Tłumaczenie wybranych fragmentów Ewangelia Magdaleny

Rozdział I
12. i wówczas spytałam go: „Nauczycielu, jak taka grzesznica jak ja może równać się z
apostołami?”
13. I odpowiedział mi: „To co grzeszne w tym świecie jest cnotą w Królestwie Ojca Mego
14. Życie jest życiem miłości i nienawiści.
15. Wielu cnotliwych nienawidzą i osądzają. Mówię wam: nierządnica, która nie nienawidzi
będzie sławniejsza w Sądny Dzień od świętego, który osądza!
16. Bo czy istnieje większy grzech niż złe słowo?
17. I czyżby nie poznaje gołąb gołębice na oczach wszystkich? Czyżby kłamstwo największe
we wszechświecie nie doprowadziło ród człowieczy do zagłady? Czyżby biesy i choroby nie
atakują wszystkich świętych i bohaterów?
18. Lepiej zamilczcie i pilnujcie siebie, bo być wam pochowanymi za życia!
19. Żyje tylko ten, Magdalena, kto gdzie by nie znajdował się nie osądza nikogo”.
………………………..
Rozdział II
11. Usłysz teraz słowa Nieba:
12. Naprawdę, naprawdę powiadam Tobie, to ŻONA uratuje świat, nie MĄŻ i prorocy.
13. Duch Miłości Boskiej żyje w jej duszy.
14. Władca Piekieł jeszcze mocno trzyma jej serce.
15. Ale rodzi się już nowa Ewa, która jest wolna od Diabła.
…………….
21. Dziewice Nieba nie rodzą dzieci ….
22. Żona Nieba ma jedynego kochanego na wszelkie wieczności.
23. Niebiańskie Matki są czyste i święte od stworzenia świata na wieki wieków.
24. jeżeli jesteście szczęśliwe w radości z dziecka, które nabyłyście, to wy Matki Boskie
25. Matki Boskie poczynają w tajemnice, żyją samotnie i nie mają wspólnego domu z ojcem.
26. Matki Boskie poczynają z miłości, kochają przede wszystkim Boga i nie mają innego
małżonka oprócz proroka i apostola.
27. U rodzonego od Matki Bożej nie mam imienia ojca. Ma on tylko jedno duchowe imię:
Syn Boży.
28. Urodzony od Matki Bożej nie popełnia grzechu i żyję życiem wiecznym.
29. Matki Boże mają pokorę i błogość w sercu, rozświetlone są łagodnością i promieniują
czułością.
…………………..
36. taka jest Matka Boża: poczyna od apostola, poczyna z miłości, żyje sama, nie wychodzi za
mąż za swego małżonka i nie dąży żyć razem z nim.
37. Taka jest Matka Boża: za ojca swego dziecka uważa Boga, nie uczy go, nie gani, nie
osądza niesprawiedliwie.

38. Każde jego słowo, każdy gest małżonka, każde jego spojrzenie i jego działanie dla Matki
Bożej jest bojaźnią Bożą i Prawem.
39. Razem na osobności we dwoje bywają tylko raz w miesiącu na kilka dni.
40. I nigdy za całe życie nie ma w ich oczach ani wyrzutu, ani urazy, ani żalu, ani bólu, ani
męki.
41. Za wszystkie lata wielkiej miłości nikt oprócz Boga Ojca nie wie o ich małżeństwie.
42. Albowiem zapamiętajcie, główny podstęp Diabła jest taki: aby miłość dwojga była
ujawniona dla trzeciego człowieka.
43. jedno tylko jest wyżej od Matek Bożych – Synowie Boży.
44. po nich wszystko co żyje czci Matki Boże.
……
ROZDZIAŁ III
3. Czy wiesz, siostro, za co mnie ukrzyżowali? Za to, że nic nie pozostawiłem w rękach
Diabła”.
4. najpierw on zmienił stary tekst napisawszy: „Wąż kusił Ewę jabłkiem
5. Mówię wam: nie! Bóg dął Ewie jabłka aby miała życie wieczne.
6. Szatan przekreślił słowa, utajniając, że Wąż dał Ewie mięso zwierzęce.
7. I rozgorzało się w Ewie zło i spoczywała ona z Diabłem w żądze.
8. I poczęła Ewa od Diabła i urodziła w swym sercu grzech śmiertelny – urodziła wstyd
Boskiego.
9. Kiedy Prawda i Miłość pieszczą się muszą być nagimi.
10. Niewinni są ci, którzy przestrzegają i czczą nakaz Boży: „ Mnóżcie się!”
11. Kiedy mąż i żoną są niewinni muszą być nadzy.
….
14. Rozmnożenie rodu ludzkiego może odbywać się tylko z miłości i tylko przed oczyma
Bożymi.
15. Jeżeli trzeci się dowie kiedykolwiek o złączeniu dwóch, bądźcie pewni, że oni oddali się
Diabłu.
……
17. I jeszcze raz wszedł Szatan w serce Ewy, która w pożądaniu zapragnęła Adama, aby był
tylko jej.
18. Sporo czasu upłynęło, a Ewa tylko martwiła się żeby Adam nie odstępował jej. I teraz w
sercach mężczyzn i kobiet wiele jest od Ewy. W ten oto sposób przy pomocy tych złych
duchów wojsko Wroga Rodu Człowieczego mogło zstąpić na ziemie. Tak mówił Chrystus,
Syn Boży. Który przyszedł uratować nas.
19. „Pamiętaj Magdaleno, Prawiednica Niebiańska (która żyje wg. Prawa Niebiańskiego), za
to ukarał Bóg Ewę aby nosiła i rodziła w bólu, krwi i mękach. Kobietę, która poczęła od
Szatana po tym można poznać: płaci mu krwawą daninę każdy miesiąc. Dlatego że zrzekła się
aby być Ukochaną Bożą i zażądała Adama tylko dla siebie”.
20. Adam natomiast nie był samotny na ziemi i w niebie. Do niego przychodziło wielu
zacnych niebiańskich, wiele Ukochanych, Żony, Dziewice, Matki, Bracia i Siostry.

21. I zmówiła się z zastępami Szatana Ewa, złożyła im przyrzeczenie, że będzie służyć im,
aby tylko dla niej uchowali Adama.
22.I dali oni jej trzy broni: Lęk, Niepokój i Zazdrość.
23. Tak wszedł Szatan do serca człowieka.
24. Dlatego Pan nasz mówi: „Synu mój! Oddaj mi serce swoje!”
25. Ewę po tym można poznać: ona szukała serce, a nie innego. Oddzieliła serce Adama od
czynów i Ukochanych Bożych i szukała go dla siebie. A diabły tylko czekały na to.
26. I jeszcze raz była Ewa z Adamem, i był on znieważony do śmierci.
27. Wówczas pojawiły się cztery pory roku: Wiosna, Lato, Jesień i Zima.
28. I Bóg postanowił wygnać Adama i Ewę z Raju, i Raj zabrać z Ziemi. Sługi Piekieł tylko
czekali na to, chcieli aby Adam zarabiał na chleb swój trudem i potem. Wojny i trud to chleb
dla ciemnych sił. W tym im Ewa – serce człowiecze – wiele dopomogła.
…..
31. Jeszcze wiele razy poczynała Ewa od szatana w sercu swym, jednak łono jej jeszcze było
puste. Zdradziła Adama jeszcze za pierwszego spotkania z Szatanem i dlatego zaczęła chronić
Adama przed zdradą. Tylko zbezczeszczony Diabłem szuka wierności bo wie co to jest
niewierność.
32. Adam natomiast co raz częściej bywał daleki od niej sercem. Tęsknił za swymi
przyjaciółmi z drugich Ziem i Niebios.
33. Ewa śmiertelnie rozzłościła się za to i postanowiła zażądać u Diabła środków, które
zmuszą męża myśleć tylko o niej. Bo do tego momentu Adam więcej patrzył w dal i na niebo,
wspominając o Ewie tylko raz w miesiącu. On nadal pozostawał jeszcze Synem Bożym.
34. Wówczas Szatan szepnął do niej: „Daj mu zjeść mięsa!”
35. Zjadł Adam mięso i zapomniał przekazanie Boże nie jeść zakazanego.
36. Rozjuszył się Adam po tym, jak to bywa z psem, szakalem, hieną i zaczął jeść trupy
zwierząt. Wówczas od razu zapragnął żonę. I im częściej Adam zabijał i jadł zwierzęta, tym
częściej pożądał żonę swą. I radował się Szatan bezmiernie.
37. Bo wiedział Szatan: jeśli czyjeś serce unika ciebie, przywiąż go pętlą przyjemności i
żądzy.
38. Niedługo Diabeł krył się w swym schronieniu. Chciał dokończyć rozpoczęte.
Wewnętrznie związywał serca pochlebstwami, zewnętrznie natomiast postanowił powiązać
praworządną miłością.
…….
45. Wówczas zapytałam go: „Nauczycielu! Człowiek jest winien, no nie rozumiem, w czym
są przewinienia ziemi, że ludzi ją męczą i szpecą swymi szatańskimi narzędziami?”
46. Pan się zasmucił i zamilkł, nic nie powiedziawszy. Jednak zrozumiałam z Jego spojrzenia,
które było bardziej wymowne od Jego słów, zrozumiałam i tą wielką tajemnicę. Tak się staje
z każdą ziemią, powiedziały oczy Jego, która dąży stać się małżonką Słońca, a nie Ukochaną
Bożą. Wówczas pomyślałam: jak, Panie? Czyżby Słońce nie może mieć małżonki? Czyżby
rozdaje siebie wszystkim? Ukochana Boża jest taka: raduje się pieszczotom Słońca kiedy
przychodzą, ale nie pragnie je, kiedy ich nie ma. Ukochana Boża jest szczęśliwa, kiedy
Słońce daje jej życie, jednak jeszcze bardziej jest szczęśliwą kiedy ono całuje Inną
Ukochaną Bożą. Dlatego Słońce ma jedną małżonkę, ale wiele Ukochanych Bożych.
……

49. Wiele kłamstw wpisał Szatan do Pisma Świętego ,wiele prawdy usunął.
50. Rozmnożyły się po ziemi bastardy Szatana, zniewalają bezczeszczą zabijają wszystko co
żyje na swej drodze. Szatan znęca się nad rodem człowieczym i mówi:” Ewa, niewolnico
moja, oddałaś mi serce swe, i zapłodniłem go zazdrością.
51. Zazdrość stworzyła prawo, a prawo stworzyło braki, braki stworzyli troskę tylko o
swoich, a troska stworzyła trud”.
52. Trud i wojny potrzebne są królom i handlarzom. Aby człowiek zapomniał Raj i podążył w
ślad czartów.
53. kiedy Mojżesz powiedział:” Nie pożądaj żony mieć bliźniej swej”. Szatan zapisał: „Nie
pożądaj żony bliźniego swego”.
54. W królestwie niebiańskim Ojca naszego wszyscy jesteśmy bliźnimi wszystkich.
55. Jest inne królestwo nad Królestwem Bożym, gdzie każdy ma swego bliźniego, ale
każdy znajduje i poznaje swego jedynego i samego bliskiego po tym, że ten się raduje,
kiedy my kochamy również innych.
56. „Nie pragnij żony poprzez pożądanie” «Не пожелай жены с соблазном» – powiedział
kiedyś Nauczyciel i wytłumaczył, co oznacza pożądanie. Jednak Diabeł nie zapisał tego
wytłumaczenia i wykreślił go stamtąd, gdzie było zapisane.
57. Bo dobrze wie diabeł: „aby on władał ziemią, przede wszystkim trzeba zniekształcić
wyobrażenie rodu ludzkiego o grzechu”
……
59. Ale on i do tych czas mi ukazuje się, również objawia jednemu ze swych Ukochanych
uczniów. We troje często odbywamy rozmowy i często On nas oprowadza po tysiącach
miejsc na Niebie.
60. Wiele, wiele ziem i słońc pokazał on nam, widzieliśmy wiele narodów dziwnych i
przedziwnych, ale nigdzie nie widzieliśmy ubrań, domów i powozów. Nigdzie, nigdzie nie
słyszeliśmy, aby ktoś kogoś nazywał „mój”.
…..
63.”Widzisz tu wszystkich tych aniołów, Magdaleno? Wielu wśród nich takich, którym trzeba
urodzić się na ziemi, dla tego że chcą oni wiedzieć co to jest miłość.
64. I żaden z nich nie wróci do Królestwa Ojca mego, dopóki nie stanie się tu niewolnikiem
lub nierządnicą.
65. Bo naprawdę, naprawdę powiadam wam: nikt nie uratuje duszy swej dopóki ją nie złoży
w ofierze”.

