Apokalipsa Paw a
(NHC V, (17,19))
(t umaczenie: Wincenty Myszor, Apokryfy Nowego Testamentu, Listy i
Apokalipsy chrze cija skie, pod. red. M. Starowieyskiego, Kraków 2001,
s. 212-214)

[...](18,1)[...] (3) drogi i powiedzia do niego: „jak drog (5)
[dojd ] do Jerozolimy ?” [Odrzek ] ma y ch opiec: „powiedz (mi
najpierw) swe imi , abym móg ci pouczy o drodze”. Ma y ch opiec
(10) zna jednak [kim jest Pawe ] a chcia (tylko) porozmawia z nim
tymi s owami, aby w ten sposób znale okazj do rozmowy z nim.
Ma y ch opiec odrzek wi c (15) mówi c: „znam ciebie, Pawle, jeste
tym, który zosta pob ogos awiony w onie swej matki a ja
[przyszed em] do ciebie, eby poszed do Jerozolimy, do swych
wspó aposto ów (20) poniewa zosta e powo any1, a ja [w druj ] z
tob . Obud swój umys , Pawle i [...] (19,1) bowiem [...] wszystek,
który [...] w ród w adców, pot g, archanio ów, mocy i (5) ca ego
pokolenia demonów [...] ten, który objawia cia a dla nasienia duszy”.
Gdy zako czy t wypowied (10) rzek do mnie: „obud swój umys ,
Pawle i zobacz, e ta góra, na której stoisz, jest gór Jerycha i na niej
poznasz rzeczy ukryte, w tych, które s objawione. (15) Dwunastu
aposto ów za , do których si udajesz, to duchy wybrane. I pozdrowi
ciebie”. Podniós oczy i zobaczy ich (20) jak go pozdrowili.
Wtedy ma y ch opiec, który z nim rozmawia wprowadzi go w
gór na wysoko a do trzeciego nieba2 a przeszed (dalej) (25) w
gór , do czwartego nieba. Odezwa si do niego Duch wi ty w te
s owa: „Spójrz i zobacz swój obraz na ziemi”. I spojrza (30) w dó i
zobaczy tych, którzy byli na ziemi [I zobaczy ] którzy byli na [...]
(20,1) Spojrza znów w dó i zobaczy dwunastu aposto ów po jego
prawicy i lewicy stworzenia. Duch za (5) porusza si przed nimi.

1 Por. Ga 1,17-18; 2,15a.
2 Por. 2 Kor 12,2.
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Oto ujrza em w czwartym niebie anio ów swego rodzaju podobnych
do Boga. Zobaczy em jak ci anio owie wydobywali dusz z ziemi (10)
umar ych. Umie cili j u wej cia do czwartego nieba. Anio owie
wymierzali jej ch ost . Dusza za odpowiada a w te s owa: „Jaki grzech
pope ni am (15) na wiecie?”. Odpowiedzia celnik, który siedzia w
czwartym niebie, mówi c : „Nie godzi o si tobie pope nia tych
wszystkich niesprawiedliwo ci w wiecie (20) umar ych”. Dusza
odrzek a w te s owa: „przyprowad wiadków, nich ci powiedz , w
jakim ciele pope ni am niesprawiedliwo ” [„chcesz] eby przynie
ksi g , eby j odczyta ?”. I przyszli trzej wiadkowie. Odpowiedzia
pierwszy mówi c: „Czy i ja nie zaistnia em w jakim ciele ? O drugiej
godzinie [przyszed em i ] powsta em przeciw tobie (21,1) a znalaz a
si w gniewie, z o ci i zawi ci”. A drugi odezwa si i rzek : „Czy i ja
nie by em (5) na wiecie ? Wyszed em oko o pi tej godziny i
widzia em ci i po da em ciebie”. Ale teraz uwa aj, oskar am ci z
powodu morderstwa, które pope ni a ”. Odezwa si i trzeci (10)
mówi c: „Czy nie ja przyszed em do ciebie o dwunastej godzinie dnia,
gdy s o ce ma ju zachodzi ? Da em ci ciemno a sko czysz
grzeszy ”. (15) Gdy duszy to us ysza a popatrzy a w dó i bardzo si
zasmuci a. Potem popatrzy a w gór i wtedy wrzucili j w dó . (20) I
znalaz a si w ciele, które zosta o dla niej przygotowane. I oto ich
wiadectwa zosta y spe nione.
Ja za popatrzy em w gór i zobaczy em Ducha, który mówi do
mnie (25): „Pawle, chod , podejd do mnie”. Ja za w drowa em i
otworzy a si brama i wszed em do pi tego nieba. Zobaczy em (wtedy)
towarzysz cym mi (30) aposto ów id cych ze mn (22,1) dok d Duch z
nami chodzi . I zobaczy em jakiego strasznego anio a w pi tym niebie,
który trzyma elazn lask w swej r ce3. (5) By o z nim jeszcze trzech
anio ów. I spojrza em na ich twarze. Oni za wspó zawodniczyli ze
sob . Mieli bicz w swych r kach i p dzili dusze (10) na s d. Ja za
szed em z Duchem. I otwarto mi bram . Wi c weszli my do szóstego
nieba. I zobaczy em towarzysz cych mi aposto ów (15) id cym ze
mn . A Duch wi ty prowadzi mnie na ich czele. Popatrzy em w gór
i zobaczy em ogromne wiat o, które wieci o w dó , a do pi tego
nieba. Odezwa em si (20) do celnika, który by w szóstym niebie w te

3 Por. Ap 19,15.
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s owa: „Otwórz mnie i Duchowi wi temu, który jest przede mn ”.
Otworzy mi bram siódmego nieba.
(25) [Zobaczy em] starego cz owieka [podobnego] do wiat o ci,
którego [szaty] by y bia e. [Jego tron, który by ] w siódmym niebie [by
siedemkro ] ja niejszy od s o ca4 (30). Odezwa si (23,1) ów starzec
mówi c w te s owa do mnie: „Dok d chcesz i , Pawle, b ogos awiony
i wybrany ju w onie matki ?” (5) Ja za spojrza em na Ducha, a ten
skin
mi g ow
mówi c do mnie: „rozmawiaj z nim”.
Odpowiedzia em zwracaj c si do starca: Chc wej do miejsca, (10)
z którego pochodz . Odpowiedzia mi starzec: „Sk d wi c jeste ?”
Odrzek em wi c w te s owa: Chc doj do wiata tych, którzy umarli,
aby zabra do niewoli (15) t niewol , któr oni uczynili niewol w
czasie niewoli babilo skiej5. Odpowiedzia mi starzec mówi c: „W
jaki sposób b dziesz móg (20) oddali si ode mnie ? Spójrz i zobacz
te w adze i te moce” . Wówczas Duch odezwa si Duch mówi c: „Daj
mu znak, który trzymasz w r ce i (20) wypu cie ci ”. I wtedy da em
mu znak. On odwróci sw twarz w dó , ku swemu stworzeniu, w
stron tych, którzy byli jego mocami.
I wtedy otworzy o si siódme (30) niebo i weszli my do (24,1)
Ósmego. Zobaczy em dwunastu aposto ów. Oni pozdrowili mnie i
weszli my do dziewi tego nieba. (5) Pozdrowi em wszystkich, którzy
byli w dziewi tym niebie i weszli my do dziesi tego nieba. Ja za
pozdrowi em towarzysz cego mi Ducha. Apokalipsa Paw a (24,9).

4 Por Dn 7,9.13.
5 Por. Ef 4,8b-10.
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