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Krikščionybės kilmės paslaptys.

Knygos pristatymas
Ši knyga aptaria ankstyvosios krikščionybės formavimosi periodą
tarp 29. ir 393. m. e. metų.
Krikščionys mano, jog Jono krikštas apie 29. m. e. metus padėjo
pamatą krikščionybei, nors taip tikrai nėra. Tuo metu, kai Jonas
krikštijo prie Jordano, nebuvo jokios krikščionybės. O pats Jėzus
iš Nazareto niekur, niekada krikščionybės neskelbė ir niekada
nesivadino Kristumi ar krikščioniu.
Krikščionybės pagrindus suformavo Saulius, vėliau pasivadinęs
Pauliumi. Pakankamai gerai žinoma Pauliaus gyvenimo
chronologija ir gana tikslus Pauliaus laiškų datavimas yra rimtas
pagrindas atidžiai pastudijuoti Pauliaus laiškus ir Apaštalų darbų
knygą. Taip galima atstatyti įvykius, kurie vedė į krikščionybės
atsiradimą.
Deja, lieka vien apgailestauti, kad formuojantis krikščionybei
daugelis pirminių šaltinių, kurie galėtų mums suteikti daugiau
žinių ir apie Jėzaus mokymą, augančios bažnyčios buvo
sunaikinti. Visiškai suprantama, jei kurie raštai buvo augančios
bažnyčios atmesti. Bet visiškai nesuprantama, kodėl tokia
gausybę rašytinių šaltinių reikėjo sistemingai naikinti?
Pasekmėje, tiriant krikščionybės kilmės klausimus, be keleto
kitų dar išlikusių istorinių šaltinių, esame ypatingai pririšti prie
Naujojo Testamento, kaip prie išlikusio istorinio šaltinio. Naujojo
Testamento duomenis sujungus su kitais istoriniais šaltiniais,
atsiskleidžia labai aiškus vaizdas, kaip atsirado krikščionybė.
Be to, kad išvengti bereikalingų ginčų dėl šaltinių tinkamumo,
šioje knygoje vertinami ir komentuojami vien krikščionių
kanonizuoti ir kiti oficialiai pripažinti raštai. Tų šaltinių pilnai
pakanka atstatant krikščionybės kilmės chronologiją.
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Šią knyga tikrai verta perskaityti visiems religijos mokytojams.
Čia pristatomi svarbiausius krikščionybės formavimosi epizodai
aptariami iki mėnesio tikslumu. Savo unikalumu knyga tikrai
atsakys į jus dominančius krikščionybės kilmės klausimus ir tikrai
padės rasti pagrįstą asmeninį požiūrį, kiekvienam skaitytojui!
Knygą „Krikščionybės kilmės paslaptys“ Lietuvoje platinama
interneto knygyne „Patogu pirkti “ Ją galite įsigyti ir kituose Lietuvos
knygynuose. Ieškokite šios knygos jūsų pamėgtuose knygynuose.
Gyvenantiems ne Lietuvoje skaitytojams, patariame šią knygą įsigyti
tiesiogiai tinklalapyje ir taip sutaupyti kaštus, persiuntimui iš Lietuvos į
užsienį. O jei jums priimtini DHL persiuntimo iš Vokietijos į užsienį
įkainiai, knygą persiųsime Jums ir į Lietuvą.
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