
www.michael-preuschoff.de

Através dos críticos da fé e dos adversários da fé,
até ao verdadeiro Jesus.

(Deus escreve direito mesmo em linhas tortas!).

Não te preocupes - este Jesus aqui é falso, o verdadeiro Jesus era completa-
mente diferente (o que não deve agradar de todo aos tradicionalistas típicos)!
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Se tantas pessoas hoje estão a virar as costas às grandes igrejas estabeleci-
das, devemos perguntar-nos se isto não se deve também ao facto de simples-
mente não estarmos a pregar o verdadeiro Jesus. Está a tornar-se cada vez 
mais óbvio, mesmo do lado teológico, dos opositores da religião cristã, que o 
conceito tradicional da fé cristã é insustentável. Os pardais estão lentamente a 
assobiá-lo dos telhados, por assim dizer, que o Novo Testamento é uma falsifi-
cação altamente engenhosa ou, como se diz, absolutamente primitiva: As coi-
sas essenciais que são ensinadas sobre Jesus são plagiadas a partir de mui-
tas religiões pagãs! O que nos é dito sobre Jesus também foi dito sobre todos 
os tipos de outros alegados filhos dos deuses muito antes dele: Nascimentos 
virgens, milagres, ressurreição dos mortos, ascensões, teologia da morte sacri-
ficial, comunhões com pão e vinho e muito mais. Simplesmente não há muitas 
coincidências de todas estas histórias também terem acontecido com Jesus, 
aqui obviamente foi construída uma nova religião em torno de Jesus, que - pa-
ra além da crucificação, para a qual existem bons argumentos - não tem nada 
ou pelo menos quase nada a ver com o verdadeiro Jesus. Recebi a compila-
ção na primeira página de um amigo americano, que está obviamente a cir-
cular na Internet a partir da América. Também, numa viagem a Sulawesi/Indo-
nésia há alguns anos atrás a um lugar onde três quartos dos habitantes são 
cristãos, quando lhe perguntei porque não era cristão, o anfitrião de uma pe-
quena pousada disse-me que costumava ser cristão, mas que tinha estudado 
a fé mais de perto e tinha descoberto que as doutrinas mais importantes do 
cristianismo eram todas copiadas das religiões que eram comuns no Ocidente 
na antiguidade - por isso, mais valia que se agarrasse ao animismo (= religião 
da natureza) que costumava ser comum na sua área.

Há bastantes críticos das igrejas, bem como da fé cristã em geral, que dizem 
que toda a religião cristã é uma fantasia vazia, que é mais ou menos fictícia, 
que é basicamente uma mentira e uma fraude.
Estas críticas saltam obviamente para cima dos teólogos e outros represen-
tantes das igrejas em grande medida ou mesmo na maior medida possível - 
muitas vezes parecem não lhes dar qualquer atenção e também não se pre-
ocupam com eles. Continuam como se tudo o que pesquisam e proclamam 
estivesse em bases sólidas.

Mas penso que entre estes críticos da religião cristã e da igreja há cientistas 
muito sérios que devem definitivamente ser levados a sério. Não será talvez 
mesmo em consonância com uma boa fé em Deus confiar que algo de positivo
sairá dela para a nossa fé e, portanto, também para a igreja, se nos envolver-
mos com tais críticos que devem ser levados a sério? Estou a pensar aqui em 
três deles em particular:

zu1. Karlheinz Deschner (1924-2014), que afinal estudou teologia, filosofia, 
literatura e história - e também obteve o doutoramento. No seu livro "Der 
gefälschte Glaube - die wahren Hintergründe der kirchlichen Lehren" (A Fé 
Falsa - o Verdadeiro Contexto dos Ensinamentos da Igreja), descreve (tal 
como outros, a propósito) que a maioria dos conteúdos da fé são plágios de 
antigas religiões não cristãs, ver nesta página acima.
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E aqui estão três imagens para ilustrar 
que as "verdades de fé" cristãs 
essenciais são plágios de outras 
religiões:

O mosaico "Europa com Zeus disfarçado
de touro" encontra-se no Museu Nacional

de Nápoles. Acho que não preciso de
incluir uma imagem da história paralela no

Novo Testamento da "Anunciação de
Maria".

Ísis sob a forma de um pás-
saro no despertar de Osíris,
que tinha perecido na luta 
contra o mal e depois pas-
sou três dias a visitar as al-
mas dos mortos no submun-
do - alívio no templo mortu-
ário de Sethos I em Abydos

(Egipto) - a história da ressurreição de Jesus não é, portanto, nada de novo.

O relevo da Ascensão do Imperador 
Antonius Pius e da sua esposa Faustina 
está nos Museus do Vaticano (fotografei o
molde de gesso no Museu Romano-
Germânico em Mainz). Está certamente 
familiarizado com pinturas da Assunção 
de Jesus e ainda mais com as de Maria.

zu2. o Indólogo dinamarquês Christian 
Lindtner (1949 - 2020) com os seus con-
hecimentos profissionais de grego e latim 
e das antigas línguas indianas sânscrito e 

pali. No seu livro "Segredos de Jesus Cristo", Lindtner descreve como o Novo 
Testamento é obviamente em grande parte um plágio de antigos textos budis-
tas indianos - temperados com "inserções" das mitologias típicas do Ocidente 
e também do judaísmo. Lindtner explica isto dizendo que os monges budistas 
queriam criar um budismo para o Ocidente, mas estavam apenas interessados
na filosofia budista e assim construíram este budismo numa "estrutura" (exter-
na) que era comum no Ocidente. O "herói budista" no budismo para o Ocidente
é, portanto, um Jesus inventado pelos budistas, e assim Lindtner chega à 
quintessência "Jesus é Buda".

zu3. O estudioso judeu-inglês do Talmud Hyam Maccoby (1924-2004), que 
foi mais recentemente professor no Centro de Estudos Judaicos da Universida-
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de de Leeds. No seu livro "The Mythmaker", Maccoby assume este "recém-
chegado" Paulo - e descreve, entre outras coisas, como ele transferiu as 
"histórias" e ritos conhecidos desde a sua infância em Tarso, um centro princi-
pal do culto por vezes sangrento Attis e Adonis, para Jesus e assim criou uma 
religião completamente nova que não tem nada ou pelo menos não tem muito 
a ver com o verdadeiro Jesus. Assim, tal como Lindtner diz "Jesus é Buda", 
Maccoby diria - vagamente baseado em Paulo - "Jesus é Attis".

O que estes três cientistas críticos descobriram seria de facto o golpe fatal 
para a nossa fé cristã. Pois ele gira em torno das doutrinas mais importantes 
que constituem a nossa fé.

Mas não é o fim do dia! O verdadeiro Jesus era provavelmente um
típico jornalista de investigação (como diríamos hoje) - e teve de

morrer por causa disso. Depois disso, foi perfeitamente falsificado,
por assim dizer, pelos seus opositores.

Felizmente, eu estava aberto à dica decisiva sobre o que Jesus realmente era 
e com que estava comprometido e porque foi morto tão cruelmente, porque 
tinha em mente uma tese de Albert Schweitzer. Para além do seu trabalho co-
mo médico da selva, ele era também um importante teólogo sobre a investiga-
ção da Vida de Jesus. A sua opinião era que nunca podemos descobrir quem 
era o verdadeiro Jesus porque ele vivia numa classe social diferente da qual 
só pode ser compreendido. Mas infelizmente, os teólogos académicos não têm
acesso a isso. E este acesso consegui na "Knolleburekaff" (aldeia de cultivo de
beterraba sacarina, eles também cultivam algo mais do que beterraba sacari-
na) a oeste de Colónia, onde eu vivo! Um vizinho, um agricultor, tinha alugado 
uma vez um dos seus apartamentos na "pedreira" convertida nos campos a um
chulo, um profissional no demimonde, e teve uma conversa com ele sobre o 
seu "negócio". E quando ele falou comigo a dada altura, chegámos à conclu-
são de que a famosa história de Jesus a salvar um pecador de ser apedrejado 
no Evangelho de João é claramente uma história de castigo do demendo. Pois 
quando é que acontece que uma mulher é apanhada "fazendo algo assim" no 
acto - e que são também dois "apanhadores" que depois correm directamente 
para o tribunal, sabendo que isto significa a pena de morte para a mulher 
apanhada, da qual eles próprios nada têm? Isso nunca acontece de qualquer 
forma, a menos que algo seja deliberadamente arranjado aqui. 

Jesus sabia certamente tudo isto. Pois ele era - presumivelmente do seu tra-
balho anterior como construtor de casas num grupo de construção familiar em 
toda a região - também amigo de prostitutas e cobradores de impostos (ou 
melhor, cobradores de impostos) e certamente também tinha falado com eles 
sobre os seus problemas. E com isto pode também ter aprendido com elas 
como as mulheres foram chantageadas para a prostituição - segundo o "proce-
dimento de duas testemunhas" da história da bela Susanna no apêndice do 
Livro de Daniel: "Ou fazes sexo connosco (o que na altura significava entrar na
prostituição) ou, se recusares, então denunciar-te-emos ao tribunal e diremos, 
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Se interpretar cor-
rectamente o quad-
ro "Jesus e o Peca-
dor", o pintor Lukas
Cranach, o Ancião
(1472-1553) tinha a

mesma visão da
narrativa do Evan-
gelho de João que
eu, que é portanto
uma história crimi-

nosa. Acho que
não se pode pintá-
la mais claramente
se se pensar que
os aspirantes a

pedrados são criminosos, pelo menos não se parecem com moralistas abafa-
dos. E os dois "sábios cavalheiros mais velhos" no verso à direita são os típi-
cos teólogos e filósofos (e provavelmente também a maioria dos jornalistas)
que sempre só vêem a superfície e não (querem) saber o que realmente se

está a passar. Desta forma, os criminosos podem continuar a fazer o que qui-
serem e como quiserem. Um quadro fascinante! Eu já sei porque é que man-
dei pintar isto para mim no Vietname! A propósito: O jesuíta Rupert Lay (numa
palestra) considera a história da salvação do pecador mais verdadeira do que
todo o Evangelho de João - e depois de ter em conta os três livros menciona-

dos no início, também a considero mais verdadeira do que (quase) todo o
resto dos outros Evangelhos.

que te apanhámos a ter sexo com um jovem que fugiu, então serás apedrejado
até à morte". Assim, uma mulher atraente tinha apenas a opção da prostituição
ou da morte contra tais homens - portanto, sem qualquer hipótese. E no caso 
da pecadora do Evangelho de João, a situação era obviamente algo diferente: 
ela era certamente uma prostituta e tinha de alguma forma quebrado as regras
da sua "profissão" - não sabemos o que isso era, mas não é importante - e 
agora devia ser punida por isso. (Talvez ela tivesse escondido os seus ganhos 
correctos dos seus "protectores"? Talvez ela também tivesse ouvido falar dos 
discursos de Jesus e quisesse abandonar a sua profissão? ) Por isso, os seus 
"protectores" (ou proxenetas) tinham-na arranjado de modo a que fosse apan-
hada a fazer sexo com um João (era uma história arranjada, para que o João 
pudesse escapar sem ser reconhecida) e devia, portanto, ser punida - espe-
cialmente como um aviso para "as outras mulheres dos protectores", de modo 
a que não fizessem tal disparate... Este comportamento brutal e também cri-
minoso tinha sido agora notado por Jesus - e denunciado em discursos púb-
licos: "Contra o pecado, contra os hipócritas, por amor". 

Ao fazê-lo, porém, ele tinha-se enredado com o obviamente muito poderoso 
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demimundo, hoje chamar-lhe-íamos "a máfia". E isto, juntamente com a "casta 
sacerdotal do Estado de Deus" da época, que não queria saber exactamente o
que realmente se estava a passar, garantiu que ele tinha de morrer.

Assim, Jesus não foi um fundador de uma religião como descrita no Novo 
Testamento, mas algo como um jornalista de investigação como Peter R. de 
Vries (Holanda), Ján Kuciak e a sua noiva Martina Kusnirova (Eslováquia), 
Daphne Caruana Galizia (Malta) e Jamal Khashoggi (Arábia Saudita) no nosso
tempo. Assim, ele tinha descoberto sobre as maquinações criminosas 
relacionadas com a prostituição e o dinheiro (os campos de negócios típicos 
da máfia, os funcionários das autoridades participaram ou olharam para o lado)
"no local" e depois, na ausência dos meios de comunicação social habituais de
hoje, tornaram-no público em discursos públicos - que mais tarde se tornaram 
sermões mais ou menos piedosos, que já não magoavam ninguém.

Aos três "livros críticos da fé" mencionados no início deste texto, que levaram 
particularmente ao conceito de "ideologia de Jesus", pertencem então 
certamente dois livros da jornalista Petra Reski, que lidou extensivamente com 
a Máfia em Itália e na Alemanha:

zu 4 Petra Reski: "Máfia" (2009) e "De Kamen a Corleone" (2010). Reski des-
creve de forma muito viva e obviamente também muito qualificada como exis-
tem máfias não só em Itália e na Alemanha, mas que tais "organizações" pro-
vavelmente existem em todas as sociedades, geralmente conhecida é a sua 
"actividade" também nos EUA. Depois também em 28. 5. 2018 no jornal DIE 
WELT houve um artigo sobre a máfia russa, que é omnipresente no Ocidente e
que, portanto, de alguma forma também nos domina, embora geralmente não 
estejamos cientes disso, e em 11.1.21 houve um artigo sobre El Capo (Méxi-
co), que era um sedutor encantador e que se preocupava muito com a sua 
família e que via o seu império da droga como uma empresa comercial normal 
que tinha de ser mantida em funcionamento. Ou descubra por si mesmo com o
google! Quaisquer que sejam os nomes dos países e, adicionalmente, a pa-
lavra "máfia" em que entra, certamente a encontrará em todo o lado ou, pelo 
menos, na maior parte do tempo. E não é apenas Petra Reski que chega à 
conclusão da "omnipresença" das máfias, também o padre jesuíta Rupert Lay 
falou nas suas palestras e também repetidamente de pelo menos estruturas 
mafiosas "acima de nós" - sem que nos apercebamos.

Se a máfia existe hoje, por assim dizer, em toda a parte nas mais diversas 
culturas - pelo menos nas "sociedades anónimas", é difícil perceber porque é 
que ela não existia já nas culturas anteriores - isto é, também nos tempos de 
Jesus -, pelo menos quando existem provas tão excelentes para ela como o 
castigo planeado de uma prostituta, onde algumas palavras de um homem 
obviamente informado são suficientes para que este castigo seja "cancelado".

E quanto à cooperação entre a máfia e a religião hoje em dia? À primeira vista,
claro, não há nenhuma, e claro que não há contratos correspondentes, e claro 
que qualquer pessoa envolvida na pedagogia que também trate de questões 
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morais de jovens negará veementemente que é um informador da máfia ou que
coopera com ela de outra forma. No entanto, é muito difícil provar isto, até por-
que os verdadeiros membros da máfia (para usar o termo informadores) não 
agiriam de forma diferente dos mafiosos não afiliados em muitos aspectos. A 
única prova convincente seria que a verdadeira moral que é atractiva para os 
jovens está a ser efectivamente promovida. Que existe investigação científica 
correspondente sobre o que leva à moralidade real e o que não leva à mesma,
etc. Mas tais provas: faltam! A razão mais profunda para isto só pode ser que 
não se deseja uma verdadeira moralidade - e isso é totalmente no sentido de 
uma máfia. E quem quiser escapar à suspeita de ser mafioso, deve finalmente 
ter o cuidado de ser realmente eficaz e, acima de tudo, questionar os conceitos
morais que tem nas suas cabeças e praticar para os jovens. E enquanto isso 
não acontecer, pareço estar certo com a minha suspeita quando assumo uma 
função de informador no sentido da máfia, que não se quer de modo algum 
ultrapassar? 

E aqui, em geral: a religião judaica original é provavelmente a religião
iluminada intemporal por excelência. Assim, Jesus tinha encontrado aqui

uma decadência gritante. 

Claramente, o tipo de abuso que Jesus, o construtor da casa, tinha encontrado
(ver p. 4) não era de todo permitido na religião judaica! Afinal, a religião judaica
é a religião que tem os valores mais pronunciados, especialmente no que diz 
respeito à posição das mulheres, que são absolutamente positivos e que 
nenhuma outra religião tem para oferecer!

Contudo, a religião judaica não era originalmente uma religião, mas uma 
atitude muito esclarecida e humana para com a vida, mesmo no nosso sentido 
moderno. Só se tornou uma religião típica quando a atitude para com a vida foi
esquecida ou mesmo suprimida, presumivelmente porque aqueles que em 
breve estavam no comando tinham mais vantagens dessa forma (como 
acontece em todas as religiões em algum momento). Em qualquer caso, a 
religião judaica original (ou atitude para com a vida) é a única religião (para 
usar o termo "religião" aqui de qualquer forma):

– que é sobre a verdadeira monogamia. O que se pretende dizer é a 
monogamia que não é forçada, mas que acontece e se esforça por ser 
completamente voluntária e com alegria, e que também não é vivida 
apenas depois do casamento, mas a monogamia que também é 
realmente genuína, que existe apenas um parceiro sexual em toda a 
vida (excepto no caso da viuvez). Isto significa, portanto, que não se 
trata apenas de viver nesta monogamia, mas também já de preparação
através da renúncia aos impulsos antes do casamento. Portanto, deve 
ser possível tornar a moralidade da monogamia tão atraente que seja 
também desejável para os jovens.

– E se esta monogamia for realmente vivida universalmente, então a vi-
são de uma harmonia de pessoas sem medos e numa humanidade 

8



sem nuvens é também concretizada, concretizada pela utopia paradisí-
aca da nudez. A história do paraíso na Bíblia nunca pode ser conside-
rada como um acontecimento histórico (nem outras histórias iniciais, 
como a história da criação). Certamente nunca foi visto como "literal" 
pelos autores que o escreveram talvez há 3000 anos atrás, como nos 
foi ensinado nas aulas de religião dos nossos filhos e como algumas 
seitas ainda hoje o vêem e ensinam. Pelo contrário, é uma história 
contra a prostituição em cultos de fertilidade em honra das divindades 
que eram comuns na altura em que a história foi escrita - tal divindade 
de fertilidade está assim por detrás da serpente. Claro que "adoração" 
através de relações sexuais também significa uma violação da utopia 
da verdadeira monogamia, e a consequência disto é "vergonha de 
esconder partes do corpo" (KTVS para abreviar). Isto também significa 
que a narrativa de Adão e Eva diz que esta vergonha se tornará 
supérflua assim que a utopia da verdadeira monogamia for realizada.

A crença em Deus é de importância secundária. Pois um deus foi 
basicamente construído apenas para ter uma autoridade para o seu 
próprio povo por detrás da ideia da monogamia e, finalmente, para ter 
um argumento contra os outros deuses que estes pequenos cultos 
humanos supostamente tinham de ser para a sua adoração. Mais 
sobre isto nas notas da p. 32.

– A religião judaica é acima de tudo a única religião em que a mulher 
também tem direito a experimentar o orgasmo. Para que a verdadeira 
monogamia funcione realmente, é naturalmente importante que em 
questões sexuais a mulher também chegue à sua realização, ou seja, 
que também experimente o orgasmo. Isto não significa orgasmo, como
vê o psicólogo Wilhelm Reich, que pode ser alcançado com todo o tipo 
de truques técnicos, mas sim um orgasmo que surge quase 
espontaneamente da harmonia ou também da afinidade das almas de 
duas pessoas, ou seja, apenas com os toques mais leves e sobretudo 
sem penetração, em princípio mesmo totalmente vestida. (Nota: este 
orgasmo deve ser também, em primeiro lugar, um objectivo hoje em 
dia, porque, segundo informações do jornal DIE WELT, pelo menos 
dois terços de todas as mulheres nunca experimentam um orgasmo 
real em toda a sua vida).

Se esta não é uma religião fantástica que era pensada na altura contra as 
religiões desumanas e que hoje teria o que é preciso para superar todas as 
outras religiões, que no fim de contas são muitas vezes suficientes apenas 
cultivos de traumas sofridos aliados ao folclore e à superstição (aos quais se 
acrescentam então os interesses comerciais e as estruturas de poder das 
respectivas religiões e a necessidade de diferenciação em relação às outras)! 
Tenho, contudo, a impressão de que mesmo os judeus não costumam ter 
qualquer ideia a este respeito.
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O problema na época de Jesus era que esta "religião original" judaica já tinha 
sido obviamente "enterrada" ou pelo menos largamente esquecida no seu tem-
po e que ninguém das autoridades que na altura estavam no comando se pre-
ocupava mais com ela. A religião judaica estava em grande parte congelada no
culto - e o abuso sexual quase se tinha tornado a norma. Assim, este constru-
tor de casas ou empreiteiro Jesus (para "empreiteiro" ver "ideologia de Jesus") 
deve ter-se deparado com isto e ter visto uma discrepância gritante entre a 
reivindicação e a realidade da religião judaica e tentou trazer de volta à vida a 
"religião original" judaica. Ele deve ter-se afundado muito bem com os seus 
semelhantes normais, mas deve ter havido muitos no estabelecimento desta 
religião que não tinham absolutamente nenhum interesse precisamente nisso.

Em qualquer caso, com os meus conhecimentos como teólogo e após 30 anos
de experiência profissional como professor, tentei combinar os ideais da velha 
utopia judaica num conceito positivo neste trabalho, de modo a que fossem 
acessíveis aos jovens. Porque os jovens ainda têm ideais de tal utopia e gos-
tariam de os viver se soubessem como. 

E acho que não estou muito mal aqui, ver p. 22 em diante. No entanto, infeliz-
mente, tudo ainda não estava realmente maduro quando eu era professor.

E como surgiu este "Plágio do Novo Testamento"?
A primeira questão é como é que todas estas histórias pelo menos bastante 
estranhas sobre deuses e budismo foram parar à biografia de Jesus. Algo as-
sim certamente não acontece por si só, deve ter sido feito de forma consciente.
Portanto, deve ter havido pessoas por detrás disso. Mas quem faz algo do gé-
nero? Seguidores e admiradores - ou quem mais? É mérito da pesquisa do 
Protestante Alemão Jesus nos séculos XIX e início do século XX que se tenha 
reconhecido que o Novo Testamento tem pouco a ver com uma descrição 
exacta da vida de Jesus, mas quer criar fé na igreja primitiva ou reproduzi-la. 
Assim, não sabemos praticamente nada sobre o verdadeiro Jesus do Novo 
Testamento, mas apenas algo sobre a fé da igreja primitiva. A sério que não? 
Mas o assunto é na verdade bastante simples, uma vez que se tem a ideia do 
demimonde, contra quem Jesus se tinha empenhado - e que obviamente tinha 
visto uma tarefa na vida aqui. Pois com a crucificação de Jesus, as ideias de 
Jesus não tinham, naturalmente, morrido, ele tinha falado publicamente o tem-
po suficiente e por isso também tinha seguidores. E após a sua morte, alguns 
deles começaram a continuar no seu espírito. Os adversários de Jesus não 
gostaram nada disso. E não é certamente rebuscado que estes adversários, 
depois de terem eliminado o corpo do seu adversário particularmente pouco 
amado por assassinato judicial, também não tenham tido escrúpulos em en-
contrar formas e meios de extinguir o seu espírito. Hoje, conhecemos este tipo 
de damnatio memoriae (os Romanos chamavam-lhe assim) a partir da elimina-
ção de ficheiros em discos rígidos de computadores. Se os apagarmos com 
um clique na função "Apagar", os conteúdos ainda lá estão, mas já não os 
conseguimos encontrar. Mas existem programas para os encontrar novamente.
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Algo só é realmente apagado quando o conteúdo a ser apagado é substituído 
por um novo conteúdo. E foi certamente esse o caso do compromisso de 
Jesus - foi substituído por um "novo conteúdo" - e foi essa a construção de 
todos estes plágios de outras religiões que conhecemos hoje como o "Novo 
Testamento". Havia provavelmente aqueles que encomendaram o trabalho e 
aqueles que o realizaram. Os comissários eram, naturalmente, os mesmos 
demimundos ou mafiosos que tinham trazido Jesus à cruz, e os executores 
eram especialistas do budismo, das religiões dos deuses e do judaísmo que de
alguma forma foram contratados, mais sobre isso mais tarde. Portanto, o Novo 
Testamento não é "a palavra de Deus", mas algo como um trabalho encomen-
dado pela máfia. Não é, portanto, uma escrita publicitária e edificante PARA o 
verdadeiro Jesus, mas uma engenhosa manobra de diversão CONTRA o ver-
dadeiro Jesus e a sua causa - com os meios da época, em particular o plágio 
das histórias dos deuses e do budismo.

E este "recém-chegado" Paulo desempenhou obviamente o papel principal 
nesta eliminação e reescrita, porque foi provavelmente ele quem teve a ideia 
de forjar uma morte sacrificial a partir da morte de Jesus na cruz, que ele próp-
rio desejava - para a redenção da humanidade de qualquer coisa. Assim, Paulo 
nunca se tinha realmente convertido - apenas tinha mudado a estratégia para 
lutar contra o compromisso de Jesus, e com isso foi bem sucedido - até agora.

Isto também significa que os três críticos da nossa religião citados no início 
deste artigo estão absolutamente certos nas suas críticas - apenas a solução 
para o problema é susceptível de ser um pouco diferente da forma como cada 
um deles o imaginou.

Mas já consigo ouvir os críticos do que escrevi agora a dizer: Suponhamos que
a história do pecado de João 8 é de facto uma história de castigo de meio 
mundo, portanto é uma prova circunstancial para o verdadeiro Jesus. Mas 
como se pode atirar toda a teologia tradicional borda fora a partir de uma única
peça de prova circunstancial? A isto só posso observar que num caso pouco 
claro se pode reconstruir perfeitamente um caso a partir de um único bom pe-
daço de prova circunstancial! E o caso de Jesus é realmente extremamente 
pouco claro - ninguém sabe, por exemplo, quem escreveu o Novo Testamento 
(em qualquer caso, não foram os discípulos de Jesus ou outros que experi-
mentaram Jesus pessoalmente), porque é que foi escrito e como é que o con-
seguiu obter "entre o povo". A explicação de que uma máfia sem escrúpulos 
estava em grande parte por detrás destas "obscuridades" é, na minha opinião, 
a mais plausível. Acima de tudo, o seu objectivo era impedir que o compromis-
so de Jesus com uma moralidade genuína fosse bem sucedido a todo o custo!

O problema com a investigação de Jesus Protestante Alemão continua a ser 
que esta investigação apenas estabeleceu realmente o que NÃO era e não O 
QUE FOI. Além disso, não encontrei quaisquer pistas sobre como estas histó-
rias sobre deuses, que passo a citar, entraram no Novo Testamento. Facilita 
muito aqui uma explicação racional da ressurreição de Jesus que os seus dis-
cípulos o teriam lamentado tão intensamente após o seu assassinato que final-
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mente acreditaram na sua ressurreição e depois viram realmente o Cristo res-
suscitado e falaram com ele também. Penso, contudo, que tais explicações 
não são muito convincentes. Por conseguinte, penso que a explicação de que 
a história da ressurreição é um plágio das religiões dos deuses e que não há 
"nada de nada" em relação a Jesus é muito mais plausível e muito melhor fun-
damentada.

Então, como poderia este hodgepodge de histórias sobre deuses, vários textos
budistas e referências ao Antigo Testamento judaico, e certamente com alguns 
incidentes da vida de Jesus que realmente existiam, ter surgido, ao qual se 
juntou então profundezas de piedade geral, típicas de textos religiosos desde 
tempos imemoriais? 
Penso que podemos assumir que após a morte de Jesus houve três grupos de
pessoas, dos quais os dois últimos desta lista acabaram por se tornar os 
autores do Novo Testamento:

1. aqueles que conheciam Jesus e continuaram a envolver-se ou a tentar 
envolver-se na sua mente,

2. os adversários de Jesus, que o tinham levado à cruz e que queriam 
impedir a todo o custo um compromisso no seu sentido. Contudo, uma 
vez que não podiam facilmente impedir a memória do verdadeiro 
Jesus, alguns deles falsificaram estas memórias e fundamentaram as 
suas mentiras com alegadas revelações do Jesus supostamente 
ressuscitado. Desta forma, manipularam os do grupo 1. Tiveram tanto 
sucesso porque outros dos opositores de Jesus suprimiram este grupo 
1, mesmo brutalmente, e criaram uma situação de medo. O irmão de 
Jesus Tiago, por exemplo, foi executado. Assim, a maioria dos "velhos 
seguidores de Jesus" preferiu seguir o caminho menos perigoso da fé -
especialmente numa vida melhor após a morte.

3. E depois havia um terceiro grupo de pessoas que conheciam o verda-
deiro Jesus ou que pelo menos tinham ouvido tantas coisas positivas 
sobre ele que queriam continuar com o seu compromisso. Viram agora 
o poder intransponível do grupo 2 e a impossibilidade do grupo 1 pre-
valecer com o "verdadeiro Jesus". E também não queriam tornar-se 
mártires, quem quer tornar-se um mártir e isso não serviria de nada? 
Então, o que fazer? A coisa mais inteligente ou inteligente a fazer era 
adaptar-se à aparência exterior do grupo 2 e não só alinhar com as 
suas mentiras e enganos, mas também aumentá-los tanto, ou seja, 
quanto mais loucos e mais abstrusos melhor, para que o disparate 
destas mentiras e enganos pudesse realmente tornar-se óbvio - e pelo 
menos mais tarde, quando espera-se que já não houvesse a pressão 
dos opositores de Jesus, o verdadeiro Jesus poderia ser reconhecido.

Mas não se tratava apenas de tais histórias de deuses. Cito aqui do livro "Der 
Jesuswahn" (2011/2013) de Heinz-Werner Kubitza, o que ele escreve sobre as 
contradições no Novo Testamento: 

"O que emerge, contudo, não é de forma alguma conclusivo e consistente. Se 
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em Mt 11,30 ele fala do seu jugo ser suave, em Mt 10,34 ele proclama que não
veio para trazer a paz mas sim a espada. Se ele sublinha a validade duradoura
da lei, parece pô-la de lado noutro lugar. Se aparentemente rejeita o ascetismo
em princípio (para si próprio), envia os seus discípulos com instruções ascéti-
cas para pregarem nas aldeias circundantes. Se por um lado se mostra huma-
nizador de um legalismo que é descrito como desumano, por outro lado prova-
se ser um rigor ético. Por um lado, proclama a abordagem do reinado de Deus 
como evangelho, por outro, partilha a ideia de julgamento com o seu ambiente 
e assim enfraquece novamente o seu ensino. O proclamado amor do Pai é 
contrariado pela sua aparência de juiz no fim dos tempos. Jesus não parece 
notar que, com o povo atirado para o inferno eterno de fogo, a sua mensagem 
de amor será também remetida para as chamas. Qual é o valor do mandamen-
to do amor e do amor dos inimigos, tendo em conta a ideia de julgamento? 
Jesus não tinha o poder e a soberania interior para romper com a crença no 
inferno e no diabo. Isto aplica-se ainda mais à crença no julgamento, que foi 
quase um factor constitutivo no ambiente judaico de Jesus. Não se pode cen-
surá-lo por isto; ele era simplesmente uma criança do seu tempo, e os seus 
padrões de pensamento, que na perspectiva actual são desumanos, mitológi-
cos e arcaicos, pertencem-lhe. É lamentável, contudo, que estes padrões de 
pensamento tenham encontrado o seu caminho para o nosso tempo através 
da tradição e da escrita.“

Por isso, deveria acontecer que estas contradições, bem como as histórias 
sobre deuses, não fossem de forma alguma negligentemente incorporadas no 
Novo Testamento nessa altura - mas sim de forma completamente consciente. 
A intenção era que as pessoas de pensamento claro pudessem encontrar o 
absurdo de todas estas inconsistências e depois também o verdadeiro Jesus 
novamente - pelo menos quando a pressão do grupo 2 já não estava presente.
Para tal, não só tomaram parte nestas histórias sobre deuses e outras histórias
espasmódicas, mas sobretudo também trouxeram para o Novo Testamento o 
encantamento do pecador, segundo João 8, do qual qualquer pessoa que não 
fosse completamente insensata poderia pelo menos reconhecer, após um 
empurrão, que se tratava de uma história do demónio e de como o verdadeiro 
Jesus se tinha empenhado aqui para mudar alguma coisa. Foi provavelmente 
o que eles pensaram. Infelizmente, porém, não tinham contado com o quanto 
estas mentiras e enganos abstrusos, que eram plágios bastante óbvios de 
outras religiões, e depois também as contradições nos textos, se tornariam a 
base de uma nova religião em torno de Jesus e a narrativa do pecador não 
seria reconhecida no seu verdadeiro sentido.

Eu próprio experimentei um bom exemplo de como os hábeis opositores de um
aparelho de poder estatal, que suprime os dissidentes com receios e constran-
gimentos, podem miná-la sem que eles próprios estejam em perigo real: em 
meados dos anos 60, como parte da minha formação como funcionário indus-
trial na Siemens, passei também algum tempo numa fábrica na Alta Francónia,
perto da fronteira da zona. E como gosto de ouvir música clássica enquanto 
trabalho "em casa", tive sempre uma estação da RDA sintonizada na minha 
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rádio, porque de alguma forma havia lá mais música clássica do que nas esta-
ções ocidentais. Mas primeiro tenho de vos contar uma história secundária: No
início da minha aprendizagem, trabalhei numa fábrica da Siemens em Berlim 
(Oeste) e depois do trabalho, muitas vezes atravessei a fronteira do sector 
para o sector oriental para visitar as duas ópera de lá, a ópera estatal "Unter 
den Linden" ou a Komische Oper. E numa destas visitas de ópera ouvi o Na-
bucco de Verdi, cujos antecedentes são o anseio dos judeus pela libertação do
cativeiro na Babilónia. Todos nós conhecemos o famoso coro dos prisioneiros. 
Agora, a fim de desarmar a situação do cativeiro do povo na zona soviética, o 
programa entrou em pormenor sobre a bastardização desta ópera pelos nazis 
malvados durante a era nazi. Uma vez que os judeus não podiam desejar a 
liberdade naquela época, o texto da ópera foi simplesmente reescrito; já não 
se tratava dos judeus cativos na Babilónia, mas dos egípcios cativos na Assíria
(?). Mas isso não ajudou na ópera - depois do coro dos prisioneiros houve 
tantos aplausos que a ópera não pôde continuar e por isso o coro dos prisio-
neiros teve de ser repetido duas vezes! E penso que também vi ouvintes com 
crachás de festa na ópera. Para mim, essa foi uma experiência impressionan-
te, como os ouvintes protestaram contra a construção do muro que os encer-
rava. E agora de volta à minha audição musical na Alta Francónia: Assim, um 
dia, na rádio da RDA, houve de novo um "concerto de solidariedade para os 
perseguidos da compulsão de opinião de Bona", que foi efectivamente introdu-
zido, como sempre, com os primeiros compassos do concerto para piano de 
Tchaikovsky. E neste espírito havia então o coro dos prisioneiros de Nabucco, 
claro, os pobres prisioneiros aqui eram provavelmente os alemães ocidentais. 
Como ainda era por vezes o caso na altura, a língua da ópera não era o ita-
liano original, mas uma tradução alemã. E ao ouvi-la, pensei: "O que é que 
eles estão realmente a cantar? Porque estavam a cantar algo completamente 
diferente do que eu sabia, por isso: "Saudai a santa inundação do nosso Nilo, 
saudai Memphis e o seu templo do sol," - em vez de "Saudai as santas inunda-
ções do Jordão, saudai Sião e as suas imponentes ameias ...". Assim, tinham 
posto um disco na mesa giratória com a bastardização nazi! Se isso não fosse 
uma clara crítica subliminar massiva à ideologia política imposta! Claro que 
esta crítica só foi compreendida por aqueles que sabiam da bastardização da 
ópera na era nazi - e estes eram os da classe burguesa que talvez se divertis-
sem mas que, de resto, mantinham a boca fechada. E os "proles estúpidos" 
que estavam tão empenhados no comunismo e o aplaudiam, penso que se 
tratava principalmente das pessoas do governo e de outras altas funções, não 
conseguiram tudo isso. Assim, este texto nazi na rádio da RDA foi, de certa 
forma, um escárnio dos estúpidos funcionários comunistas por parte dos cida-
dãos instruídos. E se um dos camaradas tivesse realmente reparado nisto e o 
tivesse admoestado, então os "jockeys de disco de música clássica" teriam 
falado para se livrarem disto, dizendo que, infelizmente, eles apenas coloca-
vam sempre os discos e nunca ouviam a letra, e assim por diante.

Ou outro exemplo que um professor chinês amigo meu me contou sobre a 
cultura ocidental: No tempo da Revolução Cultural de Mao, tudo o que não 
correspondia ao progresso comunista-ateísta tinha de ser destruído, a China 
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tinha de se tornar iluminada-moderna. Assim, as estelas insubstituíveis e alta-
mente valiosas com as citações de Confúcio deveriam também ser destruídas. 
Adversários engenhosos desta destruição cobriram agora estas estelas com 
uma camada de cal e pintaram citações de Mao sobre elas - e as citações de 
Mao não podiam ser destruídas. E, pensavam os engenhosos adversários, um 
dia a velha cultura será novamente lembrada - e depois a camada de cal pode 
ser raspada - e a estela incomensuravelmente preciosa estará de volta.

Sim, porque é que os fiéis seguidores de Jesus 2000, há poucos anos atrás, 
não teriam também pensado tão inteligentemente, a fim de salvar o compro-
misso do verdadeiro Jesus do tempo da hostilidade contra o verdadeiro Jesus 
para outros tempos, em que essa hostilidade deixaria de existir e em que se 
poderia falar abertamente?

Claro que tudo tinha de parecer o mais sério e verdadeiro possível e os segui-
dores inteligentes de Jesus também dificilmente poderiam falar sobre isso com
outros, para não chegar às pessoas erradas e pôr em perigo o projecto "Jesus 
real através de uma alienação excessiva". E possivelmente alguns também 
trabalharam no Novo Testamento com muita boa vontade, sem conhecerem o 
contexto do projecto.

Mas penso que se aceitarmos a tese dos três ou mesmo quatro agrupamentos 
- e porque não, que outra alternativa havia, não é por nada que os teólogos 
estão desamparados sobre a questão de como estas histórias sobre deuses 
entraram na biografia de Jesus e preferem não entrar de todo - podemos 
reconstruir muito bem o verdadeiro Jesus.

E sobretudo: com a recordação do compromisso do verdadeiro Jesus - ou se-
ja, de uma "ideologia de Jesus" (Nota: a palavra "ideologia" também é usada 
aqui de forma neutra, como pode ser o caso, ou seja, no sentido de "doutrina 
das ideias") - a nossa religião pareceria, evidentemente, completamente dife-
rente, já não seria uma religião de sacerdotes e estudiosos, uma religião de 
dogma e fé, e portanto também já não uma religião de poder e dominação, cu-
jos objectivos principais oficiais são o perdão e a garantia de uma vida após a 
morte, mas uma religião altamente ética de atitude de vida com regras de jogo 
razoáveis para o aqui e agora. E estas regras razoáveis do jogo seriam tais 
que todos as poderiam aceitar, especialmente no que diz respeito à moralidade
sexual. É claro que teria de ser ensinado desde a infância. Por "todos" entendo
também os membros de outras religiões, ou seja, também os muçulmanos - de
acordo com as minhas experiências como professora, especialmente as rapari-
gas são as mais interessadas. Não podemos chegar aos "velhos" de qualquer 
forma - independentemente da religião - mas, a meu ver, os jovens das dife-
rentes religiões poderiam certamente motivar e até estimular-se mutuamente. 
E isso vai circular, especialmente na nossa era da Internet - e entre todos os 
jovens!

A reconstrução do verdadeiro Jesus.
Penso que podemos tomar os paleontólogos como modelo de reconstrução, 
uma vez que muitas vezes chegam a resultados muito convincentes de muito 

15



poucos achados, por exemplo quando reconstróem um animal que viveu há 70
milhões de anos a partir de um maxilar inferior fossilizado. Então, porque não 
reconstruir o verdadeiro Jesus da mesma forma? O que sabemos sobre ele 
com particular certeza e o que também é bastante realista, mesmo que seja 
muito pouco, deveria ser suficiente para isso. É aceite como certo por todos os 
teólogos que Jesus foi amigo de prostitutas e cobradores de impostos durante 
a sua vida, que ele falou a multidões e que foi crucificado. E então conhece-
mos este procedimento de duas testemunhas no seu tempo para encontrar 
justiça, e também sabemos pela narrativa de Susanna no final do Livro de Da-
niel como isto foi abusado precisamente em relação a mulheres por chanta-
geá-las para fazer sexo: "Ou fazes sexo connosco ou vamos denunciar-te que 
te apanhámos a fazer sexo com outro homem que não é teu, então serás exe-
cutado". Tudo isto seria suficiente para uma reconstrução, pois pode-se con-
cluir que este Jesus tinha aprendido em conversas confidenciais de prostitutas 
como elas foram chantageadas para a sua profissão por sujeitos criminosos e 
depois exploradas. A sua resposta ingénua e diplomática aos aspirantes a 
apedrejadores na história do pecador, "Aquele que está sem pecado entre 
vós...", segundo João 8, de qualquer modo, sugere que ele tinha a percepção 
de que o pano de fundo do caso era também uma tal história de chantagem. 
Isto também se encaixaria no facto de que ele tinha ouvido dos cobradores de 
impostos como provavelmente também eles foram chantageados para pagar 
dinheiro de protecção e também explorados. 

Não sabemos se o próprio Jesus foi realmente "sem pecado" em tudo isto e se
também não teve "relações mais estreitas" com prostitutas. Também não creio 
que isso seja importante. Mas em todo o caso, no fundo ele era uma pessoa 
correcta e humana com um elevado sentido de justiça - e podemos calcular 
que estava profundamente horrorizado com o que as prostitutas lhe disseram 
sobre como tinham sido chantageadas na sua profissão - e que estava 
determinado a fazer algo de eficaz a esse respeito.

Portanto, existe uma ligação directa muito plausível com os seus discursos 
públicos aos quais "as massas afluíram", a saber, que ele tinha experimentado 
investigativamente estas condições criminais no seu tempo e depois denun-
ciou-as com efeito publicitário, o que era tão interessante para os ouvintes que 
eles até o seguiram para o deserto. É claro que aqueles que foram denuncia-
dos não gostaram nada disto - e por isso fizeram com que Jesus fosse elimina-
do - antes que ele pudesse fazer mais estragos (no seu sentido) e antes que 
eles próprios acabassem com a pena de morte, como os dois velhos na histó-
ria da Susana. E assim, infelizmente, Jesus tinha perdido numa luta pelo poder
(a la the Susanna narrativa) e foi posto fora do caminho pela tortura. 

A propósito, o teólogo Gerd Lüdemann considera que apenas 5% de todas as 
palavras de Jesus no Novo Testamento são palavras genuínas de Jesus, a 
única questão é quais são. Penso que são as palavras que têm a ver com o 
compromisso de Jesus contra as condições criminais do seu tempo. Temos de 
decidir aqui. Porque as outras palavras de Jesus, que não são suas, só nos 
desviam e, por isso, a melhor maneira de as negligenciarmos quando avalia-
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mos o compromisso de Jesus, para não desperdiçarmos a nossa energia em 
algo que não tem nada a ver com o verdadeiro Jesus.

Assim é fácil chegar ao verdadeiro Jesus e depois também à origem do Novo 
Testamento, a um Jesus sem todo o intelecto possível e impossível de 
sacrificar, sem qualquer crença irracional ...E um Jesus judeu está em cima 
disso, porque está definitivamente na tradição da preocupação da religião 
judaica original (ver p. 7) ou melhor a "atitude original judaica para com a vida" 
e os típicos profetas judeus - e ele apenas queria mudar algo que estava a 
correr mal na sociedade judaica.

Claro que tudo isto é também uma teoria - mas é incomparavelmente mais 
plausível e realista do que uma biografia com todos estes óbvios plágios das 
religiões pagãs, em que um nascimento virgem e outras histórias sobre deuses
são a base da história de Jesus - tais histórias abstrusas (tem de ser dito as-
sim!) sugerem desde o início algo incoerente sem qualquer base concreta e 
podem, por isso, ser eliminadas em segurança! Claro, o que se aplica a todo o 
lixo também se aplica aqui: há sempre coisas que são OK e podem ou até de-
vem ser usadas mais longe - mas numa concepção completamente diferente!

E agora algo da realidade da vida actual: uma verdadeira
valorização das mulheres e das raparigas em vez de um

accionismo vazio através de jogos de palavras com base no
género.

Na verdade, entretanto, já se disse o suficiente sobre o problema do género: 
Esta remodelação é, afinal de contas, em grande parte, uma completa absurda
e totalmente supérflua e muitas vezes até ridícula bastardização da língua 
alemã. Supostamente, é suposto trazer (como com uma palavra mágica a la 
Abracadabra) mais igualdade de género e, portanto, uma maior actualização 
das mulheres. Mas a experiência mostra que isto simplesmente não funciona 
com nenhuma "palavra mágica", uma língua não pode alcançar tal actualiza-
ção - porque é sempre ao contrário: uma realidade alterada traz - se é que 
existe - uma mudança da igualdade de género. 

Com este género, mais uma vez, uma nova porca está a ser pastoreada atra-
vés da aldeia - com o objectivo oculto de garantir que tudo se mantém igual no 
que diz respeito ao que é realmente importante e ao que precisa de ser muda-
do! E é provavelmente assim também noutros países - com quaisquer "outras 
porcas" que, na realidade, são ineficazes para uma verdadeira valorização das
mulheres. O Patriarcado envia os seus cumprimentos!

O que eu quero dizer é talvez melhor expresso numa conversa com a mãe de 
uma aluna que tive relativamente pouco depois do início da minha "carreira" 
como professora numa escola profissional, por ocasião de uma consulta aos 
pais: há muitos anos atrás, ela tinha-me perguntado sobre o objectivo da 
minha educação religiosa. Eu respondi, de uma forma um pouco flácida: "As 
raparigas são todas uma espécie de esquizofrénicas. Ela: "???". Eu: "Bem, 
elas são apavoradas com o inofensivo e paradisíaco, onde também poderiam 
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adquirir um conhecimento útil da natureza humana e inspirar os homens que 
estão bem ou querem estar bem com uma bela moralidade, nomeadamente 
"nuas na praia". Mas o problema, nomeadamente o sexo com parceiros 
demasiadas vezes questionáveis, que por vezes também lhes causa traumas 
para toda a vida, é o que eles querem e fazem". "E", disse a mãe, "o que quer-
es fazer agora?" Eu: "Que as raparigas façam umas com as outras". A mãe: 
"Se conseguirem fazer isso, são boas!"  

Sim, o que está realmente a acontecer aqui? Porque é que as raparigas de apa-
rência muito decente são mais a favor do sexo com "alguém" do que a diver-
são inocente da nudez? Fiquei intrigada durante muito tempo, muito tempo. E 
infelizmente só descobri quando estive muito tempo fora da profissão docente.

Aqui também, a solução é bastante simples: as raparigas só querem ter "aqui-
lo" "por trás delas" a vir do inferno ou da água alta. Porque a virgindade tem 
hoje uma reputação absolutamente má. Não só parece ser um sinal de estrei-
teza e hostilidade para com o corpo e afastamento da vida, mas também re-
presenta uma emancipação e fanatismo mal sucedidos. Além disso, o primeiro 
parceiro íntimo nunca é suposto ser o parceiro certo de qualquer maneira, é o 
que todos dizem e é o que ouvimos repetidamente, porque "a pessoa em 
questão" só está interessada em conquistar uma virgem e quem quer que 
esteja interessado nisso é um homem macho de qualquer maneira e por isso 
não é adequado para o casamento. Portanto, fora com virgindade (como com 
um trapo sujo) - e as mulheres nem sequer precisam de olhar mais de perto 
para quem é a deflorescência. O principal é encontrar alguém que seja pelo 
menos um pouco simpático e bem parecido e que tenha "experiência" e que 
possa "fazê-lo". Daí a muitas vezes incompreensível escolha cega de rapari-
gas para o seu primeiro parceiro sexual... Por outro lado, quando se trata de 
nudez, as mesmas raparigas olhariam muito mais de perto quem é a outra 
pessoa, se ele é honesto, se também tem uma atitude positiva em relação à 
alta moral, se uma mulher pode confiar nele, se ele é um protector agradável. 
Poderia até ter tanto cuidado aqui que a pessoa em questão poderia até ser o 
cônjuge certo. 

Mas esta alternativa é bloqueada pelo palavreado mal falado da nudez. Pois a 
nudez é amplamente considerada como algo desonroso e pecaminoso e como
um costume de prostituta, e em nenhuma circunstância uma mulher quer ser 
prostituta, porque é uma rapariga decente e moral. E: A nudez em público, 
mesmo numa Não é realmente necessário fazer isto, mesmo numa praia onde 
é habitual, porque "pessoas não autorizadas" podem ver o que há de mais 
íntimo em si (oh que depravado!). Só as pessoas que são anormais e que de 
alguma forma precisam de o fazer o fazem. "Contra isso, as relações sexuais 
têm de ser um dia de qualquer forma, por isso não pode ser algo maligno, por 
isso vamos a isso! Por último, mas não menos importante, diz-se em todo o 
lado que a virgindade é um velho chapéu inútil e que as relações sexuais hoje 
em dia fazem parte da autodeterminação sexual e são um sinal de emancipa-
ção bem sucedida. E todos falam de como é completamente normal e até tem 
de ser - como um sinal de que se é normal e saudável. E é assim que os jo-
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La Danse - Charles Samuel (1862 - 1935), Ecole belge 1913, marfim 
comprado em 2020 em Fr. Janssens van der Maelen, Bruxelas

Como seria lutar primeiro por tal harmonia e habilidade antes do casamento?
E os "velhos" que dizem que não pode ser feito, dizem apenas que não pode

ser feito com eles próprios - embora possamos assumir que nem sequer o
tentaram numa altura em que ainda eram "inocentes", ou seja, ainda não

tinham tido relações sexuais. Por isso, caros jovens leitores: Não deixem que
tais sabe-tudo vos assustem! É claro que primeiro têm de discutir isto com os
vossos amigos e ouvir atentamente o que eles realmente pensam! Superar a

vergonha pode, portanto, ser altamente moral! 

19



vens começam - e muitas vezes com parceiros que são realmente inaptos - 
como foi o tema da conversa com a mãe.

Mas na realidade é o contrário, o que é a verdadeira emancipação e o que é 
basicamente estupidez! Mesmo a "loira mais burra" consegue gerir o sexo 
antes do casamento, por isso é pelo menos muitas vezes um sinal típico de 
estupidez, mas para ser capaz de estar nua, é preciso sabedoria para se poder
distinguir a verdadeira moral da pseudo-moral, coragem e discernimento e 
capacidade de argumentar e afirmar-se e inteligência para encontrar aqueles 
que têm a mesma atitude de alta moral, ou mesmo para convencer "novos" - 
estas são as indicações da verdadeira emancipação! 

E se não for este o caso hoje em dia, então é o resultado da nossa educação 
em moral e decência, que ainda hoje é comum, e portanto também em 
vergonha sexual - também por parte da religião: os jovens, que são altamente 
morais por natureza, aprendem através dela a investir o seu elevado potencial 
moral no objecto errado, nomeadamente numa pseudo-moralidade - e assim a 
desperdiçá-lo sem sentido. No final, isto conduz a uma moralidade que é 
exactamente o oposto do que é a moralidade real. Pois a verdadeira 
moralidade não inclui esconder as partes especiais femininas e masculinas do 
corpo, mas apenas "realizar" relações sexuais onde elas pertencem, 
nomeadamente no casamento - especialmente porque as crianças também 
podem nascer no processo! 
Mas onde, por favor, é dito tão claramente numa educação que o prazer da 
nudez, se (ou mulher) só se faz bem, é algo positivo, enquanto o sexo antes do
casamento é pelo menos algo não problemático? Em todo o caso, não 
conheço nenhum - e penso que se isto fosse dito algures, então a palavra 
espalhar-se-ia rapidamente. O facto é que a nudez é algo completamente 
natural e só traz experiências positivas (e uma e outra vez: se o fizermos 
correctamente), enquanto o sexo pré-matrimonial com alguém não é tão 
inofensivo e pode mesmo causar traumas para toda a vida (o medo da nudez, 
ou seja, vergonha, é também um trauma que depois é transmitido como uma 
espécie de culpa hereditária!) Por esta razão, as relações pré-matrimoniais 
não devem ser praticadas pelos jovens.

Agora, no tempo de Jesus, as raparigas e mulheres jovens eram manipuladas 
com elevada energia criminosa por métodos criminais completamente afasta-
dos da moralidade naturalmente elevada a que estão predispostas - hoje, ao 
falar mal de todas as alternativas aceitáveis ao sexo, e assim impedindo-as de 
experimentar o inofensivo e paradisíaco, são manipuladas para não reconhe-
cerem o que é uma moralidade verdadeiramente bela. E quando agem em 
conformidade, existe o termo eufemístico "autodeterminação sexual" para isso.
No entanto, têm sido praticamente manipulados para o sexo! Se isso não for 
também - e também culturalmente condicionado - profundamente misógino! De
certa forma, a misoginia ou o desprezo pelas mulheres é o mesmo que era na 
altura - apenas um pouco diferente. Para pôr algo aqui mesmo - começando 
pelos jovens - e para se envolver, essa seria a tarefa da nossa religião - depois
da ideologia de Jesus. Porque então usariam a sua inteligência e a sua boa 
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vontade para uma moralidade elevada no lugar certo e não para esta morali-
dade fictícia, como podem esconder melhor as suas partes especiais do corpo.
E isso conduziria então a uma autodeterminação sexual realmente bem suce-
dida e também a uma verdadeira emancipação, especialmente nas raparigas 
e, portanto, nas mulheres posteriores! E tudo isto também corresponderia 
completamente à nossa natureza, então também já não precisaríamos de com-
primidos e preservativos, biquínis e fatos de banho e calções de banho, mas 
apenas da nossa mente (e de uma fé razoável)! Dessa forma, poderíamos 
finalmente ser verdadeiramente humanos! 
E a vergonha? Penso que não é apenas uma falsa moralidade, mas também 
uma moralidade substituta. Isso significaria que, uma vez que tivéssemos uma 
moralidade real, ela desapareceria por si só como um pesadelo irritante.

Mas será que o prazer da nudez não contradiz a nossa religião? A este respeit-
o, deveríamos considerar que, segundo a história do Outono, a vergonha é 
uma maldição devido a um comportamento errado (o pano de fundo desta his-
tória é uma história contra a prostituição culta, ou seja, a prostituição por razõ-
es religiosas, que era comum na altura, ver p. 33f) - e não deveríamos final-
mente começar a comportar-nos de tal forma que possamos ultrapassar esta 
maldição?

Um dos ideais de Lukas Cranach, o An-
cião, que era simultaneamente pintor e 
humanista, era que a moralidade e a nu-
dez pertencessem a ambos, de facto que 
talvez a verdadeira moralidade só seja 
possível se também for combinada com a
nudez (apenas onde couber, é claro). Um 
excelente exemplo desta combinação é o 
retrato da cidadã romana Lucretia, mes-
mo que o seu destino tenha sido triste. 
Ela tinha sido violada e sofreu tanto com 
esta terrível experiência, da qual ela 
própria era inocente, mas com a qual já 
não queria viver - por isso suicidou-se. 

Por isso, foi considerada pelos romanos como sendo o epítome da moralidade.
E foi neste sentido que Lucas Cranach, o Ancião, a pintou.

Como os jovens são enviados na direcção de uma moralidade
fictícia.

Gostaria de me referir aqui ao livro "Venusdienst - Karin Freiwald - Meine Jahre
als Hure" (Venus Service - Karin Freiwald - My Years as a Whore), como uma 
prostituta a vê com a pedagogia ao medo da nudez. Fui alertada por um amigo
quando estava na Internet. E enquanto a lia, deparei-me - puramente por aca-
so - com uma passagem citada do meu site. Penso que ela explica muito bem 
como os jovens são enviados para uma pseudo-moralidade com a educação 
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da vergonha, o que é bastante contraproducente para uma moralidade real. 

                               

Por isso, aqui está a passagem (nas pá-
ginas 34 e 35): "Num website 
(www.basisreligion.de) encontrei recente-
mente uma argumentação sobre o tema 
das bimbas, que descreve muito apropri-
adamente as raízes de um certo tipo de 
comportamento: "No entanto, antes de 
virarmos o nariz a uma rapariga tão supos-
tamente imoral, devemos consciencializar-

nos de quem é realmente imoral aqui. Como é que uma rapariga assim se saiu
no passado? Não lhe foi ensinada uma moralidade de escrava com todo o tipo 
de tabus e medos desde a infância, encorajando assim a sua estupidez e 
ingenuidade? Não foi sempre levado a acreditar que a vergonha era o epítome
de toda a moralidade, e não foi isto que o enviou na direcção errada e o deixou
bastante curioso por mais?"". (Nota: desde então tenho vindo a preferir uma 
linha de argumentação diferente, que espero seja mais atractiva).

Penso que posso estar justificadamente orgulhosa de que uma prostituta, ou 
seja, uma mulher que é "do ofício", por assim dizer, concorda comigo (ou seja, 
uma teóloga!) que os jovens estão a ser enviados numa direcção errada com a
sua predisposição para uma moralidade (sexual) elevada. Simplesmente não 
temos um clima cultural favorável à moralidade! Porque desde a infância, as 
pessoas não aprendem uma moralidade real e consciente, mas apenas uma 
pseudo-moralidade, nomeadamente a da hostilidade corporal (i.e. a da vergon-
ha). A moralidade genuína, especialmente entre os jovens, especialmente as 
raparigas que ainda não têm "experiência sexual", que certamente têm uma 
certa curiosidade mas não (ainda) qualquer obrigação de a repetir, deve vir da 
consciência ou do espírito e não do biquíni ou dos calções de banho. Seria 
tarefa da religião despertar esta consciência. Mas as religiões não têm qual-
quer interesse nisto, especialmente a nossa religião paulista-cristã. Portanto, 
não está a ser feita aqui nenhuma pesquisa, embora seja precisamente aqui 
que algo pode ser feito! Portanto: vamos a uma religião baseada no verdadeiro
Jesus!
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Visão de uma rapariga que chegou no terceiro milénio:
"sabedoria e alegria de viver em vez de emancipação fictícia":

"Não somos nós uma sociedade mendacious quando se trata de moral sexual?
A nudez em público é desaprovada, é mesmo punível por lei, e no entanto, se 
o fizermos bem, pode ser totalmente inofensiva e um sinal de verdadeira 
emancipação! Mas o sexo com parceiros diferentes é aceite, é considerado 
normal e um sinal de emancipação, até recebemos instruções para isso na 
escola! E, no entanto, muitas vezes traz consigo traumas suficientes para toda 
a vida, e as raparigas que acreditam em tudo e se deixam enganar são ridicu-
larizadas - basta pesquisar no Google "piadas louras". A chamada prova de 
amor também está fora de questão para mim, é tudo apenas um sinal de es-
tupidez. Mesmo que muitos digam que "isso", ou seja, penetração sem casa-
mento ou mesmo sem uma certidão de casamento, é algo que as mulheres 
deveriam ter por trás de si como sinal da sua maturidade e idade adulta - não 
tenho de ter nada por trás de mim, não preciso mesmo disso, e também não 
estou excitada. E além disso, basta olhar para "leilão" e "virgindade" no google 
e ver os preços que algumas raparigas oferecem pela sua virgindade na 
Internet, ou seja, o que vale! E a maioria das raparigas deitam fora algo tão 
precioso como um trapo sujo. Mas com dinheiro ou sem dinheiro está fora de 
questão para mim, não sou uma puta ingénua e estúpida, etc. que se deixa 
convencer de qualquer disparate, tal como que o sexo com outro ou com qual-
quer outra pessoa que não seja o marido certo é um sinal de esclarecimento 
especial e emancipação. E eu também não tenho uma mentalidade de escra-
va! Nos tempos da escravatura, as escravas eram sempre usadas pelos seus 
proprietários como escravas sexuais, e quando o seu encanto juvenil termina-
va, em algum momento, eram colocadas junto com os escravos masculinos 
para fornecer aos proprietários descendentes de escravos como máquinas de 
criação de crianças. Assim, o que inúmeras mulheres e raparigas foram obri-
gadas a fazer como escravas em tempos anteriores, as raparigas de hoje fa-
zem exactamente a mesma coisa voluntariamente, parece haver algo como 
uma mentalidade de escravas nelas. Mas não em mim! Porque para mim é 
tudo abuso da sexualidade, no passado costumavam falar de pecado, mas 
esta palavra passou de moda hoje em dia. Para mim, em qualquer caso, este 
sexo sem casamento é mais típico de um escravo. Na verdade, o que estou a 
dizer aqui também é claro para os meus amigos, mas porque é que eles ainda 
começam a fazer sexo? Quem os manipulou de tal forma que parecem não se 
importar com a sua honra, a sua dignidade e o seu nível?

Em todo o caso, quero viver um verdadeiro casamento e um verdadeiro amor 
na minha vida. Sou guiado pela natureza, e porque a natureza organizou-o de 
tal forma que os filhos podem "surgir" da penetração, para mim a penetração 
pertence ao casamento. A propósito, o filósofo espanhol Ortega y Gasset disse
que as relações sexuais com o fundo do amor real são particularmente 
gratificantes quando é permitido ou mesmo suposto "materializar-se" numa 
criança. E se se quiser ter sexo, então não quero lúpulo de coelho, mas uma 
verdadeira celebração!
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Não fazer absolutamente nada e, sobretudo, ser desdenhoso de tudo o que 
tem a ver com sexualidade é simplesmente irrealista, e isso não é de todo pos-
sível! Porque quem quer que seja contra tudo no início será um dia apanhado 
desprevenido pela realidade e acabará por fazer tudo. Eu quero simplesmente 
tomar um curso intermédio sensato: Não para suprimir a diferença de género, 
mas para a cultivar. Por isso, estou bastante aberto à nudez paradisíaca, por 
exemplo - também e especialmente na presença de homens genuinamente 
morais, onde isto é possível e não mal compreendido. Pois o nosso medo ha-
bitual da nudez (isto é, KTVS) é afinal apenas uma indicação da nossa insegu-
rança em matéria de moralidade sexual, impede a normalidade entre os sexos 
e não tem qualquer utilidade para a moralidade genuína e, como medo típico 
irracional, é apenas um instrumento de dominação (sobretudo de religiões!) e 
um dano típico para a civilização que impede a verdadeira emancipação. Além 
disso, é também um sinal de doença mental. Como gostaria de participar num 
dia de ciclismo tão nu, por exemplo, se ele estivesse algures acessível para 
mim (https://basisreli.lima-city.de/radler/radlerinnen.htm). Certamente que isso 
é um sinal de emancipação bem sucedida! É claro que é preciso ter a certeza 
de que não se é mal compreendido, isso faz parte da emancipação. E eu até 
praticaria a condução com as mãos livres de antemão, para que pelo menos 
de vez em quando pudesse esticar os braços e estender os dedos para fazer o
sinal em V contra o burguês, ou seja, o sinal da vitória! É claro que tem de se 
poder falar sobre tudo isto e penso que posso falar porque simplesmente tenho
bons argumentos. E se não consegues falar com bom senso aqui, vai-te foder!

Mas isso não é tudo! Também sei que dois terços de todas as mulheres nunca 
experimentam um verdadeiro orgasmo nas suas vidas - e não quero ser uma 
daquelas em quem o homem apenas enfia a pila e depois a puxa para fora 
como se fosse um escravo e eu não consigo nada com isso e apenas sinto 
tédio ou mesmo relutância. Portanto, quero experimentar o orgasmo e não 
com um homem qualquer e, por vezes, com as escondidas, a traição, a men-
tira e a hipocrisia, mas com o meu marido e sempre que ambos nos apetecer! 
Sim, o que é que arde dentro de si quando está realmente apaixonada? Nada 
arde "por dentro", tudo o que arde é apenas o exterior. Portanto, o interior está 
fora de questão em nenhuma circunstância, que tem tempo até ao casamento! 
E também sei que a experiência orgástica só é possível com o toque do exte-
rior e sem penetração, ou seja, só com contacto ligeiro com a pele, simples-
mente por me sentir muito confortável com um homem sem medo, poodle nua, 
e por ser capaz de me deixar realmente ir com ele. A natureza até nos deu a 
nós raparigas a grande oportunidade de testar sem penetração: Porque todas 
as células nervosas responsáveis pelo orgasmo nas mulheres estão localiza-
das na superfície dos seus genitais de qualquer forma, o que significa que a 
penetração não é de todo necessária para que possam testá-la. O que não 
acontece sem penetração, não acontece com penetração.  

Além disso, as mulheres têm muito medo, especialmente na primeira vez, se o 
que estão a fazer sem casamento é correcto. Ouvi também que um quarto de 
todas as raparigas têm experiências tão más na primeira vez que estão fartas 
de sexo. E este medo impede as mulheres de serem realmente relaxadas, o 
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que é um pré-requisito absoluto para a experiência do orgasmo. O medo é 
simplesmente mortal para o orgasmo! Muitas também sofrem um trauma de 
uma "primeira vez" tão mal sucedida, da qual nunca mais se livrarão nas suas 
vidas. Os únicos que beneficiam disto são as religiões habituais com as suas 
promessas de conforto e perdão, pelas quais recebem impostos eclesiásticos 
suficientes, e os psiquiatras com os seus tratamentos. É por isso que eles não 
fazem nada para nos tornar mais espertas. Mas tudo isso não tem de ser! E 
porque o orgasmo não funciona com todos, faz sentido testar exactamente isso
e só isso e não também a penetração antes do casamento. Penso que também
é esse o meu direito, sim, o direito de uma mulher moderna e verdadeiramente
emancipada - e de que outra forma é suposto eu descobrir se pelo menos o 
ideal físico alguma vez foi realizado em mim?

Há aqui uma bela história da Renascença italiana sobre como imagino a minha
"primeira vez". E penso que uma mulher ou uma rapariga só pode sair de si 
mesma como esta noiva se souber que tudo o que está a fazer é bom e 
correcto, e se também estiver acompanhada pelas felicitações dos seus pais e 
parentes e amigos, e também pela bênção da igreja - e para isso, nem sequer 
tem de ser particularmente religiosa ou devota. Nem precisa de aprender nada 
antes do casamento, porque se tudo estiver "na ordem da natureza" - as pes-
soas religiosas diriam "na ordem de Deus" - então pode fazer isso muito bem a
todos! E se um parceiro realmente o ama, então é também porque uma mulher
não deixa apenas que lhe aconteçam relações sexuais, mas participa nelas 
com alegria desde o início, para que se torne uma verdadeira celebração, de 
modo que ela está apenas demasiado feliz para se juntar a ela. Nunca poderá 
ser assim com as relações sexuais antes do casamento, porque há sempre 
algo no fundo da sua mente sobre se o que está a fazer é correcto - todos po-
dem falar como quiserem. Na melhor das hipóteses, torna-se uma reacção 
libidinal ou um argumento estúpido de que as mulheres são supostamente 
emancipadas e adultas desta forma, mas nunca uma verdadeira celebração.

E de qualquer modo, se a relação pré-matrimonial for uma boa experiência e a 
quiseres repetidamente, e se o teu parceiro então disser "adeus" e te largar? 
Ou se é uma má experiência e estás farto dela, porque é que a começaste? E 
como é que uma mulher lida com o próximo parceiro que talvez a ame real-
mente, mas com quem quer ser mais cuidadosa? Diz-lhe "não", quando uma 
vez disse "sim" a um tipo inadequado e desperdiçou a sua virgindade com ele?
Ou quantas mulheres querem experimentar, em que número é que ela é uma 
puta ou uma prostituta? É por isso que para mim: eu não quero fazer as coisas
pela metade, se, então correctamente! Quero experimentar a minha sexualida-
de ao máximo!  Por isso, para esse fim, a seguinte bonita história. 

<Note by M. P.: A ideia básica desta história é que a prática da sexualidade, 
que está no espírito dos mandamentos da nossa fé de que a sexualidade per-
tence ao casamento, não é apenas uma oportunidade para nos satisfazermos 
mutuamente, mas pode também dar prazer directamente, e mesmo "prazer 
inocente", e que "o outro" pode bem reparar nisto! Encontrei uma bela história 
sobre isto no Renascimento italiano. E é assim mesmo, especialmente quando
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não se tem as típicas "experiências" próprias, então uma (e não só uma, mas 
também uma mulher!) pode "ir em frente" ainda mais livre e imaginativamente! 
O único problema na "história" é que o homem não tinha também vivido tão 
"inocentemente" e era assim um típico homem machista no seu desejo por 
uma virgem. Mas isso pode ser discutido - e também quais teriam sido as van-
tagens se ele também tivesse vivido como pediu à sua noiva que fizesse. A 
propósito, a história correu bem com os meus alunos quando a li - infelizmente,
o conceito geral ainda não estava suficientemente maduro para mudar real-
mente o comportamento quando eu ainda era um professor activo.>: 

SOBRE A NATUREZA DAS MULHERES por Giovanni Sercambi.  

Na cidade de Pisa, em Itália, viveu em tempos um jovem rico de San Casciano
chamado Ranieri, no qual a luxúria era por vezes maior do que a razão. Como 
ele não era casado e os seus parentes pressionavam-no para que aceitasse 
uma esposa, ele perguntou: "A quem me darás?". Eles responderam: "Qual-
quer uma que queira e qualquer outra que possamos arranjar para si". 

"Já que assim o queres", respondeu Ranieri, "estou satisfeito". Mas isto eu 
digo-vos: Se eu descobrir que ela não é virgem, mandá-la-ei para casa e não 
terei mais nada a ver com ela". 
Os parentes responderam que ele deveria fazer o mesmo que todos os outros,
mas que lhe encontrariam uma virgem. Perguntaram por aí e finalmente encon-
traram uma menina bonita chamada Brida, filha de Jacopa delli Orlandi, que 
tinha ficado aos cuidados da mãe após a morte do pai. Ela era bela e de esta-
tura esplêndida. Quando foram apresentados, ele concordou e ela também. 

O casamento foi arranjado e, depois de a ter trazido para casa, o casamento 
foi celebrado à maneira de Pisan. À noite, na cama, Ranieri baloiçou-se em 
cima dela de uma maneira jovem para cumprir os seus deveres conjugais. 
Brida, que estava deitada debaixo dele, aproximou-se dele tão espontanea-
mente que Ranieri caiu de cima dela. Afectado, disse a si próprio: Isto não é 
virgem, mas ela move-se tão bem como eu não teria pensado ser possível. 
Sem dizer uma palavra sobre isso, ele descansou durante o resto da noite. 
Mas quando a mesma coisa voltou a acontecer na noite seguinte, Ranieri 
disse a si próprio: "Bem, se Brida for ver a sua mãe, não precisa de voltar por 
minha causa.“

Quando chegou o dia em que as jovens esposas visitaram a casa dos seus 
pais, Ranieri disse a Brida e à sua mãe que Brida nunca mais precisava de 
mostrar a sua cara na sua casa e que ela não deveria ousar entrar em sua 
casa novamente, pois ele a mataria. A mãe de Brida e os seus parentes não 
conseguiram entender tudo e fizeram todas as paragens para descobrir porque
é que Ranieri não queria a sua mulher de volta, não sem primeiro perguntar a 
Brida o que significava. Mas Brida respondeu que não fazia ideia e que estava 
mortalmente triste. Aos mediadores enviados para ouvir de Ranieri porque é 
que ele não queria a sua mulher de volta, ele respondeu: "Porque ela me foi 
prometida como virgem e penso que ela sabe mais sobre o assunto do que 
uma prostituta". As mulheres, familiares dele e de Brida, voltaram à mãe da 
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noiva, preocupadas, e contaram-lhe tudo. 
A mãe, conhecendo a sua filha intocada, exclamou: "Ai de mim, infeliz! Ele não
a quer de volta porque não entendeu nada". Então as mulheres disseram: 
"Vamos à Madonna Bambacaia, ela saberá certamente o que fazer". "Vamos!" 
exortou a mãe. Por isso foram à Madonna Bambacaia e contaram-lhe tudo. 

A Madonna Bambacaia ouviu a história e pediu o nome do marido e disse às 
mulheres para irem com Deus. Assim que saíram, ela mandou chamar um 
patinho e colocou-o debaixo de um cesto no seu quarto. Depois mandou 
chamar Ranieri. Quando ele chegou, ela ofereceu-lhe um lugar ao lado do seu,
mexeu a água numa tigela com um pequeno pau e ordenou-lhe que 
levantasse o cesto sob o qual estava o pato. Assim que o pato ouviu o salpico 
da água, mergulhou instantaneamente na tigela. 

"Bem", Madonna Bambacaia voltou-se para Ranieri, "como é que este patinho 
encontrou a água sem a ajuda de ninguém e mergulhou? 
"Está na natureza dos patos", respondeu Ranieri, "que assim que reparam na 
água em que mergulham imediatamente, mesmo sem nunca a terem visto 
antes". 
Então Madonna Bambacaia disse: "Como um pato, um pássaro sem mente, 
mergulha naturalmente na água sem nunca a ter conhecido antes, assim a 
mulher, sem nunca ter provado o homem antes, move-se no momento em que 
o sente".
Ranieri riu-se com esta conclusão. "Ó Madonna Bambacaia, porque disseste 
isso?" "Porque ouvi," respondeu Madonna Bambacaia, "que não queres a tua 
mulher outra vez, mas aconselho-te: não te preocupes e aceita-a de volta, 
porque a tens como virgem". Lá ela era boa, não sejas tu a causa de ela se ter
tornado má". 
Envergonhado, Ranieri levou Brida de volta para si, e a partir dessa hora 
entregaram-se ao seu prazer sem suspeitas.

E quando sei que o orgasmo com um homem está lá, então o medo da possí-
vel dor durante a desfloração é também completamente supérfluo, porque pre-
cisamente esta dor torna-se o pontapé final na noite de núpcias. 

Claro, esta noite também pode ser algumas ou mais noites depois, mas defi-
nitivamente após o casamento. Por outro lado, testar a penetração antes do 
casamento é pura estupidez, porque qualquer pila caberá em qualquer cona 
de qualquer maneira, pelo que as mulheres não podem ver nada de especial 
com ela. Sim, envolver-se neste "teste de penetração" não requer realmente 
qualquer inteligência, porque qualquer rapariga o pode fazer, por mais estúpida
que seja. Por último, mas não menos importante, uma mulher está a deitar fora
os seus bons cartões de virgindade sem qualquer valor razoável em troca. A 
minha mãe deu-me a dica quente para a minha busca do homem certo: "Man-
tenham as pernas juntas e Deus à vossa frente! Portanto, também estou aber-
to a tais experiências de contacto com a pele - até e incluindo uma massagem 
mútua de corpo inteiro, porque tudo isto é divertido e saudável, e porque faz 
parte do conhecimento mútuo e é também um sinal de verdadeira sabedoria! E
algo sobre a massagem: O rastejamento de um cão pode servir como ponto de
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referência: Não se toca num cão em todo o lado.

Acontece também que passo a noite com um homem que não é adequado 
para o casamento - e também nu, mas depois sem as típicas experiências de 
contacto com a pele. E quando se trata dessas, digo sempre: "Nunca mucosa 
na membrana mucosa, sempre apenas mucosa na pele normal! Os micróbios 
malignos (especialmente os vírus HPV) são transmitidos muito facilmente 
através das membranas mucosas, e eu não quero nenhum micróbio, excepto 
os do meu verdadeiro marido. Por isso, também nada de beijos e carícias e 
nada de apalpões com os dedos, porque também se toca com eles noutro sítio
qualquer. Também, claro, nada de fazer festas, ou seja, nada de tocar nos ge-
nitais um do outro. As membranas mucosas só entram em jogo num casamen-
to, onde elas também pertencem. É claro que falo com a pessoa de antemão 
com mais detalhe para não ter de ter vergonha de ter passado a noite com ele 
mais tarde. A renúncia aos impulsos sexuais durante tal noite pode ser uma 
experiência bastante stressante, não só para mim mas também para o homem.
Mas o facto é que em tempos de grande stress, o corpo produz uma hormona 
anti-stress, ou seja, adrenalina, noradrenalina e dopamina, e isto é como uma 
droga tanto na sua estrutura química como no seu efeito. O corpo humano é, 
se o conseguirmos, o seu próprio fornecedor de droga. Assim, é possível dro-
gar-se a si próprio, procurando conscientemente o stress, neste caso o da 
abstenção de impulsos - e completamente grátis e completamente natural! 
Bem, e antes de haver qualquer experiência de pele com alguém, falemos 
primeiro de algo do género, que é o que é a entrevista com este conselheiro de
prazer B.V. (https://basisreli.lima-city.de/mondbaden.pdf), para que eu possa 
descobrir se se trata realmente de mim ou apenas da sua própria satisfação de
condução. Porque estarmos juntos assim é muito sério para mim - e é claro 
desde o início que estou sempre "por cima" para que possa manter as coisas 
sob controlo - e as nossas pernas estão sempre entrelaçadas para que nada 
possa realmente acontecer. 

E os homens que estão bem também me compreenderão na minha cautela e 
acharão óptima a forma como tento percorrer um sensato caminho intermédio 
ENTRE TUDO E NENHUMA coisa. E aqueles que não me compreendem ou 
que não querem compreender-me devem deixar-me em paz. 

E de qualquer forma: Não é por nada que a natureza associou o prazer das 
relações sexuais e a possibilidade de fertilidade um com o outro. Isso significa 
que as relações sexuais pertencem por natureza a uma família na qual as cri-
anças podem ser concebidas. Hoje em dia somos normalmente a favor de uma
vida de acordo com a natureza - mas aqui pensamos que temos de enganar a 
natureza com comprimidos e preservativos - prefiro ater-me à natureza! 

Desta forma posso viver muito bem com a renúncia aos impulsos sexuais, 
acima de tudo abre muitas novas possibilidades de auto-realização sem mau 
gosto! Que tipo de idosos frustrados são aqueles que equiparam sempre a 
abstinência ao tormento e à repressão e que não nos permitem a nós, jovens, 
quaisquer prazeres paradisíacos? "
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NOTAS 

Assim, já não podemos dizer as alegadas verdades de fé habituais e uma 
doutrina baseada nestas verdades de fé com a consciência tranquila, especial-
mente aos jovens, nem podemos simplesmente não fazer nada quando temos 
a oportunidade de fazer alguma coisa!

Em qualquer caso, após os meus estudos em teologia (católica, em Frankfurt 
St. Georgen, Innsbruck e Münster) e outros estudos e após mais de 30 anos 
de ensino, deparei com um Jesus alternativo que foi, por assim dizer, um gran-
de momento de humanidade e que não pode ser refutado. 

A questão é, evidentemente, se as preocupações deste Jesus podem realmen-
te ser postas em prática hoje. E aqui estou firmemente convencido, especial-
mente depois das minhas experiências como professor e também especial-
mente através de conversas com pais e com raparigas ou mulheres jovens 
mais tarde (ver epílogo), que isto é muito possível, pelo menos muito melhor 
do que o conceito com o Jesus tradicional, tal como é comum hoje em dia. 
Acima de tudo, esta alternativa Jesus também deveria ser muito bem recebida 
por não crentes e por pessoas de outras crenças.

A razão pela qual isto deveria funcionar: Os jovens têm um elevado potencial 
moral por natureza, mas este tem de ser activado. Porque não podem viver 
automaticamente esta moralidade por si próprios, têm de a aprender. É mais 
ou menos o mesmo que com andar e falar, o homem está de facto predisposto 
a isso e também pode alcançar um desempenho de topo em ambas as áreas, 
mas ainda tem de aprender tudo isto - aqui observando e imitando. E ele gosta
de o aprender! No caso da moralidade, contudo, a observação não é suficien-
te, porque os componentes mais importantes não podem ser vistos, porque 
têm lugar na mente. Por conseguinte, a mente deve ser informada - e se esta 
informação corresponder à disposição do jovem, então ele irá absorvê-la com 
muito gosto (ver aqui novamente as minhas experiências no epílogo). 

Moralidade falsa e moralidade (sexual) real: os "poucos casos
de abuso" são apenas a ponta de um iceberg.

Se hoje há suficientes destas histórias MeToo, porque não haveria também de 
haver 2000 anos atrás - penso que eram ainda muito piores do que as de hoje,
uma indicação disto é a história da bela Susanna. Acima de tudo, não havia na
altura meios de comunicação social livres que pudessem expor tais coisas em 
algum momento.  

A tese do conceito desta brochura é que os seres humanos têm um elevado 
potencial de moralidade real, mas que este elevado potencial tem sido infeliz-
mente muito mal utilizado na pedagogia desde tempos imemoriais, ou seja, 
também hoje, "enchendo" ou melhor "enchendo" com a pseudo-moralidade da 
hostilidade para com o corpo. Pelo menos, esta pseudo-moralidade empurra-
se sempre para a frente e, por conseguinte, acaba por se tornar a base da 
moralidade (sexual). Claro que isto pode por vezes correr bem, especialmente 
se um jovem tem uma casa parental muito sábia e também circunstâncias 
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muito favoráveis em outros aspectos. Mas uma verdadeira moralidade para 
todos não funciona desta forma.

O problema aqui é definitivamente o de uma profecia auto-cumprida: se algu-
ém assume que os jovens são maus desde a sua juventude (a la Gen 8, 21ff: 
"... porque o desejo do homem é mau desde a sua juventude..."), então eles 
são maus. Mas se se assume que eles são bons, então são, simplesmente 
porque a abordagem pedagógica é então completamente diferente: No primei-
ro caso, irá impor todo o tipo de constrangimentos e incutir medos nos jovens, 
especialmente no contexto da moralidade sexual, a fim de os impedir de fazer 
o mal (o que na realidade não querem fazer), mas no segundo caso irá dar-
lhes informações e dicas significativas sobre como viver com sucesso a sua 
elevada moralidade. E este é o problema que a maioria dos educadores e tam-
bém teólogos não vêem estas diferenças - e pensam que podem juntar todos 
os jovens e tratá-los da mesma forma com a doutrinação de compulsões e 
medos, ou mesmo não fazer nada e deixar tudo passar, "porque não há nada 
que se possa fazer de qualquer maneira". 

Mas vejo aqui possibilidades muito grandes! E informar os jovens, e especial-
mente as raparigas, pode até funcionar tão bem que o habitual "esconder" de 
"partes específicas do corpo" com mais ou muitos têxteis torna-se supérfluo e 
eles têm uma moral tão elevada que, em primeiro lugar, também não precisam 
de comprimidos e preservativos mais tarde.

Pela minha experiência como professor de religião de escola profissional, sei 
agora definitivamente que os jovens querem definitivamente uma moral, sim, 
mesmo uma moral sexual, pelo menos inicialmente. O que importa é que é 
uma moral sensata que eles possam compreender e que seja atractiva para 
eles - também e especialmente no que diz respeito a um belo amor e a uma 
parceria de sucesso. E este Jesus com que me deparei também se encaixaria 
nisso e seria plenamente aceite pelos jovens - mesmo por não-cristãos! 
Porque não há realmente nada a dizer contra ele (ver também a caixa azul no 
texto da p. 7).
Portanto, o problema não é Jesus em si, mas a religião de culto que os oposi-
tores de Jesus construíram para apagar o verdadeiro Jesus (sobre damnatio 
memoriae, ver também p. 9) e que é ainda hoje o conceito básico da nossa 
religião cristã. E todas as superstições e estruturas de poder no nosso cristia-
nismo, incluindo a misoginia, estão ligadas a esta religião de culto.

Assim, uma tarefa agora seria não CONTRA TUDO, mas sim A FAVOR DA 
COISA DIREITA. E aqui poder-se-ia acusar as igrejas de não quererem fazer 
exactamente isso - com o argumento de que são uma religião de culto e que a 
ética, por exemplo, não é da sua conta (claro que isto não é dito tão claramen-
te, ou apenas raramente, mas eu conheço tais afirmações). Por último, mas 
não menos importante, as religiões são também empresas cujo modelo de 
negócio é o perdão e a promessa de uma vida melhor após a morte. (Graças 
ao imposto eclesiástico, este aspecto da religião tem recuado em grande parte 
para segundo plano no nosso país, porque o dinheiro vem agora por si só, sem
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que as pessoas da igreja tenham de pregar uma razão para o querer). E quan-
to mais os crentes tiverem problemas pessoais, melhor para as igrejas, porque
quanto mais forte for a esperança de um futuro melhor se torna ou se tornou. 
Pelo menos no passado, os crentes comportavam-se em grande parte de 
acordo com este modelo empresarial. (Conhecem certamente os provérbios: 
"Na velhice, as prostitutas tornam-se piedosas". Ou: "E, quando chegou à 
velhice, cantou salmos piedosos").  Na verdade, tudo o que acontece no sexo 
não matrimonial é pecado e mesmo pecado grave. Não quero dar trabalho a 
ninguém que vive numa "relação não conjugal", não é essa a questão. Mas 
não conheço nenhuma investigação séria em teologia sobre uma pedagogia 
moral sensata, onde, por exemplo, existe investigação sobre se a vergonha 
sexual tem realmente um "verdadeiro valor nutritivo moral" para os jovens? No 
entanto, já há muito tempo que temos a experiência de que os "naturistas" 
andam nus no terreno dos seus clubes, despreocupados e obviamente "livres 
de desafios", ou seja, sem que "histórias sexuais" aconteçam, ou pensemos 
também nos povos primitivos. Mas a pesquisa correspondente do lado teo-
lógico sobre isto: Não existe tal coisa. Obviamente, não querem fazer nada 
quanto a isso, querem deixar tudo continuar como habitualmente. Se isso não 
for apenas amador e pouco profissional, não é apenas - em bom alemão - um 
verdadeiro desleixo, mas até mesmo criminoso! 

Por favor, não me interpretem mal aqui: Claro que só vencer a vergonha e 
assim deixar de fora os calções de banho e os biquínis não faz nada, porque 
claro que não basta deixar de fora algo, especialmente os jovens devem ser 
ensinados uma moral fora do espírito. Mas uma pseudo-moralidade permane-
ce uma pseudo-moralidade e uma pseudo-moralidade nunca poderá tornar-se 
a base de uma moralidade real!

Em qualquer caso, penso que os "funcionários" das igrejas estabelecidas não 
têm qualquer interesse real nisto e, portanto, nenhum interesse nos seres 
humanos - e que os poucos casos de abuso que actualmente nos afectam são 
apenas a ponta do iceberg e que o cerne está nas estruturas criminosas das 
igrejas e religiões em geral.

Mas isso nem sempre tem de ser assim!

Os primeiros contactos mais significativos são as raparigas.
Em qualquer caso, a preocupação de Jesus não foi certamente uma grande 
teologia ou filosofia, mas sim uma vida feliz e significativa, especialmente para 
o pequeno moleiro e o consumidor médio da época, e em geral para todas as 
pessoas (ou para os seus descendentes) - sem os desvios de primeiro serem 
prostitutas ou "toreros" em mais ou menos muitas camas. (Nota: De acordo 
com estatísticas da empresa, os jovens entre 16 e 20 na Alemanha têm uma 
média de quatro parceiros sexuais - isto nada tem a ver com a verdadeira 
monogamia, que é a preocupação da nossa fé). Vejo-me exactamente no lugar
certo como um professor de religião escolar vocacional, que em tempos fui, 
tinha tais jovens à minha frente e também penso que uma "boa mistura", ou 
seja, de jovens sem qualificações para deixar a escola a jovens com nível A. 
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Mas no meu "tempo activo" eu ainda não estava preparado para isso.

Sim, porque começo com as raparigas? Em primeiro lugar, elas têm um forte 
interesse próprio em fazer tudo bem, e a condição básica para isso é, acima 
de tudo, o conhecimento de alternativas atractivas ao sexo. E depois há a tese 
do filósofo espanhol Ortega y Gasset sobre o quanto as "raparigas inocentes" 
têm uma influência imensa na história com a sua escolha do seu primeiro par-
ceiro íntimo, ainda maior do que o poder dos militares: "Quem teria acreditado 
que algo tão incompreensivelmente fugaz como as formações aéreas que as 
raparigas jovens ponderam em câmaras castas deixaria marcas mais profun-
das nos séculos do que o aço do deus da guerra? Dos tecidos comoventes 
das fantasias secretas das raparigas depende em grande parte da realidade 
do próximo século. Shakespeare tem razão: as nossas vidas são tecidas de 
sonho"! (O.y.G., "On Love", Stuttgart, 1954, p. 24).  Sim, "ponderar em câma-
ras castas", é com isso que as raparigas sonham, que tipo de homem deve ser
o seu primeiro parceiro sexual - e penso que estes sonhos podem ser muito 
bem influenciados por uma pedagogia apropriada. As raparigas estão sempre 
abertas a algo melhor, pelo menos inicialmente, porque não são de forma algu-
ma estúpidas e relutantes. Há uma bela experiência do mundo animal: investi-
gadores comportamentais numa pequena ilha japonesa atiraram repetidamen-
te batatas sujas aos macacos (um tipo de macaco) que lá viviam, tal como 
saíram do campo. E os macacos comiam-nas - com a terra. Mas um dia, uma 
jovem fêmea teve a ideia de lavar as batatas num riacho próximo antes de as 
comer. E obviamente saboreavam melhor então - e gradualmente todos os 
macacos lavavam as batatas antes de as comerem, excepto os machos vel-
hos. E após algum tempo, os macacos lavaram as batatas no mar próximo, 
mais uma vez uma jovem fêmea tinha começado a fazê-lo, com a água salga-
da que obviamente provaram ainda melhor. Só os machos velhos não se 
deixaram distrair, também não se deixaram acompanhar, ainda comiam as 
batatas com a terra. 
O que quero dizer é: se queremos uma mudança na sociedade, as hipóteses 
são muito boas se começarmos com as "jovens fêmeas"! Porque então tam-
bém devem motivar os outros - muito provavelmente nunca chegaremos aos 
"velhos machos" de qualquer forma (a menos que tenham tido pensamentos 
semelhantes antes), por muito prático e vantajoso que o novo possa ser. Vale 
então a pena investir demasiada energia na tentativa de convencer os "velhos 
machos" de algo novo? Portanto, também não devemos tentar demasiado com
eles - e isso provavelmente também se aplica a nós, humanos...

Portanto, comece com as "fêmeas jovens humanas" - e eu acho que elas vão 
concordar! Pareço ter-me deparado aqui com uma predisposição natural mes-
mo para uma bela moralidade, e esta moralidade é mesmo a mesma em todo 
o mundo! Além disso, esta moralidade corresponde tanto à teologia moral da 
Igreja, que o sexo fora do casamento é pecado, como à doutrina da lei natural 
da teologia católica: Deus não exige nada de nós que também não seja signi-
ficativo por si só, ou seja, por natureza. Neste contexto, a palavra "pecado" não
tem de aparecer de todo numa pedagogia - apenas aqueles que procuram 
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uma pedagogia para motivar os jovens a viver de acordo com as regras morais
da nossa fé, ou seja, sem pecado, precisam de ter isto em mente. Sim, não é a
tarefa de uma igreja que quer trabalhar como seguidora de Jesus não só para 
dizer os mandamentos de uma forma ameaçadora, mas para desenvolver con-
ceitos atraentes de como os jovens podem viver sem "pecado" - sem necessa-
riamente falar de pecado? (Os fabricantes de automóveis também tentam con-
struir automóveis tão seguros quanto possível sem falar muito de acidentes - 
mas é exactamente isso que querem evitar).  E aqui, todos aqueles que têm 
uma influência educativa nos jovens, ou seja, pastores, bispos, professores, 
editores de jornais e outros profissionais da comunicação social, poderiam 
sentir-se responsáveis - e certamente também no campo religioso através das 
fronteiras denominacionais, sem necessariamente falar sobre isso em grande 
escala. Também me senti responsável por todos os alunos que vieram às min-
has aulas de educação religiosa, independentemente da religião - vi isto como 
o meu contributo para a integração dos jovens "de outros lugares".

E se funcionar, o que penso ser altamente provável de acordo com a minha 
experiência, então todos os críticos da igreja terão o vento retirado das suas 
velas - e se não funcionar, o que penso ser improvável, então pelo menos "as 
pessoas da igreja" ousaram fazer algo, o que é algo.

Excursão para o Antigo Testamento: de uma grandiosa
"religião de início de vida" para todas as pessoas a uma

religião tribal que se trata basicamente apenas de manter o
sistema.

Isto refere-se à religião judaica. Como era originalmente e como foi planeada, 
pelo menos pelas pessoas no início, é descrita aqui nas páginas 7 e 8. Não 
sabemos exactamente como é que o conceito surgiu. Talvez tenhamos de 
imaginar escravos libertados ou fugitivos que procuraram um novo lugar para 
viver e ou se uniram a pessoas de outras nações (tal como temos hoje em dia 
os requerentes de asilo) ou os subjugaram ou mesmo exterminaram, depen-
dendo de quem tinha o maior poder. O Antigo Testamento relata certamente 
genocídios - obviamente sempre a mando e com a ajuda do respectivo deus, 
no caso dos judeus o Deus judeu, ou seja, Yahweh. No entanto, também exis-
tem teorias de que os judeus não foram culpados de genocídio.

Mas imaginemos que a unificação teve lugar pacificamente, simplesmente por-
que os escravos libertados ou fugitivos tinham em mente um ideal de humani-
dade semelhante que também se aplicava a outros e cujo apoio também era 
necessário para afastar os futuros caçadores de escravos e outros inimigos. 
Presumivelmente, a migração de 40 anos dos judeus libertados pelos egípcios 
não teve lugar como noticiado no Antigo Testamento, mas a história dos anti-
gos escravos à procura de um novo lugar para viver e vaguear, mesmo através
dos desertos, é bastante óbvia. A história de uma migração comunal é prova-
velmente poesia posterior.

E, claro, estes antigos escravos, juntamente com os povos anfitriões, também 
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pensaram em como a comunidade comum deveria ser moldada para que não 
voltasse a construções tão coercivas e violentas como as que tinham 
experimentado. É concebível que houvesse também um líder inteligente 
(Moisés) que a dada altura quisesse falar claramente ao povo e estabelecer 
quais eram as regras interpessoais do jogo, e para isso escalou uma 
montanha na qual, segundo a opinião geral, residia um deus, a fim de pedir 
conselhos a esse deus. E dali regressou com um texto da lei deste deus da 
montanha.
E se existem tais leis neste texto da lei, para não matar ou para não quebrar o 
casamento, então os problemas que existiam, por exemplo, na escravatura e 
nas religiões da época - estes costumes muitas vezes muito desumanos 
deveriam portanto desaparecer.
Hoje é fácil porque somos demasiado iluminados ou pelo menos pensamos 
que somos iluminados, mas nessa altura? Sim, e se for costume que o 
primeiro filho tenha de ser sacrificado pelos deuses, porque senão eles 
enviarão doenças, infortúnios e morte para todos? Hoje em dia pensamos que 
é muito fácil não acreditar no significado de tais sacrifícios, mas e se as 
pessoas tiverem uma crença muito forte em Deus? 
Ou pensemos na prostituição em honra das divindades, que hoje também é 
chamada "prostituição culta" - ver também página 7f. sobre este assunto. O 
mesmo se aplica ao medo da ira dos deuses. Cito aqui o primeiro livro do 
antigo historiador grego Heródoto (490/480 a.C. - 430/420 a.C. ,par. 199), 
como isto por vezes acontecia naquela época:

"Mas o costume mais feio dos babilónios é este. Cada mulher da terra deve 
uma vez na sua vida sentar-se no santuário de Afrodite e permitir que uma es-
tranha assista. Muitos que, por orgulho na sua riqueza, consideram que está 
abaixo da sua dignidade misturar-se com outros, também cavalgam em carrua-
gens cobertas e param no santuário com uma grande comitiva de acompan-
hantes. No entanto, na sua maioria, fazem-no desta forma: no bosque sagrado
de Afrodite, as mulheres sentam-se em multidões, as suas cabeças entrelaça-
das com uma corda, enquanto umas vêm e outras partem. Os estranhos 
caminham por caminhos rectos que conduzem entre as mulheres em todas as 
direcções, parando para fazer as suas selecções. Assim que uma mulher se 
senta ali, não lhe é permitido ir para casa até que um dos estranhos lhe atire 
uma moeda ao colo e se junte a ela fora do santuário. Durante o arremesso, 
ele só precisa de dizer as palavras: "Bem! Em nome da deusa Mylitta". Mylitta 
é o nome de Afrodite entre os assírios. Quer a moeda seja grande ou pequena,
ela não a deve rejeitar, pois não tem o direito de o fazer, uma vez que agora é 
dinheiro sagrado. O primeiro a deitá-la abaixo, ela não a segue nem despreza. 
Só quando ela se dá e presta o seu serviço à deusa é que regressa a casa, e 
de agora em diante nenhum presente é tão grande que lhe possas conceder 
com ele. Mas todos aqueles que são dotados de beleza e grandeza escapam 
rapidamente; os feios, por outro lado, devem ficar ali muito tempo sem poder 
cumprir a lei; de facto, alguns esperam um tempo de três e quatro anos. Em 
alguns lugares de Chipre também existe quase o mesmo costume".
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É realmente sempre tão agradável e divertido para uma mulher prostituir-se 
pelo menos uma vez na sua vida? Não é por nada que as mulheres andam em
carruagens cobertas e muitas adiam este "serviço" até serem velhas e (por ve-
zes) feias e já não úteis para mais nada. Heródoto fala também de um costume
feio.
Sim, como é que nos libertamos da compulsão a tal "adoração"? Se a ilumina-
ção não funciona porque as pessoas acreditam em deuses, então um novo 
deus deve ser construído para quem se aplicam outros mandamentos e para 
quem este "culto sexual" é um pecado.

Casal de prostitutas cultas no 
templo do sol em Konarak/India 
com um deus sob a forma de 
uma cobra.

A história de Adão e Eva é sobre uma tal história de redenção. Porque não se 
trata da criação dos primeiros seres humanos, esta história é apenas a história
emoldurada habitual de como os seres humanos surgiram, mas esta história é 
uma história contra a prostituição culta - e não tem absolutamente nada a ver 
com qualquer pecado original. Atrás de Eva existe antes uma divindade de-
gradada a um "ser humano", para quem o que era adoração pela divindade é 
agora pecado. Ainda podemos reconhecer esta mudança de nome: A divi-
nidade chamava-se Hepatu ou Hebe - e se alguém omitir o "H" nestes nomes 
ou mesmo não o falar, por exemplo como fazem os franceses, e esfregar o p 
ou b com os lábios, como fazem os espanhóis, e omitir o final, como fazem os 
franceses também muito frequentemente, então torna-se Eva ou também Eva. 
Eva, como a primeira mulher humana nunca existiu, é uma figura artificial, tal 
como o Deus de Adão e Eva. O objectivo destas três figuras é - antes de mais -
um compromisso contra a prostituição culta, ou seja, por uma bela e verda-
deira monogamia de elevado amor e parceria entre homem e mulher. É tam-
bém interessante aqui como os autores desta história vêem a origem da ver-
gonha: É a punição por relações sexuais com uma prostituta - ou seja, rela-
ções sexuais que não correspondem a uma verdadeira monogamia. No entan-
to, isto significaria também que a vergonha poderia ser superada assim que as
pessoas cumprissem as regras da verdadeira monogamia - e que esta mono-
gamia é também a coisa natural a fazer, porque não requer vergonha. E se a 
tese agora aparece no Novo Testamento de que Jesus se considerava o se-
gundo Adão, que se preocupava em vencer a queda de Adão em pecado, en-
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tão isto significaria também que com esta superação, o problema da vergonha 
também seria resolvido - que é o que este conceito também se trata aqui. 

E a história de Abraão, como é suposto ele sacrificar o seu filho Isaac e depois 
não o faz em obediência a um (novo) Deus que (alegadamente) aparece a 
Abraão numa montanha onde tais sacrifícios são habituais, é também uma tal 
história de desprendimento dos cultos obrigatórios pagãos desumanos. Por 
detrás do nome "Abraão" está, de facto, o nome "Brahma", ou seja, o nome de 
um deus pagão - ainda hoje o conhecemos como o deus supremo da religião 
hindu na Índia. (Nota: a esposa de Brahma chama-se Saraswati e a esposa de 
Abraão chama-se Sara. Portanto, esta forte semelhança de nomes não pode 
ser uma coincidência, mais uma vez é obviamente a degradação de um deus 
para um ser humano onde o que era bom para o deus é um pecado). Agora, 
segundo as minhas informações (via google), nunca houve sacrifícios huma-
nos na Índia em honra de Brahma, mas por um lado eles existiram para os 
deuses inferiores na religião indiana (e por isso ainda se pode responsabilizar 
o deus mais elevado pelo que os deuses inferiores "fazem"), e por outro lado 
não é anormal que um culpe "outro" por tudo o que de mau acontece de qual-
quer forma, sem olhar atentamente se o outro é realmente responsável por 
isso.

Em qualquer caso, a religião judaica era suposta ser sobre uma humanidade 
paradisíaca.

Mas o que foi feito dela?

Infelizmente, é uma tragédia que cada sistema, por muito bem concebido e 
construído que seja no início, degenere mais ou menos rapidamente num 
sistema em que a ideia original de humanidade quase não está ou já não está 
em jogo, mas apenas a preservação do sistema e dos negócios, ou seja, o 
sustento ou mesmo o luxo de uma casta de padres. E esta casta sacerdotal 
trabalha então com receios irracionais ("se não fizerdes isto e aquilo, os 
deuses castigar-vos-ão"). E assim as grandes ideias dos antigos escravos 
sobre a harmonia paradisíaca entre as pessoas tornaram-se uma religião tribal
com um deus tribal e com costumes tribais. Assim, para os judeus, Deus é 
Yahweh e só lá está para os judeus - e claro que também precisa de serviços 
judeus especiais (afinal, é o mesmo aqui como em todas as outras religiões.) 
Quando se trata de costumes, estou a pensar sobretudo na circuncisão 
masculina. Desde a mais tenra infância, é uma marca indelével para os judeus,
o que significa que numa guerra com outras tribos, eles dependem para o bem
ou para o mal da vitória da sua própria tribo, ou seja, têm de lutar com a maior 
bravura para não serem massacrados se forem capturados, ou para acabarem
em escravatura, etc. No entanto, isto nem sempre funciona - no caso de uma 
dissimulação bem sucedida da judiaria de um homem contra os nazis, foi 
precisamente esta característica imutável que significou a sentença de morte 
se descoberta. 

Assim, se a coisa de Abraão é uma construção, ou seja, não houve aliança de 
Deus com Abraão e, portanto, nenhum comando de Deus a Abraão por causa 
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da circuncisão, como surgiu este costume de circuncisão? Também aqui, 
naturalmente, só podemos inventar teorias mais ou menos plausíveis. A teoria 
que me parece mais provável é a de que havia de facto escravatura entre os 
egípcios, onde a circuncisão masculina era comum. A razão é provavelmente 
higiénica; tinha-se observado que os homens circuncidados tinham menos 
doenças venéreas. E, claro, os egípcios circuncidaram então também os seus 
escravos para evitar que fossem infectados por escravos não circuncidados 
através das mulheres. Pois as mulheres egípcias eram de facto circuncidadas 
e assim já não tinham qualquer desejo de sexo se não tivessem de o obter do 
marido, mas as escravas não eram circuncidadas porque também eram escra-
vas sexuais e deviam divertir-se verdadeiramente quando tinham relações 
sexuais com os seus senhores. Ainda hoje conhecemos a uniformidade destes
costumes: os egípcios masculinos - como todos os muçulmanos - são circunci-
dados, tal como os judeus masculinos, pelo que a circuncisão dos escravos 
egípcios foi transmitida até hoje. E enquanto as mulheres egípcias de hoje - e 
não só as muçulmanas, mas também as cristãs - são também circuncidadas, 
as filhas das prostitutas não são tradicionalmente circuncidadas, porque se 
sabe que se tornarão novamente prostitutas, ou seja, "escravas sexuais". E 
assim as mulheres judias (= as antigas escravas sexuais dos egípcios) tam-
bém não são circuncidadas hoje em dia.

Portanto, todos os costumes tribais típicos!

E o que é feito das ideias típicas da religião judaica de acordo com as p. 7 e 8?
Se verificarmos o website de estatísticas para ver quantos parceiros sexuais os
israelitas têm nas suas vidas, eles têm ainda mais do que nós na Alemanha. E 
no que diz respeito à nudez em público, ela é, pelo menos, tão mal vista em 
Israel, se não proibida, como aqui, e não será melhor com orgasmos femini-
nos, porque se isso fosse verdade, seria certamente um tema geral de conver-
sa também aqui - pelo menos nas mesas dos homens regulares. Mas não é.
Sim, o que aconteceria se os judeus tivessem ficado com a sua origem ou 
regressassem a ela? Teria o Holocausto acontecido então, ou não seria 
possível hoje a coexistência pacífica com os árabes em Israel?

E que mais gostaria de dizer …
Algumas dicas especialmente para as raparigas podem parecer um pouco 
frívolas, mas testei-as em raparigas obviamente muito bem comportadas - e 
elas ficaram entusiasmadas - como foi dito no epílogo. E além disso: na minha 
experiência, tudo tem de ser dito muito claramente, caso contrário, no final, 
tudo se passa como antes.

Penso que não só no que diz respeito ao problema da "vida sem pecado", mas
também, de outro modo, o que eu inventei está bem fundamentado de um pon-
to de vista teológico. Por exemplo, a teologia de Paulo tem sido extremamente 
problemática durante muito tempo. Diz-se sempre que Paulo tinha construído 
este Jesus pós-Páscoa porque não conhecia o Jesus pré-Páscoa - com base 
em revelações que tinha recebido do Jesus supostamente ressuscitado. Agora 
não considero credíveis nem as revelações nem o não conhecimento do Jesus
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pré-Páscoa. As revelações de qualquer forma não são (!) e este Jesus também
tinha proferido discursos públicos durante tempo suficiente, pelo que Paulo 
terá certamente sido informado sobre o que Jesus queria - afinal, pouco tempo
tinha passado desde a morte de Jesus até à alegada conversão de Paulo. E 
deste ponto de vista, é mais do que estranho que, que eu saiba, nunca se 
pense se Paulo não quis apagar este verdadeiro Jesus pré-Páscoa e procla-
mar o seu próprio conceito de fé, mesmo com más intenções. 

Agora o conceito de fé de Paulo também inclui o modelo moral da concupis-
cência maligna do homem, para a qual existe a doutrina do pecado original 
com a proibição da nudez. É certamente muito honroso como os moralistas 
estão sempre muito empenhados deste ponto de vista, mas a questão perma-
nece sem resposta se, no sentido de uma moralidade elevada, tudo isto tem 
realmente um verdadeiro "valor nutricional moral". Os mullahs no Irão e os 
talibãs no Afeganistão estão a tentar precisamente uma tal moralidade, e é 
bem sabido que o sucesso do Irão é muito duvidoso. Em todo o caso, não se 
trata de uma melhoria da moralidade sexual nestes países. E tenho conheci-
mento de petições às autoridades estatais do nosso país para refrear a porno-
grafia, mas presumivelmente os organizadores das petições só estão a fazer 
figura de parvos com o seu empenho. Sim, o que deve o Estado fazer? Por 
onde deve o Estado começar e onde deve parar? Para comparar a nossa si-
tuação com um campo cheio de ervas daninhas: Se retirarmos todas as ervas 
daninhas deste campo, o que significaria um grande esforço, será que alguma 
coisa sensata cresceria realmente? Provavelmente não, porque nada sensato 
cresce por si só num campo vazio - e depois de pouco tempo as ervas danin-
has voltam a semear-se de outro lugar - e voltam a crescer!

Se, por outro lado, semeássemos algo realmente sensato que também se en-
caixasse no campo, então isso poderia - especialmente na Primavera - crescer
mais rapidamente do que as ervas daninhas - e sufocar as ervas daninhas 
desde o início. E com as poucas ervas daninhas que passam, temos pouco 
trabalho a fazer ou são tão insignificantes que podemos deixá-las crescer até à
colheita. Tenho observado isto com as batatas no meu jardim. 

E, além disso, como poderia a pornografia ter surgido em primeiro lugar? 
Penso que é uma espécie de problema antigo aqui do que costumava ser, a 
galinha ou o ovo. E aqui penso que é claro o que costumava ser. Não é a 
causa mais profunda da pornografia, e de tudo o que se segue, que o ideal de 
uma bela unidade corpo-alma se perdeu muito antes de haver qualquer porno-
grafia - e que este é o problema da "má semente"? Porque uma vez perdido 
um ideal, então em algum momento as pessoas também não se importam com
muito mais - e continuam a viver de acordo com o lema de que agora podem 
viver de uma forma totalmente hedonista e desinibida, não importa o que mais 
apareça e o que os outros pensem...

Também vejo aqui um problema com a nossa religião católica. Uma vez falei 
com um ex-sacerdote certamente muito honrado sobre o que ele tinha experi-
mentado em confissão. Certamente que as raparigas lhe teriam confessado 
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sobre o seu primeiro sexo, o que por vezes foi completamente decepcionante, 
e que pelo menos no início estavam fartas disso - até a mim, como não sacer-
dote, foram relatadas tais experiências. E a minha pergunta ao antigo padre foi
o que ele tinha feito como resultado. Sim, disse ele, tinha contado algo sobre 
carne fraca e o perdão de um Deus misericordioso, que é o que se aprende no
seminário. A minha pergunta era se nunca lhe tinha ocorrido perguntar ao "con-
fessor" que informação o tinha anteriormente ajudado a evitar este "pecado" - 
e que culpa havia aqui entre todos os educadores piedosos que o confessor 
tinha experimentado até agora e que obviamente lhe tinha escapado algo 
aqui? A sua resposta a isto foi "não, nunca"! Como vê, caro leitor, na minha 
opinião esta é a causa mais profunda de todos os problemas, há uma indife-
rença indescritível e um pouco pouco de profissionalismo por parte de teólogos
e educadores - algo podia ser feito, mas ninguém se sente responsável!

Por isso, senti-me abordado - e infelizmente levei muito tempo a descobrir o 
que as raparigas em particular querem e o que podemos fazer com esta perce-
pção e, em última análise, fazer melhor na educação. Por favor, dêem uma 
olhadela no epílogo! Especialmente no caso da estudante marroquina, eu esta-
va altamente incerto acerca da sua reacção antes da conversa. Preferia que 
ela se defendesse e me repreendesse, porque agora ela saberia como as suas
"irmãs" marroquinas na Alemanha também estavam a ser corrompidas pelos 
cristãos - mas não, exactamente o contrário aconteceu! O modelo moral que 
apresentei parecia ter atingido a sua alma, num sentido positivo! 

Por isso comecei com as "jovens fêmeas humanas" - e na minha experiência 
elas concordam com isso! Parece que me acertei a uma predisposição natural 
para uma bela moralidade aqui, e esta moralidade é mesmo a mesma em todo
o mundo! E o anseio por ela é muito provavelmente independente do que um 
jovem viu até esse momento - na pornografia, por exemplo - claro, especial-
mente se ficou com o ver. Sim, se tudo isso foi realmente tão terrível e prejudi-
cial para ele? É bem possível que os jovens fiquem enojados com os filmes 
pornográficos que viram e tenham medo de que eles próprios (tenham de) 
fazer algo do género. Não sabia o que ela já tinha visto na sua jovem vida, 
especialmente no caso deste jovem que deixa a escola no norte da Alemanha -
mas: tem de haver informação sobre um ideal que é bem possível e o que uma
pessoa tem de fazer para alcançar este ideal e vivê-lo ela própria. E através da
conversa que teve comigo, a licenciada do liceu tinha obviamente visto agora 
uma possibilidade positiva para uma solução - e isso tornou-a agora tão 
redimida e entusiasmada! 

Por isso, penso que afinal podemos fazer algo aqui!

Vamos parar de nos queixar sobre o que está errado, vamos finalmente 
semear algo sensato! 

No meu empenho, vejo-me agora como um militar que, depois do seu serviço 
activo no exército, vai para a indústria de armamento para melhorar os siste-
mas de armas existentes a partir da sua experiência ou para trabalhar em no-
vos sistemas de armas em primeiro lugar - para que finalmente sejam entre-
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gues ao exército armas que possam realmente ser utilizadas e ajudar as próp-
rias tropas a poupar sangue numa possível guerra e a ter o maior sucesso 
possível. E penso que o verdadeiro Jesus também estava preocupado com 
algo assim no seu campo - enquanto os falsificadores não estavam preocupa-
dos precisamente com isso.

Em todo o caso, penso que o que encontrei é tão óbvio que se tem de se en-
volver onde quer que haja uma oportunidade. Claro, eu próprio adoraria voltar 
a ensinar! 
E finalmente algo sobre Paulo: Ele é geralmente visto como o grande apóstolo 
das nações que primeiro fizeram algo deste Jesus. Mas ele também pode ser 
visto como o grande falsificador que, como o espião da Chancelaria Günter 
Guillaume, sugou aos seguidores de Jesus para falsificar o conceito do movi-
mento do jovem Jesus ao seu gosto de uma forma como o autor Spiegel 
Claas-Hendrik Relotius e assim destruí-lo a partir de dentro. E isso tem funcio-
nado muito bem até agora.

Peço-vos que prestem particular atenção ao prefácio e epílogo, como a ideia 
de uma verdadeira moralidade vai bem, especialmente com as raparigas "sem 
experiência masculina". Sim, uma verdadeira moralidade sem misoginia seria 
ainda hoje um sucesso para os jovens! Nem me atrevo a imaginar como seria 
então o carnaval! Mas é obviamente a mesma canção de há 2000 anos atrás - 
para além dos próprios jovens, que ainda têm "tudo" à sua frente, ninguém 
quer realmente uma verdadeira moralidade.

E talvez algo sobre mim outra vez: uma vez experimentei de facto uma intensi-
ficação do que experimentei com as duas raparigas sobre as quais escrevi no 
prefácio. As duas netas de amigos (conhecemo-nos bem e falámos de "tudo", 
por isso havia confiança) queriam vir comigo para a praia. E de alguma forma 
senti que tinha de fazer algo com estas duas "rãs nuas" na praia, mas o quê, 
no início ainda estava muito "nervosa"? E como é que se sente numa situação 
destas? Lembrei-me dos jogos das crianças, como jogávamos "voo de anjo" 
com outras crianças que eram mais leves, por isso também o fizemos, desta 
vez num "estado paradisíaco". E a minha impressão foi que também eles 
gostaram muito. Ter-me-iam motivado a fazer algo assim se não tivéssemos 
estado todos em tal "estado paradisíaco"? Não sei, mas duvido. Porque de 
alguma forma teria sido uma situação com menos confiança, menos motivação
e menos pressão interior para fazer "alguma coisa" ... A minha impressão era 
também que eles gostavam de se mostrar a um homem e que estavam 
directamente orgulhosos do seu género. E agora penso que este orgulho das 
jovens raparigas é uma condição básica para que a alta moral seja finalmente 
bem sucedida.

A minha única omissão foi que não tive uma conversa sensata com eles sobre 
o problema da "abertura e naturalidade e da superação da hostilidade para 
com o corpo" e da emancipação genuína - precisamente sobre o que agora 
escrevi nesta brochura. Eles teriam estado abertos a uma tal conversa - e 
como! Mas eu não estava pronto nessa altura.
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O meu objectivo não era consumir géneros diferentes, mas cultivá-los. E penso
que tal cultivo também estaria no espírito do verdadeiro Jesus - não seria a 
sua preocupação ultrapassar as consequências da Queda, também no que diz 
respeito às "folhas de figo"? Claro, isto só é possível se aderirmos às "regras 
do paraíso", ou seja, a uma moralidade genuína. E se isso for bem sucedido, 
então não há necessidade de consolo e perdão - pelo menos não "nesta área".
Sim, tive de escrever isso - também para que os leitores possam ver o que 
ainda é possível com uma moralidade genuína, que na minha opinião é o que 
Jesus era.
Espero que os meus leitores possam compreender o que escrevi - e claro que 
concordam com isso. Talvez para alguns tudo isto seja u

m pouco curto - demasiado curto? Mas que mais devo eu escrever? E não 
será um sinal da justeza de uma ideia que pode ser apresentada de forma 
bastante breve e sucinta? Além disso, é certamente verdade aqui: Menos é por
vezes mais.

E se espera algo sobre LGTBQ, tenho de o desapontar: com a melhor vontade 
do mundo, não consigo encontrar nada sobre isso em Jesus. Portanto, este 
também não é o meu tema.

Finalmente, gostaria de citar Rudolf Augstein, o fundador da revista "Der Spie-
gel", da sua obra "Jesus, Filho do Homem" (1999), p. 121: "O cristianismo com 
a sua hostilidade para com o corpo e a sua consciência de pecado, a sua pre-
destinação e a sua vontade de enviar é tão moldado por ele (Paulo) que nem 
sequer podemos imaginar um cristianismo não-Paulino". A minha resposta a 
isto: realmente não? Eu tentei, e penso que o resultado não é tão mau afinal - 
mesmo que provavelmente seja um pouco diferente do que Rudolf Augstein 
tinha imaginado. 
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Conclusão: Como o Jesus libertado das histórias dos deuses e
do budismo pode ser posto em prática.

Em qualquer caso, algumas passagens bíblicas encaixam muito bem num con-
ceito aceitável de Jesus, que também são aceites por especialistas teológicos 
críticos como o Jesus original e que os autores desconhecidos do Novo Testa-
mento não podiam esconder, simplesmente porque já tinham sido transmitidas 
ao longo de várias gerações, pelo menos oralmente, e por isso eram conheci-
das. É plausível que tenham sido adaptados à ideologia dos opositores de 
Jesus e assim atenuados; por exemplo, a narração do pecador em João 8 
tornou-se uma "admoestação" para não pecar mais. 

1. A experiência demonstrou que hoje, em vez desta história de admoes-
tação, a já mencionada história da bela Susana no final do Livro de Daniel
(que, no entanto, só está disponível nas Bíblias Católicas - e, claro, na Internet)
é mais adequada para a pedagogia dos jovens. Trata-se de um problema de 
entrada, e corresponde realmente à situação dos jovens que ainda não tiveram
quaisquer relações sexuais "confusas", para colocar as coisas dessa forma. 
Uma vez que os jovens de hoje sabem o que são relações sexuais, já não há 
necessidade de falar sobre isso, pelo que a presumível chantagem frequente 
das filhas dos mais pobres, em particular nas relações sexuais, pode ser 
directamente abordada em relação à prostituição no tempo de Jesus. Para o 
fazer, leia a história de Susana directamente da Bíblia, possivelmente com 
pequenos comentários para compreensão! Eu sei definitivamente que 
especialmente as crianças de oito anos de idade ficam horrorizadas se apenas
fizerem bem, e compreendem muito bem que Jesus se tinha comprometido 
aqui "contra o pecado" e, por isso, era também muito popular entre as pessoas
comuns naquela época. E daí também se pode chegar à nossa situação 
actual, como os jovens são manipulados para longe da autodeterminação 
sexual genuína em assuntos de moralidade sexual elevada através da fixação 
na pseudo-moralidade da vergonha.

A narrativa da mulher pecadora segundo João 8 também pode então ser abor-
dada, como as mulheres na época de Jesus eram então cada vez mais chan-
tageadas e como Jesus também se envolveu aqui.

Gostaria de apontar aqui mais três "histórias" que são certamente sobre o ver-
dadeiro Jesus:

2. O Evangelho da vinha e os dois irmãos de acordo com Matemática. 21, 
28 e seguintes.

Trata-se do facto de um dos irmãos não querer ser obediente ao seu pai e ir 
trabalhar na vinha, e diz isso abertamente. Mas mais tarde ele volta a si e vai 
na mesma, porque o trabalho tem de ser feito. O significado deste Evangelho é
provavelmente este: O filho inicialmente pouco disposto aprende então na 
vida, por exemplo com as prostitutas, tudo o que correu mal nas suas vidas e 
que isto poderia facilmente ter corrido de forma muito diferente se não 
tivessem sido deixados estúpidos e desinformados na sua juventude precoce e
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também tivessem enveredado pelos caminhos errados, especialmente no que 
diz respeito à religião e à moral. E assim decide ir para a "vinha" e fazer algo 
às vinhas antes de elas brotarem - por outras palavras, para ajudar a informar 
os jovens sobre religião e moralidade de uma forma sensata, para que possam
viver sensatamente "sem pecado" mais tarde.

3. A história do Bom Samaritano de acordo com Lucas 10:29-37

Trata-se de um sacerdote e de um criado do templo que passa por um homem 
gravemente ferido e não o ajuda, mas um estranho, um samaritano, que tam-
bém passa, ajuda-o. Esta história é geralmente interpretada como um compro-
misso de caridade, que Jesus defende. Mas trata-se de muito mais: o sacerdo-
te e o criado do templo estavam a caminho para adorar como parte do culto do
templo. E para isso tinham de ser puros, e o contacto inevitável com o sangue 
da pessoa ferida tê-los-ia tornado impuros (o sangue era considerado algo 
muito mau e impuro pelos antigos judeus) e teria exigido complicados ritos de 
purificação. E eles queriam ou tinham de os evitar da sua "boa fé". Mas o sa-
maritano, que não tinha esta "fé certa" aos olhos dos judeus, não conhecia 
estes escrúpulos - e ajudou. Jesus toma aqui o lado do samaritano: todo este 
culto religioso e todos estes ritos religiosos são vazios e sem importância - o 
mais importante é fazer algo significativo quando há necessidade.

4. Assim, as vituperações contra os fariseus, segundo Mateus 23 e 
seguintes ("Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas...!"), parecem remontar ao
verdadeiro Jesus. Por último, mas não menos importante, eles são também 
mencionados, pelo menos de forma subtil, em Marcos e Lucas. Se olharmos 
para o "procedimento de duas testemunhas", para a forma como, no tempo de 
Jesus, as mulheres eram chantageadas para a imoralidade por sujeitos 
criminosos, e para o facto de as pessoas do templo olharem para o outro lado 
e agirem como se não soubessem de nada e nem sequer quisessem saber o 
que se estava a passar, então isto parece, pelo menos para quem está de fora,
uma cooperação perfeita entre criminosos e pessoas da religião. E o que é que
se passa hoje? Refiro-me especialmente à página 23, em que as jovens, com 
a sua predisposição para uma moral elevada, são enviadas na direcção errada
de uma moral fictícia e não lhes são ensinadas quaisquer alternativas atracti-
vas sobre como podem fazer melhor. Em todo o caso, não conheço qualquer 
investigação sobre o valor moral nutritivo da vergonha, e nenhum teólogo ou 
outro cientista me poderia indicar uma. E, de acordo com a minha experiência, 
as "pessoas da igreja" nem sequer estão dispostas a mudar alguma coisa 
neste domínio. Continuam com a sua pregação de uma moral anti-corpo pouco
atractiva e com o seu culto piedoso e a sua esperança de vida após a morte e 
fingem que estas questões humanas não lhes dizem respeito aqui e agora. 
Portanto, em princípio, a indiferença e a insensibilidade são as mesmas de há 
2000 anos. Neste ponto, deveríamos também abordar a questão de saber o 
que é mais fácil: proclamar uma vida após a morte ou dar aos jovens uma ideia
de como podem viver as regras da nossa fé com alegria. Penso que a 
proclamação de uma vida após a morte é, no fundo, uma coisa barata, porque 
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ninguém pode verificar se tudo isto é realmente verdade. Por outro lado, cada 
um pode verificar por si próprio o que tem a ver com a vida aqui e agora. Por 
isso, essa é provavelmente a tarefa mais excitante e também a mais exigente, 
para que essa verificação seja positiva! E por último, mas não menos impor-
tante: se existe realmente uma vida após a morte, encontraremos sempre um 
Deus gracioso que também nos aceitará de bom grado nesta vida para além 
da morte, se tivermos tido o cuidado de viver aqui e agora de acordo com os 
Seus mandamentos. Mas se os nossos pensamentos estiverem apenas direc-
cionados para esta vida no além, continuaremos a não encontrar uma bela 
moral aqui e agora. Por isso, cuidemos antes para que esta vida aqui e agora 
seja bem sucedida de acordo com os mandamentos divinos - para nós e para 
os nossos semelhantes! 

5. Ou a história do Filho Pródigo (que é possivelmente autobiográfica) de 
acordo com Lucas 15:11 e seguintes. O filho em questão tornou-se um inútil 
que esbanjou a sua fortuna herdada em prostitutas. É claro que ele teve de se 
tornar mau. Mas continua a ser um mistério a razão pela qual o pai o levou de 
volta tão alegremente. A solução é na verdade simples: o filho só tinha levado 
uma vida casual de lado, mas o mais provável era que tivesse iniciado rela-
ções comerciais e especulado, simplesmente porque não tinha uma ideia real 
do negócio ou porque tinha apenas azar. Ele poderia ter colocado toda a sua 
fortuna num só cartão e equipado uma caravana de camelos e tê-la enviado 
para uma terra distante, e se o empreendimento tivesse sido bem sucedido, 
ele teria ganho uma quantia insana de dinheiro. Mas os ladrões tinham vindo 
ou uma terrível tempestade de areia tinha-se enfurecido ou ele tinha sido 
enganado - e por isso tinha perdido tudo. E porque é que então o pai o acolheu
tão alegremente? Sim, este filho tinha tentado fugir às tradições muitas vezes 
estreitas e abafadas do seu pequeno mundo - e tinha tido azar. Mas ele tinha 
ousado fazer algo, e isso era algo muito positivo!

6. No Evangelho de João (14,12), Jesus fala das coisas maiores ("meizo-
na erga") que criaremos em seu nome. Se Jesus disse realmente isto, o que 
me parece bastante provável, então estas "coisas maiores" referem-se, evi-
dentemente, ao conceito de fé e, sobretudo, ao modelo moral com que Jesus
se tinha comprometido - e não ao conceito de fé, etc., do aditivo Paulo, que 
hoje tomamos como sendo o de Jesus.

Portanto, estas histórias já têm um aspecto bastante diferente de como as 
conhecemos. Mas é claro que, segundo os autores, isto não foi permitido 
aparecer assim no Novo Testamento - a Jesus só foi permitido ser o mínimo 
possível um ser humano racional na vida real (ou apenas em trivialidades) que 
queria mudar algo aqui e agora, tinha de se tornar um fundador da religião de 
outro mundo. Mas isso pode ser mudado!

Michael Preuschoff, Dipl.-Theol. e professor de religião da escola profissional 
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