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Wstęp

Sophia Jezusa Chrystusa, (3 Nag Hammadi Codex i Berlin Codex) to rozmowa Jezusa z 

uczniami po zmartwychwstaniu. Uczniowie zadają mu pytania, na które Jezus odpowiada. 

Jaka jest podstawa natury, jak świat powstał, kim jest Syn Człowieczy? Jezus odpowiada, że  

od Ojca powstał Nieśmiertelny Człowiek i jego małżonka, Sophia - Mądrość. Jest Ona Matka 

Aniołów, bo od niej  pochodzą chóry anielskie. Ludzkość została stworzona jako krople 

światła z Sophii, które wpadły do Chaosa. Te krople są wadliwe, bo brakuje im świadomości i

kształtu. W rezultacie ludzie żyją w stanie amnezji, uwięzieni przez siły świata. Ale Jezus 

przyszedł, aby obudzić krople światła, by stały się świadome poprzez wiedzę - aby objawić im 

pięknego, Niepojętnego Ojca.

Według badań utwór napisano pod koniec I wieku n.e. i wykazuje wiele podobieństw do 

wcześniejszego poematu Eugnostos Błogosławiony. Ten ostatni jest medytacją o Bogu i Pełni,

ale nie ma w nim elementów chrześcijańskich. Być może pochodzi z przedchrześcijańskiego 

gnostycyzmu. Odniesienia do miejsca "Ósmego", sugerują egipskie źródło, z silnym wpływem 

filozofii platońskiej. Do Eugnostosa dodano później warstwę chrześcijańską. W obu dziełach 

pojawia się postać Sophii – Mądrość.   

Tłumaczenie powstało na podstawie angielskiej wersji  Douglasa M. Parrotta.
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Sophia Jezusa Chrystusa

Po zmartwychwstaniu jego dwunastu uczniów i siedem kobiet nadal jego zwolennicy, udali 

się do Galilei na górę 91 zwaną „Wróżbiarstwem i radością”. Kiedy zebrali się razem, byli 

zakłopotani podstawową naturą wszechświata, planem, świętą opatrznością i mocą władz oraz

wszystkim, co Zbawiciel zdziałał z nimi w tajemnicy świętego planu. Pojawił się Zbawiciel - 

nie w swojej poprzedniej formie, ale jako niewidzialny duch. A jego podobieństwo było jako 

wielkiego anioła światła. I nie mogę go opisać. Żadne śmiertelne ciało nie może go znieść, 

tylko czyste, doskonałe ciało, jak to, o którym nas nauczał na górze zwanej Oliwnej w Galilei.

A on powiedział: "Pokój wam, mój pokój wam daję!" I wszyscy dziwili się i bali. 

Zbawiciel 92 zaśmiał się i powiedział do nich: „O czym myślicie? Czy jesteście zakłopotani? 

Czego szukacie?”.

Philip powiedział: „O podstawie, natura wszechświata i o planie”.

Zbawiciel powiedział im: „Chcę, żebyście wiedzieli, że od założenia świata aż do dziś 

wszyscy rodzą się na ziemi, będąc prochem. Chociaż pytali o Bogu, kim On jest i jaki jest, nie

znaleźli Go. Najmądrzejsi z nich spekulowali o zrządzenie świata i o jego ruchu, ale ich 

spekulacje nie dotarły do prawdy. Mówi się, że świat jest kierowany trzema sposobami o 

których filozofowie się nie zgadzają. 93 Niektórzy z nich mówią o świecie, że on jest 

kierowany, inni, że to opatrzność nim kieruje a inni, że to przeznaczenie. Ale nie jest to żaden
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z nich. Znowu, z trzech głosów, o których wspomniałem, żaden nie jest bliski prawdy. Są one 

człowiecze. Ale ja, który przybyłem z Nieskończonego Światła, jestem tutaj - bo jestem Tym,

ktory zna Światło - abym mógł wam przemówić o dokładnej naturze prawdy. Bo cokolwiek 

pochodzi z samego siebie, jest skażonym; jest stworzonym przez samego siebie. Opatrzność 

nie ma w sobie mądrości, a przeznaczenie jest ślepe. Ale wam dane jest poznawać; a kto jest 

godny poznania, otrzyma ją. Kto nie został zrodzony przez nieczystego siania, ale przez 

Pierwszego, Który został Posłany, ten jest nieśmiertelny pośród śmiertelnych ludzi. "

Mateusz powiedział 94 mu: „Panie, nikt nie może znaleźć prawdy inaczej, jak przez 

Ciebie. Naucz nas więc prawdy”.

Zbawiciel powiedział: „Ten, który jest, jest niewysłowiony. Żaden go nie znał, żadna 

władza, żadna mu poddana, ani żadne stworzenie od założenia świata, z wyjątkiem Jego i 

komu On chce objawić się przez tego, kto jest z Pierwszego Światła. Odtąd jestem Wielkim 

Zbawicielem. On jest nieśmiertelny i wieczny. Teraz jest wieczny, nie mając narodzin; bo 

każdy, kto się narodził, zginie. Jest niepoczęty, nie mając początku. Bo każdy kto ma 

początek ma koniec. Nikt nim nie rządzi, bo nie ma on imienia; bo kto ma imię, jest 

stworzeniem innego. Nie można Go nazwać. Nie ma ludzkiej postaci, bo kto ma ludzką 

postać, jest stworzeniem innego.

„I ma swój własny wygląd 95 - nie taki jak kiedy Go poznaliście i przyjęliście, ale inny 

wygląd, który przekracza wszystko i jest poza wszechświatem. Z każdej strony ogląda siebie. 

Ponieważ jest bez granicy, jest niepojęty. Jest niezniszczalny i nie ma podobieństwa (do 

niczego). Jest niezmiennie dobry. Jest bez skazy. Jest wieczny. Jest błogosławiony. Chociaż 

nie jest znany, poznaje on siebie. Jest niezmierzony. On jest błogosławiony. jest 
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niewykrywalny. Jest doskonały, bez niedostatku. Jest niezniszczalność błogosławiona. 

Nazywany jest „Ojcem Wszechświata” ".

Filip powiedział: „Panie, jak więc objawił się On doskonałym?”

Doskonały Zbawiciel powiedział mu: „Zanim cokolwiek było objawione o tych, którzy są 

widzialni, majestat i władza 96 są w nim, ponieważ obejmuje on pełność Pełni, podczas gdy 

nic go nie obejmuje. Bo jest On całym Umysłem. Jest On myślą,  rozważaniem i refleksją, 

racjonalnością i mocą. Oni wszyscy są równymi siłami. Są źródłami całości. A cały ich ród, 

od pierwszego do ostatniego, był w  przed wiedzy, nieskończonego, niezrodzonego Ojca. 

Tomasz powiedział do niego: „Panie, Zbawicielu, dlaczego one stali się i dlaczego zostały 

one objawione?”

Doskonały Zbawiciel powiedział: „Przyszedłem od Nieskończonego, abym mógł wam  

wszystko powiedzieć. Duch, który jest, rodziciel, który ma moc rodzicielstwa i 97 obdarzenia 

kształty, aby wielkie bogactwo, co było w nim ukryte, mogło zostać objawione. Ze względu 

na swoje miłosierdzie i miłość, chciał sam wydać owoc, aby nie cieszyć się tylko swoją 

dobrocią, ale (aby) inne duchy Pokolenia Niezachwianego mogły wydać owoce, chwała i 

cześć, w niezniszczalności i Jego nieskończonej łasce. Aby jego skarb był objawiony przez 

samo-zrodzonego Boga, Ojca wszelkiej niezniszczalności i tych, którzy później przyjdą. Bo 

to co widzialne jeszcze nie powstało. Jest wielka różnica pomiędzy  niezniszczalnymi a 

śmiertelnymi. "

Zawołał, mówiąc: „Kto ma uszy do słuchania o nieskończoności, niechaj słucha!”; i dalej , 

„Zwróciłem się do tych, którzy są świadomi”. Dalej kontynuował 98 i powiedział: 

„Wszystko, co pochodzi od nietrwałego, zginie, ponieważ pochodzi od nietrwałego. Ale 
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cokolwiek pochodzi z niezniszczalności, nie ginie, ale staje się niezniszczalne. Tak więc 

wielu ludzi zbłądziło, ponieważ nie znali tej różnicy i oni zmarły."

Maria powiedziała do niego: „Panie, jak więc  tę rzeczy poznamy?”

Doskonały Zbawiciel powiedział: „Zbadajcie rzeczy niewidzialne aż do tych, które są 

objawione, a rozmyślanie wam nauczy, jak wiara w to, co  jest ukryte, odnajdzie się w tych, 

które są objawione, które należą do Niezrodzonego Ojca. Kto ma uszy do słuchania, niechaj 

słucha!

„Pan Wszechświata nie jest nazywany„ Ojcem ”, ale„ Pierwszym Ojcem ”, żródło tych, 

którzy się objawią, ale On jest Ojcem bez początku. 99 Widząc siebie w lustrze, poznał swoje 

podobieństwo jako  Ojciec Niebieski i jako ten naprzeciw (konfrontor) , Pierwszy Istniejący 

Niezrodzony Ojciec. (Konfrontor) Jest on rzeczywiście w samym wieku co Światło, przed 

jego oblicze, ale nie jest mu równy pod względem mocy .

„A potem została ujawniona wielka liczba  odzwierciedlenia, samo-zrodzonych, równych 

wiekiem i mocą, będących w chwale, niezliczonych, których rasa jest nazywana, 

„pokoleniem, nad którym nie ma królestwa ” ci między których Wy sami pochodzicie. A ta 

liczba, nad którym nie ma królestwa, jest nazywana 100 „Synami Nierodzonego Ojca, Boga, 

Zbawiciela, Syna Bożego”, którego podobieństwo jest wasze. Teraz jest niepoznawalny, 

pełny wiecznie niezniszczalnej chwale i niewysłowionej radości. Wszyscy spoczywają w 

Nim, zawsze radując się niewysłowioną radością w Jego niezmiennej chwale i niezmierzonej 

radości. Dotychczas nigdy nie słyszano tego pośród eonów i ich światów. "

Mateusz powiedział do niego: „Panie, Zbawicielu, w jaki sposób został objawiony 

Człowiek?”
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Doskonały Zbawiciel powiedział: „Chcę, żebyście wiedzieli, że Ten, którego objawiono w 

nieskończoności zanim wszechświat powstał, 101 sam wyrósł i sam stworzył siebie, jest  

Ojcem pełen świecącego światła i jest niewysłowiony. Na początku,  zdecydował, że jego 

odbicie stanie się jako wielka moc. I początek tego Światła pojawiło się jako Nieśmiertelny 

Androgyniczny Człowiek, aby przez tego Nieśmiertelnego Człowieka  mogliby osiągnąć 

swoje zbawienie i obudzić się z zapomnienia, z pomocą tłumacza który został wysłany i jest z

wami do końca ubóstwa rabusiów.

„A jego małżonką jest Wielka Sophia, która od początku była z nim przeznaczona  jako jego  

jarzmo przez Samo-zrodzonego Ojca. Poprzez Nieśmiertelnego Człowieka, objawiła się w 

boskości i królestwa Ojca, który jest nazywany 102„ Człowiekiem, Jaźnią ”. Stworzył on 

wielki eon, którego imię jest„ Ogdoad ”, dla swojego majestatu. Dano mu wielki autorytet i 

rządził stworzeniami ubóstwa. Stworzył dla siebie bogów i aniołów, archaniołów, miriady 

niezliczonych orszaków, z  Światła i trójosobowego Ducha, którym jest Sophia, jego 

małżonka. Bo z tego Boga zrodziło się boskość i królestwo. Dlatego nazywano go „Bogiem 

bogów” i „królem królów”.

„Pierwszy Człowiek ma swój wyjątkowy umysł wewnątrz i myśl jako rozważanie, medytacja,

racjonalność 103 i moc. Wszystkie atrybuty, które istnieją, są doskonałe i nieśmiertelne. W 

odniesieniu do niezniszczalności są rzeczywiście równi. Ale pod względem władzy są one 

różne, podobnie jak różnica między ojcem a synem i synem i myślą, myślą i resztą. Jak 

powiedziałem wcześniej, pośród rzeczy, które zostały stworzone, Jedność jest pierwsza.

„A po wszystkim wszystko, co zostało objawione, pojawiło się z jego mocy. I z tego, co 

zostało stworzone, pojawiło się wszystko, co zostało ukształtowane; z tego, co zostało 
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ukształtowane, pojawiło się to, co zostało utworzone; z tego, co zostało utworzone, to co 

zostało nazwane. Tak powstały różnice pomiędzy niezrodzonych od początku do końca. "

Wtedy Bartymeusz powiedział do niego: „Jak stało się, że on został nazwany 104 w Ewangelii

'Człowiek' i 'Syn Człowieczy'? Z którymi z nich jest spokrewniony Syn?”

Święty powiedział do niego: „Chcę, żebyście wiedzieli, że Pierwszy Człowiek nazywa się 

'Rodziciel, samo doskonalony umysł'. Rozmyślał z Wielką Sophią, swoją małżonką, i ujawnił 

swojego pierworodnego, androgynicznego syna. Jego męskie imię to „Pierwszy Rodziciel, 

Syn Boży”, jego żeńskie imię, „Pierwsza Urodzona Sophia, Matka Wszechświata”. Niektórzy

nazywają ją „Miłością”. Pierworodny jest nazywany „Chrystusem”. Ponieważ ma władzę od 

swojego ojca, stworzył liczbę aniołów 105 dla orszak Ducha i Światła. "

Jego uczniowie rzekli do Niego: „Panie, objaw nam o tym zwanym« Człowiekiem », abyśmy i 

my poznali dokładnie Jego chwałę”.

Doskonały Zbawiciel powiedział: „Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Po pierwsze, 

Ojciec Rodziciel jest nazywany„ Adam, Oko Światłości ”, ponieważ wyszedł z jaśniejącego 

Światła i jego świętych aniołów, którzy są niewysłowieni, bez cienia, zawsze radują się z 

radości z refleksji, którą otrzymali od swego Ojca. Całe królestwo Syna Człowieczego, 

zwanego „Synem Bożym”, jest pełne niewysłowionej i bezcieniowej radości i niezmiennej 

radości, (oni) cieszą się z Jego niezniszczalnej 106 chwały, której nigdy dotąd nie słyszano, 

ani nie została ona objawiona w późniejszych eonach i w ich światach. Przyszedłem z samo-

zrodzonego i Pierwszego Nieskończonego Światła, abym mógł wam wszystko objawić.” 

Jego uczniowie ponownie powiedzieli: „Powiedz nam wyraźnie, w jaki sposób zeszli z 

niewidzialności, z nieśmiertelnego do świata, który umiera?”
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Doskonały Zbawiciel powiedział: „Syn Człowieczy zjednoczył się z Sofią, swoją małżonką, i 

objawił wielkie androgyniczne światło. Jego męskie imię to„ Zbawiciel, Rodziciel 

wszechrzeczy ”. Jego żeńskie imię to„ Wszech-rodząca Sophia ”. Niektórzy nazywają 

„Pistis”.

„Wszyscy, którzy przychodzą na świat, 107 jak kropla ze Światła, są przez niego wysyłani do 

świata Wszechmogącego, aby ich strzegł. A więź zapomnienia kropli łączy  ją z wolą Sophii, 

aby  objawiona całemu światu, było  ubóstwo, arogancja i ślepota oraz ignorancja, dlatego że 

sam nazwał siebie. Ale ja przybyłem z miejsc na wysokości według woli wielkiego Światła, 

Ja, który uwolnił swoje więzi; odciąłem dzieła zbójców; obudziłem tę kroplę, która została 

zesłana z Sofii, aby przyniosła przeze mnie wiele owoców i została udoskonalona i nie była 

ponownie wadliwa, ale została  zapłodniona przeze mnie, Wielkiego Zbawiciela, aby Jego 

chwała została objawiona, aby Sophia mogła być usprawiedliwiona również w odniesieniu do

tej wady, aby jej synowie nie stali się ponownie wadliwi, ale mogli osiągnąć cześć i chwałę i 

pójść do swojego Ojca i poznać słowa męskiego Światła. I zostaliście posłani przez Syna, 

który został posłany, abyście mogli  przyjąć światło i uwolnić się z amnezji  władz, aby nie 

pojawiło się ono ponownie z powodu was, a mianowicie nieczystego otarcia, które pochodzi 

od strasznego ognia, z ich cielesnych części. Zdeptajcie ich złośliwe zamiary. "

Wtedy Tomasz powiedział do niego: „Panie, Zbawicielu, ile jest eonów tych, którzy 

przewyższają niebiosa?”

Doskonały Zbawiciel powiedział: „Chwalę tobie, ponieważ pytasz o wielkie eony, bo twoje 

korzenie są w nieskończoności.  Gdy ci, o których mówiłem wcześniej, zostali ujawnieni, 

Ojciec Sadmorodzący  stworzył dwanaście eonów dla orszak dwunastu aniołów. Wszystko to 

jest doskonałe i dobre. Poprzez nich pojawił się niedostatek w kobiecości”.
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I  powiedział do niego: "Ile jest eonów nieśmiertelnych, nieograniczone i nieśmiertelne?"

Doskonały Zbawiciel powiedział: „Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. 108 Pierwszy 

eon to eon Syna Człowieczego, zwanego„ Pierwszym Rodzicielem ”, zwanego„ Zbawicielem 

”, ten objawiony. Drugi eon to Człowiek, zwany „Adam, Oko Światła.” To, co go obejmuje, 

jest eonem, nad którym nie ma królestwa, Wieczny Nieskończony Bóg samo-zrodzony eon 

eonów, które są w nim nieśmiertelne, których opisałem wcześniej, 109 (eon) nad siódmym, 

który pojawił się z Sophii, która jest pierwszym eonem.

„Teraz Nieśmiertelny Człowiek objawił eony, moce i królestwa, i dał władzę wszystkim, 

którzy są przez niego objawieni, aby mogli zrealizować swoje pragnienia do czas 

ostatecznych   ponad chaosem. Bo ci zharmonizowali się  jeden z drugim. Objawił on wszelką

wspaniałość, nawet z ducha , wielorakie światła, które są chwalebne i niezliczone. Zostały 

110 one nazwane na początku, to znaczy jako pierwszy eon oraz drugi i trzeci. Pierwsze to 

zwane „Jedność i Spoczynek". Każde z nich ma swoje własne imię; ponieważ były nazwane 

„Zgromadzenie” przez trzech eonów, wielkiego tłumu - wiele który tworzą jedność, dlatego 

że  kiedy wiele dochodzą  111 do jedności, nazywamy je „Zgromadzeniem” od zgromadzenia 

które przewyższa Nieba, Zgromadzenie Ósmego. Było objawione  jako androgyniczne i  stało

się częściowo męskie, a częściowo żeńskie. Męskie nazwano Zgromadzeniem, podczas gdy 

żeńskie jest nazywana Życiem, aby  pokazać, że od żeńskości pochodzi życie wszystkich 

eonów. Każde imię przyjęto od początku.

„Albowiem ze zgody jego myśli  pojawiły się najpierw moce, które nazwano„ bogami ”. A 

bogowie poprzez ich mądrości objawili bogów. Z ich mądrości objawili panów; a panowie 

panów objawili panów przez swoją myśl; a panowie z ich mocy ujawnili archaniołów; 
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archaniołowie, swoimi słowami,  ujawnili anioły. 112 Poprzez tych,  pozory objawiły się ze 

strukturą i formą i nazwą dla wszystkich eonów i ich światów.

„A nieśmiertelni, których właśnie opisałem, wszyscy mają władzę od Nieśmiertelnego 

Człowieka, oraz od Sophii, jego małżonka, zwana, Milczeniem, ponieważ poprzez refleksję 

bez słowa, cały jej majestat został udoskonalony. Albowiem niezniszczalni, ponieważ mają  

autorytet, każdy stworzył dla siebie wielkie królestwo w Ósmej, także trony i świątynie i 

firmamenty zależnie od swoich majestatów. Bo to wszystko przybyło z woli Matki 

Wszechświata.” 

Wtedy Święci Apostołowie powiedzieli mu: „Panie, Zbawicielu, opowiedz nam o tych, którzy 

są w eonach, ponieważ musimy o nich pytać”.

Doskonały 113 Zbawiciel powiedział: „Cokolwiek zapytacie, powiem wam. Stworzyli dla 

siebie niezliczone zastępy aniołów dla świty i ich chwały. Stworzyli dziewicze duchy, 

niewysłowione i niezmienne światła. Nie mają oni ani słabość ani choroby,  bo oto jest wola. 

Zaistniały w jednej chwili.

„W ten sposób eony zostały szybko zakończone na niebiosach wraz z firmamentami i 

niebiosami ku chwale Nieśmiertelnego Człowieka i Sophii, jego małżonki - Obszar, z którego

każdy eon i świat oraz ci, którzy przyszli później, otrzymali wzór do stworzenia podobieństw 

w niebiosa chaosu i ich światy. A wszystkie natury, począwszy od objawienia chaosu, w 

świetle, które świeci bez cienia i niewysłowionej radości,  zachwycają się skutkiem 

niezmiennej chwały 114 i niezmierzony spoczynek, o którym nie można mówić  pośród 

eonów, które nadeszły później, i wszystkich ich mocy. Teraz wszystko, co wam 

powiedziałem, powiedziałem, abyście jaśnieli w Światłości silniej niż oni."
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Maryja powiedziała do niego: „Święty Panie, skąd pochodzą Twoi uczniowie i dokąd idą i co 

mają tu robić?”

Doskonały Zbawiciel powiedział do nich: „Chcę, żebyście wiedzieli, że Sophia, Matka 

Wszechświata i małżonka, pragnęła sama stworzyć bez swojego małżonka. Według woli Ojca

Wszechświata , aby jego niewyobrażalna dobroć mogła zostać ujawniona, stworzył on 

zasłonę między nieśmiertelnymi a innymi, którzy przyszli później, aby była konsekwencja ... I

to stała się 119 zasłoną ducha. Z eonów ponad emanacjami Światła, jak już powiedziałem, 

kropla Światła i Ducha spadła do niższe regiony Wszechmogącego, pogrążone w chaosie, aby

on  obdarzył tej kropli kształtem, by wydać wyrok, Pierwszemu Archontu, zwanym 

„Yaldabaoth”. Tą krople objawiono poprzez jej formę, skutkiem pobrania oddechu, aby stała 

się żywą duszą.  120. Uschnięta, kropla drzemała w ignorancji duszy. Kiedy rozgrzała się od 

oddechu Wielkiego Światła męskiego, zaczęła myśleć o sobie. Wtedy imiona powstały dla  

wszystkich w świecie chaosu, dla wszystko co w nim jest, skutkiem Nieśmiertelnego, kiedy 

wiał w niego oddech.  Ale ci, kiedy powstali  z woli Matki Sophii - aby Nieśmiertelny 

Człowiek mógł 121 złożyć tam szaty, potępiono ich jako zbójcy  - z zadowoleniem przyjęli 

podmuch tego oddechu.  Ale ponieważ on był psychiczny, nie był w stanie przejąć tej mocy 

do siebie, dopóki liczba chaosu nie będzie kompletna, kiedy czas określony przez wielkiego 

anioła się dopełni.

„Nauczyłem was o Nieśmiertelnym Człowieku i uwolniłem od niego więzy złodziei. 

Złamałem bramy 122 bezlitosnych w ich obecności. Upokorzyłem ich złośliwe zamiary i 

wszyscy zostali zawstydzeni i powstali ze swoich ignorancji. Z tego powodu przybyłem tutaj, 

abyście mogli być połączeni z tym Duchem III 117 i tchnieniem i aby z dwojga stali się 

jednym, tak jak od pierwszego, abyście wydali obfity owoc i odeszli aż do Tego, który jest od

początku, w niewysłowionej radości i chwale, i czci i łasce Ojca Wszechświata.
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„Kto więc zna Ojca w czystej wiedzy, odejdzie do Ojca i spocznie w Ojcu Niezrodzonym. A 

kto zna Go wadliwie, odejdzie i spocznie w spoczynku Ósmego. Teraz ten, kto poznał 

nieśmiertelne duchowe światło w ciszy, przez wgląd, w prawdzie, niech przyniesie mi znaki 

niewidzialnego, a stanie się światłem w duchu ciszy. Kto zna Syna Człowieczego w poznaniu 

i miłości, niech mi przyniesie znak 118 Syna Człowieczego, aby mógł odejść do mieszkań z 

tymi, który przebywają w Ósmym.

„Oto objawiłem wam imię Doskonałego, całą wolę Matki świętych aniołów, aby liczba męska

była uzupełniona tu, aby bezgraniczni mogli być objawione  pośród eonów  i ci , którzy 

znaleźli się w bogactwie Wielkiego Niewidzialnego Ducha, aby wszyscy mogli odebrać jego 

dobroci, nawet bogactwo nad którym nie ma królestwa. Przybyłem z Pierwszego, wysłany, 

aby objawić wam Tego, który jest od początku, z powodu arogancji Pierwszego Rodziciela i 

jego aniołów, albowiem mówią o sobie, że są bogami. Przyszedłem, aby usunąć ich ślepotę, 

abym mógł każdemu mówić o Bogu, który jest ponad wszechświatem 119 . Stąpajcie wy po 

ich grobach, upokarzajcie ich złośliwe zamiary, łamcie ich jarzmo i wzbudzajcie moje własne.

Dałem wam władzę nad wszystkimi jako Synowie Światłości, abyście mogli deptać ich moc 

waszymi stopami. "

Oto rzeczy, które powiedział błogosławiony Zbawiciel i zniknął z pośród nich. Wtedy 

wszyscy uczniowie od tego dnia radowali się w duchu, wielkiej, niewysłowionej radości. A  

zaczęli głosić Ewangelię Boga, wiecznego, niezniszczalnego Ducha. Amen.

Sophia Jezusa 
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