Sylwia Plata Çalış
11 godz. temu w pobliżu: Antalya, Turkey · Edytowany ·
•
Fragment ten pokazuje inny widok na życie Chrystusa. Podobne
relacje pochodzą ze znalezionych w 1945 w Nag Hammadi starożytnych
manuskryptów. Rękopisy te, w tym Ewangelia Tomasza, Ewangelia
Filipa i Sekretne Objawienie Jana, przedstawiają tzw. wersję gnostycką
chrześcijaństwa, która różni się znacznie od oficjalnej linii Kościoła.
Prześladowane i często odcięte od siebie, starożytne wspólnoty
chrześcijańskie miały bardzo różne opinie na temat fundamentalnych
doktryn dotyczących narodzin Jezusa, życia i śmierci.
Dopiero z ustanowieniem chrześcijaństwa jako religii państwowej
Cesarstwa Rzymskiego, cesarz Konstantyn polecił 300 biskupom, by
wydali ostateczną deklarację doktryny chrześcijańskiej.
To tak zwane Credo Nicejskie potwierdziło model chrześcijańskiej
wiary, które jest do dziś obowiązujące.
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/znaleziono-rekopis-potwierdzajacy-zejezus-mial-zone/lk4fc#.UsPshtlfruk.facebook

Znaleziono rękopis potwierdzający, że Jezus miał żonę
wiadomosci.onet.pl
Znaleziony ostatnio fragment starożytnego papirusu dowodzi, że Jezus był żonaty z Marią
Magdaleną? Tak twierdzą naukowcy. Odkryty kawałek papirusu ma wymiary 8 na 4 cm i
zaprzecza wierze wyznawanej pr...
Chcesz oglądać więcej postów publikowanych na stronie Onet Wiadomości?
1Lubię to! · · Udostępnij · Wstrzymaj powiadomienia
• 8 osób lubi to.
•
Matt Demaskator Jacy "naukowcy" znowu? Naukowcy to twierdzą, że nie ma
żadnych naukowych dowodów na istnienie Jezusa. Ile razy można o tym mówić?
11 godz. temu · Lubię to! · 2
•
Maria Em-dzej Jest wiele teorii..na ten temat..ponoc znaleziono ich prochy..wiec ta
teoria ktora my znamy upada..ale boja sie to opublikowac..
7 godz. temu · Lubię to!
•
Joanna Sławomir Mankiewicz Literackie postacie mają literackie żony.
4 godz. temu · Lubię to! · 1
•

•

Ryszard Pacak W Hiszpani co 20ty facet ma na imie Jezus. Wiekszosc z nich ma
zone. To imie tez jest dosc popularne w Ameryce Lacinskiej ...
3 godz. temu · Lubię to! · 3
Joanna Sławomir Mankiewicz Chcesz przez to powiedzieć, że któryś z tych facetów
jest bohaterem Ewangelii?
3 godz. temu · Lubię to!
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Stiopa Szto Dla mnie P.Ryszard chciał przez to powiedzieć, ze najpierw trzeba
UDOWODNIĆ , o jakim to Jezusie napisano..to po pierwsze* A po drugie...Ciekawe
jest jak wielu ludzi skłonnych jest od razu UWIERZYĆ w niesprawdzone PRZEZ
NICH "dowody", a jak nieskłonnych jest uwierzyć w FAKTY potwierdzone przez
WIELU świadków o dobrowolnej śmierci męczeńskiej Chrystusa i Jego
ZMARTWYCHWSTANIU........
2 godz. temu · Lubię to! · 1
Joanna Sławomir Mankiewicz WIELU świadków? Podaj chociaż jednego.
2 godz. temu · Lubię to!
Stiopa Szto Ci którzy nie zawchali się odać życia w obliczu próby Sw.Piotr a
następnie Szaweł - przesladowca i ZABÓJCA chrześcijan, który nastepnie został
ścięty.
2 godz. temu · Lubię to! · 1
Stiopa Szto Dodam że Sw.Piotr czując się niegodnym ukrzyżowania, u pozycji "tak
jak Chrystus" poprosił aby UKRZYZOWANO go DO GÓRY NOGAMI !!! A Szaweł
, po gwałtownym nawróceniu w obliczu spotkanie Chrystusa Zmartwychwstałego,
przyjął imię Paweł i nie wyparł się Ch...Zobacz więcej
około godziny temu · Edytowany · Lubię to! · 1
Stiopa Szto No i jeszcze jedno pytanie ... Czy Państwo wierzą w...ASTROLOGIĘ, bo
z państwa profilu wynika ze....TAK ???
około godziny temu · Lubię to!
Dariusz Gorski Tu pojadę sarkazmem: Jezus miał pewnie babcię, żonę Rebekę i
czworo dzieci w tym jedno nieślubne ... Imię Jezus, było tak często stosowane, jak
dawniej w Polsce Bolesław ... Demaskatorzy - proponuję zebrać wszystkich
lewaków za świadków, że widzieli, jak Jezus uprawiał seks z arabką Nawet nie
czytam tych waszych bzdur, bo szkoda na to czasu!
około godziny temu · Lubię to! · 1
Lucyna Wrzosek a niech sobie miał, bardziej podejrzane byłoby gdyby nie miał
około godziny temu · Nie lubię · 1
Lucyna Wrzosek przypominam, że za jego czasów nie istniało coś takiego jak celibat
około godziny temu · Nie lubię · 1
Mieczysław Jacek Skiba Jezus był zwykłym Człowiekiem - zachowywał się jak
zwykły Człowiek jadł, pił, założył rodzinę - gdy stał się Mistykiem nauczał i
pomagał potrzebującym - zabity/ukrzyżowany - nie zmartwychwstał ! I właśnie
dlatego dla mnie jest Bogiem wcielonym jak my wszyscy.
około godziny temu · Lubię to!
Lucyna Wrzosek dobra - to teraz odszołomienie: wg przepowiedni KK w Polsce
będzie dopiero dobrze, jeśli rządzić będzie Polka - Słowianka, która pochodzi z linii
rodowej Jezusa, skoro miał żonę miał i dzieci - inaczej przepowiednia byłaby bajką
około godziny temu · Nie lubię · 1
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Dariusz Gorski Noooo Stary, to kiedy mam zacząć Cię uwielbiać i modlić się do
Ciebie
około godziny temu · Lubię to!
Lucyna Wrzosek takich Jezusów było pełno, mamy nawet polskiego - Popiełuszkę,
może dlatego nie jest ubóstwiany bo nie zginął na krzyżu
około godziny temu · Nie lubię · 1
Lucyna Wrzosek co z tego skoro ludzie zawsze chcą widzieć mesjasza świętszego od
papieża, cudotwórcę a zwykłych normalnych ludzi nie zauważają?
około godziny temu · Nie lubię · 1
Mieczysław Jacek Skiba Jezus nie wymaga byś Go wielbił i się do Niego modlił - ale
możesz Go tak 'wykorzystać' bo jest Bramą do Nieba jak każdy Zbawiony kto się z
Bogiem zjednoczył. Jeśli i ja taką Bramą się stanę to po mojej śmierci możesz za
moim pośrednictwem dotrzeć do Boga również. Ksiądz Jerzy też Ci może pomóc
dotrzeć do Boga bo Jest Zbawiony. Proste ?
około godziny temu · Lubię to!
Lucyna Wrzosek nie trzeba ginąć męczeńską śmiercią, żeby być zbawionym
około godziny temu · Nie lubię · 1
Mieczysław Jacek Skiba wystarczy Pragnąć Boga i starać się być dobrym
około godziny temu · Lubię to!
Lucyna Wrzosek każdy boski widział w drugim człowieku człowieka - mimo
wszystko
około godziny temu · Lubię to!
Joanna Sławomir Mankiewicz Stiopa Szto: "A jaki interes mieli owi świadkowie
oddając swoje życie ???" Podaj datę śmierci któregoś z 12-tu? Postacie historyczne
są jakoś udokumentowane w historii, niestety bohaterowie Ewangelii poza nią nie są
znani - to postacie literackie, wymyślone.
około godziny temu · Lubię to!
Dariusz Gorski Kto z Was przeczytał choć raz ... całe Pismo Święte i nad nim
medytował? Kto z Was czyta coś więcej, niż bełkot ludzi na fb o ideach typu new age
oraz bram do innych światów. Sam doświadczyłem bezpośredniego kontaktu z JCH i
nie zamierzam się nad tym wywodzić. Jeden z 200 upadłych aniołów, "pomaga
wam" odnaleźć "własną i właściwą " drogę do raju. Szkoda mi Was ...
około godziny temu · Lubię to!
Lucyna Wrzosek nie histeryzuj Dariuszu, ja przeczytałam, znam na PŚ na wyrywki i
wcale nie uważam, że ten kto nie przeczytał jest gorszy
około godziny temu · Lubię to!
Lucyna Wrzosek szkoda mi was może powiedzieć muzułmanin, bo żaden z nas nie
przeczytał Koranu...
około godziny temu · Lubię to!
Dariusz Gorski Tak i każdemu z muslimów, objawia się Mahomet dobre -

zapamiętam
około godziny temu · Lubię to! · 1
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Dariusz Gorski Dobra, kończę dyskusję w jak widzę doborowym towarzystwie ...
Brak argumentów, przeciw brakowi argumentów ... więc polemika jest bezcelowa pozdrawiam.
około godziny temu · Lubię to!
Lucyna Wrzosek a nad czym tu polemizować? "wiara bez uczynków jest martwa" i
jest osobistą sprawą każdego
53 minut(y) temu · Lubię to!
Joanna Sławomir Mankiewicz Czym innym jest wiara, a czym innym wiedza.
Dariusz nie odróżnia swoich urojeń od wiedzy historycznej.
50 minut(y) temu · Lubię to!
Lucyna Wrzosek wiara musi opierać się na sprawdzonej wiedzy, inaczej to
łatwowierność
49 minut(y) temu · Lubię to! · 1
Lucyna Wrzosek ja nie muszę podpierać się Jezusem ani nikim innym, bo ja to ja i
odpowiadam za siebie, ewentualnie za swoje otoczenie
48 minut(y) temu · Lubię to! · 1
Mieczysław Jacek Skiba Bóg i Chrystus mieszka w każdej Istocie - w tym

w każdym Człowieku - gdy Ludzkość sobie to w końcu uświadomi
skończą się bezsensowne wojny - w tym religijne - nastanie Pokój, a
Człowiek będzie dla drugiego Człowieka wreszcie Człowiekiem !
4 godz. temu · Lubię to! · 4
• Sylwia Plata Çalış Ja myślę, że komuś zależeć powinno na tym, aby to szybko zbadać i
ewentualnie potwierdzić, albo zaprzeczyć. Inaczej wygląda to na kolejną chęć poróżnienia
ludzkości.
3 godz. temu · Edytowany · Lubię to!
•
Tom Kiejzo ...
- Jezusie, ludzie wyidealizowują cię, jakbyś był jakimś sterylnym odhumanizowanym androidem,
więc zadami ci pytania, takie ludzie, a ty mi odpowiedz jeśli zechcesz, Dobrze?
- Tak.
- Dłubałeś w nosie?
- Tak.
- Puszczałeś bąki?
- Tak, jak każdy człowiek.
- Robiłes kupę i siku?
- Oczywiście że tak.
- Wymiotowałeś?
- Tak, to nieodłączny element poznania mechanizmu ciała.
- Śmierdziałeś?
- Jak tu nie śmierdzieć, gdy idzie się dwa dni w Słońcu i nie ma się gdzie umyć.
- Miałeś nocne polucje?
- A który facet ich nie ma? Jasne że miałem.

- Stawał ci?
- Gdyby nie stawał, to znaczyło by, że mam ze sobą jakiś poważny problem.
- Bzykałeś się?
- Kto by sobie odmówił takiej przyjemności. Ciało jest wszechstronne, i należy zaspokajać wszelkie
jego potrzeby, byle by nie przesadzać i nie uzależniać od czerpania przyjemności.
- Miałeś żonę?
- Oczywiście. Miałem dobrą karmę, byłem przystojny, miałem gadanę, moje dłonie czyniły cuda, a
ptaka miałem takiego jak trzeba. Żal było by to wszystko zmarnować, a moja żona nie raz była ze
mną w siódmym niebie, bo wszystko robiłem jak na Boga przystało.
- To czemu ludzie o tym wszystkim nie mówią, czemu temu zaprzeczają?
- Bo ludzie wolą żyć w iluzji na jakiś temat, zamiast poznać prawdę.
2 godz. temu · Edytowany · Nie lubię · 2
•
Joanna Sławomir Mankiewicz Sylwio co należy szybko zbadać?
2 godz. temu · Lubię to!

