wypowiedziała Twoja moc: Droga Twoja stała się niezniszczalna, a twarz
Twoja niezniszczalna" - to słowo, które wypowiedziała Pistis Sophia: "Wyprostowałaś dla mnie
drogę, a światło Twego oblicza stało się dla mnie życiem niezniszczalnym".
"A słowo, które wypowiedziała Twoja moc: 'Wyprowadziłaś swój eon ponad rozkład, aby
wszystko zostało uwolnione i odnowione' - to słowo, które wypowiedziała Pistis Sophia:
'Wyprowadziłaś mnie, Twoją moc, ponad chaos i ponad rozkład, aby wszystkie sprawy w tym
regionie zostały uwolnione, a wszystkie moje moce odnowione w Światłości'.
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"A słowo, które wypowiedziała Twoja moc: 'A światłość Twoja stała się fundamentem dla
nich wszystkich' - to słowo, które wypowiedziała Pistis Sophia: 'A światłość Twoja była w nich
wszystkich'.
"A słowo, które Twoja światłość wypowiedziała przez Salomona: 'Nałożyłeś na niego swoje
bogactwo, a on stał się świętym mieszkaniem' - to słowo, które wypowiedziała Pistis Sophia:
'Zatrzymałeś nade mną światło Twego strumienia, a ja stałem się światłością oczyszczoną'.
"To jest, mój Panie, znaczenie pieśni, którą wypowiedziała Pistis Sophia".
72. I wtedy, gdy Jezus usłyszał, powiedział: "Dobrze powiedziane, Mateuszu, i pięknie, umiłowany.
To jest znaczenie pieśni, którą wypowiedziała Pistis Sophia."
Dalej śpiewa: „’Oznajmiam: Ty jesteś wyższą Światłością, bo mnie ocaliłaś i zaprowadziłaś
do siebie, i nie pozwoliłaś, by emanacje Authadesa, które są mi wrogie, zabrały moje światło.
"'O Światłości świateł, Tobie śpiewam chwałę, Tyś mnie wybawiła.
"'O Światłości, wyprowadziłaś moją moc z chaosu; wybawiłaś mnie od tych, którzy zeszli
do ciemności".
"Te słowa ponownie wypowiedziała Pistis Sophia: "Teraz więc, kto nabrał rozumu,
pojmując słowa, które wypowiedziała Pistis Sophia, niech wystąpi i przedstawi ich znaczenie".
Zdarzyło się tedy, gdy skończył mówić te słowa do uczniów, że Maryja wystąpiła i rzekła:
"Panie mój, umysł mój jest zawsze wyrozumiały, w każdej chwili, aby wystąpić i przedstawić
znaczenie słów, które wypowiedziała; ale boję się Piotra, bo mi grozi i nienawidzi naszej płci".
A gdy ona to powiedziała, rzekł do niej: "Każdy, kto zostanie napełniony duchem światłości,
niech wystąpi i przedstawi znaczenie tego, co mówię - nikt nie będzie mógł mu przeszkodzić.
Przeto teraz, o Maryjo, przedstaw znaczenie słów, które wypowiedziała Pistis Sophia".
Wtedy Maryja odpowiedziała i rzekła (Jezusowi) pośród uczniów: "Panie mój, co się tyczy
rozwiązania słów, które wypowiedziała Pistis Sofia, tak przepowiedziała wcześniej przez Dawida
Twoja światłość, "'1. Będę Cię wywyższał, Panie, bo mnie przyjąłeś i nie uszczęśliwiłeś moich
wrogów nade mną. O Panie, Boże mój, wołałem do Ciebie, a Ty mnie uzdrowiłeś. O Panie, Ty
wyprowadziłeś moją duszę z piekła; wybawiłeś mnie od tych, którzy zeszli do dołu".
73.

A gdy Maryja to powiedziała, rzekł On do Niej: "Dobrze powiedziane, pięknie, Maryjo,

błogosławiona".
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I mówił dalej: "Sophia dalej śpiewała tę pieśń: "'1. Światłość stała się moim zbawicielem. I
przemieniła moje ciemności w światłość, i rozerwała chaos, który mnie otaczał, i opasała mnie
światłością.'"
Stało się wtedy, gdy wypowiedział te słowa, Marta wystąpiła i powiedziała: "Panie mój,
Twoja moc przepowiedziała wcześniej przez Dawida te słowa (Psalm 29): Pan stał się moim
pomocnikiem. Zamienił moje narzekanie na radość, rozdarł moją żałobę i przepasał mnie radością."
I stało się, gdy Jezus usłyszał, jak Marta wypowiedziała te słowa, rzekł: "Dobrze
powiedziane i pięknie, Marto".
I mówił dalej uczniom: "Pistis Sophia kontynuowała pieśń i rzekła: "'Mocy moja, śpiewaj
chwałę Światłu i nie zapominaj o wszystkich mocach Światła, które ci dało. A te moce, które są w
tobie, śpiewajcie chwałę imieniu jego świętej misterii; Który przebacza wszystkie twoje
przewinienia, który wybawia cię od wszystkich utrapień, jakimi obarczyły cię emanacje Authadesa;
Który wybawił światłość twoją od tych emanacji Authadesa, które należą do zniszczenia; który w
swoim miłosierdziu okrył cię światłością, aż cię wybawił; Który napełnił cię światłem
oczyszczonym, a początek twój odnowi się jako niewidzialny z wysokości’".
"Na te słowa Pistis Sophia wyśpiewała chwałę, bo została zbawiona i pamiętała o
wszystkim, co jej uczyniłem."
74.

Rzekł do nich: "Kto z was zrozumiał znaczenie tych słów, niech wystąpi i powie je

otwarcie".
Maryja znowu wystąpiła i rzekła: "Panie mój, co się tyczy tych słów, którymi Pistis Sophia
wyśpiewuje pochwały, tak przepowiedziała je Twoja światłość przez Dawida (Psalm 102): „Duszo
moja, chwal Pana, niech wszystko, co jest we mnie, chwali Jego święte imię. Duszo moja, chwal
Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego prośbach. Który przebacza wszystkie nieprawości twoje,
który leczy wszystkie choroby twoje; Który odkupuje życie twoje od zepsucia; Który okrywa cię
łaską i miłosierdziem; Który zaspokaja twoją tęsknotę dobrami, a młodość twoja odnowi się jak u
orła".
"To znaczy: Sophia będzie jak niewidzialni, którzy są na wysokości; dlatego powiedział 'jak
orzeł', ponieważ mieszkanie orła jest na wysokości, a niewidzialni też są na wysokości; to znaczy:
Pistis Sophia będzie świecić jak niewidzialni, tak jak była od swego początku".
Gdy Jezus usłyszał te słowa Maryi, rzekł: "Dobrze powiedziane, Maryjo, błogosławiona".
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Po tych słowach (Jezus) znów kontynuował dyskurs, mówiąc uczniom: "Wziąłem Pistis Sofię,
wyniosłem ją na miejsce poniżej trzynastego eonu. Dałem jej nową misterię światła, która nie jest
misterią jej eonu, miejsca niewidzialnych. I dałem jej pieśń pochwalną światła, aby odtąd
archontowie eonów nie mogli mieć nad nią władzy. I osadziłem ją na tym miejscu, dopóki nie
przyjdę do niej i nie zabiorę jej na jej miejsce, które jest na wysokości. Gdy ją tam umieściłem,
wypowiedziała ponownie tę pieśń pochwalną, mówiąc: "W wierze uwierzyłam w Światłość; a On o
mnie pamiętał, usłyszał moją pieśń pochwalną".
"Wydobył moją moc z Chaosu i z ciemności całej materii poniżej. I wyprowadził mnie,
umieścił mnie w eonie na wysokościach, który jest mocny; postawił mnie na drodze, która prowadzi
do mojego miejsca".
"I dał mi nową misterię, która nie jest misterią mojego eonu, i dał mi pieśń pochwalną
światła. Teraz w tym czasie, o Światłości, wszyscy archontowie światłości zobaczą, co dla mnie
uczyniłeś, i będą się bać, i uwierzą w światłość."
"Pistis Sophia wypowiedziała tę pieśń pochwalną, radując się, że została wyprowadzona z
Chaosu do miejsc poniżej trzynastego eonu. Niech teraz ten, kogo umysł poruszy, zrozumie
interpretację myśli zawartej w pieśni pochwalnej, którą wypowiedziała Pistis Sophia, niech wystąpi
i ją wypowie."
Andrzej wystąpił, mówiąc: "Panie mój, to jest to, co Twoja światła moc przepowiedziała
kiedyś przez Dawida", mówiąc: "Wytrwale czekałem na Pana, a on wysłuchał mego błagania.
wysłuchał mnie i wysłuchał mego błagania".
"On wydobył moją duszę z dołu nędzy i z gliniastej mazi; postawił moje stopy na skale i
kieruje moimi krokami.
"Włożył w moje usta pieśń nową, błogosławieństwo dla naszego Boga. Wielu ujrzy i
przestraszy się, i będzie miało nadzieję w Panu".
"Gdy Andrzej podał myśl o Pistis Sophia, (Jezus) rzekł do niego: "Doskonały, Andrzeju, tyś
błogosławiony"".
75.

Następnie (Jezus) znów kontynuował rozmowę. Powiedział uczniom: "To są wszystkie

wydarzenia, które przydarzyły się Pistis Sophii. Kiedy przyprowadziłem ją do miejsca, które
znajduje się poniżej trzynastego eonu, i już miałem iść do Światła i porzucić ją, ona powiedziała do
mnie: "O Światłość Światłości, pójdziesz do Światła i porzucisz mnie, a Adamas, tyran, będzie
wiedział, że mnie porzuciłeś, i będzie wiedział, że nie ma nikogo, kto by mnie ocalił. Znowu
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przyjdzie do mnie w tym miejscu, on i wszyscy nienawidzący mnie archonci. A Authades znów da
moc swemu lwiątku, tak że wszyscy oni przyjdą i będą mnie gnębić jednocześnie, i odbiorą mi całe
moje światło, tak że stanę się bezsilny i bez światła. Teraz, o Światło, i moje światło, zabierz od
nich moc ich światła, aby nie mieli siły mnie w tym czasie gnębić".
Gdy usłyszałem te słowa, które wypowiedziała Pistis Sophia, odpowiedziałem jej, mówiąc:
"Mój Ojciec, który mnie emanuje, nie rozkazał mi jeszcze, abym odebrał im ich światło, ale
zapieczętuje miejsca Authadesa i wszystkich jego eonów, które cię nienawidzą, ponieważ
uwierzyłaś w Światło. Ponadto zapieczętuję miejsca Adamasa i jego archontów, aby żaden z nich
nie był w stanie prowadzić z tobą wojny, dopóki ich czas się nie wypełni i dopóki nie nadejdzie
wyznaczony czas, kiedy mój Ojciec rozkaże mi odebrać im ich światło."
76.

"Po tym rzekłem do niej ponownie: 'Słuchaj, że mówię z tobą o ich czasie, w którym

wydarzą się te rzeczy, o których ci powiedziałem. Staną się one, gdy dopełnią się Trzy Czasy".
"Pistis Sophia odpowiedziała i rzekła mi: 'O Światłości, skąd mam wiedzieć, kiedy nastąpią
Trzy Czasy, abym mogła się cieszyć i radować, ponieważ nadszedł czas, że zabierzesz mnie do
siebie? A ponadto będę się radować, bo nadszedł czas, że odbierzesz moc światła wszystkim tym,
którzy mnie nienawidzą, bo uwierzyłam w Twoje światło". Odpowiedziałem i rzekłem do niej:
"Gdy ujrzysz bramę Skarbca Wielkiego Światła, która otwiera się na trzynasty eon, czyli na lewo gdy ta brama zostanie otwarta, dopełnią się Trzy czasy". Pistis Sophia odpowiedziała ponownie,
mówiąc: "O Światłości, kiedy będę w tym miejscu, skąd będę wiedziała, że brama została
otwarta?".
"Odpowiedziałem i rzekłem do niej: 'Kiedy ta brama zostanie otwarta, ci, którzy są we
wszystkich eonach, będą wiedzieć z powodu wielkiego światła, które będzie we wszystkich ich
miejscach. Niemniej jednak, oto Ja ustanowiłem, że archonci nie odważą się na nic złego wobec
ciebie, dopóki nie wypełnią się Trzy Czasy. Ale będziesz miała tam władzę, aby udać się do ich
dwunastu eonów w czasie, który ci się podoba, i powrócić z powrotem, i przyjść do miejsca, w
którym jesteś w tym czasie, czyli poniżej trzynastego eonu. Nie będziesz miała tam władzy, aby
wejść przez bramę wysokości w trzynastym eonie, aby wejść do swego miejsca, z którego
wyszedłaś. Gdy jednak dopełnią się Trzy Czasy, Authades i wszyscy jego archonci będą cię gnębić,
aby odebrać ci światło; Authades będzie na ciebie zły, myśląc, że powstrzymałaś jego moc w
Chaosie i że odebrałaś światło (jego mocy). Teraz rozgniewa się na ciebie, aby odebrać ci twoje
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światło, aby mógł je zesłać do Chaosu i włożyć w te swoje emanacje, aby miały moc wyjść z
Chaosu i przyjść do niego.
Te rzeczy rozpocznie Adamas, lecz Ja przyjdę i odbiorę mu wszystkie twoje moce, a tobie je
oddam. Teraz w chwili, gdy cię będą gnębić, śpiewaj chwałę Światłu, a ja nie zwlekę z pomocą.
Zstąpię na ich miejsca, aby odebrać im światło, i przyjdę na to miejsce, w którym cię ustanowiłem,
poniżej trzynastego eonu, aż zabiorę cię na twoje miejsce, z którego wyszłaś". Gdy Pistis Sophia
usłyszała te słowa, które do niej wypowiedziałem, rozradowała się bardzo. Umieściłem ją w
miejscu, które jest poniżej trzynastego eonu, odszedłem do Światła, opuściłem ją.
I wszystkie te przygody Jezus opowiedział uczniom, aby się spełniły dla Pistis Sophii. I
usiadł na Górze Oliwnej, opowiadając te wszystkie przygody w gronie uczniów. A On kontynuował
i rzekł do nich: "I stało się znowu po tym, gdy byłem w świecie ludzi i siedziałem na drodze, to
znaczy w tym regionie, który jest Górą Oliwną, zanim została mi posłana moja szata, którą
złożyłem w cztero-dwudziestej misterii od wewnątrz, ale pierwszej od zewnątrz, którą jest Wielka
Nieograniczoność, w którą jestem owinięty, i zanim poszedłem na Wzgórze, aby otrzymać moją
drugą szatę gdy siedziałem z wami na tej ziemi, którą jest Góra Oliwna, dopełnił się czas, o którym
mówiłem do Pistis Sophii: "Adamas i wszyscy jego władcy będą cię ograniczać".
77. "Gdy nadszedł ten czas, a ja byłem w świecie ludzi, siedząc z wami w tym regionie, którym
jest Góra Oliwna, stało się, że Adamas spojrzał z dwunastu eonów na obszary chaosu i zobaczył
swoją demoniczną moc, która jest w chaosie, że nie ma w niej żadnego światła, ponieważ ja
odebrałem jej światło. Wtedy Adamas znów przypomniał sobie o Pistis Sophii i bardzo się na nią
rozgniewał, myśląc, że to ona uwięziła jego moc w chaosie, i myśląc, że to ona odebrała jej światło.
I bardzo się rozzłościł, spiętrzając gniew na gniew, i wydzielił z siebie ciemną emanację i inną,
chaotyczną i złą, gwałtowną, aby przez nie nękać Pistis Sophię. I uczynił ciemną krainę w swojej
krainie, aby w niej zamknąć Sophię. I wziął wielu swoich władców, którzy ścigali Sophię, aby dwie
ciemne emanacje, które stworzył Adamas, zaprowadziły ją do ciemnego chaosu, który stworzył, i
aby ją tam uwięziły i nękały, aż zabiorą jej całe światło, a Adamas zabierze światło od Pistis Sophii
i da je dwóm ciemnym, gwałtownym emanacjom, a one przeniosą je do wielkiego chaosu, który jest
poniżej i ciemny, i wrzucił je do swojej ciemnej mocy, która jest chaotyczna, jeśli być może będzie
w stanie dotrzeć do niego.Ponieważ stało się ono bardzo ciemne, gdyż odebrałem mu moc światła.
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Wtedy, gdy ścigali Pistis Sophię, ona znów zawołała i śpiewała chwałę Światłu, ponieważ
powiedziałem jej: "Gdy będziesz uciśniona i będziesz mnie wychwalać, przyjdę ci z pomocą".
Teraz, gdy była uciśniona... śpiewała chwałę Światłu, mówiąc:
"O Światło Światłości, uwierzyłem w Ciebie. Wybaw mnie od tych wszystkich archontów,
którzy mnie ścigają, i pomóż mi".
"Aby, jak moc lwa, nie odebrali mi mojego światła, gdyż twoje światło i twoje wylanie
światła (nie było) przy mnie, aby mi pomóc. Raczej Adamas rozgniewał się na mnie, mówiąc do
mnie: To ty ograniczyłeś moją moc w Chaosie".
"Teraz, o Światłości, jeśli to uczyniłem, jeśli ją skrępowałem, jeśli uczyniłem coś
niesprawiedliwego tej mocy,
"Jeśli uciskałem ją tak, jak ona uciskała mnie, niech wszyscy ścigający mnie archonci
odbiorą mi światło i pozostawią mnie pustym. I niech wróg, Adamas, ścigający moją moc pochwyci
ją i odbierze mi moje światło, i wrzuci je do swojej i ciemności, która jest w Chaosie; i niech
umieści moją moc w Chaosie".
"Teraz, o Światłości, pochwyć mnie w swoim gniewie i podnieś swoją moc przeciwko moim
wrogom, którzy powstali przeciwko mnie aż do końca.
"Ocal mnie szybko, zgodnie z tym, co powiedziałeś: Ja ci pomogę".
78.

Gdy (Jezus) skończył mówić te słowa swoim uczniom, rzekł: "Niech wystąpi ten, kto

zrozumiał te słowa, które powiedziałem, i niech poda ich wyjaśnienie".
Jakub wystąpił i rzekł: "Panie mój, odnośnie do tej pieśni pochwalnej, którą śpiewała Pistis
Sophia, Twoja światła moc kiedyś ją przepowiedziała, przez Dawida, w siódmym Psalmie, mówiąc:
"O Panie, mój Boże, Tobie zaufałem; wybaw mnie od tych, którzy mnie ścigają, i wybaw
mnie. "Niechaj nie pochwyci mojej duszy jak lew, a nie ma nikogo, kto by wybawił i ocalił. "O
Panie, Boże mój, jeśli to uczyniłam, jeśli z moich rąk wyszła niesprawiedliwość,
"Jeśli odpłaciłem tym, którzy odpłacili mi złem, niech upadnę pusty przez moich wrogów.
"I niech wróg ściga moją duszę i niech ją pochwyci, i niech zdepcze moje życie na ziemi, i
niech moja chwała będzie w prochu.
"Powstań, Panie, w swoim gniewie, bądź wywyższony na granicy moich wrogów. Powstań
w przykazaniu, które zadekretowałeś". Gdy (Jezus) usłyszał te słowa, które wypowiedział Jakub,
rzekł: "Doskonale, Jakubie, tyś umiłowany".
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79.

(Jezus) kontynuował, mówiąc swoim uczniom: "Gdy Pistis Sophia skończyła wypowiadać

słowa tej pieśni pochwalnej, odwróciła się, by zobaczyć, czy Adamas i jego archonci nie zawrócili,
by udać się do swojego eonu. Zobaczyła, że ją ścigają; zwróciła się do nich i rzekła:
"Dlaczego mnie ścigacie i mówicie: nie ma nikogo, kto by mi pomógł, kto by mnie wybawił
od was?
"W tym czasie Światłość jest sędzią (prawdziwym) i mocnym. Lecz On jest cierpliwy aż do
czasu, o którym do mnie przemówił, mówiąc: Przyjdę i pomogę ci. Nie będzie ściągał na was
swego gniewu w każdym czasie, a jest to czas, o którym do mnie mówił.
"Teraz, jeśli nie zawrócicie i nie przestaniecie mnie ścigać, Światło przygotuje swoją moc, i
to ze wszystkich swoich sił. I przygotował swoją mocą, aby odebrać ci światło, które jest w tobie,
abyś stał się ciemny; i stworzył swoje moce, aby odebrać ci moc i abyś został zniszczony".
"Kiedy Pistis Sophia powiedziała te rzeczy, spojrzała na miejsce Adamasa. Zobaczyła
ciemne i chaotyczne miejsce, które on stworzył. Zobaczyła też dwie ciemne emanacje o ogromnej
sile, które Adamas emanował, aby pochwyciły Pistis Sofię i strąciły ją do Chaosu, który stworzył, i
aby ją tam gnębiły i niepokoiły, aż zabiorą jej światło. Gdy Pistis Sophia ujrzała te dwie ciemne
emanacje i ciemne miejsce, które stworzył Adamas, przestraszyła się i zawołała do Światła,
mówiąc:
"O Światło, oto Adamas gwałtowny jest zły; stworzył ciemną emanację.... I stworzył inną
ciemną i chaotyczną, i przygotował ją". Teraz w tym czasie, o Światłości, (skoro) on stworzył
Chaos, aby mnie w niego wrzucić i odebrać mi moją moc światła, odbierz mu jego (światło)".…
"To są słowa, które wypowiedziała Pistis Sophia w swojej pieśni pochwalnej. Teraz niech
przyjdzie po oddział ten, kto jest trzeźwy w swoim Duchu i niech poda interpretację słów (które
wypowiedziała Pistis Sophia) w swojej pieśni pochwalnej."
80.

Marta wystąpiła ponownie i powiedziała: "Panie mój, jestem trzeźwa w moim Duchu i

rozumiem słowa, które wypowiadasz. Rozkaż mi teraz, abym jawnie podała ich wykład". (Jezus)
odpowiadając, rzekł do Marty: "Rozkazuję ci, Marto, abyś podała wykład słów, które mówisz".
które wypowiedziała Sophia w swej pieśni pochwalnej". Marta odpowiedziała i rzekła: "Panie mój,
są to słowa, które kiedyś Twoja moc światła przepowiedziała przez Dawida w siódmym psalmie:
"Bóg jest sędzią sprawiedliwym, mocnym i cierpliwym, który nie co dzień sprowadza swój
gniew".
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"Jeśli się nie odwrócicie, On naostrzy swój miecz, a łuk swój wygiął i przygotował.
"Przygotował w nim narzędzia śmierci, przygotował strzały dla tych, którzy będą spaleni.
"Oto przemoc porodziła, poczęła ucisk, zrodziła nieprawość.
"Wykopał dół, wydrążył go; wpadnie w dół, który uczynił.
"Jego przemoc powróci na jego głowę, a jego przemoc zstąpi na koronę jego głowy"".
Gdy Marta wypowiedziała te słowa, (Jezus) rzekł do niej: "Znakomicie, dobrze się stało, Marto, ty
błogosławiona".
81. Gdy skończył opowiadać swoim uczniom o wszystkich wydarzeniach, które przydarzyły się
Pistis Sophii, gdy przebywała w Chaosie, i o tym, jak śpiewała chwałę Światłu, aż ją wybawił i
wyprowadził z Chaosu do dwunastego eonu, i o tym, jak wybawił ją od wszystkich ucisków, jakimi
ją gnębili archonci Chaosu, ponieważ pragnęła iść do Światła, Jezus kontynuował rozmowę.
Powiedział swoim uczniom: "Po tym wszystkim wziąłem Pistis Sofię i wprowadziłem ją do
trzynastego eonu. A ja świeciłem niezmiernie, nie było miary dla światła, które miałem, gdy
wszedłem na miejsce dwudziestu czterech niewidzialnych, i świeciłem niezmiernie. Byli w wielkim
poruszeniu; patrzyli i widzieli Sophię która była ze mną, rozpoznali ją. Co do mnie, nie rozpoznali,
kim jestem, ale myśleli o mnie jako o emanacji Krainy Światła.
"Kiedy Sophia zobaczyła swoich współtowarzyszy niewidzialnych, ucieszyła się z wielką
radością i była bardzo zadowolona. Chciała im opowiedzieć o cudach, które uczyniłem dla niej na
ziemi ludzkiej poniżej, aż ją uratowałem. Przyszła do środka niewidzialnych; śpiewała Mi chwałę
pośród nich, mówiąc:
"Będę Ci dziękować, o Światłości, bo Ty jesteś Zbawicielem i Ty jesteś wybawicielem w
każdym czasie".
"Będę mówiła tę pieśń pochwalną Światłu, bo mnie wybawił i wyrwał mnie z ręki
archontów, moich wrogów.
"I wybawiłeś mnie ze wszystkich miejsc, i wybawiłeś mnie z wysokości i głębokości
Chaosu, i z eonów archontów sfery.
"A kiedy wyszedłam z wysokości, zabłądziłam w miejscach, gdzie nie było światła. I nie
mogłam powrócić do trzynastego eonu, mojego miejsca zamieszkania.
"Nie było bowiem we mnie światła ani mocy. Moc moja bowiem osłabła całkowicie. A
Światłość wybawiła mnie od wszystkich moich utrapień. Śpiewałem Światłu pieśni pochwalne, a
On mnie wysłuchał, gdy byłam strapiona.
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"Prowadził mnie przez krainę eonów, aby doprowadzić mnie do trzynastego eonu, w którym
zamieszkałam.
"Będę ci dziękował, o Światłości, bo mnie ocaliłaś, a twoje cuda istnieją wśród rodzaju
ludzkiego. "Złamałeś wysokie bramy ciemności i mocne kraty Chaosu.
"I sprawiłeś, że odwróciłam się od miejsca, w którym popełniłam wykroczenie, a ponadto
moja moc została odebrana, ponieważ popełniłam wykroczenie. "I odszedłam od misteria.
Zszedłam do bram Chaosu". "A kiedy mnie dręczyli, śpiewałam chwałę Światłu; wybawił
mnie od wszystkich moich utrapień.
"Ty zesłałeś swoje wylanie (światła); dało mi ono moc i wybawiło mnie ze wszystkich
moich ucisków.
"To jest pieśń pochwalna, którą Pistis Sophia wypowiedziała, gdy była pośród dwudziestu
czterech niewidzialnych, pragnąc, aby poznali wszystkie cuda, które dla niej uczyniłem. I chciała,
aby wiedzieli, że przyszedłem do świata ludzi i przekazałem im misterie wysokości. Teraz w tym
czasie niech wystąpi ten, kto jest wyniosły w myślach, i wypowie interpretację pieśni pochwalnej,
którą wypowiedziała Sophia."
82.

Gdy Jezus skończył mówić te słowa, podszedł Filip. Rzekł on: "Panie mój Jezu, myśl moja

jest wzniosła i zrozumiałem wykładnię pieśni pochwalnej, którą wypowiedziała Sofista. Prorok
Dawid kiedyś też o tym prorokował, mówiąc w Psalmie 106:
"Dziękujcie Panu, bo jest dobroczynny; bo Jego miłosierdzie jest wieczne.
"Niech tak mówią ci, których Pan wybawił; wybawił ich z rąk ich wrogów.
"Zgromadził ich z ich krajów, ze wschodu i z zachodu, i z północy, i z morza.
"Błąkali się po pustyni w miejscu bez wody, nie znaleźli drogi do miasta, w którym
mieszkali. "Głodni i spragnieni, dusza ich zemdlała w nich.
"On ich wybawił w potrzebie. Wołali do Pana, a On ich wysłuchał w ich cierpieniu.
"Poprowadził ich prostą drogą, aby mogli dojść do miejsca, w którym mieszkają.
"Niech dziękują Panu za Jego miłosierdzie i za Jego cuda wśród synów ludzkich.
"Roztrzaskał bowiem bramy z mosiądzu, złamał kraty z żelaza.
"Zabrał ich z drogi ich nieprawości, bo z powodu ich nieprawości zostali poniżeni.
"Ich serce brzydziło się wszelkim pokarmem, weszli w bramy śmierci.
"Wołali do Pana w swoim nieszczęściu, a On ich wybawił w potrzebie.
"On wypowiedział swoje słowo, uzdrowił ich, uwolnił ich z ich kłopotów....".
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"To teraz, mój Panie, jest interpretacja pieśni pochwalnej, którą Sophia wypowiedziała
pośród dwudziestu czterech niewidzialnych, pragnąc, aby poznali wszystkie cuda, które dla niej
uczyniłeś. I pragnęła, aby wiedzieli, że przekazałeś Twoje misteria rodzajowi ludzkiemu." Gdy
Jezus usłyszał te słowa, które wypowiedział Filip, rzekł: "Znakomicie, ty błogosławiony, Filipie. To
jest interpretacja pieśni pochwalnej, którą wypowiedziała Sophia."
83.

Po tych wszystkich wydarzeniach wystąpiła Maria. Oddała pokłon u stóp Jezusa i

powiedziała: "Panie mój, nie gniewaj się na mnie, że Cię pytam, bo my pytamy o wszystko z
pewnością i przekonaniem. Ty bowiem powiedziałeś nam kiedyś: "Szukajcie, a znajdziecie,
kołaczcie, a będzie wam otworzone, bo każdy, kto szuka, znajdzie, a kołaczącemu będzie
otworzone"...". Gdy Jezus usłyszał te słowa, które wypowiedziała Maria Magdalena, odpowiedział i
rzekł do niej: "Pytaj o to, o co chcesz pytać z pewnością i przekonaniem, a Ja ci to objawię.
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam (uczniom): radujcie się z wielką radością i weselcie się ponad
miarę.... Teraz w tym czasie pytaj o to, czego szukasz, a Ja ci to objawię z radością". Gdy Maria
usłyszała te słowa, które wypowiedział Zbawiciel, rozradowała się z wielkiej radości i ogromnie się
ucieszyła. Rzekła do Jezusa: "Panie mój i Zbawicielu mój, jakiego rodzaju są te dwadzieścia cztery
niewidzialne i jakiego rodzaju, albo raczej jakiej są ich postacie i jakie jest ich światło?".
84.

Jezus odpowiedział i rzekł do Marii: "Cóż jest na tym świecie, co by ich przypominało, albo

raczej jakie jest miejsce, które można by z nimi porównać? A teraz, w tej chwili, z czym mam je
porównać, albo raczej, co mam powiedzieć o nich? Nie ma bowiem na tym świecie niczego, z czym
mógłbym je porównać, nie ma też na nim żadnego rodzaju, który można by do nich porównać. W
tej chwili nie ma na tym świecie nic, co by miało postać nieba. Zaprawdę, powiadam wam, każdy z
tych niewidzialnych jest dziewięć razy większy od nieba i sfery nad nim, łącznie z dwunastoma
eonami, jak już wam mówiłem innym razem. I nie ma na tym świecie światła, które by
przewyższało światło słońca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, dwadzieścia cztery
niewidzialne są oświetlone dziesięć tysięcy jaśniej niż światło słońca na tym świecie, jak już wam
mówiłem innym razem. Światła słońca w jego prawdziwej postaci nie ma w tym miejscu, ponieważ
jego światło przechodzi przez wiele zasłon i miejsc. Ale światło słońca w jego prawdziwej postaci,
które jest w miejscu Dziewicy Światłości, jest oświetlone dziesięć tysięcy jaśniej niż dwadzieścia
cztery niewidzialne i wielki niewidzialny praojciec, a także wielki potrójnie upełnomocniony Bóg,
jak wam już mówiłem innym razem. Teraz w tej chwili, Mario, nie ma na tym świecie żadnego
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rodzaju, ani światła, ani formy, które przypominałyby dwadzieścia cztery niewidzialne, z którymi
mógłbym je porównać. Ale jeszcze trochę, a zabiorę cię z twoimi braćmi i współuczniami do
wszystkich miejsc na tej wysokości. I zabiorę was do trzech przestrzeni Pierwszego Misterium z
wyjątkiem miejsc Niewyrażalnego, i zobaczycie wszystkie ich postacie w prawdzie, bez pozorów.
"Gdy zaprowadzę was na wysokości, ujrzycie chwałę tych, którzy są na wysokości, i
będziecie w wielkim zdumieniu. A gdy zaprowadzę was do miejsca archontów Heimarmenu,
ujrzycie chwałę, w jakiej oni są. I na skutek ich niezmiernie wielkiej chwały uznacie ten świat przed
wami za najciemniejszą ciemność. Spojrzycie na cały świat ludzkości, a on stanie się przed wami
wielkości drobiny kurzu z powodu wielkiej odległości, o jaką tamto miejsce jest od niego oddalone,
i z powodu wielkiej wielkości, o jaką jest ono większe. A kiedy zaprowadzę was do dwunastu
eonów, zobaczycie, w jak wielkiej są chwale. I z powodu ich wielkiej chwały miejsce archontów
Heimarmen będzie przed wami jak najciemniejsza ciemność. I stanie się ono przed wami wielkości
drobiny kurzu z powodu wielkiej odległości, o jaką jest od nich oddalone, i wielkiej wielkości, o
jaką je przewyższa, jak już wam mówiłem innym razem. I dalej, kiedy zaprowadzę was do
trzynastu eonów, zobaczycie chwałę, w jakiej się znajdują. Dwanaście eonów będzie przed wami
jak najciemniejsza ciemność. I będziecie patrzyli na dwanaście eonów, a miejsce dwunastu eonów
stanie się przed wami jako drobina kurzu z powodu wielkiej odległości, o jaką jest od niego
oddalone, i wielkiej wielkości, o jaką go przewyższa. A kiedy zaprowadzę was do miejsca tych z
Środka, ujrzycie chwałę, w jakiej się znajdują. Trzynaście eonów będzie przed wami jak
najciemniejsza ciemność. I znów spojrzycie na dwanaście eonów i na cały Heimarmen, i na cały
porządek, i na wszystkie sfery, i na wszystkie ich stopnie, w których się znajdują; staną się one
przed wami wielkości drobiny kurzu, z powodu wielkiej odległości, o jaką (miejsce Środka) jest od
nich oddalone, i wielkiej wielkości, o jaką je przewyższa.
"A kiedy zaprowadzę was do miejsca prawych , ujrzycie chwałę, w jakiej się znajdują;
miejsce pośrodku będzie przed wami jak noc w świecie ludzi. A kiedy spojrzycie na Środek, stanie
się on przed wami wielkości drobiny kurzu, z powodu wielkiej odległości, o jaką jest od niego
oddalone miejsce prawych. A kiedy zaprowadzę was do Krainy Światła, która jest Skarbcem
Światła, i zobaczycie chwałę, w jakiej się znajdują, miejsce prawych będzie się przed wami liczyć
jak światło w południe w świecie ludzi, lecz bez słońca (światła). A kiedy spojrzycie na miejsce na
prawo, stanie się ono przed wami wielkości drobiny kurzu z powodu wielkiej odległości, o jaką jest
od niego oddalony Skarbiec Światła. A kiedy zaprowadzę was do miejsca dziedzictwa tych, którzy
otrzymali misteria Światła, i zobaczycie chwałę światła, w którym oni się znajdują, Kraina Światła
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będzie się przed wami liczyć jak światło słońca w świecie ludzi. A gdy spojrzycie na Krainę
Światła, będzie ona wyglądała jak drobina kurzu z powodu wielkiej odległości, o jaką jest od niej
oddalona Kraina Światła, i z powodu wielkości, o jaką przewyższa ona (Krainę Światła)."
85.

Kiedy Jezus skończył mówić te słowa do swoich uczniów, Maria Magdalena poderwała się i

powiedziała: "Panie mój, nie gniewaj się na mnie za to, że Cię pytam, bo my pytamy o wszystko z
pewnością". Lecz Jezus odpowiadając, rzekł do Marii: "Pytajcie o to, o co chcecie pytać, a Ja wam
to ujawnię, bez przypowieści, objawię. A wszystko, o co pytasz, powiem z pewnością i
przekonaniem. I wypełnię cię we wszystkich mocach i we wszystkich Pełni, od najbardziej
wewnętrznych do najbardziej zewnętrznych; od samego Niewysłowionego do najciemniejszych
ciemności, abyś mogła być nazwana Pełnią, wypełniona wszelką wiedzą. Teraz w tym czasie,
Mario, zadaj swoje pytanie, a Ja ci je objawię z wielką radością i wielkim zadowoleniem". Gdy
Maria usłyszała te słowa, które wypowiedział Zbawiciel, rozradowała się z bardzo wielką radością i
uradowała się. Powiedziała: "Panie mój, czy w Twoim Królestwie ludzie ze świata, którzy
otrzymali misteria Światła, przewyższą emanacje Skarbu?...".
86.

Jezus odpowiedział i rzekł do Marii: "Dobrze się stało, w prawdzie pytasz o wszystko z

pewnością i przekonaniem. Posłuchaj, Mario, że rozmawiam z tobą o końcu eonu i wzniesieniu się
Wszystkiego. Nie stanie się to teraz, ale powiedziałem ci: "Kiedy zaprowadzę cię do miejsca
dziedzictwa tych, którzy przyjmą misterię Światła Skarbca Światła, miejsce emanacji będzie się
przed tobą liczyło jak drobina kurzu i tylko jak światło słońca w dzień. Teraz powiedziałem: Stanie
się to w czasie końca i wznoszenia się Wszystkiego. Dwunastu zbawców Skarbu i dwanaście
szeregów każdego z nich, które są emanacjami siedmiu głosów i pięciu drzew, będzie ze mną w
miejscu dziedzictw Światła jako (władcy) ze mną w moim Królestwie. Każdy z nich będzie
panował według swojej chwały, wielki według swojej wielkości, mały według swojej małości.
"Wszystkie te rzeczy, o których wam mówiłem, nie wydarzą się w tym czasie, ale wydarzą
się na końcu eonu, to znaczy przy rozwiązaniu Wszystkiego. Jest to pełna liczba doskonałych dusz
dziedziców Światła. Te rzeczy, o których wam mówiłem, nie wydarzą się przed końcem i każdy
będzie na tym miejscu, na którym był umieszczony od początku, dopóki nie dopełni się liczba
zgromadzenia doskonałych dusz. Siedem głosów i pięć drzew, i trzy Ameny, i bliźniaczy
Zbawiciele, i dziewięciu Strażników, i dwunastu Zbawicieli, i ci z prawej strony, i ci z miejsca
pośrodku, każdy z nich pozostanie na miejscu, na którym został umieszczony, dopóki nie wzniesie
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się liczba zgromadzenia doskonałych dusz. A wszyscy inni archonci, którzy się nawrócili, również
pozostaną na miejscu, na którym zostali umieszczeni. Wszyscy oni przyjdą, każdy w czasie, w
którym otrzyma misterię. I przejdą wszyscy archonci, którzy się nawrócili, i przyjdą na miejsce
tych z Południa. I ci z Południa ochrzczą ich, i dadzą im duchową funkcję," i zapieczętują ich
pieczęciami swoich misterii.... Każdy z nich da im pieczęcie swoich misterii, a oni wejdą w nie
wszystkie i pójdą do miejsca dziedzictwa Światła.
"Każdy pozostaje w tym miejscu, w którym otrzymał misteria w dziedzictwie Światłości.
Jednym słowem, "wszystkie dusze ludzkości, które otrzymają misterie Światła, wyprzedzą
wszystkich archontów, którzy się nawrócili, i wyprzedzą wszystkich z miejsca Środka, i wszystkich
z całego miejsca na prawo. Wyprzedzą też tych z całego miejsca w Skarbcu Światła. Jednym
słowem, wyprzedzą wszystkich z miejsca Pierwszego Pozioma, wejdą do nich wszystkich i pójdą
do dziedzictwa Światła aż do miejsca ich misterii. Każdy pozostaje na tym miejscu, na którym
otrzymał misterię: ci z miejsca środkowego i na prawo, i ci z całego miejsca Skarbca, każdy
pozostaje na miejscu tego stopnia, na którym był postawiony od początku, aż do chwili, gdy
Wszystko wstąpi. I każdy wypełnia urząd, na którym został postawiony. Jeśli chodzi o
zgromadzenie dusz, które otrzymały misterie z powodu tej posługi: wszystkie dusze, które
otrzymają misterię i przejdą do dziedzictwa światła, są zapieczętowane. W tej chwili, Mario, oto
jest dyskurs, o której pytałaś mnie z pewnością i przekonaniem. Ponadto, kto ma uszy do słuchania,
niechaj słucha".
87. Kiedy Jezus skończył te słowa, Maria Magdalena podniosła się i powiedziała: "Panie mój, moje
wewnętrzne światło ma uszy i odbieram wszystkie słowa, które wypowiadasz. Teraz w tym czasie,
mój Panie, odnośnie do słowa, które wypowiedziałeś - Wszystkie dusze rasy ludzkiej, które
przyjmą misterie Światła, będą pierwsze w dziedzictwie Światła, przed wszystkimi archontami,
którzy się nawrócili, i przed tymi z całego miejsca prawa. i przed całym miejscem Skarbca Światła.
Odnośnie do tego, mój Panie, powiedziałeś kiedyś do nas: "Pierwsi będą ostatnimi, a ostatni
pierwszymi. To znaczy, że ostatnimi są wszyscy ludzie, którzy będą pierwszymi w Królestwie
Światła, podobnie jak ci ze wszystkich miejsc wysokości, którzy sami są pierwszymi. Dlatego teraz,
mój Panie, powiedziałeś do nas: "Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha"; to znaczy chciałeś
wiedzieć, czy zrozumieliśmy każde słowo, które wypowiedziałeś. To jest właśnie ta rozmowa, mój
Panie".
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Kiedy skończyła mówić te słowa, Zbawiciel bardzo się zdumiał nad odpowiedziami, jakich
udzieliła, ponieważ stała się zupełnie czysto duchowo. Jezus odpowiedział i rzekł do niej:
"Doskonała, ty, czysto duchowo, Mario. To jest interpretacja tych słów".
88.

Po tych wszystkich słowach Jezus kontynuował dyskurs, mówiąc do swoich uczniów:

"Słuchajcie, że mówię z wami o chwale tych, którzy są na wysokościach, jak oni są, jak wam
mówiłem aż do dnia dzisiejszego. Nie ma na tym świecie takiej postaci, która by ich przypominała,
abym mógł ich dla was porównać; ani wielkości, ani światła, które by było do nich podobne, abym
mógł ich opisać. Nie tylko na tym świecie, lecz nie mają oni także podobieństwa u tych, którzy są
na wysokości sprawiedliwości, od ich miejsca w dole. Z tego powodu teraz nie ma sposobu, aby o
nich mówić na tym świecie ze względu na wielką chwałę tych z wysokości i (ich) wielką,
niezmierzoną wielkość...."
-------------------90.

Gdy Jezus skończył wypowiadać te słowa do swoich uczniów, wystąpił Jan, mówiąc do

Jezusa: "Panie mój i Zbawicielu mój, nakazuj i mnie, abym mówił w Twojej obecności. I nie
gniewaj się na mnie, że pytam Cię o wszystko z pewnością i przekonaniem. Bo Ty, Panie mój,
obiecałeś mi, że objawisz nam o wszystkim, o co Cię poproszę. Teraz więc, o Panie, nie ukrywaj
przed nami niczego w sprawach, o które będziemy Cię pytać."
Jezus odpowiedział z wielkim współczuciem, mówiąc do Jana: "Ty też, błogosławiony i
umiłowany, Janie, rozkazuję ci, abyś wypowiedział słowo, którego pragniesz, a Ja ci je objawię,
twarzą w twarz, bez przypowieści, i powiem ci wszystko, o co mnie zapytasz, z pewnością i
pewnością".
Jan odpowiedział i rzekł do Jezusa: "Panie mój, czy każdy pozostanie na tym miejscu, gdzie
otrzymał misterię? I czy nie ma władzy, aby przejść do innych stopni, które są ponad nim? Albo czy
nie ma władzy, aby przejść do szeregów, które są poniżej niego?".
91. Jezus odpowiadając, rzekł do Jana: "Prawdę mówiąc, dobrze jest, gdy pytasz o wszystkie rzeczy
z pewnością i przekonaniem, a teraz, Janie, posłuchaj, co do ciebie mówię. Każdy, kto otrzyma
misterie Światła, pozostanie na tym miejscu, na którym otrzymał misterie. Ten, kto otrzymuje
misterię Pierwszego Stopnia, ma prawo wejść na stopnie poniżej niego, którymi są wszystkie
stopnie trzeciej przestrzeni, ale nie ma prawa wejść na wysokość stopni powyżej niego. Ten zaś, kto
otrzyma misterie Pierwszego Misterium, która jest dwudziestą czwartą misteria od zewnątrz, a
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głową pierwszej przestrzeni od zewnątrz, ma władzę wchodzić na wszystkie stopnie znajdujące się
poza nim, ale nie ma władzy wchodzić na miejsca znajdujące się ponad nim, ani w nich
postępować. A spośród tych, którzy otrzymali misteria w szeregach dwudziestu czterech misterii,
każdy pójdzie aż do miejsca, w którym otrzymał misterię, i będzie miał władzę poruszania się po
wszystkich szeregach i przestrzeniach poza nim, ale nie ma władzy wchodzenia do szeregów, które
są ponad nim, ani poruszania się po nich. Ten zaś, kto otrzymał misterię w stopniu Pierwszego
Misterium, która znajduje się w trzeciej przestrzeni, ma władzę wchodzić na wszystkie stopnie
poniżej niego i postępować w nich wszystkich, ale nie ma władzy przechodzenia do miejsc, które są
ponad nim, ani w nich postępować....
"Ten, kto otrzymał autentyczną misterie Pierwszego Misterium Niewypowiedzianego, czyli
dwanaście misterii Pierwszego Misterium razem wziętych, które panują nad wszystkimi
przestrzeniami Pierwszego Misterium, ten, kto otrzyma tę misterię, będzie miał władzę, by wejść na
wszystkie stopnie przestrzeni trzech trójjedynych duchów i trzech przestrzeni Pierwszego
Misterium oraz wszystkich ich stopni. Ma on władzę poruszać się w nich z zewnątrz wewnątrz i z
wewnątrz na zewnątrz, z góry na dół i z dołu do góry, z wysokości na głębokość i z głębokości na
wysokość, z długości na szerokość i z szerokości na długość. Jednym słowem, ma on władzę
przechodzenia do wszystkich miejsc dziedzictwa Światłości i ma władzę pozostawania w tym
miejscu, które mu się podoba w dziedzictwie Królestwa Światłości. I zaprawdę, powiadam wam, że
przy rozwiązaniu świata człowiek ten będzie panował nad wszystkimi stopniami dziedzictwa. A ten,
kto przyjmie misterię Niewyrażalnego - a jestem nim ja - ten wie, dlaczego powstała ciemność i
dlaczego powstała światłość. I ta misteria wie, dlaczego powstała najciemniejsza ciemność i
dlaczego powstała światłość światłości. I ta misteria wie, dlaczego powstał Chaos i dlaczego
powstał Skarb Światła. I ta misteria wie, dlaczego powstały wyroki, i dlaczego powstała Ziemia
Światła i miejsce dziedziczenia Światła. I ta misteria wie, dlaczego powstała kara dla grzeszników i
dlaczego powstało Królestwo Światła. I ta misteria wie, dlaczego powstała śmierć, i dlaczego
powstało życie".
92. Gdy skończył mówić te słowa do swoich uczniów, oni rozradowali się z wielkiej radości. Jezus
kontynuując ponownie dyskurs, powiedział do nich: "Słuchajcie teraz, moi uczniowie, jeszcze raz,
że mówię z wami o całym poznaniu misterii Niewypowiedzianego. Bo ta misteria wie, dlaczego
powstało niemiłosierdzie i dlaczego miłosierdzie. I ta misteria wie, dlaczego powstało zniszczenie,
a dlaczego wieczność". I ta misteria wie, dlaczego powstały gady, i dlaczego zginą. I ta misteria
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wie, dlaczego dzikie bestie (powstały) i dlaczego zginą. I ta misteria wie, dlaczego powstało bydło i
dlaczego ptaki. I ta misteria wie, dlaczego powstały góry, i dlaczego kamienie szlachetne z nimi.... I
ta misteria wie, dlaczego powstała roślinność, to znaczy rośliny, i dlaczego wszystkie materiały. I ta
misteria wie, dlaczego powstały wody ziemi i wszystko, co się w nich znajduje, i dlaczego powstała
również ziemia. I ta misteria wie, dlaczego powstało morze i wody, i dlaczego powstały dzikie
zwierzęta w morzu. I ta misteria wie, dlaczego świat-materia powstał i dlaczego zginie całkowicie".
93.

Jezus kontynuował znowu, mówiąc do swoich uczniów: "Jeszcze raz, moi uczniowie,

towarzysze i bracia, niech każdy będzie trzeźwy w Duchu, który w nim jest, i niechaj słucha i
pojmuje każde słowo, które do was powiem, bo odtąd zacznę z wami mówić o wszystkich
misteriach Niewyrażalnego. Ta misteria wie, dlaczego powstał zachód i dlaczego powstał wschód.
Ta misteria wie, dlaczego powstało południe i dlaczego powstała północ. Jeszcze raz, moi
uczniowie, słuchajcie i trwajcie w trzeźwości, i wysłuchajcie całej wiedzy o misterii
Niewyrażalnego. Bo ta misteria wie, dlaczego powstały demony i dlaczego człowiek.... I ta misteria
wie, dlaczego powstały gwiazdy na niebie, i tarcze świetliste, i dlaczego firmament z jego
zasłonami. I ta misteria wie, dlaczego powstały archonty sfer, i dlaczego powstała sfera ze
wszystkimi swoimi miejscami. I ta misteria wie, dlaczego powstały archonty eonów i dlaczego
eony ze swymi zasłonami. I ta misteria wie, dlaczego powstali archonci despotyczni eonów i
dlaczego archonci, którzy się nawrócili. I ta misteria wie, dlaczego powstali ministrowie i dlaczego
powstały dekanaty. I ta misteria wie, dlaczego powstali aniołowie i dlaczego powstali bogowie.
"I ta misteria wie, dlaczego powstali potrójnie zasilani i dlaczego powstali niewidzialni. I ta
misteria wie, dlaczego powstali praojcowie i dlaczego powstali czyści. I ta misteria wie, dlaczego
powstała wielka potrójna moc i dlaczego powstał wielki niewidzialny praojciec. I ta misteria wie,
dlaczego powstał trzynasty eon, i dlaczego miejsce tych, którzy są w środku. I ta misteria wie,
dlaczego powstali paralitycy z Południa, i dlaczego dziewice światłości. I ta misteria wie, dlaczego
powstali ministrowie Środka, i dlaczego powstali aniołowie Środka. I ta misteria wie, dlaczego
powstała Kraina Światła i dlaczego powstali wielcy żniwarze światła. I ta misteria wie, dlaczego
powstali strażnicy miejsca prawych, i dlaczego powstali ich przywódcy. I ta misteria wie, dlaczego
powstała brama życia, i dlaczego Sabaoth Dobry. I ta misteria wie, dlaczego powstało miejsce
prawych, i dlaczego powstała Kraina Światła, która jest Skarbcem Światła. I ta misteria wie,
dlaczego powstały emanacje Światła i dlaczego powstało dwunastu zbawców. I ta misteria wie,
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dlaczego powstały trzy bramy Skarbca Światła i dlaczego powstało dziewięciu strażników. I ta
misteria wie, dlaczego powstali bliźniaczy Zbawiciele i dlaczego powstały trzy Ameny".…
94. Jezus kontynuował jeszcze raz i powiedział do swoich uczniów: "Mimo to, moi uczniowie,
bądźcie trzeźwi i niech każdy z was przyniesie (swoją) moc postrzegania światła, abyście mogli
słuchać z przekonaniem. Odtąd bowiem będę wam mówił o całym miejscu prawdy o
Niewysłowionym i o sposobie, w jaki się ona objawia.
A gdy uczniowie usłyszeli te słowa od Jezusa, zniechęcili się i odeszli.
Wtedy wystąpiła Maria Magdalena, rzuciła się do stóp Jezusa, ucałowała je, głośno
zapłakała i rzekła: "Zmiłuj się nade mną, Panie mój, bo moi bracia usłyszeli słowa, które do nich
powiedziałeś, i odeszli. Teraz więc, Panie mój, co się tyczy poznania (gnozy) wszystkich rzeczy, o
których powiedziałeś, że są w misterii Niewyrażalnego, ale słyszałem, jak mi powiedziałeś: "Odtąd
zacznę z wami rozmawiać o całkowitym poznaniu misterii Niewyrażalnego" - a więc tego słowa,
które wypowiedziałeś, nie posunąłeś się naprzód, aby je dokończyć. Z tego powodu moi bracia
usłyszeli i odeszli, i przestali rozumieć, w jaki sposób z nimi rozmawiasz. Jeśli chodzi o słowo,
które im powiedziałeś, to teraz, mój Panie, jeśli gnoza tego wszystkiego jest w tej misterii, to gdzie
jest człowiek, który jest na świecie, który potrafi zrozumieć tę misterię ze wszystkimi jej gnozami i
rodzaje słów, które wypowiedziałeś na jej temat?"
95.

Gdy Jezus usłyszał te słowa Maryi i wiedział, że uczniowie usłyszeli i zaczęli odchodzić,

dodał im otuchy i rzekł do nich: „ Nie smućcie się więcej, moi uczniowie, z powodu misteria
Niewysłowionego, myśląc, że jej nie zrozumiecie. Amēn, powiadam wam: Misteria ta należy do
was i do każdego, kto da wam posłuch, abyście wyrzekli się całego świata i wszystkich spraw w
nim zawartych, wyrzekli się wszystkich złych myśli w nim zawartych i wyrzekli się wszystkich
trosk tego eonu".
Teraz więc powiadam wam. Dla każdego, kto wyrzeknie się całego świata i wszystkiego, co w nim
jest, i podda się Bogu, ta misteria jest o wiele łatwiejsza niż wszystkie misterii Królestwa Światła, i
prędzej można ją zrozumieć niż wszystkie, i jest od nich łatwiejsza. Kto dociera do poznania tej
misterii, wyrzeka się całego świata i wszystkich trosk, które w nim są.
„Z tego powodu powiedziałem wam wcześniej: ‘Wszyscy, którzy utrudzeni jesteście,
przyjdźcie do mnie, a Ja was pokrzepię. Dlatego ten, kto przyjmie tę misterię, wyrzeka się całego
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świata i wszystkich trosk, jakie w nim są. Dlatego też, moi uczniowie, nie smućcie się, myśląc, że
nie zrozumiecie tej misterii. Amēn, powiadam wam: Ta misteria jest o wiele łatwiej do zrozumienia
niż wszystkie misteria. Amēn, powiadam wam: Ta misteria należy do was i do każdego, kto
wyrzeknie się całego świata i wszystkich spraw w nim zawartych.
"Teraz więc słuchajcie, moi uczniowie, moi towarzysze i moi bracia, abym was przynaglił
do poznania misterię Niewypowiedzianego, o której z wami rozmawiam, ponieważ w prawdzie
doszedłem aż do tego, aby przekazać wam całą gnozę o rozszerzaniu się wszechświata;
rozszerzanie się wszechświata jest bowiem jego gnozą.
"Misteria ta wie, dlaczego pięciu Pomocników podzieliło się i dlaczego się wzięli u Tego
Bez Ojca.
"I ta misteria wie, dlaczego rozdzieliła się wielka Światłość świateł i dlaczego wyszła z Tego
Bez Ojca.
"I ta misteria wie, dlaczego się podziało pierwsze przykazanie i gdzie się podzieliło na
siedem misterii, i gdzie się nazywa pierwsze przykazanie, i dlaczego wyszło od Tego Bez Ojca.
"I ta misteria wie, dlaczego Wielkie Światło Obliczy Światła podzieliło się i gdzie powstało
bez emanacji, i dlaczego wyszło od Tego Bez Ojca.
"I ta tajemnica wie, dlaczego Pierwsze Misterium, które jest dwudziesto czwarte od
zewnątrz, rozdzieliło się i dlaczego naśladowało w sobie dwanaście misteria według liczby
numerów Nieograniczonego i Bezgranicznego i dlaczego wyszło z Tego Bez Ojca.
"I ta misteria wie, dlaczego się rozdzieliło dwanaście Nieruchomych i dlaczego się ustawiło
ze wszystkimi i gdzie wyszli z Tego Bez Ojca.
"I ta misteria wie, dlaczego się rozdarli Niezbawieni i dlaczego się osiedlili, podzieleni na
dwanaście warstw, i dlaczego wyszli od Tego Bez Ojca, którzy należą do warstw przestrzeni
Niewyrażalnego.
"I ta misteria wie, dlaczego się wzięły Niepojęte, które należą do drugiej przestrzeni
Niewyrażalnego, i dlaczego się podziały, i dlaczego wyszły od Tego Bez Ojca.
"I ta misteria wie, dlaczego dwunastu Niewymiernych i podzieliły się, gdzie się ustawili
według wszystkich hierarchii Niewymiernych, sami będąc nieograniczeni i bezgraniczni, i dlaczego
wyszli z Tego Bez Ojca.
"I ta misteria wie, dlaczego ci Niewymowni rozdarli się, którzy się nie ujawnili ani nie
upublicznili zgodnie z ekonomią Jedynego, Niewyrażalnego, i dlaczego wyszli z Tego Bez Ojca.
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"I ta misteria wie, dlaczego Najgłębsze rozdarli się, będąc jednym porządkiem, i dlaczego
wyszli z Tego Bez Ojca.
"I ta misteria wie, dlaczego dwanaście hierarchów podzieliło się, Niewymownych będąc
jednym porządkiem, podzieliło się, będąc trzema częściami, i dlaczego wyszli od Tego Bez Ojca.
"I ta misteria wie, dlaczego wszystkie rzeczy nieprzekazywalne, będące dwunastoma
porządkami, rozdzieliły się i dlaczego się osiedliły, będąc rozszerzone w jednym porządku, i
dlaczego się podzieliły i utworzyły różne porządki, będąc niezamknięte i bez granic, i gdzie wyszły
z Tego Bez Ojca.
"I ta misteria wie, dlaczego podziały Nieprzejezdne i dlaczego się ustawiły, będąc
dwunastoma przestrzeniami bez granic, i dlaczego się osiedliły, będąc trzema porządkami
przestrzeni, zgodnie z ekonomią Jedynego, Niewysłowionego, i dlaczego wyszły z Tego Bez Ojca.
"I ta misteria wie, dlaczego dwanaście Nieograniczonych, które należą do porządków
Jednego i Jedynego, Niewyrażalnego, rozdzieliły się i skąd wyszły od Tego Bez Ojca, aż zostały
doprowadzone do przestrzeni Pierwszego Misterium, która jest drugą przestrzenią.
"I ta misteria wie, dlaczego się podziały cztery i dwadzieścia rozmaitych śpiewających
pochwały i gdzie się rozszerzyły poza zasłonę Pierwszego Misterium, która jest podwójną misterią,
tą, która patrzy wewnątrz i na zewnątrz Jednego i Jedynego, Niewyrażalnego, i skąd wyszły z Tego
Bez Ojca.
"I ta misteria wie, dlaczego wszystkie Nieograniczeni rozdzieliły się - które właśnie
wymieniłem, które znajdują się w regionach drugiej przestrzeni Niewyrażalnego, która jest
przestrzenią Pierwszego Misterium, i skąd te Nieograniczoności i Bezgraniczni wyszli z Tego Bez
Ojca.
"I ta misteria wie, dlaczego cztery i dwadzieścia misterii pierwszej Trójcy duchowej
podzieliły się i skąd się wzięły cztery i dwadzieścia przestrzeni pierwszej Trójcy duchowej i skąd
wyszły z drugiej Trójcy duchowej.
"I ta misteria wie, dlaczego cztery i dwadzieścia misteria drugiej duchowej Trójcy podzieliły
się i dlaczego wyszły z trzeciej duchowej Trójcy.
"I ta misteria wie, dlaczego cztery i dwadzieścia misterii trzeciej Trójcy duchowej - to
znaczy cztery i dwadzieścia przestrzeni trzeciej Trójcy duchowej - rozdzieliły się i dlaczego wyszły
od Tego Bez Ojca.
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"I ta misteria wie, gdzie pięć Drzew pierwszej duchowej Trójcy rozdzieliło się i gdzie się
rozciągnęły, stojąc jedno za drugim, a ponadto związane jedne z drugimi wszystkimi swoimi
nakazami, i dlaczego wyszły z Tego Bez Ojca.
"I ta misteria wie, dlaczego Przedwieczni pierwszego Trójjedynego Ducha rozerwali się i
dlaczego wyszli od Tego Bez Ojca.
"I ta misteria wie, dlaczego Przedwieczni drugiego Trójjedynego Ducha rozerwali się i
dlaczego wyszli od Tego Bez Ojca.
"I ta misteria wie, dlaczego wszystkie Przedwieczne trzeciego Trójjedynego Ducha
rozerwali się i dlaczego wyszły od Tego Bez Ojca.
"I ta misteria wie, dlaczego pierwszy duchowy Trójca z dołu rozerwali się - ci, którzy
należą do zakonu Jedynego, Niewysłowionego - i jak powstał drugi duchowy Trójca.
"I ta misteria wie, dlaczego trzecia Trójca - duchowa, która jest pierwszą Trójcą - duchowa
od góry rozerwała się, i jak wyszła z dwunastej Trójcy duchowej, która jest w ostatnim regionie
Tego Bez Ojca.
"I ta misteria wie, dlaczego rozszerzyły się wszystkie regiony, które są w przestrzeni
Niewyrażalnego, i wszyscy, którzy się w nich znajdują, i skąd wyszły z ostatniej kończyny
Niewyrażalnego.
"I ta misteria sama wie, dlaczego rozdzieliła, aby wyjść z Niewyrażalnego, to znaczy z Tego,
który nimi rządzi i który je wszystkie rozszerzył zgodnie z ich porządkami.”
96.

"O tych wszystkich powiem wam przy rozszerzaniu się wszechświata - jednym słowem o

tych wszystkich, o których wam mówiłem: o tych, którzy powstaną i o tych, którzy przyjdą, o tych,
którzy emanują i o tych, którzy wychodzą, i o tych, którzy nie mają nad nimi władzy, i o tych,
którzy są w nich wszczepieni, o tych, którzy zamieszkują w rejonie Pierwszego Misterium i o tych,
którzy są w przestrzeni Niewyrażalnego - o nich będę wam mówił, bo wam ich objawię, i będę
wam o nich mówił według każdego regionu i według każdego porządku, przy rozszerzaniu się
wszechświata. I objawię wam wszystkie ich misteria, które nad nimi wszystkimi panują, oraz ich
Trójce duchowe i ponad nimi Trójce duchowe, które panują nad ich misteriami i ich porządkami.
"W tej chwili misteria Niewyrażalnego wie, dlaczego i jakimi sposobami wydarzyły się
wszystkie te rzeczy, o których mówiłem wam otwarcie. Jest to misteria w tych wszystkich rzeczach.
I to jest ich wyjście, i to jest ich powstanie, i to jest ich ustanowienie. A misteria Niewyrażalnego
jest misteria, która jest we wszystkich tych rzeczach, które wam powiedziałem i które wam powiem
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w rozdzielaniu Wszystkiego. Jest to misteria, która jest we wszystkich tych rzeczach, i jest to jedna
misteria Niewyrażalnego. A wiedza o tych wszystkich, które wam powiedziałem i powiem, i o tych,
których wam nie powiedziałem, o których wam powiem przy rozdzielaniu Wszystkiego, i ich
wiedza razem, dlaczego się wydarzyły. Jest to jedno słowo Niewyrażalnego.... A kto przyjmie to
jedno słowo misterii, to, co wam teraz powiem, ze wszystkimi jego typami i wzorami oraz
sposobem dopełnienia jego misterię - ponieważ jesteście doskonali we wszelkiej doskonałości i
dopełnicie całej wiedzy o tej misterii i całej jej organizacji, ponieważ wam są powierzone wszystkie
misteria - niech teraz usłyszy, że mówię do was to, co jest misteria.
"...Każdy człowiek, który przyjmie tę misterię Niewyrażalnego i dopełni się we wszystkich
jej typach i wszystkich jej wzorach.
Jest człowiekiem na świecie, ale przewyższa aniołów i będzie znacznie przewyższał ich
wszystkich.
Jest człowiekiem na świecie, ale przewyższa wszystkich archaniołów i będzie przewyższał
ich wszystkich.
Jest człowiekiem na świecie, ale przewyższa wszystkich tyranów i będzie wywyższony
ponad nich wszystkich.
Jest człowiekiem na świecie, ale przewyższa wszystkich panów i będzie wywyższony ponad
nich wszystkich.
Jest człowiekiem na świecie, ale będzie przewyższał wszystkich bogów i będzie
wywyższony ponad nich wszystkich.
Jest człowiekiem na świecie, ale przewyższa wszystkich luminarzy i będzie wywyższony
ponad nich wszystkich.
Jest człowiekiem na świecie, ale przewyższa wszystkich czystych i będzie wywyższony
ponad nich wszystkich.
Jest człowiekiem na świecie, ale przewyższa potrójne moce i będzie wywyższony ponad nie
wszystkie.
Jest człowiekiem na świecie, ale przewyższa wszystkich przodków i będzie wywyższony
ponad nich wszystkich.
Jest człowiekiem na świecie, lecz przewyższa wszystkich niewidzialnych i będzie
wywyższony ponad nich wszystkich.
Jest człowiekiem na świecie, ale przewyższa wielkiego, niewidzialnego praojca i będzie nad
nim wywyższony.
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Jest człowiekiem na świecie, ale przewyższa wszystkich ludzi z Południa i będzie
wywyższony ponad nich wszystkich.
Jest człowiekiem na świecie, ale przewyższa emanacje Skarbca Światła i będzie nad nimi
wszystkimi wywyższony.
Jest człowiekiem na świecie, ale przewyższa mieszaninę i będzie wywyższony ponad nią
całą.
Jest człowiekiem na świecie, ale przewyższa całe miejsce Skarbu i będzie nad nim
wywyższony.
On jest człowiekiem na świecie, ale będzie władcą ze Mną w moim Królestwie. Jest
człowiekiem na świecie, ale jest władcą w światłości.
Jest człowiekiem na świecie, ale nie jest ze świata.
"I zaprawdę powiadam wam: ten człowiek to Ja i Ja jestem tym człowiekiem. A przy
rozwiązaniu świata - to znaczy, kiedy Wszystko wzniesie się i kiedy wzniesie się liczba wszystkich
doskonałych dusz - stanę się władcą (...) nad wszystkimi emanacjami światła; i władcą nad
siedmiorga amen i pięcioma drzewami i trzema amen i dziewięcioma strażnikami; i władcą nad
dzieckiem dziecka, (to znaczy) bliźniaczymi zbawicielami, i władcą nad dwunastoma zbawicielami,
i całą liczbą doskonałych dusz, które otrzymają misterię w Światłości. A wszyscy ludzie, którzy
otrzymają misterię w Niewypowiedzianym, staną się współwładcami ze mną i zasiądą po mojej
prawicy i po mojej lewicy w moim Królestwie. I zaprawdę powiadam wam: Ci ludzie to Ja, a Ja to
oni. Co do tego powiedziałem wam kiedyś: "Zasiądziecie na tronach po mojej prawicy i po mojej
lewicy w moim Królestwie. I staniecie się ze Mną władcami". Z tego powodu nie wstydziłem się
nazywać was moimi braćmi i towarzyszami, ponieważ będziecie ze Mną współrządzić w moim
Królestwie". To wszystko mówię wam teraz, wiedząc, że przekażę wam misterię
Niewypowiedzianego, a mianowicie, że tą misteria jestem Ja sam i Ja jestem tą misteria. W tym
czasie nie tylko wy staniecie się władcami ze Mną, ale wszyscy ludzie, którzy przyjmą misterię
Niewyrażalnego, staną się współwładcami ze Mną w moim Królestwie; Ja jestem nimi, a oni są
Mną.... Zaprawdę, powiadam wam: Wszyscy, którzy poznają słowo Niewysłowionego, poznają
wszystkie te słowa, które wam powiedziałem, (...) i te, których jeszcze nie powiedziałem, a które
wam powiem w kolejności miejsca i rangi w podziale Wszystkiego. I zaprawdę powiadam wam:
oni będą wiedzieć, w jaki sposób ustanowiony jest świat, i będą wiedzieć, w jaki sposób
ustanowione są ci z wysokości, i będą wiedzieć, dlaczego powstało Wszystko."
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97.

Gdy Zbawiciel powiedział te słowa, Maria Magdalena wstała i rzekła: "Panie mój, zważ na

mnie i nie gniewaj się na mnie, bo pytam o wszystko z pewnością i przekonaniem. Czy w tej chwili,
Panie mój, słowo o misterii Niewysłowionego jest jedną rzeczą, a słowo o całej wiedzy inną?"
Zbawiciel odpowiedział i rzekł: "Tak, misteria Niewysłowionego jest jedną rzeczą, a słowo całej
wiedzy inną".
Maria odpowiedziała i rzekła do Zbawiciela: "Panie mój, zważaj na mnie, jak Cię pytam, i
nie gniewaj się na mnie. Teraz w tej chwili, Panie mój, jeśli nie będziemy żyć i nie poznamy
znajomości całego słowa Niewyrażalnego, czy nie będziemy mogli odziedziczyć Królestwa
Światłości?" Zbawiciel odpowiedział i rzekł do Marii: "Z pewnością, bo z każdego, kto otrzyma
misterię Królestwa Światłości, każdy pójdzie odziedziczyć to miejsce, o ile otrzymał misterię. Ale
nie pozna wiedzy o Wszystkim, dlaczego wszystkie te rzeczy powstały, jeśli nie pozna jednego
słowa Niewyrażalnego, które jest wiedzą o Wszystkim". I znowu wyraźnie: Ja jestem wiedzą
Wszystkiego. Co więcej, nie jest możliwe poznanie tego jedynego słowa gnozy, jeśli nie otrzyma
się najpierw misterię Niewyrażalnego. Ale wszyscy, którzy otrzymają misterię w Światłości, pójdą i
będą dziedziczyć aż do tej ziemi, do której otrzymali misterię.
"Dlatego powiedziałem wam wcześniej: 'Kto uwierzy w proroka, otrzyma nagrodę proroka,
a kto uwierzy w sprawiedliwego, otrzyma nagrodę sprawiedliwego', to znaczy: Każdy pójdzie do tej
krainy, w której otrzymał misterię. Kto otrzyma mniejszej misterii, odziedziczy mniejszej misterii, a
kto otrzyma wyższą misterię, odziedziczy wyższe regiony. I każdy będzie przebywał w swoim
regionie w świetle mojego królestwa, i każdy będzie miał władzę nad niższymi od siebie, ale nie
będzie mógł przejść do wyższych od siebie; lecz zamieszka w regionie dziedzictwa światła mojego
królestwa, będąc w wielkim świetle, niezmierzonym dla bogów i wszystkich niewidzialnych, i
będzie w wielkiej radości i wielkim uniesieniu.
"Teraz więc słuchajcie, abym z wami rozmawiał o wielkości tych, którzy otrzymają misterię
Pierwszego Misterium. Ten więc, kto otrzyma misterię Pierwszego Misterium, a będzie to gdy
wyjdzie człowieka z ciała materii Archontów, kiedy przyjdą odpłacający aby go wyprowadzać, ta
dusza stanie się wielkim strumieniem światła w rękach odpłacających się, a ci zlękną się światła tej
duszy. Dusza ta wzniesie się w górę i przejdzie przez wszystkie regiony władców i wszystkie
regiony emanacji Światła. I nie da odpowiedzi ani przeprosin, ani znaków w żadnym z regionów
Światła, ani w żadnym z regionów władców, lecz przejdzie przez wszystkie regiony i przekroczy je
wszystkie, tak że przejdzie i zarządzie wszystkimi regionami pierwszego Zbawiciela.
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"Podobnie i ten, kto otrzyma drugą misterię Pierwszego Misterium, trzecią i czwartą, aż do
otrzymania dwunastego misterium Pierwszego Misterium, jeśli w tym czasie wyjdzie z ciała materii
władców - wtedy przyjdą odbiorcy wynagradzający i wyprowadzą duszę tego człowieka z ciała
materii. I te dusze staną się wielkim strumieniem światła w rękach odpłacających się, a odpłacający
się przestraszą się światła tych dusz, staną się bezsilni i padną na twarz. A te dusze od razu wzniosą
się w górę i przekroczą wszystkie regiony władców i wszystkie regiony emanacji Światła. Nie
dadzą odpowiedzi ani przeprosin, ani znaków w żadnym z regionów, lecz przejdą przez wszystkie
regiony, przekroczą je wszystkie i zapanują nad wszystkimi regionami dwunastu zbawicieli, tak że
ci, którzy otrzymają drugie misterię Pierwszego.
„W ten sposób ci, którzy przyjmą drugą tajemnicę Pierwszego Misterium, zapanują nad
wszystkimi regionami drugiego Zbawiciela w dziedzictwie Światła.
"Podobnie ci, którzy otrzymają trzecie misterię Pierwszego Misterium, czwartą, piątą i
szóstą aż do dwunastej - każdy zapanuje nad wszystkimi regionami zbawiciela, aż do tego, w
którym otrzymał misterię.
"A ten, kto otrzyma kolejno dwunaste misterie Pierwszego Misterium, to jest misteria
główne o której z wami rozmawiam, ten, kto otrzyma te dwanaście misteria, które należą do
Pierwszego Misterium, jeśli wyjdzie ze świata, przejdzie przez wszystkie regiony władców i
wszystkie regiony Światła, będąc wielkim strumieniem światła, a ponadto będzie panował nad
wszystkimi regionami dwunastu zbawicieli, ale nie będą oni mogli być podobni do tych, którzy
otrzymali jedynej misterii Niewypowiedzianego. Lecz ten, kto otrzyma te tajemnice, będzie trwał w
tych porządkach, ponieważ są one wywyższone, i będzie trwał w porządkach dwunastu
zbawionych."
98.

Kiedy Jezus skończył mówić te słowa do swoich uczniów, podeszła Maria Magdalena.

Całując stopy Jezusa, powiedziała: "Panie mój, znoś mnie i nie gniewaj się na mnie, że zadaję Ci
pytania, ale zmiłuj się nad nami, Panie mój, i objaw nam wszystko, o co będziemy pytać. Teraz,
Panie mój, jak to się dzieje, że Pierwsza Misteria ma dwanaście misterii, a Niewysłowiona ma jedną
misterię?". Jezus odpowiedział i rzekł do niej: "Z pewnością posiada jedną misterię, ale ta misteria
sprawia, że trzy misterie są jedną misterią, ale rodzaj każdej z nich jest inny. A ponadto sprawia, że
pięć misterii są również jedną, lecz rodzaj każdej z nich jest inny, tak że te pięć misterii są sobie
równych w misterii Królestwa w dziedzictwie Światłości, lecz rodzaj każdej z nich jest inny, a ich
królestwo jest wyższe i bardziej wywyższone niż całe królestwo dwunastu misterii Pierwszego
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Misterium razem wziętych; lecz nie są one równe w Królestwie (z jedną misteria) Pierwszego
Misteriiumw Królestwie Światłości.
"Podobnie i te trzy tajemnice nie są jednakowe w królestwie światła, lecz typ każdej z nich
jest inny. I one same też nie są podobne w królestwie do jedynej i niepowtarzalnej misterii
Pierwszego Misterium w królestwie Światła; i typ każdej z nich jest inny, i typ konfiguracji każdej z
nich jest inny.
„Jeśli wykonasz ją w całości, staniesz i wykonasz ją dokładnie we wszystkich jej postaciach,
wtedy wyjdziesz prosto z ciała, staniesz się wielkim strumieniem światła i przejdziesz przez
wszystkie regiony władców i wszystkie regiony Światła, podczas gdy wszyscy będą się bać tej
duszy, aż dojdzie ona do regionu swego królestwa.
"Z drugiej strony, druga misteria Pierwszego Misterium, - jeśli ją dokładnie zrealizujesz we
wszystkich jej postaciach - ten człowiek, który zrealizuje jej tajemnicę, jeśli powie, nad głową
człowieka, który wychodzi z ciała, i wypowie ją do jego dwojga uszu, jeśli rzeczywiście ten
człowiek, który wychodzi z ciała, po raz drugi otrzymał misterię i uczestniczy w słowie prawdy, to
zaprawdę, powiadam wam: Ten człowiek, jeśli wyjdzie z ciała materii, to jego dusza stanie się
wielkim strumieniem światła i przejdzie przez wszystkie krainy, aż dojdzie do królestwa tej
misterii.
„Jeśli jednak ten człowiek nie otrzymał żadnych misterii i nie uczestniczy w słowach
prawdy - jeśli ten, który dokonuje tej misterii, wypowiada tę misterię nad głową człowieka, który
wychodzi z ciała, a który nie otrzymał misterię Światła i nie uczestniczy w słowach prawdy zaprawdę, powiadam wam: Ten człowiek, jeśli wyjdzie z ciała, nie będzie sądzony w żadnym
regionie władców, ani nie będzie mógł być karcony w żadnym regionie, ani nie dotknie go ogień, z
powodu wielkiej misterii Niewyrażalnego, która jest z nim.
"A oni pospieszą szybko i będą go przekazywać kolejno jednym i drugim, i prowadzić go z
regionu do regionu i z zakonu do zakonu, aż przyprowadzą go przed Dziewicę Światłości, podczas
gdy wszystkie regiony będą w strachu przed tmisterię i znakiem królestwa Niewyrażalnego, które
jest z nim.
"Jeśli zaś przyprowadzą go przed Dziewicę Światłości, Dziewica Światłości zobaczy znak
misterii królestwa Niewyrażalnego, które jest z nim; Dziewica Światłości zadziwi się nim i
sprawdzi go, ale nie pozwoli im przyprowadzić go do Światłości, dopóki nie osiągnie on
całkowitego spełnienia.
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„Dziewica Światłości zadziwia go i udowadnia, ale nie pozwala im doprowadzić go do
Światła, dopóki nie osiągnie on całkowitego obywatelstwa światła tej misterii, to znaczy czystości
wyrzeczenia się świata i całej jego materii.
"Dziewica Światłości zapieczętowuje go wyższą pieczęcią, którą jest ta [...? ], i pozwala mu w tym
miesiącu, w którym wyszedł z ciała materii, zejść w dół do ciała, które będzie sprawiedliwe, i
znaleźć Bóstwo w prawdzie i wyższe tajemnice, aby mógł je odziedziczyć i odziedziczyć Światłość
wieczną, która jest darem drugiej misterii Pierwszego Misterium Niewysłowionego.
"Natomiast trzecia misteria Niewysłowionego - człowiek, który dokona tej misterii, nie
tylko wtedy, gdy wyjdzie z ciała, odziedziczy królestwo misterii lecz także wtedy, gdy dopełni tej
misterii i dokona jej we wszystkich jej postaciach, to znaczy, gdy dokona jej we wszystkich jej
postaciach. nad człowiekiem, który wychodzi z ciała i poznał tę misterię, - jeśli ten pierwszy zwleka
lub raczej nie zwleka, - który znajduje się pod straszliwymi karami władców, pod ich straszliwymi
sądami i ich wielorakimi ogniami, - amēn, powiadam wam: Człowiek, który wyszedł z ciała - jeśli
imię tej misterii zostanie wypowiedziane w jego imieniu, szybko pospieszą, aby go przyprowadzić i
będą go przekazywać jeden drugiemu, aż przyprowadzą go przed Dziewicę Światłości. A Dziewica
Światłości zapieczętuje go wyższą pieczęcią, którą jest ta [...?], i w tym miesiącu pozwoli mu
zstąpić do sprawiedliwego ciała, które znajdzie Bóstwo w prawdzie i wyższą tajemnicę, tak
aby odziedziczył Królestwo Światła. To jest zatem dar trzeciej tajemnicy Niewypowiedzianego.
"Jeśli więc każdy, kto otrzyma jedną z pięciu misterii Niewysłowionego, wyjdzie z ciała i
odziedziczy aż do poziomu tej misterii, to królestwo tych pięciu misterii jest wyższe od królestwa
dwunastu misterii Pierwszego Misterium i jest wyższe od wszystkich misterii, które są poniżej nich.
Ale te pięć misterii Niewyrażalnego są podobne do siebie w swoim królestwie, ale nie są podobne
do trzech misterii Niewyrażalnego.
"Ten zaś, kto przyjmuje trzy misteria Niewyrażalnego, jeśli wyjdzie z ciała, odziedziczy aż
do królestwa tej misterii. A te trzy misteria są podobne do siebie w królestwie i są wyższe i bardziej
wywyższone niż pięć misteria Niewyrażalnego w królestwie, ale nie są podobne do jedynej misterii
Niewyrażalnego.
"Ponadto ten, kto przyjmie jedną misterię Niewyrażalnego, odziedziczy miejsce całego
Królestwa, o którego całej chwale już wam mówiłem przy innej okazji. Każdy, kto przyjmie
misterię, która jest w przestrzeni Niewysłowionego, odziedziczy wszystkie inne misterie, które są
zjednoczone w członkach Niewysłowionego: o tych jeszcze wam nie mówiłem, a o ich
rozmieszczeniu i sposobie ich ustanowienia oraz o typie każdej z nich, jak jest i dlaczego została

© Paul Kieniewicz 2022

40
nazwana Niewysłowionym, albo dlaczego stała rozłożona ze wszystkimi członkami i ile członków
jest w niej i w całej jej organizacji. Nie powiem ci teraz tych rzeczy, ale kiedy zacznę (opowiadać) o
rozmieszczeniu Wszystkiego, powiem ci je wszystkie, jedną po drugiej: mianowicie o jego
rozmieszczeniu i opisie, jak jest, oraz o harmonii wszystkich jego członków, które należą do
organizacji Jedynego, prawdziwego niedostępnego Boga. Jeśli chodzi o miejsce, do którego każdy
otrzyma misterie w przestrzeni Niewyrażalnego, to o ile (to) miejsce odziedziczy....
"Niemniej jednak przy rozwiązaniu Wszystkiego, czyli kiedy liczba dusz doskonałych
zostanie skompletowana, a misteria, ze względu na którą powstało Wszystko, zostanie całkiem
zakończona, spędzę 1000 lat", zgodnie z latami światła, jako władca nad wszystkimi emanacjami
Światła i nad całą liczbą dusz doskonałych, które otrzymały wszystkie misterie."
99.

Gdy Jezus skończył mówić te słowa do swoich uczniów, wystąpiła Maria Magdalena i

rzekła: "Panie mój, ile lat z lat świata jest rokiem Światła?".
Jezus odpowiedział i rzekł do Marii: "Jeden dzień Światła to tysiąc lat na świecie, tak że
trzydzieści sześć miriad lat i pół miriady lat świata to jeden rok Światła".
"Przejdę więc tysiąc lat Światła, będąc królem pośród ostatniego Pomocnika i będąc królem
nad wszystkimi emanacjami Światła i nad całą liczbą doskonałych dusz, które otrzymały misterie
Światła. I wy, moi uczniowie, i każdy, kto otrzyma misterię Niewypowiedzianego, będziecie trwać
ze Mną po mojej prawicy i po mojej lewicy, będąc ze Mną królami w moim królestwie.
"Ci zaś, którzy otrzymają trzy misteria Niewysłowionego, będą z wami współkrólami w
Królestwie Światła, ale nie będą podobni do was i do tych, którzy otrzymają misterię
Niewysłowionego, lecz będą trwać za wami, będąc królami.
"A ci, którzy otrzymają pięć misterii Niewysłowionego, będą również trwać za trzema
misteriami, będąc królami.
"Ponadto ci, którzy przyjmą dwunastą misteria Pierwszego Misterium będą również trwać
za pięcioma misteriami Niewyrażalnego, będąc również królami według porządku każdej z nich.
"A wszyscy, którzy otrzymają misterie we wszystkich regionach przestrzeni
Niewysłowionego, będą również królami i będą trwać przed tymi, którzy otrzymają misterię
Pierwszego Misterium, rozszerzeni według chwały każdej z nich, tak że ci, którzy otrzymają
wyższe misteria, będą trwać w wyższych regionach, a ci, którzy otrzymają niższe misteria, będą
trwać w niższych regionach, będąc królami w świetle mojego królestwa. Tylko oni stanowią
przydział królestwa pierwszej przestrzeni Niewypowiedzianego".

© Paul Kieniewicz 2022

41
"Ci zaś, którzy otrzymają wszystkie misteria drugiej przestrzeni, to znaczy przestrzeni
Pierwszego Misterium, będą znowu przebywać w światłości mojego królestwa, rozszerzeni według
chwały każdego z nich i każdy z nich będzie przebywał w tej misterii, do której otrzymał. A ci,
którzy otrzymali wyższe misteria, będą również przebywać w wyższych regionach, a ci, którzy
otrzymali niższe misteria, będą przebywać w niższych regionach w świetle mojego królestwa.
"To jest przydział drugiego króla dla tych, którzy otrzymują misteria drugiej przestrzeni
Pierwszego Misterium. Ci zaś, którzy otrzymają misterię trzeciej przestrzeni, to znaczy pierwszej
przestrzeni od zewnątrz, ci znów będą przebywać za drugim królem, rozszerzeni w światłości
mojego królestwa, według chwały każdego z nich, każdy przebywając w regionie, do którego
otrzymał misterię, tak że ci, którzy otrzymają wyższe misteria, będą przebywać w regionie, do
którego otrzymali misterię. Tak więc ci, którzy otrzymają wyższe misteria, zamieszkują w
wyższych regionach, a ci, którzy otrzymają niższe misteria, zamieszkują w niższych regionach.
"To są trzy przydziały Królestwa Światła. Światła są bardzo liczne. Znajdziecie je w dwóch
wielkich księgach Yew. Ja jednak dam wam i opowiem wam wielkie misterie każdego przydziału,
te, które są wyższe od każdego regionu, to znaczy głowy według każdego regionu i według każdego
porządku, które poprowadzą cały rodzaj ludzki do wyższych regionów, zgodnie z przestrzenią
Dziedzictwa.
"Reszty niższych misteria nie potrzebujecie, lecz znajdziecie je w dwóch księgach cisowych,
które napisał Enoch, gdy rozmawiałem z nim z drzewa gnozy i z drzewa życia w raju Adama.
"Teraz więc, gdy objaśnię wam całą ekspansję, podam wam i opowiem wam wielkie
misterie trzech działów mojego królestwa, to znaczy głowy misteria, które podam wam i opowiem
we wszystkich ich figurach i wszystkich ich typach oraz w ich szyfrach i pieczęciach ostatniej
przestrzeni, to znaczy pierwszej przestrzeni od zewnątrz. I powiem wam odpowiedzi i przeprosiny, i
znaki tej przestrzeni".
"Druga przestrzeń, która jest wewnątrz, nie posiada odpowiedzi ani przeprosin, ani znaków,
ani szyfrów, ani pieczęci, lecz posiada tylko typy i figury".
100.

Gdy Zbawiciel skończył mówić te wszystkie rzeczy do swoich uczniów, wystąpił Andrzej i

rzekł: "Panie mój, nie gniewaj się na mnie, ale ulituj się nade mną i wyjaw mi misterię dyskursu, o
który Cię będę pytał, bo stało się to dla mnie trudne i nie wytrzymuję". Zbawiciel odpowiedział i
rzekł do niego: "Pytaj o to, o co chcesz pytać, a Ja ci to objawię twarzą w twarz bez przypowieści".
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Wtedy Andrzej odpowiedział i rzekł: "Panie mój, zdumiewam się i bardzo się dziwię, że
kiedy ludzie, którzy są na świecie i w (swoim) ciele z materii, wyjdą z tego świata, przewyższą te
firmamenty i wszystkich tych archontów, i wszystkich panów, i wszystkich bogów, i wszystkich
tych wielkich niewidzialnych, i wszystkich tych, którzy są na miejscu tych ze środka, i tych, którzy
są na miejscu tych z prawej strony, i wszystkich wielkich z emanacji Światła, i wejdą do nich
wszystkich i odziedziczą Królestwo Światła. Ten fakt jest dla mnie teraz, mój Panie, trudny".
Kiedy Andrzej powiedział te słowa, Duch Zbawiciela został w nim poruszony. Zawołał i
rzekł: "Jak długo będę cię znosił? Czy jeszcze nie zrozumiałeś i nie jesteś nieświadomy? Czy nie
wiesz i nie rozumiesz, że ty i wszyscy aniołowie i wszyscy archaniołowie, i bogowie, i władcy, i
wszyscy archonci, i wszyscy wielcy niewidzialni, i wszyscy pośrodku, i wszyscy na całym miejscu,
i wszyscy prawi, i wszyscy wielcy emanacji Światła, i cała ich chwała - wszyscy jesteście ze sobą z
jednej gliny, z jednej materii i z jednej substancji, i wszyscy jesteście z tej samej mieszaniny. I na
rozkaz Pierwszego Misterium mieszanina ta była powstrzymywana, dopóki wszyscy wielcy
emanacji Światła nie zostali oczyszczeni i dopóki nie zostali oczyszczeni z mieszaniny. I nie zostali
oczyszczeni sami z siebie, lecz zostali oczyszczeni z konieczności, zgodnie z organizacją Jedynego,
Niewyrażalnego. Wcale nie cierpieli i nie zmieniali miejsca, ani nie byli niepokojeni, ani nie byli
przenoszeni do różnych ciał, ani nie byli w żadnym utrapieniu.
"Teraz szczególnie wy jesteście odpadki Skarbu, i wy jesteście odpadki miejsca prawego, i
wy jesteście odpadki miejsca środkowego, i wy jesteście odpadki wszystkich niewidzialnych i
wszystkich archontów; jednym słowem, jesteście odpadki ich wszystkich. Wpadliście w wielkie
cierpienia i wielkie utrapienia z powodu przeniesienia do różnych ciał na świecie. A po tych
wszystkich cierpieniach sami z siebie walczyliście i walczycie, tak że wyrzekliście się całego świata
i wszystkich rzeczy w nim zawartych. Nie przestawaliście szukać, aż znaleźliście wszystkie
misteria Królestwa Światła, które was oczyszczało, czyniąc was czystym, bardzo czystym światłem.
Odnośnie do tego powiedziałem wam kiedyś: 'Szukajcie, a znajdziecie'. Teraz powiedziałem do
was: Szukajcie misteria Światła, które oczyszczają ciało z materii i czynią je czystym, bardzo
oczyszczonym światłem. Zaprawdę, powiadam wam, że dołożyłem starań, aby rasa ludzka była
materialna. Przyniosłem im wszystkie misterie Światła, aby ich oczyścić, ponieważ są oni odpadki
ze wszystkich substancji ich materii. W przeciwnym razie żadna dusza z całego rodzaju ludzkiego
nie zostałaby zbawiona, ani nie mogłaby odziedziczyć Królestwa Światła, gdybym nie przyniósł im
misteria oczyszczenia. Albowiem emanacje Światła nie potrzebują tych misterii, gdyż są
oczyszczone, ale rodzaj ludzki potrzebuje ich, gdyż wszyscy są materialnym odpadkiem. W
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związku z tym powiedziałem ci kiedyś: "Zdrowi nie potrzebują lekarza, lecz chorzy". To znaczy, ci
ze Światła nie potrzebują misteria, ponieważ są oczyszczonymi światłami; ale rodzaj ludzki
potrzebuje ich, ponieważ są materialnym odpadkiem.
"Teraz w tym czasie, Andrzeju, ty i wszyscy twoi bracia, twoi współuczniowie, z powodu
twoich wyrzeczeń i wszystkich cierpień, które otrzymałeś na każdym miejscu, i twoich przemian na
każdym miejscu, i twoich przejść w różne ciała, i wszystkich twoich utrapień, i (ponieważ) po tym
wszystkim otrzymałeś misterię oczyszczenia, stałeś się czystym, bardzo oczyszczonym światłem:
Dzięki temu teraz wejdziecie na wyżyny, wejdziecie do wszystkich miejsc wszystkich wielkich
emanacji Światła i staniecie się władcami w wiecznym Królestwie Światła. Kiedy wyjdziecie z
ciała i pójdziecie na wysokość, i dotrzecie do miejsca archontów, wszyscy archonci będą
zawstydzeni przed wami, ponieważ jesteście odpadami ich materii, a staliście się bardziej
oczyszczonym światłem niż oni wszyscy. A kiedy dojdziesz do miejsca wielkich niewidzialnych, do
miejsca tych z Środka i tych z Prawa, i do miejsc wszystkich wielkich emanacji światła, otrzymasz
chwałę przed nimi wszystkimi, ponieważ jesteś odpadem ich materii, a stałeś się bardziej
oczyszczonym światłem niż oni wszyscy. I wszystkie miejsca będą śpiewać przed tobą chwałę, aż
przejdziesz do miejsca Królestwa. To jest odpowiedź na wasze pytania. Czy w tej chwili, Andrzeju,
nadal trwasz w niewierze i niewiedzy?". Kiedy Zbawiciel powiedział te słowa, Andrzej wiedział już
jasno, i nie tylko on, ale i wszyscy uczniowie wiedzieli z całą pewnością, że odziedziczą Królestwo
Światłości. Wszyscy razem uklękli u stóp Jezusa.
Wołali, płakali, błagali Zbawiciela, mówiąc: "O Panie, przebacz grzech niewiedzy naszemu
bratu". Zbawiciel odpowiedział i rzekł: "Ja odpuszczam i odpuszczać będę; po to posłała Mnie
Pierwsza misteria, abym odpuszczał grzechy wszystkim".
101. ….A ci, którzy są godni (otrzymują) misteria, które zamieszkają w Niewyrażalnym i nie
ukazują się. Istnieją one przed pierwszą misteria, na podobieństwo i obraz słowa, abyście mogli
zrozumieć, tak że są członkami Niewyrażalnego i każdy z nich istnieje według wartości swojej
chwały. Głowa według wartości głowy, a oko według wartości oczu, ucho według wartości uszu, a
reszta członków według wartości uszu, tak że ujawnia się fakt, iż jest to wielość członków, ale
jedno ciało". To rzeczywiście mówię jako wzór, obraz i podobieństwo, ale nie w prawdziwej
postaci, ani nie objawiłem tego słowa prawdziwie. Lecz misteria Niewysłowionego i wszystkie
członki w niej, według słowa, z którym ją porównałem, a mianowicie ci, którzy mieszkają z
misteria Niewysłowionego i ci, którzy w niej mieszkają, a także trzy przestrzenie po nich, według
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misteria, dla tych wszystkich w prawdzie jestem ich skarbem i dla mnie nie ma innego skarbu, i nie
ma podobnego na świecie. Ale mimo to są słowa, misteria i miejsca.
"Błogosławiony jest ten, kto odnalazł misterie pierwszej przestrzeni na zewnątrz; i jest
bogiem, kto odnalazł słowa misterii drugiej przestrzeni, która jest w środku; i jest zbawcą i
niepojętym, kto odnalazł słowa misterii i słowa trzeciej przestrzeni wewnątrz. i jest on wyższy od
Wszystkich. I jest równy tym, którzy są w trzeciej przestrzeni. Ponieważ otrzymał on misterię, w
której oni są i w której stoją, dlatego jest im równy. Ponadto ten, kto odnalazł słowa misterii, które
zapisałem dla was jako porównanie, jest członkiem Niewyrażalnego. Zaprawdę, powiadam wam,
kto odnalazł słowa tych misterii w prawdzie Bożej, ten człowiek jest naprawdę pierwszy i jest Mu
równy. Albowiem z powodu tych słów i misterii, Wszystko stoi przed Pierwszym, gdyż gnoza
poznania Niewyrażalnego jest tą, o której wam dziś mówiłem."

© Paul Kieniewicz 2022

