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List Piotra do Filipa
(NHC VIII,2, p .132,12-140,27)
(t umaczenie: Wincenty Myszor, Vox Patrum 32-33 (1997) s. 421-423)

Piotr, aposto Jezusa` Chrystusa do Filipa, naszego brata`
umi owanego i wspó aposto a (15) i do braci, którzy s z tob : B d
pozdrowiony !`
Pragn , aby wiedzia , nasz bracie`, e otrzymali my polecenie od`
Pana naszego i Zbawcy` ca ego wiata, aby my si (20) zebrali,
aby my nauczali` i g osili kazania w (s u bie) zbawienia`, które zosta o
nam przyobiecane przez (133,1) Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Ty
jednak` oddali e si od nas i` nie pragniesz, aby my si zebrali`. A
winni my si dowiedzie , w jaki (5) sposób mamy si podzieli , aby
nie dobr nowin `. Oby wi c uzna za s uszne, nasz bracie` i przyby
stosownie do polece naszego` Boga, Jezusa.
Gdy wi c otrzyma ` Filip (to pismo) i gdy je przeczyta (10) wybra
si w drog do Piotra` promieniej c z rado ci`. Tak wi c Piotr zebra
tak e` pozosta ych (aposto ów). Weszli na` Gór zwan Oliwn (15)
gdzie mieli zwyczaj zbiera si (wcze niej) z B ogos awionym`
Chrystusem, gdy by jeszcze w ciele`. Gdy wi c aposto owie si zebrali
i (20) rzucili si na (kolana), modlili` si w te oto s owa : „Ojcze,
Ojcze`, Ojcze wiat o ci ! Ty, do którego nale
Niezniszczalni`
wys uchaj nas, tak, jak (25) znalaz e upodobanie w Twym Synu`,
wi tym, Jezusie Chrystusie. On to` sta si dla nas wiat em (134,1) w
ciemno ci ! Tak wys uchaj nas”! ` I jeszcze raz oddali si ` modlitwie
mówi c te s owa:` „Synu ywota, Synu (5) nie miertelno ci, który
przebywasz` w wiat o ci, Synu, Chrystusie` nie miertelno ci, nasz
zbawicielu` umocnij nas, bo zwrócili si ` przeciw nas, aby nas zabi ”.
Wówczas (10) objawi a si wielka wiat o `, taka, e Góra zaja nia a`
przez zjawienie si tego, który si ` objawi . I g os wo a ` do nich
mówi c; (15) „ Pos uchajcie mych s ów, przychodz ` ,aby mówi do
was. Dlaczego mnie szukacie ?` Jestem Jezus Chrystus, który trwa` z
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wami na wieki” Wówczas` aposto owie odrzekli (20) mówi c : „
Panie`, pragniemy poj Pustk ` eonów i Twoj Pe ni `, a poza tym, w
jaki sposób` zostali my zatrzymani w tym miejscu (naszego) pobytu ?
(25) oraz, w jaki sposób przybyli my na to miejsce ?` oraz, w jaki
sposób si st d wydostaniemy ?` i, w jaki sposób posiadamy (135,1)
moc wypowiedzi ? oraz, dlaczego moce walcz przeciw nam ?`
Wówczas doszed do nich g os ze` wiat o ci mówi cy: (5) „Wy sami
jeste cie tymi, którzy wiadcz ` e ja wam (ju ) to wszystko
powiedzia em`, ale z powodu waszej niewiary` powiem to jeszcze raz.
W sprawie` Pustki eonów: Oto (10) czym jest Pustka: Gdy`
niepos usze stwo i brak rozwagi` matki si objawi y, wówczas` wbrew
rozporz dzeniem Wielko ci` Ojca, postanowi a (15) ustanowi (sobie)
eony i gdy` przemówi a, ukaza si ` Authades. Gdy za (w ten sposób)
utraci a` cz stk ( wiat o ci), pochwyci j ` Authades. I tak powsta a
(20) Pustka. I to jest Pustka` eonów. A gdy Authades` przyj ow
cz stk ( wiat o ci) zasia j ` i tak ustanowi nad ni ` moce i pot gi
(25) i uwi zi j w ród` martwych eonów. I tak` wszystkie moce wiata
si ` cieszy y, e zosta y stworzone (przez niego) (136,1) Tymczasem
one nie znaj Ojca` preegzystuj cego, co wi cej, s ` wobec niego obce,
a` (znaj tylko tego), który zosta obdarzony moc (5) czcz go wi c i
b ogos awi . On` za , Authades, sta si pysznym z powodu` (tego)
b ogos awie stwa (jego) mocy. Sta si ` zazdrosnym i zapragn `
stworzy obraz w miejsce (innego) obrazu (10) i posta w miejsce
(innej) postaci`. Nakaza wi c mocom, aby` jego si utworzy y`
martwe cia a. I tak one powsta y` z niepodobie stwa (15) ogl du, który
si objawi ` odno nie Pe ni - bo to ja ni jestem.` Zosta em wys any do
cia a` z powodu zagubionego nasienia`. Zst pi em wi c do ich tworu
(20) martwego. Oni za nie` rozpoznali mnie. My leli o mnie`, e
jestem martwym cz owiekiem, ale ja` mówi em (tylko) z tym, który do
mnie nale y. On za ` s ucha mnie tak, jak wy (20) mnie dzisiaj
s uchacie.` I da em mu moc, aby` wszed do dziedzictwa` swego
Ojcostwa. Ja zabra em (137,)[ od niego Pustk ], zosta wype niony` [ w
swej doskona o ci], co do swego zbawienia. Poniewa ` za zaistnia a
Pustka, to zaistnia a` tak e Pe nia. Co si tyczy tego (5) e zostali cie
uwi zieni, wy w a nie`, gdy nale ycie do mnie. Je li za ` zdejmiecie z
siebie to, co jest zepsuciem,` wtedy staniecie si wiat ami` w ród
martwych ludzi. (10). Co si tyczy tego, e walczyli cie z mocami`, to
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dlatego, e one nie zaznaj odpoczynku` tak, jak wy, poniewa one
nie chc `, aby cie byli zbawienie.”
Wówczas` aposto owie upadli jeszcze raz na kolana i` (15) rzekli:
„Panie, naucz nas` jak mamy walczy z archontami, gdy ` archonci
góruj nad nami”. Wówczas` rozleg si g os i doszed do nich` od
tego, który si objawi , (g os) który mówi (25) w te s owa: „Co do
was, to oto jak` macie ich zwalcza - bo archonci` zwalczaj
wewn trznego cz owieka - wy` wi c macie ich zwalcza w ten
sposób:` zbierzcie si i nauczajcie na wiecie (20) o zbawieniu w
obietnicy i` przepaszcie si w mocy` mego Ojca i wyjawcie` sw
pro b , a on, Ojciec` wspomo e was, tak jak (30) wspomóg was, gdy
mnie wys a (138,1) [Nie bójcie si ...],` jak wam przedtem mówi em`,
gdy by em w ciele”.
Wówczas` spad a b yskawica i grom (5) z nieba, a ten, kto si im`
objawi na tym miejscu, tak zosta ` porwany do nieba. Wówczas`
aposto owie z o yli dzi ki` Panu we wszelkich b ogos awie stwach
(10) i udali si na powrót do Jerozolimy`. Schodz c za rozmawiali
mi dzy sob ` w drodze, o wiat o ci`, która si objawi a i wywi za a`
si (tako oto) rozmowa na temat Pana: (15) Mówili: je li nawet on
sam` b d c Panem, cierpia ` to ile (bardziej) my.` Odezwa si Piotr i
rzek :` „On cierpia z powodu nas` i trzeba aby my i my sami (20)
cierpieli z powodu naszej ma o ci” ` Wówczas doszed ich g os`
mówi cy: „Mówi em wam` wiele razy, e trzeba aby cie` cierpieli,
trzeba, aby (25) was zaprowadzono do synagog` i przed przywódców` i
tak, aby cie cierpieli. Ten` za , kto nie b dzie cierpia ani` (139,1) [...
nie b dzie]` [... ani mój] Ojciec` [...] aby i on` [...]
Aposto owie za (5) ucieszyli si bardzo i poszli` do Jerozolimy,
weszli do wi tyni` i nauczali o zbawieniu w imi ` Pana Jezusa
Chrystusa. I uzdrowili ` wielu. Piotr za otworzywszy usta (10) rzek
do swoich uczniów: „Zaprawd ` Pan nasz Jezus, gdy by w ciele` nie
ukaza nam wszystko . To on bowiem` zst pi . Bracia moi, s uchajcie
mego g osu !` I zosta nape niony Duchem wi tym i (15) i przemówi
w ten sposób: „ wiat o nasze, Jezus` zst pi i zosta zawieszony (na
drzewie), nosi ` cierniowa koron i przybrany by ` w purpurow szat i
przybito` go do drzewa i zosta pogrzebana (20) w grobie i powsta
spo ród` martwych. Bracia moi, Jezus` by (jednak) obcy wobec tego
cierpienia !, ale my przecie ` cierpieli my z powodu wykroczenia
matki` i dlatego dokona on wszystkiego (25) na podobie stwo
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(cierpienia) w ród nas. Pan` Jezus bowiem, Syn chwa y`
niezmierzonego Ojca, on jest pocz tkiem` naszego ycia. Bracia moi,
nie` s uchajcie wi c tych, co s poza prawem (30) i nie kroczcie w` [...]
(140,1) [...] Piotr zebra wi c pozosta ych (aposto ów)` i rzek : „Panie
Jezu` Chryste, pocz tku naszego odpocznienia` (5) daj nam ducha`
zrozumienia, aby my tak e` dokonali wielkich dzie ”.
Wówczas Piotr` i inni aposto owie spojrzeli` i zostali nape nieni
Duchem (10) wi tym a ka dy (z nich)` dokonywa uzdrowie . I
rozstali si ,` aby g osi Pana` Jezusa, (ale najpierw) zebrali si ` razem i
gdy uca owali si (15) rzekli: Amen. Wówczas` objawi im si Jezus i
rzek ` do nich: Pokój wam` wszystkim, oraz ka demu,` kto uwierzy w
imi moje. Gdy pójdziecie (20) objawi si w ród was rado ,` aska i
moc. I nie bójcie` si , oto jestem z wami` na wieki”.
Rozdzielili si ` aposto owie na (25) cztery (pos ania) s owa, aby
g osi i poszli` w mocy Jezusa w pokoju.
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