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Cztery Ewangelie Nowego testamentu podwazaja sie nawzajem
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Cztery Ewangelie Nowego testamentu.
PodwaÂ¿ajÂ± siÃª nawzajem.
ChrzeÂ¶cijanin od dziecka sÂ³yszy, Â¿e historia Jezusa, szczegÃ³lnie ta uznawana przez KoÂ¶ciÃ³Â³ Rzymski jest
najÂ¶wiÃªtszÂ± prawdÂ±.
Â Â Â Czterech ewangelistÃ³w domniemanych autorÃ³w tekstÃ³w ewangelii Nowego Testamentu uwaÂ¿a siÃª za
naocznych Â¶wiadkÃ³w Â¿ycia Jezusa, potwierdzajÂ±cych wzajemnie swe sÂ³owa.
Â Â Â DziÂ¶ wÂ¶rÃ³d chrzeÂ¶cijan niewielu ludzi zdajÃª sobie sprawÃª, Â¿e owe cztery ewangelie czÃªsto mÃ³wiÂ±
co innego, a nawet sobie przeczÂ±.
Â Â Â WeÂ¼my pod lupÃª choÃ¦by okolicznoÂ¶ci narodzin Jezusa, ktÃ³re ogÃ³lnie sÂ± znane z tradycji.
Â Â Â Jednak Ewangelia jako tekst Â¼rÃ³dÂ³owy opowiada o tym wydarzeniu w sposÃ³b nie doÂ¶Ã¦ jasny.
Â Â Â W dodatku tylko 2 z poÂ¶rÃ³d 4 Ewangelii opowiadajÂ± o narodzinach Jezusa jednoczeÂ¶nie sobie przeczÂ±c.

Â Â Â Â To samo dotyczy pochodzenia.
Â Â Â I tak wedÂ³ug Â¶w. Mateusza Jezus pochodziÂ³ prawdopodobnie z KrÃ³lewskiego rodu Dawida i Salomona a
jeÂ¶li nie, to na pewno z arystokracji Â¿ydowskiej.
Â Â Â WedÂ³ug Â¶w. Â£ukasza rodzina Jezusa pochodziÂ³a z domu Dawida, lecz nie miaÂ³a aÂ¿ tak wspaniaÂ³ego
rodowodu.
Â Â Â Tymczasem Â¶w. Marek podajÃª legendÃª o ubogim cieÂ¶li.
Â Â Â PrzyglÂ±dajÂ±c siÃª jednoczeÂ¶nie wszystkim postaciom moÂ¿na by uznaÃ¦, Â¿e informacje o pochodzeniu
Jezusa sÂ± rozbieÂ¿ne, jakby dotyczyÂ³y nie jednej, ale dwÃ³ch rÃ³Â¿nych osÃ³b.
Â Â Â OpowieÂ¶ci narodzin Jezusa zawierajÂ± jeszcze bardziej rÃ³Â¿norodne opisy.
Â Â Â Â¦w. Mateusz utrzymujÃª, Â¿e do dzieciÂ±tka przybyli KrÃ³lowie.
Â Â Â Â¦w. Â£ukasz, Â¿e przybyli pasterze a rodzina Jezusa mieszkaÂ³a w Nazarecie, a z stamtÂ±d wyruszyÂ³a do
Betlejem, gdzie miaÂ³ odbyÃ¦ siÃª spis ludnoÂ¶ci, jednak historycy badajÂ±cy tÃª czÃªÂ¶Ã¦ historio twierdzÂ±, Â¿e
nikogo takiego nie byÂ³o.
Â Â Â Â£ukasz dodaje, Â¿e Jezus urodziÂ³ siÃª w ubogim Â¿Â³obie.
Â Â Â WedÂ³ug Â¶w. Mateusza Â¶wiÃªta rodzina naleÂ¿aÂ³a do doÂ¶Ã¦ zamoÂ¿nych mieszkaÃ±cÃ³w Betlejem, a
Jezus przyszedÂ³ na Â¶wiat w domu.
Â Â Â Potem rzeÂ¼ niewiniÂ±tek z rozkazu Heroda spowodowaÂ³a, Â¿e rodzina uciekÂ³a do Egiptu a po powrocie
zamieszkaÂ³a w Nazarecie.
Â Â Â PowyÂ¿sze informacje sÂ± wzajemnie sprzeczne, co wyklucza, Â¿e obie nie mogÂ± byÃ¦ jednoczeÂ¶nie
prawdziwe.
Â Â Â Znaczy to, Â¿e jedna z Ewangelii podaje bÂ³Ãªdne informacje.
Â Â Â Zatem nie moÂ¿na uznaÃ¦ ksiÂ±g Ewangelii za niepodwaÂ¿alne poniewaÂ¿ podwaÂ¿ajÂ± siÃª nawzajem.

Â Â Â CzytajÂ±c kilkakrotnie cztery Ewangelie zawarte w Nowym Testamencie zauwaÂ¿amy znaczne rÃ³Â¿nice i
sprzecznoÂ¶ci w ich opisach dotyczÂ±ce tych samych wydarzeÃ±.
Â Â Â Przyjrzyjmy siÃª teraz ukrzyÂ¿owaniu Jezusa.
Â Â Â WedÂ³ug Â¶w. Jana miaÂ³o ono miejsce w dzieÃ± przed Â¶wiÃªtem Paschy, a wedÂ³ug pozostaÂ³ych
ewangelistÃ³w dzieÃ± po tym Â¶wiÃªcie.
Â Â Â RÃ³Â¿nice w Ewangeliach dotyczÂ± rÃ³wnieÂ¿ osobowoÂ¶ci i charakteru Jezusa.
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Â Â Â WedÂ³ug Â¶w. Mateusza jest On potÃªÂ¿nym, peÂ³nym majestatu suwerenem, przynoszÂ±cym â€žnie pokuj,
ale mieczâ€•.
Â Â Â WedÂ³ug Â¶w. Â£ukasza, Jezus jest czÂ³owiekiem cichym i Â³agodnym.
Â Â Â NiezgodnoÂ¶ci obejmujÂ± takÂ¿e ostatnie sÂ³owa, wypowiedziane przez Jezusa na krzyÂ¿u.
Â Â Â WedÂ³ug Ewangelii Â¶w. Mateusza i Â¶w. Marka brzmiÂ± one: â€žBoÂ¿e mÃ³j, BoÂ¿e mÃ³j, czemuÂ¶ mnie
opuÂ¶ciÂ³?â€•.
Â Â Â WedÂ³ug Ewangelii Â¶w. Jana â€žWykonaÂ³o siÃªâ€•.
Â Â Â WedÂ³ug Ewangelii Â¶w. Â£ukasza â€žOjcze, w rÃªce twoje polecam ducha megoâ€•.
Â Â Â Wszystkie te sprzecznoÂ¶ci powodujÂ±, Â¿e 4 Ewangelii Nowego Testamentu nie moÂ¿na uznaÃ¦ za
wiarygodne Â¼rÃ³dÂ³o.
Â Â Â Nie sÂ± one wiernym zapisem BoÂ¿ego sÂ³owa, a jeÂ¶li w ogÃ³le sÂ± zapisem sÂ³owa BoÂ¿ego to z caÂ³Â±
pewnoÂ¶ciÂ± sÂ³owa zredagowanego, ocenzurowanego, poprawionego i zinterpretowanego przez czÂ³owieka.

Â Â Â Biblia jest tylko dowolnym wyborem tekstÃ³w, brak innych tekstÃ³w nie jest wynikiem zaginiÃªcia, lecz celowym
odrzuceniem znacznej iloÂ¶ci ksiÂ±g niepasujÂ±cych do nowo tworzonej siÃª religii i zarzÂ±dzajÂ±cych niÂ±
hierarchÃ³w.
Â Â Â Biskup aleksandryjski Anastazy w roku 367 spisaÂ³ dzieÂ³a, ktÃ³re miaÂ³y wejÂ¶Ã¦ w skÂ³ad Nowego
testamentu.
Â Â Â W 393 roku na soborze w Hippo a po 4 latach takÂ¿e w Kartaginie zatwierdzano zbiÃ³r tekstÃ³w wÂ³Â±czonych
do Nowego Testamentu, podczas gdy inne odrzucano.
Â Â Â NaleÂ¿y tutaj zadaÃ¦ pytanie, czy Konklawe duchownych byÂ³o wstanie orzec wiarygodnie, ktÃ³re z ksiÂ±g
naleÂ¿Â± do Biblii a ktÃ³re nie, tym bardziej, Â¿e ksiÃªgi odrzucane mogÂ³y uchodziÃ¦ za historyczne fakty.
Â Â Â W roku 1958 Profesor Marton Smith z Uniwersytetu Columbia odkryÂ³ w monasterze nie opodal Jerozolimy list,
ktÃ³ry zawieraÂ³ brakujÂ±cy tekst Ewangelii wedÂ³ug Â¶w. Marka.
Â Dowiedzione, Â¿e owy fragment nie zaginÂ±Â³, lecz zostaÂ³ celowo i na wyraÂ¼ne Â¿Â±danie utajniony przez
biskupa Aleksandrii Klemensa jednego z najbardziej czczonych OjcÃ³w KoÂ¶cioÂ³a Rzymskiego.
Â Â Â W odnalezionym liÂ¶cie dowiadujemy siÃª jakÂ± Klemens udzieliÂ³ odpowiedÂ¼ Teodorowi, ktÃ³ry
zaatakowaÂ³ gnostyckÂ± sektÃª karpokratÃ³w, ktÃ³rzy na swÃ³j sposÃ³b interpretowali EwangeliÃª.
â€žDobrzeÂ¶ uczyniÂ³ uciszajÂ±c ohydne nauki karpokratÃ³w. Albowiem to oni sÂ± owymi wÃªdrujÂ±cymi gwiazdami,
o ktÃ³rych mÃ³wi przepowiednia, gwiazdami, ktÃ³re schodzÂ± z wÂ±skiej Â¶cieÂ¿ki przykazaÃ± w bezgraniczna
otchÂ³aÃ± grzechÃ³w cielesnych i zmysÂ³owych. Nie widzÂ± bowiem, Â¿e pyszniÂ±c siÃª, jak to mÃ³wiÂ±, >,
wtrÂ±cajÂ± siÃª w >, i Â¿e cheÂ³piÂ±c siÃª, iÂ¿ sÂ± wolni, stali siÃª niewolnikami upadlajÂ±cych Â¿Â±dz. Takim
[ludziom] winno siÃª przeciwstawiaÃ¦ zawsze i wszÃªdzie i wszelkimi sposobami. Nawet wtedy, gdy rzekliby coÂ¶
prawdziwego, ktoÂ¶, kto prawdÃª miÂ³ujÃª, nie powinien, nawet wtedy, godziÃ¦ siÃª z nimi. Albowiem nie wszystkie
rzeczy prawdziwe sÂ± prawdÂ±, a ta prawda, ktÃ³ra zdaje siÃª prawdziwa podÂ³ug osÂ±dÃ³w czÂ³owieka, nie powinna
byÃ¦ pierwszÂ± od tej, ktÃ³ra jest prawdziwa podÂ³ug wiaryâ€•.
Â Â Â W prostym jÃªzyku powyÂ¿sze sÂ³owa Ojca KoÂ¶cioÂ³a znaczÂ±: â€žJeÂ¶li twÃ³j przeciwnik mÃ³wi prawdÃª,
musisz zaprzeczaÃ¦ i kÂ³amaÃ¦, twierdziÃ¦ Â¿e mÃ³wi nieprawdÃªâ€•!
Â Â Â PoniÂ¿ej przedstawiÃª rozprawÃª Klemensa o Ewangelii Â¶w. Marka i bÂ³Ãªdnym wedÂ³ug niego
interpretowaniu jej przez karpokratÃ³w:
Â Â Â â€žCo siÃª zaÂ¶ [tyczy] Marka, podczas pobytu Piotra w Rzymie, napisaÂ³ on [relacjÃª] o uczynkach Pana:
jednakowoÂ¿: nie o wszystkich [z nich], nie napomknÂ±Â³ o sekretnych, lecz tylko o tych, ktÃ³re zdaÂ³y mu siÃª
najbardziej uÂ¿yteczne, aby umocniÃ¦ wiarÃª tych, ktÃ³rych pouczaÂ³. A kiedy Piotr umarÂ³ Â¶mierciÂ±
mÃªczeÃ±skÂ±. Marek przybyÂ³ do Aleksandrii wraz ze swymi pismami i pismami Piotra, z ktÃ³rych zaczerpnÂ±Â³ dla
swojej poprzedniej ksiÃªgi wszelkie rzeczy zdatne w drodze ku poznaniu [gnozie]. [Tak oto] napisaÂ³ bardziej duchowÂ±
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EwangeliÃª dla uÂ¿ytku tych, ktÃ³rzy siÃª doskonalili. JednakowoÂ¿ nie wyjawiÂ³ rzeczy, o ktÃ³rych nie powinno siÃª
mÃ³wiÃ¦, ani tez nie napisaÂ³ o hierofanckich naukach Pana, lecz do dziejÃ³w juÂ¿ napisanych dodaÂ³ inne, ponadto
wniÃ³sÂ³ jeszcze inne sÂ³owa, ktÃ³rych interpretacja, o czym wiedziaÂ³ jako mistagog, wprowadziÂ³ sÂ³uchaczy w
najtajniejsze sanktuarium owej prawdy schowanej za siedmioma [zasÂ³onami]. Tak oto uÂ³oÂ¿yÂ³ sprawy, podÂ³ug
mojej opinii, ani nazbyt skrycie, ani nazbyt nieostroÂ¿nie, i ujmujÂ±c, pozostawiÂ³ swe dziecko koÂ¶cioÂ³owi w
Aleksandrii, gdzie jest ono najpilniej strzeÂ¿one i czytane jedynie przez tych, ktÃ³rzy wprowadzeni sÂ± w wielkie
tajemnice.
Â Â Â PoniewaÂ¿ duchy nieczyste bez chwili wytchnienia obmyÂ¶lajÂ± zniszczenie rodu czÂ³owieczego, Karpokrates,
za ich namowÂ± i przy uÂ¿yciu podstÃªpnych czarÃ³w, tak otumaniÂ³ pewnego prezbitera koÂ¶cioÂ³a w Aleksandrii ,
iÂ¿ ten daÂ³ mu kopie tajemnej Ewangelii, ktÃ³rÂ± tamten przedstawiÂ³ podÂ³ug swych bluÂ¼nierczych i
wysÂ³awiajÂ±cych zmysÂ³y doktryn i, co wiÃªcej, splugawiÂ³ nieskalane i Â¶wiÃªte sÂ³owa najbezwstydniejszymi
Â³garstwamiâ€•.
ÂÂÂ
Â Â Â Â W powyÂ¿szym tekÂ¶cie Klemens przyznaje wyraÂ¼nie, Â¿e istnieje tajemna Ewangelia Â¶w. Marka, lecz
poleca Teodorowi, by ten zaprzeczaÂ³ temu.
Â Â Â â€žIm [karpokratom] zatem, jak juÂ¿ rzekÂ³em, nie wolno nigdy ustÃªpowaÃ¦, ani gdy wyrzeknÂ± swoje
kÂ³amstwa, przyznaÃ¦, iÂ¿ tajemna Ewangelia naleÂ¿y do Marka, lecz nawet pod przysiÃªgÂ± stwierdziÃ¦, iÂ¿ nie
istnieje. Albowiem nie wszystkie prawdziwe [rzeczy] rzec moÂ¿na wszystkim ludziomâ€•.
ÂÂÂ
Â Â Â Co to byÂ³a za tajemna Ewangelia, ktÃ³rÂ± karpokraci bÂ³Ãªdnie interpretowali, moÂ¿na siÃª dowiedzieÃ¦ z
listu Klemensa, gdzie umieÂ¶ciÂ³ jej dokÂ³adny tekst:
Â Â Â â€žTobie zaÂ¶ nie zawaham siÃª odpowiedzieÃ¦, odrzucajÂ±c kÂ³amstwa sÂ³owami samej Ewangelii. I tak dla
przykÂ³adu po sÂ³owach: > aÂ¿ do > [w tajemnej Ewangelii], czytamy:
Â Â Â I przybyli do Betanii, a byÂ³a tam pewna kobieta, ktÃ³rej brat zmarÂ³. A gdy nadchodzili, przypadÂ³a do stÃ³p
Jezusa mÃ³wiÂ±c >. Uczniowie poczÃªli jÂ± ganiÃ¦, a Jezus, rozgniewany, poszedÂ³ z niÂ± do ogrodu, gdzie byÂ³
grÃ³b. DaÂ³ siÃª stamtÂ±d sÂ³yszeÃ¦ naraz wielki krzyk. Jezus, podszedÂ³szy do grobu, odtoczyÂ³ kamieÃ± od
wejÂ¶cia. I wszedÂ³ tam, gdzie leÂ¿aÂ³ mÂ³odzieniec, i wyciÂ±gnÂ±Â³ rÃªce i wskrzesiÂ³ go, chwyciwszy za rÃªkÃª. A
mÂ³odzieniec patrzÂ±c na niego, miÂ³owaÂ³ go i bÂ³agaÂ³, aby mÃ³gÂ³ z nim byÃ¦. I wyszedÂ³szy z grobu, udali siÃª
do domu mÂ³odzieÃ±ca, bowiem byÂ³ on zamoÂ¿ny. A po szeÂ¶ciu dniach Jezus powiedziaÂ³ mu, co ten ma czyniÃ¦, i
wieczorem mÂ³odzieniec przyszedÂ³ do niego odziany w biaÂ³e pÂ³Ã³tno na nagim [ciele]. I zostaÂ³ z nim tej nocy, a
Jezus nauczaÂ³ go o tajemnicy KrÃ³lestwa BoÂ¿ego. A stamtÂ±d wyruszywszy, powrÃ³ciÂ³ na drugÂ± stronÃª
jordanuâ€•.
ZacytowanegoÂ fragmentu nie znajdziemy w Â¿adnej istniejÂ±cej wersji Ewangelii Â¶w. Marka, co wskazujÃª na to,
Â¿e zostaÂ³ on usuniÃªty.
Â Â Â W zarysach przypomina on tylko wskrzeszenie Â£azarza, opisane w czwartej Ewangelii przypisywanej Â¶w.
Janowi.
Â Â Â W zacytowanym fragmencie â€žwielki krzykâ€• dochodzi z grobu zanim jeszcze Jezus odtoczyÂ³ kamieÃ±, co
Â¶wiadczy o tym, iÂ¿ ten kto leÂ¿aÂ³ w grobowcu, nie mÃ³gÂ³ byÃ¦ martwy, a ta wiadomoÂ¶Ã¦ pozbawia caÂ³e
wydarzenie przypisywanej mu cudownoÂ¶ci.
Â Â Â PrzyglÂ±dajÂ±c siÃª dokÂ³adnie zapisom historyczny, o tym usuniÃªtym z Ewangelii moÂ¿na Â¶miaÂ³o
powiedzieÃ¦, Â¿e Ewangelia wedÂ³ug Â¶w. Marka nie tylko zostaÂ³a okrojona ale dodano do niej takÂ¿e
nieautentyczne ustÃªpy, ktÃ³rych nie pisaÂ³ Â¶w. Marek.
Â Â Â W oryginalnej wersji tej Ewangelii koÃ±czyÂ³a siÃª ona na ukrzyÂ¿owaniu, pogrzebie i pustym grobie.
Â Â Â Nie zawieraÂ³a â€“ ona opisu zmartwychwstania ani widzenia siÃª Jezusa z uczniami.
Â Â Â Natomiast w niektÃ³rych dzisiejszych wersjach ksiÃªgÃª tÂ± zamyka zmartwychwstanie Jezusa.
Â Â Â Badacze Biblii zgodnie twierdzÂ±, Â¿e to zakoÃ±czenie zostaÂ³o dopisane pod koniec II wieku.
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Â Â Â Zatem jeÂ¶li Ewangelie Â¶w. Marka poddano tak drastycznym przerÃ³bkom, to rÃ³wnieÂ¿ naleÂ¿y
podejrzewaÃ¦, Â¿e to samo spotkaÂ³o pozostaÂ³e ksiÃªgi Nowego testamentu.
Magdala
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