
A világ eredete

(A "Cím nélküli szöveg")
- Pistis Sophia -

 

Látván,  hogy mindenki,  a  világ istenei és  az  emberi ség,  azt  mondja,  semmi sem létezett  a  káoszt
megelőzően, én, különbözvén t őlük, be fogom bizonyítani, valamennyien tévednek, m ivel nincsenek tisztában a
káosz eredetével, sem annak gyökerével. Íme a bizon yíték.

Mennyire kényelmes minden ember számára a káosz kap csán kijelenteni,  hogy az  egyfajta sötétség!
Valójában pedig az árnyékból ered, melyet a „sötéts ég” névvel illetnek. És az árnyék pedig olyasféle d ologból
származik, mely a kezdett ől fogva létezik. Emellett,  teljesen nyilvánvaló, ho gy már a káosz létrejötte el őtt is
létezett,  s  hogy ez  utóbbi utána következik az  el őző  dolognak.  Ezért,  fogadjuk el a kérdéssel kapcsolat os
tényeket; és továbbá, együtt  az els ő  dologgal,  melyb ől kisugárzódott  a káosz. Ezen a módon az igazságot
egyértelm űen bizonyítjuk.

Miután  a  halhatatlan  létez ők  természetes  szerkezete  tökéletesen  kifejl ődött  a  végtelenb ől,  egy kép
sugárzódott  ki  a  Pistisb ől  (hűség,  hit  bizalom);  Sophia  a  neve,  (bölcsesség,  az  I sten  n ői  része).  Akaratát
gyakorolta és olyan dologgá vált, mely emlékeztetet t az elsődleges fényre. És azonnal megtestesítette magát
mint a menny képét, elképzelhetetlen kiterjedést el érve; a halhatatlan létez ők között volt és azon dolgok között,
melyek utánuk születtek, mint […]; ő (Sophia) mint fátyol jelentkezett, elválasztván az  emberiséget a felette lév ő

dolgoktól.

Ekkor az örökkévaló igazság birodalma (eón) nem vet ett árnyékot önmagán kívül, hiszen a határtalan
fény töltötte be teljes egészében belsejét.  Küls ő része azonban árnyékban volt,  melyet a „sötétség” névvel
illettek. Bel őle pedig megjelent egy er ő, mely uralmat gyakorolt a sötétség felett. Az alár endeltjeként megjelen ő

erők miatt nevezték az árnyékot „a határtalan káosznak ”. Bel őle mindenféle istenség hajtott ki […] együtt az
egész helyen,  ebb ől  kifolyóan az  árnyék  utólagos  az  els ő  dologhoz  képest.  A mélység<ben>  volt,  ahol az
(árnyék) megjelent, az el őbb említett Pistisb ől leszármazván.

Amikor az  árnyék megérezte,  hogy volt  ott  nála vala mi hatalmasabb is,  irigységet  érzett;  és amikor
önszántából várandós lett, hirtelen ez (az érzés) f éltékenységre váltott. Attól a naptól kezdve, a fél tékenység
princípiuma megjelent az örökkévaló birodalmak és v ilágaik között. Most, ami a féltékenységet illeti, úgy találták,
egy torzalak, semmiféle lélek nincsen benne. Mint a z árnyék, hatalmas mennyiség ű vizenyős közegben jött létre.
Ezt követ ően az epét, mely az árnyékból született,  kivetették  a káosz egyik részébe. Attól a naptól kezdve,
vizenyős közeg jelent meg. És ami lemerült benne, az elfol yt, láthatóvá vált a káoszban: mint amikor egy n ő

életet ad egy gyermeknek – teljes szuperfolyékonysá gával kiáramlott; éppen így, létrejött az anyag az árnyékból,
és szerte kivetít ődött.  És nem hagyta el a káoszt; ellenkez őleg, az anyag a káoszban maradt, részét képezi
annak.

És  amikor  mindezek  a  dolgok  megtörténtek,  eljött  és  megjelent  Pistis  a  káosz  anyaga fölött,  mely
kilök ődött mint az elvetélt magzat – hiszen nem volt szel lem benne. Emiatt (ti. a káoszban) határtalan sötét ség
és feneketlen mélység uralkodott. Most, hogy Pistis  látta, mi lett a következménye a hiányosságnak, ny ugtalan
lett.  És  a  nyugtalanság megjelent,  mint  valami féle lmetes  dolog;  odarontott  hozzá  a  káoszban.  Ő  (Pistis)
odafordult hozzá és az arcába fújt a mélységbe, mel y valamennyi menny alatt van.

És  amikor  Pistis  Sophia  vágyott  rá,  hogy  kiváltsa  a  szellemmel  nem  rendelkez ő  dolgok  képekké
formálódását,  és  hogy uralkodjon az  anyag és  minden  hatalma felett,  akkor els ő  alkalommal megjelent  az
uralkodó, a vizekb ől, oroszlán-szer ű megjelenésével, androgén, jelent ős hatalmat birtokolván önmagában, és
tudatlanságot a tekintetben, miként született meg. Most pedig, hogy Pistis Sophia meglátta őt mozogni a vizek
mélységében, azt mondta neki: „Gyermek, jöjj át ide ,” aminek megfelel ője ’yalda baoth’.

Attól a naptól kezdve megjelent a szóbeli kifejezés  alapelve, mely elérte az isteneket, az angyalokat és az
emberiséget. És ami megszületett a szóbeli kifejezé s eredményeként, befejezték az istenek, az angyalok  és az
emberiség. Nos, ami Yaltabaothot illeti, uralkodóké nt, nem volt tudatában Pistis erejével: nem látta a z arcát,
sokkal  inkább  egy  képet  látott  a  vízben,  mely beszé lt  hozzá.  És  amiatt  a  hang  miatt  nevezte  önmagát
„Yaldabaothnak”. Ám „Ariael” az, ahogy a tökéletes nevezte őt, mivel olyan volt,  mint egy oroszlán. Amikor
pedig hatalmat kapott az anyag felett (Yaltabaoth),  Pistis visszatért fel a (saját) fényébe.

Amikor az uralkodó látta a (saját) nagyságát – és c sak ő volt az önmaga, aki látta; semmi mást sem látott,
kivéve a vizet és a sötétséget – akkor úgy gondolta , hogy csak ő az egyedüli az, aki létezik. Az ő […] teljessé
vált a szóbeli kifejezés által; megjelent, mint egy  szellem és oda-vissza mozgott a vizek felett.  És a mikor a
szellem megjelent, a uralkodó elkülönítette a vizen yős közeget. És ami száraz volt, azt részekre osztota tott más
helyekre.  És  az  anyagból  megalkotott  a  maga  számára  egy lakóhelyet,  és  elnevezte  „mennynek”.  És  az
anyagból, az uralkodó zsámolyt készített és elnevez te „földnek”.

Ezután  a  uralkodónak  gondolata  támadt  –  megegyez ően  természetével  –  és  a  szóbeli  kifejezés
segítségével megalkotott egy androgént. Kinyitotta a száját és gügyögött neki. Amikor kinyíltak a szem ei, atyjára
nézett, és azt mondta neki: „Ííí!” Ezután az atyja elnevezte őt Íii-a-o-nak (Jao). Ezt követ ően megalkotta második
fiát. Gügyögött neki. És kinyitotta a szemét és így  szólt atyjához: „Eh!” Az atyja elnevezte őt Eloajnak. Ezután
megalkotta harmadik fiát. Gügyögött neki. És kinyit otta a szemét és azt mondta atyjának: „Asssz!”. Az atyja
elnevezte őt Astafaiosnak. Íme az atya három fia.
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Heten jelentek meg a káoszban, androgének. Férfias jelleg ű és nőies jelleg ű névvel rendelkeztek. A n őies
jelleg ű név Pronoia (El őgondolat) Sambathas, ami azt jelenti, „hét” (hét na p).

A fia neve Jao; n őies jelleg ű neve Uradalom.
Sabaoth; n őies jelleg ű neve Istenség.
Adonaios; n őies jelleg ű neve Királyság.
Elaios; n őies jelleg ű neve Féltékenység.
Oraios; n őies jelleg ű neve Gazdagság.
És Astaphaios; n őies jelleg ű neve Sophia (Bölcsesség).

Ők  jelentik  a  káosz  hét  mennyének  hatalmasságait.  És  androgéneknek  születtek,  megegyez ően  az
előttük létez ő halhatatlan mintázattal, Pistis kívánságának megfe lelően, így hát a kép, mely a kezdett ől fogva
létezett, uralkodjon a végig. Megtalálható ezen nev ek kihatása és a férfi jelleg ű entitások hatalmasságai a Mózes
Próféta (könyve) az Arkangyalokról,  és a női jelleg ű entitások neveir ől Noraia (első) Könyvében.

            Most pedig az els ődleges szül ő, Yaldabaoth, mivel igen er ős hatalommal rendelkezett, minden egyes
leszármazottjának külön mennyet alkotott szóbeli ki fejezés révén – csodálatosan szépnek alkotta őket, révén
lakóhelyek  – és minden egyes mennybe hatalmas dics őséget  alkotott,  hétszer nagyszer űt.   Trónusokat  és
palotákat és templomokat, és még hintókat és sz űz szellemeket is, egészen a láthatatlan egyig, és d icsőségéig,
mindegyikük rendelkezett ezekkel a dolgokkal mennye ikben; urak és istenek és angyalok és arkangyalok ó riási
seregei –  számolhatatlan  miriád  –  hogy szolgáljanak .  Ezekről  a  dolgokról ismertetést  lehet  találni,  pontos
jellemz őkkel, Oraia első Beszámolójában.

És ők ebből a mennyb ől váltak teljessé, fel, egészen a hatodik mennyig, mely nevezetesen Sophiáé. A
mennyet és az ő földjét elpusztította a bajkever ő, aki mindezek alatt tartózkodott. És a hat menny b orzasztóan
megrázkódott; mivel pedig a káosz er ői tudták, ki volt az  aki a mennyet elpusztította, (ő) alattuk volt. és amikor
Pistis felismerte a törést, melyet a zavar okozott,  kibocsátotta leheletét és megkötötte és levetette Tartarosba.
Attól a naptól kezdve a menny, együtt a földdel,  me gerősítette önmagát Sophia, Yaldabaoth lánya révén, ( ő

általa,) aki mindannyiuk alatt van.

Most  pedig,  amikor  a  mennyek  meger ősítették  önmagukat,  hatalmukkal  és  egész  kormányzat ukkal
együtt,  az els ődleges szül ő arcátlanná vált.  És az angyalok összes serege tisz telte és valamennyi isten és
angyal megáldotta őt és megbecsülte.  Ami pedig őt illeti,  boldog volt és folyamatosan hencegett,  mo ndván
nekik: „Nincs szükségem senkire.” Azt mondta: „Én v agyok az Isten és senki más nem létezik rajtam kívü l.” És
amikor ezt mondta, b űnt követett el valamennyi halhatatlan lénnyel szemb en, akik feleletet adtak. És őt tették
felelőssé érte.

És akkor, amikor Pistis meglátta a f ő uralkodó jámbortalanságát, harag töltötte el. Láth atatlan volt. Azt
mondta: „Hibáztál Samael” (ami annyit tesz, ’vak is ten’). „A fény halhatatlan embere már el őtted létezett, és aki
meg fog jelenni megmintázott formáid között; megvet ően megtapos téged, ahogy a fazekas az agyagot ököll el
veri.  És  alá  fogsz  szállni  az  anyádhoz,  a  mélységbe ,  mindazokkal  akik  hozzád  tartoznak.  Munkád
beteljesüléseként, valamennyi hiányosság, mely láth atóvá vált az igazságból, eltöröltetik, és megszünt etésre
kerül,  és  olyan  lesz,  mintha  soha  nem  is  létezett  v olna.”  Ezeket  mondván  Pistis  kinyilatkoztatta
hatalmasságának képét a vizekben. És így cselekedvé n, visszatért fel, a fényébe.

Most pedig, amikor Sabaoth, Jaldabaoth fia meghallo tta Pistis hangját, dicséreteket énekelt hozzá, és
kárhoztatta az atyját […] Pistis szavaiban; és magas ztalta őt, mert tanította őket a halhatatlan emberr ől és az ő
fényér ől. Ekkor Pistis Sophia kinyújtotta az ujját és fény t árasztott rá a fényéb ől, mintegy az atyját kárhoztatva.
Amikor Sabaothot fény ragyogta be, er ős hatalmat kapott a káosz valamennyi erejével szemb en. Attól a naptól
kezdve az „Er ők Ura” névvel illetik.

Gyűlölte atyját,  a sötétséget, és anyját,  a mélységet,  és ki nem állhatta n ővérét, az els ődleges szül ő
gondolatát,  aki oda-vissza mozgott a vizek felett.  A fénye miatt azonban a káosz valamennyi hatalmassá ga
féltékeny volt rá. És amikor összezavarodtak, óriás i háborúba kezdtek a hét mennyben. Ezután, mikor Pi stis
Sophia meglátta a harcot, elküldött a fényéb ől Sabaothoz hét arkangyalt. Elragadták őt, fel a hetedik mennybe.
Segítőkészen álltak mellé. Továbbá, elküldött még három a rkangyalt, és mindenki felett álló királyságot alap ított
számára, hogy a káosz tizenkét istene felett lakozh asson.

Amikor pedig Sabaoth felvitetett a nyugalom helyére  bűnbánata végett, Pistis odaadta neki lányát, Zoét
(Élet), jelent ős hatalommal felruházva, hogy utasíthassa őt (Sabaothot) a nyolcadik mennyben minden létez ő

dologgal kapcsolatban. És mivel (Sabaoth) hatalomma l rendelkezett, mindenekel őtt készített egy palotát saját
maga. Hatalmas volt, csodálatos, hétszer nagyszer űbb valamennyinél melyek a hét mennyben találhatók.

A palotája el őtt trónt alkotott, mely hatalmas volt és egy négyar cú hintón nyugodott, mely a „Kerubin”
nevet viselte. A Kerubinnak pedig nyolc alakja volt  minden egyes sarkán, oroszlán formák és borjú form ák és
emberi formák és sas formák, így hát valamennyi ala k összesen hatvannégyet tett ki – és hét arkangyal állt
előtte; ő a nyolcadik és hatalommal rendelkezett. Az összes alak száma hetvenkett ő volt. Ezenkívül, ebb ől a
hintóból a hetvenkét isten öltött alakot; megformál ódtak, hogy uralhassák a népek hetvenkét nyelvét. A  trón
által pedig újabbakat alkotott, kígyóhoz hasonló an gyalokat, akiket „Szerafinoknak” neveztek és egyfol ytában
dicsérték őt.

Ezek után megteremtette az angyalok közösségét, ezr eket és miriádokat számolhatatlanul, hasonlatosak
voltak, mint a nyolcadik menny közössége; és szólít ottak egy els őszülöttet, akit Israelnek hívtak – ami annyit
tesz, „az ember, aki látja az Istent”; és egy másik  teremtményt, Jézus Krisztusnak nevezték, aki hason lított a
nyolcadik mennybéli megszabadítóra, és aki a jobbjá n ült a nagyra becsült trónon. A balján pedig, ott a szent
szellem szüze,  a  trónon,  és  dics őítette  őt.  És  a  hét  sz űz  előtte  állt,  (a  sz űz  előtt)  […]  harminc  hárfával

Új utak http://aranylaci.freeweb.hu/nag-hammadi/33 - origin-of-world.htm

2 / 8 8/12/2015 9:45 AM



rendelkezvén,  és cimbalmokkal és trombitákkal,  dics őíteni őt.  Az  angyalok összes serege dics őítette őt  és
áldották őt. Most pedig, ahol a fénynek trónusán ült, hatalma s felh ő takarta be. És senki más nem volt vele a
felhőben, csak Sophia, Pistis <lánya>, utasítván őt a nyolcadik mennyben létez ő valamennyi dolog felöl, azért
hogy azoknak a dolgoknak a képeit megteremtse, abbó l a célból,  hogy ez az uralom fennmaradjon a káosz
mennyeinek és er őinek a beteljesüléséig.

Most pedig Pistis Sophia elkülönítette őt a sötétségt ől és jobbjára hívta, és az els ődleges szül ő elhelyezte
őt baljára. Attól a naptól kezdve, a jobb (oldalt) i gazságnak hívták, és a balt gonoszságnak. Mindezek miatt pedig
uralmat kaptak az igazság és gonoszság közösségében , […] áll […] a teremtményen […] az összes.

Így, amikor a káosz els ődleges szül ője meglátta fiát Sabaothot, és az őt övező dics őséget, és érzékelte,
hogy hatalmasabb  a  káosz  valamennyi uránál,  megirig yelte  őt.  És  haragossá válván,  Halált  nemzett  az  ő

halálából; és őt (ti. a Halált) fölé helyezte a hatodik mennynek. <így> Sabaoth ott ragadt fent.  Ezáltal a káosz hat
ura  elérhet ővé  vált.  Ezután  a  Halál,  révén  androgén,  elvegyült  (saját)  természetével  és  hét  androgén
leszármazottat nemzett. Az ő férfi (alkotóik) neve: Harag, Könnyek, Sóhaj, Szen vedés, Siránkozás, Keser űség,
Sírás.  Ezek  pedig  a  n ői  (alkotóik)  neve:  Harag,  Fájdalom,  Bujaság,  Sóhaj,  Átok,  Keser űség,  Veszekedés.
Egymással érintkezvén mindegyikük nemzett hetet, íg y összesen negyvenkilenc androgén démon lett. Nevük  és
tetteik megtalálhatók Salamon Könyvében .

És mindezek  jelenlétében Zoé,  aki együtt  volt  Sabao thtal,  megalkotott  hét  jó  androgén er őt.  A férfi
(alkotók) neve a következ ő: a Nagylelk űség, az Áldottság, az Örömteliség, az Igazság, a B őkezűség, a Szeretett,
a  Megbízható.  Úgyszintén,  utalva  n ői  (alkotóikra)  a  nevük  a  következ ő:  Béke,  Boldogság,  Örvendezés,
Áldottság, Igazság, Szerelem, H űség (Pistis). És általuk pedig sok jó és ártatlan s zellemet. Befolyásuk és tetteik
megtalálhatók itt: A Menny Sorsának felépítése, mely a Tizenkett ő alatt van.

És  látván  Pistis  képét  a  vizekben,  az  els ődleges  szül ő  mélyen  elszomorodott,  különösen  amikor
meghallotta az ő hangját, akár az els ő hangot, mely kihívta őt a vizekb ől. Mikor pedig megtudta, hogy ő volt az,
aki nevet adott neki,  felsóhajtott. Szégyellte magá t bűnei miatt. És amikor megtudta, hogy valójában a fén y
halhatatlan embere már ő előtte létezett, igencsak zavarba jött; mivel korábban  azt mondta valamennyi istennek
és az angyalaiknak, hogy „Én vagyok az isten. Senki  más sem létezik rajtam kívül.” Ezért attól tartott , esetleg
megtudhatják, hogy más is létezett őelőtte, és esetleg kárhoztatnák. Ám ő, a (dolgok) megértésének hiányában,
kigúnyolta a kárhoztatást és nemtör ődöm módon viselkedett. Azt mondta: „Ha bármi is lét ezne korábbról, mint
én, jelenjen meg, hogy láthassuk a fényét.”

És abban a pillanatban, figyelem! Fény tört ki a ny olcadik mennyb ől fentr ől és áthaladt a föld valamennyi
mennyén. Amikor az els ődleges szül ő látta, a fény csodálatos ahogyan kisugárzik, ámula tba esett. És mélyen
elszégyellte magát. Amint a fény megjelent, egy emb eri kép bukkant fel benne, rendkívüli szépség ű. Senki más
nem látta az els ődleges szül őn és Pronoián kívül,  aki vele volt.  Habár a fénye a  mennyek valamennyi er ői
számára megjelent. Emiatt valamennyiüket nagy nyugt alanság töltötte el.

Amikor pedig Pronoia látta a kisugárzást, szerelmes  lett belé. Ő azonban gy űlölte őt (Pronoiát), mert a
sötétségben volt  (Pronoia).  Azonban  vágyott  rá  (Pro noia),  hogy megölelje,  és  nem volt  rá  képes.  Amikor
képtelen volt csillapítani szerelmét, kiöntötte fén yét a földre. Attól a naptól kezdve, ezt a kisugárz ást a „Fény
Ádámjának” nevezik, akire úgy hivatkoznak, hogy „a vér fényt sugárzó embere”, és a föld átterjedt rá, szent
Adamanra,  amire  úgy  hivatkoznak,  hogy  „Adamantin  sz ent  földje”.   Attól  a  naptól  kezdve,  valamennyi
hatalmasság tisztelte a sz űz vérét. És a földet megtisztították a sz űz vérének kedvéért. Ám leginkább a vizet
tisztították meg, Pistis Sophia képe által, aki meg jelent az els ődleges szül őnek a vizekben. Pontosan ezután, a
következ őket mondták: „a víz által”. A szent víz azóta minde nt életre kelt, megtisztít.

Ebből az első vérből jelent meg Eros, révén androgén. Férfi alkotója H imireris, tüzes volt, mert a fényb ől
(származott). N ői alkotója, aki vele volt – a vér lelke – Pronoia a nyagából eredt. Szépségében igen nagyszer ű,
messze bájosabb a káosz valamennyi teremtményénél.  Ezután minden isten,  és az angyalaik, amikor Erost
figyelték,  szerelmesek lettek belé. És megjelenvén mindegyikükben,  t űzzel borította el őket; ahogy egyetlen
lámpásról nagyon sok  lámpás meggyújtható,  és  egy és  ugyanaz  a  láng  van ott,  és  a  lámpás maga nem
halványul. Ily módon pedig Eros szétszóródott a káo sz összes lényében, és nem halványult. Pontosan a f ény és
a sötétség határoló-pontján Eros megjelent és az an gyalok és az emberiség határoló-pontjánál Eros szex uális
egyesülése beteljesedett, így áldottá vált a Földr ől származó els ődleges gyönyör. A n ő követte a földet. És a
házasság követte a n őt. Születés követte a házasságot. Megsemmisülés köv ette a születést.

Ezek urán Eros, a sz őlőtőke kihajtott abból a vérb ől, mely a földre hullajtatott. Emiatt, azok, akik i sznak
belőle,  vágyni fognak  a  szexuális  egyesülés  révén  a  meg fogantatásra.  Aztán  a  sz őlőtőke,  a  fügefa  és  a
gránátalmafa kihajtottak a földb ől, együtt a többi fával, minden faj, velük a magjuk  a hatalmasok és az angyalaik
magjából.

Ezután az Igazság megteremtette a Paradicsomot, cso dálatosnak és kívül a Hold és a Nap pályáján, a
Bujaság Földjén, Keleten, a kövek közepén. És vágy ébredt a csodálatos középen, a kívánatos fák iránt.  És az
örök élet fája megjelent az Isten kívánságára a Par adicsom északi részén, azért, hogy örökké létez ővé tegye a
tiszta lelkeket, a korszak beteljesülésekor, akik a  nyomorúság megmintázott formáiból jönnek létre. A színe
pedig az élet fájának, akárcsak a Napé. Az ágai mes eszépek. A levelei akárcsak a cipruséi.  Gyümölcse olyan
mint a sz őlőfürt, amikor fehér. Magassága eléri a mennyet. És k özvetlen mellette a tudás (gnózis) fája, bírván
Isten erejét. Dics ősége olyan, mint a holdé, annak teljes ragyogása id ején. És az ágai meseszépek. És a levelei
akár a fügefa levelei. Gyümölcsei akár a kívánatos datolya. És ez a fa a Paradicsom északi részén van,  hogy
felemelje  a  lelkeket  a  démonok  kábulatából,  azért,  hogy  megközelíthessék  az  élet  fáját  és  egyenek
gyümölcséb ől,  és  azért,  hogy kárhoztatták  a  hatalmasságokat  és  az  angyalaikat.  E  fának  hatása  a  Titok
Könyvében  van leírva, azaz: „Te vagy az, aki a tudás fája, m ely a Paradicsomban van, melyr ől az első ember
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evett és mely megnyitotta a tudatát; és szerelmes v olt asszonyi társába és kárhozta a többit, idegen k épeket és
undorodott t őlük.

Ezek után pedig az olajfa kihajtott, azért, hogy me gtisztítsa a királyokat és a f őpapokat tisztességükben,
akik az utóbbi napokban jelentek meg, mivel az olaj fa az első Ádám fényéb ől származik, a ken őcs miatt, hogy
megkaphassák.

És az első lélek (psziché) beleszeretett Erosba, aki együtt v olt vele, és kiöntötte rá vérét (psziché) és a
földre. És abból a vérb ől elsőként egy rózsa hajtott ki, ki a földb ől, ki a csipkebokorból, hogy forrása legyen az
örömnek a fény számára, melynek a bokorban kellett megjelenni. S őt, ezek után, a szépséges, jó illatú virágok
kisarjadtak  a  földb ől,  különböz ő  fajtájúak,  Pronoia  lányai  közül  minden  hajadon  sz űzből.  És  ők,  amikor
szerelmesek lettek Erosba, kiöntötték rá vérüket és  a földre. Ezek után mindegyik növény kihajtott a f öldb ől,
különböz ő  fajtájúak,  tartalmazván  a  hatalmasok  és  angyalaik  magját.  Ezek  után  a  hatalmasok  a  vizekb ől
megteremtették a vadállatok összes faját, és a hüll őket és a madarakat – különféle fajtákat – tartalmaz ván a
hatalmasok és angyalaik magját.

De még mindezek el őtt, amikor ő megjelent az els ő napon, itt maradt a földön, valami két napig, és o tt
hagyta az alsó Pronoiát  a mennyben,  és felemelkedet t  a fényébe.  És azonnal sötétség töltötte el az  egé sz
Világegyetemet. Most pedig, amikor ő (nőnem) kívánta, a Sophia, aki az alsó mennyben volt, hatalmat kapott
Pistist ől,  és   nagyszer ű  fénylő  testeket  alkotott  és  az  összes  csillagot.  És  felhe lyezte  őket  az  égre,  hogy
világítsák be a földet és hogy múlandó jeleket muta ssanak, és évszakokat, és éveket és hónapokat és na pokat
és éjszakákat és pillanatokat és így tovább. És eze n a módon az egész térség az égen fel lett díszítve .

Most pedig amikor Ádám fénye megfogalmazta szándéká t, hogy belépjen az ő fényébe – azaz a nyolcadik
mennybe – képtelen volt így tenni, azon nyomor miat t, mely belevegyült az ő fényébe. Ezután hatalmas örök
birodalmat alkotott magának. És ezen az örök biroda lmon belül hat örök birodalmat alkotott, a díszeikk el együtt,
számukban hatot, melyek hétszerte voltak szebbek a káosz mennyeinél és azok díszeinél. Immáron mindahá ny
eme örök birodalmak és díszeik közül a végtelenségb en léteztek, a nyolcadik menny és az alatta lév ő káosz
között, számossá téve a Világegyetemet, mely a nyom orúsághoz tartozik. Ha valaki ezekr ől az elrendezésekr ől
akar tudni, megtalálja leírva a Hierailas Próféta Hetedik Világegyetemé ben.

És mielőtt Ádám fénye visszatért a káoszba, a hatalmasságok  látták és kinevették az els ő szülőt, mert
hazudott, amikor azt mondta: „Én vagyok az Isten. S enki sem létezett el őttem.” Amikor odajöttek hozzá, azt
mondták: „Nemde az isten volt az, aki lerombolta a munkánkat?” Ő válaszolt, azt mondván: „Igen. Ha nem
akarjátok, hogy képes legyen lerombolni munkánkat, akkor jöjjetek, alkossunk embert a földb ől, saját testünk
képének megfelel ően, és ennek a lénynek a képére, hogy szolgáljon mi nket; azért, hogy amikor meglátja az ő

képét, szerelmes legyen belé. Többé nem fogja lerom bolni munkánkat; sokkal inkább, mi tesszük szolgáin kká
azokat, akik a fényb ől születtek, az örök birodalom egész fennállásáig.”  Mindez pedig Pistis el őgondolata szerint
valósul meg, azért, hogy az ember az ő képére hasonlítson, és megbélyegezze őket az őáltaluk megmintázott
forma miatt. És az ő megmintázott formáikat körülzárta a fény.

Ezután  a  hatalmasságok  megkapták  a  tudást  (gnózis),  mely az  ember  megalkotásához  szükséges.
Sophia Zoé – aki Sabaoth-tal volt  – megel őzte őket.  És kinevette az  elhatározásukat.  Mivel vakok: a saját
érdekükkel ellentétben, tudatlanul alkották meg őt. És nem fogták fel, mit szándékoznak tenni. Az ok , ami miatt
megelőzte őket és arra késztette, hogy ő alkosson embert els őként, azért történt, hogy ő (az ember) utasíthassa
az ő megmintázott formájukat, hogy miként vesse meg őket, és így megszökhessen t őlük.

A tanító alkotási folyamata a következ őképpen zajlott. Amikor Sophia hagyott lehullani egy  fénycseppet,
az szétáramlott a vízben és azonnal egy emberi lény  jelent meg, androgén. A cseppb ől, melyet els őnek formált,
női testnek (formálta). Ezek után, felhasználva a tes tet, az anya képére formálta meg azt, mely megjelen t. És
tizenkét  hónap  alatt  fejezte  be.  Egy androgén  ember i lényt  alkottatott  meg,  akit  görögül  Hermafroditán ak
neveznek; és akinek anyját a héberek az Élet Éváján ak (Zoé) neveznek, nevezetesen az élet n ői tanítóját. Az ő

utóda az a teremtmény, aki úr. Ezek után a hatalmas ságok úgy hívták őt, „Vadállat”, azért, hogy tévútra vezesse
az ő  megmintázott  formáikat.  Az értelmezése a „vadállat nak”,  a  „tanító”.  Mivel úgy találták,  a legbölcsebb
valamennyi létez ő közül.

Így hát  Éva,  az  els ő  szűz,  az,  aki férj  nélkül megszülte  els ő  leszármazottját.  Ő  maga szolgált  saját
szülészn őjeként. Emiatt azt tartják róla, hogy imígyen szólt :

Én vagyok az, aki része az anyámnak; és én vagyok a z, aki az anya.
Én vagyok az, aki a feleség; én vagyok az, aki a sz űz.
Én vagyok az, aki várandós; én vagyok az, aki a szü lésznő.
Én vagyok az, aki vígasztal a vajúdás fájdalmaiban.
A férjem az, aki megszült engem; és én vagyok az, a ki az ő anyja.
És ő az, aki az én apám és az én uram.
Ő az, aki az én er őm; Amire ő vágyik, ezt mondja – okkal.
Én vagyok a születés folyamata; mivel én szültem me g a férfit, mint urat.

Most pedig ezek a dolgok a kívánság <…>. A lelkek me lyek belépni szándékoztak a hatalmasságok által
megmintázott formákba, testet öltöttek Sabaothnak é s az ő Krisztusának. És ezeket illet ően, a szent hang szólt:
„Sokasodjatok és fejl ődjetek! Legyetek urai valamennyi teremtménynek.” És  ők azok, akiket fogságba ejtettek,
a rendeltetésük szerint, az els ődleges szül ő által. És így bebörtönözték őket a megmintázott formákba a korszak
beteljesüléséig.

És abban az id őben, az els ődleges szül ő ezután előadta véleményét az emberrel kapcsolatban azoknak,
akik vele voltak. Ezt követ ően mindegyikük kihullatta magját a föld köldökének közepébe. Attól a naptól fogva, a
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hét uralkodó formálja az embert az ő teste által az ő hasonlatosságukra, ám az ő képe, mely hasonlatos az
emberéhez, volt az, ami megjelent számukra. Az ő megmintázása részletekben történt, egy id őben egy. És a
vezetőjük megformálta az agyat és az idegrendszert. Ezek után, úgy jelent meg számára, mint elöljáró. Úgy
jelent  meg,  mint  lélekkel  bíró  ember.  És  Ádámnak  ne vezték,  ami  annyit  tesz,  „atya”,  megfelelvén  annak
nevének, aki már el őtte létezett.

És amikor befejezték Ádámot,  ő  hanyagolta őt,  mint élettelen hajót  (testet),  hiszen elvetéltké nt öltött
formát,  lévén  nem  volt  lélek  benne.  E  dologgal  össz efüggésben,  amikor  a  f őuralkodó  emlékezett  Pistis
mondására, attól tartott, nehogy az igaz ember belé pjen az általa megmintázott formába és az uralja az t. Ezért
otthagyta az általa megmintázott formát negyven nap ig, szellem nélkül, és visszatért és nem tör ődött vele. Most,
a negyvenedik napon, Sophia Zoé bele lehelte lélegz etét Ádámba, akinek nem volt lelke. (erre) Elkezdet t az
mozogni a földön. És nem tudott felállni.

Azután pedig, amikor a hét uralkodó eljött, meglátt ák őt, és meglehet ősen összezavarodtak. Odamentek
hozzá és megragadták. És ő (ti. a főuralkodó) azt mondta a benne lév ő lélegzetnek: „Ki vagy te? És honnan
kerültél ide?” Az válaszolt, mondván: „Az ember ere jéből származom a ti munkátok elpusztítása végett.” Ami kor
hallották, dics őítették őt, hiszen megnyugtatást adott nekik félelmeikt ől és aggodalmaiktól, melyet önmagukban
találtak. Ezután azt a napot „Pihenés” napjának hív ták, mivelhogy pihenésre leltek a nehéz munkától. É s amikor
látták,  hogy  Ádám  fel  tud  állni,  boldogok  lettek,  é s  megfogták  őt  és  a  Paradicsomba  helyezték.  És
visszahúzódtak a mennyeikbe.

A pihenés napját követ ően Sophia elküldte a lányát, Zoét, akit Évának hívt ak, mint tanítót, azért hogy
Ádámot,  akinek  nem volt  lelke,  felemelkedésre  készt esse,  azért,  hogy azok,  akiket  nemz,  a  fény hordozó i
legyenek. Amikor Éva meglátta férfi társát elterülv e, sajnálatot érzett miatta és azt mondta: „Ádám, é ledj fel!
Emelkedj  fel  a  földr ől!”  Abban  a  pillanatban,  szavai  beteljesült  valóság gá  váltak.  Ami  Ádámot  illeti,
felemelkedvén, hirtelen kinyitotta a szemeit. Amiko r meglátta őt, azt mondta: „Téged az ’Élet Anyjának’ fognak
hívni. Mivel te vagy az, aki életet adtál nekem.”

Azután a hatalmasságokat tájékoztatták, hogy az ő megmintázott formájuk él és felemelkedett, mire ők
mélyen gondterheltek lettek. Elküldtek hét arkangya lt, hogy meglássák, mi történt. Odamentek Ádámhoz. Amikor
meglátták, hogy Éva beszél hozzá,  azt mondta egyik a másiknak: „Miféle dolog ez a ragyogóan fényl ő nő?
Emlékeztet arra a képre, amelyik a fényben jelent m eg számunkra. Most menjünk és ragadjuk meg, és vess ük
magját őbelé, hogy amikor beszennyez ődik, ne legyen képes felemelkedni a (saját) fényébe . Ehelyett, akiket ő

megszül,  a mi irányításunk alá kerüljenek.  De ne sz ólnunk Ádámnak,  mivel ő nem tartozik  közénk.  Inkább
bocsássunk rá mély álmot.  És utasítsuk őt álmában, arról, hogy (Éva) az oldalbordájából szá rmazik, azért, hogy
felesége engedelmeskedjen, és ő pedig ura legyen neki.”

Azután Éva, révén hatalmas, kinevette döntésüket. K ödöt bocsátott szemükre és titokban otthagyta a
képét Ádámmal. Belépett a tudás fájába és ott marad t. Üldözték őt, ám feltárta el őttük, hogy bele ment a fába és
fává változott. Ezután nagy félelem kerítette hatal mába őket, a vak teremtmények megfutamodtak.

Mindezek után, amikor magukhoz tértek a kábulatból,  eljöttek Ádámhoz; és látták ennek a n őnek a képét
vele, meglehet ősen összezavarodtak, arra gondolván, ő az, aki az igazi Éva. És sietve cselekedtek. Odame ntek
hozzá,  megragadták  és  ráhullatták  magjukat.  Igen  go noszul  tették,  nemcsak  a  természetes  módon
becstelenítették meg, hanem aljas módon is, el őször szavainak forrását becstelenítették meg – amel lyel azt
mondta nekik: „Mi az, ami el őttetek létezett?” – azzal a szándékkal, hogy megbec stelenítsék mindazokat, akik
azt mondják (a kor) beteljesülésekor, hogy ők az igaz embert ől születtek szóbeli kinyilvánításra. És ők hibáztak,
semmit  sem tudván  arról,  hogy saját  testük  volt  az,  melyet  megbecstelenítettek;  a  kép volt  az,  melyet  a
hatalmasságok és az angyalaik minden módon megbecst elenítettek.

Először Ábellel lett várandós, az els ő uralkodótól.  A hét hatalmasságtól és az ő angyalaiktól szülte a
másik utódját. És mindez az els ődleges szül ő előgondolatával összhangban ment végbe, azért hogy az első
anya hordozza magában az ő összes magját, összekeveredve és megfelelve a vilá gegyetem sorsának, és annak
felépítésének  és az  Igazságnak.  Egy el őre elrendezett  terv  valósult  meg Évára vonatkozóan,  azért  hogy a
hatalmasságok  által  megmintázott  formák  legyenek  a  fénybe  zárva,  ahol  kárhoztatja  (a  fény)  őket  a
megmintázott formáik miatt.

Ekkor az els ő Ádám, a Fény (Ádámja), a szellemmel eltöltött és m egjelent az els ő napon. A második
Ádám, a lélekkel eltöltött és megjelent a hatodik n apon, akit Aphroditének hívnak. A harmadik Ádám a f öld
teremtménye, aki a törvény embere, és aki a nyolcad ik napon jelent meg […] a nyomorúság csendessége, ak it a
„Nap  napjának”  (vasárnap)  hívnak.  És  a  földi  Ádám  l eszármazottjai  megsokszorozódtak  számban  és
kiteljesedtek,  és  létrehozták  önmagukban  a  lélekkel  eltöltött  Ádámra  vonatkozó  mindenféle  tudományos
ismeretet. Ám mindannyian tudatlanságban voltak.

A következ őkben hagy mondjam el, hogy egyszer az uralkodók meg látták őt és a női teremtményt, aki
vele  volt,  tudatlanságban  tévelyegni  mint  a  vadak,  nagyon  boldogok  lettek.  Amikor  megtudták,  hogy  a
halhatatlan férfi nem fogja figyelmen kívül hagyni őket,  ellenkez őleg, sokkal inkább a n ői teremtményt ől van
félnivalójuk, aki a fává alakult, összezavarodtak é s azt mondták: „Talán ez az igaz férfi – ez a lény,  aki ködöt
borított ránk és megtanított minket, hogy ő (a nő), aki hozzá (a férfihez) hasonlóan beszennyez ődött – és így
valamennyiünket meg fog hódítani!”

Ezután heten közülük terveket fektettek le. Odajött ek Ádámhoz és Évához félénken, azt mondták neki
(Ádámnak): „A Paradicsomban valamennyi fa gyümölcse  azért teremtetett, hogy megegyed; ám ami a tudás
fáját illeti, uralkodjatok magatokon és ne egyetek róla. Ha esztek, meg fogtok halni.” Súlyos félelmet  hozván
rájuk, visszatértek fel, a hatalmasságaikhoz.
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Ezután eljött valamennyi teremtmény legbölcsebbike,  akit Vadállatnak hívtak. És amikor meglátta anyjuk ,
Éva képét, azt mondta neki: „Mit mondott az Isten n eked? Azt, hogy ’ne egyél a tudás fájáról’?” Ő (Éva) azt
mondta: „Nemcsak azt mondta, hogy ’Ne egyél róla’, hanem ’Ne érintsd meg, mert különben meghalsz.’” Az t
mondta neki (a Vadállat): „Ne félj. A halálban nem fogsz meghalni. Hiszen tudja, hogy amikor eszel ról a, akkor
értelmi képességed kitisztul és olyan leszel, mint az istenek, felismervén a különbséget mely fennáll a gonosz és
a jó emberek között. Igazából a féltékenység volt a z, ami miatt ezt mondta neked, ezért nem is ettél r óla.”

Ekkor Évában bizalom támadt a tanító szavai iránt.  Hosszasan szemlélte a fát  és látta gyönyör ű és
étvágygerjeszt ő, és megtetszett neki; szakított néhányat a gyümölc séből és megette; és adott a férjének is, és ő

ugyancsak megette.  Ezt követ ően megnyílt  az  értelmük.  Mivel amikor ettek,  a tudá s fénye rájuk ragyogott.
Amikor a szégyenbe öltöztették magukat, tudták, mez telenek a tudás (híján). Amikor kitisztultak, láttá k, hogy
mezítelenek és szerelembe estek egymás iránt. Amiko r pedig meglátták, hogy akik őket formázták a vadállatok
alakjait hordozzák, megundorodtak t őlük; nagyon éberek voltak.

Aztán,  amikor  az  uralkodók  látták,  hogy megszegték  parancsolatukat,  beléptek  a  Paradicsomba  és
odamentek Ádámhoz és Évához földrengés és hatalmas fenyegetés közepette, hogy meglássák a segít őtárs
cselekedetét. Ezután Ádám és Éva igencsak reszkette k és elrejt őztek a Paradicsom fái alá. És az uralkodók
nem tudták hol vannak, ezért azt mondták: „Ádám, ho l vagy?” Ő azt mondta: „Itt vagyok, mivel rettegek t őletek,
elrejt őztem  szégyenemben.  És  ők  azt  mondták  neki  tudatlanul:  „Ki  beszélt  neked  a  szégyenr ől,  melybe
öltöztetted magad? – amíg nem ettél arról a fáról?”  Ő azt mondta: „A n ő, akit adtatok mellém – ő az, aki adott
nekem és én ettem.” Azután azt mondták az utóbbinak : „Mi az amit tettél?” Ő válaszolván azt mondta: „A tanító
volt az, aki sürgetett engem, és ettem.”

   Ezután az uralkodók odamentek a tanítóhoz. A sze mük ködössé vált miatta, és nem tudtak semmit sem
kezdeni vele. Megátkozták, mivel tehetetlenek volta k. Ezt követ ően odamentek a n őhöz és megátkozták őt és a
leszármazottait. A n ő után Ádámot (is) megátkozták, és a földjét, és a g abonát; és minden dolgot amit csak
alkotott, megátkozták. Nem volt áldás rajtuk. Jóság  nem származhat a gonosztól.

 Attól  a  naptól  kezdve,  a  hatalmasságok  tudták,  hog y  valójában  van  valami  náluk  is  nagyobb:  
felismerték,  hogy  parancsaikat  nem  tartották  be.  Ha talmas  féltékenység  ereszkedett  a  világra,  csupán  a
halhatatlan ember miatt. Amikor pedig az uralkodók látták, hogy az ő Ádámjuk az ismeretek idegen világába lép
be, próbára szerették volna tenni, és összegy űjtötték az összes háziállatot, és a föld vadállatai t, és a menny
madarait, és odahozták Ádám elé, hogy megnézzék, ho gyan nevezi őket, amikor meglátta őket (az állatokat),
nevet adott valamennyi teremtményüknek.

Zavarodottá váltak, mert Ádám minden próbát teljesí tett. Összegy űltek és terveket dolgoztak ki, és az
mondták: „Figyeljétek Ádámot! Ő kezd olyan lenni, mint egyikünk, ily módon megisme rte a különbséget a fény
és  a  sötétség  között.  Nos,  talán  meg  fogják  téveszt eni,  miként  az  a  tudás  Fája  esetében  történt,  és
megtörténhet az Élet Fájával is, és ehet róla és ha lhatatlanná válhat, és úrrá, és velünk ellentétben,  és lenézhet
minket és minden dics őségünket! Aztán leleplezhet minket egész világegyet emünkkel együtt. Rajta, kergessük
el őt a Paradicsomból, vissza a földre, ahonnan vétetet t, hogy a továbbiakban semmit se legyen képes jobba n
ismerni,  mint  amennyire mi képesek  vagyunk.”  Így te hát elkergették  Ádámot  a  Paradicsomból,  feleségével
együtt. És ez a tett, amit elkövettek, még nem volt  elegend ő számukra. Ellenkez őleg, féltek. Odamentek az Élet
Fájához és körülvették rettent ően félelmetes dolgokkal, tüzes él ő teremtményekkel, úgy hívják őket „Kerub”, és
lángoló kardot helyeztek középre, állandóan rémület esen forogva, hogy egyetlen földi teremtmény még cs ak be
se lépjen a helyszínre.

Ennek következtében, mivel az uralkodók irigyek vol tak Ádámra, le akarták csökkenteni (ti.  Ádám és
Éva) élettartamát. Nem tudták (azonban) a sors miat t, mely a kezdet óta meg volt szabva. Mindegyikükne k 1000
éves élettartam volt kijelölve, összhangban a fényl ő testek folyamatával. Ám, habár az uralkodók ezt ne m tudták
megtenni, minden egyes gonosztev ő elvett tíz évet. És a teljes élettartam (ami megma radt) elérte a 930 évet; ám
mindezek fájdalomban,  gyengeségben és gonosz őrületben.  És így alakult  az  élet,  attól a naptól ke zdve a
beteljesülésig.

Ezután Sophia Zoé látta, hogy a sötétség uralkodói átkot szórtak a társára, (ezért) nagyon felháborodo tt.
És kijött els ő mennyéb ől, teljes hatalmával, kiüldözte az uralkodókat a me nnyeikb ől, és levetette őket a bűnös
világba, azért hogy ott lakozzanak a gonosz szellem ek (démomok) formájában a földön.

 […], ezért az ő világukban ezer évnek kell eltelnie a Paradicsomba n – egy lélekkel eltöltött teremtmény,
neve „F őnix”. Megöli magát és visszahozza az életbe, miként  egy szemtanú (felidéz) az ellenük szóló ítéletre,
mivel rosszat tettek Ádámmal és az ő generációjával, a korszak beteljesüléséig. Van […] három ember, és az ő

leszármazottaik, a világ beteljesüléséig: az örökké valóság szellemmel eltöltöttje, és a lélekkel eltöl tött, és a földi.
Hasonlatosan a három F őnix a Paradicsomban – az  els ő  a  halhatatlan,  a második 1000 évet él,  és  ami a
harmadikat  illeti,  írva  van  a  Szent  Könyv ben,  hogy elemészt ődött.  Ennek  megfelel ően,  ugyancsak  három
keresztség van – az els ő a szellemi, a második a t űz által és a harmadik víz által. Miként a F őnix tanúként jelenik
meg az angyalokat illet ően, ugyanez a helyzet ami a vízi hidrákat illeti Eg yiptomban, akik tanúként szolgálnak
mindazok  számára,  akik  alámerülnek  a  keresztelés  (s orán)  az  igaz  ember  révén.  A két  bika  Egyiptomban
misztériumot birtokol, a Napot és a Holdat, révén S abaoth tanúi; nevezetesen, hogy fölöttük Sophia meg kapta a
Világegyetemet;  attól  a  naptól kezdve,  amikor megal kotta  a  Napot  és  a  Holdat,  pecsétet  tett  a  mennyére ,
egészen a végtelenségig.

És a féreg, amely megszületett a F őnixb ől egyúttal emberi lény is. Írva vagyon (Zsoltárok 9 1:13, 70) ehhez
kapcsolódóan: „a becsületes ember úgy fog kinyílni,  mint a virág.” És a F őnix először élő alakban jelenik meg,
aztán  meghal,  és  újra  feltámad,  olyan  jelként,  mely  a  korszak  beteljesedésekor  jelenik  majd  meg.  Csak
Egyiptomban volt, hogy ezek a hatalmas jelek felt űntek – sehol máshol – mint jelzések, hogy hasonlato s az Isten
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Paradicsomához.

Térjünk vissza a fent említett uralkodókhoz, hogy n émi magyarázattal szolgáljunk fel őlük. Amikor a hét
uralkodót levetették a mennyeikb ől a földre, angyalokat alkottak a maguk számára, sz ámosat, démonikust, hogy
szolgálják őket.  Ez utóbbiak megtanították az  emberiséget számo s hibára és mágiára és (varázs) italra és
bálványimádásra  és  vérontásra  és  oltár  (állításra)  és  templom  (állításra)  és  áldozat  (bemutatásra)  föl d
szellemeinek megszentelésére, osztozván munkatársuk  sorsában, aki az igazságtalanság és az igazság ist enei
egyezményéb ől jöttek létre.

És  így,  amikor  a  világ  létrejött,  állandóan  őrületes  hibákat  követett  el.  A földön  az  összes  emb er
szellemeket  (démonokat)  imádott  a  teremtést ől  a  beteljesülésig  –  mind  a  becsületesség  angyalai,  mind  a
becstelenség emberei.  A világ így zavarodottságban jött  létre,  tudatlanságban,  és bódulatban.  Mindanny ian
hibáztak, egészen az igaz ember megjelenéséig.

Legyen elég ennyi a téma folytatásából. Most pedig haladjunk tovább a mi világunk vonatkozásában,
hogy pontosan tudjuk  befejezni a  leírást  szerkezeté ről  és  irányításáról.  Azután nyilvánvalóvá válik,  mik ént
fedezték fel a hitet a láthatatlan birodalomban, me ly már teremtéskor megjelent és a kor beteljesülésé ig (jelen
lesz),

Ezért jövök a f ő témákhoz, kapcsolódóan a halhatatlan emberhez. Bes zélni fogok minden lényr ől, mely az
övé, megmagyarázván, miként történt idekerülésük.

Amikor  az  emberi  lények  tömege  megszületett,  Ádám  s zülősége  révén,  akit  megformáltak,  és  az
anyagból (származik), és amikor a világ már teljess é vált, az uralkodók átvették felette a irányítást – melyet,
korlátozva tartottak tudatlanság által. Mi okból is ? A következ ők miatt: mivel a halhatatlan atya tudja, hiányosság
támadt az igazságban az örök birodalmakban és világ egyetemeikben, amikor meg kívánta hiúsítani az ural kodók
végromlását  azon  teremtmények  révén  akiket  megmintá ztak,  leküldte  a  ti  képeteket  a  kárhozat  világába,
nevezetesen, az áldott kis ártatlan szellemeket. Ők nem idegenek a tudás számára. minden tudás rászál lott
egyetlen angyalra, aki el őttük jelent meg; nem olyan volt, akinek ne lett vol na hatalma az atya társaságában. És
<ő>  tudást  adott  nekik.  Akármikor  csak  felt űntek  a  kárhozat  világában,  azonnal  és  mindenek  el őtt
kinyilvánították a romolhatatlanság mintázatát mint  az uralkodók és hatalmasságaik kárhoztatását. Így,  amikor
az  áldott  lények  megjelentek  a  hatalmasságok  által  mintázott  formáikban,  megirigyelték  őket.  És  irigység
mentesen a hatalmasságok elkeverték magjukat velük,  annak reményében, hogy beszennyezik őket. De nem
tudták.  Akkor  pedig,  amikor  az  áldott  lények  megjel entek  fényes  alakjukban,  ők  (is)  felt űntek  különböz ő

módokon.  És mindegyikük,  kiindulván az  ő  földjér ől,  kinyilatkoztatta az  ő  tudását  a  láthatatlan egyháznak,
megalkotva a kárhozat megmintázott formáit. Ez (ti.  az egyház) úgy találtatott, hogy tartalmaz mindenf éle magot,
mert a hatalmasságok magjai elkeveredtek vele.

Ezután  a  Megváltó  megalkotta  […]  valamennyiük  közül  –  és  ezek  szellemei  nyilvánvalóan
felsőbbrend űek, révén áldottak és különböz őek a választásban – és ugyancsak (megalkotott) sok más létez őt
is, akiknek nem volt királyuk ám mindenkinél fels őbbrend űek, akik el őttük voltak. Következésképpen, négy faj
létezik. Van három, mely a nyolcadik menny királyai hoz tartozik. A negyedik azonban király nélküli ám tökéletes,
a legmagasabb mindenek felett.  Mivel ők lépnek be atyjuk szent helyére. És ők fogják elnyerni a nyugalmat
pihenésben és örökkévalóban, kimondhatatlan dics őségben és véget nem ér ő örömben. Továbbá, királyok ők a
halandó birodalomban, melyben halhatatlanok. El fog ják ítélni a káosz isteneit és az ő hatalmasságaikat.

Most pedig a Szó, mely minden lény felett áll, elkü ldetett,  ezzel az egyetlen céllal: hogy kihirdesse az
ismeretlent. Azt mondta: „Semmi sincs rejtve ami ne  lenne nyilvánvaló,  és ami eddig nem felismert, az  majd
felismerésre kerül.” És azért küldték mindezeket, h ogy ismertté tegyék ami rejtett, és a káosz hét hat almassága
és az ő istentelenjük. És így ők halálra lettek ítélve.

Így,  amikor  valamennyi  tökéletes  megjelent  az  uralk odók  által  megmintázott  formájában,  és  amikor
kinyilatkoztatták az összehasonlíthatatlan igazságo t, szégyent hoztak az istenek egész bölcsességére. És úgy
találtatott, a sorsuk a kárhozat. És a hatalmassága ik felszáradtak. Uradalmuk szétfoszlott. El őgondolatuk üresé
vált, a dics őségükkel együtt.

A korszak  beteljesülése  el őtt,  az  egész  hely megrázkódik  hatalmas  remegéssel.  Akkor  azonban  az
uralkodók elszomorodnak […] az ő haláluk. Az angyalok meggyászolják majd az emberis égüket, és a démonok
siratják majd a korszakaik (id őszakaik), és az emberiségük jajgat és sikolt majd a z ő haláluk felett. Azután a
korszak elkezd ődik és ők megzavarodnak. A királyaik megrészegülnek a tüzes  kard által,  és hadat viselnek
egymás ellen, így a föld megittasul a vérontástól. És a tengerek zavarossá válnak a háborúk miatt. Ezu tán a Nap
elsötétedik és a Hold lecsökkenti fényét. Az ég csi llagai beszüntetik körforgásukat. És egy hatalmas e rő - mely
felette áll a káosz valamennyi er őinek -, által keltett égzengés hatalmas csattanása következik majd be, ahol az
égbolton az asszony található. Megalkotván az els ő dolgot, elemészti majd őt a intelligencia bölcs tüze és az
ostobaság haragot  ölt  magára.  Ezután pedig  üldözi m ajd a káosz isteneit,  akiket ő  alkotott,  az  els ődleges
szülővel együtt. Letaszítja őket a mélységbe. Eltöröltetnek majd a gonoszságuk m iatt. Mivel olyanok lesznek
majd, mint a vulkánok, és elpusztítják egymást, egé szen addig, amíg meg nem semmisülnek az els ődleges
szülő keze által. Amikor ő majd elpusztítja őket, akkor önmaga ellen fordul, és pusztítja önmagá t amíg abba nem
marad létezése.

  És az ő mennyeik aláhullnak egyik a másik után és az ő hatalmasságaikat elemészti a t űz. Az örök
birodalmaik szintúgy, felfordulnak. És az ő mennye aláhullik és kettétörik. az ő […] aláhull a […]-re gyámolítani
őket; ők pedig aláhullnak a mélységbe, és a mélység felfor dul.

A fény majd […] a sötétséget és eltörli azt: olyan l esz, mintha soha nem is létezett volna. És az a dol og
melynek a sötétség adott hátteret,  szét fog foszlan i.  És a hiányosság ki lesz tépve a gyökereinél fogv a (és
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levetve) a sötétségbe. És a fény visszahúzódik fel,  a gyökereihez. És a nem-nemzett dics őséges megjelenik. És
betölti az örök birodalmat.

Amikor a prófécia és azok leírása akik királlyá vál tak ismerté válnak és beteljesedik azok által, akik et
tökéleteseknek  hívnak,  azok,  akik  –  ezzel  ellentétb en  –  nem váltak  tökéletessé  a  nem-nemzett  atya  álta l
megkapják a dics őségüket a birodalmukban és a halhatatlanok királysá gában; de soha nem lépnek be a király
nélküli birodalomba. Mivel mindenkinek el kell menn ie arra a helyre, ahonnan ő jött.  Igazából, az ő tettei és
tudása révén minden egyes ember ismerté teszi (sajá t) természetes tudását.

 
Fordította: Aranyi László
 

 

Vissza a nyitólapra
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