keskiviikko 19. maaliskuuta 2014
Paavi Franciscus – tekopyhyyden huipentuma Rooman kirkossa
Seuraavassa messiaanisjuutalaisen raamattuopettajan, Jacob Praschin, kirjoitelma roomalaiskatolisen kirkon
tekopyhyydestä ja korruptiosta läpi vuosisatojen kun esim. seksuaalinen perverssiys leimaa kirkon papistoa
yleisesti ja sitä on pyritty peittelemään kaikin keinoin. Rooman kirkko ei ole koskaan välittänyt siitä, mitä Jumalan
Sana opettaa, ja nyt paavi Franciscuksen sanomisten perusteella roomalaiskatolisuus on saavuttanut uuden
aallonpohjan. Vatikaanista on retoriikallaan tullut entistä saatanallisempi. Artikkelin suomensi: Samuel Korhonen
--------------------------------

Paavi Fransiskus – uskonnollinen
teeskentelijä jonka uskonnollinen
tekopyhyys ei tunne rajoja

Pope Francis – The Religious Hypocrite Whose
Religious Hypocrisy Knows No Bounds
by James Jacob Prasch
January 23, 2014
Se petoksen, moraalittomuuden, korruption ja murhien historia, joka on määritellyt
Rooman paavinvallan vuosisatojen ajan, on ulottunut keski-ajan Borgia'n ja Medici'n
sukujen paaveista nykyajan Ambrosiano'n pankkiskandaaleihin. Kuten ohje 'Criminale
Solicitacciones', jonka ensin antoi paavi Johannes Paavali XXIII ja uudelleen kardinaali
Ratzinger, eli paavi Benediktus, Carol Wojtyla'n, eli Johannes Paavali II:n, ohjeistuksesta,
osoittaa, niin Vatikaani määräsi pedofiiliseksirikollisten pappien ja nunnien
salassapitämisen hinnalla, ettei suojella roomalaiskatolisia lapsia, joiden elämän heidän
seksuaalisesti pervertoitunut papistonsa tuhosi. Asiakirja todella osoittaa, jopa paljastaa,
Vatikaanin olleen tietoinen, että heidän pappinsa ja nunnansa harjoittivat seksiä eläinten
kanssa. Amerikkalainen Bush'in hallinto pyrki siihen, että oikeusministeriö ja Ratzinger'in
tuomarit lopettavat siviilioikeudenkäynnit diplomatiaan liittyvistä poliittisista syistä ilman
viittausta jutun laillisuuteen.
Tiedetään, että noin 80% Rooman katolisen papiston pedofiilisista hyökkäyksistä
roomalaiskatolisia lapsia vastaan olivat luonteeltaan homoseksuaalisuuteen tai
lesbolaisuuteen pakottamista. Lähes jokainen prelaatti, eli jokaisen roomalaiskatolisen
hiippakunnan piispa ja arkkipiispa, yksin USA:ssa (tilanne on pahempi katolisissa maissa,
kuten Irlanti ja Brasilia) havaittiin oikeudessa syyllisiksi pedofiilisen seksirikollisen papiston
suojelemiseen ja jopa heidän sallimiseensa jatkaa siirtämällä heitä yhdestä seurakunnasta
tai koulusta toiseen. Tämä oli Vatikaanin orkestroima politiikka. Jotkut oikeustoimittajat
arvioivat kustannukset ratkaisuissa ja asianajajien palkkioissa Los Angeles'in kardinaali
Mahoney'n pitämiseksi poissa vankilasta olevan lähes miljardi dollaria. Boston'in kardinaali
Law itseasiassa ylennettiin asemaan Roomassa hänen saamisekseen ulos maasta. Mahoney
lähetettiin kaikesta huolimatta äänestämään nykyisen paavin valitsemiseksi ja Law piti
yhden hautajaismessun häntä suojelleelle Wojtyla'lle. Tällainen räikeä tekopyhyys ja
korruptio on ollut paavinvallan tunnusmerkki vuosisatojen ajan jatkuen tähän päivään.
Vatikaani kieltäytyy edelleen julkaisemasta salaisista arkistoistaan todistusaineistoa, joka

ympäröi vanhempaa roomalaiskatolista sekaantumista Hitleriin ja natseihin eli ns.
rottalinjoihin, kun Pius XII salakuljetti natsirikollisia ulos Euroopasta piiloon latinalaiseen
Amerikkaan. Paavit ovat aina olleet kaikkea aina korruptoituneista pankkiireista ja
huijareista sotapäälliköihin, huorakauppiaisiin, homoseksuaaleihin ja joka sortin
seksuaalisesti poikkeaviin. Nyt on saavutettu uusi aallonpohja.

Homouden ja lesbolaisuuden rehottaessa roomalaiskatolisen papiston keskuudessa voisi
perustella, että paavi Fransiskuksen viimeaikaiset julkiset lausunnot lopettavat
tekopyhyyden, koska jos roomalaiskatolisuudella ei olisi homoja ja lesboja papistossaan,
sillä todennäköisesti olisi tuskin yhtään pappia ja nunnaa. Mutta miksi hän ei sitten
yksinkertaisesti muuttanut roomalaiskatolisuuden kantaa virallisesti?
Sanomalla kuten sanoi, että ”mikä hän on tuomitsemaan ovatko homot väärässä”
huolimatta selvästä ja yksiselitteisestä Jumalan Sanan opetuksesta, että se on väärin, hän
muutti opin muuttamatta sitä. Homojen ja lesbojen tukiryhmät kutsuvat häntä ”Vuoden
Mieheksi.” Roomalaiskatolisille, jotka ovat lesboja ja homoja, on annettu tosiasiallisesti
vihreää valoa. Yhteisesti tekopyhä ja moraalisesti vararikkoinen konservatiivinen osa
roomalaiskatolisessa kirkossa väittää, että hän ei muuttanut kirkon virallista kantaa. Paavi
Fransiskus on täydellinen teokraattinen poliitikko; ammattivalehtelija ja uskonnollinen
tekopyhä “magna cum laude”. Jokainen tietää, että Vatikaanin retoriikka, että paavi on
muuttanut korostuksen, ei homoutta, lesboutta ja aborttia koskevaa oppia, on paljolti
tekopyhää kaksoispuhetta. Raamatussa kaikki, Jeesus, apostolit ja heprealaiset profeetat,
tekevät selvän eron sen välillä, mitä Jumala näkee luonnollisena ja epäluonnollisena,
moraalisesti hyväksyttävänä ja moraalittomana. Mutta Vatikaani ja paavinvallan
antikristillinen instituutio ei koskaan ole välittänyt, mitä Jumalan Sana opettaa.
Roomalaiskatolinen kirkko on saatanallinen instituutio, joka perustuu luopioon harhaoppiin
yhdistää muinaisen Rooman paavilliset uusbabylonialaiset uskonnot saatanalliseen
kristinuskon huonontamiseen, joka liittyy rahaan ja valtaan ja uskonnon käyttämiseen
sellaisten päämäärien saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Paavi Fransiskuksen tulolla
roomalaiskatolisuus on kuitenkin, jopa omien demonisten normiensa mukaan, saavuttanut
uuden aallonpohjan.
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