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Sandheden og kirkens bedrag Klaus E. Berger Hent PDF Forlaget skriver: Denne bog er en dialog med mine
læsere, men består først og fremmest af en stor mængde Jesuslære og visdomsord, som folk aldrig har fået lov
at høre, takket være kirken. - De ligner en hund, der sover på oksens krybbe, for den hverken æder selv eller
tillader oksen at æde. - (Thomasevangeliet) Det er noget frygteligt vås, teologerne kommer med i kirken og
alle vegne. De aner ikke, hvad de taler om! Og så disse underlige vaner og ceremoni-er! Sikken et cirkus!!
Hele kirken og den anskuelse, som de udbreder, er et verdensomspændende, kæmpe bedrag. Det er som ét

stort komplot med det ene formål at skjule sandheden. De leder folk bort fra det sande og ægte og fører dem i
stedet ud i noget religiøst, mærkværdigt noget, en slags overtro. Og indirekte tramper de det ægte hellige ned
i skidtet. De har erstattet hans lære med deres egne anskuelser, fjernt fra sandheden. Læren om hvad vores
indre består af, det er læren om Gud. Men pga. kirken og teologerne er folks opfattelse helt anderledes: De
forestiller sig Gud som en mand (evt. med et langt hvidt skæg), der sidder oppe ovenover skyerne et sted og
kigger ned gennem et lille hul. En slags politibetjent som har til opgave at gribe ind, når der foregår noget

ondt og uretfærdigt!
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