Chętnie odwiedzam Waszą witrynę, ponieważ można na niej
znaleźć wiele ciekawych, mądrych artykułów.
Jak podałem w temacie, jestem agnostykiem, ponieważ sądzę, że
jest to najwłaściwsze podejście co do filozoficznych pojmowań
ducha czy Absolutu etc.
Nie mam również nic przeciwko ateizmowi, ponieważ jest to
pogląd, który nie stoi naprzeciwko nauki, choć agnostycyzm
jest bardziej naukowy.
W niniejszej wpisie, pragnę ukazać Państwu kilka punktów,
które dowodzą fałszu sekty rzymsko-katolickiej. Dlaczego
akurat tej sekty? Ponieważ ma ona wyznaniowy monopol w naszym
cudownym kraju, a wielu moich rodaków jest przez nią
manipulowana przez swoją ogromną niewiedzę. jako Polak,
powinienem skupić się właśnie na tej sekcie.

Oto niektóre powody, które świadczą przeciw katolicyzmowi:

1. Katolicyzm nie jest nurtem jednolitym. Jest wiele sekt w
łonie tego nurtu. Większość – "posoborowcy" jest bardzo
zliberalizowana. Pozostałe sekty tworzą odrębne struktury
niepodległe papieżowi, np. starokatolicy, mariawici,
polskokatolicy, konklawiści, sedewakantyści, palmarianie etc.
Istnieją również sekty w łonie Kościoła rzymskiego, jak
lefebryści, którzy prowadzą "dialog" z Watykanem, ale ich
najbardziej bojowy biskup Williamson został przez nich
wyrzucony!!!

2. Katolicyzm nie jest nurtem najstarszym w chrześcijaństwie.
Pierwotne kościoły już dawno nie istnieją, zmiecione z
powierzchni Ziemi przez Rzym.
Z obecnych Kościołów najstarsze są orientalne i asyryjskie,
które trzymają się starych doktryn potępionych przez Rzym i
Konstantynopol w V w.
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długotrwałej schizmy wobec prawosławia, które wyłoniło się w V
w. Papieże odrzucili zasadę pentarchii i powszechność, a
zatem nie są katolikami, w ścisłym znaczeniu tego słowa.

4. Katolicyzm, który tak powołuje się na "tradycję" jednak od
tej tradycji odszedł, tworząc nowinkarskie dogmaty filioque,
nieomylności papieskiej etc.

5. Pierwszym papieżem był zapewne dopiero Damazy w IV w.
Jednak wtedy nikt by nie pomyślał o takich ekstremach jak

nieomylność papieska.

6. Prawdą jest, że Kościół rzymski mordował niewinnych ludzi,
a liczba ofiar była tuszowana. Jednakże nie o ilość tu chodzi,
lecz o jakość!

7. Wszystkie rzekome cuda i objawienia są propagandową
manipulacją!
Nawet Medjugorie, do którego katolicka tłuszcza non stop
przybywa jest przez niektórych katolików potępiane! Fatima, La
Salette i inne zaś są uważane za dzieła szatańskie przez
ewangelikanów.

8. Kościół prowadzi kampanię anty-naukową, propagując np. ID
zamiast ewolucji. Niechęć wobec rozwoju nauki towarzyszy
Kościołowi już chyba od 390 r. – czyli od powstania

9. Ciekawe, skoro Kościół nie radzi sobie z ewolucją, dlaczego
poradził sobie z heliocentryzmem?

10. Samo Państwo Kościelne powstało na mocy fałszywego
dokumentu w VIII w. a obecny Watykan na mocy traktatów z
faszystami.

11. Współpraca Kościoła z faszystami jest oczywista! Dowódca
Ustaszy Pavelić był osobiście pobłogosławiony przez Pacellego,
a biskup Hudal pomagał nazistom uciekać do Argentyny Perona.

12. Nie dość, że katolicyzm powołuje się na paskudną
kompilację ksiąg jaką jest Biblia, to jeszcze stworzył dogmaty
całkowicie jej przeczące!

13. Żywoty poszczególnych papieży pozostawię bez komentarza!
Warto pamiętać, że Leon X był ateistą, który oszukiwał głupie
"owieczki".

14. Istnienie tak Jezusa jak i apostołów jest co najmniej
wątpliwe! Nawet jeśli takowy Jezus istniał, nic o nim nie
wiemy pewnego! Co do Piotra, nawet jeśli istniał, nie postawił
swej stopy w Rzymie!!!

To na razie wszystkie moje uwagi co do katolicyzmu.
Dowody przeciwko tej sekcie można mnożyć! Mądrych książek by
nie wystarczało, by o tym napisać!

Proszę o dyskusję i Wasze opinie w tej sprawie.
Pozdrawiam,
Agnostyk Hubert

