Transpirant 1

Beeld: 14 Jan 2003

Transpirant 2:

“In die stigtingsjare van die kerk is geskrifte van feilbare
mense planmatig geselekteer en waarskynlik in baie
opsigte vervals. Die dokumente is saamgevoeg in ‘Die
Bybel’ en is voorgehou as synde geïnspireer te wees
deur U Gees....”
“Hierin word U aanvanklik uitgebeeld as die God van
Israel wat met Sy volk speel en mors na willekeur om u
siek ego te streel.”
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Transpirant 3:

“Die kerk het meer as 400 jaar gelede belydenisskrifte
saamgestel wat die algemene leer van die kerk
verteenwoordig. Dit is gedoen deur mense wat nog
onder die skok gesidder het van bewerings dat die aarde
rond is en nie die middelpunt van u skepping vorm nie.
Die grondslag van die leer is dat ons, u skepsels, so
sondig, vuil en onvolmaak is dat ons vir ewig verdoem
is tensy ons deur die aanvaarding van hierdie kerklike
leer bevry word.. Die gevolg hiervan is dat die
mensdom die afgelope 20 eeue verdoem is tot die
grootste minderwaardigheid.”
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Transpirant 4:

“In u Naam het hierdie kerk die ergste denkbare
misdade teen die mensdom gepleeg. Kruistogte is
onderneem waartydens geplunder en massamoord
gepleeg is. Deur die Inkwisisie is menigtes verslaaf,
vervolg en op die wreedste moontlike wyse vermoor.
Tot minder as ‘n dekade gelede het Suid Afrikaanse
kerke saamgespan om ‘n volk te mislei om te glo dat
apartheid in ooreenstemming met u wil is. In die
grootste skeinheiligheid en met die nodige vrome
maneuvreerdery is dieselfde kerk nou die grootste
voorstander van menseregte en demokrasie.”
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Transpirant 5:

“Die kerk en sy ampsdraers is huigelagtig. Sedigheid
word vanaf die kansel af voorgehou , maar agteraf word
al die sedes wat voorgehou word op die gruwelikste
wyse oortree....”
“Dit is nie net in die Katolieke kerk waar kinders en
nonne nie veilig kan voel nie. Ook wat betref die
Afrikaanse kerke skemer die valsheid van ampsdraers
deur.”
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Transpirant6:

“Die kerk is korrup. Gewapen met die alleenreg op die
saligheid en die ewige lewe word onskuldige mense
gemanipuleer en onderwerp.”
“Sonder die kerk kan jy nie gedoop word nie. Sonder
die kerk kan jy nie aangeneem word nie. Sonder die
kerk kan jy nie **nagmaal gebruik nie. Sonder die
kerk kan jy nie **trou, kinders doop of **begrawe
word nie. Om die kerk te verlaat is om weg te stap van
U af!”
**LW: Jy kan wel nagmaal gebruik, trou en begrawe
word buite die kerk.
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Transpirant 7:

“Die kerk is wreed en sonder empatie teenoor die
gemeenskap waarin dit geplaas is.”
“Geld word van die armes geneem in die naam van
liefdadigheid en dankoffers vir U. Tog weet ons dat niks
hiervan u bereik nie en dat bitter min daarvan by
behoeftiges uitkom. Pleks daarvan word dit deel van die
kontantvloeistate van gemeentes en vergoedingspakette
vir ampsdraers.
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Transpirant 8:

“Soos wat nuwe feite oor u skepping en die geskiedenis
bekend word, begin dit egter deurskemer dat ons mislei
is. Die een wat deurgaans teen valse leerstellings
gewaarsku het, blyk nou die false profeet te wees. Die
een wat Christus as u Seun verkondig, blyk nou die
antichris te wees.”
“God, as dit u wil is, of as dit moontlik is om u wil te
wysig om hierby aan te pas, roep die kerk tot vergelding
en verdelg elke ampsdraer wat in oneerlikheid
voortgaan om u naam te misbruik.”
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