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Piotr Falszywy Â  Â  Piotr; - opoka chrzescijanstwa?' Wedlug Chrystusa; â€žNie narzucajcie zadnych praw poza
tymi, o ktorych zaswiadczalem. Nie dodawajcie wiecej praw do tych, ktore dano w Torze, aby was nie
skrepowalyâ€•. Powiedziawszy to wszystko, oddalil sie. Uczniowie zatroskali sie, lejac wiele lez i mowiac: Jakze mamy
pojsc do niewierzacych i glosic im Ewangelie Krolestwa Syna Czlowieczego? Nie oszczedzili jego zycia, to, dlaczego
mieliby oszczedzic nasze? Â  Wtedy wstala Magdalena, objela kolejno ich wszystkich i zaczela przemawiac do swych
braci: Nie poddawajcie sie trosce i zwatpieniu, albowiem jego Laska poprowadzi was i pocieszy. Natomiast chwalmy
jego wielkosc, gdyz przygotowal nas na to. On wzywa nas, bysmy stali sie w pelni ludzcy. Tak Magdalena zwrocila ich
serca ku Dobru, a oni zaczeli omawiac znaczenie slow Nauczyciela. Â  Piotr rzekl do Marii: Siostro, wiemy, ze
Nauczyciel kochal cie inaczej niz inne kobiety. Powiedz nam, cokolwiek pamietasz ze slow, ktore ci rzekl, a ktorych
mysmy jeszcze nie slyszeli. Â Maria rzekla do nich: Â Powiem wam teraz o tym, czego nie dano wam uslyszec. Mialam
widzenie Nauczyciela i rzeklam doa: Panie, widze cie teraz w tym widzeniu. Â A on odparl: Blogoslawiona jestes, gdyz
moj widok nie zaniepokoil cie. Gdzie jest Duch, tam jest skarb. Â  Wtedy Andrzej zaczal mowic do swych braci: 
Powiedzcie mi, co sadzicie o tych rzeczach, ktore nam powiedziala? Â  A Piotr dodal: Jak to mozliwe, zeby Nauczyciel
rozmawial w ten sposob z kobieta o tajemnicach, ktore nawet nam sa nieznane? Czy mamy zmienic nasze
zwyczaje i sluchac tej kobiety? Czy rzeczywiscie ja wybral i wolal ja od nas? Â  Wtedy Magdalena zaplakala i
odparla mu: Moj bracie Piotrze, coz sobie myslisz? Czy sadzisz, ze to tylko moja wlasna wyobraznia, ze wymyslilam to
widzenie? Â A moze sadzisz, ze klamalabym o naszym Nauczycielu? Â  Wtedy Lewi tak rzekl: Piotrze, zawsze byles
czlowiekiem porywczym i teraz widzimy, ze odrzucasz ta kobiete, tak jak czynia to nasi wrogowie. Jesli jednak
Nauczyciel cenil ja, to kimze jestes, zeby ja odrzucac? Oto caly Piotr; - falszywa opoka. Tekst z ewangelii Marii
Magdaleny Â©Â Struski AndrzejÂ de Merowing. Wszelkie Prawa Zastrzezone.Â Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko
za zgoda autora tekstuÂ oraz podaniem linku do orginalnej strony autorow.Â 
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