


Apocalipsa lui Pavel 
 
Revelatia sau Apocalipsa a fost probabil scrisa de catre Sfantul 
Apostol. Acest text sa gasit in orasul Tarsus in casa lui Pavel, pe 
timpul consulatului lui Cinegius (388 d.Hr.). Se pare ca manuscrisul 
latin are cam aceiasi data, pe cand originalul grec nu s-a pastrat.  
Spusele Apostolului in 2 Cr.12, unde vorbeste despre rapirea la cer, 
ofera o autenticitate plauzibila acestei lucrari.  
Acest dar al revelatiei si a descoperirilor tainice, Apostolul Pavel le-a 
primit pe la anul 44, inainte de intaia sa calatorie apostoliceasca, 
pana la cel de-al treilea cer, adica peste cerul vazduhului si peste 
cerul stelelor, in locul unde traieste Dumnezeu. 
Studiile exegetice sustin aceste lucruri in legatura cu sf. Apostol 
Pavel. 
Recenta descoperire de la Nag Hammadi, in limba copta, intitulata in 
acelasi fel, nu are nici o legatura cu acest apocrif! 
 
Cap. I 
 
1 Apocalipsa sfantului Apostol Pavel, lucrurile care i-au fost lui revelate 
cand a fost rapit la cer, in paradis, unde a auzit cuvinte cumplite. 
2 In timpul consulatului lui Teodosius Augustus junior si a lui Cinegius, un 
oarecare om respectabil, care a trait in casa ce odata apartinea sfantului 
Pavel, pe timp de noapte un inger i-a aparut lui si la instiintat pe el, 
spunandu-i sa sfarame temelia casei si sa publice ceea ce va gasi acolo. 
Insa el a crezut ca aceasta a fost doar o iluzie. 
3 Oricum, ingerul i s-a aratat iarasi si l-a biciuit si l-a silit sa sfarame 
temelia. Sapand el a gasit o cutie din Marmora ce a fost gravata pe toate 
partile, iar inauntru a fost revelatia sfantului Pavel precum si incaltamintea 
sa, cu care el obisnuia sa mearga cand propovaduia cuvantul lui 
Dumnezeu. Insa lui ii era teama sa deschida cutia si a dus-o la judecator. 
Judecatorul a acceptat-o si de parca ar fi vandut-o, a trimiso imparatului 
Teodosiu; caci i-a fost frica lui ca putea sa fie alceva la mijloc. Iar cand 
imparatul a primit-o el a deschis-o si a gasit revelatia sfantului Pavel. 



Dupa ce a facut o copie, el a trimis-o la Ierusalim, fiind scris in felul 
urmator: 
 
Cap. II 
 
1 Si cand am privit in inaltimi si am vazut alti ingeri cu fetele lor stralucind 
ca soarele, cu membrele lor  infasate in niste brauri din aur, avand in 
maini niste palmieri si semnul lui Dumnezeu; si erau ei imbracati cu niste 
haine pe care era scris numele Fiului lui Dumnezeu si erau plini de 
bunatate si mila. 
2 Si l-am intrebat pe inger si am zis: Doamne, cine sunt acestia, care au 
atata frumusete si mila? Iar ingerul mi-a raspuns: “Acestia sant ingerii 
dreptati. Ei sant trimisi ca la ora potrivita sa aduca sufletele celor drepti, 
care cred in Dumnezeu, sa le fie de ajutor.” Si am zis catre el: Trebuie cei 
drepti si cei pacatosi sa intalneasca martori dupa ce au murit? Iar ingerul 
mi-a raspuns si mi-a zis mie: “Este numai o cale pe care toti merg la 
Dumnezeu, insa dreptii fiindca ei au sfantul ajutor cu ei, nu vor avea 
necazuri cand vor merge sa stea in fata lui Dumnezeu.” 
3 Si am privit imprejurul acelui loc si am vazut un rau prin care curge lapte 
si miere, iar pe marginile raului erau plantati pomi plini cu fructe. Fiecare 
pom rodeste de douasprazece ori douasprazece fructe pe an, de diferite 
soiuri. Si am vazut creatia acelui loc si toata lucrarea lui Dumnezeu. Am 
vazut acolo pomi de palmieri; alti de douazeci de cubi, iar alti de zece 
cubi. Iar acel loc era de sapte ori mai stralucitor ca argintul. Pomii erau 
plini de fructe de la radacina pana la varf. 
4 De la radacinile lor pana la coroanele lor, erau zece mii de ramuri cu 
zece mii de ciorchini pe fiecare ramura si zece mii de curmale in fiecare 
ciorchine. 
5 La fel a fost si cu vita de vie. Fiecare vita avea zece mii de ramuri si 
fiecare ramura avea pe ea mii de manunchi de struguri si fiecare 
manunchi avea zece mii de struguri. 
6 Si mai erau acolo si alti pomi, miliarde de miliarde, iar in aceleasi 
proportii, erau si fructele lor. Si am spus catre inger: De ce fiecare pom de 
aici produce mii de fructe? Si ingerul mi-a raspuns mie: “Fiindca Domnul 
Dumnezeu din generozitate ii daruieste pe cei vrednici, caci pana ce ei 



erau pe lume, s-au supus tuturor relelor din voia lor si toate le-au facut de 
dragul numelui sau cel sfant”. 
7 Si iarasi am zis catre inger: Doamne sant acestea toate promisiunile pe 
care Domnul Dumnezeu le-a promis sfintilor? Iar ingerul mi-a spus: “Nu! 
Caci acolo sant lucruri de sapte ori mai minunate ca acestea.” 
8 Eu va spun oarecum, cand drepti ies din trupul lor si vad promisiunile si 
lucrarile bune pe care Dumnezeu le-a pregatit pentru ei, ei vor ofta si vor 
plange si vor spune: “De ce am rostit un cuvant din gura noastra ca sa 
suparam pe aproapele nostru, chiar fiind si numai pentru o zi?” Si am 
intrebat eu din nou si am spus: Sunt acestea singurele promisiuni ale lui 
Dumnezeu? Iar ingerul a raspuns: “Ceea ce vezi tu acum, este pregatit 
pentru cei casatoriti, care si-au pastrat puritatea casniciei lor in fapte 
onorabile. Insa pentru fecioare si pentru infometati si insetati pentru 
dreptate si au suferit pentru numele Domnului, Dumnezeu lor le va da 
lucruri de sapte ori mai minunate decat acestea pe care ti le-am aratat tie 
acum.” 
9 Dupa aceasta el m-a luat din acele locuri unde am vazut aceste lucruri 
si m-a urcat si acolo am vazut un rau a carui ape erau foarte albe, mai 
albe ca laptele si am zis catre inger: Ce este acesta? Iar el mi-a zis: 
“Acesta este Lacul Aheruzia, unde este orasul lui Hristos, dar nu oricui 
este permis sa intre in acest loc. Caci aici este calea care merge la 
Dumnezeu; ci daca cineva s-a intors de la calea ce-a rea a pacatului si s-
a cait si a dat roade bune, vrednice de cainta, dupa ce va parasi trupul pe 
loc va fi adus aici, sa slujeasca lui Dumnezeu si aici va fi botezat de 
ingerul Mihail in Lacul Aheruzia. 
10 De aici el este dus in orasul lui Hristos cu cei care n-au pacatuit.” Si m-
am minunat si am binecuvantat pe Domnul Dumnezeu pentru toate cele 
vazute. 
 
Cap. III 
 
1 Iar ingerul mi-a zis apoi: “Urmeaza-ma si te voi conduce in orasul lui 
Hristos”. Si a stat langa Lacul Aheruzia si m-a pus intr-o barca din aur, 
pana ce vreo trei mii de ingeri au cantat imne inaintea mea, pana ce am 
ajuns la orasul lui Hristos.  



2 Iar locuitorii acestui oras s-au bucurat mult pentru mine, caci am venit la 
ei si am intrat si am vazut orasul lui Hristos. A fost in intregime din aur, 
inconjurat cu douasprazece ziduri si douasprazece turnuri, iar peretii, 
fiecare erau indepartati unul de celalalt o stadie de jur imprejur si am zis 
catre inger: 
3 Doamne, cat este un stadiu? Iar el mi-a raspuns: “Este atat cat este 
distanta intre Domnul Dumnezeu si om pe pamant, caci intradevar orasul 
lui Hristos este incomensurabil de mare.” In jurul orasului se gasesc 
douasprazece porti de-o mare frumusete si patru rauri ce-l inconjoara. 
4 Unul este un rau de miere, unul de lapte, unul de vin si unul de 
undelemn. 
5 Si mi-a zis el mie: “Aceste patru rauri ce curg din abundenta, pentru cei 
ce locuiesc pe aceste meleaguri ale promisiunilor, se numesc: Raul de 
miere Fizon, raul de lapte Eufrat, raul de undelemn Ghizon si cel de vin 
Tigris. 
6 Cei drepti, ce traiau pe lume si ce nu si-au folosit puterea pentru acele 
lucruri, ci au infometat si au suferit pentru numele Domnului Dumnezeu, 
vor intra in acest oras al Domnului fara numar si masura.” Si cand am 
intrat pe poarta, am vazut in fata usilor orasului pomi care erau mari si 
foarte inalti, care n-au avut fructe ci numai frunze; si am vazut pe niste 
oameni imprastiati printere copaci, care au plans amarnic cand vedeau pe 
cineva ca intra in oras. Caci copacii i-au oprit pe ei sa intre, aplecandu-se 
si ridicandu-se din nou. Dar cand am vazut am plans pentru ei si am 
intrebat pe inger si am spus: Doamne cine sant acestia carora nu le este 
permisa intrarea in orasul lui Hristos? Iar el mi-a zis mie: “Acestia sant cei 
care au postit zi si noapte cu zel si-au practicat abstinenta, dar inimile lor 
n-au facut nimic pentru altii. Ei s-au slavit si laudat pe sine, dar n-au facut 
nimic pentru aproapele lor. Pe unii i-au intampinat cu prietenie, dar pe alti 
nu; si cui au vrut ei au deschis usile manastirilor; si daca au si facut bine 
cuiva, dupa aceea s-au ingamfat.” Si am zis: Doamne, ce atunci? Ii va 
impiedica mandria lor sa intre in orasul lui Hristos? Si ingerul mi-a raspuns 
si mi-a zis: “Mandria este este radacina tuturor slabiciunilor.” 
7 Apoi ingerul m-a purtat si am plecat si m-a dus la raul de miere si l-am 
vazut acolo pe Iasia si Ieremia si Ezechiel, pe Amos, Mica si pe Zaharia, 
pe profeti mari si mici si m-au salutat in oras. Apoi am zis catre inger: Ce 



cale este aceasta? Si mi-a raspuns: “Aceasta este calea profetilor. Orcine 
si-a necajit sufletul pentru cauza lui Dumnezeu, n-a facut-o din voia sa 
proprie si iesind din lume, este adus la Domnul Dumnezeu caruia i-a slujit. 
Apoi la porunca lui Dumnezeu, Mihail il conduce pe acela in oras in acel 
loc al profetilor, iar ei il saluta ca prieten si apropiat al lor, caci acela a 
facut voia lui Dumnezeu.” 
8 Apoi m-a dus la locul unde era raul de lapte si acolo am vazut pe toti 
prunci pe care Irod i-a ucis, care au pierit pentru numele lui Hristos si ei 
m-au salutat. 
9 Iar ingerul mi-a zis: “Toti care si-au pazit onoarea si puritatea, la iesirea 
lor din trup, sant predati lui Mihail, dupa ce au slujit Domnului Dumnezeu 
si ei sant adusi aici la prunci, iar ei ii saluta spunand: Voi santeti frati nostri 
si prieteni si asociati! Acolo vor primi in mostenire fagaduinta lui 
Dumnezeu.” 
10 Si iarasi m-a luat si m-a dus in partea de nord a orasului, in locul unde 
era raul cu vin. Iar acolo l-am vazut pe Avram, Isac si Iacob, Lot si  
Iov si alti sfinti si ei m-au salutat. Iar eu am intrebat si am zis: Doamne, ce 
loc este acesta?  Si ingerul mi-a raspuns si mi-a zis mie: “Toti cei ce au 
dat ospitalitate strainilor, cand ies din lume, mai intai slujesc Domnului 
Dumnezeu, iar apoi sunt dati lui Mihail si pe calea lui sant adusi in oras, 
unde toti dreptii ii saluta, fii si fratii si zic catre ei: Deoarece ati fost umani 
si ospitalieri cu strainii, veniti, primiti mostenirea orasului lui Dumnezeu. Si 
fiecare om drept va primi bunul dar al lui Dumnezeu in oras, in acord cu 
propria comportare. 
11 Si iarasi m-a purtat el la raul de undelemn, in partea de rasarit a 
orasului. Si am vazut acolo oameni ce se bucurau si cantau psalmi si am 
zis: Doamne cine sunt acestia? Dar ingerul mi-a raspuns: “Acestia sunt 
cei ce s-au dedicat lui Dumnezeu cu toata inima si nu au avut mandrie. 
Caci toti cei ce se bucura in Domnul Dumnezeu canta lui laude cu inima 
intreaga si sant adusi aici in acest oras. 
12 Si m-a dus el in mijlocul orasului in apropiere de zidul al 
doisprazecilea. Acest loc era mai inalt decat celalalte si am intrebat si am 
zis: Este vreun zid in oras, care sa-l depaseasca pe acesta in cinste? Si 
mi-a raspuns ingerul si mi-a zis mie: “Al doilea este mai bun decat primul 



si la fel si al treilea  decat al doilea, fiindca fiecare il depaseste pe celalalt 
si asa in sus, pana la al doisprazecilea zid. 
13 Si am zis: De ce doamne, unul depaseste pe celalalt in slava? Explica-
mi mie. Apoi ingerul mi-a spus si mi-a zis: “Dintre toti care in ei au numai 
putina calomnie, s-au invidie, s-au mandrie, cate ceva este luat din slava 
lor, dealtfel ei sant in orasul lui Hristos. Priveste inapoia ta.” 
14 Si m-am intors si am vazut tronurile din aur care erau asezate la mai 
multe porti, cu cate un om pe ele, ce aveau diademe din aur si giuvaiere; 
si am privit si am vazut in mijloc doisprezece oameni. Tronurile erau 
asezate in alt sir, fiind de o mare slava incat nimeni nu putea sa exprime 
maiestria lor; si am intrebat pe inger si am zis: Doamne cine sunt aceia ce 
vor sedea pe tronuri? Iar ingerul mi-a raspuns: “Acestea sant tronurile 
celor care au avut bunatate si pricepere in inima si au fost plini de dragul 
de Dumnezeu, iar in aceasta, ei ne stiind nici scripturile, nici prea multi 
psalmi, ci au luat aminte doar de un capitol ce cuprinde poruncile lui 
Dumnezeu si auzandu-le, le-au pazit cu mare atentie si au trait ca atare; si 
s-au aratat de o mare ravna in fata Domnului Dumnezeu. 
15 Iar admirarea lor este peste toti sfinti in fata Domnului Dumnezeu, caci 
ei discutand unul cu altul, spun: Acesti oameni nevinovati, care nu inteleg 
nimic mai mult, cum au meritat ei asa mari si minunate haine si o astfel de 
glorie din cauza inocentei lor.” 
 
Cap. IV 
 
1 Si am vazut in mijlocul orasului un minunat si foarte inalt altar si acolo in 
fata altarului statea unul a carui fata stralucea ca soarele, care tinea in 
mana sa psaltirea si harfa si cantand zicea: “Aleluia!” De parca se 
cutremura tot orasul din temelie. 
2 Si am intrebat pe inger si am spus: Doamne cine este acolo cu o astfel 
de putere? Iar ingerul mi-a spus: “Aceste este David, iar acesta orasul 
Ierusalim. Dar cand Hristos, imparatul vesniciei va veni in credinta 
imparatiei sale, atunci el va sta in fata-i si va canta toate cantarile si va 
replica in acelasi timp, ‘Aleluia’.” Si am zis: Doamne, de ce David singur 
canta inainte de ceilalti? Si ingerul mi-a raspuns si mi-a zis mie: “Fiindca 
Hristos Fiul lui Dumnezeu, sta la mana a dreapta a Tatalui sau si David va 



canta psalmi in fata lui in cerul al saptelea, caci pre cum este randuit in 
Ceruri, asa si pe pamant, caci nu este permis fara David sa se aduca 
sacrificiu lui Dumnezeu, caci este nevoie ca el sa cante psalmi la vremea 
ofertei trupului si sangelui lui Hristos, caci precum va fi in ceruri, asa si pe 
pamant. “ 
3 Si am zis catre inger: Doamne , ce este ‘Aleluia’? Iar el mi-a zis: “Tu pe 
toate le cercetezi.” Si mi-a zis mie: “Aleluia este un cuvant din Ebraica, 
limba lui Dumnezeu si a ingerilor si ea inseamna aceasta: 
‘Tecel.Cat.Marith.Macha’. Si am zis: Doamne, ce inseamna aceasta? Iar 
el mi-a raspus: “Aceasta inseamna, ‘sa-l binecuvantam toti laolalta’.” Si 
am zis: Doamne, oare si cei dotati in pacate vechi, fac in aceiasi fel? Iar 
ingerul mi-a raspuns, zicand: “Nu, dar orcine este abil, dar nu i-a parte la 
cantec; tu sti ca acela este un dispretuitor al cuvantului; si ar fi din 
mandrie si din necuviinta a nu-l binecuvanta pe Domnul Dumnezeu, 
Judecatorul sau.” 
 
Cap. V 
 
1 Iar dupa ce a terminat de vorbit cu mine, m-a condus afara din oras prin 
mijlocul pomilor si in afara locurilor acestea minunate si m-a asezat langa 
raul cu lapte si miere. 
2 Apoi m-a condus la oceanul din care a fost facuta temelia Cerurilor si 
ingerul m-a intrebat si mi-a zis: “Intelegi tu ca vei merge afara de aici?” Si 
am zis: Da, doamne. Si mi-a mai zis mie: “Vino si urmeaza ma si-ti voi 
arata sufletele nelegiuitilor si a pacatosilor, ca sa sti cum arata acest loc.” 
3 Si l-am urmat pe inger si el ma dus imprejurul apusului de soare si am 
vazut inceputul cerului, intemeiat pe un minunat rau de apa si am intrebat: 
Ce este acest rau de apa? Iar el mi-a raspuns: “”Acesta este oceanul ce 
inconjoara intreg pamantul.” 
4 Si cand am ajuns catre ocean, am privit si acolo nu era lumina in acel 
loc, ci intuneric si jale si necaz; si am suspinat. 
5 Si am vazut acolo un rau ce fierbea in flacari, iar in el erau o multime de 
barbati si femei, inmuiati in foc pana la genunchi; alti pana la brau; iar alti 
pana la buze; si altii pana sus la par. 



6 Si am intrebat pe inger si am zis: Doamne, cine sunt acestia din raul de 
foc? Iar ingerul mi-a raspuns si mi-a zis mie: “Sunt cei ce nu sant nici 
calzi, nici reci, caci ei n-au fost gasiti nici printer numarul dreptilor, nici 
printer numarul nelegiuitilor. Caci acestia au petrecut viata lor pe pamant, 
uneori in rugaciuni, dar alte zile in pacate si  slabiciuni si asa pana la 
moartea lor.” 
7 Si am intrebat si am zis: Cine sant acestia, doamne, cei ce sunt inmuiati 
in foc pana la genunchi? Si el mi-a zis: “Acestia sant cei care iesind din 
biserica s-au dedat la vorbe desarte de tot felul. Cei ce sunt inmuiati pana 
la brau, sant aceia care primind trupul si sangele lui Hristos, au mers apoi 
si au pacatuit si nu s-au curatit de pacatele lor pana la moarte. Iar cei ce 
sunt in foc pana la buze, sunt cei care in biserica s-au barfit unul pe 
celalalt. Cei inmuiati pana sus la sprancenele lor, sant cei care si-au dat 
incuviintare intre ei, dar in ascuns au pregatit rele impotriva aproapelui 
lor.” 
8 Apoi am vazut catre parte din nord un loc cu fel de fel de pedepse, care 
era plin de barbati si de femei, iar in preajma lor, un rau de foc. Si am 
privit si am vazut niste gropi foarte adanci, iar in ele multe suflete la un 
loc. Iar adancimea lor era de aproximativ trei mii de cubi; si i-am vazut 
suspinand si plangand, spunand: “Doamne, ai mila de noi”. Dar nimeni n-a 
avut mila de ei si l-am intrebat pe inger si i-am spus: Cine sunt acestia, 
doamne? Iar ingerul mi-a raspuns: “Sant aceia ce n-au nadajduit in 
Domnul si n-au putut fi mangaiati”. 
9 Si am intrebat si am spus: Doamne, daca aceste suflete vor ramane asa 
inca treizeci, patruzeci de generatii, unul deasupra de altul, eu cred ca ei 
n-o sa mai aibe loc in acele gropi, decat daca se vor afunda in ele. Iar el 
mi-a zis: “Abisul n-are capat, mai mult este si o prapastie dedesupt, care 
este asa de afunda, incat o piatra aruncata acolo ii trebuie mai multe ore 
sa ajunga la capat. Astfel este abisul. Caci sufletele aruncate aici, cu 
incetul vor ajunge la temelie, dupa cinci sute de ani.  
10 Dar cand am auzit aceasta, am bufnit in plans si am oftat pentru 
neamul omenesc. Iar ingerul mi-a raspuns si a zis catre mine: “De ce 
plangi? Esti tu mai indurerat ca Dumnezeu? Caci Dumnezeu este bun si 
stie despre aceste pedepse, caci el cu rabdare poarta neamul omenesc, 



permitand fiecaruia in parte, dupa voia fiecaruia sa se caiasca in timpul 
vieti pe pamant”. 
11 Si am mai privit o data spre raul de foc si am vazut acolo pe un om 
strangulat de ingeri, de paznici Tartarului, care aveau in mainile lor un 
trident de fier cu care strapungeau indestinele acelui batran si l-am 
intrebat pe inger: Doamne, cine este acel batran supus la astfel de 
chinuri? Iar ingerul mi-a raspuns: “Acela pe care tu il vezi a fost un preot, 
care nu si-a indeplinit misiunea sa asa cum se cuvine. Caci in timp ce a 
mancat si a baut si a pacatuit, apoi a dus oferte Domnului pe altarul sau 
sfant”. 
12 Apoi, nu departe de acolo am vazut un alt batran, caruia patru ingeri rai 
l-au prins in graba si l-au inmuiat pana la genunchi in raul cu foc si l-au 
strivit cu pietre ca o furtuna si i-au ranit obrazul si nu i-au dat voie sa 
spuna: ‘Ai mila de mine’. Si l-am intrebat pe inger si mi-a zis el mie: 
“Acesta pe care tu il vezi, a fost episcop, insa el nu si-a indeplinit misiunea 
sa cum se cuvine; caci el a avut intradevar un mare renume, insa el n-a 
dat sfintenie celui ce la inzestrat cu aceasta in viata caci el n-a purtat 
judecata dreapta si n-a avut mila de vaduve si orfani. Dar acum plateste 
dupa ticalosiile si faptele sale.” 
13 Si am mai vazut un om inmuiat pana la genunchi in raul de foc. Mainile 
lui au fost intinse si sangeroase si viermii au iesit din gura lui si din narile 
sale. Iar el a gemut si a plans si a strigat, spunand: “Ai mila de mine caci 
eu sufar mai mult decat ceilalti in pedepse.” Si am intrebat: Cine este 
acesta, doamne? Iar el mi-a raspuns: “Acesta pe care-l vezi tu, a fost 
deacon care a mancat ofertele si a comis nelegiuiri si n-a facut dreptate in 
fata lui Dumnezeu. De aceea fara incetare isi plateste acum faptele.” 
14 Si am privit si am vazut pe un om langa el, care a fost dus in grabe si 
aruncat in raul de foc, in care a stat pana la genunchi. Iar ingerul care era 
prevazut al pedepsi a avut un brici stralucitor, cu care a taiat buzele acelui 
om si in acelasi timp si limba; si suspinand am plans si am intrebat: 
Doamne, cine este acesta? Iar el mi-a zis: “Acesta pe care il vezi a fost 
cititor si a citit oamenilor, dar el singur n-a pazit poruncile lui Dumnezeu. 
Iar acum plateste pedepsele sale”. 
15 Si tot in acel loc, am mai vazut si un sir de gropi, iar in mijlocul lor o 
multime de barbati si femei pe care i-au devorat viermii. Am plans cu mare 



suspin si am zis catre inger: Doamne, acestia cine sant? Iar el mi-a 
raspuns: “Acestia sunt aceeia ce au speculat cu bani pentru interes 
propriu si s-au increzut in bogatiile lor si nu in Dumnezeu, care i-ar fi crutat 
pe ei”. 
16 Apoi iarasi am mai privit si am vazut un alt loc, care era foarte limitat si 
s-a facut acolo parca un zid din foc, iar pe el am vazut barbati si femei, 
spanzurati de limba si am intrebat: Cine sant acestia, doamne? Si mi-a zis 
mie: “Acestia sant din aceia ce au propovaduit Cuvantul lui Dumnezeu in 
biserica, fara a da atentie si fara a socoti pe Dumnezeu si ingeri sai. De 
aceea acuma sunt pedepsiti in mod deosebit.” 
17 Si iarasi am privit si am vazut acolo o groapa,  parca umpluta cu sange 
si am intrebat: Doamne, ce este locul acesta? Iar el mi-a zis: “Toate 
pedepsele se scurg aici in aceasta groapa.” Si am vazut barbati si femei 
scufundati pana la buze si am intrebat: Doamne, cine sant acestia? Iar el 
mi-a zis mie: “Acestia sunt vrajitorii care i-au fermecat pe barbati si femei 
si in felul acesta au facut imposibil pentru ei sa-si gaseasca pacea pana la 
moarte.” Si din nou am vazut barbati si femei, cu fete foarte negre in 
gaura cu foc si suspinand si plangand, am intrebat: Acestia cine sant, 
doamne? Iar el mi-a raspuns: “Acestia sant cei pacatosi si ce-au comis 
adulter, ce au avut nevestele lor si invers, nevestele ce-au comis adulter, 
fiind casatorite. De aceea pedepsele lor sant permanente.” 
18 Acolo am vazut fete imbricate in negru si patru ingeri inspaimantatori 
cu juguri de foc in maini. Si le-au legat ei pe ele de gat cu jugurile si le-au 
dus in intuneric si iarasi plangand, am intrebat: Doamne, cine sant 
acestea? Iar el mi-a zis mie: “Sunt acelea care au fost socotite fecioare, 
dar si-au pangarit fecioria, fara stirea parintilor lor. Din aceasta cauza, ele 
platesc de faptele lor deosebit, fara incetare.” 
19 Si iarasi am vazut acolo pe un barbat si o femeie stand cu mainile si 
picioarele taiate, goi intr-un loc de ghiata si zapada, dar viermii ii sfasiau 
pe ei. Dar cand am vazut, am bufnit in plans si am intrebat: Cine sant 
acestia, doamne? Si mi-a raspuns el: “Acestia sant cei care au facut rau 
orfanilor si vaduvelor si celor saraci si n-au nadajduit in Domnul. De aceea 
ei isi platesc pedeapsa lor proprie, fara oprire.” 
20 Si am privit si am vazut pe alti spanzurati peste un canal cu apa, iar 
limbile lor erau foarte uscate si multe fructe erau puse deoparte, dar ei nu 



puteau sa le ajunga. Si am intrebat: Cine sant acestia, doamne? Iatr el mi-
a zis: “Acestia sant cei ce s-au oprit din post inainte de vreme. De aceea 
acum platesc cu o astfel de pedeapsa fara incetare.” 
21 Si am vazut alti barbati si femei suspendati in aer de sprancene si de 
par, iar un rau de foci infoca pe ei si am zis: Cine sant acestia, doamne? 
Si mi-a zis el mie: “Acestia sunt cei ce nu s-au impreunat cu sotii si sotiile 
lor, ci s-au dedat la adulter, de aceea platesc aceasta pedeapsa fara 
incetare.” 
22 Si am mai vazut si alti barbati si femei ingropati in praf, iar fetele lor 
erau insangerate si erau pusi in gropi de catran si pietre si fugeau prin raul 
de foc. Si am intrebat: Doamne, cine sant acestia? Si el mi-a zis: “Acestia 
sant cei ce au savarsit ticalosiile din Sodoma si Gomora, barbat cu barbat. 
De aceea platesc fara incetare.” 
23 Si am privit si am vazut barbati si femei imbracati in haine sclipitoare,  
a caror ochi erau orbi si au stat intr-o groapa de foc si am intrebat: 
Doamne, cine sant acestia? Iar el mi-a raspuns: “Acestia sant paganii 
care au dat pomana, dar n-au stiut de Domnul Dumnezeu. De aceea sant 
pedepsiti in mod deosebit, fara incetare.” 
24 Si am privit si am vazut pe alti barbati si femei, pe o piramida 
arzatoare, iar fiare salbatice ii sfasiau in bucati si nu puteau spune: 
“Doamne, ai mila de noi”, ci am vazut ingerul pedepsitor, pedepsindu-i pe 
ei zicand: “Recunoaste judecata Fiului lui Dumnezeu! Caci ati fost 
instiintati, cand divina Scriptura va fost citita voua, dar voi n-ati acordat 
atentie. De aceea judecata lui Dumnezeu este dreapta, caci faptele 
voastre rele v-au adus la aceste pedepse.” Si am suspinat si am plans si 
am intrebat: Cine sant acesti barbati si femei, strangulati in foc si 
pedepsiti?  
25 Si el mi-a zis mie: “Ele sant femeile ce au pangarit obiceiul lui 
Dumnezeu si au nascut prunci, iar aceia sunt barbatii ce s-au intinat cu 
ele; caci pruncii lor apeleaza la Domnul Dumnezeu si la ingerii 
pedepsitori, spunand: ‘Aparatine-ti pe noi de la parintii nostri, caci ei au 
pangarit obiceiul lui Dumnezeu. Ei au stiut numele lui Dumnezeu, insa n-
au pazit porunca lui si ne-au dat de mancare la caini si ne-au calcat in 
picioare ca pe niste porci, iar pe altii i-au aruncat in rau’. 



26 Iar acesti copii sant inmanati ingerilor din Tartar si nu sant supusi 
pedepselor ci ei ii duc intr-un loc spatios si de mila. Dar parintii lor sant 
strangulati si pedepsiti vesnic.” 
27 Iar dupa aceasta am vazut barbati si femei imbracati in zdrente pline 
de catran si foc sulfuros, iar balaurii le muscau gaturile lor si umeri si 
talpile, iar ingerii cu coarne de foc, ii stramtorau si le astupau narile, 
spunandu-le: “Pentru ce n-ati stiut timpul potrivit ca sa va caiti si sa slujiti 
lui Dumnezeu?” 
28 Si am suspinat si am plans si am spus: Vai omului! Vai pacatosilor! De 
ce v-ati nascut voi? Iar ingerul mi-a raspuns si mi-a zis mie: “De ce 
plangi? Esti tu mai indurerat decat Domnul Dumnezeu, care-le este 
binecuvantat pe vecie, care-le a hotarat judecata si care a dat fiecarui om 
sa aleaga binele s-au raul si sa faca dupa voia lui?” 
29 Si iarasi am plans, mai vehement si mi-a zis el mie: “Plangi acum? Dar 
n-ai vazut pedepsele cele mai cumplite! Urmeaza ma si vei vedea pe 
aceia ale caror pedepse sunt de sapte ori mai mari decat acestea.” 
 
Cap. VI 
 
1 Apoi m-a dus spre nord, in locul tuturor pedepselor si m-a asezat 
deasupra unei fantani si am gasit-o pecetluita cu sapte pecete. 
2 Iar ingerul ce-a fost cu mine, a ramas si a vorbit cu ingerul din acel loc: 
“Deschide gura fantanii, ca Pavel cel iubit de Dumnezeu, sa priveasca 
inauntru, caci putere i-a fost data lui sa vada toate pedepsele iadului.” 
3 Apoi ingerul a zis catre mine: “Da-te la o parte, caci tu nu vei fi in stare 
sa suporti duhoarea acestui loc.” 
4 Si dupa ce fantana a fost descisa a iesit de acolo un miros dezagreabil 
si foarte urat, depasind toate pedepsele. Si am privit in fantana si am 
vazut lava arzand in toate partile. Dar intrarea in fantana era asa de 
ingusta, ca putea intra doar un singur om. 
5 Iar ingerul a raspuns si mi-a zis mie: “Daca cineva este trimis in aceasta 
fantana a abisului si ea va fi apoi pecetluita, scapare pentru acela nu va 
mai fi in fata Tatalui si a Fiului si a Duhului Sfant si a sfintilor ingeri.” 
6 Si am zis catre el: Cine sant astia, doamne, care sant trimisi in aceasta 
fantana? Iar el mi-a zis mie: “Sant aceia care n-au marturisit pe Hristos ca 



a venit in trup si pe Fecioara Maria, care l-a nascut pe el si care au mai 
spus ca painea Euharistiei si cupa binecuvantari, nu sant trupul si sangele 
lui Hristos.” 
7 Am privit apoi dinspre nord spre vest si am vazut un vierme care 
niciodata nu se opreste si in acel loc era scrasnirea dintilor. Viermele era 
de un cubic de mare si avea doua capete. Si am vazut acolo barbati si 
femei in frig, scrasnind din dinti si am intrebat si am zis: Doamne, cine 
sant acestia, in acest loc? Iar el mi-a raspuns: “Acestia sant cei ce au 
spus de Hristos, ca nu a inviat din morti si ca el nu s-a inaltat la cer in 
trup.” 
8 Si am intrebat si am zis: Doamne, aci nu este nici foc, nici caldura in 
acest loc? Iar el mi-a zis: “In acest loc nu este alceva nimic, decat frig si 
zapada.” Si din nou mi-a zis: “Chiar daca soarele ar rasari peste ei, ei nu 
s-ar incalzi, din cauza gerului excesiv al acestui loc inzapezit.” 
9 Auzind aceasta,  mi-am ridicat mainile si am plans cu suspin si am zis: 
Mai bine ar fi fost pentru noi cei pacatosi, daca nu ne-am fi nascut. 
10 Dar cand m-au vazut cei din acele locuri pe mine plangand langa inger, 
au inceput si ei a plange, zicand: “:O Doamne Dumnezeule, ai mila de noi! 
Si dupa ce am vazut Cerul deschizandu-se si arhanghelul Mihail a coborat 
din cer, iar cu el o intreaga legiune de ingeri, venind la aceia ce erau 
pedepsiti. 
11 Iar ei vazandu-l, au inceput a striga din nou cu lacrimi in ochi, spunand: 
“Ai mila de noi arhanghele Mihail, ai mila de noi si de neamul omenesc, 
caci din pricina rugaciunilor tale pamantul persista. Caci noi acum l-am 
vazut pe Fiul lui Dumnezeu si judecator. Pentru noi era cu neputinta a ne 
ruga, pana ce nu am ajuns in acest loc. Caci noi am auzit de judecata,  de 
cand am venit de pe pamant, insa supararile si mintea lumeasca, nu ne-a 
lasat pe noi sa ne caim.” 
12 Iar Mihail le-a raspuns si le-a zis: “Ascultati cand Mihail vorbeste! Eu 
sant cel ce sta in prezenta lui Dumnezeu, ora de ora. Precum viu este 
Domnul, in a carui prezenta stau eu, pentru o zi s-au o noapte, eu nu ma 
opresc din rugaciunile mele permanente, pentru neamul omenesc si ma 
rog pentru cei de pe pamant. Iar ei nu se opresc din nelegiuirile lor si din 
pacate si ei nu m-a ajuta pe mine in ce este bine, pana sant pe pamant. 
13 Si timpul in care se cuvine sa va caiti, voi il folositi in desartaciune. 



14 Insa eu intodeauna m-am rugat asa si acum il implor pe Dumnezeu ca 
el sa trimita roua si ploaie peste pamant si il voi proteja si ma voi stradui 
pentru acela pana nu va scapa de pedepsele judecatilor sale. 
15 Unde sunt rugaciunile voastre? Unde este cainta voastra? 
16 Voi v-ati irosit timpul de prisos, dar acum plangeti,  si eu voi plange cu 
voi si ingerii ce sunt cu mine, la fel, impreuna cu preaiubitul nostru Pavel, 
caci poate milostivul Dumnezeu se va indura si va va da usurare.” 
17 Si cand au auzit ei aceste spuse, au strigat mai tare si au plans mult, 
spunand cu toti laolalta: “Ai mila de noi Fiul lui Dumnezeu.” Iar eu Pavel 
am suspinat si am zis: Doamne Dumnezeule, ai mila pentru faptele 
mainilor tale, ai mila de fii oamenilor, ai mila de propria ta asemanare. 
18 Si am privit si am vazut Cerul miscandu-se asemeni unui copac batut 
de vant, iar ei deodata s-au aruncat cu fata la pamant inaintea tronului si 
am vazut douazeci si patru de batrani si patru fiare slujindu-I lui 
Dumnezeu. Si am vazut altarul si voalul si tronul si toti s-au bucurat, iar un 
fum de miros placut s-a ridicat in jurul altarului din tronul lui Dumnezeu si 
am auzit glasul unuia ce spunea: 
19 “Pentru ce motiv va rugati voi catre ingeri si catre providenta noastra?” 
Dar ei au plans si au zis: “Noi ne-am rugat fiindca am vazut minunata 
bunatate a neamului omenesc.” 
20 Iar dupa aceasta, l-am vazut pe Fiul lui Dumnezeu coborand din Cer, 
cu o diadema pe capul sau. Iar cand cei pedepsiti l-au vazut, au strigat cu 
toti laolalta: “Ai mila de noi, Fiu al Celui Prea Inalt Dumnezeu, caci tu esti 
cel ce-a daruit cerul si pamantul, ai mila de noi, caci vazandu-te, noi ne-
am usurat.” 
21 Si o voce s-a auzit de la Fiul lui Dumnezeu, zicand, toturor celor 
pedepsiti: “Ce fapte ati facut voi, de-mi cereti mie a va usura?  Sangele 
meu s-a scurs de dragul vostru si nici atunci nu v-ati cait; de dragul vostru 
am purtat cununa de spini, pentru voi am fost palmuit peste obraji si nici 
asa nu v-ati cait. Rastagnit pe cruce am cerut apa, dar ei m-au dat otet 
amestecat cu fiere, cu lancia m-au strapuns in partea dreapta. Din cauza 
mea, mi-au omorat slujnici mei, profetii si dreptii si in toate acestea, v-am 
dat oportunitate de-a va cai, dar voi n-ati vrut. 
22 Acum totusi de dragul lui Mihail Arhanghelul, al legamantului meu si a 
ingerilor care sant cu el si si de dragul lui Pavel, preaiubitul meu, pe care 



nu-l voi intrista si pentru duhovnici vostri de pe lume ce presteaza oferte si 
de dragul fiilor vostri, caci poruncile mele sunt cu ei si mai mult pentru 
bunatatea mea – de ziua Invieri mele, va ofer voua celor in pedepse o zi si 
o noapte de vesnica usurare.” 
23 Si au strigat cu toti, spunand: “Noi te binecuvantam pe tine, Fiul lui 
Dumnezeu, fiindca ne-ai daruit noua usurare pentru o zi si o noapte. Caci 
o zi pentru noi e mai mult decat toate zilele vieti noastre de pe pamant, 
caci daca noi am fi stiut cu claritate ca aceste lucruri ne vor astepta, noi n-
am fi pacatuit si n-am fi facut rele. Caci la ce bun ne-a folosit noua ca am 
trait pe pamant? Caci acolo mandria noastra cuprinzatoare s-a ridicat din 
gura noastra, impotriva aproapelui nostru. Dar aici chinurile noastre si 
viermii care sunt sub noi, sunt mai rele pentru noi decat pedepsele 
(…lipseste).” 
24 Cand au zis ei aceasta, ingeri rai si imputerniciti pentru pedepse, fiind 
suparati pe ei, au zis: “Cat de lung ati plans si vaitat? Caci voi n-ati aratat 
mila. Acestea sunt intradevar judecatile lui Dumnezeu pentru cei ce n-au 
mila. Oarecum ati primit acest mare dar o zi si o noapte de usurare in ziua 
Domnului, de dragul lui Pavel, preaiubitul lui Dumnezeu, care a coborat la 
voi.” 
 
Cap. VII 
 
1 Iar dupa aceasta, ingerul mi-a spus mine: “Le-ai vazut pe toate?” Si am 
zis: Da, doamne. Si mi-a zis el mie: “Urmeaza-ma si te voi conduce in 
Paradis, iar dreptii de acolo te vor vedea,  caci ei vor sa te intalneasca si 
sa exalte de bucurie.” 
2 Indemnat, apoi de Duhul Sfant, eu l-am urmat pe inger, iar el m-a 
transferat in Paradis si mi-a zis: “Acesta este Paradisul, unde Adam si 
nevasta sa au pacatuit.” 
3 Si am intrat in paradis si am vazut originea apelor, unde ingerul mi-a 
facut semn cu mana si  mi-a zis mie: “Vezi, “ a zis el “apele, caci acesta 
este raul Pizon, care-le inconjoara intreaga tara Evila, iar acesta este 
Gizon, care-le inconjoara intreaga tara a Egiptului si Etiopiei. Iar acesta 
este Tigris, opus Asiriei, iar acesta este Eufratul, a carui ape scalda 
Mesopotamia.” 



4 Si mergand mai departe, am vazut pomul din a carui radacina curgeau 
apele, fiind sursa celor patru rauri. 
5 Iar Duhul lui Dumnezeu s-a odihnit acolo, peste acel pom si cand Duhul 
sulfa si apele curgeau. 
6 Si am zis: Doamne, oare acest pom face singur ca apele sa curga? Iar 
el mi-a zis mie: “La inceput, inainte de Cer si pamant, toate au fost 
nevazute. Iar Duhul lui Dumnezeu a plutit pe ape. Dar de cand porunca lui 
Dumnezeu a adus lumina in Cer si pe pamant, Duhul sau odihneste peste 
acest pom. De aceea cand Duhul sulfa, apele curg din pom.” 
7 Si m-a luat el de mana si m-a condus la Pomul Intelepciuni a binelui si 
raului si a zis: “Acesta este pomul prin care moartea a intrat in lume, din 
care Adam primind de la nevasta sa, a mancat iar moartea a venit in 
lume.” Si mi-a aratat un alt pom in mijlocul Paradisului si mi-a zis: “Acesta 
este Pomul Vieti.” 
8 Pana inca am admirat pomul, am vazut o fecioara venind de la distanta 
si doua sute de ingeri cantand imnuri in fata ei si am intrebat: Doamne, 
cine este aceasta ce vine intr-o astfel de slava? Si el mi-a raspuns: 
“Aceasta este Fecioara Maria, Maica Domnului.” 
9 Iar cand s-a apropiat, ea m-a salutat si a zis: “Salutari tie, Pavel, de la 
Dumnezeu si ingeri si de la oamenii iubiti. Caci toti sfinti l-au implorat pe 
fiul meu Iisus, Domnul meu, ca ei sa te poata vedea inainte ca tu sa te 
indepartezi din lume. Iar Domnul le-a raspuns lor: Asteptati si aveti 
rabdare, inca putin si voi il veti vedea pe el si va fi cu voi pe vecie. Dar ei 
iarasi i-au zis lui: Nu ne intrista pe noi, caci noi vrem sa-l vedem pana este 
in trup, caci prin el numele tau a fost mult prea slavit in lume si noi am 
vazut, cum el pe toate le-a implinit, mici si mari. Caci de la cei ce vin aici 
am aflat, cand i-am intrebat: Cine este, cine va purtat pe lume? Iar ei ne 
raspund noua: Este un om in lume a carui nume este Pavel. El il 
propovaduieste pe Hristos in spusele sale si noi credem, caci prin puterea 
cuvintelor sale multi au ajuns in Imparatie.” 
10 Pe langa aceasta, toti sfinti sunt in urma mea, asteptand sa te 
intalneasca. Dar iti spun Pavel, ca eu am venit prima, ca sa-I intalnesc pe 
acela ce fac voia Fiului meu Domnului Iisus Hristos. Eu merg intodeauna 
prima sa-i intalnesc si nu-i las pana ce nu-l intalnesc pe iubitul meu Fiu.” 



11 Pana ce spunea ea, am vazut venind de la distanta trei oameni foarte 
frumosi, in aparenta asemeni lui Hristos, cu niste aluri sclipitoare si cu 
ingeri lor. Si am intrebat: Cine sant acestia, doamne? Iar el mi-a raspuns: 
“Oare tu nu-I cunosti?” Si am zis: Acestia sant parintii poporului, Avram, 
Isac si Iacob. 
12 Iar cand s-au apropiat de mine, ei m-au salutat si mi-au zis: “Salutari 
Pavel, prea iubit de Dumnezeu si oameni. Binecuvantat este cel ce indura 
violenta de dragul Domnului.” 
13 Si Avram mi-a raspuns si a zis:”Acesta este fiul meu Isac si Iacob, ai 
mei preaiubiti. Caci noi l-am stiut pe Domnul si l-am urmat. Binecuvantati 
sant toti cei ce cred cuvintelor tale, ca sa poata mosteni Imparatia lui 
Dumnezeu prin fapte, renuntare si sfintenie si umilinta, iubire si marinimie 
si lupta dreapta in Domnul.  Caci si noi deasemenea am fost devotati 
Domnului de care tu propovaduiesti. De aceea legamantul nostru este sa 
asistam si sa slujim tuturor sufletelor care ii dau lui crezare, la fel cum 
parintii slujesc fiilor lor.” 
14 Si pana ce ei inca vorbeau, am vazut pe alti doisprazece venind de la 
distanta si am intrebat: Cine sant acestia, doamne? Iar el mi-a raspuns: 
“Acestia sant patriarhi.” Si ei au urcat si m-au salutat si au spus: “Salutari 
Pavel, preaiubit al lui Dumnezeu si de oameni. Domnul nu ne-a intristat pe 
noi, ca noi sa te vedem pe tine, pana inca esti in trup, inainte ca tu sa 
parasesti lumea.” Si in acord cu ordinea lor, fiecare si-a spus numele sau, 
de la Ruben la Veniamin si Iosif a zis catre mine: “Eu sant unul care a fost 
vandut si iti spun Pavel, ca pentru toate ce mi-au facut fratii mei mie, eu 
nu i-am urat pe ei, nici toate faptele lor mincinoase catre mine. Nici nu i-
am indurerat in vreun fel pentru acel motiv de dimineata pana seara. 
Binecuvantat este acela care de dragul Domnului a fost injosit in ceva si a 
indurat, caci Domnul ii va plati lui de multe ori, dupa ce va parasi lumea.” 
15 Si pana ce el inca vorbea, am vazut un alt minunat om venind de la 
distanta, iar ingeri sai au cantat imnuri si am intrebat: Cine este acesta, 
doamne? Si el mi-a zis: “Oare nu-l sti pe el?” Si am zis: Nu, doamne. Si el 
mi-a zis: “Este Moise, caruia Dumnezeu i-a dat Legea.” Si cand s-a 
apropiat el a inceput pe loc a plange, iar apoi m-a salutat pe mine si am 
zis catre el: De ce plangi, caci am auzit ca tu pe toti i-ai intrecut in 
umilinta? Iar el mi-a raspuns si a zis: “Plang asupra celor ce i-am sadit cu 



necaz, fiindca roadele lor sant sterpe si nici unul din ei n-a progresat. Si 
am vazut ca toate oile pascute de mine s-au imprastiat si au ajuns a fi fara 
pastor si toate pe cate le-am indurate pentru fii lui Izrael, acum au ajuns 
fara valoare si cate fapte am facut printre ei si ei n-au inteles. Sant 
surprins ca straini si netaiati imprejur si inchinatorii la idoli s-au convertit si 
au intrat sub juramantul lui Dumnezeu, dar Izrael n-a intrat. 
16 Si iti las tie frate Pavel, caci de la vremea de cand poporul l-a rastagnit 
pe Iisus, de care tu propovaduiesti, ca Tatal, Dumnezeul tuturor, care-le 
mi-a dat Legia si Mihail si toti ingerii si arhanghelii si Avram, Isac si Iacob 
si toti drepti, au plans pentru Fiul lui Dumnezeu caci a fost rastagnit pe 
cruce. Si toti sfinti m-au privit atunci pe mine, spunand: Vezi Moise ce-au 
facut acei fii ai tai, Fiului lui Dumnezeu. De aceea tu esti binecuvantat 
Pavel si binecuvantati sant acele generatii si poporul care a dat crezare 
spuselor tale.” 
17 Si pana inca mai vorbea el, alti doisprazece au venit si cand m-au 
vazut, au zis: “Esti tu Pavel, laudat in Cer si pe pamant?” Iar primul din ei 
a zis:”Eu sant Isaia, a cui cap l-a taiat Manase cu un fierastrau de lemn.” 
Si al doilea deasemenea a zis:: “Eu sant Ieremia, cel ucis cu pietre de fii 
lui Izrael.” Si al treilea  a zis: “Eu sant Ezechiel, pe care fii lui Izrael l-au 
aruncat peste stanci de pe munte, pana ce mi-au zburat creeri, caci noi le-
am indurate pe toate acestea, ca sa-i salvam pe fii lui Izrael; caci dupa 
aceste pedepse comise asupra mea, m-am aruncat cu fata la pamant 
inaintea Domnului, rugandu-ma pentru ei in genunchi, pana la ora a doua 
a Zilei Domnului, pana ce Mihail a venit si m-a ridicat de jos. Binecuvantat 
esti tu Pavel si binecuvantat este poporul care a dat crezare prin tine.” 
18 Dupa ce au trecut acestea, am vazut pe altii cu niste fete splendide si 
am intrebat: Cine sant acestia, doamne? Iar el mi-a zis: “Acesta este Lot 
care-le a fost gasit a fi drept in Sodoma.” Cand el m-a vazut pe mine, s-a 
bucurat si urcand la mine,  m-a salutat si mi-a zis: “Binecuvantat esti tu 
Pavel si generatiile carora tu le-ai slujit.” Si am intrebat si am zis catre el: 
Tu esti Lot, care-le ai fost gasit a fi drept in Sodoma? Iar el a zis: “Eu am 
primit pe ingeri in casa mea ca fiind straini, iar cand oamenii din oras au 
vrut sa-i violeze, eu le-am oferit lor pe cele doua fecioare, ficele mele, 
care n-au cunoscut barbat si le-am dat lor spunand: Folositiva-ti de ele 
cum veti dori, dar lasati in pace pe acesti oameni, caci sant oaspeti in 



casa mea. Trebuie sa avem in vedere, prin urmare, ca orice am face 
pentru Dumnezeu, el ne va intoarce noua inzecit. Binecuvantat esti tu 
Pavel si binecuvantat este neamul care ti-a dat tie crezare.” 
19 Dupa ce a terminat el de spus, am vazut venind de la distanta, un alt 
om cu o fata foarte frumoasa zambind, iar ingeri lor cantau imnuri. Si am 
zis ingerului ce era cu mine: Oare toti drepti au ingeri in compania lor?  
20 Iar el mi-a raspuns: “Fiecare inger are propriul sa inger care il ajuta si 
canta imnuri si ei sant nedespartiti.” Si am zis: Cine este acesta, doamne? 
Iar el mi-a zis: “Acesta este Iov.” 
21 Si s-a apropiat el si m-a salutat si a zis: “Frate Pavel, tu ai o mare 
onoare la Dumnezeu si la oameni. Eu sant Iov care a suferit mult, timp de 
treizeci de ani, pana ce ranile nu mi s-au vindecat. La inceput, supararea 
ce-a iesit din trupul meu, a fost ca un graunte de grau, in ce-a de-a treia zi 
ea a fost ca un magar impielitat, iar viermii ce-au iesit din ranile mele, erau 
ca degetele de lungi. Si diavolul mi-a aparut mie si a treia oara mi-a zis: 
Spune un cuvant impotriva Domnului si vei muri. Iar eu am zis: Daca este 
voia lui Dumnezeu ca eu sa sufar pana la moarte, eu nu voi inceta sa laud 
pe Domnul Dumnezeu si voi avea mai mare rasplata. Caci eu stiu ca 
necazurile acestei lumi, nu este nimica in comparatie cu consolarea, ce va 
urma pe lumea cealalta. De aceea Pavel, tu esti binecuvantat si 
binecuvantat este norodul care-le a crezut tie.” 
22 Apoi pana ce el inca spunea, un alt om a venit de la ditanta, strigand si 
spunand: “Binecuvantat esti tu Pavel si eu sant binecuvantat, caci te-am 
vazut pe tine, preaiubitul lui Dumnezeu.” Si l-am intrebat pe inger: Cine 
este acesta, doamne? Dar el mi-a raspuns: “Acesta este Noe, din timpul 
potopului.” Si imediat ne-am salutat unul pe celalalt si cu mare bucurie, el 
mi-a zis: “Tu esti Pavel, cel preaiubit de Dumnezeu.” Si l-am intrebat pe el: 
Cine esti tu? Iar el mi-a zis: “Eu sant Noe, care am trait in timpul potopului 
si iti spun Pavel, ca am petrecut o suta de ani pentru a construi arca; timp 
in care nu mi-am coborat camasa pe care am purtat-o, nici nu mi-am taiat 
parul de pe cap. Mai mult, mi-am dat silinta si m-am abtinut de a ma 
impreuna cu nevasta mea si in acei o suta de ani, parul de pe capul meu 
n-a crescut, nici hainele mele nu s-au murdarit. 
23 Si i-am implorat pe oamenii din vremea aceea si le-am zis: Caitiva-ti, 
caci un potop de ape va veni asupra voastra! Dar ei au ras si mi-au 



batjocorit vorbele si mi-au zis: Aceasta vreme, este mai de graba pentru 
cei ce se veselesc si pacatuiesc dupa plac, caci noua ne este posibil sa 
pacatuim cat vrem. Caci Dumnezeu nu vede si nu stie ce-am facut noi si 
potopul de ape, sigur nu va veni pe aceasta lume. 
24 Si ei nu s-au oprit de la pacatele lor, pana ce Dumnezeu nu  a nimicit 
toata faptura in carne si oase. 
25 Insa acum. Dumnezeu poarta grija mai mare pentru un drept, decat 
pentru o generatie intreaga de nelegiuiti. De aceea tu Pavel, esti 
binecuvantat si binecuvantat este poporul care ti-a dat tie crezare.” 
26 Si am privit si am vazut pe altul care i-a intrecut pe toti, fiind foarte 
frumos, iar eu am zis catre inger: Cine este acesta, doamne? Si el mi-a 
zis: “Acesta este Adam, parintele tuturor.” 
27 Si cand a urcat el la mine, m-a salutat cu bucurie, apoi mi-a zis: 
“Imbarbateaza te Pavel, prea iubit de Dumnezeu, tu care pe multi i-ai 
adus a lupta in Dumnezeu si la cainta, dupa cum si eu m-am cait si am 
primit slava de la Atotmilostivul Dumnezeu.” 
 
Cap. VIII 
 
1 Eu Pavel, mi-am venit in fire si am stiut si am inteles ca ce am vazut am 
scris pe un valatuc. Dar pana am trait nu am avut odihna sa revelez toate 
aceste mistere, dar am scris totul si am depus acest valatuc, sub peretele 
casei acelui credincios, la care am stat in Tarsus, oras in Cilicia. Iar dupa 
ce am fost eliberat de aceasta viata trecatoare, am stat in fata Domnului, 
iar el astfel mi-a zis: “Pavel, ti-am aratat totul tie, ca tu sa pui acele lucruri 
sub zidul casei? Mai degraba trimite si reveleaza, ca oameni sa poata citi 
si sa se intoarca pe calea adevarului, ca sa nu ajunga la aceste chinuri 
inversunate.” Si asa aceasta revelatiune a fost gasita. 
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