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Znaleziono starożytne wyznanie: „Wymyśliliśmy Jezusa Chrystusa”
Londyn (PRWEB UK) 08 października 2013 - Amerykański uczony biblijny Joseph Atwill pojawi się przed
brytyjską publicznością po raz pierwszy w Londynie w dniu 19 października by przedstawić kontrowersyjne,
nowe odkrycie: starożytne, niedawno odkryte wyznania udowadniają teraz, według Atwilla, że Nowy Testament
został napisany przez rzymskich arystokratów pierwszego wieku, oraz że sfabrykowali oni całą historię Jezusa
Chrystusa. Jego wystąpienie będzie częścią jednodniowego sympozjum zatytułowanym „Covert Messiah” {ang.
Zamaskowany Mesjasz} w Conway Hall w Holborn (Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
www.covertmessiah.com).
Choć dla wielu badaczy jego teoria wydaje się dziwaczna, a na pewno zdenerwuje niektórych wierzących,
Atwillowi chodzi o jego dowody by były ostatecznymi i jest przekonany, że ich przyjęcie jest tylko kwestią czasu.
„Przedstawiam moją pracę z pewną ambiwalencją, ponieważ nie chcę bezpośrednio powodować chrześcijanom
żadnej szkody," przyznaje, "ale jest to ważne dla naszej kultury. Czujni obywatele powinni znać prawdę o naszej
przeszłości, abyśmy mogli zrozumieć, w jaki sposób i dlatego rządy tworzą fałszywe historie i fałszywych bogów.
Często robią to w celu uzyskania porządku społecznego, które jest sprzeczny z najlepiej pojętym interesem
ludu.”
Atwill twierdzi, że chrześcijaństwo w rzeczywistości nie rozpoczęło się jako religii, ale wyrafinowany projekt
rządowy, rodzaj ćwiczenia propagandy, wykorzystywanej do pacyfikacji poddanych Cesarstwa Rzymskiego.
"Sekty żydowskie w Palestynie w tamtym czasie, które czekały na przepowiadanego Mesjasza-wojownika, były
stałym źródłem brutalnych powstań w pierwszym wieku," wyjaśnia. "Kiedy Rzymianie wyczerpali
konwencjonalne środki tłamszenia buntu, przenieśli się do wojny psychologicznej. Przypuszczali, że sposobem,
aby zatrzymać rozprzestrzenianie się gorliwej żydowskiej działalności misyjnej było stworzenie konkurencyjnego
systemu przekonań. To wtedy wymyślono historyjkę ‘pokojowego’ Mesjasza. Zamiast inspirowanie działań
wojennych, ten Mesjasz nawoływał do pacyfizmu nadstawiania-drugiego-policzka i zachęcali Żydów do ‘dawania
na Cezara’ i płacenia podatków do Rzymu.”
Czy Jezus został oparty na prawdziwej osobie z historii? „Krótka odpowiedź brzmi: nie," nalega Atwill "w
rzeczywistości może on być jedyną fikcyjną postać w literaturze, którego całą historię życia można przypisać do
innych źródeł. Gdy te źródła są obnażone, nie ma po prostu nic.”
Najbardziej intrygujące odkrycie Atwilla przyszło mu do głowy, gdy studiował „Wojny Żydów” Józefa Flawiusza
[jedyny zachowanym, opowiedziany osobiście historycznym świadectwie Judei pierwszego wieku] obok Nowego
Testamentu. „Zacząłem dostrzegać ciąg podobieństw między tymi dwoma tekstami”, opowiada. „Mimo że
przepowiednie Jezusa wydają się być spełnione, co od wieków uznają uczeni chrześcijańscy, o czym Józef
Flawiusz napisał w Pierwszej wojnie żydowsko-rzymskiej, dostrzegałem dziesiątki innych. To, co wydaje się
umykać wielu uczonym jest sekwencja wydarzeń i miejsc posług Jezusa są mniej więcej takie same jak w
sekwencji zdarzeń i miejsc kampanii wojskowych [cesarza] Tytusa Flawiusza, opisanego przez Józefa
Flawiusza. Jest to wyraźny dowód na celowo skonstruowany wzorzec. Biografia Jezusa jest rzeczywiście
skonstruowane, od samego początku aż do samego końca, z wcześniejszych opowiadań, ale przede wszystkim
na biografii rzymskiego Cezara.”
Jak to mogło pozostać niezauważone w większości przebadaną książkę wszech czasów? „Wiele z tych
przypowieści są pojęciowe i poetyckie, więc nie wszystkie są oczywiste. Wszak autorzy nie chcieli aby
przeciętny wierzący zobaczył, co robią, ale cieli, aby czujny czytelnik to zobaczył. Wykształcony rzymianin w
klasie rządzącej prawdopodobnie rozpoznałby toczącą się literacką rozgrywkę.” Atwill utrzymuje, iż jest w stanie
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wykazać, że „Rzymski Cezar pozostawił nam swego rodzaj literacką zagadkę, która miała być rozwiązana przez
przyszłe pokolenia, a rozwiązaniem tej łamigłówki jest: ‘Wymyśliliśmy Jezusa Chrystusa, i jesteśmy z tego
dumni.’”
Czy to początek końca chrześcijaństwa? „Prawdopodobnie nie” przyznaje Atwill, „ale to, co moja praca uczyniła
to danie pozwolenia dla wielu z tych, gotowy do opuszczenia religii, aby z czystym sumieniem zerwać. Mamy
teraz dowody, aby pokazać dokładnie, skąd wzięła się historia Jezusa . Chociaż chrześcijaństwo może być
pocieszeniem dla niektórych, może także być bardzo szkodliwą i represyjną, podstępną formą kontroli umysłu,
która doprowadziła do ślepej akceptacji pańszczyzny, biedy i wojny w całej historii. Do dziś, zwłaszcza w
Stanach Zjednoczonych , jest ona wykorzystywana do tworzenia poparcia dla wojny na Bliskim Wschodzie.”
Źródło:
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