
Ristiriitojen ja petoksen tiellä

Yhteiskunnassa vaikuttavien asioiden, ilmiöiden ja ihmisten taustalla on monenlaisia 
motiiveja ja vaikutuksia. Jotkut motiiveista ja vaikutuksista ovat avoimesti kaikkien 
nähtävissä kun taas toisten motiivit ja vaikutukset eivät ole yleisesti tiedossa ja ovat hyvin 
salaperäisiä sekä jopa valheen ja petoksen vääristämiä. Otan esille kirjoituksessani erään 
vääristymän sekä petoksen tien, joka esiintyy suomalaisessa yhteiskunnassa. Toivon 
mukaan sinulla on rehellinen ja avoin sydän, koska vain siten voit erottaa petoksen ja sen 
miksi ja miten petos tulee tapahtumaan. Tämä aihe on ollut sydämessäni voimakkaana 
useamman kuukauden ajan. Tutki ja koettele kirjoitukseni.

Kansanmies

Monet suomalaiset pitävät Timo Soinia kansanmiehenä, joka on tavallisten suomalaisten 
puolella ja varsinkin niiden puolella, jotka vastustavat EU:ta. Timo Soini on katolilainen ja 
katolilaisena Soini on sitoutunut uskomaan koko katolisen kirkon opin sekä kaiken sen 
minkä katolinen kirkko asettaa uskottavaksi. Rooman katolinen kirkko on sitoutunut 
ajamaan Euroopan yhdentymisen asiaa, joka merkitsee kansallisvaltioiden aseman 
heikentymistä sekä mahdollisesti pyrkimystä kansallisvaltioiden romuttamiseen sekä 
Euroopan liittovaltion muodostumista.

Katolisen kirkon jäsenenä Timo Soini on sitoutunut kirkkonsa oppeihin sekä sen pyrkimyksiin. 
Tämä tarkoittaa sitä että Soini joutuu pettämään joko katolisen kirkon tai Suomen kansan. 
Jos Soini ajaa voimakkaasti Suomen itsenäisyyttä ja itsemääräämisoikeuksia sekä EU:n 
alasajoa, niin Soini pettää katolisen kirkon ja kirkon Euroopan yhdentymisen pyrkimykset. Jos
Soini hyväksyy katolisena katolisen kirkon harjoittaman Euroopan yhdentymispolitiikan, niin 
Soini pettää Suomen kansan.

Timo Soinilla ei ole vaihtoehtoja, sillä hän joutuu pettämään joko oman kirkkonsa tai Suomen
kansan, sillä hän ei voi yhtä aikaa ajaa sekä Suomen itsenäisyyttä, Suomen etua ja 
itsemääräämisoikeuksia sekä Euroopan yhdentymisen vahvistamista. Tulevat päivät tulevat 
näyttämään onko Timo Soini todellakin Suomen kansan puolella vai suostuuko hän ajamaan 
kirkkonsa pyrkimyksiä koskien Euroopan yhdentymistä. Takaporttina on luopuminen (ei asetu
enää ehdolle perussuomalaisen puolueen puheenjohtajaksi) puolueen johdosta ja siirtyminen 
passiiviseksi kansanedustajaksi tai siirto muihin tehtäviin (kansainvälinen virka tai jokin 
kotimainen tehtävä), jonka kautta voisi vetäytyä taka-alalle ja siten välttää katolisen kirkon 
tai Suomen kansan pettäminen.

Timo Soini on saanut kannatuksensa ja poliittisen valtakirjansa Suomen kansalta Euroopan 
Unionin vastustajana ja hylätessään alkuperäisen vakaumuksensa ja hyväksyessään 
Euroopan Unionin kehittämisen hän on pettänyt kannattajansa ja äänestäjänsä. Jos Timo 
Soini ei suostu kehittämään ja tukemaan Euroopan yhdentymistä, niin hän pettää oman 
kirkkonsa. Soini on hankalan pulman edessä. Miten hän aikoo ratkaista edessään olevan 
ongelman? Sen aika tulee näyttämään. Minulla ei ole henkilökohtaisesti mitään Timo Soinia 
tai perussuomalaisia vastaan. Olen poliittisesti sitoutumaton ja sellaisena aion pysyä 
jatkossakin.

Sananvapauden maassa julkisesti esillä olevan henkilön sekä yhteisön toimintaa on 
pystyttävä arvioimaan sävyisästi asiapohjalta. Tätä olen pyrkinyt tekemään. Toivon ettei 
perussuomalaisten, Timon Soinin ja katolisuuden vastustajat käytä kirjoitustani 
kiihkomielisenä lyömäaseena katolisia, Soinia tai perussuomalaisia vastaan. Se ei ole 
kirjoitukseni tarkoitus.
Pyrkimykseni on kirjoittaa avoimen rehellisesti taustasta, joka antaa erilaisen signaalin kuin 
mikä on todellisuus. Jokainen tehköön omassa sydämessään rehellisen arvion ilman 
pilkkakirveen heiluttamista mihinkään suuntaan. Rehellisen totuuden voi sanoa asiallisesti 
todennettujen tosiasioiden pohjalta.

Kansan kovisteltavana

Iltalehti julkaisi 29.8.2013 artikkelin nimeltään: Kansan kovisteltavana. Iltalehden 
artikkelissa Juhani Starczewski vaatii Soinia myöntämään, että hänen politiikkansa ja 
uskontonsa ovat ristiriidassa. Katolinen kirkko ajaa yhdentyvää Eurooppaa, mutta Soini ei. 



Starczewski kysyi Timo Soinilta eikö se ole ristiriitaista, kun hän aktiivikatolisena ajaa 
Suomea takaisin kansallisvaltioksi, vaikka katolisuus ajaa yhdentyvää Eurooppaa ja 
maailmanhallitusta.
Euroopan katoliset poliitikot ovat samassa linjassa kirkon kanssa ja he toimivat yhdentyvän 
Euroopan ja maailmanhallituksen puolesta. Timo Soini myönsi ristiriidan olevan 
olemassa.Juhani Starczewskin mukaan hänen keskustelunsa päättyi siihen, että hän esitti 
Soinille, että asia jätetään Herralle ja pyydetään Häneltä vastaus ristiriitakysymykseen ja 
tähän Soini vastasi "Kyllä!"

Kirkon usko

Timo Soini kertoo uskostaan kirjassaan Maisterisjätkä (Tammi 2008, pokkaripainos 
vuodelta 2011). Kirjassaan Timo Soini sanoi, että usko ilman tekoja on kuollut, ja sen 
vuoksi usko näkyy myös hänen poliittisessa ajattelussansa (s. 138). Soini sanoo, että 
hänen uskonsa on kirkon uskoa (s. 139-140).

Katolilainen Emil Anton kirjoitti blogissaan Timo Soinista (Timo Soinin katolilaisuus 
4.5.2015) ja kaksi tärkeää kohtaa, jotka Soini esittää kristinuskon luonteesta: Ollakseen 
oikea kristitty ei tarvitse tehdä kertaluontoista henkilökohtaista uskonratkaisua; Toiseksi 
omatekoisia jumalia ei ole olemassa, eikä omakeksimällä uskonnolla pötkitä pitkälle.

Harva suomalainen tietää mitä kaikkea Rooman katolinen kirkko opettaa. Muutama näyte 
siitä mitä katolinen kirkko opettaa:

- Katolinen kirkko opettaa, että kristityn (katolilainen) pitää uskoa kaikki, minkä Jumala 
on ilmoittanut ja katolinen kirkko asettaa uskottavaksi, joko se sitten on pyhään 
raamattuun kirjoitettu tai ei (Katolinen katekismus imprimatur Guill. P. B. Cobben 
1953).

- Pyhä messu-uhri on ylevin uhri, koska se on; 1. arvollisin ylistysuhri 2. Jumalalle 
mieluisin kiitosuhri 3. tehokkain rukousuhri. 4. voimakkain sovitusuhri. (Katolinen 
katekismus imprimatur Guill. P. B. Cobben 1953).

- Jokainen, joka tuntee katolisen kirkon Kristuksen oikeaksi kirkoksi, on iankaikkisen 
autuuden menettämisen uhalla velvollinen olemaan sen jäsen, uskomaan sen opin, 
nauttimaan sen sakramentteja ja olemaan sen vallalle alamainen. (Katolinen katekismus 
imprimatur Guill. P.
B. Cobben 1953).

- Katolisen Newadvent.org nettisivun ja Catholic Encyclopedan mukaan terve Maria rukous 
on kiitosta, anomusta sekä avuksi huutamista Marialle, sisältäen ajatuksen että katolinen 
hurskaasti, kunnioittavasti ja anovasti turvautuu Marian esirukoukseen, että hän (Maria) 
sovittaisi syntiset Jumalalle, että he saisivat siunauksen nykyisessä elämässä ja elämässä, 
jolla ei ole loppua.

Edellä olevat Rooman katolisen kirkon (RKK) opinkappaleet todistavat ja paljastavat sen ettei 
katolinen kirkko edusta Raamatullista kristinuskoa. Raamatussa Herra Jeesus käski uskomaan
Häneen, niin kuin Raamattu sanoo. RKK toimii vastoin Jeesuksen käskyä, sillä RKK käskee 
uskomaan uskon asioina myös sellaisia opetuksia, joita ei löydy Raamatusta.

Raamatun opetuksen mukaan Jeesuksen syntiuhri Golgatalla on kaikkein voimakkain 
sovitusuhri, jonka kautta ihminen Jumalan armosta vastaanottaa pelastuksen sen jälkeen 
kun hän on itse henkilökohtaisesti tehnyt parannuksen (katumus, syntien tunnustaminen ja 
usko Herraan Jeesukseen) ja uskonut Herraan Jeesukseen. RKK opettaa vastoin Raamatun 
sanaa, koska RKK sanoo messu-uhrin olevan voimakkain sovitusuhri.

Raamattu opettaa olemaan uskollinen Jeesukselle sekä pysymään Raamatullisen seurakunnan
yhteydessä. Raamatun opetuksen mukaan usko Jeesukseen pelastaa, ei kirkko. RKK opettaa 
vastoin Raamattua, koska RKK sitoo pelastuksen kirkkoon ja sen oppiin ja jos katolilainen ei 
usko kirkkonsa oppia, niin hän "menettää pelastuksen".

Raamattu opettaa Herran Jeesuksen olevan ainoa tie Isä Jumalan luokse, koska Herra Jeesus 
sovittaa ihmisten synnit verensä, ristinkuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta. RKK 
opettaa vastoin Raamattua, koska RKK sanoo myös Marian sovittavan syntiset Jumalalle.



Petos ja valheen opettaminen sekä valheessa eläminen

Edellä oleva otsikko kirkon usko paljastaa ja todistaa sen ettei katolinen kirkko edusta 
Raamatullista kristinuskoa, vaan on sen valhejäljitelmä. Jokainen katolilainen joka on 
sitoutunut kirkon uskoon on samalla sitoutunut elämään valheessa sekä levittämään 
valhetta kirkon uskonopin kautta. Jokainen katolilainen ei ole uskollinen kirkolleen, eikä usko
kaikkea sitä mitä kirkko opettaa (ei elä valheessa ja petoksessa), mutta sellainen 
katolilainen elää valheessa ja petoksen uhrina, joka on uskollinen koko kirkon opille.

Katolilainen, jolla on koko kirkon usko elää ristiriitojen, valheiden ja petoksen maailmassa, 
sillä hän sanoo olevansa kristitty, mutta todellisuudessa hän ei edusta Raamatullista 
kristinuskoa.
Valhe ja petos johtaa siihen, että sen vallassa oleva ihminen pettää aina toiset ihmiset 
esiintyen jonakin muuna kuin mitä hän ihan oikeasti edustaa. Surullista ja ikävää on se, että
petoksen ja valheen vallassa oleva ihminen elää sokeudessa koskien sitä petosta ja valhetta,
jota hän edustaa. Hän uskoo ja luulee olevansa totuuden ja oikean asian puolella, vaikka 
hän kulkee petoksen ja valheen tiellä.

Oikea ratkaisu

Raamatussa sanotaan Jumalan tehneen ihmissuvun ja että Hän asutti ihmiset asumaan 
kaikkialle maailmaan, säätäen heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat, että he 
etsisivät Jumalaa. Raamatun mukaan Babyloniassa tapahtui kielten- ja kansojen sekoitus ja 
hajaannus, koska he pyrkivät luomaan yhden ja yhtenäisen hallinnon maan päälle, joka 
perustui synnin valtaan ja päämääriin. Euroopan Unioni kulkee samaa synnin polkua kuin 
muinainen Babylon, sillä molemmilla on sama päämäärä: Riistää kansoilta 
itsemääräämisoikeus ja orjuuttaa heidät yhtenäisen hallinnon kautta palvelemaan syntiä, 
joka on pukeutunut oikeuden, rakkauden ja rauhan valeasuun. Karu totuus paljastuu vasta 
sitten kun yhdentyminen on lopullisesti saatettu päätökseen. Euroopan yhdentyminen ajaa 
antikristillistä agendaa, joka lopulta huipentuu antikristuksen ilmestymiseen.

Suomalainen demokratia on syntynyt alunperin kristinuskon rakennusaineista. Kansa tai 
kansallisvaltio ajatus ei ole silloin ollenkaan huono ajatus, jos sen pyrkimyksenä on asettaa 
ihmiselle hyvät ja oikeudenmukaiset lait, joita noudattamalla yhteiskuntarauha säilyy. Mitä 
isompi valtio on, niin sitä hankalampi sitä on hallita oikeudenmukaisesti, siksi esim. Euroopan 
Unionin kaltainen yksi iso "kansallisvaltio" yhteisine lakeineen ja säädöksineen ei ole toimiva 
ratkaisu, koska eri alueita ja erilaisia kulttuureja ei voi sulattaa yhteen ilman ongelmia.
Pienempää aluetta kuten Suomen kokoinen alue on jo paljon helpompaa hallita 
oikeudenmukaisesti. Silloin kun kansallisvaltio ajatusta ymmärretään ja toteutetaan oikealla 
tavalla, niin se on ainoa oikea toimiva ratkaisu ihmisten oikeudenmukaiseen asuttamiseen.

Kansallisvaltio asiassa on kaksi puolta, toinen on hyvä puoli ja toinen huono puoli. 
Kansallisvaltion hyvä puoli on se, että sen tulisi tarjota kansalaisilleen oikeudenmukaiset ja 
kaikkia koskevat lait ja asetukset kansalaisten elämän turvaamisen ja oikeudenmukaiseen 
kansalaisten kohtelemiseen. Huono puoli on siinä, jos edellä oleva unohdetaan, niin se 
johtaa eriarvoisuuteen ja kansalaisten sortamiseen sekä myös väärämieliseen 
kansallispatriotismiin, jossa sodan ja väkivallan avulla pyritään valtaamaan lisää maata 
itselleen valloittamalla ja miehittämällä muita alueita ja valtioita sekä pyritään sortamaan 
ihmisiä etnisen taustan tai muun erilaisuuden perusteella. Väärämielinen kansallispatriotismi
on tuomittavaa, mutta tervehenkinen kansallisvaltio ajatus ja malli, jossa kaikilla on samat 
lait ja oikeudet on eettisesti oikein ja hyväksyttävää.

Nykyajan yksi suurimmista ongelmista on ihmisen hyväksikäyttäminen elämän kaikilla osa- 
alueilla. Ihmisen arvoa mitataan hänen tekojensa mukaan, ei sen mukaan kuka hän on.
Jumala ei vaadi ihmiseltä täydellisyyttä, koska Jeesus oli täydellinen. Jumala ei vaadi 
ihmiseltä suorituksia, koska Jeesus täytti kaiken lain. Jumala ei haluaisi rangaista ihmistä, 
koska Jeesus kantoi rangaistuksen meidän edestämme. Jumala ei haluaisi kenenkään 
kärsivän, koska Jeesus kärsi meidän puolestamme. Jumala ei haluaisi kenenkään kuolevan, 
koska Jeesus kuoli meidän puolestamme. Siksi kaikkein tärkein ratkaisu on tunnustaa 
syntisyytensä Jumalalle sekä vastaanottaa Herra Jeesus Pelastajaksi uskomalla Häneen, jonka
kautta saat syntisi anteeksi sekä iankaikkisen elämän.



Ps. Sydämelläni on ollut useita kuukausia tämän kirjoituksen tekeminen. Olen kokenut 
tämän sydämelläni todella voimakkaasti ja uskon Jumalan (Raamatun Jumala uskon kautta 
Jeesukseen) kehottaneen minua sen kirjoittamaan, vaikka monet tulevat olemaan eri mieltä
kanssani. Jos olen erehtynyt ja sen tulen ymmärtämään, niin olen valmis tekemään 
julkisesti parannusta.Petri Paavola 15.4.2016
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Ristiriitojen ja petoksen tiellä osa 2

Kirjoitin aikaisemmin Timo Soinista, Euroopan Unionista, katolisesta kirkosta ja ristiriitojen ja 
petoksen tiestä tuomalla esiin muun muassa sen kuinka katolinen kirkko ajaa yhdentyvää 
Eurooppaa. Kirjoitukseni toisessa osassa tuon esille sen kuinka Euroopan Unioni on katolisen 
kirkon luomus, jonka päämääränä on tuhota kansallisvaltiot ja tehdä Euroopasta katolinen 
Eurooppa, ja kuinka katolisen kirkon agendan mukaan EU:n poliittinen valta tulisi alistaa 
Rooman katolisen kirkon (RKK) uskonnollisen ja poliittisen vallan ja pyrkimysten alaisuuteen.

Tiedän sen että tässä vaiheessa moni lukija ajattelee minun kirjoittavan mielikuvitukseen 
perustuvaa salaliittoteoriaa. Siitä ei kuitenkaan ole kyse, sillä RKK:n kytkös Euroopan 
Unioniin ja RKK:n agendan ajaminen EU:n kautta on kaikkien nähtävissä ja havaittavissa 
jos osaa katsoa tätä asiaa oikeasta näkökulmasta käsin ja joka vielä kaiken lisäksi perustuu 
todennettuihin faktoihin. Jos tutkit asioita puolueettomasti, rehellisesti ja avoimin mielin, 
niin silloin näet myös sen kuinka RKK pyrkii luomaan katolisen imperiumin Eurooppaan EU:n
kautta.

Paavi ja poliittinen valta

Monet ihmiset luulevat paavin ja RKK:n edustavan vain uskonnollisuutta ja uskonopin 
kysymyksiä. Paavius ja RKK on instituutio, joka ei ole vain pelkkää uskonnollisuutta, sillä sen 
pyrkimyksenä on myös tavoitella poliittista valtaa.

44. Furthermore, it is in general fitting and salutary that Catholics should extend their 
efforts beyond this restricted sphere, and give their attention to national politics. We say 
"in general" because these Our precepts are addressed to all nations. However, it may in 
some places be true that, for most urgent and just reasons, it is by no means expedient for
Catholics to engage in public affairs or to take an active part in politics. Nevertheless, as 
We have laid down, to take no share in public matters would be as wrong as to have no 
concern for, or to bestow no labour upon, the common good, and the more so because 
Catholics areadmonished, by the very doctrines which they profess, to be upright and 
faithful in the discharge of duty, while, if they hold aloof, men whose principles offer but 
small guarantee for the welfare of the State will the more readily seize the reins of 
government. This would tend also to the injury of the Christian religion, forasmuch as 
those would come into power who are badly disposed toward the Church, and those who 
are willing to befriend her would be deprived of all influence.

45. It follows clearly, therefore, that Catholics have just reasons for taking part in the 
conduct of public affairs. For in so doing they assume not nor should they assume the 
responsibility of approving what is blameworthy in the actual methods of government, but 
seek to turn these very methods, so far as is possible, to the genuine and true public good,
and to use their best endeavours at the same time to infuse, as it were, into all the veins of
the State the healthy sap and blood of Christian wisdom and virtue. - Leo XIII 
Immortale Dei 1885

Älä anna vuosiluvun hämätä sinua, sillä RKK:n oppi ja agenda ovat kiveen hakattuja ja kun 
ne ovat tuotu julkisuuteen, niin "erehtymätön" kirkko ei muuta agendaansa ja päämääräänsä.

Paavi Leo XIII kirjoittaa kiertokirjeessään Immortale Dei kuinka katolilaisten tulisi 
ponnistella ja kiinnittää huomiota kansalliseen politiikkaan. Leo XII sanoi, että joistakin 
syistä katolilaisen ei tarvitse osallistua aktiivisesti politiikkaan. Leo XII:n mukaan 
katolilaisilla on kuitenkin selviä syitä osallistua julkisten asioiden (politiikka) hoitamiseen. 
Leo XII kirjoitti, että katolilaisen tulisi muuttaa hallituksen väärät menetelmät kristillisen 
(katolisen uskon mukaan) viisauden ja hyveellisyyden mukaisuuteen.

Katolisen kirkon opin mukaan paavi on erehtymätön kun hän määrittää jonkin uskoa tai 
moraalia koskevan opin koko kirkossa uskottavaksi. Paavi Leo XIII:n paavillinen kiertokirje 
on osoitettu kaikille katolisille ja siten hänen käskynsä vaikuttaa ja muuttaa jokaisen maan 
lakeja, niin että ne olisivat katolisuuden mukaisia on pidettävä "erehtymättömänä" paavin 
käskynä sekä kirkon virallisena päämääränä, joka on voimassa kaikkina aikakausina.

Katolinen pappi Phelan of St. Louis on tuonut esille seuraavan ajatuksen kesäkuussa 7 päivä, 
vuonna 1913:



Tell us we are Catholics first and Americans or Englishmen afterwards; of course we are. Tell 
us, in the conflict between the church and the civil government we take the side of the church;
of course we do. Why, if the government of the United States were at war with the church, we
would say tomorrow, To hell with the government of the United States; and if the church and 
all the governments of the world were at war, we would say, To hell with all the governments 
of the world. … Why is it that in this country, where we have only seven per cent of the 
population, the Catholic church is so much feared? She is loved by all her children and feared 
by everybody. Why is it that the Pope has such tremendous power? Why, the Pope is the ruler 
of the world. All the emperors, all the kings, all the princes, all the presidents of the world, are
as these altar boys of mine. The Pope is the ruler of the world.

Phelanin mukaan katolilainen on aina ensin katolilainen ja vasta sitten amerikkalainen, 
englantilainen jne. Phelan toivottaa kaikki maailman hallitukset helvettiin, jos ne ovat sodassa 
(vastoin kirkon oppia) katolista kirkkoa vastaan. Phelan sanoi, että kaikki maailman ruhtinaat, 
kuninkaat, prinssit ja presidentit ovat paavin alttaripoikia, koska paavi on maailman hallitsija. 
Katolinen kirkko opettaa maallisen vallan oppia, jonka mukaan paavi on myös maallisen vallan 
hallitsija maan päällä. Edellä olevasta katolisen kirkon papin julistuksesta tulee se selkeästi 
esille, että katolinen kirkko opettaa kuinka kaikkien maailman maiden ja hallitusten tulisi 
alistua paavin vallan alaisuuteen. Tämä oppi paavin maallisesta vallasta ei ole vain kirkon 
muinaisjäänne, vaan on yhä voimassa myös tänä päivänä.

Katolisen kirkon sanakirja antaa maalliselle vallalle seuraavanlaisen merkityksen:

The rule of the Church in earthly possessions and the authority of the Pope over civil territories
belonging to the Church, as in the Papal States. This power is in addition to his dominion in 
spiritual matters and becomes necessary if freedom from civil power is to be assured. It is 
presently exercised in relation to Vatican City or State since the Lateran Treaty of 1929. The 
term may also refer to the exercise of political influence by the bishops formerly through 
landed estates and currently through financial and other means.

Maallinen valta on auktoriteettia harjoittaa paavin maallista valtaa katolisissa maissa.

Katolinen katekismus, vuodelta 2005, kohta 899: Kristittyjen maallikoiden aloitteet ovat 
erityisen välttämättömiä silloin, kun pitää löytää välineitä ja keinoja muovata sisältä päin 
yhteiskunnallisia, poliittisia ja taloudellisia oloja kristillisen uskon ja elämän vaatimusten 
pohjalta. Tällaiset aloitteet kuuluvat itsestään selvänä kirkon elämään: 2442 ”Uskovat maallikot
seisovat kirkon elämän uloimmassa rintamassa; heissä kirkko on yhteiskunnan elämänperusta. 
Siksi heidän, ja juuri heidän täytyy saada yhä kirkkaampi tietoisuus siitä, etteivät he ainoastaan
kuulu kirkkoon, vaan ovat kirkko, toisin sanoen paavin, kirkon yhteisen pään, ja häneen 
yhteydessä olevien piispojen johtama uskovien yhteisö maan päällä. He ovat kirkko.”439

Katolisen kirkon katekismuksesta tulee myös esille se kuinka katolilaisen kirkon jäsenen on 
pyrittävä muokkaamaan yhteiskunnan politiikkaa ja taloutta kristillisen uskon (katolinen usko) 
mukaiseksi.

Katolinen kirkko pyrkii EU:n kautta katolilaistamaan EU:ssa olevia maita. Tämän suunnitelman 
kautta katolisuus pyrkii asettamaan koko ajan enemmän katolisuuden mukaisia lakeja voimaan 
kaikkialla EU:ssa pyrkimyksenään saattaa koko EU paavin maallisen vallan alaisuuteen.

Katolilainen Eurooppa

Adrian Hiltonin (teologi ja tutkija Oxfordin yliopistossa) blogisivulla Archibishop Cranmer on 
kirjoitus, jossa tuodaan esille se kuinka kristittyjen ja katolisten ei pitäisi äänestää EU:sta 
irtautumisen puolesta. Blogista tulee esille kuinka Englannin ja Walesin Rooman katolisen 
kirkon piispankokous varoitti antamasta ääniä anti-EU (EU:n vastustajat) kannattajille.
Blogissa sanotaan myös kuinka Euroopan Unioni on perusteellisesti katolinen suunnitelma, jota 
todellisen kristityn tulee kannattaa. Blogissa tulee myös esille EU vastaisia asioita.

Dan Hitchens kirjoitti artikkelin nimeltään Why Catholics can’t agree on Brexit englantilaisessa 
katolilaisessa mediajulkaisussa Catholic Herald. Artikkeli kertoo puolesta ja vastaan miksi 
katolilaiset eivät voi kannattaa Britannian eroa EU:sta. Artikkelissa tuodaan esille katolilainen 
Konrad Adenauer (jonka päämääränä oli Euroopan Unionin kaltainen katolinen järjestelmä), 
joka löysi houkuttelevan vision paavien (Leo XIII ja Pius XI) kiertokirjeistä Jumalan tahdon 
mukaisesta täydellisestä ja käytännöllisestä nykyaikaisesta yhteiskunnasta.

Tämä visio perustuu katoliseen näkemykseen, missä katolinen kirkko hallitsee valtioita niin 
poliittisesti kuin uskonnollisesti, jossa maiden lakien tulisi perustua katolisiin periaatteisiin. 
Adenauerin visio ei ollut hän omansa, vaan katolisen kirkon paavien poliittisen 
valtapyrkimyksen mukainen visio.



Catholic Heraldin artikkeli sanoo Adenauerin pyrkineen sodan jälkeen toteuttamaan visiota, 
johon hän ihastui. Artikkeli tuo myös esille kuinka Adenauerin vision jakoivat kaksi muuta 
katolilaista (italilainen Alcide de Gasperi ja ranskalainen Robert Scumann), joiden työn 
tuloksena alkoi Euroopan yhdentyminen, josta tuli Euroopan Unioni.

Katolinen julkaisu tuo esille Euroopan Unionin perustan ja historiallisen lähtökohdan, joka 
perustui paavilliseen kiertokirjeeseen. Sitä julkaisu ei tuonut esille, että paavillisen 
kiertokirjeen mukaan kaikkien katolilaisten tulee käyttää valtaansa kaikkien valtioiden laeissa,
että ne perustuisivat katolisen kirkon periaatteisiin. Kirkkonsa opin ja päämäärän tunteva 
katolilainen ymmärsi sen mistä oli kyse kun paavillinen visio tuotiin esille, joka on johtanut 
Euroopan Unionin syntymiseen. Julkaisun tarkoitus on muistuttaa katolilaisia kirkon 
valtapyrkimyksistä, mutta se tehtiin tavalla ettei kukaan ei-katolilainen ymmärtäisi sitä mikä 
on katolisen kirkon todellinen päämäärä Euroopan Unionin kautta.

Catholic Herald artikkeli sanoo, että olkoon EU mitä tahansa, niin sen alkuvaiheet ovat 
erottamatonta osaa katolisen ajattelun kanssa. Artikkeli tuo myös esille kuinka 
salaliittoteoreetikot väittävät Euroopan Unionin idean olleen vatikaanin juoni, luultavasti 
antikristuksen inspiroima.

Katolilaisuus pyrkii kumoamaan salaliittoteoriat Euroopan Unionin ympäriltä koskien katolista 
kirkkoa, mutta se itse samalla myöntää Euroopan Unionin syntyneen katolisen ajattelun 
varaan. Se ei ole salaliittoteoria jos sanoo EU:n syntyneen katolisesta ajattelusta, koska se on 
totta. Se on kuitenkin salaliitto muita vastaan kun pyritään salakavalasti juonimalla alistamaan
kansat ja valtiot noudattamaan katolisuuteen perustuvia lakeja ja asetuksia.

Catholic Herald artikkelin mukaan Ashley Beck (opettajana katolisessa St. Maryn yliopistossa 
Lontoossa) on sanonut ettet voi olla uskollinen katolilainen ja Euroopan Unionin vastainen.

Dan Hitchens kirjoittaa Catholic Heraldin artikkelissa kuinka ei-katolinen kristinusko on elossa 
ja voi hyvin, mutta siinä merkityksessä kun sen määritellään olevan ei-katolista, niin se on 
hiipumassa, ja kuinka ihanne katolisesta Euroopasta oli kerran voimakkaan viehättävä, mutta 
se ei ole sitä nyt tässä missä olemme. Artikkelissa sanotaan myös kuinka viimeaikaiset paavit 
ovat tunnistaneet Euroopan ongelmat ja kuinka katolilaisten tulisi kuulua Euroopan 
instituutioihin ja kytkeä EU uudelleen sen kristillisiin juuriin (katolinen usko), jonka juuret ovat 
valtaisan syvät.

Katolisuus haluaa valjastaa Euroopan Unionin katolisuuteen, pyrkien tekemään EU:sta 
katolisen EU:n, joka ohjautuisi katolisen kirkon kaanonin ja maallisten lakien mukaisesti. 
Todisteet tästä ovat vastaansanomattomat.

Alexander Lucie-Smith on katolinen pappi, moraalisen teologian tohtori ja konsultoiva 
toimittaja Catholic Herald mediajulkaisussa. Hän kirjoitti Catholic Herald julkaisussa artikkelin 
nimeltään British Catholics must resist the nationalist temptation (Brittiläisten katolilaisten 
tulee vastustaa nationalistista kiusausta). Alexander kirjoitti artikkelissa miksi hän kannattaa 
Englannin jäämistä EU:hun. Hän sanoi vastauksen olevan se, koska hän on katolilainen ja 
sellaisena hän kannattaa kansainvälisyyttä (internationalist - "kansainvälinisti"). Hänen 
mukaansa suurin uhka maailman rauhalle on nationalismi. Hän toi esille serbien ja venäläisten
nationalismin esimerkkeinä heidän kauttaan tulleista sodista, jotka uhkaavat rauhaa.

Alexander Lucie-Smith toi myös sen esille kuinka uskonnollinen lahkolaisuus on uhka, jonka 
kanssa katolilaisuus on aina elänyt epäsovussa. Hän toi myös esille kuinka EU puutteistaan 
huolimatta on yritys nationalismin voittamiseen. Alexander päättää kirjoituksensa sanomalla; 
meidän katolilaisten tulee harjoittaa kansainvälistä valtuutustamme ja vastustaa kaikkia 
nationalistisia kiusauksia.

Alexander Lucie-Smith kirjoittaa aika avoimesti katolisesta päämäärästä ja pyrkimyksistä. 
Hänen kirjoituksestaan tulee esille se kuinka hänen tulee katolilaisena kannattaa 
kansainvälisyyttä, jolla hän itse asiassa tarkoittaa paavillisen kiertokirjeen käskyä, jonka 
mukaan valtioiden lait tulee perustua katoliseen ajatteluun ja periaatteisiin. Hän myös tuo 
esille kuinka nationalismi on suurin uhka rauhalle, jolla hän tarkoittaa, että kansallinen 
itsenäisyys, itsenäisten kansojen lait ja kansallisvaltio käsite ja perustus tulee tuhota ja sen 
tilalle tulee asettaa katoliset periaatteet uuden katolisen Euroopan kautta.

On todella ironista, että katolinen pappi käyttää sotia itsenäisiä kansallisvaltioita vastaan. 
Ironiaa ja ristiriitaista se on sen takia, että jesuiittojen eräs menetelmä on ollut historiassa 
sotien synnyttäminen saadakseen syyn pyrkiä tuhoamaan itsenäiset kansallisvaltiot.
Euroopassa käydyn kolmikymmenvuotisen sodan (1618-1648) eräs pääpukareista oli katolinen 
keisari Ferdinand II, joka oli kiihkomielinen katolilainen sekä jesuiittojen kouluttama.



Historiasta löytyy muitakin jesuiittojen masinoimia sotia, joiden tarkoituksena on sekä vallata 
maa katolisuuden alaisuuteen ja osoittaa kuinka kansallisvaltiot horjuttavat rauhaa sotien 
kautta ja siksi kansallisvaltiot tulisi tuhota.

Alexander Lucie-Smith toi esille uskonnollisen lahkolaisuuden uhkana, joka uhkaa Euroopan 
Unionia ja sen yhdentymistä. Hän tarkoitti tällä, että "uskonnollinen lahkolaisuus" vastustaa 
katolisen kirkon valtapyrkimyksiä tehdä Euroopasta uusi katolinen Eurooppa sekä 
"uskonnolliset lahkolaiset" vastustavat kansallisvaltioiden tuhoamista. Tästä syystä 
katolilaisuus pyrkii myös hiljentämään ja vaientamaan "uskonnolliset lahkolaiset", joka tulee 
tarkoittamaan tulevaisuudessa sitä, että kaikenlainen uskonnollisuus, uskonsuuntien ja 
hengellisten yhteisöjen harjoittama toiminta, joka ei hyväksy katolisen kirkon agendaa, sen 
oppia ja muita pyrkimyksiä pyritään kriminalisoimaan, eli heistä pyritään tekemään "rikollisia",
joita uhkaa joko sakko- tai vankeusrangaistus ja pahimmassa tapauksessa 
kuolemanrangaistus.

Alexander tuo esille katolisena pappina, että katolilaisten tulee toimia kansainvälisten 
valtuutusten mukaisesti ja vastustaa kaikkia nationalistisia kiusauksia. Tällä hän tarkoittaa 
sitä, että kansainvälinen valtuutus on paavillisen kiertokirjeen mukainen käsky, jonka mukaan
valtioiden lainsäädäntöjen tulisi perustua katoliseen ajatukseen ja periaatteeseen, jolloin 
kansallisvaltiot tuhotaan ja niiden tilalle tulee uusi katolinen Eurooppa.

Ulkopolitiikka nimisessä aikakausilehdessä Timo Soini on sanonut koko Euroopan Unionin 
olevan tavallaan katolinen rakenne. Soini viittasi katolilaiseen José Manuel Barrosoon sekä 
että muut komissaarit ovat kardinaaleja ja EU-virkamiehistö on kuuria (Vatikaanin 
keskushallinto). Soini sanoi elävänsä luovassa ristiriidassa, sillä hän on kallellaan 
protestanttiseen valtioon, mutta filosofisissa kysymyksissä katolinen malli stimuloi häntä 
enemmän kuin protestanttinen malli. Soini sanoi, että uskonnolla ja kulttuurilla on 
ulkopolitiikassa, niin kehitysyhteistyössä kuin kauppapolitiikassa, hirveän paljon isompi 
merkitys kuin pelkillä teknisillä kysymyksillä.
Näyttää siltä ettei Timo Soini ole vielä sisäistänyt sitä, että hänen tulisi katolilaisena kannattaa 
katolisen kirkon linjaa, joka tarkoittaa Euroopan yhdentymisen kannattamista ja katolisen 
Euroopan kehittämistä ja rakentamista kaikilla yhteiskunnan tasoilla.

Timo Soini on katolilainen ja hän on esiintynyt EU-vastustajana ja siten hän toimii vastoin 
katolisen kirkon agendaa, joka on lujittaa ja vahvistaa Euroopan Unionia sekä tehdä sen 
laeista koko ajan enemmän katolilaisia. Timo Soini on puun ja kuoren välissä, sillä jos hän on 
uskollinen kirkolleen, niin hän pettää Suomen kansan, mutta jos hän pysyy uskollisesti EU 
vastustajana, niin hän pettää oman kirkkonsa. Timo Soini kulkee petoksen tiellä, sillä hän 
joutuu pettämään joko kirkkonsa tai Suomen kansan. Pahoin pelkään, että katolinen kirkko 
laittaa Timon ruotuun ja pyrkii kaikin mahdollisin keinoin vaikuttamaan, niin että Soinin täytyy 
olla alamainen kirkolleen sekä paavin kiertokirjeen pyrkimykselle ja katoliselle tavoitteelle 
tuhota itsenäiset kansallisvaltiot. Toivon ettei niin käy ja että Timo Soini olisi suomalaisen 
kansallisen valtion puolella loppuun saakka ja hylkäisi katolisuuden, jonka pyrkimys on 
pahuuden kyllästämä. Raamatullinen uskoon tuleminen on myös se, jota toivon ja rukoilen 
Timo Soinille. Toivon myös koko sydämestäni ettei Timo Soini ole ymmärtänyt ja sisäistänyt 
sitä mitä katolisuus ihan oikeasti edustaa, koska silloin hän olisi vain erehtynyt väärään 
seuraan, eikä olisi tietoisesti osallisena katolisessa petoksessa.

Jokainen suomalainen, joka äänesti aikoinaan EU:n puolesta (minä äänestin EU:ta vastaan 
sekä jaoin julkisesti EU:ta vastustavaa informaatiota vähän ennen EU äänestystä) tai sellainen
poliitikko, joka ajaa Euroopan yhdentymisen asiaa on tietämättään (joku ehkä tietoisestikin) 
tukenut katolisen kirkon pyrkimystä tuhota kansallisvaltiot sekä kannattanut katolisen kirkon 
päämäärää Euroopan valtioiden ja lakien muuttamista katolisen kirkon periaatteiden 
mukaisiksi. Toisin sanoin sanottuna, jokainen joka äänesti EU:n puolesta tai kuka tahansa 
poliitikko tai joku muu kuka kannattaa ja ajaa Euroopan yhdentymistä (EU) on joko 
tietämättään joutunut petoksen uhriksi, jonka kautta pyritään tuhoamaan kansallisvaltiot sekä
tekemään valtioista ja kansoista salakavalasti katolilaisia. Toki EU kannattajien joukossa on 
myös varmaankin sellaisia, jotka ovat olleet tietoisia siitä, että EU:n kautta katolinen kirkko 
pyrkii salakavalasti tekemään valtioista ja kansoista katolilaisia, mutta suurin osa on ollut 
asiasta tietämätön.

Euroopan Union lainsäädännöstä koskien EU:n jäsenvaltiota, niin jäsenvaltiot ovat monilla 
keskinäisillä sopimuksilla luovuttaneet pois osan omasta kansallisesta 
itsemääräämisoikeudesta Euroopan Unionin yhteisille toimielimille. EU:n lainsäädäntö 
vaikuttaa jokaisen jäsenmaan kansalliseen lainsäädäntöön ja alueen kansalaisten 
jokapäiväiseen elämään.



Englannin parlamentin nettisivulla sanotaan Euroopan Unionin lain menevän kansallisen valtion 
lain yläpuolelle. Sivuston mukaan konfliktitilanteissa Unionin lain ja kansallisen lain välillä 
Unionin laki on korkeampi.

Koko ajan Euroopan jäsenmaiden lainsäädäntö muuttuu yhä enemmän alisteiseksi Euroopan 
Unionin laille. Kun tiedämme EU:n katolisen luonteen ja päämäärän, niin on selvää, että 
katolinen agenda pyrkii koko ajan enemmän lainsäädännön kautta toteuttamaan paavillisen 
kiertokirjeen käskyä, jonka mukaan kansallisten valtioiden lainsäädännön tulee perustua 
katolisiin periaatteisiin.

Jesuiittojen Euroopan yhteiskunnallisen keskuksen päämaja sijaitsee Brysselissä. Tämä ei 
varmasti ole sattumaa, vaan tarkoin harkittua, koska siten jesuiitat ovat aitiopaikalla 
vaikuttamassa sen puolesta, että Euroopan Unioni lujittuu ja vahvistuu katolisen ajatuksen ja 
periaatteiden mukaisesti.

Uskonnollinen puoli

Katolinen kirkko pyrkii alistamaan valtiot ja kansat myös katolisen kirkon uskonnollisen vallan 
alle (tekee sitä nykyään salakavalasti ja hienovaraisesti). Rooman katolinen kirkko opettaa,että
se on monarkia, joka on kaikkien valtakuntien (valtiot) yläpuolella ja siksi RKK:lla tulee
olla hengellinen ja maallinen valta ja tämän lisäksi kaikista maista tulisi tulla valtioita, 
joiden lainsäädäntö tulee perustua katolisiin periaatteisiin. Toisin sanoen katolinen 
kirkko pyrkii tuhoamaan kansallisvaltiot ja niiden itsenäisyyden. Paavit ja katolinen 
kirkko perustelee "valtaansa" jumalallisena, koska RKK:n mukaan koko Kristuksen 
täyteys on annettu vain katoliselle kirkolle ja tämän seurauksena he pyrkivät 
"oikeuttamaan" maailmanvalloitushankkeensa.

Raamattu sanoo Jumalan määränneen kansojen rajat israelilaisten luvun mukaan (5 Moos 
32:8) ja kuinka Jumala on säätänyt ihmisille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat, että he
etsisivät Jumalaa (Apt 17:26,27). Raamattu opettaa, että ihmisten tulee elää 
kansallisvaltioiden (säilyä itsenäisinä) rajojen sisäpuolella ja etsiä Jumalaa näiden 
kansallisvaltioiden rajojen sisäpuolella, jotka Jumala on asettanut ja säätänyt. Raamatun 
opetus on, että Jumala on asettanut kansallisvaltio asetuksen, jossa ihmisten tulisi saada elää 
rauhallista ja oikeudenmukaista elämää sekä etsiä Jumalaa ja pelastusta Herrassa 
Jeesuksessa.

Rooman katolinen kirkko tekee päinvastoin kuin mitä Jumala on asettanut, sillä RKK pyrkii 
tuhoamaan kansallisvaltiot katolislaistamisen kautta, kun Jumala on säätänyt kansoille 
asumisensa rajat (itsenäinen valtio). Raamattu kertoo Babyloniasta, jossa taivaan kuningatar 
nimisen uskonnollisen kultin harjoittajat pyrkivät luomaan yhden yhtenäisen valtakunnan 
(poliittinen ja uskonnollinen) maan päälle, missä kaikkien ihmisten olisi pitänyt palvoa taivaan 
kuningatarta. RKK ei toteuta Jumalan tahtoa maan päällä, vaan kapinoi Jumalan tahtoa 
vastaan sekä pyrkii luomaan samanlaista yhdentymistä kuin mitä ihmiset tekivät Babyloniassa.
Raamatun opetuksen mukaan Babylonian kapinan ja synnin takana vaikutti saatana, joka 
eksytti Babyloniassa ihmiset palvomaan häntä (saatanaa), mutta he luulivat palvelevansa 
Jumalaa.

Rooman katolinen kirkko opettaa Neitsyt Marian olevan taivaan kuningatar (katolinen 
rukouskirja: Hyperdulia: Pyhän Neitsyt Maarian kunnioitus; katolinen rukous Regina cæli - 
taivaan kuningatar). Tämän lisäksi RKK opettaa Mariankin sovittavan syntiset Jumalalle 
(Catholic Encyclopedia).

Katolisessa kirkossa on sama taivaan kuningatar kultti ja kapina kuin Babyloniassa ja sama 
päämäärä, joka on tuhota kansallisvaltiot ja saattaa ihmiskunta palvomaan taivaan 
kuningatarta, jonka kautta ihmiset kapinoivat Raamatun Jumalaa vastaan. Rooman katolisen
kirkon päämäärän vaikutin ja voima ei tule Raamatun Jumalalta, vaan pimeyden ruhtinaalta,
antikristillisestä hengestä. Katolisessa kirkossa on myös paljon ihmisiä, jotka eivät ymmärrä 
oman kirkkonsa pahuuden luonnetta ja päämäärää ja siksi hekin luulevat saavansa 
pelastuksen kirkon kautta.

Raamatun opettama pelastus vastaanotetaan syntien tunnustamisen ja uskon kautta Herraan 
Jeesukseen, jolloin ihminen saa syntinsä anteeksi sekä iankaikkisen elämän. Raamatullinen 
uskoontulo on ainoa ratkaisu, joka saa ihmisen sydämen avautumaan ja mielen ymmärtämään 
sekä silmät näkemään minkälaisen petoksen ja pimeyden vallassa ihmiskunta vaeltaa.
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Ristiriitojen ja petoksen tiellä osa 3

Ristiriitojen ja petoksen tiellä kolmannessa osassa tuon esille lyhyesti jesuiittojen, paavien ja 
muutamien eurooppalaisten politiikkojen ajatuksia Euroopan yhdentymisestä. Tuon esille myös 
muiden lähteiden kautta kuinka katolilaisuus pyrkii tekemään EU:sta katolilaista supervaltiota. 
Kun tutkimme ja tarkastelemme heidän ajatuksiaan, niin näemme sen kuinka katolinen kirkko 
pyrkii luomaan Euroopan Unionista uuden katolisen supervaltion. Samalla tulee esille se kuinka 
jokainen EU:ta kannattava ihminen on joko tietämättään tai tietoisesti tukemassa 
kansallisvaltioiden tuhoamista ja uuden katolisen supervaltion perustamista.

Katolinen supervaltio

Englantilainen uutislehti Topic (maaliskuu 24, 1962) kirjoittaa lehdessään muun muassa 
seuraavasti:

The VATICAN . . . CONSIDERS the COMMON MARKET the WORK OF DIVINE PROVIDENCE. Not
since the times of Spain’s Charles v., has a Roman Catholic political force been so strongly 
welded. Not since the end of the Holy Roman Empire has the Holy See been offered A 
CATHOLIC RALLYING POINT like the Common Market. If the ‘PACT OF HOME,’ which CREATED 
THE COMMON MARKET, had been signed within the Vatican walls, it could not have favored 
the church more...Small wonder then that the Roman Church is smiling benignly over the
formation of what Vatican officials defined as the greatest Catholic super-state the world has 
ever known.

Artikkelin mukaan yhteismarkkinat (katolinen) saa Rooman kirkon hymyilemään, koska sen 
kautta tulee muodostumaan se minkä vatikaanin virkamiehet määrittelevät suurimmaksi 
katoliseksi supervaltioksi mitä maailma on koskaan tuntenut.

Paavi Johannes XXIII kiertokirje Mater et Magistra kristinuskosta ja yhteiskunnallisesta 
kehityksestä (toukokuu 15, 1961) tuo esille katolisen kirkon roolia yhteiskuntien ja kansojen 
kehityksessä.

Paavin kiertokirje sanoo katolisen kirkon olevan kaikkien kansojen äiti sekä opettaja ja että 
kaikkien ihmisten tulisi löytää kirkon kautta heidän täydellisyytensä korkeamman elämän 
järjestyksen mukaan ja heidän lopullinen pelastuksensa. Kiertokirjeen mukaan katoliselle 
kirkolle on annettu kaksitahoinen tehtävä, joka on opettaa ja ohjata kirkon jäseniä yksilöinä ja 
kansoina äidillisen huolenpidon kautta. Kiertokirje tuo esille, että katolinen kirkko on kaikkien 
kansojen äiti sekä opettaja ja että kirkon valo valaisee ja sytyttää. Kiertokirjeessä paavi 
kirjoittaa, että yksilöiden ja kansojen tulisi eräänä päivänä oppia hengessä yhdistymisen 
vilpitön ymmärtäminen ja sen tuottoisa yhteistyö.

Kiertokirjeessä paavi sanoo, että teknologian ja tieteen kehittyminen kaikilla elämän alueilla on
johtanut lisääntyvään yhteyteen kansojen välillä ja on tehnyt kansoista enemmän ja enemmän
toisistaan riippuvaisempia. Paavi jatkaa kiertokirjeessään kirjoittaen, että yksilölliset poliittiset 
yhteisöt voivat nauttia korkeasta kulttuurista ja sivilisaatiosta ja niillä voi olla laaja-alainen 
teollinen väestö ja laaja taloudellinen rakenne, suuret luonnonvarat ja laajat alueet, mutta 
eristäytyminen muusta maailmasta tekee heistä kyvyttömiä löytämään tarpeeksi hyviä 
ratkaisuja heidän pääongelmiinsa. Paavi jatkoi kirjoittaen, että siksi kansojen täytyy 
työskennellä toistensa kanssa keskinäisen kehittymisen kautta, sillä he voivat auttaa itseään 
vain jos he onnistuvat auttamaan toisiaan ja siksi kansainvälinen ymmärtäminen ja yhteistyö 
on välttämätöntä.

Edellä oleva paavin teksti näyttää vaarattomalta, järkevältä sekä todella hienolta, jos ei 
ymmärrä katolisen kirkon pyrkimystä tuhota kansallisvaltiot, jonka kautta pyritään asettamaan 
kaikkiin maihin katolisen periaatteen mukaisia lakeja. Kun ymmärrämme katolisen kirkon 
päämäärän ja pyrkimyksen, niin paavin kiertokirje näyttäytyy meille täysin erilaisessa 
muodossa. Koska katolinen kirkko uskoo kirkkonsa olevan kaikkien kansojen äiti ja opettaja, 
niin siksi he pyrkivät tekemään kaikista kansoista katolilaisia ja se ei onnistu kuin siten, että 
jokaisen maan lainsäädännön tulee perustua katolisiin periaatteisiin.

Tästä syystä paavi Leo XIII kirjoitti kiertokirjeessään 1890, että kaikkien katolisten kaikissa 
maissa missä he elävät on tehtävä itsestään aktiivisia päivittäisessä poliittisessa elämässä, ja 
että kaikkien katolilaisten tulee käyttää heidän valtaansa valtioiden perustuslaeissa, että ne 
toimisivat todellisen kirkon (RKK) periaatteiden mukaisesti.

Tämän takia katolisen kirkon tulisi valaista ja sytyttää kaikki kansakunnat tulemaan toisistaan 
yhä enemmän riippuvaisiksi ja siksi kansainvälistymisen on tapahduttava, koska siten katolinen



kirkko pääsee vaikuttamaan ja manipuolimaan maiden lakeja katolisen periaatteiden 
mukaisiksi. Tästä syystä ihmiset ja yhteisöt, jotka eristäytyvät katolisesta kansainvälisestä 
yhteistyöstä ovat esteenä katolisen supervaltion syntymiselle ja siksi tällaisiin ihmisiin ja 
yhteisöihin pitää asettaa painetta, pelottelua ja painostusta, että he luopuisivat Euroopan 
Unionin vastustamisesta.

Katolinen uutistoimisto Zenit kirjoitti elokuun 31, 2003 päivänä artikkelin: John Paul II Entrusts 
Future of Europe to Mary (Paavi Johannes Paavali II uskoo Euroopan tulevaisuuden Marialle).
Zenitin artikkelin mukaan paavi Johannes Paavali uskoo uuden Euroopan tulevaisuuden 
Marialle. Artikkelissa sanotaan, että paavi osoittaa Mariaan luottamisen kaikille miehille ja 
naisille Euroopan mantereella. Artikkelin mukaan paavi asetti Euroopan Marian käsiin, niin että
Euroopasta tulisi kansojen sinfonia, joka sitoutuu yhdessä rakentamaan rakkauden ja rauhan 
sivilisaation. Artikkelissa paavin sanotaan kehottaneen, että Euroopan perustuslain viimeinen 
suunnitelma pitäisi tunnustaa avoimesti kristillisenä Euroopan mantereen perustana ja se 
muodostaa tulevaisuuden takuun. Artikkelin mukaan paavi viittasi Euroopan arvokriisiin ja 
vetosi Euroopan mantereen todellisen identiteetin toipumiseen, sanoen että Euroopan Unionin 
laajentumisen prosessi muihin maihin ei voi vain vaikuttaa maantieteellisesti ja taloudellisesti, 
vaan sen tulee soveltua uudistetun sopimuksen arvoihin, jotka täytyy ilmaista laissa ja 
elämässä.

Paavi Johannes Paavali II:n lausunto näyttää vaarattomalta, järkevältä sekä todella hienolta, 
jos ei ymmärrä katolisen kirkon pyrkimystä tuhota kansallisvaltiot ja asettaa kaikkiin maihin 
katolisen periaatteen mukaisia lakeja. Sen jälkeen kun tiedämme ja ymmärrämme mikä on 
katolisen kirkon todellinen pyrkimys ja päämäärä, niin paavin lausunto näyttää ihan erilaiselta.
Uudella Euroopalla, joka on asetettu Marian käsiin paavi tarkoitti sitä, että uudessa katolisessa
Euroopassa kaikki kansat palvovat Mariaa (taivaan kuningatar - lue ristiriitojen ja petoksen 
tiellä osa 2). Paavin esille tuoma ajatus rakkauden ja rauhan sivilisaation rakentamisesta 
Eurooppaan tarkoittaa katolista Eurooppaa, joka perustuu katolisen kirkon mukaiseen 
rakkauden ja rauhan käsitteeseen, missä katolisuus vaikuttaa kaikkialla niin poliittisesti kuin 
hengellisesti.

Paavin kehotus Euroopan perustuslain avoimeen tunnustamiseen Euroopan perustana, joka 
muodostaisi tulevaisuuden takuun tarkoittaa katolisen kirkon periaatteiden mukaisia lakeja, 
joiden tulisi hallita kaikkia Euroopan Unionin kansoja. Euroopan todellisen identiteetin 
toipumisella paavi tarkoitti, että Eurooppa olisi taas katolinen, niin kuin se oli sitä "pyhän 
Rooman" valtakunnan aikana alueilla, joilla katolinen kirkko hallitsi. Kun paavi sanoi ettei

Euroopan Unionin laajentuminen voi vaikuttaa vain maantieteellisesti ja taloudellisesti, vaan sen
tulee soveltua uudistetun sopimuksen arvoihin, jotka täytyy ilmaista laissa ja elämässä, niin hän
tarkoitti sillä sitä, että katolisen kirkon periaatteet, poliittiset lait ja uskonnolliset opetukset 
tulee panna täytäntöön uudessa Euroopassa, jolloin Euroopasta tulee katolinen supervaltio.

Jesuiitat

Derk Jan Eppink (toimittaja, poliitikko) kirjoitti blogissaan kirjoituksen (10.8.2012): We are all 
Jesuits (Me olemme kaikki jesuiittoja). Eppink kirjoitti Herman van Rompuysta (jesuiitta ja 
entinen Euroopan neuvoston puheenjohtaja), joka oli puhunut uskontojen välisessä 
vuoropuhelussa, jossa Rompuy sanoi, että me olemme kaikki jesuiittoja. Eppinkin mukaan 
Rompuy viittasi me olemme kaikki jesuiittoja lausunnolla siihen, että ne huomattavat Euroopan 
johtajat, joiden kanssa Rompuy kehittää tulevaisuuden Euroopan rakennetta ovat jesuiittoja.
Eppinkin mukaan se muodostaa rikkoutumattoman siteen, joka tarkoittaa jesuiittojen 
kansainvälisyyttä. Eppink kirjoitti blogissaan, että Rompuy tarkoitti jesuiitoilla José Manuel 
Barrosoa, Jean-Claude Junckeria, Mario Draghia (opiskeli jesuiitta yliopistossa), Mario Montia 
sekä Mariano Rajoyta.

Eppink kirjoitti blogissaan jesuiittojen olevan katolisen kirkon etujoukkoa, kuten myös 
Euroopan eliitti on Euroopan integraation etujoukkoa. Eppink sanoo kuinka jesuiittojen ja eliitin
menetelmät ovat samanlaisia: Sivistynyt valhe tai tarkoituksellinen petos on sallittua kun se on
laadittu suuremman päämäärän intressien vuoksi.

Maastricht, Magna Carta, Monarchy & Morality, p. 3, by Michael de Semlyen: Valtioliiton 
hallitseva uskonto on Rooman katolilaisuus ja sen hengellinen pää on paavi, jolle kaikki ovat
uskollisia, jotka harjoittavat Rooman katolista uskontoa, niin poliittisesti kuin hengellisesti. 
Nykyisten Euroopan johtajien joukossa uskontoa (katolista) harjoittaa Jacques Delors ja 
Hollanin pääministeri Ruud Lubbers, jotka ovat molemmat jesuiittojen kouluttamia kuten 
kansleri Kohl ja Espanjan pääministeri Filipe Gonzales on myös harras Rooman katolilainen. 
Nämä neljä johtajaa ovat Rooman katolisen yhteiskunnallisen liikkeen tuotteita... . .Katolinen



yhteiskunnallinen liike uskoo ettei ole jalompaa tehtävää kuin mantereemme (Eurooppa) 
yhdistäminen. Kaksi sisäasian komission raporttia, jotka jätettiin helmikuussa 1993 EU- 
presidentti Jacques Delorsille, joka esitti että ikivanhat uskonnolliset eroavaisuudet ovat 
ristiriidan sydämessä saartamassa Euroopan Unionin Maastrichtin sopimusta; ja uskontoa - 
tai ainakin jollakin tavalla uutta erikoista EURO-henkisyyttä, jota Bryssel inspiroi. Euroopan
yhteisö sen alusta asti oli vatikaanin ajatus Euroopan uudelleen katolilaistamisesta.

Jesuiittojen Euroopan yhteiskunnallisen keskuksen päämaja sijaitsee Brysselissä. Tämä ei 
varmasti ole sattumaa, vaan tarkoin harkittua, koska siten jesuiitat ovat aitiopaikalla 
vaikuttamassa sen puolesta, että Euroopan Unionista pyritään tekemään katolinen supervaltio.
Jesuiittojen vaikutus Euroopan Unionissa on todella vahva ja voimakas. Jokainen 
eurooppalainen (myös suomalainen), joka on äänestynyt EU:n puolesta sekä tukee ja 
kannattaa EU:ta tietämättä katolisen kirkon päämäärästä ja pyrkimyksestä on joutunut 
katolisen kirkon ja jesuiittojen "sivistyneen" valheen ja tarkoituksellisen petoksen uhriksi, 
jonka mukaan petoksen ja valheen suurempi päämäärä on luoda EU:sta katolinen supervaltio, 
jossa vaikuttaa katolisuuteen perustuvat lait sekä katolisen kirkon uskonnollinen oppi ja 
opetus. Edellä olevat asiat tarkoittavat kansallisvaltioiden tuhoamista, joka on katolisen kirkon
päämäärä EU:n kautta.

Jesuiittojen päämäärä on alistaa "sivistyneen" valheen ja petoksen kautta EU:n jäsenmaat 
kuuliaisiksi paaville ja katoliselle kirkolle, niin poliittisesti kuin hengellisesti. Jesuiittojen 
johtama yhteiskunnallinen keskus Brysselissä varmistaa sen että jesuiitat pääsevät 
vaikuttamaan suoraan ja välittömästi Euroopan Unionin hallinnollisen keskuksen päätöksiin, 
joka sijaitsee myös Brysselissä. Jesuiitat Brysselistä käsin pyrkivät varmistamaan sen, että 
Euroopan yhdentymisen kautta Eurooppaan muodostuu katolinen supervaltio. Raamatullisen 
uskon puolestapuhujat, jotka vaikuttavat erilaisissa uskonsuunnissa ja yhteisöissä sekä niiden 
ulkopuolella ovat kuin hiertävä kivi jesuiitan kengässä, joka vaikeuttaa eteenpäin kulkemista. 
Siksi jesuiitat pyrkivät poistamaan hiertävät kivet, koska ne vaikeuttavat matkantekoa.

Tulevina päivinä tulemme näkemään EU:n kautta lainsäädäntöä, joka pakottaa kaikki 
uskonsuunnat ja hengelliset yhteisöt toimimaan ja edistämään EU:n kehitystä. Kaikki ne jotka 
eivät alistu tällaisten pakkolakien alaisuuteen tullaan kriminalisoimaan. Koska Euroopan Unioni

on sen alusta asti ollut vatikaanin suunnitelma Euroopan uudelleen katolilaistamisesta, niin se 
on valmis käyttämään kaikkia keinoja raivatakseen tieltään pois esteet, jotka estävät ja 
hankaloittavat katolisen supervaltion syntymistä. Valheen ja petoksen vaaraan suunniteltu 
hanke "menestyy" oman aikansa kunnes se tuhoutuu ja joutuu häviöön ja häpeänalaiseksi.

Suomen kansan ja poliittisten päättäjien tulisi tehdä selkeä johtopäätös ja erota EU:sta, sillä 
valheen ja petoksen varaan rakennetun yhteistyön kautta myös Suomi ja suomalaiset joutuvat
häviöön ja häpeään. Vastuullinen kansa ja poliitikko tekevät oikeat johtopäätökset ja eroavat 
valheen ja petoksen likakaivosta. Ihminen joka vielä näiden esille tulleiden (osat 1 ja 2) 
asioiden kautta kannattaa EU:ta on joko sokea tosiasioille tai sitten hän koko sydämestään 
kannattaa ja on osallinen valheeseen ja petokseen. Jokainen päättäköön omassa sydämessään
mikä on oikein Päätös ei ole kuitenkaan vaikea, vaan helppo toteuttaa, jos sydän rakastaa 
totuutta ja hyljeksii valheita ja petoksia.

Petri Paavola 18.4.2016 
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Ristiriitojen ja petoksen tiellä osa 4

Lukiessani Adrian Hiltonin kirjaa The Principality and Power of Europe Britain and the emerging 
Holy European Empire (Euroopan ruhtinaskunta ja valta Britannia ja pyhän eurooppalaisen 
imperiumin esiin nouseminen) koin sydämessäni, että kirjoitukseni neljäs osa tulisi perustua 
osittain kirjan tekstiin, koska siinä käsitellään tärkeitä asioita koskien kirjoitukseni aihetta.

Eräs Euroopan Unionin varhaisista "isistä" harras katolilainen Jean Monnet hylkäsi ajatuksen, 
että Euroopan pitäisi koostua itsenäisistä valtioista. Jean Monnet uskoi ja luotti katoliseen 
visioon, jonka mukaan Euroopasta pitäisi tulla supervaltio ja valtioliitto (liittovaltio), jossa 
kaikki ikivanhat kansat sulautuisivat yhteen. Euroopan Unioni on petos, jonka kautta katolinen 
kirkko pyrkii katolilaistamaan Euroopan maat. Mitä enemmän tätä asiaa tutkii, sitä selkeämmin
kaikkialta tulee esille todisteita katolisen kirkon pyrkimyksestä rakentaa katolinen supervaltio 
Eurooppaan.

Euroopan integraation alkuperä

Katolinen kardinaali Maria Martini puhui Euroopan parlamentissa vuonna 1997 Euroopan 
integraation alkuperästä. Martini painotti yhden uskon (katolisuus) tärkeyttä ja sanoi ettei 
uskontojen tule kannattaa nationalismia ja että Euroopan tulisi tunnustaa jumalallinen 
(Jumala) johtoasema. Tällä hän tarkoitti katolisen kirkon johtoaseman tunnustamista Euroopan
Unionissa sekä sitä, että paavilla tulee olla johtoasema "Jumalan" maan päälle asettamassa 
valtakunnassa, koska paavi on kaikkien maiden hallitsijoiden yläpuolella.

Martinin puhe sisälsi myös vaatimuksen uudesta hyvinvoinnin tilasta, joka perustuisi katolisen 
Rooman yhteiskunnalliseen oppiin. Hän myös sanoi ettei Euroopan integraatiota tarkoitettu

alunperin käsittelemään vain talous- ja raha-asioita. Martinin mukaan meidän tulee rakentaa 
Eurooppaa Euroopan hengessä, sillä jos Euroopan integraatio ei ole ankkuroitu todelliselle 
uskonnolliselle perustukselle, niin silloin Euroopan tulevaisuus on vakavasti vaarassa.

Katolilaiset pitävät Euroopan Unionin alkuperustajina Alcide de Gasperia, Robert Schumannia ja
Konrad Adenaueria, jotka olivat kaikki katolilaisia. Heitä pidetään lähes pyhimyksinä, jotka 
olivat luomassa Euroopan yhteisöä katolisen Rooman periaatteiden varaan. Jotkut katolilaiset 
uskovat ettei Euroopan Unioni ole pelkästään ihmisen luomus, vaan Jumalan luomus ja siksi 
Euroopan Unioni on olemassa jumalallisen oikeutuksen mukaan. Tämä on katolilainen 
näkökulma ja siksi he pyrkivät tekemään Euroopasta katolisen Euroopan, jossa kansojen lait ja 
asetukset noudattaisivat katolisuuteen perustuvia lakeja.

Brittiläinen roomalaiskatolinen poliitikko paronitar Shirley Williams sanoi vuonna 1975: Me 
tulemme liittymään Eurooppaan, jossa katolinen uskonto on vallassa oleva (hallitseva) usko ja 
katolinen yhteiskunnallinen oppi tulee olemaan suurin tekijä jokapäiväisessä poliittisessa ja 
taloudellisessa elämässä.

Katolilainen kardinaali ja jesuiitta Maria Martini (Carlo Maria) puhui samasta asiasta 22 vuotta 
myöhemmin kuin Shirley Williams. Martini käytti vain erilaisia sanontoja, mutta viesti oli sama.

Katolisella kirkolla on paljon enemmän valtaa ja siihen tarvittavia kontakteja ja yhteyksiä 
muokatakseen Eurooppaan katolisen supervaltion EU:n kautta kuin moni uskoo tai osaa 
kuvitellakaan. Paavi on aktiivisin uskonnollinen johtaja, jolla on enemmän poliittisia kontakteja 
maan päällä kuin kenelläkään muulla uskonnollisella johtajalla, sillä hän on Vatikaanin päämies 
ja sen hengellinen ja maallinen johtaja. Vatikaanilla on voimakas vaikutusvalta globaalissa 
maailmassa. Katolisen kirkon koko verkosto on rakennettu kansainvälisesti massiivisen laajaksi 
ja jos milloin tahansa yksi maailmanhallitus perustettaisiin, niin katolisen kirkon valta-asema 
olisi selvä tällaisessa maailmanhallituksessa. Millään muulla järjestöllä tai valtiolla ei ole niin 
laajalle levinnyttä verkostoa (uskonto, talous, politiikka jne.) maan päällä kuin on katolisella 
kirkolla. Katolinen kirkko on kaikessa rauhassa saanut rakentaa verkostoaan tavoitteenaan 
maailmanvalta, niin poliittisesti kuin hengellisesti, koska monikaan ei olisi edes 
mielikuvituksessaan kyennyt näkemään tällaisen salakavalan suunnitelman olevan mahdollista 
toteutua tai olla olemassa.

Vatikaanilla on asemaa ja vaikutusvaltaa YK:ssa. Paavilla on etuoikeus osallistua YK:n 
kokouksiin, joissa hän voi puhua katolisuuden puolesta jos hän niin kokee ja haluaa. 
Kenelläkään uskonnollisella johtajalla maan päällä ei ole tällaista suhdetta YK:n kanssa kuin 
mitä paavilla on. Kaiken tämän lisäksi Vatikaani omistaa valtavan omaisuuden, jonka turvin se 
voi viedä eteenpäin katolista agendaa. Monet ihmiset eivät ymmärrä sitä kuinka 
vaikutusvaltainen Vatikaani on ja että sen päämäärä on katolilaistaa Eurooppa sekä koko muu 



maailma. Vatikaani on ulottanut lonkeronsa kaikkialle ja sitä kautta se pyrkii koko ajan 
toteuttamaan päämääränsä, jonka mukaan katolisen paavin tulee hallita maailman kansoja ja 
valtioita.

Osa EU:n komissaareista on katolilaisia kardinaaleja ja EU-virkamiehistössä on Vatikaanin 
keskushallinnon (kuuria) jäseniä. Euroopan neuvoston nykyinen puheenjohtaja (Donald Tusk) 
on katolilainen kuten hänen edeltäjänsä Herman Von Rompuy (jesuiitta) oli myös. Miksi 
katolisen kirkon jäsenet ovat miehittäneet EU:ssa tärkeitä virkoja ja tehtäviä? Siksi koska he 
pyrkivät sitä kautta varmistamaan sen, että Eurooppaan syntyy ja perustetaan katolinen 
supervaltio. Kaikki on ilmiselvää ja näkyvissä. Meidän täytyy vain osata katsoa oikeaan 
suuntaan ja yhdistellä asioita toisiinsa ja silloin ymmärrämme sekä näemme katolisen salaliiton
todellisuuden.

Hengellinen ja maallinen valta ja sen päämäärä

Katolinen kirkko on pyrkinyt luomaan koko historiansa ajan katolista supervaltiota Eurooppaan. 
Paavi Johannes XXIII toi esille, että Rooman katolilaisten tulee olla yhteiskunnassa johtavissa 
asemissa, että yhdentyminen voi tapahtua. Paavi Paavali VI sanoi 1975 Euroopan 
yhdentymisestä, että eikö voida sanoa, että tämä usko, kristillinen usko, katolinen usko teki 
Euroopan. Paavali VI on myös lausunut, että kirkon piispojen tehtävä Euroopassa on vaikuttaa 
ettei mikään muu ihmisvoima Euroopassa voi suorittaa sitä palvelusta, joka on annettu meille 
(kirkolle) uskon alkuunpanijoille, joka on herättää uudelleen Euroopan kristillinen sielu, johon 
yhteys (ykseys) perustuu.

Vatikaani vihki ja pyhitti Euroopan Marialle vuonna 1309, jonka mukaan Maria suojelee 
Eurooppaa. Katolisella kirkolla on monenlaisia Maria patsaita, joista eräässä Marian päällä on 
kaksitoista tähteä ympyrän muodossa. Katolisuudessa Marian viitta on usein sinisen värinen. 
Katolisuus sanoo sinisen värin olevan keisarinnan väri. Katolisuuden mukaan sininen väri on 
kuninkaallinen, rauhan ja luonnon väri (meri ja taivas) ja siksi Maria taivaan kuningattarena 
pukeutuu siniseen väriin.

Katolilaisilla on rukous nimeltään kahdentoista tähden kruunu, joka on omistettu Marialle. 
Rukouksessa kiitetään Neitsyt Mariaa, joka on vaatetettu auringolla, kuu hänen jalkojensa alla
ja päässään hänellä on mystinen kahdentoista tähden kruunu. Rukouksessa tuodaan esille 
myös kuinka Maria on vapaa kaikesta synnistä hedelmöittymisestään asti; kuinka Pyhä Henki 
otti Marian puolisokseen; kuinka Maria on taivaassa korotettu kaikkien ihmisten yläpuolelle; 
kuinka ihmiset vapautetaan synneistä ja perkeleen orjuudesta Marian ansioiden ja 
esirukousten tähden.

Euroopan Unionin lipussa on kaksitoista tähteä ympyrän muodossa ja lippu on väriltään 
sininen. Katoliset vaikuttajat ovat luoneet perustan Euroopan Unionille ja siitä lähtien lähes 
kaikessa tulee esille katolinen vaikutus. Euroopan Unionin sinisen värinen lippu ja sen ympyrän
muodossa olevat kaksitoista tähteä ovat katolisen Marian (taivaan kuningatar) tunnuksen ja 
symbolin mukaiset, sillä Marian kuninkaallinen väri on sininen ja hänen päänsä yläpuolella on 
ympyrässä kaksitoista tähteä. Tämä ei ole sattumaa, vaan katolinen kädenjälki, jonka 
tarkoitus on tehdä Euroopasta katolinen supervaltio, jonka asukkaat palvovat katolista Mariaa 
(taivaan kuningatar), sillä katolisen opin mukaan myös Maria sovittaa ihmisten synnit.

Babyloniassa kapinoitiin Raamatun Jumalaa vastaan, jossa ihmiskunta rakensi Baabelin tornin, 
jonka huippu oli omistettu taivaan kuningattaren palvonnalle. Kapinan tarkoituksena oli palvoa 
taivaan kuningatarta Raamatun Jumalan sijasta sekä saattaa yhdistynyt ihmiskunta yhtenä 
kansansa palvomaan taivaan kuningatarta. Maailmankuulu maalaus nimeltään Baabelin torni, 
jonka teki Pieter Bruegel on lähes identtinen Strasbourgissa sijaitsevan Euroopan parlamentin 
rakennuksen kanssa:



Symboliikka on todella tärkeä okkulttisissa piireissä, johon Rooman katolinen kirkkokin voidaan
laskea mukaan, koska se ei edusta Raamatun kristinuskoa, vaan sen valhejäljitelmää. Rooman
katolinen kirkko on rakentanut ja rakentamassa salakavalasti katolista supervaltiota 
Eurooppaan. Symboliikka on katolisuudelle tärkeätä ja siksi EU:n sinisessä lipussa on 
ympyrässä kaksitoista tähteä, joka on identtinen katolisen Maria symbolin kanssa. Taivaan 
kuningatar kultin näkyvä symboli on myös parlamentti rakennus Strasbourgissa, joka on 
identtinen kuuluisan Baabelin tornia esittävän maalauksen kanssa. Katolisen kirkon Maria 
(taivaan kuningatar) kultti ei ole Raamatun uskoa, vaan antikristuksen uskontoa ja petos, 
jonka kautta ihmisiä eksytetään maan päällä.

Katolinen uutistoimisto Zenit kirjoitti elokuun 31, päivänä 2003 artikkelin nimeltään: Paavi 
Johannes Paavali II uskoo Euroopan tulevaisuuden Marialle. Artikkelissa paavi uskoo uuden 
Euroopan tulevaisuuden Marialle. Artikkelin mukaan paavi asetti Euroopan Marian käsiin, niin 
että Euroopasta tulisi kansojen sinfonia, joka sitoutuu yhdessä rakentamaan rakkauden ja 
rauhan sivilisaation.

Euroopan saattaminen palvomaan Mariaa Euroopan Unionin kautta ei ole mikään 
salaliittoteoria, vaan todennettuihin faktoihin perustuva tosiasia, joka on katolisen kirkon 
pyrkimys ja päämäärä. Miksi Maria ja hänen palvomisensa on niin tärkeä asia katoliselle 
kirkolle? Katolinen kirkko uskoo, että Jumala on antanut katoliselle kirkolle ja sen paaville 
hengellisen ja maallisen vallan, jossa maailman valtakunnat kuuluvat Rooman piispan (paavi) 
hallittaviksi ja kirkon opin mukaan Kristuksen sovitustyö ja pelastus voidaan saavuttaa vain 
Marian ansioiden ja esirukousten tähden (Maria on kanssalunastaja). Katolinen kirkko uskoo, 
että kirkko on kutsuttu vaalimaan ja ylläpitämään tätä universaalista pelastuksen 
suunnitelmaa. Tästä syystä katolinen kirkko pyrkii saattamaan ihmiset palvomaan Mariaa ja 
siksi Euroopan Unionin lippu on "pyhitetty" Marialle katolisen symboliikan mukaisesti.

Aluksi ketään ei pakoteta palvomaan Mariaa, mutta niin kuin katolinen historia osoittaa niin 
lopulta kaikki, jotka ovat Rooman kirkon vallan alaisina pakotetaan olemaan alamaisia kirkolle 
ja sen opetuksille sekä käskyille. Vatikaanin motto on Semper Eadem (aina sama), joka 
tarkoittaa ettei Vatikaani muutu, vaan sen pyrkimykset ja päämäärä pysyvät aina samoina 
kaikkina historian aikakausina. Lyhyt katsaus katoliseen historiaan osoittaa sen kuinka 
katolinen kirkko on aina sortajan roolissa, silloin kun sillä on täydellinen valta yli muiden.
Maissa, jossa katolisen kirkon asema on heikko, niin kirkon strategia on voittaa ystäviä 
korkeilta yhteiskunnallisilta paikoilta sekä heikentää ja mustamaalata niitä, jotka pyrkivät 
haastamaan kirkkoa tai paljastavat sen todellisen pimeän luonteen. Jokaisen katolilaisen pitäisi
olla kirkon kansalainen ja kykeneväinen olemaan vastuullinen kirkon kansalainen 
puolustamaan uskoaan vihollisiaan vastaan. Katolinen kirkko on yhtä kuin valtio, koska se 
opettaa itsellään olevan sekä maallisen että hengellisen vallan maan päällä.

Johtopäätös

Olet varmasti kuullut tai lukenut sellaisia toteamuksia kuin mitä suurempi valhe, niin sitä 
enemmin siihen uskotaan ja mitä suurempi valhe, niin sen paremmin se menee perille. Hyvin 
yleisesti ihmiset ajattelevat ettei suuri valhe voi huijata ja hämätä kuin ehkä hyvin pieniä 
määriä ihmisiä, joiden sanotaan olevan hyväuskoisia sekä huijattavissa olevia 
persoonallisuuksia. Ikävä ja valitettava tosiasia on se että suurin osa ihmisistä elää valheen ja 
petoksen uhrina ja vielä sillä tavalla, että he itse tukevat ja kannattavat tätä valhetta ja 
petosta. Osa heistä kannattaa sitä tietämättään ja osa tietoisesti. Eräs tällainen suuri valhe ja 
petos on Euroopan Unionin kannattaminen, koska se perustuu salakavalaan suunnitelmaan 
kansallisvaltioiden itsenäisyyden tuhoamisesta sekä katolisen supervaltion luomisesta 
Eurooppaan.

Euroopan Unionin kannattaminen on yhtä kuin maanpetturuus sekä itsenäisen valtion 
tuhoutumisen hyväksyminen. Katolinen salaliitto, katolinen supervaltio EU:n kautta on tosiasia, 
jonka todennetut faktat selkeästi todistavat ja paljastavat. Toivon mukaan sinä et kannata 
petoksen ja valheen hanketta, koska jokainen valhe ja petos enemmin tai myöhemmin häviää 
sekä tuhoutuu ja joutuu häpeänalaiseksi.

Petri Paavola 20.4.2016 
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Olen kirjoittanut neljä osaa Euroopan Unionista ja tuonut esille kuinka EU on katolinen luomus, 
jonka pyrkimyksenä on tehdä Euroopan Unionista katolinen supervaltio. Viidennessä osassa 
tuon esille sen miksi suomalaiset ihmiset sekä Herran Jeesuksen opetuslapset eivät saisi 
kannattaa Euroopan Unionia, vaan heidän tulisi kannattaa Suomen eroamista EU:sta sekä olla 
tukemassa pyrkimystä tehdä Suomesta taas itsenäinen valtio. Perustelut edellä olevalle esitän 
tässä viidennessä osassa.

Tämä viides osa on viimeinen kirjoitukseni tästä aiheesta, ellei jotakin todella tärkeätä tule 
esille koskien tätä aihetta. Haastan jokaista lukijaa ottamaan selvää ovatko asiat todellakin 
totta koskien EU:ta (pyrkimys Euroopan katolilaistamiseen) ja Suomen liittämistä Euroopan 
Unioniin. Totuus on kaikkien nähtävissä ja selvitettävissä. Suomi on sotkeentunut monenlaisiin
ristiriitoihin sekä petoksen tielle Euroopan Unionin jäsenenä.

Euroopan Unioniin liittyminen tapahtui vastoin Suomen perustuslakia

Vuonna 1994 Suomi liitettiin Euroopan Unioniin perustuslain vastaisesti neuvoa-antavan 
kansanäänestyksen perusteella. Kansalaiset eivät tietäneet mitään neuvoteltavana olleesta 
sopimuksesta, eikä kansanedustajillakaan ollut tarpeeksi ja riittävästi tietoa asiasta. Suomen 
liittämiseen Euroopan Unioniin olisi tarvittu perustuslain muuttamista 5/6-enemmistöllä.
Eduskunta hyväksyi liittymisen kahden kolmasosan määräenemmistön käsittelyssä. Suomen 
liittäminen Euroopan Unioniin oli valtiopetos sekä perustuslain vastainen teko.

Vuonna 2011 eduskunta hyväksyi muutoksen perustuslakiin kirjaten Suomen Euroopan 
Unionin jäsenyyden perustuslain ensimmäiseen pykälään. Perustuslaissa sanotaan muutoksen 
jälkeen Suomen olevan itsenäinen tasavalta sekä Euroopan Unionin jäsen. Näitä kahta asiaa ei 
voi kuitenkaan sovittaa yhteen. Euroopan Unionin jäsenvaltiot ovat useilla keskinäisillä 
sopimuksilla luovuttaneet pois osan omasta kansallisesta itsemääräämisoikeudesta EU:n 
toimielimille. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että monessa kohdassa Euroopan Unionin laki 
menee jäsenmaiden kansallisten lakien yläpuolelle. Suomi ei ole itsenäinen valtio, koska monet
EU-lait ovat Suomen lakien yläpuolella. Suomen liittäminen euroon oli myös perustuslain 
vastainen, sillä se tapahtui ilman kansanäänestystä eikä eduskunta saanut asiasta lakiesitystä.

Eurooppaan Unioniin ja euroon liittyminen olivat Suomen perustuslain vastaisia asioita ja siksi 
Euroopan Unionin kannattaminen ja hyväksyminen on sama asia kuin hyväksyä valtiopetos ja 
rikos Suomen perustuslakia vastaan. Ei ole mikään ihme, että Suomi on monenlaisissa 
vaikeuksissa Euroopan Unionin jäsenenä. EU:ta markkinoitiin aikoinaan taloudellisilla 
etuisuuksilla, joista Euroopan Unionin jäsenvaltiot tulevat pääsemään osallisiksi. Ahneuteen 
perustuva petos ei ole hyödyttänyt suurta osaa EU-kansalaisia, mutta sen sijaan hyvin harvat 
ovat hyötyneet taloudellisesti EU:sta ja näihin harvoihin voidaan laskea mukaan EU:n 
komissaarit ja parlamentin jäsenet, mutta tavallisen EU-kansalaisen palkkapussi pienenee sekä 
elämisen kustannukset nousevat koko ajan.

Mitä ihminen kylvää sitä hän niittää. Petoksen ja rikoksen päälle rakennettu Euroopan Unionin 
jäsenyys on nyt näyttänyt kaikille suomalaisille, että kun yhteiskuntaa rakennetaan petoksen 
ja rikoksen varaan, niin vääryyden kautta rakennetut rakennelmat nakertavat ja tuhoavat 
suomalaista yhteiskuntaa. Suomi voi menestyä vain rehellisyydellä sekä totuuteen 
perustuvalla työnteolla, jonka peruspilarit ovat itsenäinen Suomi ja oma itsenäinen valuutta. 
Suomen eroamiseen EU:sta riittäisi eduskunnan enemmistön päätös.

Perussuomalaisten poliittinen menestys on pitkälti perustunut EU:n vastustamiseen. 
Perussuomalaisten nykyinen poliittinen linjaus on ristiriidassa PS:n alkuperäisen poliittisen 
pyrkimyksen kanssa, sillä se ei enää aja aktiivisesti EU:n vastustamista, vaan on sulautunut ja 
sopeutunut EU:hun ja pyrkii muokkaamaan EU:sta sellaisen, jossa Suomen ja suomalaisten 
etuja puolustettaisiin. Euroopan Unionin kehitys kulkee kohti liittovaltiota ja kansallisten 
valtioiden voimakkaampaa alasajoa, sillä EU:ssa Euroopan Unionille kaikkein tärkeintä on EU:n 
perustuslaki ja EU:n yhdentyminen liittovaltioksi, eikä kansallisten valtioiden etu.
Perussuomalaiset (eivät kaikki yksittäiset jäsenet, mutta puolue on) ovat pettäneet Suomen 
kansan. Muut eduskuntapuolueet eivät voi röyhistellä rintaansa, sillä kaikki nykyiset 
eduskuntapuolueet tukevat EU-jäsenyyttä ja siksi hekin ovat pettäneet Suomen kansan 
tukemalla valtiopetosta.

Suomen kansan tulisi äänestää eduskuntaan sellaisia ihmisiä ja puolueita, jotka pyrkivät 
erottamaan Suomen EU-jäsenyydestä, koska sillä tavalla voimme ottaa askeleita siihen 
suuntaan, jonka kautta valtiopetos kumotaan ja Suomelle palautetaan takaisin itsenäisyys.



Olen itse poliittisesti sitoutumaton enkä tule pyrkimään minkään puolueen jäseneksi, eikä 
minulla ole poliittista agendaa Suomen eroamisesta Euroopan Unionista. Suomi on vastoin 
perustuslakiamme viety Euroopan Unioniin, siksi kannatan Suomen eroamista EU:sta, koska en 
kannata valtiopetosta ja rikosta. Kenenkään suomalaisen ei tulisi kannattaa valtiopetosta eikä 
tukea hanketta, joka on rakennettu valheen ja vääryyden perustuksille.

Euroopan Unioni

Britannian Pohjois-Irlannin asioiden valtiosihteeri Theresa Villiers, joka oli ministerinä David 
Cameronin hallituksessa neljä vuotta sekä kuusi vuotta Euroopan parlamentin (MEP) jäsenenä 
sanoi kuinka Brysselin byrokraatit pyrkivät epätoivoisesti luomaan maan nimeltä Eurooppa 
(express.co.uk-17.4.2016). Villiers sanoi viettäneensä kuusi vuotta meppinä Brysselissä ja 
päätyneensä siihen johtopäätökseen ettei Euroopan Unioni ole enää korjattavissa. Hän sanoi 
Euroopan Unionin olleen aina ja tulee aina olemaan poliittinen projekti. Villiersin mukaan 
EU:ssa on kyse Eurooppa nimisen maan luomisesta ja mitä tahansa me teemme tai sanomme,
niin me emme voi muuttaa Euroopan Unionia. Theresa Villiers sanoi Euroopan Unioniin 
liittymisen 70-luvulla olleen tappion tunnustamista perustuen käsitykseen että Britannia oli 
tuomittu pitkäaikaiseen taantumaan. Villiers myös totesi, että Britannia kykenee seisomaan 
omilla jaloillaan, sillä aika on tulla jälleen kerran itsenäiseksi demokratiaksi.

Villiers oli oikeassa sanoessaan EU:n olevan pyrkimys luoda valtio nimeltään Eurooppa. Kun 
tutkimme tarkemmin EU:n taustaa ja pyrkimyksiä, niin meille paljastuu katolisen kirkon 
pyrkimys luoda Eurooppaan katolista supervaltiota Euroopan Unionin kautta. Euroopan Unionin
perustamista ja sen päämäärää voidaan sanoa salakavalaksi petokseksi, koska se pyrkii 
tuhomaan kansalliset valtiot EU:n kautta sekä luomaan EU:n avulla katolisuuteen perustuvat 
lait Euroopan Unionin jäsenvaltioille.

Olen aikaisemmissa osissa tuonut esille todennettujen faktojen kautta kuinka katolinen kirkko 
pyrkii luomaan Euroopan Unionin kautta uutta katolista supervaltioita, jossa valtioiden 
liittoutumisen kautta kaikkien EU:n jäsenmaiden lait tulisi perustua katolisiin periaatteisiin.
Tämä tarkoittaa itsenäisten kansallisvaltioiden tuhoamista.

Ensin Suomi vietiin petoksen kautta Euroopan Unioniin ja kun Suomi on EU:n jäsen, niin sen 
jälkeen Suomi joutuu vielä katolilaisen petoksen uhriksi, jonka tarkoituksena on pyrkiä 
muuttamaan Suomen lait yhtäpitäviksi katolisuuden periaatteiden kanssa. Suomi on joutunut
tupla-petoksen uhriksi EU-jäsenyyden kautta.

Kansalliset valtiot ovat Jumalan tahto

Raamatun opetuksen mukaan Jumala määräsi ja asetti kansojen rajat israelilaisten luvun 
mukaan (5 Moos 32:8) sekä sääti ihmisille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat, että he 
etsisivät Jumalaa (Apt 17:26,27). Kansalliset itsenäiset valtiot ovat Jumalan tahto. Uskon 
tärkein päämäärä on julistaa evankeliumia sielujen pelastumiseksi. Tämä meidän uskovien 
tulee aina muistaa ja asettaa etusijalle.

Raamattu opettaa, että meidän tulisi rakastaa Jumalaa ja Raamatun opetuksen mukaan 
Jumalan rakastaminen tarkoittaa Hänen käskyjensä noudattamista (1 Joh 5:2,3). Koska 
kansalliset valtiot ovat Jumalan tahto ja asetus, niin Jumalan rakkaus tulisi saada aikaan sen 
meidän uskovien ihmisten sydämissä, että me sanomme julkisesti (ja myös Jumalan 
johdatuksessa) sen ettei Euroopan Unioni ole Jumalasta ja Suomen pitäisi erota EU:sta ja 
säilyttää itsenäisyys niin pitkään kuin se on mahdollista. Sodan kautta voimme menettää 
itsenäisyyden, mutta silloin emme ole itse syypäitä siihen jos toinen maa miehittää Suomen ja 
riistää väkisin meiltä itsenäisyyden.

En tarkoita sitä, että EU:sta eroaminen ja siitä puhuminen pitäisi olla pääasia uskovan 
elämässä, sillä sitä se ei suinkaan ole, mutta se kuuluu eräänä osana uskon elämään, koska 
Jumala on asettanut kansallisvaltio ajatuksen ja siksi siitäkin meidän uskovien tulee puhua 
sopivassa määrin. Emme ehkä aina uskovina ymmärrä kansallisvaltio ajatuksen olevan 
Jumalan asetus sekä sitä kautta Raamatun opetus, joka on samalla osa Raamatun hengellistä 
opetusta, niin kuin kaikki muutkin Raamatun opetukset.

Euroopan Unionin ja sen pyrkimysten kannattaminen on Jumalan tahdon vastaista ja siksi 
yksikään Herran Jeesuksen opetuslapsi ei saisi millään tavoin olla tukemassa Euroopan 
Unionia. Tämä ei suinkaan tarkoita kapinaa yhteiskuntaa ja EU:ta vastaan, vaan sitä että 
uskovina uskaltaisimme avoimesti ja julkisesti kertoa mikä on Jumalan tahto ja mikä ei ole



Jumalan tahto. Jumalan tahto on Suomen eroaminen Euroopan Unionin jäsenyydestä, koska 
EU pyrkii tuhoamaan kansalliset valtiot. Siksi jokaisen Herran Jeesuksen opetuslapsen tulisi 
kannattaa ja tukea Suomen eroamista Euroopan Unionista. Jumalan tahto on kansallisvaltio ja
siksi jokaisen Herran Jeesuksen opetuslapsen tulisi kannattaa ja hyväksyä Jumalan tahdon 
mukaisia asioita, joita on esim. Suomen itsenäisyys ja EU:sta eroaminen, koska EU pyrkii 
tuhoamaan kansallisvaltio ajatuksen, joka on Jumalan asettama ja säätämä.

Petri Paavola 28.4.2016
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