Dialog Zbawcy
(NHC III,5, p. 120,1-147,23)
(t umaczenie: Wincenty Myszor, l skie Studia Historyczno Teologiczne 36,2
(2003), s.490-503)

(1) Zbawca mówi do swych uczniów: „Ju nasta czas, bracia, aby my
zostawili (5) nasz trud i znale li si w odpoczynku. Kto ustanowi
siebie w odpoczynku1, b dzie odpoczywa w nim wiecznie. Ja za
mówi wam: b d cie ponad (10) ka dym czasem [...] czas [...]
[mówi to wam. [...] [nie] bójcie si przed [nimi], wobec was
[...ale mówi wam (15): gniew jest czym strasznym [..i kto
wzbudza gniew jest cz owiekiem [strasznym?]. Lecz jak wy
byli cie [...], gdy powstaj z [was?]. Przyj li te s owa o nim z (20)
l kiem i dr eniem. A (l k) ustanowi ich razem z archontami, gdy
z niego nic nie wysz o. Lecz gdy ja wyszed em, otwar em drog i
pouczy em ich (25) o przej ciu, którym przejd wybrani i
samotni2 (121,1), ci, którzy poznali Ojca i uwierzyli w prawd .
(2) A (postacie) wszelkiej chwa y, jakie sk adacie w uwielbieniach, a
wi c je li oddajecie chwa , to sk adajcie (j ) w ten sposób(5):
„Wys uchaj nas, ojcze, wed ug tego, jak wys ucha e swego
Jednorodzonego Syna i zabra e go do siebie3 i da e mu ukojenie
od wielu [cierpie ] [...] Ty za jeste tym, którego si a jest (10)
[niezwyci ona], poniewa twoje bro jest [niepokonana], a
wiat o [twoja jest ...], która o ywia, za [...której] nie mo na
dotkn . [Prawdziwe] S owo [przynios o] (15) [...] odmian ycia
[które wysz o] z ciebie. Ty za jeste My l i ca kowit bezstrosk
dla samotnych” I znów (winni cie si tak modli ): „Wys uchaj
nas, tak, jak wys ucha e swoich (20) wybranych. Dzi ki ofierze

1 Por. EvThom (= Ewangelia Tomasza), log.50 i 90. Por. odpowiednio Ewangelia
Tomasza, t um. A. Dembska, W.Myszor, Katowice 1992.
2 „monachos” por. EvThom log 16,49,75.
3 Por J 16,23.
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twojej wchodz , przez swoje dobre dzie a, ci, którzy wyzwolili
swoje dusze od lepych cz onków, aby mogli ju trwa (122,1) na
wieki. Amen”
(3) B d was poucza : Gdy nastanie czas rozwi zania i pierwsza moc
ciemno ci (5) spadnie na was, nie bójcie si i mówcie: „oto ten
czas nadszed ”. Ale je li zobaczycie jedyny ber o (panowania),
które [...], to ten jest [...](10) nie s z tych [...] wobec was [...]
pozna , e z rzeczy [...] i archontów [...] (15) spadnie na was.
Zaiste, l k jest si [ciemno ci]. Je li b dziecie l ka przedtem,
zanim to na was spadnie, wówczas (l k) was poch onie. (20) Bo
nie ma w ród was kogo , kto was oszcz dzi lub okaza wam
lito , ale wy spogl dajcie w ten sposób na tego, który jest w nim,
poniewa zwyci yli cie ka de s owo, które jest na ziemi. On za
jest (123,1) tym, który zabierze was na miejsce, w którym nie ma
adnego panowania ani adnego tyrana. Je li za [...] wtedy
zobaczycie tych, którzy [...](5) [...] a tak e [b dziecie ich]
[s ucha ]. I ja was pouczam, e [...] My l [...] i e My l istnieje
[...] miejsce prawdy (10) [...] lecz ci [którzy...] [...] wy za [...]
[..miejsce] prawdy. To [za ...w umy le] ywym. Dlatego [...]
razem z wasz rado ci (15) [...] was, aby [...] wasze dusze [...]
eby nie [...] s owo [...] podnie li je (20) [...] i nie mogli
[...rozpozna ] go. [Spójrzcie] na wasz stron wewn trzn i wasz
stron zewn trzn czyni c j [ czym jednym]. O miejscu (124,1)
przej cia – jest ono straszne przed [waszym] obliczem, ale wy z
jedynym umys em, przechod cie obok niego. Jego g boko jest
ogromna, a [jego] (5) wysoko bardzo wielka. [B d cie] jedynym
umys em [...] a ogie wobec [was...] wody [...] wszelkie moce [...]
(10) wobec was. B d [...] i moce [...]. Oni za [...] z przodu.
Pouczam [was o] duszy [to ona] (15) stanie si [ wiat o ci ...] w
ka dym [miejscu...poniewa ] wy [nie jeste cie synami ciemno ci]
i to, e [nie jeste cie synami] zapomnienia [ale to wy jeste cie]
(20) synami [prawdy...] i wy tak e [jeste cie...] wy jeste cie
[synami wiat o ci.]”4.
(4) Mateusz powiedzia : [ „w] jaki sposób [...](125,1)?”
(5) Zbawca powiedzia : „[ je li nie uporz dkujesz] tego, co jest w
tobie [twoje dzie o wprawdzie] pozostanie, [sam jednak zginiesz]”
4 Rekonstrukcja tekstu 124,13-22 wed ug propozycji Létourneau, art.cyt. s.52.
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(6) Juda [powiedzia ]: „Panie (5) [chc poj wszystkie] sprawy [te,
które s w] tych Ma ych. Je li [...], to gdzie wtedy b d ? [...] nie
b dzie. Duch za [...]?” (10).
(7) Pan [rzek do niego:] [...]b d c w [...] przyjm ich. Ci za nie umr
[...] nie b d zniszczeni, gdy poznali (15) [swoich] partnerów
oraz tego, który ich przyjmie. Prawda bowiem szuka m drego i
sprawiedliwego.”
(8) Zbawca [powiedzia }: „Lamp cia a jest umys 5. Jak d ugo (20)
[to, co jest w] tobie jest uczciwe [to jest: twoja wiara] (tak d ugo)
wasze cia a s wiat o ci . Jak d ugo wasze serce jest ciemno ci ,
tak d ugo wiat o (126,1) której w was oczekujecie [daleko jest
od was]. Ja wezwa em [was do siebie], bo chc pój , aby
[...moje] s owo zosta o [w ród was przyj te]. Oto wysy am je do
was”6.
(9) Rzekli mu uczniowie: [Panie], kim jest ten, który szuka, albo [kim
jest ten, który] ods ania?”
(10) [Pan] rzek : „Kto szuka [ jest tak e tym, który] (10) ods ania”.
(11) Mateusz rzek do niego: „[Panie, podczas] gdy ja [ci s ucham] i
mówi (z tob ), to kim jest ten, który [mówi lub kim] ten, który
s ucha?”
(12) [Pan] mu odrzek : (15) „Ten, który mówi, jest tym, który s ucha, a
ten, który widzi jest tym, który ods ania”.
(13) Maria rzek a: „Panie, oto nosz cia o, sk d pochodzi to, e (20) raz
p acz , albo sk d to jest, e si miej ?”
(14) Pan rzek : „Cia o p acze z powodu swoich czynów i z tego, co
pozostaje, ale umys mieje si z powodu (127,1) [owoców]
ducha. Je li ko nie [stoi] w ciemno ci, b dzie móg widzie
[ wiat o ]. Pouczam was [kto nie ma] wiat a, jest ciemno ci .
(5) [Je li kto nie] stan w [ciemno ci] nie mo e zobaczy
wiat o ci. [Synowie za ] k amstwa, zostali zabrani z [...] [...] wy
za b dzie [...wejdziecie do wiat o ci] i (10) [...] istnie na wieki,
[...] [...] wobec kogo [..na] wieki. Wówczas [kara ] was b d
(15)[wszystkie] moce, które s u góry i które s na dole. W

5 Por. EvThom 24.
6 Por. J 16,5-7.
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tamtym miejscu b dzie p acz i [zgrzytanie] z bów z powodu
ko ca ich wszystkich”7.
(15) Juda powiedzia : „Powiedz (20) [nam] Panie, zanim [niebo i]
ziemia powsta y8, co by o [przed nimi] [...]?
(16) Pan rzek : „Ciemno i woda i (128,1) duch, który unosi si nad
[wod 9. Ja] za [zaprawd ] mówi wam, czego szukacie [ i o co
pytacie], oto [jest] (5) w ród was i [ma] moc i tajemnic [...]
ducha, gdy z [ niego si wywodzi]. Z o jednak wyst pi o [ aby
zniszczy ] prawdziwy umys [na wieki]. (10) Oto [dlaczego Z o]
nie mog o [mie trwa o ci]”.
(17) [Juda] powiedzia [do niego]: „Panie, powiedz nam [o duszy],
gdzie si znajduje i umys (15) prawdy, gdzie przebywa?”
(18) Pan [rzek ]: „Ogie ducha powsta po rodku ich dwojga, dlatego
ruch si (mi dzy nimi) pojawi . I powsta w ród nich (20)
prawdziwy umys . Je li cz owiek wzniesie swoj dusz do góry,
wtedy i on [b dzie] wysoko”.
(19) Mateusz za zapyta [go]: (129,1) „[Czy to nie obrzezanie], które
przyj [umys prawdziwy] i czy to ono uczyni o [go mocnym?”10
(20) Rzek ] Pan: „[...jest]mocniejsze od was (5) [...] od was [wszystko,
co] post puje [za wami] i wszystkie sprawy [...] waszego serca.
Jak bowiem wasze serca zaistnia y, które nie (10) [...], w ten
sposób b d w stanie pokona moce, które s z góry i te, które s z
do u. [Ale oto] mówi wam: [kto] ma si , powinien z nie
zrezygnowa i nawróci si a [wybrany niech] (15) szuka i
znajdzie i niech si [weseli]”11.
(21) Juda rzek : „Oto widz , e ka da rzec istnieje [tak, jak] znaki na
[ziemi]12. Dlatego powsta y w ten sposób”
(22) (20) Pan [rzek ]: „Gdy Ojciec ustanawia wiat [zebra ] wody z
niego. {Wtedy jego] Logos z niego wyst pi . (130,1) Istnia w
wielu [cierpieniach?]. By jednak wy ej od tej drogi [gwiazd],
7 Por. Mt 8,12; 13,42.50; 22,13; 24,51; 25,30; k 13,28.
8 Por Rdz 1,1.
9 Por. Rdz 1,2.
10 Por. EvThom 53 i Rz 2,25-29.
11 Por. EvThom 2.
12 Albo „na [niebie]”.
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która okr a ca ziemi . I [doda jeszcze] „Zebrana woda (5)
istnia a ponad nimi (tj. gwiazdami). Poza wod jest wielki ogie ,
który je otacza jak (otaczaj ) mury i to wielokrotnie. Gdy za
wiele zosta o rozdzielone od tego, co by o wewn trz, gdy [Logos]
(10) wyst pi , spojrza [w dó ]. Rzek wówczas do niego (Ojciec):
id i [wy lij co ] z siebie samego, aby [ziemia] nie cierpia a braku
z pokolenia na pokolenie i z wieku na wiek. Wówczas (15) wys a
z siebie ród a mleka i ród a miodu, oliwy i wina, dobrych
owoców o s odkim smaku i (20) dobrych korzenie, aby nie
brakowa o (ziemi) z pokolenia na pokolenie i wieku na wiek.
(23) On za jest ponad [...] (131,1) [...] wyst pi i [ukaza ] swoj
pi kno [...] i na zewn trz [ by a wielka] wiat o , która by a
silniejsza (5) [o czego ] jemu podobnego, gdy on jest [tym,
który] panuje nad [wszystkimi] eonami, które s w górze i na dole.
Z jego ognia wyprowadzono [ wiat o ]. Umocniono jest na (10)
[firmamencie], na górze i na dole. Wszystkie rzeczy zale od
nich. Ona za [...istniej ] na niebie, które jest w górze i na ziemi,
która jest ni ej, (15) a wszystkie rzeczy w ród nich, zale od
nich”.
(24) Gdy [ Juda to] s ysza , upad [aby z o y pok on] i odda chwa
Panu.
(25) [Maria] zapyta a swoich braci: (20) „[Rzeczy], o które pytacie
Syna [Cz owieczego], gdzie je umie cicie?”
(26) Pan jej odpowiedzia : „Siostro, [nikt] nie mo e pyta o te rzeczy
poza tym, który ma miejsce (132,1) aby je z o y w swym sercu,
[mo e z tego wiata wyj i [do tego miejsca] wej [...], e nie
b dzie zatrzymany w tym (5) wiecie n dzy”
(27) Mateusz rzek : „Panie, chc zobaczy miejsce ycia [miejsca], w
którym nie ma z a, lecz jest [ wiat o ] czysta”.
(28) Pan (10) rzek : „Bracie, Mateuszu, nie b dziesz móg go zobaczy ,
jak d ugo nosisz cia o”.
(29) Mateusz rzek : „Panie, je li go nie mog zobaczy , to pozwól mi
(je) pozna .
(30) (15) Pan rzek : „Ka dy, kto pozna siebie samego, zobaczy go w
ka dej rzeczy, która jest tylko w nim ustanowiona, aby j
wykona . I sta si [w ten sposób równy miejscu] temu pod
wzgl dem jego dobra”.
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(31) (20) Juda zapyta mówi c: „A to trz sienie ziemi, które porusza
ziemi [jak si ] porusza?”
(32) Pan wzi kamie , chwyci go w swoj r k (133,1) [i rzek do
niego: „Czym jest] to, co chwyci em w swoj r k ?”
(33) Odrzek : „To kamie ”.
(34) Powiedzia im: „Ten, który d wiga ziemi , jest tak e tym, który
d wiga niebo. (5) Gdy jakie S owo wychodzi z Wielko ci, kieruje
si ponad tego, który d wiga niebo i ziemi . Ziemia bowiem nie
dr y. Gdyby dr a a, mog aby upa . Ale (jest inaczej), aby
Pierwsze (10) S owo si nie wynosi o, bo to ono ustanowi o
kosmos i przez on powsta i otrzyma zapach dzi ki niemu13.
Ka d rzecz bowiem, która nie dr y, ja [zwiastuj ] wam,
wszystkim synom ludzkim.(15) Bo wy pochodzicie z owego
miejsca. (Wy), co mówi z rado ci i prawd : wy pochodzicie (z
niego) w waszych sercach. Lecz je li przychodzi (S owo) z cia a
Ojca poprzez ludzi (20) i nie zostaje przez nich przyj te, ponownie
zawraca do owego miejsca. Kto nie poznaje sprawy doskona o ci,
nie poznaje niczego. Je li kto nie stan w ciemno ci, nie b dzie
móg widzie wiat o ci (134,1)14.
(35) Je li kto nie poza, w jaki sposób powsta ogie , zostanie w nim
spalony, bo nie pozna jego korzenia. (5) Je li kto nie pozna
wpierw wody, nie poznaje niczego. Bo jaki jest po ytek z tego, e
w niej przyjmie chrzest? Je li kto nie pozna , w jaki sposób
powsta (10) wiatr, który wieje, to jak ucieknie przed nim? Je li
kto nie pozna cia a, które nosi, jak powsta o, to zostanie
zniszczony razem z nim. A ten, kto nie pozna Syna, (15) w jaki
sposób pozna Ojca? A ten, kto nie pozna korzenia wszystkim
rzeczy, (rzeczy te) pozostan dla niego ukryte. Ten, kto nie pozna
korzenia z a, nie jest wobec niego obcym. Ten, (20) kto nie pozna,
w jaki sposób przyszed , nie b dzie wiedzia , w jaki sposób ma
wyj i nie jest obcym wobec tego wiata, który si wynosi i który
si uni a.
(36) Wówczas [wzi ] Jud (25) Mateusza i Mari (135,1) [aby
pokaza im uko czenie] doskona o ci nieba i ziemi gdy po o y
13 Id c za niemieckim komentarzem mo na inaczej odda : „I ono (t.j. S owo)
otrzyma o zapach dzi ki niemu (t.j. przez kosmos).
14 Por. wy ej 127,1-3.5.
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sw [r k ] mieli nadziej , e j zobacz . Juda podniós swe oczy
(5) i zobaczy miejsce, które by o bardzo wysokie i zobaczy
miejsce g boko ci, które by o ni ej. Juda rzek do Mateusza:
„Bracie, kim jest ten, który chce wst pi na t wysoko albo w
dó (zst pi ) (10) na g boko ? Bo jest tam wielki ogie i wielkie
przera enie”. W tej samej chwili wyszed z niego Logos. Gdy
(Juda) przystan i zobaczy go, jak zst powa , powiedzia do
niego: „Dlaczego zst pi e ?”.
(37) A Syn Cz owieczy pozdrowi ich. Powiedzia im: „Ziarno ze
swojej mocy mia o brak i spad o na dó (20) w g bi ziemi. Ale
Wielko wspomnia a sobie o nim, wys a a Logos do niego.
Przyprowadzi je w gór , przed swoje oblicze, aby nie pozosta o
bez owocu (136,1) pierwsze S owo”. Wtedy jego uczniowie
zdumieli si nad wszystkimi rzeczami, o których im opowiedzia .
Przyj li je w wierze i poznali, e nie ma potrzeby (5) aby
wpatrywa si w z o.
(38) Wtedy rzek do swoich uczniów: „Czy nie powiedzia em wam: jak
g os i jak b yskawica, które s widziany, w taki sposób dobrzy
b d zabrani do (10) wiat o ci?”
(39) Wtedy wszyscy jego uczniowie oddali mu chwa mówi c:
„Panie, zanim objawi e si na tym miejscu, kim by ten, kto ci
odda chwa ? Gdy wszelkie (postacie) chwa y istniej (15) przez
ciebie, albo kim jest ten, kto ci b dzie b ogos awi , bo wszelkie
b ogos awie stwo pochodzi od ciebie”.
(40) Gdy (tak) stali, zobaczy dwa duchy, które jedn jedyn dusz
wzi y ze sob w wielkiej b yskawicy. (20) I S owo wysz o od
Syna Cz owieczego, rzek o: „dajcie im ich szat ” i ma y sta si
takim wielkim i [zrównali si ] z tymi, którzy j przyj li (137,1)
[Nie by o adnej ró nicy] mi dzy nimi. Wówczas [przekona y]
uczniów te [s owa, które wypowiedzia ].
(41) Maria [rzek a do niego: „Oto] widz (5) z o, które [...] od pocz tku
[dotykaj ] gdy s blisko siebie”
(42) Pan powiedzia [do niej ]: „Gdy zobaczy a ich [twój umys ] sta
si wielki. Nie b d [tu jednak trwa .} Gdy za (10) zobaczy a
tego, który istnieje wiecznie, to jest to owe wielki objawienie”
(43) Wtedy rzekli do niego wszyscy: „ Poucz nas o tym”.
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(44) Rzek im: „W czym chcecie te (objawienie) wiedzie ?, [w ] jakim
objawieniu, które przeminie albo (15) w objawieniu wiecznym?” I
powiedzia ponownie: „Walczcie i ratujcie tego, który jest w stanie
pój za [wami ], poszukujcie go i mówcie przez nieb, aby (20)
ka da rzecz, której szukacie, z wami mog a si zgadza . Ja
bowiem mówi wam: Prawdziwie w was przebywa Bóg (138,1)
ywy [ jak i wy ywymi jeste cie ] w nim.
(45) Juda {powiedzia ]: „Zaiste chc [ wiedzie wszystko”
(46) Rzek ] mu Pan [„Bóg] yj cy (5) istnieje [ nie w tym miejscu]
ca ym w braku [...]”
(47) Juda [powiedzia ]: „Kim jest ten, który [nami rz dzi ]?
(48) Pan rzek : „[Oto s ] wszystkie rzeczy, które istniej [...] pozosta e
za (10) to te, ponad którymi wy jeste cie”.
(49) Juda rzek : „Oto archonci s w niebie nad nami. Czy to oni s
tymi, którzy panuj nad nami?”
(50) Pan powiedzia : „To (15) wy b dziecie panowa nad nimi15, ale
gdy odrzucicie od siebie zazdro
po ród was, wtedy
przywdziejecie na siebie wiat o i wejdziecie do komnaty (20)
weselnej”16.
(51) Juda powiedzia : „W jaki sposób b d nam dostarczone te szaty
(weselne)?”
(52) Pan powiedzia : „Niektórzy b d wam przynosi a niektórzy b d
[wam] zabiera . (139,1) To ci, którzy b d wam dawa wasze
szaty. Któ bowiem [b dzie] w stanie osi gn to miejsce, którego
jest godzien? Ale dano szaty ycia (5) cz owiekowi, to on zna
drog , któr b dzie kroczy . A jest to trudne (nawet) dla mnie
samego, aby j osi gn ”.
(53) Maria rzek a: „Podobnie dotyczy to z a na codzienny dzie , ale
robotnik (10) godzie jest swego po ywienia17, a ucze nie jest
podobny do swego nauczyciela”18. S owo to powiedzia a jako
kobieta, która wszystko zrozumia a.

15 Por. 1 Kor 6,3.
16 Por. EvThom 75.
17 Por Mt 10,10; k 10,7; 1 Tm 5,18.
18 Por. Mt 10,25. a tak e J 13,16.
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(54) Uczniowie rzekli do niego: „Czym jest pe nia i (15) czym jest
brak?
(55) Rzek im: „To wy jeste cie z pe ni, a przecie jeste cie w miejscu,
które jest brakiem, a oto jej wiat o wyla a si (20) na mnie”.
(56) Mateusz powiedzia : „Powiedz mi, Panie, w jaki sposób umarli
umieraj i w jaki sposób ywi yj ?”
(57) (140,1) Pan rzek : „Zapyta e mnie o s owo [prawdziwe], o to,
czego oko nie widzia o19 ani ja nie s ysza em poza tob . Mówi
to wam: je li zostaje odsuni te to, (5)co porusza cz owieka,
(cz owiek) mo e by nazwany umar ym i je li yj cy opu ci to, co
martwe, zostanie nazwany ywym”.
(58) Juda powiedzia : „Dlaczego wi c z powodu prawdy zabijaj i
yj ?”
(59) Pan rzek : „Ten, kto jest z prawdy, nie umiera, a kto pochodzi od
kobiety, umiera”20.
(60) Maria rzek a: (15) „Powiedz mi Panie, dlaczego zst pi am na to
miejsce, aby zyska , czy aby straci ?”
(61) Pan rzek : Ukazujesz nadmiar Objawiaj cego”21.
(62) Maria rzek a do niego: (20) „Panie, czy jest miejsce, które le y
od ogiem, albo mu brakuje prawdy?”
(63) Pan rzek : „To miejsce, w którym mnie nie ma”.
(64) Maria rzek a: „Panie, jeste l kiem i podziwem (141,1) a
jednocze nie ogniem, który poch onie tych, którzy ci nie znaj ”.
(65) Mateusz powiedzia : „Dlaczego nie udajemy si natychmiast do
odpoczynku?”
(66) Pan (5) rzek : „Gdy tylko od o ycie te ci ary”.
(67) Mateusz rzek : „ W jaki sposób ma y przy czy si do wielkiego?”
(68) Pan rzek : „Gdy pozostawicie (10) czyny za sob tak, e nie b d
mog y i za wami, wtedy udacie si na odpoczynek”.
(69) Maria rzek a: „Chc pozna ka de dzie o, jak istnieje”.

19 Por EvThom 17 i 1 Kor 2,9.
20 Por. Ewangelia Egipcjan: Klemens Al. Stromata III, 45,3; 64.1. Wypisy z
Theodota 67,2-4 ( Klemens Al. Wypisy z Theodota, Kraków 2001, s.68).
21 Termin „menytes” na okre lenie Jezusa por. Klemens Al. Stromata V,34.1.
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(70) Pan (15) rzek : „Kto b dzie szuka ycie : tym bowiem jest ich
królestwo. Odpoczynek tego wiata jest z udny a jego z oto i
srebro zwodnicze”22.
(71) Rzekli mu jego (20) uczniowie: „Co powinni my robi , aby nasze
dzie o by o doskona e?”
(72) Pan rzek : „B d cie przygotowani na wszystko. B ogos awiony
cz owiek, który znalaz (142,1) wojn i zobaczy walk na w asne
oczy [...] nie zabija ani nie zosta zabity, lecz wyszed jako
zwyci zca”.
(73) Juda rzek : „Powiedz mi, Panie, jaki (5) jest pocz tek drogi?”
(74) Rzek : „Mi o i dobro, Gdyby jedno z tych by o w ród archotów,
nie by oby w ród nich nigdy z a”.
(75) Mateusz rzek : „Panie, (10) mówi e nieustannie o ko cu
wszystkiego”.
(76) Pan rzek : „Wszystkie sprawy, o których wam mówi em,
poj li cie i przyj li cie je w wierze. Je li je poznali cie, to s
wasze (15) je li nie (poznali cie), to nie s wasze”.
(77) Rzekli mu: „Czym jest o miejsce, do którego pójdziemy?”
(78) Pan rzek : Miejsce, które mo ecie osi gn , znajduje si tam,
przed wami”.
(79) (20) Maria rzek a: „Czy ka da rzecz jest tak zbudowana, e si j
widzi?”
(80) Pan rzek : „Powiedzia em wam: kto widzi, mo e ods oni ”.
(81) Zapytali go jego uczniowie, których by o dwunastu: „Nauczycielu
(143,1) brak troski [...] poucz nas o [...]”
(82) Pan rzek : „[Je li pojmiecie] rzeczy, o których [wam]
powiedzia em, wtedy b dziecie nie miertelni, gdy [zachowacie]
ka d rzecz”.
(83) Maria rzek a: „Jedno, jedyne s owo chc powiedzie Panu o
tajemnicy prawdy. Stan li my ju w niej, a (10) przecie (nadal)
jeste my jawni dla kosmicznych (bytów)”.
(84) Juda powiedzia do Mateusza: „Chcemy wiedzie , jaki to jest
rodzaj ubrania, który przywdziejemy na siebie, gdy b dziemy
wychodzi ze zniszczenia (15) cia a”.
22 Por. Jk 5,3.
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(85) Pan rzek : „Archonci i zarz dcy maj szaty przej ciowe, s one
nietrwa e, wy za jako dzieci prawdy macie przyj (20) na siebie
nie szaty przej ciowe, lecz mówi wam: b dziecie b ogos awieni,
gdy z nich si rozbierzecie23. Bo nie jest to adna wielka rzecz
(144,1) [odrzuci ] to, co jest zewn trzne”.
(86) [Juda] rzek : „Mówi i przyjmuj [...]”
(87) Pan rzek : „[Ten, kto] waszego Ojca (5) [przyj jako My l]”.
(88) Maria rzek a: „Jaki to rodzaj ziarna gorczycy?24 Czy jest on z
nieba czy z ziemi?”
(89) Pan rzek : „Gdy Ojciec ustanowi dla siebie (10) kosmos
pozostawi wiele (do zrobienia) przez matk Pe ni. Dlatego sieje
on i dzia a”.
(90) Juda powiedzia : „Powiedzia e to nam z Umys u prawdy. Gdy
modlimy si (15), to w jaki sposób mamy si modli ?”
(91) Pan rzek : „Módlcie si w miejscu, gdzie nie ma kobiety”.
(92) Mateusz rzek : „Gdy powiedzia nam „módlcie si w miejscu
gdzie nie ma kobiety” (to oznacza): zniszczcie (20) dzie a
kobieco ci25 i to nie dlatego, e jest inne narodzenie, lecz, e ju
zaprzestan rodzi ”.
(93) Maria rzek a: „Czy nie zostan zniszczone w wieczno ci?”
(94) Pan rzek : „Ty jeste t , która wie, e b d rozwi zania (145,1) i
e zostan zniszczone ponownie dzie a kobieco ci na [tym
miejscu]”26.
(95) Juda powiedzia [do] Mateusza: „Zostan rozwi zane dzie a (5)
kobieco ci. [Wówczas] archonci b d [wzywa swoje miejsca] a
(my) b dziemy w ten sposób przygotowani do nich”.
(96) Pan rzek : „Czy ogl daj was, czy raczej ogl daj tych, którzy
(10) was przyjmuj ? Oto s owo prawdziwe wyjdzie od Ojca ku
g boko ci w milczeniu i b yskawicy, która rodzi. Widz go albo
mog co przeciw niemu? Ale wy (mo ecie) wi cej. (15) Wy
rozpoznali cie drog , której ani anio owie ani moce, nie pozna y.
Lecz jest to (bardziej droga) Ojca i Syna. Oni bowiem dwaj [s ]
23 Por. EvThom 37.
24 Por Mt 13,3; Mk 4,30-32; k 13,18 EvThom 20.
25 Por. Ewangelia Egipcjan: Klemens Al. Stromata III,63,1.
26 „Miejscem” jest wiat doczesny.
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jednym. A wy b dziecie kroczy (20) drog , któr poznali cie.
Nawet gdyby archonci byli wielkimi (tej drogi) nie osi gn . Ale
oto mówi wam: Trudno jest i mnie samemu, abym j osi gn
(146,1).
(97) Maria rzek a do Pana: „Gdy dzie a [zostan rozwi zane, to co
oznacza e si je] rozwi zuje?”
(98) Pan odrzek : „Wiesz przecie , [ w dniu (5) w którym je] rozwi ,
cz owiek] wejdzie do swego miejsca”.
(99) Juda rzek : „W czym objawia si duch?”
(100) Pan rzek : „w czym objawia (10) si miecz?”
(101) Juda rzek : „W czym objawia si wiat o ?”
(102) Pan rzek : „Objawia si w wieczno ci”.
(103) Juda rzek : „Kim jest ten, który przebacza czyje czyny? (15)
Czy s to czyny, które przebacza si wiatu, [czy to wiat]
przebacza te czyny?”
(104) Pan rzek : „Kim jest ten, [który...] Ten, który pozna te [czyny].
Jego bowiem (20) jest rzecz czyni wol Ojca. Wy za
podejmujecie walk , aby gniew i zazdro spo ród was odrzuci i
winni cie si rozebra z waszych [uczynków] i nie powinni cie
[...] (147,1) [...1-8...], [...9-10...] ja [...] (12) [...]jego [...] [...] was
zgani [...] mówi bowiem [...] (15) was, e nie [zostaniecie]
przyj cie [...] wielu. [...] kto szuka , gdy [znalaz prawdziwe
ycie]. Ten b dzie odpoczywa i y na (20) [wieki. Ja] za mówi
wam: [strze cie si ] aby cie nie wprowadzili w b d waszych
duchów i dusz”.
(147,23) [Dialog] Zbawcy.
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