Katholieke Kerk collecteert voor
Moskee
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Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling en plaatjes door M.V.

Recent werd in de St. Theodor Kirche van Keulen,
Duitsland [zie plaatjes links], een collecte gehouden
om de bouw van een nieuwe islamitische moskee te
helpen bekostigen1. Dit bouwwerk zal een van Duitslands grootste moskeeën worden, met ruimte voor
meer dan 3000 aanbidders.
Deze gebeurtenis komt niet als een verrassing als we
dat zien in het licht van Rome’s nieuwe openheid
naar heidense religies, sinds het Tweede Vaticaans
Concilie van de jaren 1962-1965.
Vanaf 1987 leidde de vorige paus Johannes Paulus II de jaarlijkse gebedsdag voor Wereldvrede,
waarbij vertegenwoordigers waren van Boeddhisme, Hindoeïsme, Shintoïsme, Bahaï, Islam, Zoroastrisme, en andere religies, samen met Katholicisme, [Oosters-]Orthodoxen, Baptisten en Protestantse denominaties. Ons wordt gezegd dat Rome niet langer het afvallige instituut is van de 16de
eeuw. Dat is niet enkel onwaar, maar DE ROOMS-KATHOLIEKE KERK VAN ONZE DAGEN IS
EIGENLIJK VEEL ONSCHRIFTUURLIJKER DAN IN DE DAGEN VAN LUTHER.
De Katholieke Kerk houdt nog steeds vast aan haar oude ketterijen, die van ouds veroordeeld werden door Protestanten en Baptisten, zoals de paus als het hoofd van alle kerken, de mis als het
herofferen van Christus, Maria als de eeuwige maagd en Koningin van de Hemel, gebeden voor de
doden, en de sacramenten als een verlossingsmiddel.
Buiten de traditionele katholieke ketterijen, is de Rooms-katholieke Kerk van onze dagen vervuld
met grote dwalingen die haast allemaal onbekend waren in de 16de eeuwse kerk, zoals de Evolutieleer (de vorige paus verklaarde zijn geloof hierin), New Age geloof en praktijk (Matthew Fox en
andere New Agers die leren over “de kosmische Christus binnenin”), universalisme (Moeder Theresa en paus Johannes Paulus II geloofden dat alle mensen kinderen van God zijn), en de modernistische theologie (de theologische scholen van Rome hebben een modernistische benadering van de
Schrift waarbij o.a. het Mozaïsch auteurschap van de Pentateuch wordt ontkend).
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