
                                             РАДАНОВО ЈЕВАНЂЕЉЕ

                                              
Ово су тајне речи које је изговорио Живи Спаситељ, а записао брат Близанац Радан.

1.И Он рече: Ко год нађе објашњење ових речи неће окусити смрт.

2.Спаситељ рече: Нека онај који тражи не престане да тражи док не пронађе, а када пронађе, 
биће узнемирен, а пошто буде узнемирен, дивиће се и владаће над Свима.

3. Спаситељ рече: Ако вам они који вас предводе кажу: „Гле, Царство је на небу“, тада ће 
птице небеске бити испред вас. Ако вам кажу: „Оно је у мору“, тада ће рибе бити испред вас. 
Али, Царство је у вама и изван вас. Ако спознате себе, тада ћете бити спознати и знаћете да 
сте синови Живог Оца. Али, ако не спознате себе, тада сте у сиромаштву и ви сте сиротиња.

4. Спаситељ рече: Човек стар много дана неће оклевати да упита детенце од седам дана о 
месту Живота, и он ће живети. Јер, многи који су први постаће последњи и они  ће постати 
један једини.

5. Спаситељ рече: Познај оно  што је пред твојим очима, и оно што је скривено од тебе биће 
ти обзнањено. Јер, ништа није скривено што неће бити обзнањено.

6. Његови ученици упиташе га, рекоше му: Желиш ли  да постимо, како треба да се молимо и 
треба ли да дајемо милостињу, и каквом храном треба да се хранимо? Спаситељ одговори: Не 
лажите и немојте чинити оно што вам је мрско, јер све су ствари на виделу пред Истином . 
Јер, ничег скривеног нема што неће бити обзнањено и ничег покривеног што ће остати 
неоткривено.

7. Спаситељ рече: Блажен је лав кога поједе човек, и лав ће постати човек; а проклет је човек 
кога поједе лав, и лав ће постати човек .

8. И Он рече: Човек је налик мудром рибару који је бацио мрежу у море, извукао ју је из мора 
пуну малих риба; међу њима је пронашао једну велику добру рибу; тај мудри рибар, бацио је 
све мале рибе у море, изабрао је ту велику рибу не покајавши се. Ко год има уши нека 
саслуша.

9. Спаситељ рече: Сејач је изашао, захватио је пуну шаку и разбацао. Нешто је пало на пут; 
дошле су птице, позобале га. Нешто је пало на камен и није пустило корена у земљи и није 
класало. Нешто је пало на трње; оно је угушило семе и црв га је појео. Остало је пало на 
добру земљу; и дало је добар род; родило је шездесет по мери и сто двадесет по мери.

10. Спаситељ рече: Бацио сам ватру на свет, и гле, чувам је док он  не буде у пламену.

11. Спаситељ рече: Ово небо ће нестати и оно изнад њега ће нестати, и мртви нису живи и 
живи неће умрети. Онда када сте прождирали мртве, оживели сте га; када уђете у светлост, 
шта ћете учинити?

12. Спаситељ рече својим ученицима: Упоредите ме и реците ми коме сам налик. Стена 
Петар рече му: Ти си налик праведном анђелу. Матеј му рече: Ти си налик мудром човеку 
пуном разумевања. Радан му рече: Господару, моје усне неће уопште бити у стању да искажу 
коме си налик. Спаситељ рече: Ја нисам твој Господар, јер ти си пио, опио си се са пенушавог 
извора који  сам одмерио. Он га узе к себи, удаљи се, рече му три речи. А када се Радан 
вратио својим друговима, они га упиташе: Шта ти је Спаситељ рекао? Близанац им одговори: 
Ако вам кажем једну од речи које ми је Он рекао, ви ћете узети камење и бацити га на мене; а 
из камења ће сукнути ватра и спржити вас.

13. Спаситељ им рече: Ако постите, зачећете свој грех, а ако се молите, бићете проклети, а 
ако дајте милостињу, нанећете зло вашим душама. А ако одете у било коју земљу и лутате 
њеним крајевима, ако вас приме, једите оно што ставе пред вас, лечите болесне међу њима. 
Јер, оно што уђе у ваша уста неће вас укаљати, али оно што изађе из ваших уста, то ће вас 



укаљати.

14. Спаситељ рече: Када угледате њега који не беше рођен од жене, падните ничице пред њим 
и обожавајте га: Он је ваш Отац.

15. Спаситељ рече: Људи можда мисле да сам ја дошао да бацим мир на свет, и они не знају 
да сам дошао да бацим деобе на свет, ватру, мач, рат. Јер, у кући ће их бити пет: три ће бити 
против два и два против три, отац против сина и син против оца, и они ће стајати као 
самотници.

16. Спаситељ рече: Ја ћу вам дати оно што око није видело и што ухо није чуло и што рука 
није дотакла и није изникло у срцу човековом.

17.Ученици упиташе Спаситеља: Реци нам какав ће бити наш крај. Спаситељ одговори: Зар 
сте већ открили почетак када питате о крају? Јер, где је почетак, ту ће бити крај. Блажен је 
онај који ће стајати на почетку, и он ће знати крај и неће окусити смрт.

18. Спаситељ рече: Блажен је онај који је био пре него што је постао. Ако постанете моји 
ученици и чујете моје речи, ово камење ће вас служити. Јер, имате пет стабала у Рају која се 
не померају ни лети ни зими, и њихово лишће не опада. Ко год их зна неће окусити смрт.

19.Ученици рекоше Спаситељу: Реци нам какво је Царство Небеско. Спаситељ им одговори: 
Оно је налик семену горушице, мање је од свег осталог семена. Али, када падне на обрађену 
земљу, из њега ниче велика грана и постаје уточиште за птице небеске.

20.Марија упита Спаситеља: Коме су твоји ученици налик? Он одговори: Они су налик малој 
деци која су се сместила сред поља које није њихово. Када дођу власници поља, они ће речи: 
„Препустите нам наше поље“. Они скидају одећу пред њима да би им препустили и вратили 
њихово поље. Стога ја кажем: Ако господар куће зна да долази лопов, он ће остати будан док 
овај не наиђе и неће му допустити да продре у кућу његовог царства како би однео његове 
ствари. Ви се, дакле, морате чувати света, морате бити сасвим приправни како разбојници не 
би нашли начина да вам приђу, јер они ће наћи добитак који ви очекујете. Нека међу вама 
буде један разборит човек; када је плод сазрео он је хитро пришао са српом у руци и пожњео 
га. Ко год има уши нека саслуша.

21.Спаситељ угледа децу која су сисала. Он рече својим ученицима: Ова деца што сисају 
налик су онима који улазе у Царство. Они га упиташе: Хоћемо ли ми онда, будући да смо 
деца, ући у Царство? Спаситељ им одговори: Када од два направите један и када учините да 
унутрашње буде као спољашње, а спољашње као унутрашње, и горе као доле, и када мушко и 
женско спојите у једно, тако да мушко не буде мушко, а женско женско, када створите очи 
уместо ока, и руку уместо руке, и стопало уместо стопала, лик уместо лика, тада ћете ући .

22. Спаситељ рече: Одабраћу вас, једног међу хиљаду, двојицу међу десет хиљада, и они ће 
стајати као један.

23. Његови ученици рекоше: Покажи нам место где се налазиш, јер неопходно нам је да га 
пронађемо. Он им одговори: Ко год има уши нека саслуша. Унутар човека од светлости 
налази се светлост и он осветљава читав свет. Када он не сија, влада тама.

24.Спаситељ рече: Воли брата свога као душу своју, чувај га као зеницу ока свога.

25. Спаситељ рече: Видиш трун у оку брата свога, али не видиш брвно у оку своме. Када 
избациш брвно из ока свога, тада ћеш видети довољно јасно да би избацио трун из ока 
братовљевог.

26. Спаситељ рече: Ако не постите на овоме свету, нећете пронаћи Царство; ако не светкујете 
Славу као Славу, нећете видети Оца.

27. Спаситељ рече: Стао сам сред овога света и приказао им се у телесном обличју; све их 
затекох пијане, ниједног међу њима жедног. И душа ме заболе због синова људи, јер они су 



слепи у срцима својим и не виде да су празни дошли на овај свет и празни покушавају да оду 
из њега. Али, сада су пијани. Када се ослободе вина, тада ће се покајати.

28. Спаситељ рече: Ако је тело створено због духа, то је чудо; али, ако је дух због тела, то је 
чудо над чудима. Али, ја се чудим томе како је ово велико благо створило себи дом сред овог 
сиромаштва.

29. Спаситељ рече: Где има три бога, они су богови; где има два или један, ја сам с њим.

30.Спаситељ рече: Ниједног пророка не признају у његовом селу, ниједан лекар не лечи оне 
који га познају.

31. Спаситељ рече: Град саграђен на високој гори и утврђен не може пасти нити  може бити 
скривен.

32. Спаситељ рече: Оно што ћете чути ухом својим и оним другим ухом, то проповедајте са 
кровова својих кућа; јер, нико не пали светиљку да би је ставио на скровито место и сакрио 
њен сјај, већ је ставља на постоље како би сви који улазе и излазе могли видети светлост.

33. Спаситељ рече: Ако слепац води слепца, обојица упадају у јаму.

34.Спаситељ рече: Није могуће ући у  кућу снажног и заробити га силом уколико он себи не 
свеже руке; тада ће му кућа бити опљачкана.

35.Спаситељ рече: Не мислите од јутра до вечери и од вечери до јутра на то шта ћете обући.

36.Његови ученици упиташе: Када ћеш нам се открити и када ћемо те видети? Спаситељ 
одговори: Када скинете одећу без стида и ставите је под ноге попут мале деце и газите по 
њој, тада ћете угледати Сина Живог  и нећете се плашити.

37. Спаситељ рече: Много пута сте пожелели да чујете ове речи које вам говорим, а нема 
никог другог од кога бисте их чули. Биће дана када ћете ме тражити, нећете ме наћи.

38. Спаситељ рече: Свештеници и писари примили су кључеве Сазнања, они су их сакрили. 
Они нису ушли, а нису дозволили (да уђу) онима који су то желели. Али ви, постаните мудри 
попут змија и невини попут голубица.

39.Спаситељ рече: Винова лоза засађена је без Оца, и пошто није чврсто укорењена, биће 
ишчупана и уништена.

40. Спаситељ рече: Ко год има у руци, њему ће се дати; ко год нема, од њега ће бити узето и 
оно мало што има.

41. Спаситељ рече: Постаните пролазници.

42.Његови ученици упиташе га: Ко си ти да нам говориш ове ствари? Спаситељ им одговори: 
Из онога што вам говорим ви не знате ко сам ја, али ви сте постали налик цинцарима, јер они 
воле дрво а мрзе његов плод, воле плод а мрзе дрво.

43.Спаситељ рече: Ко год хули против Оца, биће му опроштено, и ко год хули против сина, 
биће му опроштено; али, ко год хули против Дажбога, томе неће бити опроштено, ни на 
земљи ни на небу.

44. Спаситељ рече: Они не жању грожђе са трња нити беру смокве са чичка; они не дају 
плодове. Добар човек износи добро из своје ризнице, зао човек износи зле ствари из своје зле 
ризнице, која је у његовом срцу, и говори зле ствари. Јер, он из обиља срца износи зле ствари.

45. Спаситељ рече: Од Адама до Јована Крститеља, међу онима које су родиле жене нема 
узвишенијег од Јована Крститеља, тако да његове речи неће бити уништене. Али, ја сам 
рекао да ће сваки међу вама који постане налик детету спознати Царство, и он ће постати 
узвишенији од Јована.

46. Спаситељ рече: Немогуће је човеку узјахати коња и натегнути два лука, и немогуће је 



слуги служити два господара, иначе ће поштовати једног, а увредити другог. Нико ко пије 
старо вино не пожели сместа да пије ново вино: ново вино не сипа се у старе мешине да не 
би пукле, а старо вино не сипа се у нову мешину да га не би покварила. Стара закрпа не 
пришива се на нову одору зато што би се подерала.

47. Спаситељ рече: Ако се двојица помире у овој кући, они ће рећи гори: „Помери се“, и она 
ће се померити.

48. Спаситељ рече: Блажени су самотни и одабрани, јер ви ћете пронаћи Царство; јер, ви из 
њега долазите, и поново ћете се тамо вратити.

49. Спаситељ реч: Ако вас упитају: „Одакле долазите?“, одговорите им: „Дошли смо из 
Светлости, где је Светлост постала кроз себе саму. Она је стала и показала се у њиховом 
обличју“. Ако вам кажу: „Ко сте ви?“, реците: „Ми смо његови синови и одабрани Живог 
Оца“. Ако вас упитају: „Који је знак вашег Оца у вама?“, реците им: „То је љубав и спокој“.

50. Његови ученици упиташе га: Када ће се десити починак мртвих и када ће доћи нови свет? 
Он им одговори: Оно што ишчекујете је дошло, али ви то не знате.

51.Његови ученици рекоше му: Двадесет четири пророка говорили су у Низи, и сви су 
говорили о Теби. Он им одговори: Занемарили су Живога који је пред вама, а говорили су о 
мртвом.

52.Његови ученици га упиташе: Да ли је обрезивање корисно или не? Он им одговори: Када 
би било корисно, њихов би их отац зачео обрезане од мајке. Али, истинско обрезивање у 
Дажбогу постало је корисно у сваком погледу.

53. Спаситељ рече: Блажени су сиромашни, јер ваше је Царство Небеско.

54. Спаситељ рече: Ко год не мрзи свога оца и своју мајку неће моћи бити мој ученик, и (ко 
год не) мрзи своју браћу и своје сестре и (не) понесе свој крст попут мене, тај неће бити 
достојан мене.

55. Спаситељ рече: Ко год је спознао овај свет пронашао је леш, а ко год је пронашао леш, 
овај свет није достојан њега.

56. Спаситељ рече: Царство Очево је налик човеку који има добро семе. Његов непријатељ 
дошао је ноћу, посејао је коров међу добрим семеном. Човек им није дозволио да почупају 
кров. Он им је рекао: Да не бисте случајно са коровом почупали и пшеницу. Јер, на дан жетве 
појавиће се коров, они ће га почупати и спалити.

57.Спаситељ рече: Блажен је човек који је патио, он је пронашао Живот.

58. Спаситељ рече: Посматрајте Живога докле год живите, да га не бисте после смрти 
узалудно тражили.

59. Они видеше једног Самарјана који је ишао ка Низи носећи јагње. Он упита своје ученике: 
Зашто овај човек носи јагње са собом? Они му одговорише: Да би га могао заклати и појести. 
Он им рече: Све док је живо, он га неће појести, већ ако га је заклао и оно постане леш. Они 
рекоше: Иначе неће то моћи да учини. Он им рече: И ви, тражите себи место у Спокојству да 
не бисте постали леш и били поједени.

60. Спаситељ рече: Два ће отпочинути на кревету: један ће умрети, један ће живети. Салома 
упита: Ко си ти, човече, и чији? Ти си сео на моју клупу и јео са мога стола. Спаситељ јој 
одговори: Ја сам онај који је од Истог, мени је дато од ствари мога Оца. Салома рече: Ја сам 
твој ученик. Спаситељ јој одговори: Стога кажем, ако је он Исто, биће испуњен светлошћу, 
али ако је подељен, биће испуњен тамом.

61.Спаситељ рече: Ја своје тајне говорим онима који су достојни мојих тајни. Нека твоја лева 
рука не зна шта ради десна.



62.Спаситељ рече: Био један богат човек који је имао много новца. Он рече: Искористићу свој 
новац да бих засејао и пожњео и засадио и напунио магазе плодовима, тако да ми ничега не 
недостаје. То је оно што је у срцу своме помислио. И те ноћи је умро. Ко год има уши нека 
саслуша.

63.Спаситељ рече: Један човек имао је пријатеље у гостима, и када је спремио вечеру, послао 
је свога слугу да их позове. Он оде до првог и рече му: „Мој господар те позива“. Овај рече: 
„Имам нека потраживања од неких цинцара; они ће доћи к мени увече. Молим за извињење 
што ћу изостати“. Он оде до другога и рече му: „Мој господар те је позвао“. Овај му 
одговори: „Купио сам кућу, и траже да одем тамо на један дан. Нећу имати времена“: Он оде 
до следећег и рече му: „Мој господар те позива“. Овај му одговори: „Мој пријатељ се жени, и 
ја треба да приредим свадбени пир; нећу бити у могућности да дођем. Молим за извињење 
што ћу изостати“. Он оде до следећег и рече му: „Мој господар те позива“. Овај му одговори: 
„Купио сам имање, идем да наплатим најамнину. Нећу бити у могућности да дођем. Молим 
за извињење“. Слуга оде и рече своме господару: „они које си позвао на вечеру извинили су 
се“. Господар одговори своме слуги: „Иди на путеве и оне које нађеш доведи да вечерају. 
Обртници и цинцари неће крочити на места мога Оца“.

64.Он рече: Један добар човек имао је виноград. Дао га је пољоделцима да га обрађују и да 
убира плодове од њих. Послао је свога слугу да му пољоделци дају плодове винограда. Они 
ухватише слугу и претукоше га; скоро су га на смрт премлатили. Слуга оде и исприча то 
своме господару. Господар рече:„Можда га нису познали“. Послао је другог слугу; 
пољоделци и њега претукоше. Тада власник посла свога сина. Он рече: „Можда ће поштовати 
мога сина“. Пошто су пољоделци знали да је он наследник винограда, ухватили су га и убили 
га. Ко год има уши нека саслуша.

65. Спаситељ рече: Покажите ми камен који су градитељи одбацили; то је камен-темељац.

66. Спаситељ рече: Ко год зна Све, али не успе да спозна себе самог нема ништа. 

67.Спаситељ рече: Блажени сте када сте омражени и прогоњени; и никакво место неће бити 
пронађено тамо где су вас прогонили.

68. Спаситељ рече: Блажени су они који беху прогоњени у срцу своме; они су уистину 
спознали Оца.     

69. Блажени су гладни, јер ономе ко је жељан стомак ће бити напуњен.

70.Спаситељ рече: Ако то изнедрите у себи, то што имате ће вас спасити. Ако то немате у 
себи, то што немате у себи ће вас убити.

71. Спаситељ рече: Ја ћу срушити ову кућу и нико неће моћи да је сагради.

72.Један човек рече Спаситељу:  Реци мојој браћи да поделе имовину мога оца са мном. Он 
му одговори: О човече, ко ме је створио да делим? Окренуо се својим ученицима и рекао им: 
Ја нисам онај који дели, зар не?

73. Спаситељ рече: Жетва је уистину обилна, али трудбеника је мало; али, молите Господа да 
пошаље трудбенике на жетву.

74.Он рече: Господе, многи су око бурета, али нико у бурету.

75. Спаситељ рече: Многи стоје на вратима, али самотни су они који ће ући у брачну 
ложницу.

76. Спаситељ рече: Царство Очево је попут једног човека, цинцара, који је имао робу и 
пронашао бисер. Тај је цинцар био мудар. Продао је робу, купио је себи тај један бисер. 
Тражите ли и ви благо које је поуздано, које траје тамо где мољци не долазе да прождиру и 
црви не изједају.

77. Спаситељ рече: Ја сам Светлост која је изнад свих њих, ја сам Све, Све је потекло од мене 



и Све је дошло к мени. Одломите комад дрвета, ја сам ту, подигните камен, и наћи ћете ме ту.

78. Спаситељ рече: Зашто сте дошли у пустару? Да видите трску која се повија на ветру? И да 
видите човека одевеног у меку одору? Гле, ваши краљеви и ваши великаши одевени су  у 
меку одору, и они неће бити у стању да спознају истину.

79. Једна жена из мноштва рече Спаситељу: Блажена је утроба која те је родила и груди које 
су те храниле. Он одговори: Блажени су они који су чули реч Очеву и уистину је задржали. 
Јер, биће дана када ћете рећи: Блажена је утроба која није зачела и груди које нису храниле.

80. Спаситељ рече: Ко год је спознао овај свет пронашао је тело, а ко год је пронашао тело, 
њега овај свет није достојан.

81. Спаситељ рече: Нека онај ко се обогатио постане краљ, а онај ко има моћ нека се одрекне.

82. Спаситељ рече: Ко год је мени близу, тај је близу ватре; ко год је далеко до мене, тај је 
далеко од Царства.

83. Спаситељ рече: Ликови су видљиви човеку, а Светлост која је у њима скривана је у Лику 
Светлости Очеве. Он ће се показати, а његов Лик скрива његова Светлост.

84. Спаситељ рече: Када видите себи сличнога, ви се веселите. Али, када видите ваше ликове 
који су створени пре вас, који нити умиру нити се показују, колико ћете поднети! 

85. Спаситељ рече: Адам је постао од велике моћи и великог обиља, а није постао достојан 
вас. Јер, да је био достојан, не би окусио смрт.

86. Спаситељ рече: Лисице имају своје јаме а птице имају своје гнездо, али Син Човеков нема 
где да положи главу и отпочине.

87. Спаситељ рече: Убого је тело које зависи од тела, и убога је душа која зависи од ово двоје.

88. Спаситељ рече: Гласници и пророци доћи ће к вама, и они ће вам дати оно што је ваше. А 
ви, исто тако, дајте њима оно што вам је у рукама и реците себи: „Кога ће дана они доћи и 
примити оно што је њихово?“

89. Спаситељ рече:  Зашто перете пехар споља? Зар не схватате да је онај ко је створио 
унутрашњост такође и онај који је створио спољашњост?

90. Спаситељ рече: Дођите к мени, јер мој је јарам лак, а моја власт блага, и наћи ћете себи 
спокојство.

91. Они рекоше Спаситељу: Реци нам ко си Ти да бисмо могли веровати у Тебе. Он им 
одговори: Ви искушавате лице неба и земље, а онога ко је пред вашим лицем нисте познали, 
и не умете да искушате овај тренутак.

92. Спаситељ рече: Тражите и пронаћи ћете, али оне ствари које сте ме тада питали нисам 
вам рекао; сада желим да их кажем, али ви за њих не питате.

93. Спаситељ рече: Немојте оно што је свето давати псима да га не би бацили међу измет. Не 
бацајте бисере пред свиње да их не би појеле.

94. Спаситељ рече: Ко год тражи пронаћи ће, а ко год покуца отвориће му се.

95. Спаситељ рече : Ако имате новац, не позајмљујте са каматом, већ  дајте ономе од кога га 
нећете добити .

96. Спаситељ рече: Царство Очево је попут жене која је узела мало квасца и сакрила га у 
тесту и умесила од њега велике хлебове. Ко год има уши нека саслуша.

97. Спаситељ рече: Царство је попут жене која је носила посуду пуну јела. Док је ишла 
далеким путем, дршка посуде се поломила. Јело се расуло за њом по путу. Она  није знала, 
није ништа приметила. Пошто је ушла у своју кућу, спустила је посуду и видела да је празна.



98. Спаситељ рече: Царство Очево је попут човека који жели да убије неког моћника. Извукао 
је мач у његовој кући, зарио га је у зид да види да ли ће га рука послушати; затим је убио 
моћника.

99. Ученици рекоше Спаситељу: Твоја браћа и твоја мајка стоје пред вратима. Он им 
одговори: Они који овде чине по вољи мога Оца, ти су моја браћа и моја мајка; они су ти који 
ће ући у Царство мога Оца.

100. Спаситељу показаше златник и рекоше му: Цареви људи траже од нас порез. Он им 
одговори: Дајте цару царево, Богу Божије, а мени моје.

101. Спаситељ рече: Ко год не мрзи оца свога и мајку своју попут мене, неће моћи бити мој, 
јер моја, али истинска, дала ми је Живот.

102. Спаситељ рече: Тешко њима, свештеницима, јер они су попут пса који спава у воловским 
јаслама; он нити једе нити даје воловима да једу.

103. Спаситељ рече: Блажен је човек који зна у коме ће му часу лопови ући у кућу, тако да ће 
устати и прикупити своје и бити спреман пре него што уђу.

104. Рекоше Спаситељу: Хајде да се данас молимо и постимо. Спаситељ одговори: Какав сам 
то грех починио, или у чему сам то надвладан? Али, када женик изађе из брачне ложнице, 
тада нека посте и нека се моле.

105. Спаситељ рече: Ко год позна оца и мајку биће назван сином блуднице.

106. Спаситељ рече: Када од два направите једно, постаћете синови Човека, и  када кажете: 
„Горо, помери се“, она ће се померити.

107. Спаситељ рече: Царство је  попут пастира који има стотину оваца. Једна међу њима је 
залутала, она која беше највећа. Оставио је деведесет девет, тражио је ту једну док је није 
пронашао и рекао је овци: Тебе волим више од деведесет девет.

108.Спаситељ рече: Ко год пије са мојих усана постаће као ја, а ја ћу постати он,и скривене 
ствари биће му обзнањене.

109. Спаситељ рече: Царство је попут човека који је имао благо у своме пољу, а да то није 
знао. И  пошто је умро, то је остало његовом сину. Син није знао, примио је то поље, продао 
га је. А онај који га је купио,  пронашао је благо док је орао. Почео је да позајмљује новац 
коме год је хтео.

110.Спаситељ рече: Ко год је пронашао овај свет и обогатио се, нека се одрекне овога света.

111. Спаситељ рече: Небеса ће се пресавити и земља у вашем присуству, а онај ко живи од 
Живога неће видети ни смрт ни  страх; јер, Спаситељ каже: Ко год пронађе себе, њега овај 
свет није достојан. Спаситељ рече: Тешко телу које зависи од душе; тешко души која зависи 
од тела.

112. Његови ученици упиташе га : Када ће доћи Царство? Спаситељ одговори: Неће доћи 
када се очекује; нико неће рећи „Гле, ту је“ или „Гле, тамо је“. Али, Царство Очево разастрто 
је на земљи, а људи га не виде.

113. Стена Петар рече им: Нека Марија оде од нас, јер жене нису достојне Живота. Спаситељ 
одговори: Гле, ја ћу је повести, начинићу од ње мушко тако да и она може постати живи дух, 
попут вас мушкараца. Јер, свака жена која од себе створи мушко ући ће у Царство Небеско.

                                 

                                                                    Јеванђеље по близанцу Радану



                                        Књига Близанца Радана

Тајне речи што их је Спаситељ саопштио Близанцу Радану, које сам ја, Матеја, забележио. 
Корачајући, слушао сам њихов разговор.

Спаситељ рече: „Брате Радане, саслушај ме док имаш времена на овоме свету да бих ти 
открио ствари о којима си размишљао у своме срцу. Пошто је речено да си ти мој брат 
близанац и истински пријатељ, преиспитај себе и спознај ко си и какав си био или какав ћеш 
бити. Пошто те називају мојим братом, не треба да будеш лишен спознаје о себи. А ја знам да 
си стекао знање, јер већ си ме спознао, да сам ја сазнање истине, тако да сада корачаш крај 
мене чак и ако то не знаш. Већ си дошао до сазнања, и бићеш назван  'онај ко познаје себе', 
јер онај ко није спознао себе није спознао ништа. Али, онај ко је спознао себе већ је дошао до 
сазнања о дубини Свега. Због овога си, дакле, ти, брате Радане, видео оно што је скривено од 
људи, оно што их љути, јер га не познају“.

Радан рече Господу: „Зато те молим да ми кажеш ствари о којима сам те питао пре твога 
успећа. А када од тебе будем чуо о стварима скривеним, тада ћу моћи о њима да говорим, и 
видим да је међу људима тешко чинити истину“.

Спаситељ одговори и рече: „Ако су ствари које су теби откривене међу вама скривене, како 
је могуће да ти чујеш ствари које нису откривене? Ако је вама тешко чинити дела истине која 
су видљива на овоме свету, како ћете онда чинити ствари које припадају блаженој 
узвишености и Плероми, које нису видљиве? Како онда да будете названи  'посленицима'? 
Због тога сте почетници, и још нисте досегли узвишеност савршенства“.

Радан одговори и рече Спаситељу: „Реци нам о тим стварима за које кажеш да нису 
видљиве,  већ скривене од нас“.

Спаситељ рече: „Сва тела створена су као звери које зачињу и  видљиви као створење то 
само. Они који су на страни неба и  који су видљиви, али они су видљиви само од свога 
корена. А плод њихов је оно што их храни. Али, ова тела која су видљива хране се 
створењима која су им налик. Зато се тела мењају. Али, оно што се мења пропашће и биће 
уништено, и од сада нема наде да живи; јер, тело је животињско. Као што тела животиња 
пропадају, тако ће и ове творевине пропасти. Зар оно није производ заједничког живљења, 
као и код животиња? Ако је и оно производ тога, како ће оно бити другачије? Због тога, 
дакле, ви сте мали све док не постанете савршени“.

Али, Радан одговори: „Зато ти говорим, Господе, да су они који говоре о стварима што 
нису видљиве и које је тешко објаснити налик онима који разастиру своје ватре  ради 
путоказа у ноћи. Они уистину разастиру своје ватре  попут неких, да би од њих створили 
путоказ, али он није видљив. Али, када дође светлост и застре таму, тада ће свачије дело бити 
видљиво. Али, ти си наша светлост када сијаш, Господе“.

Спаситељ рече: „Светлост је у светлости“.

Радан проговори и рече: „Господе, зашто видљива светлост, која светли ради људи, излази 
и залази?“

Спаситељ рече: „О, блажени Радане, видљива светлост светлела је ради вас, да не бисте 
остали овде, већ да бисте могли отићи одавде. Али, када сви одабрани одбаце животињску 
природу, тада ће се светлост повући у своје право биће. А њено право биће узеће је к себи 
зато што је она добар слуга“.

Затим Спаситељ настави и рече: „О, како је недостижна љубав према светлости, како је 
горка ватра што пламса у телима људи и сржи њиховој, што пламса у њима дан и ноћ и 
сагорева њихове удове, опија њихова срца и уноси пометњу у њихове душе, и у мушкарцима 
и женама, и покреће их силовито у тајности и видљиво.  Свако ко истински мудру особу 
упита о истини припремиће себи крила да би могао одлетети, побећи пред жељом која 



сагорева људски дух. И он ће припремити себи крила, и побећи пред сваким духом који је 
видљив“.

Радан одговори рекавши: „Господе, то је оно о чему те питам, јер спознао сам да си ти онај 
који нам је од користи,  као што кажеш“.

Спаситељ поново одговори и рече: „Због тога је неопходно да вам кажемо да је ово наук за 
савршене. Ако, дакле, желите да будете савршени, равнаћете се према њему; ако не, бићете 
незналице, јер мудар човек не може пребивати са будалом. Јер, мудар човек пун је сваковрсне 
мудрости, али за будалу су добро и зло у истој равни; мудар човек храниће се истином и 
постаће налик дрвету што расте крај реке. Јер, има неких што имају крила који лете изнад 
видљивих ствари, а далеко су од истине. Јер, онај ко их води – то је ватра – пружиће им 
илузију истине и обасјаваће их лепотом док их уништава. Заробиће их пријатношћу тмине и 
однеће их у миомирису ужитака. И ослепеће их неутољивом жељом и сагореће њихове душе, 
и биће им као колац забоден у срце који се никада неће моћи ишчупати. И попут узде, вуче их 
где је њему воља. И оковао их је својим ланцима, све је њихове удове спутао горчином окова 
жеље. Ствари које су видљиве, које ће пропасти, а мењају се по налогу жеље, стално су их 
одвлачиле од неба убијајући их и бацајући их међу звери што све скрнаве“.

Радан одговори и рече: „То је видљиво“, а они рекоше: „Кажи нам ствари које нису познате 
,о спокоју душе“.

Спаситељ одговори: „ Тако бива са мудрим човеком који је тражио спокој. Нашавши га, 
заувек је почивао у њему и није се плашио оних који су желели да га збуне“.

Радан одговори и рече: „Корисно је за нас, Господе, да почивамо у стварима које нам 
припадају“.

Спаситељ рече: „Уистину је корисно, и то је добро за вас, јер ствари које су видљиве међу 
људима ће нестати. Јер, њихово ће тело нестати, и ако се распрши, биће у стварима које су 
видљиве. А тада ватра која је видљива њима припрема бол за љубав вере коју су некада 
имали. Поново ће их саставити у оно што је видљиво. Али, они који се окрену од ствари које 
нису видљиве без праве љубави пропашће у бригама животним и врелини ватре. Мало ће 
времена проћи док оно што је откривено не нестане. Тада ће настати идоли без облика, и они 
ће заувек бити на лешевима у гробницама, у болу и труљењу душе“.

Близанац одговори и рече: „Шта ми да кажемо суочени са тим стварима, шта да кажемо 
слепим људима, како да учимо смртнике који кажу: 'Дошли смо ономе што је добро, а не 
проклетству'? И поново ће рећи: 'Да нисмо рођени у телесном обличју, не бисмо спознали 
веру' “.

Спаситељ рече: „Уистину, такве не сматрај људима већ зверима, јер управо као што звери 
једу једна другу, тако бива и са оваквим људима, они једу један другог, али су одвојени од 
истине, пошто воле пријатност ватре, и робови су смрти, и хитају да чине дела скрнављења, и 
испуњавају жељу својих отаца. Они ће бити бачени у амбис и биће бичевани због горчине 
њихове зле природе. Биће бичевани да би, окренути наглавце, побегли до места које не 
познају, а њихови ће удови бити уништени, неће истрајати, већ ће отићи од тебе и веселити 
се, јер своју махнитост и збуњеност, воле и хитају ка пометњи у срцу и не увиђају своју 
махнитост, замишљају да су мудри и воле своје тело  јер њихово срце је окренуто њима, 
њихова мисао је са њиховим делом. Али, ватра ће их сагорети“. Близанац одговори и рече: 
„Господе, шта да чини онај кога су бацили доле к њима? Јер, ја сам веома забринут за њих, 
пошто се многи боре против њих“. Спаситељ одговори и рече: „Ти имаш оно што ти је 
откривено“. Близанац, који се зове Радан, рече: „Ти, Господе, треба да говориш, а ја треба да 
те слушам“.

Спаситељ одговори: „Почуј што ћу ти рећи, и веруј у истину. Онај ко сеје и оно што је 
посејано нестаће у ватри, у ватри и у води. И они ће бити скривени у гробовима тмине. А 



после много времена, они ће учинити видљивим плодове дрвећа зла, казниће их и убијаће их 
устима звери и људи, на подстицај дана и ветрова, ваздуха и светлости која обасјава горњу 
страну“.

Радан одговори: „Уистину си нас убедио, Господе. Спознали смо у нашим срцима, и 
видљиво је да је то истина, и твоје су речи без зависти, али речи које нам упућујеш, људима 
су смешне и достојне презира, јер их не разумеју. Како онда да идемо и проповедамо их, када 
за нас сматрају да не припадамо овоме свету?“

Спаситељ одговори и рече: „Заиста вам кажем, онај ко чује ове речи и окрене лице, или им 
се подсмева, или презриво извије усне – заиста вам кажем, он ће бити предат арохниту који је 
горе, који влада над свим силама и њихов је краљ, и он ће тог човека са неба бацити у амбис, 
и затвориће га на скученом тамном месту. Неће бити у стању да се окрене или креће због 
велике дубине Тартароса и тешке патње Аменте која је сигурна. Он је доведен тамо ради тога 
да се види да ваша глупост неће бити опроштена, јер они ће вас прогонити, и предати вас у 
руке анђелу Тартаросу који је као ватра, гонити их ватреним бичевима који бацају искре у 
лице оном ко је прогоњен. Ако бежи на запад, налази ватру. Ако се окрене ка југу, налази је и 
тамо. Ако се окрене ка северу, поново сусреће усковитлани претећи пламен. Али, он не може 
наћи пут ка истоку да би тамо побегао и спасао се. Јер, није га нашао онога дана када је био у 
телу, како би га онда могао пронаћи на судњи дан“. Затим Спаситељ настави  и рече: „Тешко 
вама безбожнима који немате наду, који се уздате у оно што неће бити! Тешко вама који се 
уздате у тело и у затвор који ће нестати! Колико дуго спавате и замишљате да ће неуништиве 
ствари такође нестати, док је ваша нада везана за овај свет, а ваш бог је овоземаљски живот 
којим уништавате своје душе? Тешко вама у ватри што пламти у вама, јер она је незасита! 
Тешко вама чије се мисли окрећу попут точка! Тешко вама због страсти што је у вама, јер она 
ће отворено прождерати ваша тела и располутити ваше душе у тајности, и распоредити вас 
како ваља! Тешко вама сужњима, јер затворени сте у јамама! Смејете се и веселите махнито 
се шалећи. Ви нисте свесни своје пропасти, нити знате у чему сте, нити сте спознали да сте у 
тами и смрти, већ сте пијани од ватре и горчине. Ваше је срце окренуто вама због пламена 
што је у вама. И угодан вам је тај отров и ударац ваших непријатеља. И тама вам је изгледала 
као светлост: јер, вашу сте слободу предали сужањству. Од ваших срца начинили сте срца 
таме, а ваше сте мисли предали лудости. И испунили сте ваше мисли димом ватре која је у 
вама. А ваша светлост је скривена у облаку. Одећу коју носите ви сте сами навукли, и они су 
вас чврсто држали у лажи, када нада не постоји. А ко је веровао у њега? Ви знате, јер сте сви 
у вашим гресима, ви волите материјално. Уронили сте ваше душе у воде тмине, јурили сте за 
сопственим жељама. Тешко вама који сте у заблуди, и не гледате светлост сунчеву која суди о 
Свима, која гледа Све, јер она ће обухватити сва дела да би натерала непријатеље да постану 
слуге! И опет, не гледате месец, како он ноћу и дању посматра одозго и види тела ваших 
убијених. Тешко вама који волите општење са женским родом и прљаво дружбеништво са 
њим! И тешко вама због ваших телесних моћи, јер оне ће вас мучити! Тешко вама због 
деловања злобних демона! Тешко вама који своје удове у ватру увлачите! Ко ће вас засути 
росом спокојства  да би истекла заједно са ватром из вас и ваше страсти? Ко ће вам дати 
сунце да вас обасја, да распрши тмину која је у вама, и да сакрије тмину и прљаву воду? 
Сунце и месец даће вам миомирис, заједно са ваздухом, духом, земљом и водом. Јер, када 
сунце обасја тела, она ће иструлити и пропасти, баш као и биљка или трава. Ако је сунце 
обасја, она ојача и гуши лозу. Али, ако лоза ојача и прекрије својом сенком биљке и све 
остало жбуње које је расло са њом, и ако и нарасте, само она наслеђује земљу на којој је 
израсла, и постаје господар сваког места које је прекрила својом сенком. Тако она док расте, 
постаје господар читаве земље и доноси обиље своме господару, и још више му удовољава, 
јер он би морао много да се помучи да би биљке ишчупао из земље, али пузавица их је сама 
однела и угушила. Умрле су и постале налик земљи“.

Затим Спаситељ настави и рече им: „Тешко вама зато што нисте примили наук и истину, 
они ће патити када проповедају лажи, а ви хитате у тмину их шаљете и убијате их 



свакодневно да би они могли устати из мртвих. Блажени сте ви који сте већ спознали грехе и 
побегли од туђих ствари. Блажени сте ви којима се подсмевају и које омаловажавају због 
љубави коју њихов господар гаји према њима. Блажени сте ви који жалите и које вређају они 
што немају наде, јер ви ћете бити ослобођени свих окова. Будно пазите и молите да не 
постојите у телесном обличју, већ да се ослободите окова горчине живота. И док се молите, 
наћи ћете спокојство, јер оставили сте за собом муку и бол. Јер, када изађете из мука и патњи 
телесних, стећи ћете спокојство посредством Добра и владаћете са краљем; бићете једно са 
њим и он једно са вама од сада до вечности. Амен“.

                                                      Књига Близанца Радана


