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(24,10) Apokalipsa Jakuba’ . Pan by tym, który rozmawia ze
mn :’ „Popatrz na doskona o swojego zbawienia.’ Da em ci znak o
tym, Jakubie’ bracie mój; bo nie bez powodu nazwa em (15) ci moim
bratem, chocia jeste moim bratem’ nie wed ug materii, ani nie jestem
w’ nie wiadomo ci co do ciebie, a i ty je li’ ci dam znak, poznasz i’
pos uchasz (co nast puje). Nic nie istnieje poza (20) tym, który jest.
Jest on bez imienia’ jest nie do nazwania’. Ja sam tak e jestem nie do
nazwania’ bo wywodz si od tego, który istniej. A (jednak)’ nadano
mi pewn liczb imion.; dwaj (tylko) (25) wywodz si z Istniej cego,
(ale) ja’ jestem przed tob . Skoro za zapyta e ’ o kobieco (to
powiem), e kobieco ’ istnia a, ale najpierw nie by o kobieco ci,
ale(30) (ju ) przygotowywa a sobie moce i bóstwa’. Nie istnia a
jeszcze jednak, gdy wychodzi em (25,1), gdy to ja jestem obrazem
Istniej cego.’ Wyprowadzi em bowiem jego obraz’, aby synowie
Istniej cego’ poznali, czym jest to, co do nich nale y (5) a co jest dla
nich obce. Oto’ objawi ci wszystko’ z tej tajemnicy. Pochwyc mnie’
wprawdzie pojutrze, ale moje’ wybawienie stanie si bliskie” (10).
Jakub odrzek : „Rabbi, powiedzia e ” „pochwyc mnie”, a ja’ co mam
(wtedy) robi ?” Odrzek mi:’ „Jakubie, nie l kaj si ’ Ciebie tak e
pochwyc (15), ale oddal si z Jerozolimy.’ Ona bowiem zawsze
podaje kielich’ goryczy synom’ wiat o ci. Tu jest miejsce pobytu’ dla
(wielkiej) liczby archontów (20) ale wybawienie twoje b dzie ocalone’
przed nim. Oby móg ’ pozna , kim oni s i’ jakiego s rodzaju,
b dziesz [...]’ i pos uchaj: oni nie s [...]’ (25) lecz archontami[...]’
Tych dwunastu [...]’ s [...] na’ dó [...]’ archontów (30) [...]
(26,1) na hebdomad , która do nich nale y”.’ Rzecze Jakub:
„Rabbi, czy istnieje wi c’ dwana cie hebdomad’ a nie siedem, jak to’
jest (zapisane) w Pismach ?” Odrzek ’ Pan: „Jakubie, ten, który mówi ’
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w Pi mie, pozna tylko do’ pewnego stopnia. Ja za objawi ci’ to, co
wysz o do tego (10) któremu nie nadano liczby. Dam ci znak o’ ich
liczbie, a o tym, co wyszed od’ Niezmierzonego, dam ci znak na temat
ich’ miary”. Jakub odrzek : „ A wi c’ Rabbi, policzy em (15) je, to
siedemdziesi t dwa naczynia”’. Odrzek Pan: „To s ’ siedemdziesi t
dwa niebiosa, które’ s im podleg e. To s moce w’ ich wszystkich
w adzach, a zosta y (20) ustanowione przez nich’ i to s w a nie ci,
którzy zostali rozdzielenie’ nad ka dym miejscem, które znajduje si ’
pod w adz dwunastu archontów.’ Mniejsza si w ród nich (25)
stworzy a sobie anio ów’ i niezliczone wojska.’ [Temu, który] istnieje
dano bowiem’ [...] z powodu’ [...], który jest’ (30) [...] niezliczone.
(27,1) Je li chcia by je’ policzy , nie b dziesz’ mia si y (by to
zrobi ) tak d ugo, a wyrzucisz’ z siebie lepych my li (5) t p tl ,
która ci otacza ze strony’ cia a a wtedy (tak e) dojdziesz do’ tego,
który Istnieje.’ I nie b dzie ju wi cej’ Jakubem, lecz b dziesz tym,
(10) który jest. I wszystkim, którzy s ’ bez liczby, zostan nadane
imiona, im wszystkim.”’ (Jakub za rzek :) „Ale’ Rabbi, jak doje (15)
do tego, który istniej, gdy’ wszystkie si y i wojska’ uzbrajaj si
przeciwko mnie?”’ Powiedzia mi: „moce te nie’ s uzbrojone tylko
przeciwko tobie (20) ale uzbrojone s jeszcze przeciwko komu innemu;
‘ moce te uzbrajaj si przeciw mnie’ . I uzbrojone s z innymi
mocami’ . A uzbrojone s przeciwko mnie’ z powodu s du. Nie da y
[...] (25) jej we mnie [...]’ przez nich [...]’ Na tym miejscu [...]’
cierpie . B d [...]’ w nich [...] on ma[...] (28,1) ani ja nie b d ich
gani .’ Niech nastanie we mnie milczenie’ i ukryta tajemnica. Ale’
l kam si ich gniewu” (5) Rzecze Jakub: „Rabbi, je li’ b d si zbroi
przeciwko tobie, to’ nie ma tu (podstaw) oskar enia. Przyszed e w
gnozie’, aby móc gani ich niewiedz . Przyszed e ’ w pami ci, aby
móc gani ich (10) zapomnienie. Ale zatroska em si ’ o ciebie. Bo oto
zst pi e ’ ku wielkiej niewiedzy, ale’ nie splami e si ni w niczym’.
Oto zst pi e do zapomnienia (15) a przecie pami pozosta a przy’
tobie. Porusza e si w b ocie’ a szaty twoje nie zosta y zbrukane.’ Nie
zosta e pogrzebany ‘ w ich brudzie, ani (w ten sposób) nie (20)
pochwycili ciebie. Nie by em’ (najpierw) jak oni, ale przyj em’ na
siebie wszystko to, co do nich nale y. Powsta o we mnie’ zapomnienie,
a jednak pami tam’ o rzeczach, które do nich nie nale . (25) Powsta
we mnie brak’ [wiedzy], a jednak jestem w ich’ [...] znalaz em gnoz o
nich’ [...] nie dla ich cierpie ’ [...] lecz przestraszy em si (30) [ich] bo
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maj w adz ; co (29,1) b d wi c czyni ? Co mog ’ powiedzie ? albo
jakie s owo’ mog powiedzie , aby ich omin
?” Rzecze’ Pan:
„Jakubie, chwal (5) twoj rozwag i twój l k’. Je li b dziesz si
wytrwale stara ’ to nie martw si o nic innego’ jak tylko o swoje
wybawienie. Oto’ bowiem udoskonal (twój) los (10) (ju ) tu na tej
ziemi, wed ug tego, ‘ powiedzia em w niebiosach.’ I objawi ci’ twoje
wybawienie”. Rzecze Jakub:’ „Rabbi, w jaki sposób po tych
(wydarzeniach), (15) objawisz si nam znowu.’ Po tym, jak ci
pochwyc ’ i gdy wype niaj c ten los’ wejdziesz do tego, który’ istnieje
?” Odrzek Pan: „Jakubie (20) po tych (wydarzeniach) objawi ci’
wszystko, i to nie tylko z powodu’ ciebie samego, ale z powodu’
niewiary ludzi’ aby (wreszcie) wiara (25) nasta a w ród nich. Gdy ’
wielu jest tych, którzy dost pi ’ wiary i’ wzrasta b d w [niej]’ a [...]
(30,1) A nast pnie objawi si ’ aby ukara archontów, gdy’ objawi im
tego, który jest nie do pochwycenia. Je li (5) zostanie pochwycony, to’
on ich wszystkich pochwyci.’ Teraz jednak odejd . Pami taj’ o tym, co
powiedzia em i’ pozwól, e wejdzie to w ciebie”. Rzek (10) Jakub:
„Panie, b d si pieszy (by dzia a )’ tak, jak mi powiedzia e ”.
Pozdrowi go’ Pan i dokona ’ tego, co by o trzeba. Gdy Jakub’ us ysza
o jego cierpieniach (15) zasmuci si bardzo. ‘ Oczekiwali wi c na
znak’ jego przyj cia. I przyrzek (to) po’ (wielu) dniach. Jakub za ’
poszed na gór (20) któr nazywaj Gaugelan’ razem ze swymi
uczniami,’ którzy s uchali go (jeszcze)’ w [utrapieniach]. On nie’ [
wiedzia } jeszcze, e jest Pocieszyciel (25) i rzek : „ ten jest’ [...]
drugim’ [...] t um si rozproszy ’ a Jakub [pozosta ]’ [na miejscu i]
modli (30) si tak [jak] (31,1) mia to w zwyczaju’ i objawi mu si
Pan.’ On za przesta si modli ’ obj go i uca owa (5) go mówi c:
„Rabbi,’ znalaz em ci . S ysza em o twoich’ cierpieniach, które
wytrzyma e i’ zasmuci em si bardzo, bo znasz’ moje wspó czucie. I
(100 dlatego zastanowiwszy si nie chc ’ ju wi cej ogl da tego ludu.
B d ’ s dzeni z powodu tego, co zrobili.’ Bo to, co pope nili
sprzeciwia si ’ uczciwo ci”. Pan odrzek : (15) „Jakubie, nie troszcz’
si o mnie ani o ten’ lud. Bo to ja sam’ zaistnia e w sobie samym. W
adnej chwili’ nie podda em si cierpieniom, w jakikolwiek sposób.
(20) Nie by em prze ladowany’ a lud ten nie uczyni ’ mi niczego
z ego.’ By ustanowiony jako’ obraz dla archontów (25) i zas ugiwa na
to, eby [zosta zniszczony ?]’ przez nich. Lecz [...]’ archonci[...nie
tego],’ który [cierpia ...]’ lecz [b d c....swój]’ (30) gniew przeciw [...]’
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sprawiedliwemu [...który ?] (32,1) by jego s ug . Dlatego i ‘ ty masz
na imi Jakub’ Sprawiedliwy. Widzisz, w jaki’ sposób staniesz si
trze wym, gdy tylko zobaczy e (5) mnie. I porzuci e t ’ modlitw , bo
jeste ’ sprawiedliwym Boga i poniewa ’ mnie obj e i mnie
uca owa e .’ Zaprawd mówi ci, e (10) poruszy e (tym) wielki
gniew i’ w ciek o przeciw sobie’, lecz (sta o si tak), eby i inne
rzeczy powsta y”.’ Jakub za by zal kniony i’ p aka . By bowiem
smutny. (15) Usiedli wi c’ obydwaj na skale. Rzek ’ Pan do niego:
„Jakubie,’ b dziesz wydany na te cierpienia, ale ni’ b d smutny. Cia o
bowiem si (20) l ka - otrzymuje to co si ’ mu nale y. Ty za sam si
nie’ l kaj ani nie obawiaj”.’ I Pan uko czy (te s owa). Gdy Jakub’ to
us ysza ,’ (25) [otar ] zy, które nap yn y mu’ [do oczu], a by y one
gorzkie bardzo’ [...], które’ [... Rzecze] Pan do niego: ‘ [Jakubie oto] ja
(33,1) objawi ci twoje zbawienie.’ Je li ci pochwyc ’ i je li poddasz
si tym cierpieniom’ to wówczas wielu wyst pi zbrojnie przeciw tobie
(5) aby móc ci pochwyci . Szczególnie’ za trzej spo ród nich b d ’
starali si ci pochwyci . To ci, ‘ którzy siedz jako celnicy, a’
pobieraj nie tylko c o, lecz (10) api dusze (na sposób) z odziejski.
Je li’ wi c wpadniesz w ich r ce’ jeden spo ród nich, który jest ich
nadzorc , powie ci: (15) „Kim jeste ?” albo „Sk d jeste ?”’
Powiniene odpowiedzie mu: „ja’ jestem synem i pochodz ’ od Ojca’.
On ci znów zapyta:’ „jakiego rodzaju jestem synem?” i ‘ (2) „do
jakiego Ojca nale ysz?”’ Powiniene odpowiedzie : „Ja’ pochodz od
Ojca, który istnia wcze niej’ i jestem synem, który istnieje w’
Istniej cym wcze niej”. Wówczas zapyta (25) ci : „ W jakim [celu
przyszed e ?]’ Masz wtedy mu odpowiedzie : [„przyszed em]’ w tym
[który Istnieje wcze niej]’ abym móg [zobaczy naszych]’ [ i tych]
którzy [s obcymi] (30) [... Zapyta ci : „kim s ci, którzy] (31,1) s
obcymi?”. Powiniene mu powiedzie : ‘ „Nie s oni ca kowicie
obcymi, ‘ lecz pochodz od Achamoth’ która jest kobiet . I to s byty,
które (5) stworzy a, gdy przenios a to pokolenie’ na dó , z dala od
Istniej cego’ najpierw. Nie s to jednak’ byty obce, lecz nale do
naszych.’ S bowiem nasze, gdy ta, która’ (10) nad nimi panuje,
wyst pi a z tego, który istnieje jako pierwszy. S ’ za obcymi, gdy
ten, który’ istnieje jako pierwszy, nie mia ’ czno ci z t , która ich
(15) wówczas stwarza a”. Gdy ci znów zapyta: ‘ „dok d idziesz?”
powiniene ‘ mu odpowiedzie : „do miejsca, sk d wyszed em, ‘ tam
chc doj ”’. Je li te rzeczy (im) odpowiesz, unikniesz (20) ich ataków.
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Je li’ jednak wpadniesz w r ce’ trzech stra ników’ którzy zabieraj
dusze jak’ [z odzieje] w tym miejscu(20)[...] tym powiniene ’
[powiedzie : „ja] jestem naczyniem’ [które kosztowniejsze jest]
bardziej ni [kobieta]’ [która.....] (35,1) [...] z których’ wasza [matka].
Bowiem’ [jak d ugo nie znacie] swego korzenia’ tak d ugo i wy sami
nie b dziecie (5) trze wi [...]. Ja sam b d wzywa ’ niezniszczaln
gnoz ’ któr jest Sophia, ta, która’ istnieje w Ojcu, która jest matk ’
Achamoth. Ojciec (10) nie by nim dla Achamoth, ani’ (jej matka) nie
mia a m skiego towarzysza, ale’ jest to kobieta, która pochodzi od’
kobiety. Stworzy a was’ bez m czyzny b d c tylko sama, (15) w
braku wiedzy o tych,’ którzy yj w jej matce. My la a, ‘ e tylko ona
sama istnieje.’ Ja za zawo a em do’ jej matki”. I wówczas (20) zostan
zaniepokojeni’ i b d obwinia swój’ korze , oraz ród’ swej matki. Ty
za ’ wst pisz do tych, którzy(25) s twoimi, gdy tylko’ [ich wi zy
odrzuci e , t. j. dusz ?] [... 26-28...] (36,1) Istniej cy najpierw. [Oni
s ]’ obrazami dwunastu’ uczniów i dwunastu’ towarzyszy [...] (5)
Achamoth, która si ’ t umaczy jako „Sophia”. ‘ „ kim za ja jestem i ‘
kim jest niezniszczalna Sophia,’ przez któr zostaniesz zbawiony (10
razem ze wszystkim synami Istniej cego.’ Te rzeczy, które poznali i ‘
które s ukryte w ród’ nich, ty powiniene ukry w sobie samym’,
masz (o nich) zachowa milczenie (15) jednak masz je objawi ’
Addaiosowi. Je li odejdzie’ to wówczas wybuchn ’ walki wobec tej
ziemi. [ Op akuj]’ wie tych, którzy s w Jerozolimie (20) Addai niech
przyniesie te rzeczy’ w sobie samym. W dziesi tym’ roku Addai (ma)
usi ’ i spisa je. A’ je li je spisze (25) [nale y je] poda [dalej] i gdy
zostan przekazana’ [...]. Ma on [...]’ [...27-29...] (37,1) [...1-3...]’ [...]
je li [...] (5) ka dy [...] [pierwszy ?...] nazwano go [imieniem]’ Lewi.
To on ma przynie ’ [...bez] s ów]’ [dla nich?...] na (10) podstawie
tego, co wpierw powiedzia em’ [ma wzi
sobie] kobiet ’ spoza
Jerozolimy w jej [...] i ma sp odzi dwu’ synów z niej. (15) Ci za
powinni odziedziczy te rzeczy’ [oraz] rozeznanie tego co’ [...]
wznios e i powinni’ przyj od niego (co ) z jego’ umys u. M odszy
za jest (20) wi kszy spo ród nich.’ Te sprawy niech wi c pozostan
dla niego’ ukryte w nim samym a dojdzie’ do wieku siedemnastu’ lat
[...]’[...25-29...] (38) [...1-4...] (5) spo ród nich. B dzie prze ladowany’
bardzo ze strony tych, którzy s ’ jego wspó [rodakami ?...]. Zostanie’
og oszony [ przez nich]’ I on b dzie to s owo (10) g osi . Wówczas
stanie si ’ zasiewem [zbawienia]” ’ Rzek Jakub: „ja sam’ nabieram
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odwagi [...]’ a oni staj si [...] (5) mojej duszy. Jest inne jeszcze
pouczenie’ o które ci prosz : kim s owe [siedem]’ kobiet, które sta y
si ’ twoimi uczennicami ? Bo oto’ b ogos awi ci ka da (10) kobiet. Ja
za zdumiewam si , ‘ w jaki sposób naczynia’ tak s abe sta y si mocne
w pojmowaniu’ które jest u nich”. Odrzek ’ Pan: „S usznie
[powiedzia e ?...]’ [...25-29...] (39) [...1-2...]’ duch [...]’ duch rozumu,
duch (5) rady i [...] w nich [...]’ duch [...] duch’ gnozy [...] w nich’
boja ni [...] podczas gdy przechodzili my’ przez rejony tego (10)
archonta, którego’ [nazywaj ] Adonaios’ [...] go i [...] i oto by bez
gnozy’ [...] gdy wyszed z niego(15) my la , e ja jestem’ jego synem,
potraktowa ’ mnie w tym momencie askawie, jakbym’ by jego synem.
A wówczas’ zanim si objawi em (20) w tym miejscu, wyrzuci ’ ich
spo ród tego’ ludu, z tego [miejsca].’ Prorocy jednak nie [...]’ [...2429...] (40) [...1-2...]’ [...] na ciebie.’ [Rzecze] Jakub: „Rabbi’ (5) [...]
dla mnie’ ja [...] razem’ wszystkie. [ kim s ci] spo ród nich’ bardziej
[...]”’ Rzecze Pan: „Jakubie (10) pochwalam ci [z powodu ?... e]’
kroczysz po ziemi razem z [...]’ S owa, które razem [...]’ na [...] wyrzu
bowiem z siebie [kielich], (15) ten, który jest gorycz . S ’ bowiem tacy
w ród [archontów]’ co powstan przeciw tobie. Ty bowiem’ zacz e
poznawa ich korzenie’ od pocz tku a do ko ca. Odrzu (20) od
siebie ca e bezprawie’ i uwa aj, eby nie burzyli si przeciw tobie.
Je li’ wypowiesz te s owa (w a ciwego0’ pojmowania, wtedy
przekonaj te(25) cztery]: Salome, Mariam’ [Mart i] Arsinoe’ [...2729...] (41) [...1—5...]’ [...] gdy pochwyci je [...] dla mnie.’ Temu
[zanosi] ofiary ca opalne’ i [ofiarne] dary. Ja za (10) [...] nie w ten
sposób, lecz’ [...] pierwociny nie[zniszczalne ?]’ [wznosz ] do góry’
[...], aby tym samym’ objawi a si moc (15) bo a. Zniszczalno
wst pi a ku niezniszczalno ci a’ dzie o kobieco ci zst pi o w stron
dzie a m sko ci’. Jakub rzek : (20) „Rabbi, to na owe trzy’ rzuci y
swoje [...]’ poniewa s pogardzani i’ prze ladowani [...]’ [...24-29...]
(42) [...1-4...] (5) [Pan rzek : „Jakubie], oto’ [przekaza em ci]
wszystkie’ rzeczy [...], a nikomu’ nie [...], ty bowiem otrzyma e
[pierwociny] (10) gnozy i [wiesz]’ teraz, czym jest owo [miejsce], po
którym’ w drujesz [...]’ znajdziesz [...]’ Ja za odejd . (15) Objawi to,
‘ gdy uwierzyli w ciebie, aby’ byli przekonani - B ogos awie stwo’ i
zbawienie dla nich - i tak’ to objawienie si ujawni”. (20) W tym
momencie poszed ’ a nawet upomnia ’ Dwunastu i wyrzuci ’ z nich t
pewno ’ [ z powodu] drogi gnozy [...25-29...] (43) [...1-6...]’ [...] a
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wi kszo ’ z nich [...]. Gdy’ zobaczyli [ e] nie ma sprawy przeciw (10)
[niemu, wypu cili] go. Inni’ [za wzi li go do niewoli i ] mówili: ‘[...]
[wyrzu my]’ [...] twego z tej ziemi (15) bo [nie] jest [godny] ycia”’ Ci
bowiem byli przestraszeni. ‘ Powstali wi c mówi c: „nie’ mamy
udzia u w tej krwi’ bo oto cz owiek sprawiedliwy (20) b dzie
zniszczony niesprawiedliwie” ‘ Jakub odszed ’ aby [...]’ [...23-29...]
(44) [...1-5...]’ wygl daj c [...]’ bowiem [...]’ nie [...] jego.’
Apokalipsa’ Jakuba.
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