
La Bíblia no és històricament fiable

"No hi pot haver dubte que l'arqueologia ha 

confirmat la historicitat en substància de les 

dades proporcionades per l'Antic Testament ... 

L'arqueologia ens facilita cada vegada més la 

possibilitat d'interpretar cada fenomen 

espiritual i tendència religiosa de l'Antic 

Testament a la llum de les seves veritables 

fonts, el seu veritable rerefons i origen".

William F. Albright

"Arqueology and the Religion of Israel"

"El nombre de manuscrits (en grec original), 

d'antigues versions d'altres llengües, i de cites 

en les obres d'autors cristians de l'església 

primitiva, és tan gran que és pràcticament 

segur que la correcta interpretació de cada tros 

dubtós del Nou Testament es troba preservat 

en alguna d'aquestes autoritats de l'antiguitat. 

Tal afirmació no es pot fer de cap altra obra 

antiga del món sencer".

Frederick Kenyon

"Our Bible & the Ancient Manuscripts"

"... han tractat de posar en ordre la història de 

les coses que entre nosaltres han estat 

certíssimes ..."

Lluc historiador del S I DC

Jesucrist va ser només un gran mestre moral

"Aquest home o era -i és encara- el Fill de Déu, 

o un malalt mental, o alguna cosa pitjor que un 

malalt mental. Podràs recloure’l per ximple, o 

escopir-li a la cara i matar-lo per demoníac; o 

pots agenollar-te davant d'Ell i reconèixer-lo 

com a Senyor i Déu. Però deixem de sortir amb 

aire de superioritat a dir tonteries com ara 

"Crist va ser un gran mestre humà". Ell no ens 

permet aquesta alternativa; és més, va voler 

fer-la insostenible".

C.S. Lewis

"Cristianisme i res més" Ed. Carib

"Jo podia acceptar que Jesús hagués estat un 

màrtir, o la personificació del sacrifici, i un 

mestre diví, però no que hagués estat l'home 

més perfecte que mai hagués nascut".

Mohandas Ghandi

Jesús mai va ressuscitar

“Jesús havia planificat recuperar-se després de 

ser sepultat, la qual cosa va donar lloc al 

sorgiment del "misteri" de la tomba buida".

Hugh J. Shonfield

"The Passover Plot"

"Mentre parlaven d'això, Jesús es va plantar 

enmig d’ells i els digué: “La pau sigui amb 

vosaltres!” Es van espantar, i en la seva 

torbació es creien veure un esperit. Ell els hi 

digué: Perquè us alarmeu? Perquè us venen 

aquests dubtes al cor? Mireu les meves mans i 

els meus peus, que soc jo en persona; palpeu, 

mireu, que un esperit no té carn ni ossos, com 

veieu que jo tinc".

Evangeli de Lluc 24:36-39

"I si Crist no ha ressuscitat, en aquest cas, la 

nostra predicació és buida, i ho és també la 

vostra fe".

Primera carta als cristians de Corint 15:14

El cristianisme coarta la llibertat personal

"El cristià és d'un costat plenament lliure, 

senyor de tot, no submís a ningú; d'altra 

banda, és plenament obedient, servent de tots, 

submís a tot el món".

Martí Luter

"Si Déu no existeix, de veritat tot es pot 

permetre; i l'home es troba per tant desemparat 

perquè no troba res en què confiar, ni dins ni 

fora de si mateix".

Jean-Paul Sartre

"Existencialism & Humanism"

Som cristians per condicionament social

"La religió és un fenomen rigorosament social. 

La gent d'avui té por de prendre aquelles 

decisions autèntiques i solitàries que són la 

condició de viure en forma honesta i lliure. 

Deixa que el grup social a què pertany prengui 

les decisions i sostingui les conviccions per ella. 

El raciocini i la investigació són rebutjats a 

favor de dogmatisme, els prejudicis i les 

pressions psicològiques del grup".

(Universitari canadenc)

"Jo vaig entrar a contracor en el regne de Déu, 

esglaiat per les proves històriques que 

evidencien les pretensions de Jesús".

JW Montgomery

"History & Christianity"

"La fe d'un cristià no és un salt al buit, ni el 

tenir fe en la fe, ni fe cega en l'autoritat, ni de 

bon tros una incertesa radical. És el posseir la 

convicció ferma que l'auto-revelació de Déu en 

Jesucrist és la clau per excel·lència de 

l'existència. És una decisió raonable que 

segueix a la reflexió racional".

Os Guinness

"The Dust of Death"

La presència del mal i del sofriment en el món 

prova que Déu no existeix

"El més greu és la manca d'amor i de caritat, 

l'espantosa indiferència cap al proïsme que viu 

al costat nostre i és assaltat per l'explotació, la 

corrupció, la misèria i les malalties".

Mare Teresa

"Something Beautiful for God"

"En la forma en què ho hem plantejat, el misteri 

de l'univers demana una resposta teològica. En 

el sofriment i en el gaudir, els homes volen 

comprendre el perquè del seu goig i la finalitat 

del sofriment. Veuen coses bones i coses 

dolentes, coses belles i coses lletges, i busquen la 

raó -una raó final i absoluta- de que aquestes 

coses siguin així".

Aldous Huxley

"En fer-se home en Jesús, Déu no va ser com un 

comandant que surt ràpidament al capdavant 

per inspeccionar sense córrer pràcticament cap 

risc personal, sinó un Crist que es va mostrar 

disposat a viure a les trinxeres, a conèixer els 

perills, a sentir el foc enemic . No hi ha un altre 

Déu amb ferides ".

Os Guinness

"The Dust of Death"



defugiment

Exposició de pintura

Antonio Soto

El cristianisme és per febles

"És impossible considerar compatibles la 

mediocritat i la vida cristiana. Crist no ens 

crida a una vida mediocre i fàcil, sinó a una 

vida de deixeble plena de dinamisme infós per 

Crist mateix ... Jesús es converteix en el nostre 

model d'excel·lència ".

Mark Hatfield

(Senador nord-americà)

"La religió és el sospir de l'ésser oprimit, el cor 

d'un món sense pietat, així que és l'alegria dels 

ambients tristos. És l'opi del poble. Acabar 

amb la religió serà acabar amb l'alegria fictícia 

del poble per així trobar la seva veritable 

felicitat ".

Karl Marx

Obres completes Tom 3

"La religió és la neurosi obsessiona’l universal 

de la humanitat; de la mateixa manera que la 

neurosi obsessiva dels nens, va sorgir del 

complex d'Èdip, de la relació amb el pare".

Sigmund Freud

"El futur d'una il·lusió"

Deu raons per no creure en Déu... o per creure

Totes les religions són iguals

"La veritat és una en totes les religions, i per 

mitjà d'ella es podrà aconseguir la unitat del 

món".

Bahá'u'lláh

"The Bahai Faith"

"El relativista religiós afirma prendre 

seriosament a gairebé totes les religions, però 

en realitat no pren seriosament a cap. No ha 

comprès quant està en joc en les discrepàncies 

religioses".

Jay Newman

"Foundations of Religious Tolerance"

"Jesús li diu: Jo sóc el camí, la veritat i la 

vida; ningú no arriba al Pare si no és a través 

de mi ".

Evangeli de Joan 14:6

Vivim en una societat poscristiana

"No existeix ... res més lliure que l'home que 

no desitgi res en aquest món ... Només si 

l'home es lliura de tota cosa creada, pot tenir 

llibertat per dirigir la voluntat cap a les coses 

de Déu ... Tot el que no sigui Déu, no és res, i 

s'ha de considerar com res ".

Tomas À Kempis

"La imitació de Crist"

"Per Crist s'han iniciat moviments ... de 

transformació interior de vides humanes, de 

canvis d'estructura política, de producció i 

distribució de béns per suplir les necessitats 

físiques dels homes, d'esforç per tractar les 

malalties, d'afany per millorar les relacions 

interracials ... en l'art, en la religió, en els èxits 

de l'intel·lecte humà ".

Kenneth Scott Latourette

"Anno Domini"

"Fas créixer l’herba per al bestiar i les plantes 

per a les necessitats de l'home, a fi que la terra 

en tregui el pa ...".

Salm 104:14-15

La ciència contradiu la fe cristiana

"Tot el procés del pensament humà, el que 

anomenem raciocini no té valor si és el resultat 

de causes irracionals. Per tant, tota teoria de 

l'univers que consideri la ment humana com el 

resultat de causes irracionals, es pot descartar, 

perquè constituiria la prova que les proves no 

existeixen".

C.S. Lewis

"Miracles"

"El pur atzar, totalment lliure però cec, a 

l'arrel del grandiós edifici de l'evolució: tal 

concepte central de la biologia moderna ja no 

figura com una hipòtesi entre diverses altres 

possibles o concebibles, sinó que és l'única que 

quadra amb la realitat observada i 

comprovada".

Jacques Monod

"Chance and Necessity"

”El problema dels cristians és que creuen en 

Déu per por a la foscor”. 

Stephen Hawking

“El problema d’alguns ateus és la por a la 

Llum” 

John Lennox


