Poniższy tekst stanowi uzupełnienie do rozdziału o II Wojnie Światowej w książce
„Kościół oskarżony”.
Z tekstem rozdziału można się zapoznać tutaj: http://analizy.biz/marek1962/kwh.pdf
Mam nadzieję, że poniższe uzupełnienia przyczynią się do lepszego zanalizowania
zagadnienia.
Więcej o książce tutaj: http://www.analizy.biz/ksiazkiapologetyczne/

Hitler wychodzi z koś cioła

Do zdjęcia załączony był opis:
Przypadkowe zdjęcie staje się symbolem. Adolf Hitler,
rzekomy "heretyk" opuszcza kościół morski w
Wilhelmshaven

1. Skąd pochodzi zdjęcie?
Jak wiele innych prezentowanych przez antykatolickie strony zdjęć, fotografia pochodzi z wydanej przez nazistowskie
Ministerstwo Propagandy w 1940 roku propagandowej broszury Unser aller Hitler. Wie man Euch den Führer zeigte
und wie er wirklich ist (czyli Nasz cały Hitler. W jaki sposób przywódca został ci pokazany i jak to jest naprawdę).
Książeczka skierowana była do ludności przyłączonej do Niemiec Alzacji, a jej celem było „ocieplenie” wizerunku
Hitlera i przekonanie czytelnika że „Hitler nie jest taki zły”. Tekst opatrzony wieloma zdjęciami przedstawiał Hitlera
jako pacyfistę, zwolennika praw obywatelskich, przykładnego chrześcijanina i obywatela. Wszystkie te tezy mają
mniej więcej taki sam związek z prawdą – czyli żaden.
Więcej na temat tej książeczki napisałem tu http://analizy.biz/opracowania/calyhitler.pdf
2. Z jakiego kościoła wychodzi Hitler na zdjęciu?

Otóż jest to kościół ewangelicko-luterański. Został zbudowany w 1872 roku w stylu neogotyckim. Uszkodzony w
czasie II Wojny Światowej, został odbudowany i ponownie konsekrowany pod nieco dziwaczną nazwą "Chrystus i
kościół garnizonowy".
Tak więc gdyby przyjąć, iż zdjęcie faktycznie świadczy o uczęszczaniu Hitlera do kościoła, to trzeba by było założyć, iż
dokonał konwersji na luteranizm.
Skądinąd wiadomo jednak, że dyktator III Rzeszy nie darzył sympatią żadnego wyznania chrześcijańskiego, może z
wyjątkiem utworzonego przez nazistów protestanckiego tzw. Kościoła Niemieckiego (więcej na ten temat
http://analizy.biz/opracowania/kosciolniemiecki.pdf)
Aktualne zdjęcia kościoła można obejrzeć pod adresem https://www.google.pl/maps/place/Evangel.Luth.+Pfarramt+Christus+und+Garnisonkirche/@53.5173714,8.1202279,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipOLp1pRVw0YT4NjEMhKBr
kOQE6cKL8XfJEjXGxQ!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOLp1pRVw0YT4NjEM
hKBrkOQE6cKL8XfJEjXGxQ%3Dw203-h360-kno!7i2988!8i5312!4m13!1m7!3m6!1s0x47b69397c78f6361:0xebca68a13d4758e8!2sAm+Kirchpl.+1,+26382+Wilhel
mshaven,+Niemcy!3b1!8m2!3d53.51745!4d8.12062!3m4!1s0x47b69397c69a2319:0xcb507f70cb8831d3!8m2!3d53.
5175014!4d8.1207714
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Zapewniam, iż dołożyłem starań by przedstawione w książce treści były zgodne z faktami. Jeśli dostrzeżesz, szanowny
Czytelniku w przedstawionych tu danych jakieś merytoryczne błędy, będę wdzięczny jeśli pomożesz mi wskazując je wraz z
odpowiednimi źródłami. Więcej danych i artykułów na poruszone tematy znaleźć można na stronie www.analizy.biz/katalog

