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Een groot aantal van de Independent Baptist Churches zijn
een grote zegen voor deze duistere wereld, maar feit het blijft
dat sommige van hen cultisch zijn. Een van deze is de Bible
Baptist Church van Pensacola, Florida, gesticht door Peter
Ruckman.
Deze tweemaal gescheiden, drie keer gehuwde pastor herheft
de King James Bijbel tot “advanced revelation” en als superieur aan het Grieks en Hebreeuws van waaruit hij werd vertaald.
Hij beweert dat God in 1611 de deur van openbaring sloot
(The Monarch of Books, p. 9). In de boeken The Salient VerPeter Ruckman
ses en The Unknown Bible, beweert Ruckman honderden
geavanceerde openbaringen in de Bijbel gevonden te hebben die geen ander heeft gevonden.
Hij zegt op pagina 347 van The Unknown Bible: “Realiseert u zich dat u in deze laatste twee hoofdstukken een dozijn dingen hebt geleerd die niet bekend waren bij de grootste bijbelleraars in de wereld?”
Deze nieuwe openbaringen omvatten het idee dat engelen mannen van 33 jaar zijn, dat alle gelovige
vrouwen een mannelijk lichaam van 33 jaar zullen ontvangen bij de Opname, dat wanneer de gelovige is wedergeboren zijn ziel letterlijk wordt losgesneden van het inwendige van zijn vleselijke
lichaam, dat demonen gevleugelde creaturen zijn die in grootte variëren van die van vliegen tot
arenden, en dat de ziel een onzichtbare lichamelijke gedaante is.
In zijn traktaat Millions Disappear: Fact or Fiction? Beweert Ruckman dat mensen op verschillende manieren gered werden in verschillende tijdperken: door geloof plus werken in het Oude Testament en in de Verdrukking, en door werken alleen in het Millennium.
In zijn boek Black Is Beautiful, beschrijft Ruckman zijn geloof in ruimtewezens (space aliens). Hij
suggereert dat sommige van de middeleeuwse plagen in Europa veroorzaakt werden door UFO’s;
dat een B-52 bommenwerper door een UFO werd neergehaald en dat “aliens” de bemanningsleden
hebben opengereten en de ingewanden eruit gehaald; dat een bemanningslid van een US Navy schip
naar de toekomst werd getransporteerd; dat de CIA ondergrondse “fokkerijen van buitenaardse wezens” (alien breeding facilities; p. 256) exploiteert; dat er zwemvliesvoetige aliens bestaan; blauwe
aliens met blauw bloed (pp. 85, 86); zwarte aliens met groen bloed (p. 244); grijze aliens met helder
bloed (pp. 310-11); en dat Adam oorspronkelijk water in zijn aders had in plaats van bloed (p.
185). We weten niet zeker wat er in de aders van Peter Ruckman zit.
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