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In welke betekenis is Rome veranderd?

IS ROME VERANDERD?
Er is niets op aarde veranderlijker dan een mens. Het is de mens die de
wereld veranderd en het wereldbeeld bepaald. Tot op zekere hoogte. Het
geschiedt alles onder de toelating van Elohim. Het ligt ook in de aard der
geschapen dingen zich te vervolmaken, dus te veranderen. Daarbij staan
twee mogelijkheden open, de positieve en de negatieve. De mens was door
de Schepper op aarde gesteld om de positieve zijde ter vervolmaking te
gebruiken, om de aarde vrij te maken van de dienstbaarheid waaronder de
satan deze had gebracht. Toen de satan erin geslaagd was om de mens als
voornaamste bolwerk van zijn tegenstand omver te werpen, heeft JHWH
voor herstel gezorgd..
De mensen en het bedenksel der mensen was en is ten enenmale boos
vanwege het kwaad dat ook de mensen bezette. De aarde is bezet gebied
van de satan. Wij leven allen onder Zijn heerschappij. Is het verwonderlijk
dat satan juist ons mensen inzet om stelselmatig tegen de Schepper te
strijden? De kerken, de religies, en dan meest de christelijke religies,
waaronder ook Rome valt, zijn voor satan de belangrijkste instrumenten
om de mensen, maar vooral om Elohim de loef af te steken, Hem van Zijn
heerschappij te beroven.
Heel de wereld is in beweging. Rust roest. Ook Rome is in beweging. Het
nieuws toont ons regelmatig berichten waaruit valt op te maken dat er ook
binnen de Rooms Katholieke kerk grote veranderingen plaatsvinden. De
paus betuigt zelfs spijt voor alle misstappen en aangebracht leed van de
kerk en van zijn voorgangers. Het leed der Inquisitie, het leed de joden
aangedaan, de terechtstelling van Johannes Huss, etc.
Het lijkt alsof er in Rome ontwikkelingen gaande zijn die ten goede
uitgelegd zouden mogen worden. Wij zien dan ook dat de Protestanten niet
meer zo in scherpe tegenstelling met Rome blijven staan. De PKN nodigt
Rome zelfs uit tot eenwording. Velen zien in Rome dan ook niet meer dat
gevaarlijke monster hetwelk de Reformatoren erin zagen. Via oecumene en
“Samen Op Weg” kan er voor andere protestantse richtingen best wel met
Rome worden samen gewerkt.
De vraag is en blijft ondanks dat gewettigd of er ooit wel met Rome kan
worden samen gewerkt? Is een redelijk gesprek met Rome ooit wel
mogelijk?
Of is de roomse vos tegelijk met zijn haren ook zijn streken verloren?
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Er is een diepgaand onderzoek noodzakelijk om op deze vragen een
antwoord te geven. Wij zullen de vruchten van Rome’s boom moeten
proeven en beproeven of dat betrouwbare en eerlijke vruchten zijn. Daarbij
is een vergelijkend onderzoek met de Schrift en traditie noodzakelijk.
Rome wordt gerangschikt onder het christendom als wereldgodsdienst. Dus
zijn er nog heel wat “christenen”. Wij hebben te onderzoeken of Rome de
naam “christen” mag dragen, ja dan nee.
Aan de hand van diverse plaatjes -een plaatje spreekt dikwijls boekdelenzullen wij laten zien wie Rome is en wat Rome praktiseert.
Wanneer wij ons maar even bezig houden met het zoeken naar de wortels
van Rome, stuiten wij al heel spoedig op gebruiken die wijzen naar en
afstammen van astrologie, hekserij, magie, afgodendienst, geweldpleging,
perversiteit, etc., zoals reeds door Nimrod en zijn tijd werd gepraktiseerd.
Sem, de rechtvaardige zoon van Noach, zou Nimrod hebben vermoord
vanwege diens satanisme en kwade praktijken. Kort voor zijn dood had
Nimrod zijn eigen moeder Semiramis getrouwd en haar bevrucht. Nimrod
woonde in Ur, het Babel van oude tijden. Nadat Nimrod gestorven was
overtuigde Semiramis de bevolking van Babel dat Nimrod een god was, de
god Baal, en dat zij dus een godin was, nl. de koningin des hemels. Hieruit
is de satanische Baaldienst ontwikkeld, waarnaast geheime genootschappen
ontstonden, waarheen de wortels van de hedendaagse Vrijmetselaars,
Mormonen, Illuminati, e.a. zijn te herleiden. Semiramis gaf voor het enige
medium te zijn tussen “god” en de mensen.
Het kindje dat Semiramis voortbracht was Horus, die zij de reïncarnatie
van Nimrod noemde. Semiramis en Horus zou voorbeeld staan voor Maria
en Jezus. Het symbool voor Semiramis is de maan (Isis/Diana). Nimrod
zelf was de zon, Sol, Baal en Horus.
Semiramis was voor mensenoffers, speciaal kleine kinderen. Zij was ook
voor het celibaat der priesters. Ook was zij de eerste die mensen aan een
kruishout liet dood spartelen, zodat het kruis in Babylon en Egypte een
occult symbool werd (ANKH-kruis).
Semiramis bracht nog een kind ter wereld, dat zij de naam Tammuz gaf.
Ez.8:14. Tammuz betekent levensscheut, godheid van de plantengroei..
Deze zou ook een reïncarnatie van Nimrod zijn. Hiermee was het
fundament gelegd voor de moeder en kind cultus, hetwelk model zou staan
voor de Verlosser en Medeverlosseres. Daarbij plaatst de satan de mensen
op een zijspoor.
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De Maria-verering is heel erg in vandaag de dag, en de huidige paus
verwacht de spoedige verschijning van Maria. Iedereen op aarde zal haar
volgens de paus krijgen te zien. De verschijning van Maria zal een deel zijn
van een grote calamiteit in deze wereld. Zij zal tonen dat zij een mannelijke
zoon heeft gebaard, die de wereld zal regeren met ijzeren vuist, aldus de
paus. Wij mogen er naar raden wie dat zal kunnen zijn. Misschien zal men
van prinses Diana wel DNA hebben afgenomen om te klonen, na haar
dodelijke ongeluk in Parijs, en dat een van haar zonen William of Harry
een nieuw “Jezus-figuur” zal worden.
In Egypte noemde men Semiramis Isis. Nimrod noemde men Osiris als
volwassene en Horus als kind. Het oog, als het Alziend Oog dat men in een
piramide tekent zou het oog van Osiris/Horus zijn.
In werkelijkheid was de godsverering van hen een natuurreligie, waarbij de
mens en de natuurkrachten centraal staan. De planeten werden als goden
aanbeden, vooral de zon-aanbidding overheerste.
In Egypte praktiseerden de priesters een soort transsubstantiatie (omzetten
van de stof). Zij zeiden in staat te zijn om de zonnegod Osiris te
transformeren in een soort wafel. Zij lieten de mensen tijdens een massabijeenkomst het lichaam van hun “god” eten, waardoor hun zielen
gereinigd zouden worden. Op de wafels stonden de letters IHS, die model
staan voor Isis, Horus en Seb. Rome zegt echter dat dit de eerste drie letters
zijn van de naam Jezus in het Grieks. Dat berust op misleiding.
Na het begin der christelijke jaartelling is de vervalsingsmachinerie op
gang gekomen, waarmee satan de werkelijke waarheid trachtte te
verdoezelen. Hij gebruikte daarbij vooral de joden in Alexandrië in Egypte,
waar zeer veel joden op een kluitje woonden. Daar werden de bijbelboeken
veranderd en werden allerlei apocriefen opgesteld. Later, toen het
Romeinse wereldrijk ten onderging, kreeg Constantijn de Grote de macht
in handen. Hij kreeg in een droom een soort kruisteken te zien in de lucht,
met de vermelding erbij dat hij in dit teken zou overwinnen. Constantijn
meende dat Elohim hem dat kruis had laten zien en werd zogenaamd
christen. Op de schilden van zijn soldaten liet hij het kruis plaatsen, wat in
feite het Egyptische ANKH-symbool was. Evenwel bleef Constantijn een
verwoed zon-aanbidder, dus Baaldienaar. Constantijn gaf zichzelf de titel
Summus Pontifex, de eerste officiële titel voor de paus.
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Constantijn gaf opdracht aan bisschop Eusebius om 50 bijbelboeken te
verzamelen om daaruit een vaste afgesloten canon samen te stellen. In die
tijd waren er ook goede bijbelboeken in omloop, deze verkoos Eusebius
niet, maar nam de vervalste en veranderde geschriften uit Alexandrië, die
door de gnostieken waren vervaardigd. Origenes heeft een voorname rol
gespeeld daarin. Die valse geschriften werden de basis van de R.K.kerk,
waaruit de Vulgata werd vertaald (in het Latijn). Rome is verantwoordelijk
voor alle veranderde Bijbelvertalingen in de wereld, waar de valse pen der
schriftgeleerden de echte waarheid heeft willen verbloemen. De King
James, de Luther-bijbel en de Staten-Vertaling zijn het meest betrouwbaar.
Constantijn introduceerde de Baaldienst in een toen reeds diep vervallen
christelijke kerk. Iconen met Maria en Jezus, met een halo om Zijn hoofd,
wijzen naar de koningin des hemels, Isis en Horus en Tammuz, met
transsubstantiatie, priesterdiensten als bemiddeling tussen “God” en
mensen, hetwelk overgenomen was uit de oude Babel-mysteriediensten.
Alzo werd Rooms-Katholicisme een mix van hekserij, occultisme,
judaisme, astrologie en verworden christendom. Andersdenkenden werden
systematisch verbannen, vermoord door de Inquisitie, met de Jezuïeten als
de geheime kerk-politie. De Jezuïetenorde groeide uit tot een geweldig
apparaat om de wereldeconomie te beheersen, met grote banken en
militaire macht. De Jezuïeten gebruikten hekserij, trance-meditaties,
tongentaal, hypnose, om alzo Bijbelgetrouwe christenen te misleiden. Zij
hebben zelfs een geheime paus, die de eigenlijke paus is, de zogenaamde
“zwarte paus”, ( Peter Kolvenbach, de Black Pope). Deze zwarte paus is
een mysterieuze figuur en is supermachtig. De Jezuïeten helpen de
Vrijmetselaren, de Illuminati, Jehova’s, Mormonen, Chr. Science, etc. Om
uiteindelijk hen de voordelen van Rome te doen bevorderen.
Islam
Mohammed was een streng geselecteerd persoon die verleid was door een
vrouwelijke agent van het Vaticaan om een nieuwe godsdienst voor de
Arabieren te scheppen, onder superbegeleiding van het Vaticaan, zodat
Rome uiteindelijk Jeruzalem zou kunnen innemen voor de paus. Het plan
van het Vaticaan faalde, want toen de Moslims Jeruzalem veroverden
bouwden zij er de Moskee van Omar. De islam werd een zelfstandige,
snelgroeiende wereldgodsdienst, die het Vaticaan uitdaagde door Europa
binnen te vallen met hun kruistochten.
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De Illuminati
Zij komen voort en worden beschermd door de Jezuïeten, waarvan Ignatius
van Loyola de oprichter is. Het oorspronkelijke doel van deze orde is om
de Europese leiders onder controle te houden. De occulte Illuminati werden
de machtigste groep binnen het Vaticaan, die speciaal gericht was op de
controle van de wereld-economie, van de banken, van de politiek en
militaire macht, en om alle vormen van religie aan Rome dienstbaar te
maken. Ook de Klu Klux Klan is door de Jezuïeten opgericht.
Verder schiep het Vaticaan het communisme.
Om te begrijpen waarom Rome het communisme introduceerde en op de
been hielp, moeten wij de geschiedenis kennen van de tijd waarin
Constantijn regeerde. Constantijn verhuisde van Rome naar Constantinopel
(nu Istanbul), waar hij de Oosterse tak van de katholieke kerk opzette.
Enige tijd daarna ontstond er een fikse breuk tussen het Oosterse en
Westerse deel van de katholieke kerk. Constantinopel werd een gehate
rivaal van het Vaticaan.
De Oosterse kerk kwam onder bescherming van de Russische tsaren. Begin
1900 zag Rome haar kans schoon om wraak te nemen op de tsaren
(Romanovs). De Jezuïeten boden hulp aan Marx, Hegel, Engels en Trotsky
en gaven hun het geschrift “Het communistisch manifest”, hetwelk zij
onder de arbeiders in Rusland verspreiden. Toen het op een oorlog uitliep
gaf men Lenin grote steun de oorlog te winnen. De Communistische Partij
werd toen opgericht, die loyaal stond tegenover Rome. Van de Oosterse
kerk werden vele leiders vermoord. De strijd in Kosovo en Servië is een
verlengstuk van deze aloude vete tussen Rome en de Oosterse kerk. Daarbij
speelt de Islam een nevenrol.
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Jezuïet A. Kircher in zijn boek “Obeliscus Pamphilius” is een obelisk een
deel van de zonnedienst, de vinger van de zon. Een obelisk zou de
oneindige kracht der zon aantrekken.
De obelisk is een opgericht beeld (in het Hebreeuws matstsebah) dat niet
aanbeden of opgericht mag worden, Deut.16:22, 1Kon.14:23; 2Kon.3:2,
10-26; 2Kron.14:3; Jer.43:13; Micha 5:13. Een “chamman” is eveneens
een beeld of zonnepilaar, en is verboden, zie Jes.17:8, 27:9; 2Kron.34:4.
De oude Egyptenaren geloofden dat de geest van de zonnegod Ra in de
obelisken woonde (naar de uitstraling van kosmische energie, het
zogenaamde Sint Elmus-vuur). Rome heeft ooit zulke obelisken in Egypte
opgekocht en een ervan midden op het plein voor het Vaticaan geplaatst,
met er omheen een grote cirkel die in acht vlakken is verdeeld. De obelisk
is het mannelijke element en de cirkel waarin de obelisk in het middelpunt
staat is het vrouwelijke element. De acht vlakken wijzen naar het
achtvoudige spoor ter verlichting en inwijding. Er is ook nog een obelisk
naar Londen verscheept uit Egypte, en ook nog een naar Amerika, die staat
opgericht aan de Hudson.
Rome en de Illuminati aanbidden in de natuur overal zaken waarin een
zekere balans is waar te nemen. Op 21 maart en op 21 september zijn de
dagen in balans, dan zijn er 12 uren in de dag en 12 uren in de nacht,
tijdens de Equinoxen. Tijdens die balans in de natuur plegen zij sexrituelen, daar sex voor hen een vorm is van aanbidding der natuur.
Rome is een sex-religie!
Zie http://www.cuttingedge.org/n1034.html

De zonne-diensten
Zie 2Kon.23:11 over de zonnewagens, de verering van de zon, hetwelk de
grote zonde van Israël was.
11 En hij schafte de paarden af, die de koningen van Juda voor de zon gesteld
hadden, van den ingang van het huis des HEEREN, tot de kamer van
Nathan-melech, den hoveling, die in Parvarim was; en de wagenen der zon
verbrandde hij met vuur.

Het Rooms Katholicisme is een zonnedienst. Het plein voor de St. Pieter is
een zonneschijf/zonnewiel, met in het midden een obelisk. Volgens de
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Het Vaticaan
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In Ez.16:17 lezen wij dat Israël met het goud en zilver dat zij van Elohim
hadden gekregen afgoderij hadden gepleegd. De Companion Bible zegt
hierbij, dat zij mannelijke geslachtsdelen hadden gemaakt, de phallus of
Asherah. Ashar = recht, oprecht, uitgestrekt. Het is het phallussymbool, de
obelisk, zoals in Jes.57:8.
Ex.20:4 zegt geen gesneden beelden te mogen maken en hebben.
Kijk dan eens naar de zogenaamde “Monstrance” van Rome, die gebruikt
wordt als vertoning van de ronde wafel of hostie bij de
mis/eucharistie/commune.
De monstrance is een zon omringd door zonnestralen, waarop de letters
SFS staan geschreven, hetwelk staat voor 666. De F of Vau heeft
getalswaarde 6 in het Hebreeuws, en de S van de stau in het Grieks is
eveneens getalswaarde 6.

Diverse
Monstrances
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Het midden van de monstrance is het vlammende heilige hart. De
monstrance is een heidens zonnesymbool, waarvoor rooms katholieken hun
knieën buigen. Hiermee buigen zij in feite voor de zon!
Soms staat er ook IHS opgeschreven, net als op de hostie-wafel. I= van
Iesus, H= hominium en S= Salvator. Tezamen zouden dit de beginletters
van Iesous zijn.
In werkelijkheid wijst IHS naar Isis, Horus en Seb.
Sommige monstrancen hebben nog een liggende maansikkel onderin het
midden, welke zij “lunette” noemen, de maan-maagd. De zonneschijf bij de
maansikkel is een oud heidens symbool uit Babel, Syrië en India.
In de Egyptische religie droeg Isis de zonneschijf op haar hoofd en zijn ook
de maansikkels aanwezig. Op een munt van de paus uit 1963 staat een
vrouw met een monstrance en kruis afgebeeld. Lees hierover eens
Openb.17:4 en 18:3.
De beker met wijn die erop te zien is als cup, vertegenwoordigt hier het
geestelijke overspel, de hoererij van de vrouw, dat wijst naar de mix van
waarheid en leugen, christendom en heidendom.
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De koningin des hemels
In 1954 verklaarde paus Pius XII Maria officieel tot koningin des hemels
(ad caeli reginam). “God” is immers abstract, houdt Zich oneindig ver weg
en lijkt onbereikbaar. Maria zou dynamisch zijn en luistert naar de mensen.
Men noemt haar ook koningin van het universum, de Madonna. De
aanbidding van de koningin des hemels is een afschuwelijke zonde, zoals
in Jer.7:17-18 staat.
17 Ziet gij niet, wat zij doen in de steden van Juda, en op de straten van
Jeruzalem?
18 De kinderen lezen hout op, en de vaders steken het vuur aan, en de vrouwen
kneden het deeg, om gebeelde koeken te maken voor de Melecheth des hemels, en
anderen goden drankofferen te offeren, om Mij verdriet aan te doen.

Dit was een van de hoofdzonden waarom Israël uit haar land werd
verdreven. Door de koningin des hemels te aanbidden miskent men
Elohim.
Ook in Jer.44:16-17 is sprake van deze vorm van valse aanbidding. En in
vers 20-29 lezen wij het oordeel daarover.
De koningin des hemels werd in Egypte Athor genoemd, in Tibet Virgo
Deipare, in Griekenland Hestia en in Rome Juno en of Dove. De heidense
triniteit is als volgt:
De Vader-god, en de Zoon-god, plus de Maagd-moeder-god, als duif
(H.Geest) afgebeeld.
Maria met zonnekroon
in een ovaal (Mandorla)
en Jezus met zonnewiel
als aura
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De Bent Cross (het gebogen kruis, twisted cross)
De R.K.-auteur Piers Campton heeft in zijn boek “The broken cross:
Hidden Hand in the Vatican” de betekenis van het zogenaamde “gebroken
of gebogen kruis” uiteengezet. Volgens hem is deze soort van crucifix een
sinister symbool, hetwelk reeds door satanisten in de 6e eeuw werd
gebruikt. Aan het gebogen kruis hangt een zwaar toegetakeld menselijk
wezen, de Jezus-figuur. De magiërs uit de 6e eeuw noemden dit Bent Cross
het “Merk van het Beest”.
De laatste drie pausen die wij nu hebben gehad, zijn begonnen met het
herin voeren van dit symbool. Hiermee geven zij te kennen dat zij in
werkelijkheid geen traditionele pausen zijn, maar pausen zijn die op de
nominatie staan om religieus wereldleider te worden van de NWO.
Het gebogen kruis verschilt wezenlijk van de aloude in gebruik zijne
crucifix, die gewoon recht is. Wanneer men het gebogen kruis in een
bepaalde stand houdt, ziet men er de figuur van een bok (de satan) in!
Dat de huidige paus het Bent Cross vertoont, betekent een aankondiging
dat hij zich spoedig als religieus wereldleider zal ontpoppen, als de nieuwe
“christus” en “zoon van David”. In die positie heeft hij dezelfde
wonderkracht als de politieke antichrist, Openb.13:11-14.
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De paus maakt met zijn vingers
het satanische satir teken.

De mis of commune
De commune of heilige mis is een voortzetting van het bloedige offer aan
het zogenaamde kruis. Elke keer als de mis plaatsheeft is het een herhaling
van het offer van Christus aan het vloekhout, zoals Rome beweert.
De mis offert Christus dagelijks. De hemelse Vader zou daarmee zeer
ingenomen zijn en zou het dagelijkse offer van Zijn Zoon gretig
accepteren. Althans zo suggereert Rome.
De Bijbel verbiedt echter het dagelijkse offeren, zie Hebr. 7:22,27, 9:11-15
en 24-26, 10:11-14; 1Petr.3:18, en Hebr.6:6.
Wanneer wij Hebr.6:6 goed lezen, blijkt daaruit dat de crucifix eveneens
verboden is, daar deze de Heiland publiekelijk omhoog verheft en ten toon
stelt in Zijn diepste vernedering.
Het zogenaamde kruis is een symbool van satans tijdelijke overwinning op
de Heiland. Waarom zouden mensen dan nog langer het kruis, al dan niet
met het lichaam van Jezus eraan, vereren en in hun kerken vertonen? De
opstanding is immers meer en veel belangrijker dan de dood, 1Cor.15:1228.
Daarbij staat het archeologisch vast dat de Romeinen niet ten tijde van
Jesjoea de mensen “kruisigden” met uitgestrekte armen op een kruis. Zij
gebruikten rechtopstaande palen, soms met een heel klein dwarsbalkje om
de “kruislingen” wat steun te geven. Zij bonden de handen samen in
horizontale houding boven aan de paal. En zij sloegen pennen door de
benen en ook soms door de handpalmen, of door de onderarmen. In het
Rockefeller museum is het bewijs hiervoor te zien, zie
http://www.intournet.co.il/holyland/updates/cross.html

Op de afbeelding ziet u de
gedachte achter de mis.
Bovenaan de Vaderfiguur in
een driehoek, zoals het Alziend
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Oog. In het midden de Jezusfiguur aan een kruis, met erom
heen engelen. Eronder een
priester die de mis bedient
aan de menigte “gelovigen”,
en de wafel omhoog houdt.
In feite een zonnedienst.

Rome beweert dat het bij de mis om een onbloedig offer zou gaan. Christus
heeft in dat geval ook nooit gezegd dat men Hem moest her-kruisigen.
Verder wijst het naar kannibalisme als men Zijn lichaam werkelijk zou
eten via de hostie.
De mis is een puur menselijke uitvinding, waarbij de Heiland openbaar te
schande wordt gemaakt. Satan heeft een tijdelijke overwinning behaald op
onze Heiland en Verlosser, en kruisigt nu tijdens de mis Hem nog
geduriglijk.
Het volgende nieuws valt nog te melden over Rome, waaruit blijkt dat
Rome wel veranderd is, maar dan ten kwade, niet ten goede.
1. De leiders van de komende Nieuwe Wereld Orde zijn van plan om de
paus de nieuwe religieuze leider te maken van de NWO, dat is zoals
Openb. ons zegt, de valse profeet.
2. De paus draagt alle kentekenen van zulk een religieuze antichrist.
3. De R.K.kerk heeft de 10 geboden herschapen, waarin het gebod om geen
gesneden beelden te maken en die te aanbidden veranderd is. Alleen een
valse kerk doet aan zulke grove vervalsing.
4. De Maria-verering is simpelweg de herschepping van de aanbidding van
gelijkwaardige maagd-moeders en hun zon, zoals in heidense religies
gebruikelijk.
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5. De R.K.kerk predikt een evangelie van verzoening d.m.v. de verkoop
van deeltjes kledingstof, die men “scapulars” noemt. Ook komt de aflaat
weer in circulatie.

3. Het Wesak-feest in maart, als geboortedag van Boeddha.

Rome en de evolutie-leer
Rome onderschrijft momenteel de evolutie-leer. Paus Johannes Paulus II
heeft in een lijvig document de tegenwoordige positie van de R.K.kerk
uiteengezet, met name de evolutie. In dat document staat dat de evolutietheorie veel meer is dan een hypothese of veronderstelling en heel best
overeenstemt met het christelijk geloof. De paus vindt de evolutie-gedachte
een waardevolle uiteenzetting van het aardse leven en ontstaan der dingen.
Alleen het ontstaan van de geestelijke ziel zou volgens de paus door “God”
aan de door evolutie gevormde mensen regelrecht zijn gegeven.
Hiermee is de paus echter in conflict met de aloude kerkelijke dogma’s
inzake de schepping.
Volgens de hedendaagse opvatting van Rome zou het menselijk lichaam
ontstaan zijn uit de oersoep, hetwelk zich ontwikkeld heeft over miljoenen
jaren tot levende materie, waaruit de mens-aap en later de mens zou zijn
ontstaan. Alleen de ziel zou een regelrechte schepping van Boven zijn.
Elohim zou met een verrekijker het evolutie-proces op aarde hebben
gevolgd, totdat de apen zich zo ver ontwikkeld hadden dat Hij oordeelde
om er nu maar eens een levende ziel in te geven en toen die aap de naam
Adam te geven.
Men moet volgens Rome het scheppingsverhaal symbolisch opvatten. De
paus beroept zich voor zijn nieuwe uitspraken niet op de Schrift, maar op
de resultaten van de moderne wetenschap.
In een speciaal rapport (uit de tachtiger jaren) van de NWO, genaamd “Het
Nieuwe Jeruzalem”, staat verder nog het volgende te lezen:

De Nieuwe Wereldorde Religie zal het geestelijke verlengstuk zijn van
de politieke NWO. En tegelijk met de drie jaarlijkse religieuze feesten
zullen de politieke leiders van de NWO de volgende conferenties of
bijeenkomsten houden:

“Tussen 1985 en 2010 zal het volgende scenario worden afgewerkt:
*Moslims, joden en christenen zullen zich massaal verenigen om
tezamen het verbond van het “Nieuwe Jeruzalem” te maken.
*Alle religies zullen instemmen met het vieren van drie religieuze
jaarlijkse feesten:
1. Het paasfeest of in april (een zogenoemd christelijk feest.
2. Het feest van de mensen van goede wille, in mei/juni (een New Age
feest)

Verder wordt het kerstfeest nog genoemd.

1. Een wereldwijd goede-wil congres
2. Een wereldwijd ontwapening congres
3. Een wereldwijd congres over de aarde en het universum.
Alleen dan pas is de wereld rijp om een gecombineerde TempelMoskee en Kerk te bouwen. De mensen zullen alleen via het religieuze
kanaal tot eenheid kunnen komen, vooral in het Midden-Oosten, en niet
via de politieke weg. Alleen de vrees voor nieuwe oorlogen zal de
mensen uiteindelijk ertoe brengen concessies te doen, en wel op het
moment dat de paus een bezoek aan Jeruzalem zal brengen, en dan
zowel het joodse, als het christelijke en moslim deel van Jeruzalem zal
bezoeken.
Daarna zal (nog steeds volgens het rapport) de paus verklaren dat alle
religies der aarde in feite één zijn en dezelfde “god” aanbidden (de
zonnegod)”. Tot zover het rapport.
Volgens zeggen zal de huidige paus degene zijn die de Nieuwe
Wereldreligie zal uitroepen, waarna Maria zal verschijnen om zijn
boodschap te onderstrepen. Dit zal ertoe leiden dat de paus alle macht in de
NWO krijgt als “valse profeet” en nieuwe “absolute paus”.
De godsdiensten der wereld zullen allen instemmen met de doctrine dat het
leven op aarde door evolutie is ontstaan en “god” alleen de ziel heeft
geschapen. Fundamentalisten zullen uit de weg worden geruimd.
In werkelijkheid is de huidige paus (en ook de vorige) geen traditionele
paus, maar een anti-paus, die alle oude dogma’s der kerk zelfs durft
afschrijven.
De huidige paus durft grote veranderingen aan. Billy Graham is zeer
lovend over de huidige paus en bewondert diens moed, vastbeslotenheid en
intellectuele bekwaamheden. Billy Graham is 33e graad vrijmetselaar en
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vindt de belangrijkste ontwikkelingen sinds de tweede wereldoorlog dat er
een einde is gekomen aan de rassenscheiding in Amerika, en dat de
oecumenische beweging zich wereldwijd heeft verbreid, alsmede de
enorme groei van de islam en het gebruik van technologie om het evangelie
te verbreiden. Helaas, dit zijn allemaal tekenen van de grote afval!
De paus betuigde zelfs spijt over de dood van Johannes Huss, die als een
groot held in Tsjechië wordt vereerd.
De wereldraad vindt de paus het grootste struikelblok naar de eenheid. Het
pausschap zien zij als het grootste obstakel op de weg naar de eenheid.
Maar wanneer de paus zijn ambt zou bekleden zoals dat in de begintijd van
de christelijke kerk werd uitgeoefend, zouden de meeste christenen
daarmee wel tevreden kunnen zijn, volgens Konrad Raiser, secretarisgeneraal van de wereldraad. In die eerste tijd der christenen was de paus
een soort scheidsrechter en niet de vertegenwoordiger van het hoogste
leerambt, en zeker niet het centrum van de hoogste juridische macht.
Volgens Raiser moet er een eenheid komen zonder uniformiteit.
Wij zijn benieuwd wat voor mouw er aan dit hemd zal worden genaaid
door de paus. De nabije toekomst zal het ons leren.
De paus is de “Papa”, een naam die de papisten hem waardig achten,
waarmee de paus zichzelf bekendmaakt als de religieuze antichrist of valse
profeet.
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omkeer plaatsgevonden, zodat duidelijk blijkt dat de paus en zijn curie de
meeste kerkelijke dogma’s hebben prijsgegeven. De paus is bezig om alle
religies samen te brengen onder zijn hoede in de grote satanscultus der
NWO.
De huidige paus heeft een kniebuiging gedaan voor het hoofd van de
boeddhistische monniken in Bangkok en kan het heel goed vinden met
joodse rabbijnen. Hij verzekerde hen dat het katholicisme niet langer leert
dat joden christenen moeten worden om behouden te worden. In het
Vaticaan ontvangt de paus regelmatig Hindoe-goeroes, joodse rabbijnen,
moslim-leraars, slangen-aanbidders, heksen, Zoroastrische priesters, oude
Amerikaanse medicijnmannen, Afrikaanse heksendoktors en ook
christelijke oecumenisten. Allen hebben tot doel om de nieuwe orde van
het satanische kerkendom op te richten. De paus schudt al zijn
duivelsgezinde gasten vrolijk de hand en stemde er onlangs in toe dat
tijdens een gezamenlijke dienst in een R.K.kerk met de Dalai Lama er een
Boeddha beeld bij het altaar mocht worden geplaatst. Het meest
schokkende nog is, dat de paus in India neerknielde bij het graf van de
Hindoe goeroe Mahatma Ghandi, en daarna op zijn voorhoofd van een
priesteres het teken van Shiva (een donkere stip) ontving. Shiva is de
Hindoe-godheid. (Zie pag.20)
Door al deze feiten voelt een groot aantal katholieken zich verraden.
Sommigen willen de paus afgezet hebben en een nieuwe paus kiezen. De
oppositie schijnt echter te klein om dit uit te voeren. De grote meerderheid
hobbelt achter de huidige paus aan.
Zie http://www.texemarrs.com/pocath.htm

Papa 666

Is de huidige paus nog wel katholiek?
Texe Marrs schrijft dat in het R.K. tijdschrift “Auxilium Christianorum”
van kerst 1999 een artikel stond over de huidige paus, geschreven door een
invloedrijke secretaris-generaal van de Saint Pius X society, mr. Bernard
Falley. Het artikel droeg de naam “Day of Infamity” (dag van schande).
Uit het artikel blijkt dat er nog een grote groep rooms katholieken is die
zeer geschokt zijn over de uitspraken van de huidige paus. De paus zei dat
alle religies op aarde door dezelfde “god” zijn opgericht, en dat Hindoes,
joden, moslims, Boeddhisten en anderen allemaal delen in het lichaam van
Christus. Binnen de muren van het Vaticaan heeft een grote geestelijke

Buiten de kerk geen zaligheid (Extra Ecclesiam Nulla Sallus)
Zoals gezegd denkt de paus wat ruimer dan de traditie. De R.K.kerk heeft
altijd geleerd dat buiten haar geen zaligheid bestond. Nu leert de paus dat
het verlossingsplan veel ruimer is, ook voor alle joden en moslims geldt,
daar zij hetzelfde geloof van Abraham zouden bezitten en beiden de ene
ware “God” zouden aanbidden. De joden, hoewel zij Christus verwierpen,
aanbidden toch de “God van Abraham” meent de paus. Het geloof alleen in
Christus is niet langer noodzakelijk volgens de paus.
Welnu, willen wij nog duidelijker bewijs dat Rome en de paus antichrist
zijn?
Zie http://www.aloha.net/~mikesh/newcat.htm
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Rome, Dagon en Cybele
In het Pergamum-museum in Berlijn is een steen uit Assyrie waarop
afgodische priesters staan afgebeeld, die een mantel dragen waardoor zij
half zon/vis en half mens lijken te zijn en bezig zijn heilig water te
sprenkelen. Op hun hoofden hebben zij een visbek of mijter. Dit is de
dienst gewijd aan de visgod Dagon, zoals wij lezen in Richt.16:23,
1Sam.5:2-7, 1Kron.1:10. Dagon is de Filistijnse godheid.
Een kleine mijter die meer gebogen is, is van de godin Cybele, die in Rome
werd aanbeden als Magna Mater, de grote moeder-godin. De priesters in
dienst van Cybele waren allen gecastreerd, gewijd aan het celibaat. De Sint
Pieter staat op de plaats van een vroegere tempel van Cybele, de Palatine
heuvel. Het Rooms Katholicisme is dan ook een voortzetting van de
Dagon-Cybele verering. De mijters van pausen en kardinalen wijzen naar
de kop van de visgod. Wij laten twee plaatjes hierna zien waarop de paus
een mijter draagt. Op de een is er een tekening van een zonne-uitbarsting te
zien, een soort seismische karthograaf, op de rechtse is een zonnewiel te
zien.

De mijter is een visbek van Dagon.
Op bovenstaande mijter een sunburst.
De nieuwe aflaat
Zonde is voor Rome altijd nog winstgevend geweest, een rijke bron van
inkomsten. Dat wil Rome zo houden en liefst uitbreiden. De priesters
hebben het toch al zo “druk”, dus moeten dezen ontlast worden. Vandaar
dat Rome een automatische biechtmachine heeft laten ontwikkelen, de
ACM (Automatic Confession Machine). Via de computer die gekoppeld is
aan internet en de bankrekening van de zondaar kan de biecht plaatsvinden.
De biecht is een van de zeven sacramenten, die men niet graag zal
schrappen.
De zondaar(es) kan via een menu op zijn beeldscherm opzoeken welke
overtreding overeenkomt met de zijne of hare en tegelijk zien wat daarvan
de kosten zijn om vergeving te ontvangen. Mogelijk komt er een on-line
service zodat de zondaar een digitale priester op zijn beeldscherm krijgt te
zien. Tevens kan de zondaar een maandelijks overzicht ontvangen van zijn
geestelijke debet of credit. Toch maar goed dat Rome alles zo netjes voor
haar onderdanen heeft geregeld. Gemak dient de mens.
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Rome heeft concurrentie in Engeland gekregen, waar men de zonden kan
opbiechten op het internet van een Brits christelijk radiostation. Een
woordvoerder van de R.K.kerk heeft afwijzend hierop gereageerd en
gezegd dat men niet via de telefoon, e-mail of bij volmacht kan biechten.
Biechten is iets tussen God en u, zei de woordvoerder. Kennelijk is de
beste man nog niet op de hoogte van wat het Vaticaan met de nieuwe ACM
machine wil gaan doen.
U kunt de Britse site krijgen op http://www.theconfessor.co.uk
De paus wil tevens de aflaat weer invoeren. Van de zijde der oecumenisten
is daartegen groot bezwaar gemaakt. Wel vindt de paus dat de biecht
wereldwijd moet worden ingevoerd.
Het kerkelijk machtsinstituut
De kerk als multinational. De kerk en Shell zijn ‘s werelds machtigste
multinationals. Daarover schrijft een oud topfunctionaris van Shell, dr.ir. F.
Nieuwenhuis in zijn boek “Monseigneur en managers, de kerk van Rome
en de Shell vergeleken”.
Nieuwenhuis stelt zich de vraag of een door God gewilde en door Jezus
gestichte beweging wel vergeleken mag worden met een op winst beluste
milieuverwoestende commerciële organisatie? Hij meende van wel. De
R.K.kerk heeft in meer dan 200 landen vertegenwoordigingen en Shell in
130. Beide organisaties zijn uiterst machtig in financieel, politiek, sociaal
en economisch opzicht. De kerk heeft de paus, Shell heeft een comité van
groepsdirecteuren, die te vergelijken zijn met de curie van ongeveer 4000
leden. Verder trekt Nieuwenhuis nog meer parallellen. Leerzaam en een
demonstratie hoe werelds Rome is.
Slotsom
Binnen en buiten de muren van het Vaticaan is best heel wat veranderd.
Niet in positieve zin, vandaar dat er zelfs sprake is van een komende
revolutie binnen het Vaticaan. Het blijkt dat Rome met leugen en bedrog
zich nog steeds op de been weet te houden. Hier en daar een stukje
vernieuwing schudt de mensen blijkbaar niet wakker, zodat Rome haar
ongerechtigheid onder het mom van godsdienstigheid nog kan voortzetten.
De tijd komt spoedig dat het gedaan zal zijn met Rome en haar
volgelingen. De zonden stapelen zich op, de godslastering wordt steeds
indringender en uitdagender. Wij dienen geen enkele gemeenschap te
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hebben met de werken der duisternis, zoals in Rome openbaar is gekomen.
De kerken die met Rome willen samenwerken, zullen in haar plagen delen.
De overwinning is aan de waarheid en het Lam. Hem zij de lof, de eer en
de aanbidding! Halleluja!
De waarheid maakt vrij!

