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wiadectwo prawdy
(NHC IX,3, p. 29,6-76)
(t umaczenie: Wincenty Myszor, Studia Theologica Varsaviensia 25,1 (1987)
s. 202-233)

(29,6) Otó pragn mówi do tych,` którzy potrafi s ysze nie
uszami` cia a, lecz uszami` serca. Wielu bowiem poszukiwa o (10)
prawdy i nie mog o` jej znale , poniewa ` zapanowa nad nimi` stary
kwas faryzeuszów` i uczonych w pi mie (15) prawa. Kwasem tym` jest
b dna dza` anio ów, demonów` i gwiazd. Faryzeusze` za i uczeni w
pi mie to ci, (20) których zaliczono do archontów` maj cych w adz
nad [nimi].` Nikt bowiem, kto jest` pod prawem nie b dzie w stanie
podnie oczu` ku prawdzie, bo nie b dzie (25) mo na s u y dwom`
panom. Zmaza prawa za ` jest jawna, cho (30,1) nieskazitelno
zalicza si ` do wiat o ci. Prawo wi c` nakazuje wzi
sobie m a,
wzi
sobie on ` i rozmna a si jak (5) piasek morski. Nami tno ,`
przez to w a nie s odka, zatrzymuje` dusze zrodzonych` na tym
miejscu;
tak
dopuszczaj cych`
si
nieczysto ci,
jak
i
zanieczyszczonych, (10) aby prawo mog o by przez nich wype nione i
(tym samym)` objawiaj to, e wspomagaj ` wiat a odwracaj ` si od
wiat o ci. (15) Tacy nie mog wymin
archonta` ciemno ci, a
zwróc
ostatni`
grosz. Ale Syn cz owieczy` wyszed z
niezniszczalno ci (20) pozostaj c obcym wobec zmazy.` Zst pi na
wiat, na Jordan,` na rzek , a Jordan natychmiast` zawróci . Jan` za
sta si wiadkiem (25) zst pienia Jezusa. To on bowiem` sam by tym,
który zobaczy ` moc zst puj c ` na rzek Jordan. On bowiem` pozna ,
e sko czy o si panowanie (30) cielesnego rodzenia. Rzeka Jordan`
jest przecie t moc ` cia a, to znaczy doznawania (31,1) rozkoszy.
Woda` Jordanu, to ona jest ow ` dz seksualnego po ycia. Jan` za
jest owym archontem (5) ona. To objawi nam` w a nie Syn`
cz owieczy, e godzi si nam` przyj S owo prawdy, je li` kto ma go
przyj (10) doskonale. je li jednak kto ` trwa w niewiedzy, to trudno
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mu` wyzby si czynów ciemno ci,` które pope nia . Ci jednak co`
rozpoznali niezniszczalno (15) walczyli przeciw nami tno ciom` [...]
` [...] Powiedzia em` [wam} : nie budujcie ani` nie gromad cie sobie
miejsca (20) które z oczy cy przekopuj ,` ale przyno cie owoc z góry`
dla Ojca. G upcy my l ` w swym sercu, e` je li sk adaj
wyznanie:”my (25) jeste my chrze cijanami”, to s nimi`, w s owie
raczej, a nie w mocy` i oddaj niewiedzy` siebie samych, to jest
mierci` cz owieka. Nie wiedz bowiem (30) dok d id , (32,1) ani nie
wiedz , kim` jest Chrystus. S dz , e` b d yli, prze ladowani s
przez (5) w adze i moce, a wpadaj ` w takie r ce z powodzu`
niewiedzy, która jest` w nich. Gdyby tylko s owa` wiadectwa
zapewnia y zbawienie (10) ca y wiat czeka by` na to wydarzenie` i
móg by by zbawiony.` Ale w lepot tego rodzaju` wci gn li siebie
samych` [...15-17...]` nie wiedz , e sami` siebie gubi . Gdyby Ojciec
(20) chcia ofiary` z ludzi, okaza by si ` pró nym co do chwa y. Syn`
cz owieczy jednak przybra ` ich pierwociny, zst pi a (25) do otch ani
i dokona wielu dzie mocy.` Wzbudzi umar ych` z niej i zazdro ci
zapa ali` wobec niego w adcy wiata (33,1) ciemno ci, poniewa nie
mogli` znale w nim grzechu. Przeciwnie,` inne ich dzie a zburzy `
w ród ludzi; takie oto, e (5) chromych, lepych,` paralityków,
niemych, nawiedzonych` przez demony, obdarzy ` uzdrowieniem i
kroczy ` po wodach morskich. (10) Dlatego te wyniszczy ` swe cia o
przez [...]` gdy [...] i sta si ` [...jego] mier [...]` [...15-18...]` ka dy
[...] (20) ilu ich by o [przywódcy]` lepych byli [na wzór uczniów}.`
Wst pili [do odzi i po trzydziestu]` stadiach [zobaczyli Jezusa
krocz cego]` po jeziorze. [Ci] (25) s
wiadkami [na pró no]`
sk adaj c wiadectwo [tylko wobec siebie]` samych; co wi cej, s `
chorzy i nie s w stanie podnie [siebie] (34,1) samych. Gdy za
doskonal ` si w cierpieniu, taka` my l oto pozostaje o tym` w ród
nich: „je li (5) wydali my siebie na mier ` dla Imienia, b dziemy
zbawieni”. To` si nie stanie w ten sposób, przeciwnie, przez gwiazd
w ród nich` b dz c mówi : (10) „Dokonali swego biegu` na pró no i
[...]` [...] mówi c, e [...] ` [...] ale to w a nie [...]` [...] wydano [ich]
(15) [samych] [...] ` [...16-19...] (20) [...] On nie ` [... jego moc] za i`
[...] oraz jego` [...] Podobne s wi c` [...] nich. Nie posiedli (25)
[jednak] Logosu, który` [o ywia. A] s tacy, co mówi :` „W dniu
ostatecznym` powstaniemy na pewno (35,1) w zmartwychwstaniu”.
Nie` wiedz jednak, gdy to mówi ` e ów ostatni dzie ` to dzie , gdy
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Chrystus (5) [...] ziemi, która` [...] A gdy czas` si dokona ,
zniszczy ` jego archonta` [ciemno ci...] dusza` [...10-19...] (20)[... On]`
stan [...]` Pytali, [kim jest ten]` którego zwi zali [i w jaki sposób]`
mo na si samemu [uwolni ?] (25) I gdy poznali` samych siebie, [kim
s ]` albo raczej, gdzie s [teraz]` i jakie jest to miejsce (36,1) na którym
b d odpoczywa ` od swej niewiedzy [osi gn wszy] (stan) gnozy.
Tych` w a nie poprowadzi Chrystus na (5) wysoko ci; gdy od o yli
sw ` niewiedz i przyst pili` ku gnozie. Ci, który maj ` gnoz [...]`
[...10-20...]` [...] wieki ` [...] zmartwychwstanie` [...] pozna ` Syna
cz owieczego, tego który (25) [mu si sam] objawi ,` który jest
dokona ym yciem,` [aby cz owiek] sam siebie` pozna przez Pe ni .`
[Nie] wyczekuj wi c na (30) cielesne zmartwychwstanie, (37,1) które
jest zniszczeniem, [do którego]` rozbieraj si ci, [którzy]` b dz
[oczekuj c]` na swe [zmartwychwstanie] (5) na pró no; nie [znaj ]`
bowiem mocy [Boga] ,` ani nie pojmuj [t umaczenia]` Pism [na temat
ich]` chwiejno ci. Misterium (10) o którym mówi [Syn]` cz owieczy
[...]` aby [...]` zniszczy [...]` [...14-15...]` cz owiek, [który ...ksi g ]`
któr napisano [...]` gdy oni maj [...]` [...] (20) B ogos awieni [ci,
którzy maj ...]` w sobie i ci, którzy staj ` si wobec [Boga] jarzmem`
agodnym. [C jednak, którzy nie]` maj [Logosu, który] (25) o ywia, w
ich [sercu, b d umiera ]` a w (ich) my li zostali` objawieni [Synowi]
cz owieczemu wed ug [rodzaju ich]` post powania i ich [b du] (38,1)
[...] tego rodzaju. Oni` [...] który oddziela [...]` [... i nie] rozumiej ` [...]
e przychodzi] od niego (5) [Syn] cz owieczy.` Gdy podejd a do` [...]
ofiar , gdy umieraj ` [w cz owiecze stwie] i gdy` [wydaj ] siebie
samych (10) [...] oni to ` [...] oraz [...] ` [...] mier [...]` [...] b dzie
[...]` [...14-16...] [...] liczni s ` [...’ ka dy` [...] rozwi zuje` (20)[...]
po yteczny` [...] ich umys ` ci, którzy przyj li go dla siebie` w
s uszno ci i` [mocy] i gnozie wszelkiej. (25) To ci, których on
wyniesie` [na wysoko ci] do` [ ycia] wiecznego. Ale ci,` co przyjmuj
go w` niewiedzy, dla przyjemno ci (39,1) nieczystych, które panuj
nad nimi` ci mówili zwykle:` „ Bóg stworzy cz onki` dla naszego
u ytku, aby my si rozmna ali (5) w nieczysto ci, aby my mogli`
zadowoli siebie samych”.` I czyni Boga` uczestnikiem razem z nimi`
w rzeczach tego rodzaju i (10) ani nie umacniaj [si na]` ziemi [ani
nie udaj si ]` do nieba, lecz [...]` miejsce b dzie [...]` cztery [naro niki
ziemi]` [...15-17...]` nieugaszony [...]` którzy s tutaj [...]` [...20-21...]`
Logos [...]` na [rzek Jordan.]` Gdy przyszed do Jana (25) w chwili,
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gdy ten chrzci ,` Duch wi ty zst pi ` na niego na wzór` go bicy
[...]` przyj dla nas, zrodzi si (30) z dziewicy i` przyj cia o, on [...]
(40,1) [...] przyj ich moce. Tym bardziej` my sami zrodzeni
zostali my` w stanie dziewiczym.` A pocz ci w Logosie (5)[bardziej]
zostali my jeszcze raz zrodzeni` w Logosie - Umocnijmy si wi c`
sami w dziewiczym [...]` [...] w m skim. Przebywaj ` [...] dziewicze`
(10) [...] przez` [...] w nauce` [...] Logos bowiem` [...] i Duch` [...1417...]` [...] jest Ojcem` [...] dla cz owieka (20) [...]` [na wzór Izajasza],
który zosta rozci ty` [pi i sta si ] podwójny` [W ten sposób dzieli]
nas` [i Syn] cz owieczy przez (25) [Logos] krzy a, dziel c` [dzie ] od
nocy i ` [ wiat o ] od ciemno ci, a` [zniszczalno ] od
niezniszczalno ci` oddzielaj c m skie od e skich. (30) [Izajasz] za
jest typem (41,1) cia a, pi a za ` Logosem Syna` cz owieczego, który
oddziela nas` od b du anio ów. Nikt (5) nie zna Boga prawdy` jak
tylko sam cz owiek, ten ` , który zostawi za sob wszystki` sprawy
wiata, gdy wyrzek ` si ca ego tego miejsca, gdy (10) uchwyci si
fr dzli jego p aszcza,` stan w mocy,` a ow
dz poni y w sobie`
ca kowicie. Uczyni [siebie m skim]` i zwróci si do siebie [samego]
(15) i gdy zastanowi si nad sob [w]` [Logosie], w istnieniu [...]`
Umys u i [...] ze` swej duszy` tutaj [...] (20) i uczyni ` [...]` w jaki
sposób [...]` cia o, które [...] (25) z niej, oraz ile` ma w sobie mocy,`
oraz kim jest ten, który go zwi za ?` albo kim jest ten, który go
uwolni ?` czym jest wiat o albo czym jest ciemno ? (30) kim jest
ten, który stworzy [ziemi ] ?` a kim jest Bóg ? Kim s (42,1)
anio owie ? Czym jest dusza ?` a czym jest duch ? Albo, sk d g os`
pochodzi ? I kim jest ten, kto mówi a` kim jest ten, co s yszy ? Kim
jest ten, który zadaje (5) cierpienie, a kim ten, który cierpi ? I kim` jest
ten, który zrodzi cia o zniszczenia ?` I czym jest oikonomia ?` I
dlaczego jedni` s sparali owani a inni (2) s lepi, a jeszcze inni` [...] a
inni za ` [...], jedni` bogaci, a inni` za biedni ? Dlaczego (15) jedni s
s abi` a inni s bandytami ?` [...] ani` [...]` [...] ca kowicie [...] (20) [...]
rzeczy [...]` [...] ich i gdy on [...]` [...] usuwaj c si ` [...] zwalczaj c`
zamys y archontów (25) i mocy oraz demonów.` Nie da im miejsca`
aby mog y w nim spocz ,` przeciwnie, zwalcza ich nami tno ci` [...]
pot pi (43,1) ich b d oczy ci sw ` dusz od wykrocze ,` które
pope ni obc r k ,` powsta , zwracaj c si ku (5) sobie samemu,
poniewa istnieje` w ka dym, poniewa ma mier i ycie` w sobie.
On jest tym,` który zaistnia w po rodku obydwu. (10) Gdy przyj za
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moc,` zwróci si ku cz ci prawej` i doszed do prawdy`
pozostawiaj c za sob wszystkie sprawy lewej (strony),` wype niaj c
si m dro ci ,(15) rad , rozumieniem,` i pouczeniami oraz` moc
wieczn . `
Oswobodzi si ze swych wi zów. Tych, którzy`
ukszta towali ca e to miejsce(20)pot pi . Ci jednak` nie zdo ali
znale [...]ukrytego` w jego wn trzu. I rozpocz ` od siebie samego,
rozpocz (25 ) rozmawia ze swym umys em, który` jest Ojcem
prawdy, na temat` niezrodzonych eonów i na temat` dziewicy, tej, która
zrodzi a` wiat o , zastanawiaj c si (3) na temat mocy, która`
rozci ga si nad ca ym tym miejscem,(44,1) i która nad nim panuje. A`
jest pouczeniem swego umys u, ` tego, który jest m ski. Rozpocz `
milcze w sobie samym (5) a do ddnia, gdy stanie si ` godnym, aby
przyj to go` w górze, odrzucaj c od siebie` wielomówstwo i
pouczenia` sporne, trwaj c tylko (10) na ca ym tym miejscu, znosz c`
je, wytrzymywa ` we wszystkim, co z e. ` Jest bowiem cierpliwy`
wobec ka dego, upodabnia si (15) do ka dego, a jednak oddziela` si
od nich. A to, co yczy sobie` kto , przynosi mu, ` aby móc sta si
doskona ym` i wi tym. Gdy za (20) [...]stan [si ...]` pochwyci go i
zwi za go` ponad [...] i wype ni si ` m dro ci , z o y wiadectwo
prawdzie` [...] która jest moc , odszed (25) do niezniszczalno ci, do
miejsca,` sk d wyszed , zostawiaj c` za sob wiat, który` ma w sobie
podobie stwo` nocy i tych, którzy tocz (si jak) (30) [gwiazdy na]
nim. Takie jest (45,1) wiadectwo prawdy. Gdy` cz owiek pozna siebie
samego` i Boga, który jest ponad prawd ,` to b dzie zbawiony i
zostanie (5) uwie czony niewi dn cym` wie cem. Jan` zosta
zrodzony w S owie` z kobiety, to jest El biety,` i Chrystus zosta
zrodzony (10) w S owie z dziewicy, to jest` Maryi. Pocz cie to jest`
misterium. Jan zosta ` zrodzony przez ono` wyczerpane i stare,
Chrystus (15)za przeszed przez ono dziewicy.` Gdy pocz a,
porodzi a` zbawiciela, sta a si ` na powrót dziewic .` Dlaczego
b dzicie (20) i nie pytacie o misteria,` o to, co si sta o` prawzorem z
naszego powodu ?` Napisano o tym w prawie:` Gdy Bóg nakaza `
Adamowi: „z ka dego drzewa` b dziesz jad (25), lecz` z drzewa, które
jest w rodku` raju, nie jedz` gdy w dniu, w którym b dziesz jad (30)
z niego, mierci ` umrzesz”. W
by jednak m drszy (46,1) od
wszystkich zwierz t` w raju i` nak oni Ew mówi c:` „w dniu, w
którym zjecie (5) z tego drzewa, które jest` w rodku raju, otworz ` si
oczy waszego` serca”. Ewa pos ucha a` i wyci gn a sw r k , (10)
106

107

wzi a z drzewa i zjad a` i da a swemu m owi, który` by z ni . I
natychmiast` poznali, e byli nadzy.` I wzi li li cie figowe (15) i zrobili
sobie przepaski.`Bóg za
przechodzi w porze` wieczornej
przechadzaj c si w po rodku` raju. Gdy wi c` Adam zobaczy go,
ukry si (20) I rzek : „ Adamie, gdzie jeste ?”` On za odpowiedzia
mówi c:` „Wszed em pod drzewo figowe”` I wówczas w a nie` pozna
Bóg, e zjad (25) z tego drzewa` z którego zakaza : „nie jedz` z
niego”. I` rzek do niego: „Kto (47,1) ci pouczy ?” Odrzek ` Adam:
„Kobieta, któr ` mi da e ”, a kobieta rzek a:` „To w
mnie
pouczy ”.(5) I przekl w a i` nazwa go diab em.` I rzek : „Oto
Adam` sta si jak jeden z nas, tak, e` zna z o i dobro”. (10) Rzek
wi c: „Wyp d my` go zatem z raju, ` aby nie zerwa z drzewa` ycia i
zjad i y na` wieki”. Có to za rodzaj (15) Boga ? Najpierw przecie `
zazdro ci Adamowi, e ten` zjad z drzewa gnozy` i po drugie,` rzek :
„Adamie, gdzie jeste ” (20) Bóg nie ma odpowiedniej` wiedzy
uprzedniej, to jest,` nie zna tego` najpierw ? A nast pnie` mówi:
„Wyrzu my go (25) z tego miejsca, aby nie` jad z drzewa` ycia i nie
y na wieki”`. Z pewno ci , o mieszy siebie` samego, jako
z o liwego (3) i zazdrosnego. A (48,1) wi c jaki to Bóg ? ` Jaka to
wielka lepota` tych, którzy tak mówi , a nie` poznali go. Rzek tak e:
„Ja jestem (5) Bogiem zazdrosnym, przenios ` grzechy ojców na`
dzieci a do trzeciego, czwartego ` pokolenia”. I powiedzia :
„Zatwardz ` ich serca a umys (10) ich za lepi , aby` nie rozumieli ani
nie` poj li, co im` powiedziano”. A powiedziano` tym, którzy w niego
wierz (15) i jemu s u ! A` na pewnym miejscu pisze Moj esz:`
„Uczyni em diab em w a,` dla tych, którzy go maj w swym rodzie”.
` W ksi dze, któr (20) nazywa si „Wyj cia”` napisano w ten sposób:
„Walczy ` z magami, gdy miesce wype ni o` si w ami wed ug ich
z o ci i` laska, któr mia w r ce (25) Moj esz, sta a si w em. I
poch on ` w e magów”. I znów` napisano: „Uczyni w a`
miedzianego i powiesi go na palu (49) [...] który` [...] i` [...] gdy ten,
kto poptrzy na` [niego, na w a] miedzianego, nikt (5) [nie b dzie
zgubiony] i kto` [uwierzy w] w a miedzianego` [b dzie uratowany.]
Bo to jest Chrystus.` [Ci, którzy] uwierzyli w niego` [otrzymali ycie],
ci za , którzy ni (10) [uwierzyli, umr .] Có to wi c jest `[za wiara ?]
Nie s u [...12-27...] a wy [...]` my [...] (50,1) [ i nie] pojmujecie
[Chrystusa duchowo]` gdy mówicie:` „wierzymy w Chrystusa”. W
taki` bowiem sposób pisa Moj esz (5) w ka dej ksi dze. Ksi ga`
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Rodzaju Adama [napisana dla tych]` którzy wywodz si z rodu
[prawa],` którzy post puj za prawem [i]` s mu pos uszni [oraz...] (10)
[...]` razem z tym [...]` [...12- 54,28...(?)] (55,1) [...] Ogdoada, to jest`
ósemka, miejsce w którym` otrzymamy zbawienie”.` [ci jednak] nie
znaj czym (5) jest zbawienie, ale pójd ` [ku nieszcz ciu] i na` [...] w
mierci,` w wodach, czym jest chrzest` [ mierci] przez nich
zachowywany` [...10-15...]` [...] id ku mierci` [...] a t jest` [woda...]`
[...19-28...(?)] (56,1) Dope ni bieg Walentyna.` On to w a nie` mówi
o ogdoadzie. Jego` ucniowie jednak s podobni do (5) uczniów
Walnetyna.` Ci sami za [...]` opu cili dobro, lecz` odznaczali si czci `
bo ków [...]`[..10-16..]` mówi wiele s ów`, napisa wiele ksi g [...]`
s owa [...]` [...20-28...] (57,1) [...] objawiaj si ` w zamieszaniu, które
w nich jest,` w k amstwie wiata.` Id zwykle na to miejsce (5) ze sw
niewiedz ` daremn . Izydor` [wi c, jego syn] by podobny` [do
Bazylidesa]. On to` [sam...] wiele i on` (10)[...] nie [uczyni ...]` [...]
inni uczniowie [...]` [...] lepi [co do ...]` [...] lecz da im` (15) [...]
rozkosze` [...16-28...] (58,1) [Nie] zgadzaj si ` mi dzy sob .
Szymonianie` bowiem bior ony` rodz dzieci [...] (5) powstrzymuj
si za ` od ich natury [...]` wobec nami tno ci [...]` krople [nasienia...]`
namaszczaj c je [...] (10) [...]` my za [...zgadzamy si ]` z nimi
nawzajem [...]` jemu [...]` oni [...]` [...15-28...] (59,1) [...] s du` [...]
tym z powodu [...]ich` [...] heretyków` (5) [...] schizma, ci` [...] z
m skimi` [...] ludzie ci` [...] stan si ` [kosmokratorami] ciemno ci`
(10) [...]` [...] wiata` [...] archonta` (15)[...] moc [...]` [...] os dzi ich`
[...] `[...] s owo` [...20-28...] (60,1) mówi , gdy [...]` staje si b d c
[...]` w ogniu [...nieugaszonym]` zostaj ukarani, ci za (5) którzy s [ z
rodu]` Syna cz owieczego otrzymali` objawienie o [...we]` wszystkich
sprawach [...]` [...9-10...]` Jest rzecz trudn , aby [...]` [...] aby znale
kogo [...]` i dwaj [...]` [...14-15...]` zbawiciel powiedzia swoim`
uczniom, e [...]` [...19-28...] (61,1) [...] i ma on ` [...] m dro i` [rad
i] pouczenie i` [rozumienie] i gnoz (5) [razem z moc ] i prawd ` [I ma
on] pewne [...]` [...] z góry na` [...ogdoady,] miejsca, którego`
[wyszed ] Syn` (10) [...]na[...]`[...] moc[...]`[...] strzec [go...]` [...] byli
smutni [...]` [...15-28...] (62,1) on zna [...]` pojmuje [...]` i wobec pe ni
[...]` b d c godnym jego [...] (5) prawdziwie [...]` obcy wobec [...]`
lekarz razem ze [...]` z ym wobec [...]` [...9-10...]` [..] przyj chrzest` i
ci, którzy[...]` [...13-28...] [ ...p.63-64...] (65,1) [...] we nie` [...] srebro`
[...] lecz jest bogaty` [...] w mocy (5) [...]` [...] ale sze dziesi ty` [...] w
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taki to sposób, e` [...] wiat` [...]za oni (10) [...] z oto` [...1127...)`[..] naszego[...]` [...] oni my l , e(30) [...]`[...] uwolnili mu s
od` (66,1) cia a [...]` [...] za [...]` nie zwraca si do [...]` [...] Jezus [...]
(5) lecz [...]` Syn [...]` który [...] [z ...który jest] (10) wzorem [...]`
wiat o [...12-27...]` znajdowa z [...]` zmaza, która [...] (30) [...]` nie
wypowiedzieli przekle stwa [...] (67,1) wobec nich ani w ogóle nic,
ani` rozkosze ani dze` [nie mog ] ich zatrzyma . Trzeba` bowiem,
aby tak pozostali jako niesplamieni,(5) eby mogli si okaza ,` objawi
si wobec [ka deo], e` wywodz si [z rodu] Syna` cz owieczego. Z
[ich] powodu Zbawiciel` z o y wiadectwo. Wywodz cy si jednak
(10) z nasienia [Adama] objawiaj si ` w swych czynach, które s w
ich dziele.` Nie zostali uwolnieni od nami tno ci` z ych, [które...]
my liwi [...]` [...] lecz owi [...] (15) [...] psa[...]`[...] anio ów[...]` [...]
bowiem [...psa (?)], którego stworzyli dla` [...] pójd [...] z ich [...]`
[...19-27...]` [...] ruchu wobec` [...] w dniu, w którym urodz si ` (3)
[dzieci,} nie tylko to, ale oni` wspó yj , gdy s karmione piersi .
(68,1) (68,1) Inni za w mierci [...]` Zostaj pochwyceni, ci gnie` ich
na wszystkie strony, ciesz si ` z niesprawiedliwej mamony` (5)
po yczaj pieni dze na procent, trwoni czas` nic nie robi . Kto jednak
jest ojcem` mamony, ten jest tak e` ojcem po ycia seksualnego. Kto
za ` ma w sobie moc, aby tego si wyrzec,(10) objawia, e jego
pochodzenie jest` z rodu Syna cz owieczego, ma` w sobie moc, aby je
pot pi ` [...on]` zatrzymuje si bowiem [...](15) cz ciowo w [...]` [...]
w z o ci i czyni [stron ]` zewn trzn tak, jak stron [wewn trzn ],
podobny` do anio a, gdy [...]`[...](20)[...]moc[...]` [...]mówi to, za
ka dy` [...22-26...]` i gdy usun si [...] sta si ` milcz cy, zaprzesta
wielomówstwa` i k ótni. (69,1) Ten bowiem, kto znalaz [o ywiaj cy
Logos]` i kto pozna [Ojca prawdy]` odpocz , zaprzesta poszukiwa ,`
gdy znalaz , a gdy znalaz , zamilk .` (5) Drobne tylko (sprawy)
zwykle omawia dla tych, którzy` [my l ] w swym sercu duchowym o`
[...]. S tacy, co dochodz do` wiary, przyjmuj chrzest,` jakby mia on
dla nich by nadziej (10) zbawienia, a nazywaj ` go [piecz ci ]. Nie
wiedz ` jednak, e ojcowie wiata` objawiaj si w [nim],
[przeciwnie]` on sam (tylko) wie, e zostaje (15) opiecz towany. Syn
cz owieczy bowiem` nie ochrzci nikogo w ród swych` uczniów [...]
gdyby zostali poci gni ci` do ycia ci, którzy zostali ochrzczeni,` to
wówczas wiat zaistnia by (20) na pró no, a ojcowie` chrztu zostaliby
splamieni.` ale inny jest chrzest` prawdy, przez samo wyrzeczenie
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wobec wiata` taki (trzeba) znale . [Ale ci tylko] (20) wyznaj
j zykiem, e si go` wyrzekaj (a) k ami ` i znajduj si na drodze do
[miejsca]` przera enia. Co wi cej, s w pogardzie` w nim, wed ug tego.
co im przekazano (30) gdy zostali pot pieni` przyjmuj c co takiego.
Staj si ` li przez swój czyn. S niektórzy` w ród nich, co upadaj
(70,1) przez [cze ] bo kom. S te ` inni, którzy posiadaj ` demony,
które zamieszkuj z nimi [wzorem]` króla Dawida, tego, który (5)
zbudowa podwaliny Jerozolimy, i jego` syna Salomona, tego, którego
zrodzi ` w cudzo óstwie. On to w a nie` zbudowa Jerozolim z
pomoc demonów` poniewa pos u y si (ich) moc . Gdy (10) za
uko czy budow zamkn demony` w wi tyni. [Z o y je] w siedmiu`
[st gwiach]. Pozostawa y one d ugi` czas w tych st gwiach,
opuszczonych.` Gdy Rzymianie wyruszyli (15) przeciw Jerozolimie,
odkryli` st gwie i natychmiast` owe demony uciek y` ze st gwi, jakby
uwolnione` z wi zienia, a (20) st gwie pozosta y czyste.` I od tych dni`
[zamieszkuj ] razem z lud mi, ` z tymi, co tkwi w niewiedzy i` trwaj
na ziemi. Kim jest wi c (25) Dawid ? albo, kim jest Salomon ?` albo,
czym jest budowla ? albo, czym` jest mur otaczaj cy Jerozolim ? albo,
kim` jest demon ? a czym s ` st gwie ? albo, kim s (30) Rzymianie ?
Ale te misteria` [...71,1-11...]` zwyci y [go ...Syn]` cz owieczy [...]
(15) niesplamiony [...]` i on [...]` gdy on [...] (20) wielka jest bowiem
[...]` [...]` wobec natury [...]` która [...]` czyni to, co [...] (25) pe ni w
[...]` B ogos awieni ci, którzy [...] na wzór` salamandry, co wchodzi`
do pieca ognistego, im bardziej on p onie` tym bardziej wpe za do
pieca` (...72,1-15...)` [...] granice` [...] b d widzie ` [...] oraz si ` [...]
ofiara. A ofiara jest (20) wielka [...] czego co,` [...21-24...] (25) i Syn
cz owieczy [...]` a objawi si przez [...73,1...]` ród o nie mieretlno ci,
tryskaj ce` [...] jest czysty` [...] jest wolny` Nie zazdro ci, oddziela si
(5) od ka dego, od ka ej pychy i` zazdro ci, chocia ich moc jest
wielka [...]` jako uczniowie [...]` posta prawa [...]` ci za [...] (10)
tylko [....]` [...11-13...]` Postawiono go nad [...] (15) [...] nauka [...]`
[...]` [...] jego nauki` gdy mówili: „je li nawet anio ` zst pi z nieba i
b dzie [g osi ] (20) wam przeciw temu, co my g osimy` wam, niech
b dzie` przekl ty”. Nie pozwalaj tym [...]` duszy, która [...]`
[...]wolno [...] (25) poniewa s jak niemowl ta.` Nie jest mo liwe
dla nich przestrzega ` prawa, które dzia a` przez nich w herezjach.` To
nie oni zreszt , ale (30) moce Sabaotha, (74,1) przez które [...]` [...]
nauki. ` Byli zazdro ni wobec [...]` prawo w Chrystusie. Ci, którzy
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b d [...] (5) moc [...] przekraczaj cielesne [...]` oni [...] wobec
Dwunastu` os dzi [...] ich` mówi c [...] ród a` nie miertelno ci [...]`
[...10-16...]` [...]dobro, które` [...] ca e miejsce` [...] na nieprzyjació .
(30) Ochrzci go i` [...] sta si Bogiem, uciek ` [w gór ] i nie mogli go
pochwyci ` [...] nieprzyjació ` ...] nie jest mo liwe (25) aby
doprowadzi go jeszcze raz.` Ka dy [...] pochwycony zosta ` w
niewiedzy wobec` tego, co nauczaj na rogach (ulic)` o (rzeczach)
rze bionych i misternych (30) pod wzgl dem sztuki. Nie b d mogli
[...p.71 i 76 ...].
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