
Evanghelia lui Iuda: scriere gnostică sau Evanghelie creştină?1

(analiză şi text)

de Pr. Mrd. Iacşa Daniil-Corneliu

Principala  problemă  la  care  trebuie  să  răspundem  după  descoperirea  şi  editarea
Evangheliei lui Iuda este dacă această scriere este una creştină sau gnostică. Care sunt elementele
compoziţionale care o pot asocia cu alte scrieri gnostice sau nou-testamentare? Ce le caracterizează
pe personajele acestei scrieri? De ce Iisus şi Iuda apar atât de diferit prezentaţi aici faţă de Sfintele
Evanghelii canonice? Care este mesajul acestei scrieri şi cât de relevant este el pentru spiritualitatea
creştină  a  secolului  al  XXI-lea?  Acestea  sunt  doar  câteva  întrebări  ce  îşi  aşteaptă  răspunsul  în
studiul de faţă. Numai analizând această scriere putem înţelege, prin antiteză, măreţia şi frumuseţea
Evangheliei lui Hristos şi putem continua cercetarea noastră în direcţia deosebirii creştinismului de
gnosticism. Nu Iuda interesează în această scriere, care nu este decât un vehicol pentru adevăratul
mesaj: cosmologia gnostică.

Summary: All compositional elements converge to the fact that the Gospel of Judas is a
gnostic writing

The study focuses on the so-called „Gospel of Judas”, discovered in Egypt  in 1970’s. It
foregrounds the idea of Judas’s betrayal according to the Christian dogmas and denies the idea that
the Apostle could have been Jesus’s closest friend and writing a Gospel of his own. Taken into
consideration the earlierst Christian works, the author demonstrates the adherence of the „Gospel”
to  the  2nd  century  Gnosticism.  The characters  are  being  analized  through  the  perspective  of
historical information found in the Holy Gospels of New Testament.

As we demonstrated,  the  Gospel  of  Judas shares  but the main  characters  with the New
Testament.  Everything  else  is  quite  the  opposite:  the  plot,  the  protology,  the  eschatology.  A
fictitious  history of  this  kind (Saint  Irinaeus)  cannot  determine  us  to  reconsider  the part  Judas
played in the betrayal of our Saviour, but rather the part gnosticism played in the constitution of the
Canon of the New Testament and the shaping of the Christian doctrine.

„(Iisus) l-a ales pe Iuda ca un neştiutor şi 
l-a plâns ca un atotştiutor”.

(Sfântul Efrem Sirul)

1. Introducere

În  anul  1996,  teologul  menonit  William  Klassen,  profesor  la  „L'Ecole  Biblique  de

1 Studiul de faţă se bazează pe cercetările efectuate pentru lucrarea de disertaţie intitulată Istoria unei scrieri gnostice:
Evanghelia lui Iuda, pregătită sub îndrumarea ştiinţifică a Pr. Lect. Dr. Daniel Benga, în cadrul programului de
masterat  „Istorie  şi  Tradiţie”  (2004-2006),  din  cadrul  Facultăţii  de  Teologie  Ortodoxă „Patriarhul  Justinian”  –
Bucureşti. Studiul a apărut in revista „Studii Teologice”, Seria a III-a, Anul II, Nr. 2, Aprilie-Iunie 2006, Bucureşti.
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Jerusalem”, publica lucrarea Iuda: trădător sau prieten al lui Iisus?2 în care îşi dezvolta următoarea

teză: Iuda nu L-a „trădat” pe Iisus, ci L-a „predat” autorităţilor evreieşti, într-o încercare de mediere

care  s-a  făcut  cu  consimţământul  Mântuitorului  Însuşi.  Piatra  de  încercare  a  acestei  teorii?

Traducerea verbului grecesc  παραδίδωμι. Potrivit lui Klassen3 acest verb înseamnă „a preda”, „a

înfăptui”, „a încredinţa”, precum în FA 14:26; 15:40; de asemenea mai poate însemna „a transmite”,

aşa cum scrie Sfântul Pavel despre învăţătura Domnului la 1Co 11:23:  „Căci eu de la Domnul am

primit  ceea ce v-am dat (παρεδωκα) şi vouă: Că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut

(παρεδιδετο), a luat pâine [...]”. Dar aici Klassen pune în acord cele două forme ale aceluiaşi verb

pentru a trage concluzia că Sfântul Pavel aceasta a şi intenţionat, să arate neutralitatea acţiunii de

„predare”, „transmitere”, iar în nici un caz trădarea. Teologul menonit mai aminteşte că în nici într-

un text antic verbul grecesc nu are sensul de „trădare”, iar singurul loc unde ni se vorbeşte despre

Iuda ca trădător este la  Lc 6:16:  „Iuda Iscarioteanul, care s-a făcut trădător”. Aşadar, conchide

William Klassen, cel mai probabil Iuda nu L-a trădat pe Hristos, ci a încercat o mediere între Acesta

şi autorităţile Templului din Ierusalim: 

„Când Iuda I-a amintit lui Iisus că sfatul Său a fost întotdeauna acela de a-l mustra pe păcătos în
mod direct, Iisus ar fi putut să spună că nu apăruse ocazia pentru a-l confrunta direct pe marele
preot.  Poate  că,  ajunşi  aici,  Iuda s-a  oferit  să  aranjeze  aşa  ceva,  în  speranţa  că  procesul  de
mustrare va funcţiona”4.

Şi care ar fi atunci explicaţia sinuciderii lui Iuda? Klassen răspunde fără să ezite: aceea a

soldatului care moare odată cu regele său: „Iuda a sperat că Iisus va avea ocazia să-şi stabilească

acreditivele înaintea mai-marilor arhierei”5, pe baza unei picturi anonime aflată la British Museum

şi datată 350-370 d.Hr. şi care îl arată pe Iuda spânzurat de un copac alături de Iisus cel răstignit pe

cruce.

Dar  Klassen  nu  reprezintă  o  premieră.  Astfel  de  supoziţii  în  legătură  cu  evenimentele

descrise în Sfintele Evanghelii canonice au fost emise încă din secolul al XIV-lea, când în literatura

polemică islamică, cosmograful ad-Dimashqhī susţinea că Iuda i-a minţit pe evrei în legătură cu

Iisus, care nu a fost răstignit; în locul său, Iuda şi-a asumat o astfel de moarte. Ideile islamice ar

putea fi sursa operelor unor scriitori ai sec. al XX-lea precum Nikos Kazantzakis - Ultima ispită a

lui  Hristos (1950),  Taylor  Caldwell  cu  Eu,  Iuda şi  musical-ul  rock  american:  „Jesus  Christ

Superstar”  (1971),  şi  sunt  împărtăşite  astăzi  şi  de  cercetători  precum  Robinson  sau  Louis

2    William KLASSEN, Judas: Betrayer or Friend of Jesus?, Minneapolis: Fortress, 1996.
3    Ibidem, pp. 42-43.
4     Ibidem, p. 74.
5  Larry  B.  STAMMER,  New  Look  at  Ancient  Betrayer,  în  „Los  Angeles  Times”,  21  Friday,  2000,
http://www.emayzine.com/lectures/judas.htm
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Painchaud6.

Numai că în Evanghelia lui Iuda nu avem nici o relatare a căinţei sale sau a modului cum a

murit, aşa după cum avem în Mt 27:3-10. Iar Klassen nu ia în considerare cuvintele lui Iuda de la Mt

27:4: „Am greşit, vânzând (παραδους) sânge nevinovat”, după cum arată şi Fericitul Augustin:

„De asemenea, Apostolul Pavel a spus: „El, Care pe Însuşi Fiul Său nu L-a cruţat, ci L-a dat morţii,
pentru noi toţi, cum nu ne va da, oare, toate împreună cu El?” (Rm 8:32). Iată cum Tatăl L-a dat
morţii pe Hristos! De asemenea, Iuda L-a dat morţii; nu pare cumva că lucrul făcut este de acelaşi
fel? Iuda este „traditor”, unul care a dat morţii, [sau trădător]: este oare Dumnezeu Tatăl aşa
ceva? Doamne, fereşte! vă spun. [...] Atât Tatăl L-a dat morţii,  cât şi  El Însuşi S-a dat pe Sine
morţii. Acelaşi Apostol spune: „Care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine” (Gal 2:20).
Dacă Tatăl L-a dat morţii pe Fiul, iar Fiul S-a dat pe Sine Însuşi morţii, atunci ce a făcut Iuda? A
fost o „traditio” din partea Tatălui, o „traditio” din partea Fiului şi o „traditio” din partea lui
Iuda. Lucrul făcut e la fel, dar ce-i deosebeşte pe Tatăl Care Îl dă morţii pe Fiul, pe Fiul Care Se dă
pe Sine morţii şi pe ucenicul Iuda care îşi dă morţii pe Învăţătorul său? Aceasta, că Tatăl şi Fiul au
făcut-o din dragoste, dar Iuda a făcut aceasta din trădare perfidă” (Fericitul Augustin, Omilia a VII-
a la Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan). 

 Prin urmare, ar trebui să luăm în considerare ceea ce Darell Bock numeşte „criteriul jenei”:

dacă ceva este jenant pentru Biserica primară, atunci este improbabil să fi fost inventat7.

Pentru a-l exonera pe Iuda de trădare, detractorii Sfintelor Evanghelii canonice se folosesc

de cele două posibilităţi:

(i) Fie Iuda nu a intenţionat să-L trădeze pe Iisus, ci doar să intermedieze o întâlnire între

Acesta  şi  arhiereii  evrei,  ipoteză  ce  pleacă  de  la  ignorarea  sensului  de  „trădare”  pentru

verbul grecesc  παραδίδωμι din Sfintele Evanghelii,

(ii) Fie Iuda a acţionat din porunca lui Iisus, ipoteză ilustrată în Evanghelia lui Iuda.

În ambele cazuri Iuda nu poartă vreo responsabilitate pentru Moartea lui Hristos, iar Sfintele

Evanghelii, alături de întreaga Sfântă Tradiţie a Bisericii este desconsiderată, căci se refuză a treia

posibilitate. Şi în acest caz este vorba despre pervertirea principiului terţului exclus, „monotonia

nerealistă a lui «sau-sau»”8, tipică mentalităţii moderne occidentale.

Dezbaterea  iscată  în  jurul  descoperirii  manuscrisului  Evangheliei  lui  Iuda,  precum şi  a

întrebării  legate  de  posibilul  aport  al  acestei  scrieri  la  înţelegerea  evenimentelor  premergătoare

Patimilor  lui  Iisus  Hristos  şi  a  relaţiei  Acestuia  cu  Iuda,  este  una  deosebit  de  complexă  şi

bulversantă,  cu elemente de senzaţional şi  cancan  într-un amestesc aproape nefiresc de fapte şi

evenimente ştiinţifice. Pare-se că întreaga lume a devenit interesată brusc de creştinism şi priveşte

această religie prin grila gnostică a secolului al II-lea, revitalizată de cei care se proclamă singuri

6    James M. ROBINSON, The Secrets Of Judas. The Story Of The Misunderstood Disciple And His Gospel , Harper
San Francisco, 2006., pp. 47-51; Louis Painchaud în dialog cu Alin Suciu, în „Adevărul literar şi artistic”, Sâmbătă 20
Mai 2006, p. C6.
7 Darell BOCK, Will the Real Judas Please Stand Up?, http://www.beliefnet.com/story/189/story_18925_1.html
8 Andrei PLEŞU, Toleranţa şi intolerabilul. Criza unui concept, Editura LiterNet, 2005, p. 5.
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gnostici contemporani.

Aşa după cum se va vedea, textul conţine elemente de evanghelie inversate, precum o fac

toate scrierile apocrife de natură gnostică. Aceasta este de fapt şi definiţia apocrifei: produsul literar

ce dublează genurile  Noului Testament, încercând să completeze unele date absente cu privire la

viaţa Mântuitorului, a Sfintei Fecioare Maria şi a Sfinţilor Apostoli.9 Putem avea astfel tot felul de

evanghelii,  epistole  şi  apocalipse  care  să  pretindă  exclusivitatea  ineditului  despre  faptele  şi

învăţătura din Noul Testament. Dar în aceste condiţii, Evanghelia lui Iuda nu este nici autoritativă,

nici autentică. Nu este autoritativă pentru că asemenea învăţături au fost considerate erezii de către

Biserica creştină; nu este nici autentică deoarece ştim că Iuda s-a spânzurat (Mt 27:5) şi că numai în

secolul al II-lea s-au cristalizat asemenea concepţii gnostice – data unui presuspus original grecesc

nu poate fi împinsă în nici un caz până în secolul I, ceea ce nu-l poate face pe Iuda-autor al acestei

scrieri. 

2. Descoperirea, vânzarea şi restaurarea manuscrisului

Pe data de 9 aprilie 2006, Societatea National Geographic a difuzat un documentar referitor

la descoperirea unui manuscris al  Evangheliei lui Iuda. Concomitent, au fost lansate două cărţi de

către aceeaşi Societate: o traducere în limba engleză a textului10 şi o prezentare a întregii poveşti

legate  de  descoperirea  şi  promovarea  manuscrisului11.  Presupoziţia  de  la  care  pornesc  autorii

documentarului  este  aceea  că textul  prezentat,  aparent  la fel  de vechi precum cele  patru Sfinte

Evanghelii  canonice  (Matei,  Marcu,  Luca şi  Ioan)  furnizează  informaţii  indispensabile  despre

începuturile  creştinismului.  Şi  astfel  s-a  declanşat  o  nevroză  mediatică  ce  ne  determină  să  ne

întrebăm: este justificată o astfel de viziune asupra unui text fără răsunet în istoria creştinismului?

Este firesc ca acest text să fie echivalat cu Evangheliile nou-testamentare aşa cum nu s-a făcut cu

alte evanghelii apocrife? Şi nu în ultimul rând: este o întâmplare lansarea acestui subiect în perioada

Sfintelor Paşti?

Manuscrisul pe papire numit  Codex Tchacos  a fost găsit la El Minya, Egipt, în anii '70 ai

secolului trecut şi a fost datat între anii 220-340. El are 62 de pagini şi conţine patru texte, toate

scrise în limba coptă: Evanghelia lui Iuda,  Întâia Apocalipsă a lui Iacob, Epistola lui Petru către

9 Pr. Prof. Ioan BARBU, Istoria formării canonului Noului Testament până în secolul al IV-lea, (teză de doctorat în 
Teologie), Bucureşti, 1999, p. 135.

10    The Gospel of Judas, Edited by Rodolphe Kasser, Marvin Meyer, and Gregor Wurst with Additional Commentary   
by Bart D. Ehrman, Washington, D.C.: National Geographic Society, 2006.
11    Herbert Krosney, The Lost Gospel: The Quest for the Gospel Of Judas Iscariot, Washington, D.C.: National 
Geographic Society, 2006.
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Filip şi fragmente din cartea Allogenes.

În  ceea  ce  priveşte  demersul  NGS  de  restaurare-publicare-monopolizare  a  textului

Evangheliei lui Iuda, Robinson consideră că toţi cei „din afara” proiectului NGS, inclusiv cititorii

cărţii sale, cunosc multe lucruri despre Evangelia lui Iuda şi pot concluziona pentru ei înşişi: „Ceea

ce s-a întâmplat cu acestă aventură bănoasă nu este o poveste plăcută [...] iar voi aveţi dreptul să

cunoaşteţi ce s-a întâmplat cu adevărat”12. 

3. Doctrina gnostică din Evanghelia lui Iuda

3.1. Subiectul şi structura Evangheliei lui Iuda13

Evanghelia lui  Iuda nu a fost păstrată  integral  ci  doar 26 de pagini,  aprox. ¾ din textul

complet  şi  prezintă  cel  puţin  trei  idei  principale  ce  se  vor  a  fi  legătura  „firească”  cu  Sfintele

Evanghelii  din  Noul  Testament:  a)  Iuda  era  discipolul  cel  mai  iubit  al  lui  Iisus;  b)  Iisus  l-a

încredinţat pe Iuda cu misiunea de a-l da pe mâna autorităţilor evreieşti pentru ca prin aceasta să-l

elibereze cât mai curând de corpul său; c) Iuda a făcut un lucru bun vânzându-l pe Iisus14. Dar

despre ce este vorba în această scriere? 

Documentul, care se întinde pe 13 pagini de papirus, a fost scris în limba cóptă, mai precis în

dialectul sahidic, cu forme dialectale din Egiptul de Mijloc15. Structurile lingvistice şi conceptele

teologice  vehiculate  de  această  scriere,  chiar  şi  scrisul  de  mână,  sunt  asemănătoare  celor  din

manuscrisele de la Nag-Hammadi16. Întrucât codexul a fost autentificat ca aparţinând între anii 220-

340 d.Hr., el este cel mai probabil o traducere după un original grecesc mai timpuriu, dar a cărui

dată nu poate fi nicidecum situată în secolul I, datorită elementelor specifice de cosmologie gnostică

ce se articulează în secolul al II-lea, sub influenţa unora precum Basilide, Valentinian, Marcion etc.

- dar nici mai târziu de anul 180, data la care este menţionat pentru prima dată de către Sfântul

Irineu în  Adv. Haer.  Datorită terminologiei,  Evanghelia lui Iuda a fost compusă cel mai probabil

între anii 130-170, după cum este de părere James M. Robinson17. Referitor la gruparea gnostică

12 ROBINSON, op. cit., p. vii.
13 Traducerea în limba română, prezentă în anexă, a fost făcută din limba engleză, după ediţia: The Gospel of Judas,

Edited by Rodolphe Kasser, Marvin Meyer, and Gregor Wurst with Additional Commentary by Bart D. Ehrman,
Washington, D.C.: National Geographic Society, 2006. Ediţia americană conţine traducerea în engleză, franceză şi
germană, dar nu conţine originalul copt. Potrivit editorului Rodolphe Kasser, ediţia critică este programată pentru
tipărire în cursul anului 2006. 
Citatele din Evanghelia lui Iuda se vor face din această traducere românească. 

14 BOCK, op.cit.
15 Alin SUCIU, Evanghelia lui Iuda – un produs mediatic,  în „Adevărul literar şi artistic”, Sâmbătă 20 Mai 2006, p. 

C4.
16   ***, Q&Α: Herb Krosney, Author Of 'The Lost Gospel', http://  www.nationalgeographic.com/lost_gospel
17 ROBINSON, op.cit., p. 59.
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care l-a produs, se presupune că aceasta ar fi fost a cainiţilor, dar profesorul Birger A. Pearson

consideră că această  sectă  nu a existat  niciodată,  fiind doar  o presupunere a diferiţilor  scriitori

patristici şi savanţi moderni care, tot în acest mod, ar fi inventat şi cercul gnostic al „ofiţilor” (gr.

ophis, şarpe)18. 

Structura

Structura  Evangheliei  lui  Iuda este unitară,  ea desfăşurându-se după un tipar  obişnuit  în

antichitate şi anume: 

1. O introducere (Incipit), în care ni se prezintă subiectul scrierii, respectiv revelaţia lui Iisus

către Iuda Iscarioteanul, şi timpul desfăşurării acţiunii, cu trei zile înainte de Paşte;

2. Un scurt excurs despre slujirea pământească a lui Iisus;

3. Scena 1, care cuprinde trei momente: 

(a) discuţia cu prilejul euharistiei, 

(b) provocarea pe care o lansează Iisus ucenicilor de a-şi demonstra desăvârşirea şi

(c) convorbirea lui Iisus cu Iuda;

4. Scena 2, care cuprinde patru momente:

(a) apariţia lui Iisus în mijlocul ucenicilor,

(b) povestirea vedeniei avute de ucenici,

(c) tâlcuirea vedeniei de către Iisus,

(d) întrebările lui Iuda despre neamul omenesc;

5. Scena 3, care cuprinde patru momente, dintre care unul cel al povestirii-în-ramă:

(a) povestirea visului său de către Iuda şi interpretarea dată de Iisus,

(b) întrebarea lui Iuda despre soarta sa şi revelaţia lui Iisus către Iuda despre:

 (c) POVESTIREA-ÎN-RAMĂ:

   (c1) Spiritul Nevăzut şi Autogenes,

   (c2) crearea lui Adamas şi a luminătorilor,

   (c3) cosmosul, haosul şi cele de dedesubt,

   (c4) stăpânitorii şi îngerii,

   (c5) crearea neamului omenesc,

18 Birger A. PEARSON, Iuda Iscarioteanul şi noua lui Evanghelie: câteva observaţii, în „Adevărul literar şi artistic”, 
Sâmbătă 20 Mai 2006, p. C5.
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(d) întrebarea lui Iuda despre soarta lui Adam şi a neamului omenesc,

(e) discuţia lui Iisus cu cei doisprezece despre distrugerea celor ticăloşi,

(f) însărcinarea pe care i-o dă Iisus lui Iuda de a-l vinde şi intrarea lui Iuda în nor

(CULMINAŢIA);

6. Concluzia: Iuda îl trădează pe Iisus (DEZNODĂMÂNTUL).

7. Titlul: Evanghelia lui Iuda.

În această scriere există câteva elemente de compoziţie care sunt comune literaturii antice

aşa cum s-a dezvoltat aceasta în spaţiul cultural greco-roman şi indian şi pe care Sfintele Evanghelii

nu le  împărtăşesc  întocmai.  În schimb,  ele  sunt  prezente  în  Evanghelia  lui  Iuda,  şi  anume:  (i)

povestirea-în-ramă  sau  povestirea  în  povestire, un  procedeu  folosit  în  antichitate în  operele

sanscrite: Mahābhārata (presupusă a fi alcătuită între anii 400 î.Hr.-200 d.Hr.) şi Pañca-tantra (100

î.Hr.-500 d.Hr.); în  Evanghelia lui Iuda, acesta este momentul compoziţional vizat de autor/i ca

fiind cel mai important întrucât conţine nucleul învăţăturii gnostice; (ii) culminaţia, ca moment de

maximă intensitate a emoţiei  degajate de însărcinarea dată de Iisus şi intrarea lui  Iuda în norul

luminos; (iii) deznodământul, ca rezolvare cu totul nefirească a faptelor prezentate, este plasat aici

înaintea  Pătimirii  şi  Răstignirii  Mântuitorului,  prin  vânzarea/predarea  Acestuia  de  către  Iuda

arhiereilor evrei.

3.2. Intriga şi problemele teologice

Intriga  „evangheliei”  o  reprezintă  polemica  pe  care  Iisus  o  are  cu  ucenicii  săi  înaintea

Paştilor, şi relaţia specială cu Iuda, căruia îi dezvăluie tainele prin care Spiritul cel Nevăzut a creat

eonii, universul întreg şi pe om, încredinţându-l totodată cu misiunea vânzării sale către arhiereii

evreilor. Viziunea lui Iisus despre lume se află în contradicţie cu cea a ucenicilor săi, iar pe fondul

tensiunii dintre cele două părţi îşi face apariţia şi se conturează ca personaj principal al scrierii –

Iuda.

Evanghelia lui Iuda pune cititorului modern o serie întreagă de probleme de ordin teologic,

pe care le vom discuta mai amănunţit odată cu prezentarea personajelor şi care ţin de ceea ce Ioan

Petru Culianu a numit „principiul exegezei inverse”19, cum ar fi: prietenia strânsă dintre Iisus şi

Iuda, însărcinarea pe care Iuda o primeşte de la Iisus pentru a-l vinde, spre a-l elibera de veşmântul

carnal,  ignoranţa  şi  imoralitatea  ucenicilor,  existenţa  mai  multor  puteri  superioare  creatorului

19 Ioan Petru CULIANU, Gnozele dualiste ale Occidentului. Istorie şi mituri, Ediţia a doua, Traducere de Tereza 
Culianu-Petrescu, Cuvânt înainte al autorului, Postfaţă de H.-R. Patapievici, Editura Polirom, Iaşi, 2002pp. 152-153.
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acestei lumi, caracterul imund al corpului omenesc şi al reproducerii,  inutilitatea apartenenţei la

Biserica creştină. Cercetătorul român privea gnosticismul, ca de altfel orice religie, ca pe un joc al

minţii  generat  de  anumite  „reguli  computaţionale”  ce  îşi  vor  căuta  în  orice  perioadă  istorică

exprimarea şi vor alcătui sisteme care vor interacţiona şi se vor influenţa reciproc20. Potrivit lui

Culianu,  orice  schimbare  într-un  sistem  religios  influenţează  toate  celelalte  sisteme  care

influenţează istoria.

3.3. Scriere gnostică sau evanghelie creştină?

Povestirea-în-ramă, cea care prezintă cosmologia gnostică, este nucleul întregii scrieri. Dacă

profesorului Emmel, atunci când a văzut unele fraze din  Evanghelia lui Iuda în 1983, i s-a părut

evident că este vorba despre gnosticism, atunci acest lucru ne facem să ne întrebăm despre opiniile

generate de publicarea textului evangheliei  în 2006, cum că ar fi posibil  ca scrierea să aparţină

primului  secol  creştin,  poate  chiar  lui  Iuda  însuşi,  în  ignorare  totală  a  terminologiei  şi  ideilor

vehiculate de aceasta. Elementele articulate de cosmologie prezente în textul de faţă s-au cristalizat

cu siguranţă doar în secolul al II-lea, atunci când gnosticismul – ca mitologie eclectică ce îngloba

elemente atât păgâne, cât şi creştine – înfloreşte sub influenţa speculaţiilor metafizice platonice şi a

concepţiilor lui Valentinian sau chiar Marcion. 

Dar  cel  mai  important  indiciu  despre  faptul  că  avem de a  face  cu  o  scriere  gnostică  îl

reprezintă elementele de cosmologie.  Gnosticii  erau interesaţi  în primul rând de transpunerea în

scris a învăţăturii  lor despre apariţia  îngerilor,  crearea lui  Adam, eliberarea sufletului de corpul

întinat etc. Aceste lucruri le ştim atât din ceea ce afirmă gnosticii despre ei înşişi (o sursă importantă

în acest sens fiind manuscrisele descoperite în 1945 la Nag-Hammadi), cât şi de la Sfinţii Părinţi ai

Bisericii (până în secolul al V-lea avem scrieri ale Părinţilor Bisericii îndreptate împotriva ereziilor;

acestea au fost principala sursă istorică pentru Biserică şi după cum s-a dovedit chiar în cazul de

faţă, cea mai fidelă). Cifrele, la gnostici, au o mare importanţă, iar scrierea de faţă nu face excepţie.

Cel-cu-Obârşia-în-Sine creează eonii,  72 de luminători  care la rândul lor dau naştere  la 360 de

luminători. De asemenea apar câte 72 de ceruri şi 360 de firmamente. Apoi, demiurgul Saklas, creat

de îngerul numit Nebro sau Ialdabaoth, îi creează la rândul lui pe Adam şi Eva, care este numită

după traducerea greceasă-Zoe.

Deşi  manuscrisele  datează,  după  examinarea  papirusului  şi  a  scrierii  copte,  din  a  doua

20  Idem, Jocurile minţii, Ediţie îngrijită de Mona Antohi şi Sorin Antohi Studiu introductiv de Sorin Antohi, Traduceri
de Mona Antohi, Sorin Antohi, Claudia Dumitriu, Dan Petrescu, Catrinel Pleşu, Corina Popescu,  Anca Vaidesegan,
Polirom,, Iaşi, 2002, pp. 339-348.
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jumătate a secolului al IV-lea, originalele greceşti  se pot data din secolul al II-lea, dar nu mai târziu

de anuii 120-150 „deoarece Sfântul Irineu scria în anul 180 că «ereticii se laudă că posedă mai multe

evanghelii  decât  sunt în realitate » şi  se plânge că pe vremea sa astfel  de scrieri  au dobândit o largă

circulaţie.”21 Se poate observa cum majoritatea cărţilor apocrife încearcă să dubleze genurile Noului

Testament – evanghelii,  fapte, epistole, apocalipse – asumându-şi o autoritate apostolică, tocmai

pentru a  fi  considerate  canonice.  Întrucât  majoritatea  autorilor  lor  sunt  eretici  (gnostici,  doceţi,

ebioniţi, etc.) este de înţeles că Biserica a detectat imediat caracterul lor eretic, neacceptându-le în

canon.

Dar despre  Evanghelia lui Iuda aflăm de la episcopul Irineu de Lyon, care în lucrarea sa

Adversus haereses, scria în felul următor:

„Alţii declară iarăşi că din Puterea cea de sus îşi trage fiinţa Cain şi mărturisesc că Esau, Core,

sodomiţii şi toţi asemenea lor sunt înrudiţi cu ei (cu gnosticii, n.n.) . În virtutea acestor lucruri,

adaugă ei,  sunt  atacaţi de Creator,  dar până acum nici unul  dintr-înşii  nu a suferit  vreo rană!

Pentru că Sophia avea obiceiul de a lua asupra ei ceea ce le revenea lor. Ei afirmă că trădătorul

Iuda cunoştea amănunţit aceste lucruri şi că el singur, cunoscând adevărul aşa cum nimeni nu-l

ştia, a dus la capăt taina trădării; toate lucrurile, deopotrivă pământeşti şi cereşti, au fost aruncate

în confuzie de către acesta. O astfel de poveste închipuită creează ei, pe care o numesc Evanghelia

lui Iuda” (Adv. Haer., 1.31.1).

Există o posibilitate infimă ca scrierea descoperită în anii 1970 să nu fie aceeaşi despre care

vorbeşte Sfântul Irineu şi aceasta datorită eventualelor modificări, de la scurtare la expandare, aşa

cum s-a întâmplat cu  Apocriful lui Ioan22. Cu toate acestea, înclinăm să credem că este vorba de

acelaşi text. Care ar fi şansele, totuşi, să fi existat mai multe Evanghelii ale lui Iuda, dacă Sfântul

Irineu este oripilat numai de existenţa, pentru el, a uneia singure?

3.4. Personajele

Personajele  scrierii  sunt  Iuda,  Iisus,  ucenicii  acestuia,  arhiereii  evreilor  şi  „nişte  scribi”.

Prezenţa ucenicilor, aflaţi în contradicţie cu Iisus, se estompează pe parcursul desfăşurării acţiunii,

la sfârşitul „evangheliei” refererirea la ei fiind indirectă:  «Iuda îi zise lui Iisus: „Atunci ce vor face

acele neamuri?” Iisus grăi: „Adevărat zic vouă [...]”» sau:  «[Iuda zise]: „Învăţătorule, [de ce râzi de

noi]?” [Iisus] răspunse [şi grăi]: „Nu râd [de voi] [...]”» şi: «Cei care stăteau pe pământ auziră un glas

21 BARBU, op. cit., p. 104.
22 SUCIU, Evanghelia lui Iuda – un produs mediatic.
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venind din nor grăind». În acelaşi  timp,  Iuda se conturează ca personaj principal,  evoluînd de la

Scena 1b („Dar duhurile lor nu îndrăzniră să stea înaintea [lui], ci doar cel al lui Iuda Iscarioteanul”)

către momentul culminant, intrarea sa în nor, la Scena 3f («Iisus grăi: „Iată, ţi s-au spus toate. Ridică-

ţi  ochii  şi  priveşte la nor şi  la lumina dintr-însul  şi  la stelele care-l înconjoară.  A ta este steaua care

călăuzeşte  calea”.  Iuda  îşi  ridică  ochii  şi  văzu  norul  cel  luminos  şi  intră  într-însul»).  Progresul  său

spiritual este urmărit de către autor/-i, el fiind singurul personaj care are o evoluţie. Spre deosebire

de ceilalţi ucenici, deşi are deja gnoza, el va spori în cunoaştere, ca urmare a revelaţiilor primite. Cu

toate că Iisus este prezent în toate momentele compoziţiei în opoziţie faţă de ucenici şi în relaţie de

prietenie faţă de Iuda, el nu este decât personajul secundar care introduce toate celelalte personaje.

3.4.1. Iuda

Iuda apare în această scriere ca şi eroul mântuirii neamului omenesc23. Caracteristicile sale

sunt importante în identificarea rolului său în această carte gnostică. 

(i) El este unul dintre cei mai apropiaţi ucenici ai lui Iisus, respectiv prietenul său. Dar acest

lucru nu se întâmplă decât după ce Iuda are curajul să răspundă provocării învăţătorului şi să stea

înaintea acestuia în toată virtutea sa. Iisus le ceruse ucenicilor să îl înfrunte, demonstrându-i că au în

ei spiritul desăvârşit, că au atins perfecţiunea: „[Fie ca] oricine dintre voi, care este [destul de puternic]

între fiinţele omeneşti, să se înfăţişeze pe sine ca om desăvârşit şi să stea înaintea feţei mele”. 

(ii) Numai Iuda poate să facă acest lucru, aşadar el este  un om virtuos, superior  şi prin

aceasta se deosebeşte de ceilalţi ucenici:  „Ridică-ţi ochii şi priveşte la nor şi la lumina dintr-însul şi la

stelele care-l înconjoară. A ta este steaua care călăuzeşte calea”.

(iii) Mai mult decât atât, el posedă gnoza, o cunoaştere aparte despre Iisus, pe care ucenicii

nu o au: «Iuda [spuse] către el: „Ştiu cine eşti şi de unde ai venit. Tu eşti din tărâmul cel nemuritor al lui

Barbelo”».  În urma acestei  întâmplări,  trebuie precizat,  Iisus îl  alege pe Iuda dintre  toţi  ceilalţi

pentru a-i revela „tainele împărăţiei”.  De asemenea,  Iuda este personajul care motivează fiecare

revelaţie din partea lui Iisus. Acesta spune de fiecare dată: „Ieşi din mijocul celorlalţi şi îţi voi spune

tainele împărăţiei” şi: „Vino, ca să-ţi [– două rânduri lipsă –]”, unde partea lipsă este de bună seamă:

„să-ţi arăt”, „să-ţi spun”. Şi iarăşi, după ce le tâlcuieşte pe rând ucenicilor vedenia, apoi lui Iuda,

acestuia Iisus îi spune: „[Vino], ca să te învăţ despre [tainele] pe care nimeni nu le[-a] văzut vreodată”.

(iv) Drept urmare a celor  de mai  sus,  putem spune că Iuda este un om  singur,  rupt de

23 În acest fel a şi fost numit în primele articole apărute în ziarele internaţionale, după ştirea despre demersul de 
restaurare şi publicare al celor de laNGS: Roger Thiede, Judas, der Held, în FACTS, 6 Ianuarie, 2006, p. 78.
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comuniunea  deplină  cu  ceilalţi,  acest  lucru  accentuîndu-i  unicitatea  sa,  esoterismul  doctrinei  şi

individualismul fiind o caracteristică a oricărui gnostic autentic. Deşi face parte din grupul celor

doisprezece, el este privit aparte de către narator, iar intervenţiile sale sunt deosebite de ale celorlalţi

şi de fiecare dată când îi vorbeşte lui Iisus, el o face în nume propriu şi nu se identifică cu acţiunile

grupului. Spre deosebire de gnosticism, ilustrat aici de relaţia exclusivistă dintre Iisus şi Iuda, în

creştinism există o relaţie personală şi unică între părintele spiritual şi fiul său duhovnicesc, dar

învăţătura predată şi sporul ucenicului se face în cadrul eclezial şi liturgic. Spre exemplu, chiar dacă

Taina Sfintei Spovedanii se desfăşoară doar între cei doi: părinte-fiu, împărtăşirea acestuia din urmă

cu  Sfântul  Trup  şi  Sânge  ale  Mântuitorului  Hristos  are  loc  în  cadrul  Sfintei  Liturghii  a

credincioşilor.  Toate mărturiile  Părinţilor  pustiei  Egiptului din secolele III-IV conduc la această

concluzie24 şi aşa s-a întâmplat în toată lumea creştină până astăzi. Acest lucru nu e valabil în cazul

de faţă, unde Iuda singur îndrăzneşte să stea în faţa învăţătorului, datorită desăvârşirii sale; numai

lui i se destăinuie de către Iisus tainele împărăţiei şi numai el poate să îl elibereze pe acesta de

învelişul său carnal. Chiar şi visul său este diferit de al celorlaţi apostoli pentru că misiunea sa este

aparte. La sfârşitul veacurilor, steaua lui Iuda va străluci deasupra celui de-al treisprezecelea eon,

iar în norul care se arată tuturor celor prezenţi ca simbol al cunoaşterii apofatice, doar Iuda poate să

intre.

(v) În această scriere gnostică, Iuda este cel care se sacrifică – şi va suferi cel puţin tot atât

de mult pe cât suferă Iisus Hristos în Sfintele Evanghelii canonice – datorită blestemului tuturor

neamurilor pentru trădarea sa. Atunci când Iisus vorbeşte cu Iuda în particular, el îi spune: „Îţi este

ţie cu putinţă să atingi (împărăţia), dar te vei întrista amarnic”, apoi când Iuda întreabă despre soarta sa,

Iisus revine cu aceeaşi avertizare: „te vei întrista amarnic când vei vedea împărăţia şi tot neamul” şi în

alt loc: „Vei deveni al treisprezecelea şi vei fi blestemat de către celelalte neamuri [...] În ultimele zile îţi

vor blestema înălţarea ta [47] la [neamul] cel sfânt”, iar după ce îi spune că trebuie să jertfească trupul

său, care îl ţine prizonier: „Adevărat [...] ultima ta [...] să devii [– aproape două rânduri şi jumătate lipsă

–], întrista [– aproape două rânduri lipsă –]”. Fără intervenţia lui Iuda, stăpânitorul acestei lumi nu va

fi distrus de către Iisus. Aşadar greutatea povestirii cade pe personajul lui Iuda. Dar cu toate că Iisus

îl sfătuieşte pe Iuda să-l dea pe mâna arhiereilor evrei, textul păstrează tăcerea despre evenimentele

de  după  arestarea  sa  şi  care  sunt  prezente  în  Noul  Testament:  Judecata,  Patimile,  Răstignirea,

Moartea pe cruce, Învierea, Arătările de după Înviere şi Înălţarea la ceruri.

(vi) El va fi înlocuit, devenind cel de-al treisprezecelea spirit şi fiind numit în acest mod de

către Iisus. Acesta îi spune:  „altcineva îţi va lua locul, pentru ca cei doisprezece [ucenici] să ajungă

iarăşi  la  împlinire  întru  Dumnezeul  lor”,  iar  apoi  îl  numeşte  chiar  în  acest  fel:  „Tu,  cel  de-al

24 Patericul egiptean este doar una dintre aceste mărturii.
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treisprezecelea spirit, de ce stărui atât de mult?”, apoi: „Vei deveni al treisprezecelea şi vei fi blestemat de

către celelalte neamuri”. Şi nu doar atât. La sfârşitul veacurilor, steaua lui Iuda: „va străluci deasupra

celui de-al [trei]sprezecelea eon”.

(vii) Soarta celui „de-al treisprezecelea ucenic” este  hotărâtă dinainte de către puterile

superioare şi el are un rol foarte important  şi o condiţie deosebită scrisă în ceruri şi recunoscută

în acest mod de către stăpânitorii cosmosului întrucât Iisus îi spune:  „Cornul tău s-a înălţat deja,/

mânia ta s-a aprins,/ steaua ta s-a arătat strălucitoare,/ iar inima ta s-a [...]. [57]”  şi în alt loc: „Ridică-ţi

ochii  şi  priveşte  la  nor  şi  la  lumina  dintr-însul  şi  la  stelele  care-l  înconjoară.  A  ta  este  steaua  care

călăuzeşte calea.” şi iarăşi:  „vei fi blestemat de către celelalte neamuri şi vei ajunge să domneşti

peste ele”.

(viii) Iuda este conştient de rolul său şi activ interesat de soarta întregii omeniri, dorind să

afle de la Iisus cât mai multe despre zilele de pe urmă:  «Iuda îi spuse: „Când îmi vei spune aceste

lucruri şi [când] va răsări ziua cea mare de lumină pentru acest neam?» Şi în alt loc: «[„Rabb]i, ce fel de

fruct  zămisleşte  acest  neam?  [...]  Şi  ce  va  face  restul  celor  ce  se  vor  naşte  dintre  oameni?”» sau:

„Învăţătorule, oare seminţia mea este sub vegherea stăpânitorilor?” sau:  «Iuda îi zise lui Iisus: „[Care]

este răgazul  rânduit fiinţei omeneşti ca să trăiască? [...] „Oare, moare spiritul omenesc?”» şi: «Iuda îi zise

lui Iisus: „Atunci ce vor face acele neamuri?”», iar altădată i se pare că Iisus râde de ucenici: «Iuda îi

zise lui Iisus: „Atunci ce vor face acele neamuri?”, când de fapt Iisus rîdea „de greşeala stelelor”».

(ix) Prin revelaţia pe care i-o face Iisus, cunoştinţa lui Iuda sporeşte, el devine un mai bun

gnostic,  cunoscător atât  al  destinului  său,  cât  şi  al  neamului  omenesc:  „(Iisus  grăi:)  Iată,  ţi-am

explicat tainele împărăţiei [46] şi te-am învăţat despre greşeala stelelor”. Şi înainte de intrarea în nor i se

spune: „Iată, ţi s-au grăit toate”. De asemenea, după ce Iisus îi revelează aceste taine, Iuda intră, tot

la  cerinţa  lui  Iisus,  într-un nor  luminos  încojurat  de stele  şi  din care  se aude un glas,  cel  mai

probabil dumnezeiesc, dar despre care nu ştim ce ar putea să fi spus datorită celor aproape cinci

rânduri lipsă.

(x) Iuda se îndoieşte de utilitatea gestului său de trădare, dar nu în legătură cu Iisus, ci cu

sine însuşi. Atunci când află că va primi împărăţia cerurilor, dar va fi întotdeauna singur, despărţit

de neamul omenesc pe care îl va salva, el îl întreabă pe Iisus: „Ce folos este că o voi primi? Pentru că

tu m-ai despărţit de acel neam”. 

(xi) Iuda îl vinde sau îl predă pe Iisus arhiereilor evrei: „Iuda le răspunse după cum voiră. Şi

primi  nişte  bani  şi  li-l  predă lor”.  Trădarea  aceasta  este  văzută  aici  în  chip  diferit  faţă  de Noul

Testament,  comentatorii  moderni  punând  accentul  pe  aspectul  de  „predare”,  „transmitere”,  a

termenului  grecesc:  παραδίδωμι,  mai  mult  decât  pe  cel  de  „trădare”,  aşa  cum vom vedea  mai

departe. 
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Dar ceea ce trebuie observat este că despre Iuda se vorbeşte la persoana a III-a, nicăieri în

text menţionându-se că el ar fi autorul scrierii. Faţă de Sfintele Evanghelii din Noul Testament, de

aici nu aflăm despre avariţia lui Iuda sau rolul său de iconom al grupului celor doisprezece, despre

spălarea picioarelui sale la Cina Cea de Taină de către Hristos, despre faptul că îl sărută în Grădina

Getsimani pe Acesta pentru a-L vinde, despre cum i-a părut rău de cele făcute şi a returnat arginţii

în număr de treizeci arhiereilor Templului şi cum s-a sinucis. 

Gnoza deosebită pe care o primeşte Iuda de la Iisus se opreşte la vinderea acestuia către

arhiereii evrei şi nu continuă cu o eventuală relatare despre soarta sa de atunci încolo. Trebuie să

acceptăm doar faptul că această scriere reprezintă o aşa-zisă mărturie despre cele întâmplate. 

Dar mai presus de toate, Iuda este prezentat ca eroul întregii istorii a mântuirii neamului

omenesc. Pe Iuda gnostic îl putem compara cu personajele Noului Testament care ar fi putut intra în

acest tipar: Nicodim, femeia samarineancă, Maria Magdalena, Lazăr şi mulţi alţii cu care Iisus a

avut convorbiri particulare. Numai că gnosticii au avut această tendinţă de a-şi alege receptori ai

Revelaţiei dublând genurile Noului Testament şi punând pe seama unor astfel de personaje scrierile

lor.  Iuda,  care  îl  reprezintă  aici  pe  gnosticul  prin  excelenţă,  ca  şi  personaj  central  al  acestei

evanghelii nu este decât un caz izolat în gnosticism. 
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3.4.2. Iisus

În Evanghelia lui Iuda, Iisus – deşi este recunoscut ca cel care îl va zdrobi pe stăpânitorul

lumii acesteia – are un rol secundar în raport cu Iuda şi nu este numit niciodată „Hristos”, „Domn”

sau „Dumnezeu”,  ci  în  adresarea  ucenicilor  săi  el  este  cel  mult  apelat  cu:  „Învăţătorule!”  sau

„Rabbi!”. La începutul textului ni se spune că el a făcut minuni pentru mântuirea oamenilor, dar nu

ni se relatează nici una dintre ele. 

„Ei afirmă că mulţi  dintre discipolii  săi  (ai  lui  Iisus,  n.n.) nu erau conştienţi  de coborârea lui
Hristos în acesta; dar că, atunci când Hristos s-a coborât peste Iisus, el a început să facă minuni şi
vindecări şi să îl vestească pe Tatăl cel  Necunoscut şi să se mărturisească pe sine ca fiind întâiul
om” (Adv. Haer., 1.30.13).

Cel mai adesea, le vorbeşte ucenicilor săi despre „tainele de dincolo de lume şi despre ceea ce

se va întâmpla în zilele de pe urmă” şi se arată acestora nu sub înfăţişarea sa obişnuită, ci sub cea a

unui copil: „Adeseori el nu se arăta ucenicilor lui ca sine însuşi, ci se descoperea între ei ca şi un copil”. 

Totodată, Iisus păstrează trăsătura gnostică a maestrului spiritual, a învăţătorului, dar nu şi

pe cea dumnezeirii sale, exprimată în Noul Testament prin adresarea: „Domnul” (de către autorul

însuşi al Evangheliei:  Lc 19:8; In 21:12; îngeri:  Lc 2:11; ucenici:  Mt 8:21,25, 14:28 Lc 5:8, 9:54, 10:17,

11:1, In 6:68,  popor:  Mt 8:2,6, 15:22, 20:30; Mc 9:24; Lc 5:12, 10:40; In 9:38, 11:27; de asemenea la  Rm

10:12-13, unde denumirea de κυριος desemnează Dumnezeul noului Legământ, apoi FA 2:36 unde Îl

desemnează pe Hristos cel înviat şi preaslăvit, iar la Apoc 17:14 unde Hristos este unicul „Domn al

domnilor”). Aici, el este doar „învăţătorul”, „rabbi”. 

Din Sfintele  Evanghelii  canonice  ştim că Iisus  Hristos a instituit  „Pomenirea  Sa” (Luca

22:19) prin Binecuvântarea şi Frângerea Pâinii, dar în Evanghelia lui Iuda el nu se află de faţă la

binecuvântarea şi frângerea pâinii de către ucenicii săi. Ba chiar râde de neştiinţa lor, pentru că fac

voia Dumnezeului imperfect: 

„Când [se apropie de]  ucenicii  lui,  [34]  adunaţi  şi  aşezaţi  şi  aducând rugăciune de mulţumire

asupra pâinii, [el] râse. Ucenicii [îi] spuseră: «Învăţătorule, de ce râzi de rugăciunea [noastră] de

mulţumire? Noi am făcut ceea ce se cuvine». El răspunse şi grăi:  «Nu râd de voi. [Voi] nu faceţi

aceasta prin voia voastră, ci pentru că prin aceasta [se va] preamări Dumnezeul vostru»”, 

iar când Iuda îl roagă să îl asculte şi pe el: „Când Iisus auzi aceasta, el râse şi îi grăi: «Tu, cel

de-al treisprezecelea spirit, de ce stărui atât de mult? Dar vorbeşte şi eu te voi asculta»”. De asemenea,
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Iisus râde şi atunci când îi vorbeşte lui Iuda despre stelele cele corupte: 

„[Iisus] răspunse [şi grăi]: «Nu râd [de voi], ci de greşeala stelelor, deoarece aceste şase stele au

rătăcit împreună cu aceşti cinci luptători, şi vor fi cu toţii distruşi împreună cu creaturile lor»”. 

Prin  urmare  ignoranţa  este  starea  comună  oamenilor  care  au  fost  creaţi  de  Demiurgul

ignorant al Vechiului Testament, un mit gnostic binecunoscut şi care apare la cei mai importanţi

gnostici printre care Basilide, Valentinian. Dar în  Evanghelia lui Iuda mai este implicată o temă:

râsul. În antichitatea creştină târzie, problema râsului a fost dezbătută pornind de la viaţa şi faptele

lui Iisus Hristos. Astfel, se considera că Noul Testament nu furnizează nici o informaţie despre voia

bună a Mântuitorului expimată prin râs sau hohote de râs. Ba dimpotrivă, în momentul Pătimirii,

„căpeteniile îşi băteau joc” (εξεμυκτηριζον δε και οι αρχοντες) de Iisus, „şi Îl luau în râs şi ostaşii”

(ενεπαιξαν  δε  αυτω  και  οι  στρατιωται) (Lc  23:35-36),  ceea  ce,  în  compoziţia  Evangheliei,  nu

reprezintă  decât  „obtuzitatea  spirituală  inerentă  care  accelerează  drama  Răstignirii  şi,  prin

urmare,  dobândirea  Mântuirii”25.  Scriitorul  italian  Umberto  Eco,  în  romanul  său  Numele

trandafirului (1980), înfăţişează dezbaterea antică prin intermediul polemicii dintre călugării Jorge

şi Gugliemo. În stilu-i erudit,  Eco îşi conduce cititorul prin istoria referinţelor despre râs, de la

Quintilianus prin Tacitus, Sinesius din Cirene, Elius Spatianus, Ausonius până la Paulin de Nola,

Clement din Alexandria, Papa Martin şi alţi Părinţi şi scriitori bisericeşti atât din Apus, cât şi din

Răsărit. Ceea ce scriitorul italian a vrut să arate este diversitatea opiniilor despre râs, ca atribut fie al

zeilor,  fie  al  „celor  proşti”,  fie  al  oamenilor,  fie  al  maimuţelor,  într-o  dezbatere  ce  pendula  la

momentul respectiv între extreme şi angaja întreaga lume antică. Detractori sau partizani, opiniile

despre râs erau ireconciliabile, iar personajele romanului reflectă tendinţele antice; pentru Jorge: „—

Domnul Nostru Iisus Christos nu a spus niciodată comedii sau fabule, ci doar parabole simple şi clare care

ne instruiesc alegoric despre cum să dobândim paradisul, amin.”, iar pentru Gugliemo: „— Mă întreb, a

spus Guglielmo, de ce domnia ta eşti atât de Potrivnic gândului că Iisus a rîs şi el vreodată? Eu cred că

râsul este un leac bun, ca şi băile, pentru a curarisi umorile şi celelalte beteşuguri ale trupului, cu osebire

melancolia26”. 

Aşadar, creştini sau gnostici, cu toţii corelau cele două teme, râsul şi ignoranţa: a râde de

ignoranţă  sau  datorită  acesteia.  Dar  importanţa  temei  în  legătură  cu  Iisus  Hristos  al  Noului

Testament  constă  în drama rezultată  din corelarea râsului-batjocură al  celorlalţi  cu dumnezeirea

Sa27. În cazul de faţă, râsul lui Iisus gnostic este provocat de lipsa gnozei din partea oamenilor, a
25 Teodor BACONSKY, Râsul patriarhilor. O antropologie a deriziunii în patristica răsăriteană, Cuvânt înainte de 

Andrei Pleşu, Editura Anastasia, 1996, pp. 110-115.
26 Umberto ECO, Numele trandafirului, traducere de Florin Chiriţescu, Polirom, Iaşi, 2004, p. 133.
27 BACONSKY, op. cit., p. 115.
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cunoaşterii adevăratei realităţi supracereşti pe care el o revelează lui Iuda. 

De altfel, în gnosticism ca şi în atâtea religii, Demiurgul-Trickster28 şi ignorant este cel care

joacă o farsă oamenilor pe care i-a creat. Şi în  Evanghelia lui Iuda, prin râsul lui Iisus, gnosticii

dualişti  se  situează  în  contradicţie  cu  creştinii,  prin  aplicarea  unei  exegeze  inverse  Noului

Testament: Iisus râde de râsul stăpânitorului lumii acesteia. De altfel, Dumnezeul la care se închină

ucenicii este privit cu desconsideraţie de către Iisus, deoarece este un Dumnezeu imperfect, care nu

deţine gnoza, astfel încât să o transmită ucenicilor, iar acţiunile sale sunt meschine. În scena 1 se

relatează:

„Când auziră ucenicii lui aceasta, începură să se mânie şi să se înfurie şi să aducă, în inimile lor,
blasfemie împotriva lui.
Când Iisus observă lipsa lor [de înţelegere, grăi] către ei: «De ce s-a prefăcut tulburarea voastră în
mânie? Dumnezeul vostru care se sălăşluieşte în voi şi [...] [35] v-a stârnit la mânie [în] sufletele
voastre»”.

Şi nu doar atât. Contrar celor prezentate în Noul Testament, Iisus gnostic  nu este Fiul lui

Dumnezeu, aşa cum credeau şi ucenicii săi: 

„Ei  au  zis:  «Învăţătorule,  tu  eşti  [...]  fiul  Dumnezeului  nostru».  Iisus  le-a  spus:  «Cum de  mă
cunoaşteţi? Adevărat vă spun vouă, nimeni din cei născuţi în mijlocul vostru nu mă va cunoaşte»”,

ci aflăm de la Iuda că Iisus provine de pe tărâmul lui Barbelo:

„Iuda [spuse] către el:  «Ştiu cine eşti şi de unde ai venit. Tu eşti din tărâmul cel nemuritor al lui
Barbelo. Iar eu nu sunt vrednic să rostesc numele celui care te-a trimis»”.

În Apocriful lui Ioan, Barbelo este forţa desăvârşită a Spiritului celui Nevăzut şi Neîntinat,

emanată de acesta: Iar Spiritul cel sfânt l-a emanat pe dumnezeiescul Cel-cu-Obârşia-în-Sine, fiul

său, împreună cu Barbelo [...].

Iisus Hristos are un corp aparent şi acesta este unul dintre punctele doctrinei gnostice care

i-a deranjat cel mai mult pe creştini şi care a fost privit ca erezie. În ultimele cuvinte pe care Iisus le

adresează lui Iuda, găsim îndemnul de a-l sacrifica pe omul care îl înveşmântează pe Hristos: „Căci

tu îl vei jerfi pe cel care mă înveşmântează”. În doctrina setienilor, Hristos s-a coborât în trupul

omului Iisus precum într-un vas neîntinat, după ce acesta a fost curăţit prin botezul lui Ioan, aşa

cum ne prezintă doctrina gnostică Sfântul Irineu:

28 Ioan  Petru  CULIANU  analizează  reprezentările  Demiurgului-Trickster  în  Gnozele  dualiste...,  capitolul  V:
„Demiurgul ignorant”, pp. 113-174.
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„Hristos a coborât la Sophia, sora sa, şi şi-a anunţat venirea prin intermediul lui Ioan şi a pregătit 
botezul pocăinţei şi l-a adoptat dinainte pe Iisus pentru ca Hristos să găsească la coborârea sa un 
vas neprihănit. [...] Hristos unit cu Sophia a coborât în el şi astfel a fost produs Iisus Hristos” (Adv. 
Haer., 1.30.12).

Sântul Irineu revine cu amănunte despre cum era închipuită crucificarea lui Iisus, contrar

celor  relatate  în  Sfintele  Evanghelii  canonice  (Mt  27:35-54;  Mc  15:20-39;  Lc  23:33-47;  In  19:16-37)

despre care mărturiseşte chiar sutaşul roman:  „Cu adevărat, Fiul lui Dumnezeu era Acesta!”  (Mt

27:54; Mc 15:39; Lc 23:47). Irineu spune:

„[...] Puterile şi tatăl lui Iisus erau supărate pe aceste manifestări şi au lucrat ca să-l distrugă. Iar
când a fost ademenit în acest scop, spun că Hristos însuşi, împreună cu Sophia, au plecat de la el la
starea de eon incoruptibil, în timp ce Iisus era crucificat [...]” (Adv. Haer., 1.30.13).

Încă din anul 107, Sfântul Ignatie al Antiohiei scria împotriva ereticilor care nu mărturisesc

realitatea trupului  lui  Iisus Hristos şi  a  Pătimirii  Sale pe cruce.  Vorbindu-le smirnenilor  despre

aceste lucruri, Sfântul are o critică aspră la adresa acestor eretici: (Hristos) a pătimit cu adevărat şi a

înviat cu adevărat, nu cum spun unii necredincioşi, că a pătimit în aparenţă29. Şi  Sfântul  mai  aduce  o

serie de mărturii interne despre corporalitatea lui Hristos cel înviat, numindu-i pe eretici: „fantome

şi draci”, „mai mult avocaţi ai morţii decât ai învierii” . Iar pătimirile prin care trece Sfântul sunt

mărturie a credinţei acestuia în învăţătura despre umanitatea desăvârşită a Mântuitorului (Tralieni

10.1), el îndemnându-i pe creştini să fugă de eretici şi de fructul otrăvitor al învăţăturii lor (Tralieni

11.1-2). Tema trupului ca vas al spiritului este o altă interpretare inversată din partea gnosticilor a

învăţăturii  creştine  despre om ca templu  al  Duhului  Sfânt,  aşa  cum au moştenit-o creştinii  din

Vechiul  Testament:  „Iată eu  voi  turna peste  voi  duhul  meu” (Pild  1:23;  Ioil  3:1)  şi  cum învaţă

Hristos:  „Dărâmaţi templul  acesta şi în trei  zile îl  voi ridica!”,  cu interpretarea Sfântului  Ioan

Evanghelistul: „Iar El vorbea despre templul trupului Său” (Mt 27:40; In 2:19-21) sau Sfântul Pavel:

„Nu ştiţi, oare, că voi sunteţi templu al lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi?”

(1Co 3:16). Iar în secolul al IV-lea Sfântul Efrem Sirul scria împotriva ereziilor platonizante sau

dualiste  care  denigrau  trupul,  folosindu-se  ca  argument  superior  de  mărturia  Sfintei  Euharistii:

„Domnul nu Şi-ar fi amestecat Tainele Sale cu corpul (uman) dacă acesta din urmă ar fi provenit

de la cel Rău” (Imne despre erezii)30.

În gnosticism, trupul nu mai este vas ales pentru suflet,  ci o închisoare de care gnosticul

trebuie să se elibereze. Ba chiar  Evanghelia lui Iuda vorbeşte despre  „oamenii scurgerilor şi ai

29 Sfântul IGNATIE al Antiohiei, Către smirneni, 2.1, în „Scrierile Părinţilor Apostolici”, PSB, 1, Editura Institutului
Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1979, p.182.

30 Sebastian BROCK, L'oeil de la Lumière. La vission spirituelle de Saint Éphrem, traduit par Didier Rance, Abbaye
de la Bellefontaine, 1991, pp. 39-41.

17



fărădelegilor  şi  greşelii”,  Apocriful  lui  Ioan despre  cum arhonul  conducător  sădeşte  în  Adam

dorinţa sexuală, iar acesta produce  „cópii ale corpurilor pe care le-a insuflat cu spiritul său cel

contrafăcut”,  şi  Marcion  numea  trupul  uman:  „caro  stercoribus  infersa” („carne  plină  de

excremente”,  Tertullian,  Adv. Marcionem, 3.1).  De aceea, în gnosticism şi platonism, corporalitatea şi

gradul ei de cunoaştere înseamnă depărtarea de „fiinţă”31. Dacă în creştinism învierea lui Hristos a

însemnat  reîntoarcerea în trupul de care nu S-a despărţit  nici  o clipă cât  S-a coborât  la Iad, în

gnosticism moartea lui Iisus pe cruce este ultima realitate,  împlinirea destinului gnosticului,  aşa

cum o sugerează  Evanghelia lui Iuda. Explicaţia gnosticilor pentru învierea lui Hristos este şi de

această dată cu totul diferită de cea tradiţional-creştină, după cum ne spune Sfântul Irineu:

„Hristos, totuşi, nu l-a uitat pe Iisus, ci a trimis de sus o oarecare energie în el, care l-a înviat în
trupul pe care-l numesc atât animal, cât şi spiritual, deoarece a trimis părţile mundane înapoi în
lume. Când discipolii săi au văzut că înviase, nu l-au recunoscut, chiar pe Iisus care înviase din
morţi! Şi afirmă că această eroare foarte mare a prevalat printre discipolii  săi,  aşa încât şi-au
închipuit  că  el  a  înviat  într-un  trup  mundan,  neştiind  că:  «carnea  şi  sângele  nu  pot  intra  în
Împărăţia lui Dumnezeu»” (1Co 15:50) (Adv. Haer., 1.30.13). 

3.4.3. Ucenicii 

În Evanghelia lui Iuda, sunt numiţi „cei doisprezece” dar indicarea vizează numărul eonilor

care au emanat din Fiinţa supremă, după cum ne arată tot Sfântul Irineu:

„Şi iarăşi, producerea celor doisprezece eoni este indicată de faptul că Domnul avea doisprezece
ani  când  a  polemizat  cu  învăţătorii  de  lege  şi  de  alegerea  apostolilor  întrucât  aceştia  erau
doisprezece [...]” (Adv. Haer., 1.3.2).
 

Ba chiar căderea Sophiei, cel de-al doisprezecelea şi cel mai tânăr eon, este prefigurată de

căderea lui Iuda:

„În continuare, ei susţin că tulburarea sufletească ce a avut loc în cazul celui de-al doisprezecelea
Eon este arătată de apostazia lui Iuda, care era cel de-al doisprezecelea apostol, de asemenea şi de
faptul că Hristos a suferit în a douăsprezecea lună” (Adv. Haer., 1.3.3.).

În scrierea de faţă, ucenicii reprezintă cel mai adesea o ceată de ingoranţi, care săvârşesc

euharistia fără prezenţa lui Iisus, ceea ce şi atrage nu mustrarea, ci ironia acestuia. Dar cuvintele:

„Cum de mă cunoaşteţi? Adevărat vă spun vouă, nimeni din cei născuţi în mijlocul vostru nu mă va

31 CULIANU, Arborele gnozei. Mitologia gnostică de la creştinismul timpuriu la nihilismul modern, ediţia a II-a, 
Ttraducere de Corina Popescu, Polirom, Iaşi, 2005, p. 115.
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cunoaşte” amintesc de cuvintele lui Hristos din  Evanghelia după Ioan pe care El le rosteşte nu

ucenicilor, ci fariseilor: „Voi nu ştiţi de unde vin, nici unde Mă duc” (In 8:14). Din nou avem de-a

face cu o interpretare inversată a Evangheliilor canonice.

Cel mai probabil, ucenicii reprezintă, în viziunea gnostică,  Biserica creştină primară cu

care însuşi Iisus polemizează. Vedenia despre templu a ucenicilor nu este decât critica Bisericii care

este locul tuturor păcatelor. Cei doisprezece preoţi din visul ucenicilor sunt chiar ei înşişi:

„Iisus le grăi: «Aceia pe care i-aţi văzut primind prinoasele la altar – aceia sunteţi voi. Acela este
Dumnezeul pe care îl slujiţi, iar voi sunteţi acei doisprezece oameni pe care i-aţi văzut»”,

iar  credincioşii,  prefiguraţi  de  turma  de  vite,  sunt  cei  induşi  în  eroare  de  învăţătura

ucenicilor:

„Vitele  pe care le-aţi  văzut  aduse spre jertfă  sunt  oamenii  cei  mulţi  pe  care voi  îi  duceţi  spre
rătăcire [40] înaintea altarului.”

Revelarea tainelor împărăţiei se face către Iuda, iar nu către ucenici, care sunt surclasaţi de

acesta  şi  somaţi  de  Iisus  să  înceteze  jertfirea  necuviincioasă  pe  care  o  aduc  în  numele  său

stăpânitorului lumii acesteia. Şi din nou revine tema gnostică a corpului uman stricăcios, a cărnii

care se întinde pe tot pământul,  furnizându-i Demiurgului supuşi; gnosticul adevărat priveşte cu

dispreţ înmulţirea neamului omenesc şi relaţiile sexuale.

4. CONCLUZII

Aşadar, vorbim despre doctrine diferite: pe de o parte cea a Bisericii creştine reflectată în

Noul Testament, iar pe de altă parte cea a diferitelor grupări gnostice reflectată în scrierea de faţă.

Dezinteresul  evangheliei  gnostice  pentru  adevăratul  deznodământ  al  vânzării  lui  Iuda şi  anume

Patimile, Răstignirea, Învierea şi Înălţarea la ceruri a Mântuitorului Hristos se vede şi din finalul

abrupt, scrierea terminându-se cu cuvintele: „(scribii evrei) se apropiară de Iuda şi îi ziseră: «Ce

faci aici? Tu eşti ucenicul lui Iisus». Iuda le răspunse după cum voiră. Şi primi nişte bani şi li-l

predă lor”. Nu există nici un fel de concluzii şi nici o prezentare a consecinţelor gestului lui Iuda,

iar acest lucru nu face decât să ne confirme faptul că subiectul scrierii nu a fost decât un pretext

pentru gnosticii din secolul al II-lea de a-şi expune cosmologia lor.

Prin faptul  că nu avem prezentate  cele  ce se  întâmplă  după trădarea  lui  Iuda şi  care  au

devenit elemente de bază ale creştinismului,  Evanghelia lui Iuda este nelegitimă. Toate cele patru
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Sfinte Evanghelii din Noul Testament relatează povestirea completă, în format liniar a propovăduirii

lui  Hristos,  de  la  Botez,  trecând  prin  Răstignire  şi  Înviere  până  la  Înălţare.  Orice  altă  scriere

(precum Evanghelia lui Iuda, a lui Toma, a Mariei Magdalena, a lui Filip sau presupusa sursă „Q”)

nu  a  fost  considerată  Scriptură  de  către  Biserica  Apostolică,  cu  atât  mai  mult  cu  cât  conţine

elemente  specifice  cu  caracter  gnostic  evident.  Pe  lângă  criteriile  canonicităţii:  inspiraţie,

apostolicitate,  ortodoxie,  hristocentrism  şi  consensul  bisericilor,  Evangheliile  nou-testamentare

mărturisesc acelaşi adevăr al Pătimirii şi morţii pe Cruce a lui Hristos, lucru care se află în legătură

profundă cu centrul Liturghiei creştine şi anume săvârşirea Sfintei Euharistii.  Şi în mod evident,

deşi scrise fiecare pentru un alt public (Sfântul Matei a scris pentru comunitatea creştină provenită

din evrei, iar Sfântul Luca pentru cea a „neamurilor”, respectiv a grecilor) ele au un mesaj universal

care nu este din nici un punct de vedere gnostic.

Personajele  acestei  scrieri,  Iisus,  Iuda  şi  ucenicii,  sunt  –  pentru  cel  care  astăzi  creşte

duhovniceşte la umbra Bisericii,  care trăieşte  în Hristos celebrându-L pe Acesta în fiecare zi şi

Duminică în serviciul liturgic – cât se poate de reale, iar Evanghelia lui Iuda reprezintă pentru el nu

doar o scriere veche conservată de nisipul egiptean, ci o permanentă ofensă la adresa Mântuitorului

Hristos şi a Bisericii Sale.
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Summary: All compositional elements converge to the fact that the Gospel of Judas is a
gnostic writing

The study focuses on the so-called „Gospel of Judas”, discovered in Egypt  in 1970’s. It
foregrounds the idea of Judas’s betrayal according to the Christian dogmas and denies the idea that
the Apostle could have been Jesus’s closest friend and writing a Gospel of his own. Taken into
consideration the earlierst Christian works, the author demonstrates the adherence of the „Gospel”
to  the  2nd  century  Gnosticism.  The  characters  are  being  analized  through  the  perspective  of
historical information found in the Holy Gospels of New Testament.

As we demonstrated,  the  Gospel  of  Judas shares  but the main  characters  with the New
Testament.  Everything  else  is  quite  the  opposite:  the  plot,  the  protology,  the  eschatology.  A
fictitious  history of  this  kind (Saint  Irinaeus)  cannot  determine  us  to  reconsider  the part  Judas
played in the betrayal of our Saviour, but rather the part gnosticism played in the constitution of the
Canon of the New Testament and the shaping of the Christian doctrine.
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EVANGHELIA LUI IUDA32

Traducere din limba engleză de Pr. Daniil-Corneliu Iacşa

INTRODUCERE: INCIPIT

Relatarea secretă a descoperirii pe care Iisus o grăi în particular către Iuda Iscarioteanul în
timpul unei săptămâni, cu trei zile înainte de a serba Paştile.

SLUJIREA PĂMÂNTEASCĂ A LUI IISUS

Când Iisus se arătă pe pământ, săvârşi minuni şi lucruri fără de seamăn pentru mântuirea
oamenilor. Şi de vreme ce unii [păşiră] pe calea dreptăţii, în vreme ce alţii în calea amăgirii, au fost
chemaţi cei doisprezece apostoli.

El a început să le vorbească acestora despre tainele de dincolo de lume şi despre ceea ce se
va  întâmpla  în  zilele  de  pe  urmă.  Adeseori  el  nu  se  arăta  ucenicilor  lui  ca  sine  însuşi,  ci  se
descoperea între ei ca şi un copil.

SCENA 1: Iisus vorbeşte cu ucenicii săi: Rugăciunea de mulţumire sau euharistia

Într-o zi se afla cu ucenicii săi în Iudeea şi îi găsi pe aceştia adunaţi şi aşezaţi în prăznuire
cucernică.  Când  [se  apropie  de]  ucenicii  lui,  [34]  adunaţi  şi  aşezaţi  şi  aducând  rugăciune  de
mulţumire asupra pâinii, [el] râse.  

Ucenicii [îi] spuseră: „Învăţătorule, de ce râzi de rugăciunea [noastră] de mulţumire? Noi am
făcut ceea ce se cuvine.”

El răspunse şi grăi: „Nu râd de voi. [Voi] nu faceţi aceasta prin voia voastră, ci pentru că
prin aceasta [se va] preamări Dumnezeul vostru.”

Ei au zis: „Învăţătorule, tu eşti [...] fiul Dumnezeului nostru.”
Iisus le-a spus: „Cum de mă cunoaşteţi? Adevărat vă spun vouă, nimeni din cei născuţi în

mijlocul vostru nu mă va cunoaşte.”

UCENICII SUNT CUPRINŞI DE MÂNIE

Când auziră ucenicii lui aceasta, începură să se mânie şi să se înfurie şi să aducă, în inimile
lor, blasfemie împotriva lui.

Când Iisus observă lipsa lor [de înţelegere,  grăi] către ei:  „De ce s-a prefăcut tulburarea
voastră în mânie? Dumnezeul vostru care se sălăşluieşte în voi şi [...] [35] v-a stârnit la mânie [în]
sufletele voastre. [Fie ca] oricine dintre voi, care este [destul de puternic] între fiinţele omeneşti, să

32 Translated by Rodolphe Kasser, Marvin Meyer, and Gregor Wurst, in collaboration with François Gaudard, From 
The Gospel of Judas, Edited by Rodolphe Kasser, Marvin Meyer, and Gregor Wurst. Published in book form complete 
with commentary by The National Geographic Society. Ediţia americană conţine traducerea în engleză, franceză şi 
germană, dar nu conţine originalul copt. Potrivit editorului Rodolphe Kasser, ediţia critică este programată pentru 
tipărire în cursul anului 2006. Traducerea în engleză a Evangheliei lui Iuda este disponibilă la adresele: 
http://www9.nationalgeographic.com/lostgospel/_pdf/GospelofJudas.pdf  sau 
http://www.nytimes.com/2006/04/06/science/06cnd-judas.html
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se înfăţişeze pe sine ca om desăvârşit şi să stea înaintea feţei mele.”
Ei spuseră cu toţii: „Avem această tărie.”
Dar duhurile lor nu îndrăzniră să stea înaintea [lui], ci doar cel al lui Iuda Iscarioteanul.

Acesta fu în stare să stea înaintea lui, dar nu putu să-l privească în ochi şi îşi întoarse faţa de la el.
Iuda [spuse] către el: „Ştiu cine eşti şi de unde ai venit. Tu eşti din tărâmul cel nemuritor al

lui Barbelo. Iar eu nu sunt vrednic să rostesc numele celui care te-a trimis.”

IISUS ÎI VORBEŞTE LUI IUDA ÎN PARTICULAR

Cunoscând că Iuda reflecta la ceva înălţător, Iisus îi grăi: „Ieşi din mijocul celorlalţi şi îţi voi
spune tainele împărăţiei. Îţi este ţie cu putinţă să o atingi, dar te vei întrista amarnic. [36] Fiindcă
altcineva îţi  va lua locul,  pentru ca cei doisprezece [ucenici]  să ajungă iarăşi  la împlinire  întru
Dumnezeul lor.”

Iuda îi spuse: „Când îmi vei spune aceste lucruri şi [când] va răsări ziua cea mare de lumină
pentru acest neam33?”

Dar când zise aceasta, Iisus îl părăsi.

SCENA 2: Iisus le apare din nou ucenicilor

În dimineaţa următoare, după ce se întâmplase aceasta, Iisus [le apăru] din nou ucenicilor.
Ei îi spuseră: „Învăţătorule, unde ai plecat şi ce ai făcut atunci când ne-ai lăsat pe noi?”
Iisus le grăi: „Am fost la un alt neam mare şi sfânt.”
Ucenicii îi spuseră: „Doamne, care neam poate fi superior nouă şi mai sfânt decât noi şi care

să nu fie din lumea aceasta?”
Când Iisus auzi aceasta râse şi le grăi: „De ce vă preocupaţi în inimile voastre de neamul cel

tare şi sfânt? [37] Adevărat vă spun vouă, nimeni dintre cei născuţi în acest veac nu va vedea acel
[neam], şi nici o oştire a îngerilor cereşti nu va domni peste acel neam, şi nimeni născut prin naştere
omenească nu se poate uni cu el, deoarece acel neam nu este din [...] care a devenit [...]. Neamul
celor din mijlocul [vostru] este din neam omenesc [...] tărie, pe care [...] celelalte tării [...] prin
[care] voi domniţi.”

Când ucenicii [lui] auziră aceasta se tulburară fiecare cu duhul. Nu putură să spună nici un
cuvânt.

În altă zi Iisus veni la [ei]. Ei îi spuseră: „Învăţătorule, te-am văzut într-o [vedenie] întrucât
am avut mari [vise...] nopţii [...].”

[El grăi]: „De ce [voi ... când] <v-aţi> ascuns?”

UCENICII VĂD TEMPLUL ŞI DISCUTĂ DESPRE EL

Ei [ziseră: „Am văzut] o [casă] mare cu un altar [înalt] înăuntrul ei şi doisprezece oameni –
despre care noi credem că sunt preoţii – şi un nume; şi o mulţime de oameni aşteaptau la altar, [până
ce] preoţii [... şi primeau] prinoasele. [Dar] noi tot aşteptam.”

[Iisus grăi]: „Cum erau [aceşti preoţi]?”
Ei  [ziseră:  „Unii  ...]  două  săptămâni;  [alţii]  îşi  sacrificau  proprii  copii,  alţii  soţiile  lor,

proslăvindu-se cu smerenie unii pe alţii; unii se culcau cu bărbaţi; alţii erau implicaţi în [vărsare de
sânge]; unii săvârşeau o mulţime de păcate şi nelegiuiri. Iar bărbaţii care stăteau [înaintea] altarului
chemau [numele] tău, [39] şi cu toate fărădelegile lor, jertfele se săvârşeau [...].”

După ce spuseră aceasta rămaseră tăcuţi, căci erau tulburaţi.

33 Engl. „generation” traduce, de obicei, în Sfânta Scriptură, atât în Vechiul, cât şi în Noul Testament,  ebraicul dōr sau
grecescul  genea,  care au mai multe sensuri: generaţie, spiţă, contemporani, familie, veac, posteritate, naştere. Am
preferat traducerea engl. „generation” cu neam, precizând sensurile după caz.
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IISUS INTERPRETEAZĂ ALEGORIC VEDENIA DESPRE TEMPLU

Iisus  le  grăi:  „De ce  sunteţi  tulburaţi?  Adevărat  vă  spun vouă,  toţi  preoţii  care  stăteau
înaintea altarului chemau numele meu. Şi iarăşi vă spun vouă, numele meu a fost scris pe acest [...]
al succesiunii stelelor de-a lungul generaţiilor omeneşti. [Iar ei] au sădit pomi fără rod, în numele
meu, în chip ruşinos.”

Iisus le grăi: „Aceia pe care i-aţi văzut primind prinoasele la altar – aceia sunteţi voi. Acela
este Dumnezeul pe care îl slujiţi, iar voi sunteţi acei doisprezece oameni pe care i-aţi văzut. Vitele
pe care le-aţi văzut aduse spre jertfă sunt oamenii cei mulţi pe care voi îi duceţi spre rătăcire [40]
înaintea altarului. [...] va sta şi va folosi numele meu în acest fel, şi neamurile34 celor cucernici îi vor
rămâne credincioase. După el un alt om dintre [cei desfrânaţi] va sta acolo, şi un altul dintre ucigaşii
de copii [va] sta acolo, şi un altul dintre cei care se culcă cu bărbaţi, şi dintre cei abstinenţi, şi din
restul  oamenilor  scurgerilor35 şi  ai  fărădelegilor  şi  greşelii,  şi  a  celor  care  zic:  «Noi  suntem
asemenea îngerilor»; ei sunt stelele care aduc totul la împlinire. Căci către neamul omenesc 36 s-a
spus: «Iată, Dumnezeu a primit jertfa voastră din mâinile unui preot» - adică ale unui slujitor al
greşelii. Însă Domnul, Stăpânul a toate, este Cel care porunceşte: «În ziua cea de pe urmă, vor fi
ruşinaţi.»” [41].

Iisus [le]  grăi:  „Încetaţi  jert[firea ...]  pe care i-aţi  [...]  deasupra altarului,  fiindcă ei  sunt
deasupra stelelor voastre şi a îngerilor voştri şi şi-au atins deja sfârşitul lor acolo. Deci lăsaţi-i să fie
[prinşi în laţ] înaintea voastră şi lăsaţi-i să plece [– aproximativ 15 rânduri lipsă –] neamuri [...]. Un
brutar nu poate hrăni întreaga creaţie [42] de sub [cer]. Iar [...] lor [...] şi [...] nouă şi [...].

Iisus le grăi: „Încetaţi să vă împotriviţi mie. Fiecare dintre voi îşi are steaua sa şi fie[care –
aproximativ 17 rânduri lipsă –] [43] în [...] care a venit [... primăvară] deoarece pomul [...] acestui
veac [...] pentru un timp [...] dar el a venit să ude raiul lui Dumnezeu, şi acel [neam] va rămâne,
pentru că [el] nu va pângări [calea vieţii a] acelui neam, ci [...] pe vecie.”

IUDA ÎL ÎNTREABĂ PE IISUS DESPRE ACEL NEAM ŞI DESPRE NEAMUL OMENESC

Iuda [îi] spuse: [„Rabb]i, ce fel de fruct zămisleşte acest neam?”
      Iisus grăi: „Sufletele fiecărei generaţii omeneşti37 vor muri. Atunci când aceşti oameni vor fi
împlinit timpul împărăţiei şi duhul îi va părăsi, corpurile lor vor muri dar sufletele vor fi vii şi se vor
înălţa.”
       Iuda zise: „Şi ce va face restul celor ce se vor naşte dintre oameni?”

Iisus grăi:  „Nu este cu putinţă [44] a semăna sămânţă pe [piatră]  şi a culege rodul său.
[Aceasta] este de asemenea calea [...] neamului38 celui [spurcat ...] şi a Sophiei celei stricăcioase [...]
a mâinii care a creat oameni muritori, astfel încât sufletele lor să se înalţe la tărâmurile veşnice de
deasupra. [Adevărat] îţi spun ţie [...] înger [...] putere va fi în stare să vadă că [...] acestea cărora [...]
neamurile sfinte [...].

După ce grăi aceasta, Iisus se îndepărtă.

34 Aici, engl. „generations” în sens de: generaţii, urmaşi, succesori.
35 Sau: stricăciunii. Gnosticii considerau că abstinenţa era calea prin care se putea opri înmulţirea neamului omenesc,

răspândirea  cărnii  care  întemniţează  şi  întinează  sufletul  pe  întreg  pământul.  Marcion  vorbea  despre:  caro
stercoribus infersa (carnea plină de excremente, Tertulian, Adversus Marcionem, III, 1), cu referire la trupul uman.
Prin urmare, contrar concepţiei biblice creştine, actul sexual reproductiv era considerat un păcat.

36 Sintagma engl. „Human generations” am ales să o traducem prin neamul omenesc, în sensul de: toţi cei născuţi sau
cei ce se nasc între oameni.

37 Din nou întâlnim sintagma de mai sus, care aici are sensul temporal, periodic, al generaţiei omeneşti, al naşterilor
omeneşti. 

38 Genitivul este aici cel care dă sens frazei.
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SCENA 3: Iuda povesteşte o vedenie iar Iisus îi răspunde

Iuda spuse: „Învăţătorule, precum i-ai ascultat pe ei toţi, aşa ascultă-mă acum şi pe mine.
Pentru că am văzut o vedenie minunată.”

Când Iisus auzi aceasta, el râse şi îi grăi: „Tu, cel de-al treisprezecelea spirit, de ce stărui atât
de mult? Dar vorbeşte şi eu te voi asculta.”

Iuda îi spuse: „În vedenie am văzut cum cei doisprezece ucenici mă loveau cu pietre şi [45]
[aprig mă] prigoneau. Iar eu am venit de asemenea la locaşul unde [...] după tine. Am văzut [o
casă ...]  şi ochii  mei nu-i puteau [înţelege]  mărimea.  Oameni aleşi o înconjuraseră şi acea casă
<avea> un acoperiş  din frunziş,  iar  în mijlocul  casei era [o mulţime – lipsesc două rânduri  –],
zicând: «Învăţătorule, ia-mă înăuntru alături de aceşti oameni.»”

[Iisus] răspunse şi grăi: „Iuda, steaua ta te-a îndrumat greşit.” El continuă: „Nimeni dintre
cei născuţi prin naştere omenească nu este vrednic să intre în casa pe care ai văzut-o întrucât acel
locaş este rânduit celor sfinţi. Nici soarele, nici luna, nici ziua, nu vor stăpâni acolo, ci doar cei
sfinţi  se vor sălăşlui împreună cu sfinţii  îngeri  acolo, în tărâmul veşnic, de-a pururi.  Iată, ţi-am
explicat tainele împărăţiei [46] şi te-am învăţat despre greşeala stelelor; şi [...] trimite pe ea [...]
peste cei doisprezece eoni39.”

IUDA ÎNTREABĂ DESPRE SOARTA SA

     Iuda zise: „Învăţătorule, oare seminţia mea este sub vegherea stăpânitorilor?”
Iisus răspunse şi grăi către el: „Vino, ca să-ţi [– două rânduri lipsă –], ci pentru că te vei

întrista amarnic când vei vedea împărăţia şi tot neamul40 său.”
Când auzi aceasta, Iuda îi spuse: „Ce folos este că o voi primi? Pentru că tu m-ai despărţit de

acel neam.”
Iisus răspunse şi grăi: „Vei deveni al treisprezecelea şi vei fi blestemat de către celelalte

neamuri şi vei ajunge să domneşti peste ele. În ultimele zile îţi vor blestema înălţarea ta [47] la
[neamul] cel sfânt.”

IISUS  ÎL  ÎNVAŢĂ  PE  IUDA  DESPRE  COSMOLOGIE:  SPIRITUL  ŞI  CEL-CU-
OBÂRŞIA-ÎN-SINE41

Iisus grăi: „[Vino], ca să te învăţ despre [tainele] pe care nimeni nu le[-a] văzut vreodată.
Căci există un tărâm minunat şi fără de hotar, a cărei întindere nu a văzut-o nici un neam de îngeri,
[în care] se sălăşluieşte [un Spirit] Nevăzut şi măreţ,

pe care nici un ochi de înger nu l-a văzut vreodată, 
nici o cugetare a inimii nu l-a cuprins vreodată, 
şi care nu a fost niciodată numit cu vreun nume.

„Şi un nor luminos apăru acolo. El grăi: «Să ia fiinţă un înger ca şi slujitor al meu!»
„Un înger măreţ, Cel-cu-Obârşia-în-Sine, luminat şi dumnezeiesc, s-a ivit din nor. Datorită

lui, alţi patru îngeri au luat fiinţă din alt nor şi au devenit slujitorii Îngerescului-cu-Obârşia-în-Sine.
Cel-cu-Obârşia-în-Sine a grăit: [48] «Să ia fiinţă [...]», şi a luat fiinţă [...]. Şi el [a creat] întâiul
luminător ca să domnească peste el. El a grăit: «Să ia fiinţă îngeri ca să [îi] slujească», şi miriade
fără număr au luat fiinţă. El a grăit: «[Să] ia fiinţă un eon luminat», şi acela a luat fiinţă. El a creat al
doilea luminător [ca să] domnească peste el, împreună cu miriadele de îngeri fără de număr, ca să

39 În gnosticism, la Valentinian, eonii reprezintă puterile care emană din fiinţa supremă şi culminează în Demiurg.
40 Respectiv: toată naşterea/descendenţa ei.
41 Autogenes, Self-Generated.
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slujească. În acest fel a creat restul eonilor celor luminaţi. I-a pus să domnească peste aceia şi a
creat pentru ei miriade de îngeri fără de număr, pentru a-i sluji.

ADAMAS ŞI LUMINĂTORII

„Adamas se afla în primul nor strălucitor pe care nici un înger, dintre cei numiţi dumnezei,
nu-l văzuse vreodată. El [49] [...] pe care [...] chipul [...] şi după asemănarea [acestui] înger.

El a făcut să apară [neamul] cel fără de stricăciune al lui Set [...] cei doisprezece [...] şi cei
douăzeci şi patru [...]. El a făcut să apară în naşterea cea fără de stricăciune şaptezeci şi doi de
luminători, după voia Spiritului. La rândul lor, cei şaptezeci şi doi de luminători au făcut să apară în
naşterea cea fără de stricăciune trei sute şi şaizeci de luminători,  după voia Spiritului, pentru ca
numărul lor să fie câte cinci pentru fiecare. 
   „Cei doisprezece eoni ai celor doisprezece luminători îl alcătuiesc pe tatăl lor, cu câte şase ceruri
pentru fiecare eon, astfel încât sunt şaptezeci şi două de ceruri pentru şaptezeci şi doi de luminători,
iar pentru fiecare [50] [dintre ele câte] cinci firmamente, [pentru un total de] treisute şi şaizeci [de
firmamente ...].
        Lor li s-a încredinţat stăpânirea, precum şi o [măreaţă] oştire de îngeri [fără de număr], spre
slavă şi cinstire, [iar apoi şi] spirite neîntinate, spre slava şi [cinstirea] tuturor eonilor şi cerurilor şi
firmamentelor lor.

            COSMOSUL, HAOSUL ŞI CELE DE DEDESUBT

       „Mulţimea celor nemuritori este numită cosmos – adică pierzanie – de către Tatăl şi de către cei
şaptezeci şi doi de luminători care sunt împreună cu Cel-cu-Obârşia-în-Sine şi cu cei şaptezeci şi
doi de eoni ai săi. Întru el a apărut primul om şi puterile sale nestricăcioase. Iar eonul care a apărut
odată cu naşterea sa, eonul în care se află norul cunoaşterii şi îngerul, este numit [51] El. [...] eon
[...] după aceasta [...] spus: «Să ia fiinţă doisprezece îngeri [spre] stăpânirea haosului şi a [celor de
dedesubt].» Şi iată, din nor a apărut un [înger] a cărui faţă fulgera de foc şi a cărui înfăţişare a fost
pângărită de sânge. Numele lui era Nebro, care înseamnă «răzvrătit»; ceilalţi îl numesc Yaldabaoth.
Din nor a mai apărut un înger, Saklas. Aşadar Nebro a creat şase îngeri – la fel ca şi Saklas – pentru
a fi slujitori,  iar  aceştia  au produs doisprezece îngeri  în ceruri,  fiecare primind câte o zestre în
ceruri.

STĂPÂNITORII ŞI ÎNGERII

       „Cei doisprezece stăpânitori au vorbit cu cei doisprezece îngeri: «Fie ca fiecare dintre voi [52]
[...] şi fie ca ei [...] naştere [– un rând pierdut –] îngeri»:
        Primul este [S]eth, care se numeşte Hristos.
        Al [doilea] este Harmathoth, care este [...].
        Al [treilea] este Galila.
        Al patrulea este Yobel.
        Al cincilea [este] Adonaios.
      Aceştia sunt cei cinci care au stăpânit peste cele de dedesubt, dar mai întâi de toate peste haos.

     CREAREA NEAMULUI OMENESC

          „Apoi Saklas a zis îngerilor lui: «Să facem fiinţă omenească după asemănare şi chip.» L-au
modelat pe Adam şi pe soţia lui, Eva, care în nor este numită Zoe. Întrucât sub acest nume toate
neamurile42 îl caută pe bărbat, şi fiecare dintre ele o numeşte pe femeie cu aceste nume. Apoi, Sakla

42 Şi aici, în sensul de generaţii.
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nu a [53] porun[cit ...] în afară de [...] neamu[rile ...] acestui [...].
          Şi [stăpânitorul] i-a zis lui Adam: «Vei trăi mult, alături de copiii tăi.” 

IUDA ÎNTREABĂ DESPRE SOARTA LUI ADAM ŞI A NEAMULUI OMENESC

      Iuda îi zise lui Iisus: „[Care] este răgazul  rânduit fiinţei omeneşti ca să trăiască?”
      Iisus grăi: „De ce te miri de faptul că Adam, cu tot neamul său, şi-a trăit durata vieţii lui în locul
unde a primit împărăţia, cu viaţă lungă alături de stăpânul său?”
   Iuda îi zise lui Iisus: „Oare, moare spiritul omenesc?”
    Iisus grăi: „De aceea Dumnezeu a poruncit lui Mihail să le dea oamenilor sufletele lor ca şi
împrumut, astfel încât ei să poată sluji; dar Cel Minunat i-a poruncit lui Gavriil să acorde spirite –
adică spirit şi suflet – neamului celui minunat şi  fără stăpânitor. Pentru aceea, [restul] sufletelor
[54] [– un rând lipsă –].

IISUS DISCUTĂ CU IUDA ŞI CU CEILALŢI DISTRUGEREA CELOR TICĂLOŞI

         „[...] lumină [–aproape două rânduri lipsă–] în jurul [...] fie ca [...] spiritul [care este] în voi să
rămână  în  această  [carne]  în  mijlocul  neamurilor43 îngereşti.  Dar  Dumnezeu  a  făcut  ca  toată
cunoştinţa să fie [dată] lui Adam şi celor împreună cu el,  aşa încât regii haosului şi ai celor de
dedesubt să nu poată stăpâni peste ei.”
       Iuda îi zise lui Iisus: „Atunci ce vor face acele neamuri?”
       Iisus grăi: „Adevărat zic vouă, pentru toţi aceştia stelele lor vor împlini toate. Atunci când
Saklas îşi va trăi răgazul rânduit lui, steaua lor cea dintâi va apărea cu odată cu veacurile şi vor
termina ceea ce spuseseră că vor face. Apoi se vor desfrâna în numele meu şi îşi vor înjunghia
copiii [55] şi vor [...] şi [– aproape şase rânduri şi jumătate lipsă –] numele meu, şi el va [...] steaua
ta deasupra celui de-al [trei]sprezecelea eon.”
         După aceasta Iisus [râse].
       [Iuda zise]: „Învăţătorule, [de ce râzi de noi]?”
          [Iisus] răspunse [şi grăi]: „Nu râd [de voi], ci de greşeala stelelor, deoarece aceste şase stele
au rătăcit împreună cu aceşti cinci luptători, şi vor fi cu toţii distruşi împreună cu creaturile lor.”

    IISUS VORBEŞTE DESPRE CEI CARE SUNT BOTEZAŢI ŞI DESPRE TRĂDAREA LUI
IUDA

           Iuda îi zise lui Iisus: „Dar ce vor face cei botezaţi întru numele tău?”
          Iisus grăi: „Adevărat zic [ţie], acest botez [56] [...] numele meu [– aproape nouă rânduri lipsă
–] către mine. Adevărat zic [ţie], Iudo, [aceia care] aduc jertfă lui Saklas [...] Dumnezeu [– trei
rânduri lipsă –] tot ceea ce este rău.
        „Dar tu îi vei depăşi pe toţi. Căci tu îl vei jertfi pe cel care mă înveşmântează.

           Cornul tău s-a înălţat deja,
           mânia ta s-a aprins,
           steaua ta s-a arătat strălucitoare,
           iar inima ta s-a [...]. [57]

   „Adevărat [...] ultima ta [...] să devii [– aproape două rânduri şi jumătate lipsă –], întrista [–
aproape două rânduri lipsă –] stăpânitorul, de vreme ce acesta va fi distrus. Apoi chipul neamului
celui minunat al lui Adam va fi preamărit, întrucât acel neam, care se trage din tărâmurile veşnice,
există înaintea cerului, pământului şi a îngerilor. Iată, ţi s-au spus toate. Ridică-ţi ochii şi priveşte la

43 Adică generaţiilor.
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nor şi la lumina dintr-însul şi la stelele care-l înconjoară. A ta este steaua care călăuzeşte calea.”
      Iuda îşi ridică ochii şi văzu norul cel luminos şi intră într-însul. Cei care stăteau pe pământ
auziră un glas venind din nor grăind, [58] [...] neamul cel minunat [...] ... chipul [...] [– aproape
cinci rânduri lipsă –].

CONCLUZIE: IUDA ÎL TRĂDEAZĂ PE IISUS
     
          [...] Arhiereii lor cârtiră căci [el] intrase în cămara de oaspeţi pentru  rugăciunea sa. Dar nişte
scribi erau acolo pândind cu grijă să-l aresteze în timpul rugăciunii, de frica poporului întrucât el era
privit de către toţi ca profet.
         Ei se apropiară de Iuda şi îi ziseră: „Ce faci aici? Tu eşti ucenicul lui Iisus.”
          Iuda le răspunse după cum voiră. Şi primi nişte bani şi li-l predă lor.

         EVANGHELIA LUI IUDA
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