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Paus Johannes Paulus II
Wij hebben de plechtige uitvaart van paus Johannes Paulus II kunnen zien
via het nieuws, hoewel de symboliek ervan voor de meeste mensen niets
zeggend is geweest. Wij zullen iets van de betekenis ervan laten zien.
Paus Johannes Paulus II was de 110e paus op de lijst ná of vanaf de Ierse
Saint Malachy1 uit het jaar 1149 (volgens de officiële telling de 264e).
Deze paus werd de “labore solis” genoemd, dat is de paus van de zonneeclipsen. Hij werd geboren tijdens een zonne-eclips op 8 mei 1920, en zijn
“begrafenis” op 8 april 2005 vond eveneens plaats tijdens een zonneeclips. De wereld is getuige geweest van een indrukwekkende uitvaart,
waar zeer veel wereldleiders aanwezig waren en gebroederlijk naast elkaar
stonden. Enkele zaken die ons opvielen zijn, dat de paus in een trapezevormige kist werd bijgezet. Dit wijst volgens insiders op zijn
lidmaatschap van de “Order of the Trapezoid”, van de Egyptische god
Seth (satan), van de Tempel van Seth waar de zwarte vlam symbool van
is. Duidelijk was te zien dat het bij deze uitvaart om een oud heidens
(Wicca) ritueel ging. De paus was in wit en rood gekleed, terwijl alle
aanwezige gasten in het zwart waren. Alle kardinalen in wit en rood en
bisschoppen in wit en paars. Rood is de kleur van de Jezuïeten en
Illuminati, de kleur van het bloed, wat wijst naar de mensenoffers. Ezau of
Edom is rood, wat wij terugvinden bij de Rothschild en het communisme.
Bush Jr en Sr met Clinton en Rice waren uit de USA aanwezig en
erkennen hiermee de superioriteit van de paus(en). Wie lid is van de
Order of the Trapezoid is automatisch lid van het “Left Hand Path”, de
geheime kracht
van het occulte.
De emblemen van
deze orde spreken
voor zichzelf.
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St Malachy is een alom geëerd profeet, en zijn volgelingen hanteren de
telling van pausen die na hem zijn gekomen.
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De kist van de paus stond gericht op de obelisk in het midden van het
grote plein van het Vaticaan, dat is de richting van de zon-aanbidding, dus
Oostwaarts. Het is een stukje satanisme wat men opvoerde.
Op 18/19-4-2005 was het conclaaf waar de kardinalen de 111e van de lijst
van Sint Malachy’s profetie (of de 265e) paus kozen. Het werd de 78
jarige Duitse kardinaal Ratzinger. Het getal 111 is een heel speciaal getal.
In het Hebreeuws is het Palmoni, wat zoveel betekent als “Wonderlijke
Getalgever”, of de Engel van het “Geheim der Getallen”. Zie Daniël 8:13.
13 Daarna hoorde ik <08085> (8799) een <0259> heilige <06918> spreken
<01696> (8764); en de <0259> heilige <06918> zeide <0559> (8799) tot den
onbenoemde <06422>, die daar sprak <01696> (8764): Tot hoelang zal dat
gezicht <02377> van het gedurig <08548> offer en van den verwoestenden
<08074> (8802) afval <06588> zijn, dat zo het heiligdom <06944> als het
heir <06635> ter vertreding <04823> zal overgegeven worden <05414>
(8800)? 6422= Palmoneij.

Kanttekenaars St.Vert.:
63) tot den onbenoemde,
Te weten tot den Heere Christus, den Zoon Gods, die aldaar in de gedaante
van een man verscheen; anderen: tot dengene, die verborgen dingen vertellen
kan, Joh. 1:18; anderen: tot den wonderbaarlijken teller, en die duiden dit ook
op Christus, die alles weet. Anderen houden het Hebreeuwse woord Palmoni in
den tekst, hetwelk naar hunne mening ene verkorting is van deze twee woorden
Peloni Almoni, waarvan zie de aantekening Ruth 4:1; 1 Sam. 21:4, en 2 Kon.
6:2.

De kardinalen zijn de prinsen van de Rooms Katholieke kerk. Cardis =
scharnier.
Op 18 april was het zo ver. 18 = 6+6+6
Er zijn momenteel 183 kardinalen, waarvan
66 te oud zijn om te kiezen, en dus ook te
oud om gekozen te worden tot nieuwe paus.
Blijven er 117 over, dat is 9 x 13. Twee
waren er ziek, zodat er 115 overig bleven,
waaruit Ratzinger werd gekozen.
Sint Malachy voorzegde dat de 111e paus
van zijn lijst van de Benedicter orde lid zou
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De trapezie-vormige kist van John Paul II

8-punt ster van Astarte

zijn. Welnu de naam van Ratzinger als paus is Benedictus XVI. Hij is
volgens Sint Malachy de wegbereider voor de 112e of 266e paus die de
naam Petrus Romanus zal dragen en die de R.K.kerk zal vernietigen. De
266e zal de mens der wetteloosheid zijn. Ratzinger is de 265e, die
volgens St Malachy een grote bedrieger zal zijn, en genoemd zal worden
“Gloria Olivea”. Hij zal maar korte tijd paus zijn. Dit bevestigt
Ratzinger zelf ook. Hij is immers reeds 78 jaar oud. De Rooms
Katholieke kerk is een voortzetting van de oude Egyptische
mysteriereligie, die daarna naar Babylon verhuisde. Daarin wordt zwarte
magie onder het mom van christelijke religie in praktijk gebracht. De
Tempel van Seth in oud Egypte hield er een eigen priesterdienst op na.
Het trapezium als symbool is verborgen in het pentagram, tezamen met
het getal 666. De letter W onderaan het symbool wijst naar het getal 111,
of ook naar Maria. De W omgedraaid is een M.
Zie http://www.xeper.org/australasia/links.html

Het getal 111 is het meest wonderlijke getal in het kabbalisme,
waarlangs alle gematria verloopt. De illuminati gebruiken in hun
piramidale-jaarreeks ook dit getal.
De orde van Adam Weishaupt en de oprichting van de USA vielen plaats
in het jaar 1776, dat is 16 x 111.

De god EA met de levensboom, in
visgewaad met mijter

Kardinalen met hun visbekmijters van de god Dagon

Logo van de orde van de
Trapezoid, met het getal 666

Inwendige van de Sint Pieter, let op
de figuren, ontleend aan de
hemellichamen
http://www.rense.com/general64/newp.htm
http://www.newsmax.com/archives/ic/2005/4/3/180901.shtml
http://www.freerepublic.com/focus/f-religion/1351430/posts
http://www.rense.com/general64/ach.htm

De god Seth

De paus wordt gezien als de opvolger (vicarius = vertegenwoordiger of
plaatsvervanger) van Petrus, de visserman. Elke paus ontvangt een
zogenaamde “vissermanring” direct nadat hij gekozen is. De ring van de
vorige paus wordt alsdan onder een hamerslag vernietigd. De
vissermanring is een gouden zegelring aan de rechterhand van de paus,
waarop Petrus staat afgebeeld met
een visnet, terwijl hij in een bootje
zit. Rondom de afbeelding van
Petrus staat de naam van de nieuwe
paus geschreven. In werkelijkheid
gaat het niet om de apostel Petrus,
maar om Simon Petrus de Tovenaar,
de magiër, die de gave van de heilige
Geest wilde kopen. Het is de oude
Dagondienst van de visgod.
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De paus is tevens het hoofd van de staat, het Vaticaan, wat men het
“patrimonie van Petrus” noemt. De paus wordt Pontifex Maximus
genoemd (P.M.). Dit is de oorspronkelijke titel van de keizer, de
wereldlijke macht, die de paus zich heeft toegeëigend. Het betekent
zoveel als “Grote Bruggenbouwer”. Het pontificaat zou terug te vinden
zijn in Mattheus 16:18-19.
18 En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn
gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet
overweldigen.
19 En Ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der hemelen;
en zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden
zijn; en zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen
ontbonden zijn.

De tiara of pauselijke kroon wordt door de laatste pausen niet meer
gebruikt. Zij gebruiken de episcopale mijter (visbek). De staf met het
gebogen kruis is sinds de 13e eeuw in gebruik. Het pallium is een witte
wollen sjaal, waarop 6 kruisen staan afgebeeld, dat zou wijzen naar het
Opperherderschap. De sleutels van het koninkrijk der hemelen zijn in
gebruik als wapenschild of embleem. De ene sleutel is van goud, de
ander van zilver. De zilveren symboliseert de kracht om op aarde te
binden en los te maken. De gouden symboliseert om in de hemel te
binden en te ontbinden. De paus
heeft een seda gestatoria, dat is een
mobile troon die door 12 man
wordt gedragen. De vorige paus
gebruikte na een aanslag op zijn
leven de pausmobiel, een auto met
een kogelvrij doorzichtige koepel
erop.

Bisschopsmijter, let op de figuren, de
verering van de hemellichamen, en onderin
een schedel (van Hiram?)
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Heidense achtergronden
Onderzoek heeft aangetoond dat veel “heilige” symbolen van de
Israëlieten -en van het latere christendom- overgenomen zijn uit Egypte
en Sumerië (Irak). In Sumerië noemde men de schepper-god EA,
afgebeeld als een man (soms met een baard) en slangen-onderlichaam.
Zie afbeeldingen:
p
rototype zijn
voor
de
serpent van
Eden. In
Egypte was
E A
d e
bebaarde
man-slang,
Egyptische ark
ook
wel
Thoth en zijn pilaar. De pilaar van Osiris komt vrijwel overeen met de
pilaar van Thoth. Het symbool ervan is een ark waar een slang overheen
hangt als symbool voor zijn ziel. De symbolen of pilaren gelijken op
antennes, de djed-pilaren. De pilaar van Osiris kan op een djed-pilaar
worden geplaatst, wat de Egyptenaren alsdan de “ladder des hemels”
noemden. De ark van Mozes lijkt veel op deze pilaar van Osiris. De
vorm van de pilaar van Osiris leek op een kop met twee horens of oren.
Het waren twee tabletten (shutti) die voor verlichting zorgden. De
tabletten waren van blauwe saffiersteen. In werkelijkheid zijn de stenen
tonen, frequenties of vibraties. De hele installatie vormt een zender die
helende en genezende tonen of vibraties uitzendt.
Twee cherubs houden de pilaar staande.
In de Bijbel wordt de pilaar ook toegekend aan
de godin Astara, 1Kon.11:5, waar het instrument
een speciale olie produceert, de “Christos-olie”.
De pilaar van Osiris geleek op een
phallussymbool en was met goud overtrokken.
De pilaar wordt ook wel de “ruggengraat van
Osiris” genoemd, of ook wel de “pilaar van
Meru”.
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Volgens sommige onderzoekers was de steen van Jakob eveneens een
speciale steen waardoor hij contact met Jahweh kon verkrijgen.
De god EA werd ook de Vool of Vul genoemd, naar de smid Vulcan, die
als een mereu-man of merovee afgebeeld staat, waarvan de Merovingers
zeggen af te stammen, zie afbeelding

Cherubs bij levensboom

Godin Astarte of Venus

De Katharen noemen de pilaar van EA de pilaar van het licht amor (de
liefde), dat komt van MR, wat “schitterend licht” betekent. Meru komt
van Moriah, mero, de centrale pilaar van Atlantis. MR is de naam van de
geheime olie van de pilaar der ark. De Mer-Opes zijn de Ophieten, de
kinderen van EA, half man, half vis/slang. Rome leert dat MR betekent:
“Maria Redemptrix”, Maria (mede)verlosseres.
Het Sanskrietse woord voor gnosis (kennis) is Jnana, Jon-ana, waar het
kennis betreft, wijsheid en verlichting. De
blauwe saffierstenen van EA zorgden voor
verlichting. De goden op de 10e planeet
worden de “shining Ones” genoemd, de
Elohim, de Anunaki, ook wel de “Fisher
Kings”. De paus met zijn Vissermanring
heeft dus een relatie met deze oude Viskoningen. Nun = vis, aki = licht. De blauwe
stenen veroorzaken licht (il - luminati). Het
Osiris-drieeenheid
zouden een soort kristalstenen zijn, blauw gelijk de
druiven van Eskol.
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Op de mantel de van paus staan schelpen
afgebeeld, zoals de godin Venus uit een schelp te
voorschijn komt. Dus een verbinding met het
water en de oerzee.
De urim en thummim waren eveneens stenen.
Urim = licht. Omgedraaid staat er miru of meru.
Het Egyptische symbool voor verlichting is het
ankh-teken, dat gelijk is aan het ichthus-symbool,
een visje, of een cirkel met een halve cirkel
Ichthus vissymbool
erachter, een octa of 8. De slang en de vis zijn
onderling verwisselbare symbolen bij de oude priesterkasten. Jozua
heette de zoon van Nun te zijn, en kreeg hiermee het vissymbool mee,
Numeri 13. De letter nun werd als slang getekend,
wat wijst naar het altoos regenererende leven, de
onsterfelijkheid. Het vissymbool is een Mandorla,
een geopende baarmoeder als poort naar het leven.
De reuzen die Jozua gezien had waren kinderen van
Enak, Anakim, of A-nun-naki, van de vis-goden,
Mandorla of vesica piscis
de wezens van het licht.
De verspieders namen druiventrossen mee die zij bijna niet konden
dragen zo groot van omvang. Ze moesten door twee mannen worden
gedragen via een stok tussen beide schouders. Waren deze druiven
genetisch gemanipuleerd door de reuzen? Er heerste ook eens een plaag
in Kanaän, want het land at zijn inwoners op, zie Numeri 13:32. Had
men er last van radioactieve straling?
De Anunaki’s als Nefilim bewoonden de 10e planeet, die omstreeks
3760 voor Christus de aardbaan kruiste. Zij hadden instrumenten
waarmee zij “gaten” in de
lucht konden boren
(wormholes of stargates), zoals
dat werd genoemd in die tijd.
De vorm geleek op een vis,
Zeebok Capricorn uit
waarin een deur zat om in- en
een catacombe, met
uit te stappen. Waren dit een
caduceus-staf van
Hermes

De god Enki, de visgod
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Tertullianus schreef dat “de christenen als kleine vissen gelijk moesten
zijn aan onze grote Vis, Jezus Christus, zwemmend in het doopwater,
waardoor wij alleen behouden kunnen worden”.

De viskoning Leviathan

De vis-god aanbidding
De god Enki als vis-bok

Zonnerad natuurreligie

soort raketten of luchtschepen?
De Babylonische god Oannes is dezelfde als de Hindoese Vishnu,
Sumerische Enki en Poseidon, en Keltische Merlin of Kretenzische Baäl.

Oude goden van Egypte

Egyptische goden voorstelling

Vrijmetselarij zonnedienst

Het Griekse woord IXOYC betekent: vis. Dat werd toegepast op Jesjoea
als Verlosser. De eerste christenen noemden zichzelf zonen van de
hemelse Ichthus, de grote Vis, die zij moesten volgen. Constantijn de
Grote plaatste de X en de P over de Ichthus heen, en dat werd gezien als
de goddelijke Vis. Toen in Antiochië de eerste Episcopale kerk werd
gesticht werd ook daar een verbinding gelegd tussen de god-Vis en
Jesjoea. Antiochië was het hart van de Oannes-verering, de vis-god.

Phoenix, Bennu of
Heron

De Katharen gebruikten het vissymbool als
samengesteld uit een nul en een c, de oc, van octa,
het getal 8. Het is afkomstig van het Egyptische
heron/phoenix symbool, de vogel des lichts. De
platgedrukte o zagen zij als de uterus of
baarmoeder, de mandorla.
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Egyptische Atenzonne diensten

Het kerkelijk bedrijf
Zie o.a. www.kerkbalans.nl/index
http://prattle.antipope.org/

Wicca- is natuurreligie, zoals
Rome

Het bedrijfsplan om een goed lonend
kerkelijke organisatie op poten te zetten kan er als volgt uitzien:
Vorm een groep mensen, een gemeenschap of vereniging, bestaande uit
contribuerende leden. Maak vooral de leden niet al te wijs en stel over
hen een leidinggevende klasse (ambtsdragers). Wijs de leden op hun
onvolmaaktheden en gebreken. Verkoop hen daarna vergeving. Maak er
een soort ruilhandel van. Houdt de leden een extreme boodschap voor van
een vlammende hel, waarin goddelozen eeuwigdurend zullen branden.
Houdt hen daarna een heerlijke hemel voor, waar de gehoorzame
gelovigen naar toe mogen gaan na hun dood.
Vertel verder de mensen dat de gebouwen waarin zij samenkomen
“Godshuizen” zijn, gewijd aan de Godheid, als een stukje hemel op de
door zonde geteisterde aarde. Maak zoveel mogelijk leden om het
kerkelijk bedrijf te continueren en zelfs winstgevend te laten zijn. Stel
daartoe de kinderdoop in om doopleden te krijgen, en daarna het
belijdend lidmaatschap. Laat de doopleden een kerkelijk examen afleggen
wanneer zij belijdende leden wensen te worden, en maak de drempel van
dat examen zo laag dat een ieder ervoor slaagt. Op deze wijze houdt u een
instituut in stand, zelfs vele eeuwen lang. Speel onzichtbaar in op de
onwetendheid en hogere verlangens der mensen. Laat hen in
onbegrijpelijke dogma’s geloven, en houdt hen voor dat u als clerus
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macht hebt om de zonden te vergeven tegen betaling, want niets is voor
niets.
Schreeuwt het uit dat uw kerk nog de enige echte is
en de volle waarheid bezit, zoals in Jeremia 7: Des
Heeren Tempel zijn deze!
Maak er iets moois en aantrekkelijks van en
tracteer de mensen op een soort theaterspel. Bindt
hen aan u vast, het geeft niet hoe.
Niet alleen de kerk van Rome, maar praktisch alle
Het magische vierkant
kerken functioneren reeds vele eeuwen op
van de zon levert aan
bovengenoemd concept. Het bewijs is er immers
alle zijden 111 op
dat de kerken een uitermate winstgevend bedrijf
kunnen zijn of
worden.
De mensen vragen
zich kennelijk niet af
of Jahweh (en of
Jezus) ooit wel een
geïnstitutioneerde
kerk heeft ingesteld,
met een betaalde
geestelijke stand? En
of Jahweh er wel
z o g e n a a m d e
Magische rituelen in de Sint Pieter tijdens de begrafenis
“Godshuizen” op na
van de paus
houdt. Heeft Jesjoea
de kinderdoop ingesteld? Heeft Jesjoea of hebben de apostelen ooit
bisschoppen, kardinalen, pausen, dominees, en wat al niet meer tot
ambtsdragers uitgeroepen? Heeft Jesjoea ooit onbegrijpelijke dogma’s
gelanceerd? Heeft Jesjoea ooit aan Zijn Gemeente de sleutelmacht
gegeven in de zin zoals Rome dat opvat?
Sleutelmacht
De sleutelmacht, zie Johannes 20:23.Vanwege een foutieve vertaling van
deze tekst heeft Rome ervan gemaakt dat zij macht heeft de zonden te
vergeven.
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De juiste vertaling is als volgt:
“Van wie gij de zonden vergeeft, aan hen zijn zij vergeven. Van wie gij de
zonden overwint, zijn zij overwonnen”. (dit is de vertaling volgens dr. F.
De Graaff in zijn boek “Jezus de Verborgene p.511".
Het vergeven van de zonden blijkt hier de inhoud te hebben van, het
wegzenden ervan. Zonde is het missen van het ritme van de Torah, en daar
is deze wereld vol van. Om dat zondige stramien
te veranderen ontvingen de
Apostelen macht en kracht
van hun Meester, die de
zonden van deze wereld
had omhoog geheven.
Vanuit dit feit mochten de Putin omgeven door de clerus
Apostelen de zonden
wegzenden.
Andere vertalingen geven Rome als kerk het
Apostel Petrus met sleutel
voordeel van de sleutelmacht, dat berust op een
streven naar macht.
Het Griekse woord voor vergeven is protein, dat is
overmeesteren, te sterk af zijn, overwinnen, zie Strongs.
De discipelen ontvingen alzo de macht om zonden van
anderen te overwinnen, zelfs de zonden van hele
volkeren, door hen terug te brengen tot de Torah. Hun
prediking zou in de harten der mensen weerklank
Wapen van het
Vaticaan
vinden, zodat men als vanzelf de vroegere zonden zou
laten varen. Zij mogen de mensen bevrijden van hun
gebondenheid, van hun zondige systemen en hen brengen onder de
gehoorzaamheid van de Torah. De Torah is nooit opgeheven, noch een
klein gedeelte ervan. Vervullen is niet opheffen, maar nakomen, doen. De
zonde moest overmeesterd worden, weggezonden en overwonnen, zoals de
zondebok naar Azazel in de woestijn. Rome heeft de sleutelmacht zich
toegeëigend om tegen betaling zelf de zonden te kunnen vergeven.
Godsdienst cultuur
Wat bezielt mensen tot godsdienst? Het gaat hier niet om de vraag wélke
godsdienst. Nee, hier is het de vraag wat mensen ertoe brengt godsdienstig
te willen zijn. Overal ter wereld vindt men godsdiensten, tempels, kerken,
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moskeeën, etc.. In deze “heiligdommen” leeft een geestelijke stand die
zich in kleding onderscheidt van de gewone mensen. Merkwaardig dat de
clerus ervoor kiest zich geroepen te voelen om tot een geestelijke stand te
behoren, waar gewone aardse beroepen niet worden uitgeoefend. De
geestelijken zijn druk met zieltjes winnen, met processies, met
gebedsoefeningen en studie. Politieke wereldleiders zien zich graag
omgeven door geestelijken, om wat voor reden dan ook.
De meeste geestelijken nemen géén deel aan het gewone leven van alle
dag, maar achten zichzelf daarboven verheven. Zij trekken zich terug uit
het maatschappelijke leven, om zich te wijden aan de dienst van de
godheid. Zij leven van de gaven van de leken, die hun contributie
afdragen. De geestelijken hebben gewijde gebouwen, de zogenaamde
“Godshuizen”, die indruk dienen te maken op de leken. De taal der
geestelijke moet eveneens imponeren. De rituelen en handelingen der
geestelijken dienen zich af te spelen in een waas van mysteries, zodat de
leken nooit goed begrijpen wat er gebeurt en waar het om gaat. De leken
mogen vooral niet in de gaten krijgen dat ze worden geëxploiteerd.
Religie is immers in de meeste
gevallen een door mensen opgezette
cultuur om te kunnen parasiteren.
De geestelijken nemen een
machtspositie in, waarbij Rome het
meest tot ons sprekende voorbeeld is
van de geestelijk/zedelijke
machtspositie. De kerk heeft een
De paus heeft nagenoeg
gecentraliseerde bestuursorganisatie
hetzelfde gewaad met
de kleuren rood en wit opgebouwd, met daarbij een eigen
Simon Magus
van Simon Magus
kerkelijke rechtbank, de Inquisitie.
De kerk heeft haar macht verkregen door zich het monopolie van het heil
toe te eigenen. Wie zalig wil worden moet bij Rome zijn, en buiten de
R.K.kerk is geen zaligheid. Het geloof is door de kerk vastgelegd in
onaantastbare dogma’s en leerstellingen. Haar macht heeft de R.K.kerk
niet onder stoelen of banken verborgen, maar ten toon gespreid in mooie
gebouwen en grote kathedralen. Zulk een machtsvertoon zien wij niet bij
Jesjoea en Zijn apostelen. Waarachtig christendom is onverenigbaar met
dit soort macht. De kerken zouden Christus vertegenwoordigen, maar dat
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is in schrille tegenstelling tot het leven van Jesjoea. De geestelijken
menen zich geroepen te weten, soms op bizarre wijze, en daarvan maken
zij gebruik om anderen hun wil op te leggen en om oordelen uit te spreken
in de naam van de godheid.
De Rooms Katholieke mannelijke clerus kent het celibaat, wat één van de
grootste miskleunen is van deze kerk. Voor Rome is seksualiteit één van
de grootste hobbels en problemen als kerk in deze wereld van mensen,
waardoor liefdes gemeenschap nu eenmaal plaatsheeft. De mensen hebben
behoefte aan liefhebben. Jahweh is zuivere liefde, geopenbaard in Zijn
Wet en in het vleesgeworden Woord, de Logos. Het wáre leven bestaat uit
liefhebben. In elk mens is een natuurlijke eenheid die weliswaar bestaat
uit twee tegengestelde eigenschappen. Er is enerzijds de drang tot
zelfhandhaving, en anderzijds de genegenheid om in de ander(en) op te
gaan (zelfovergave). Elk mens is in zichzelf gericht, maar wil tegelijk ook
naar buiten treden, naar anderen om samen te delen. Dat is liefde, agapè.
Niet de eros als seksuele liefde tot voortplanting via de wellust. Wanneer
de wellust leidt tot het beleven van de seksuele liefde en voortplanting is
het goed. Rome heeft uit angst voor de slechte wellust heel het seksuele
leven in de taboesfeer geplaatst, en vandaar het celibaat. De strijd van
Rome tegen de seksualiteit is in werkelijkheid een strijd tegen de liefde en
het waarachtig mens-zijn. Rome laat haar leden zich niet ontwikkelen tot
waar mens-zijn, door hen te beroven van hun vrijheid. Liefde werkt
immers bevrijdend. Liefde wil de mensen verenigen en niet scheiden, daar
is het huwelijk voor ingesteld. Wie de liefde negeert en als kwaad
voorstelt, heeft het over de satan. Vandaaruit blijkt onder meer dat het
Rooms Katholicisme satanisme is in haar diepste wezen, zoals wij in het
begin van deze brochure hebben aangehaald.
Rome is natuurreligie, met miskenning van het goede en het kweken van
angst voor het kwade, dat weer leidt tot gebondenheid. Dát zijn de
werkelijke sleutels die Rome hanteert, waardoor de kerk een gevangenis is
geworden, waar slechts “levenslang” geldt. De mensen mogen de liefde op
generlei wijze beleven, want dan zouden zij het ware mens-zijn gaan
beleven, dat is, dan zouden zij Jesjoea vinden! Rome weet zelf wel dat het
in feite alleen om de liefde gaat. Dat wisten ook alle oude natuurreligies,
vandaar de tempelprostitutie. Door de seksualiteit in de taboesfeer te
plaatsen werd Rome een nest voor homo’s en hetero-seksuelen. De
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geestelijke clerus moet zónder liefde blijven, maar dat is tegennatuurlijk,
en vandaar de zoveel misstanden, waarvan er enkelen wel openbaar
komen, maar waarbij het grootste deel van de ijsberg nog onder water
blijft. Het celibaat en
de tempelprostitutie
hadden in het begin
nog wel een waas van
heiligheid, maar dat
verliep heel snel, daar
men zich realiseerde
dat het in deze soort
liefde niet om de
voortplanting ging.
Men dacht dat de
geslachtsdaad in dienst
stond van de godheid.
Rome verwierp en
Tempelprostitutie
verachtte het aardse en
richtte zich geheel op het hemelse. De geslachtsdrift was kwaad en
zondig, en diende slechts om de mensheid in stand te houden. Op aarde
als het “hier beneden” was het niet volgens Rome. Slechts hierboven was
het altoos feest en zou geen zonde meer voorkomen. Het seksuele
vraagstuk is voor Rome altijd een struikelblok geweest en zal dat altijd
wel blijven zolang men het celibaat handhaaft en zolang men zich als
natuurreligie voortzet.
Het is geestelijke hoogmoed en verwaandheid van sommige kerken die
proclameren dat zij de enige zuivere waarheid nog bezitten. Rome noemt
zich de alleen zaligmakende kerk. Maar ook protestantse kerken kunnen er
wat van. Waar de Geest van Jahweh is daar is vrijheid en spiritualiteit.
Daar verschansen mensen zich niet achter kerkelijke muren en dogma’s,
maar gaan samenwerken en hebben respect voor anders denkenden. Wij
hebben Rome, noch de kerken nodig om Jahweh in Geest en Waarheid te
aanbidden, zie Johannes 4:23.
Maar de ure komt, en is nu, wanneer de ware aanbidders den Vader
aanbidden zullen in geest en waarheid; want de Vader zoekt ook
dezulken, die Hem [alzo] aanbidden.

