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 Â   Dogmaty â€“ Przedmowa 
 Historia religii zostaÂ³a tak uksztaÂ³towana by wprowadziÃ¦ staÂ³Â± kontrolÃª nad wiernymi poprzez strach przed
nieznanym.
 
 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  W taki sposÃ³b przywÃ³dcy religijni zachowywali przewagÃª kosztem wiernych
szczerze poszukujÂ±cych oÂ¶wiecenia i zbawienia.
 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Ludzie w peÂ³nym zaufaniu wierzÂ± w fikcyjne dogmaty ustanowione przez
czÂ³owieka a nie Boga, czÃªstokroÃ¦ graniczÂ±ce z fantazjÂ±, a mimo to ich nie kwestionujÂ±.
 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  KoÂ¶ciÃ³Â³ chrzeÂ¶cijaÃ±ski nadal utrzymuje wiÃªkszoÂ¶Ã¦ kompletnie absurdalnych
dogmatÃ³w pochodzÂ±cych jeszcze z epoki Â¶redniowiecza nie zwaÂ¿ajÂ±c na obecne odkrycia i fakty.
 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  KoÂ¶ciÃ³Â³ nauczaÂ³, Â¿e pierwszymi ludÂ¼mi byli Adam i Ewa. W roku 1871 Karol
Darwin zdyskredytowaÂ³ to twierdzenie KoÂ¶cioÂ³a przedstawiajÂ±c swoje dzieÂ³o â€žO pochodzeniu czÂ³owiekaâ€•,
w ktÃ³rym to zawarÂ³, Â¿e czÂ³owiek tak jak i wszystkie formy Â¿ycia na planecie ewoluowaÂ³ na drodze selekcji
naturalnej i materii genetycznej trwajÂ±cej setki tysiÃªcy lat.
 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  OgÂ³oszenie tej teorii przeraziÂ³o religijnie myÂ¶lÂ±ce spoÂ³eczeÃ±stwo, ktÃ³re
odmÃ³wiÂ³o akceptacji przyjÃªcia nowej doktryny, bowiem byÂ³a ona dla wiernego nie do przyjÃªcia, gdyÂ¿ godziÂ³ w
najwaÂ¿niejsze nauki chrzeÂ¶cijaÃ±skie.
 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Skoro Adam i Ewa nie byli pierwszymi ludÂ¼mi a zarazem rodzicami na Ziemi, to nie
mogÂ³o byÃ¦ grzechu pierworodnego, a tym samym pokuta traciÂ³a swe uzasadnienie.
 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  NiektÃ³rzy ludzie zaczÃªli siÃª zastanawiaÃ¦ i szukaÃ¦ wyjaÂ¶nienia, w ten sposÃ³b
spore grono odeszÂ³o od wiary,
 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  KapÂ³ani zaczÃªli szukaÃ¦ nowych wiernych.
 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Wielu misjonarzy chrzeÂ¶cijaÃ±skich wysÂ³ano w inne zakÂ±tki Â¶wiata dotÂ±d nie
tkniÃªte religiÂ± KatolickÂ±.
 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Nowa epoka chrzeÂ¶cijaÃ±stwa rozpoczÃªÂ³a siÃª na ziemiach indyjskich i
afrykaÃ±skich gdzie ludzie nie sÂ³yszeli o Karolu Darwinie.
 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Przez wiele stuleci rozmaite spekulacje na temat tekstÃ³w biblijnych staÂ³y siÃª
interpretacjami, ktÃ³re nastÃªpnie KoÂ¶ciÃ³Â³ uczyniÂ³ dogmatami.
 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  PojawiajÂ±ce siÃª coraz to nowsze doktryny przedstawiano spoÂ³eczeÃ±stwu jako
fakty.
 
 W szkoÂ³ach i KoÂ¶cioÂ³ach nie informujÃª siÃª wcale, Â¿e ewangelia Marka, Mateusza i Â£ukasza nie posiadajÂ±ce
prawie wspÃ³lnych tekstÃ³w, ktÃ³re oznajmiaÂ³yby te same fakty.
 
 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Na przykÂ³ad Â£ukasz napomyka o Â¿Â³obie, o ktÃ³rym milczÂ± pozostaÂ³e
ewangelie.
 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Nie ma teÂ¿ ani sÂ³owa w Â¿adnej z tych ewangelii o stajence, ktÃ³ra de facto staÂ³a
siÃª nieodÂ³Â±cznÂ± czÃªÂ¶ciÂ± ludzkiej tradycji MT(2,11) â€žWeszli do domu i zobaczyli dzieciÃª z matkÂ± jego
MaryjÂ±â€•.
 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Tego rodzaju selektywne nauczanie stosujÂ± nauczyciele religii Katolickiej, gdzie
zamiast prawdy chrzeÂ¶cijaÃ±skie dzieci poznajÂ± wygÂ³adzonÂ± opowieÂ¶Ã¦ o znamionach baÂ¶ni gdzie
wykorzystuje siÃª manipulacyjnie widowiskowe fragmenty poszczegÃ³lnych ewangelii mianujÂ±c je w jednÂ±
ubarwionÂ± historiÃª, ktÃ³rej nikt nigdy nigdzie nie napisaÂ³.
 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Mateusz wyraÂ¼nie twierdzi, Â¿e Jezus narodzony leÂ¿aÂ³ w domu.
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 Obecnie wielu ludzi uwaÂ¿a Nowy Testament za zbiÃ³r Â¶wiÃªtych tekstÃ³w, ktÃ³re sÂ± wedÂ³ug nich
niepodwaÂ¿alne oraz sÂ± zapisem sÂ³Ã³w samego Boga a to z kolei jest jedynÂ± drogÂ± do zbawienia.
 
 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  IstniejÂ± dowody na liczne faÂ³szerstwa dokonane w Nowym Testamencie przez ludzi
pragnÂ±cych wykorzystaÃ¦ postaÃ¦ Boga do wÂ³asnych celÃ³w i wÂ³adzy.
 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Kanon Nowego testamentu zostaÂ³ uksztaÂ³towany dopiero w czasie SoborÃ³w w
Hiponie i Kartaginie w latach 393-397 n.e., to jest ponad 360 lat po wydarzeniach, o ktÃ³rych opowiadajÂ± zawarte w
nich teksty.
 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Koester â€žTylko dogmatyczne uprzedzenia mogÂ± skÂ³aniaÃ¦ do poglÂ±du, Â¿e
wyÂ³Â±cznie pisma kanoniczne mogÂ± roÂ¶ciÃ¦ sobie prawo do pochodzenia od apostoÂ³Ã³w a co za tym idzie â€“
historycznego pierwszeÃ±stwa".
 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Dokonane na przestrzeni wiekÃ³w badania naukowe obaliÂ³y wiele dogmatÃ³w
KoÂ¶cielnych takich jak to, Â¿e Jezus zaÂ³oÂ¿yÂ³ KoÂ¶ciÃ³Â³, Â¿e przyszedÂ³ na Â¶wiat w wyniku niepokalanego
poczÃªcia, jednak i na to znaleziono radÃª najpierw Pius IX ogÂ³osiÂ³ siÃª nieomylnym co byÂ³o rÃ³wne precedensowi
powstania nowego rodzaju wÂ³adzy przyznanej nad wszystkimi wiernymi, a nastÃªpnie jak spoÂ³eczeÃ±stwo a nawet
liczne szeregi KapÂ³anÃ³w wystÂ±piÂ³y przeciw temu dogmatowi z oburzeniem wÃ³wczas szybko zaserwowano nowy
dogmat o treÂ¶ci : KoÂ¶ciÃ³Â³ ma zawsze racjÃª w kaÂ¿dych okolicznoÂ¶ciach i w kaÂ¿dej kwestii.
 
 
 Magdala
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